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Lenkai Kraustosi iš 
Varšavos 

Smarkus Mūšiai Seka Rytuose 
Nuo Gardino 

Lloyd George Nubara Lenkus 
už Karę 

BOLŠEVIKAI PERSIMETĖ 
PER UPE ZBRUČ. 

TURKIJA PATVIRTINS 
TAIKOS SUTARTI. 

Žiaurus mūšiai seka šalimais 
i ' Gardino 

Varšava, liepo.> 22. — Bol
ševikai atnaujino senerali DUO-

Susektas platus turku suo
kalbis. 

Konstantinopolis, liepos 22. 

Omą prieš lankus visu f r o ' n t u j - C i d
L

v ? J f f™&™ P** 
Kdbta, kad Turkijos vyriausy
bė, sutinkant pačiam sultai.ui, 
patvirtins taikos sutarti. 

Turkų karės raštinei pra
nerta, jog priešakinės graikų 
kariuomenės sargybos inėju-

SU LENKAIS IR AMERI
KONAI APLEIDŽIA VAR 

SAVĄ. 

MIN1STERIS PIRMININ 
KAS BARA LENKUS. 

Bet pasižada duoti pagelbą. 
Vokiečiai mobilizuojami ryti

nėj Prūsijoj. 

Varšava, liepos 22. — Visos 
militarinės misijos ir pagelbos 
organizacijos yra pasirengti' 

Londonas, liepos 22. — Tal
kininkų konvencijoje mieste 
Spa buyo nutarta gelbėti len
kus prieš rusų bolševikų prie
spaudą, lankams duos pagel-

sios apleisti Varšava, kuomet!^ n e tik Prancūzija, bet ir 
bolševikai nepaliauja su ot'en-'P8^ Anglija. 
s>va prieš lenkus. 

Lenkai valdininkai ir kiti 
tui tingesnieji žmonės savo 
žmonas ir šeimynas jau iš
siuntė ir siunčia i atvanges
nes vietas. Likusieji vyrai tu-
ii supakavę daiktu* ir laukia 
tik progos tai visa pasiusti 
paskui šeimynas. Daugelis lu-
keriuoja pačios vyriausybes 
įsakomo evakuoti sostinę 

Žymi dalis amerikonų, vei 
kiančių įvairioje čia orgamza-
vi,i< se, žada iškeliauti D.mzi-
g.iii ir iš ten Amerikon. 

Amerikoniškos pašeipos -or
ganizacijos jau apleido Balt
stoge. Gi dalis Amer. Raudo
nojo Kryžiaus raštinių perkel
ta Krakovan. 

Bolševikai visais šonais 
briaujasi ant Lenkijos. Abel-
nai imant, jie kasdien p>myn 
pasivaro apie dešimtį mylių 
(angliškų mailių). 

Vokietija rytinėj Prūsijoj 
mobilizuoja šaulius, buvusios 
karės veteranus. Nes nn<>mo--
niaujama, kad bolševikai ne
užtruks pasiekti Prūsijos ru-
božių. 

Pačioj Vokietijoj ima neri
mauti vokiečiai komunistai. 

ITALAI KAUNASI SU AL
BANAIS. 

Londonas, liepos 22. — Iš 
Milano pranešta, jog Avlonoj 
seka mūšiai ita':ų su albanais. 
Italu karės laivai ir nakraščin 
artilerija bombarduoja albanų 
pozicijas. Albanai j tai atsa
ko šautuvų šaudymais. 

Italijos armijos gen. Trio-
urnse nuvykęs į San Giovanni 
de Medna (apie už 4o mailių 
šiauriuose nuo Avlono) su ti
kslu pagreitinli kariuomenes 
pasiuntimą. \ 

LIEPOS 22. 1920. 

Chieago ir priemiesčiai. — Šian
die gražus oras ir vėsu; ryt< j šil
čiau. 

Vakar aukščiausia temperatura 
buvo 84 1.. žemiausia — 6+ 1. 

Saal^ H*a 5:34; leidžiasi 8:19. 
Mėnulis leidžiasi 12:40 naktį. 

Apie tai vakar čia parla
mente pranešė ministeris pir
mininkas Lloyd George. 

Padarė vargu. 

Ministeris. pirmininkas kal
bėdamas pareiškė, jog lenkai 
padarė daug nesmagumų ir 
vargo be joki0 reikaro pakel
dami kare prieš sovietinę Ru
siją. Toks lenkų pasielgimas 
retas tautų istorijoj. 

Visgi, nežiūrint to, kad len
kai atliko nedovanotiną klai
dą, lenkų tautos nepriklauso
mybę reikia ginti. 

, Jo nepaklausyta. 

Ministeris pirmininkas pa
sakė, kaip jis buvęs priešin
gas tam lenkų žygiui, kaip 
jis protestavęs ir nurodęs i 
pasekmes. Bet jo nepaklausy
ta. Ir štai šiandie lenkų turr-
ma tas. ko jų labai pageidau
ta, 

Lloyd George pagaliaus pa
reiškė kad dabartine lenkų 
vyriausybė netikusi, turi but 
pamainyta. 

Ginti lenkus reikia. Nes jei 
bolševikai užlies Lenkiją, tuo
met jie susinės su Vokietija. 
Taip įvykus, pražus talkinin
kų karės laimėjimo vaisiai. 

pradėjus Rumunijos rubežiais 
ir baigus Pripeties pelkėmis. 

Skaitlingi bolševikų kariuo
menės būriai persimetė }>er 
upę 'Zbruč, Galicijoj, ir uža-
rakavo lenkus. 

Sulig vakarykščio ofieijalio 
lenkų pranešimo, smaikųs mū
šiai eina išilgai upės Styr. 
Lenkai sakosi jie daugel vie
tose atmuša bolševikų atakas. 
Bet kitur atsimeta. 

Sulig pačių lenkų pripažini
mo, abejose pusėse panešam' 
dideli nuostoliai kareiviuose. 

Rovno apylinkėse bolševikų 
patroliniai raiteliai persilaužę 
per lenkų užpakalinių sargybų 
liniją. 

Žiaurus mūšiai seka ypač 
rytuose nuo Gardino, panemu 
niu. Retai kur lenkai stipriau 
pasilaiko. 

Lenkai naudojasi buvusiai:-
vokiečių apkasais ir nešimai 
kintomis ligšiol vielų dygliuo 
tomis tvoromis. Tokiose vieto 
se daug bolševikų kareivių 
pragaišinama. 

Rusai Puola Lenkus' iš 
Suvalkų Šono? 

Lenkai Tikisi Atgauti Svetimas 

PERSPĖJAMI ANGLEKA-
SYKLU OPERATORIAI. 

Žemes 
PRIEŠ LENKUS PASTATY

TA SIBERLTOS VETE
RANAI. 

SAKO, LENKAI NEPRA
RANDA VILTIES. 

PALTUOSUOTAS GEN. 
GONZALES. 

Republikonų partija nomina
vo kandidatą. 

šios Adrianopolin. 
Čia susektas platus turkų 

suokalbis prieš talkininkus o-
kupairtus, ypač prieš anglus. 
Pasakojama, suokalbiu įmaišy
ti augštieji vienos talkininkų 
viešpatijos valdininkai. Pra
sidėjo areštavimai. 

Jie 
Turbūt, norima veikiau paim

ti Varšava. i 
ic manu augauu 

žemes. 
"savąsias' 

KAMPANIJA PRIEŠ BAU
DIMĄ MERGAIČIŲ. 

PILSUDSKĮ PRIEŠINGAS 
TALKININKŲ NURODY 

'MAMS 

žada net rezignuoti iš užima 
mos vietos 

Paryžius, liepos 21. — Len
kijos viršininkas Pilsudskį ne
sutinka su Lloyd George įsa
kymu ienktj armijai atsimesti 
Gardino — Brest-Litovsko-
Bugo linijon. 

Pilsudskį sako, jog toks at
simetimas yra pavojingas Var-
šavai. Jis stovi uZ tai, kad 
lenkų armija pasilittų Bara
novičių, Pinsko ir Dubno li
nijoje. Ir jei kartais jis butų 
priverstas tą padaryti spau
džiant išlaukinei politikai. 

Mexico City, Meksika, lie
pos 22. — Sulig karės minis-
terio gen. Calles įsakymo iš 

j kalėjimo paliuosuotas gen. 
Pabl0 Gonzales. Oficijaliai pa
skelbta, jog provizijonalei val
džiai nėra jokio pavojaus ir 
todėl be reikalo kalinamas 
Gonzales. 

Gen. Pablo Gonzales buvo 
suareštuotas už apsireiškusius 
sukilimus Nuevo* Leon valsti
joj prieš provizijonalę šalies 
valdžią. Tiems sukilimams va-
dovime buvo intartas Gonza
les. Jam buvo grumojama ka
rės teismu. Bet įsitikinta, jis 
su tais sukilimais neturįs nie
ko bendra. 

Republikonai turi kandi
datą. 

Čia įvyko nacijonalis repu
blikonų partijos suvažiavimas. 
Kandidatu į prezidentus nomi
nuotas Alfredo Robles Domi-
nguez. Už jį paduota 210 bal
sų. Jo oponentas gavo ?>1 bal
są. 

Domingnez kituomet yra bu
vęs* Carranzos personaiis at
stovas Suv. Valstijose. 

Republikonų partiją dau
gumoje atstovauja katalikai 
meksikonai. 

Londonas, liepos :r (suvėlin
ta). — Daily Mail pakele 
kampaniją prieš bandymą 
mergaičių pradinėse mokyklo
se, kur mokytojauja vyrai. 
Per eiles metų Anglijos mo
kyklose mergaitės buvo pla 
karnos. Dabar norima panai
kinti tą bjaurų paprotį. 

Tas laikraštis safeo. jog 
mergaites gali bausti tik mo
terys mokytojos. Kitaip, mer
gaitėse gėda neišnyksta pei 
visą jų gyvenimą. 

— • 

ŽUVO MOTERIŠKĖ SU 3 
VAIKAIS. 

New York, liepos 22. — An
drei- Polski. 611 Snmmit ave., 
saliune pakilo ekspliozija ir 
visas trobesys kaip bematant 
atsidūrė liepsnosna. Žuvo sa
li unininko moteris .su trimis 
vaikais. 

Policija nuomoniauja. kad 
ekspliozija turėjo pakilti nuo 
alkoholio. 

Varšava, liepos 20. (Suvėlin
ta. Rašo angį. laikraščių ko-
resp.). — Dvidešimts raudo
nųjų divizijų, apie 80,000 Si-
berijos veteranų iš pasaulinės 
karės, persimetė per Nemuną 
ir briaujasi ant Lenkijos tar
pe Suvelkų ir Augustavo. 
Greitu laiku jos pasieks ryti
nės Prūsijos rubežius. 

Kiek žinoma, ta bolševikų 
armija yra specijaliai parin
kta ir suorganizuota sutruš-
kinti šiaurinę le'nkų liniją ir 
užtelti ant Varšavos. 

Dalis Varšavos garnizono j 
pasiųsta prieš tą bolševikui 
armiją. Laukiami susirėmimai, j 

Kai-kuriečT a ekspertai y-Į 
ra nuomonės, kad nuo tos bol- i 
ševjkų armijos nesama pavo
jaus Vokietijai. Bet Varšavai, 
tai taip. 

Šita žinia yra labai abe
jotina. Nes toli nuo Xemuno 
Augustavas ir Suvalkai. Jei 
butų tiesa, tai ta bolševikų 
armija per Nemuną mitų tu
rėjusi persimesti ties Mer
kine ar Druskininkais. Kol-
kas nėra žinios, kad bolše
vikai butų tą padarę. Be 
to, Augustavas su Suvalkais 
stovi paraleliai Prūsijos ru-

bežių ir abudu nepertoli nuo 
ių rubežių. 

Varšava, liepos 20 (suvėlin
ta). — S. V. armijos kapito
nas Sweet aną dieną vos tik 
pasprūdo nuo bolševikų ne-
tolies Vilniaus. Jis, kaipo mi-
litarinis apž valgytojas, iŠ 
Baltstogės automobiliu pasi
leido šiaurių link patirti, kas 
vavlrins:! V'i lninirv Tiirt m n t n 

Washington. liepos 22. — 
National £oal Ass'o vice-

| prezidentas Morrovv paskelbė 
perspėjimą minkštųjų anglių 
kasyklų oj>eratoriams.idant jie 
netrukdytų kasti anglis. Nes 
ateinančią žiemą gali but 
daug vargo. 

Morrow sako, kad jei ope
ratoriai neims taikinties prie 
šalies reikalavimų, tuomet ša
lies vyriausybė užims kasyk
las. . . 

Del nesutikimų su darbi
ninkais Illinois valstijoje už
daryta apie 20 angiekasyklų. 

JONAS M, TANANEVI-
ČIUS PRALOŠĖ BYLĄ. 

A n ( N < < I O ! K 

lenkai civiliai dideliais būriais teismas patvirtino teisėjo Hu-
apleidinėjo Vilnių. |go Pam teismo ištarme iš 191' 

Bet lenku kariuomenė • „ metu. sulic kurios Jonas iC. jau Į . vp . . . 
» a T- lananevicius. buvęs privatinis buvo apleidusi \ įlniu. Kapi- , . . . . ' . * . 

. , . . bankininkas Chicagoj.e nubau-
tonui neteko patirti, kaip . - , - , , . - . 

, . . , , . * t stas trimis metais kalėjimo ir 
smarkia, lenkai mušėsi su bol- |$ 2 S 0 p a ; , a u d o s_ 
ševikais šalimais Vilniaus. iJs j Tananevičiaus bankai žiu-' 
to nematė. Bet girdėjo vieną Ung, pragaišo ir žmonių, dau-
smarkų susirėmimą .To nuo- ginusia lietuvių, apie $50OnCR 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By CE"»EVBYRNES 

= / M Y T l T L t IS &NUINC 
BOT | FRANKU ADMiT 

m BROKE AND BtSIOES I 
NE.VER HAD OVER 
5»X 0OLLARS AT ONE 
TIMEilN MY LIFE 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

tuokart rezignuosiąs iš užima
mos vietos. 

Kiek žinoma, lenkų armija 
ir be išlaukinės politikos spau
dimo turės atsimesti dar to-
liaus negu paduotos lenkams 
instrukcijos redo. 

wtio is A B O O T T*> 
CĄPTURE. **M 
titsRESS 

>OQ. 

ka C«^**ifU. ĮHTOISAVOML CAWTOq« <-**£. 
% Y^JCS 

i 

J 
NEKU0MET TAIP N£RA. 

Tituluotas ponaitis, kurs tikisi vesti turtingą merginą. Sako: 
— Mano titulas yra tikras. Bf t turiu prisipažinti, jog esu 

pilnai "plikas". Be to, reikia dar žinoti, kad per visą savo: ^.ignuoti. Nes jis nereprezen-
gyvenimą nesu vienu kartu su savimi turėjęs virš O-'dolierin. Į tnoja didžiumos opinijos." 

mone, tai, turint, lietuviai ko
vėsi su lenkais. 

Vos nepapuolė nelaisvėn. 

• Gryžtant kapitonui Sweet 
atgal, jfa susidūrė su neskait
lingu buriu bolševikų raitari-
jos. 

Tai buvę pietų šone nuo 
Vilniaus. Bolševikai, anot ka
pitono pasakojimo, buvo mė
ginę perkirsti jam kelią. 

Bet jo automobilius laimin
gai apsilenkęs su buriu raita-
rijos ir pasileidęs pirmyn. 
Tuomet raiteliai sustoję ir 
pradėję šautuvais šaudyti pa
pliūpa j atsitolinantį automo
bilių. 

Bet nieko nelaimėję. Kapi
tonui pavykę išsigelbėti nuo 
papuolimo nelaisvėn ir nuo pa
čios mirties. 

Lenkai turi vilties. 

Abolnai imant, Lenkijos gy
ventojai labai nepatenkinti 
taikos su bolševikais sąlygo
mis, kokias diktuoja Anglija. 
Lenkai tvirtina, jog Anglija 
nesant prielanki Lenkijai ir to
dėl neatsižvelgianti j jos busi
muosius rubežius ir ateitį. 

Lenkų vadai pasidalinę nuo
monėmis. Vieni iš jų nori pas
kelbti tuojaus pienus, sulig ku
rių rytinė Europa išnanjo tu
rėtų but paskirstoma. Gal 
tuomet Lenktai tektų prielan
kesni rubežiai. Kiti pasitiki, 
kad rytinius rubežius busią 
galima gerai nustatyti prie 
taikos stalo. 

Prie* Grabskio kabinetą. 

"Laikraštis "Kuryer Polski" 
už pastasrąsias lankasm nelai
mes kaltina pačia lenkų vy
riausybę. Sako: 

"Grabskio kabinetas turi 

Byla buvo pravesta per ape
liacijos ir valstijos augščiao-
siii teismą ir pagaliaus atsi
dūrė augščiausian šalies teis 
man. Visose teismo ir.stan<4-
jose patvirtinta ištarmė. 

Tananevičiu* bus paimtas 
galėjimam 

CHRISTENSEN STOVI UŽ 
PALIUOSAVTMĄ DĖBSO. 

Atsiliepia jis į kitus partiių 
kandidatus. 

Denver, Colo.. liepos 22. — 
Farmerių-darbininkų partijos 
(tai trečioji partija) nomi
nuotas kandidatas Į šalies 
prezidentus, Parley F. Ohris-
tensen, mušė telegramas rti 
publikonų ir demokratų parti
jų kandidatam. Pakvietė tuo
du pasidarbuoti bendra? su 
juo su tikslu paliuosuoti iš 
katėjimo socijalist-j panijos 
kandidatę Debsą. 

Christensen sako, jog ne
galima sutikti su Dėbso pažiū
romis. Bet jau du metų pra
ėjo nuo karės ir tasai žmogus 
turėtų but paliuo^ :ota> iš ka« 
lojimo. Sako, yp?.-*; svaras 
paiiuosavimas jo šiiam mo
mente, kuomet visos partijos 
pradeda politikinę kampanija. 

Londonas, liepos 21. — A-
rabų sukilimo metu Mesopota
mijoje anglai panešė tokius 
nuostolius: 3 oficierai užmuš
ti ir 14 kitų sužeista; 158 ka
reiviai žuvę ir 232 sužeista 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25.000 lie
pos 21 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.84 
Lietuvos 100 auksinų 2.58 
Vokietijos 100 markių 2.58 
Lenkijos 100 markių -65 
Prancūzijos už 1 dolierj 12 fr. 28 
Šveicarijos už 1 dolierj 5 fr. 70 
Italijos už 1 dol. 17 1. 60 

^ ^ g W « 

siąs Suv. Valstijų 
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'publikose. Jie iš ten laikraš-
LIETCYTC K\T.4Tjgy DiEBTRAfins eiains kablegramomis paduoda 

t t r* r» A I TiTfc A C»» visokių žinių. Kaikurie iš jų 
yra ignorantaL Nepažįsta ir 
nežino tų šalių tautų reikalų 
ir troškimų. Tad kartais nu
rašo nebūtus daiktus, karčias 
neteisybes. Bet kiti korespon
dentai yra tiesiog neteisingi 

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas. 

Eina kasdieną Išskyrus nedeldienina. 
PREBTOBERATOS KAINA: 

CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 
Metams $8.00 
Pusei Metu 4.00 

6CV. V AUST. 
Metams . . . - . $6.00 . . . . . . . . 
**** Me ta **• Žmonės. Jie rašo, ką jiems dik-j v. Amerikos lietuvių laikras- va r tojami Lietnvoje.Beto, šios 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai- L _• , T - I J : « { « , V - : 
kas skaitosi nno užsirašymo dienos j l u o <J a vdlUimilkdį 

Tarybos. 

L 

ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Cbicago, EL 

Tel. McKinley 6114 

v 
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Darbo Parupinimas 
Karės metu daugelije vietų 

valstijos buvo Įkūrusios tam 
tikras Įstaigas, kurios dovanai 
parodydavo žmonėms, kur jie 
galėjo gauti darbo. Tos įstai
gos padarė daug naudos val
džiai, nes jai reikėjo daug dar
bininkų; padarė naudos dirb
tuvėms, nes palengvino uzolo
ti vietas vyrų išėjusių į ka-į 
riuomene; padare naudos ir 
darbininkams, nes palengvino 
uždarbio gavimų, sntrumpin-
damos bedarbės dienas. 

Kongreso narys Jobn J. 
Xolan iš San Franciseo minti
ja, kad tos darbo prirodymo 
Įstaigos butų naudingos ir tai
kos laikais. Beveik visur yra 
privatinių darbo prirodymo j -
st&igų, bet jos patarnauja ne
dovanai. Darbo neturinčiam 
žmogui labai sunku aprūpini 
kasdieninius reikalus. Jam d«r 

1 t 

i 
i 

tos šalies, 
katroj jie vieši. Ir rašydami 
taip viską nuglosto, kad, tary
tum, jie daug žinų, daug pa
tyrę. Dažniausia tad išreiškia 
savo nuomonę/ 

Ypač iš Lenkijos tie kores
pondentai skleidžia daug ne
teisybės. Nes jie ten vaduoja
si ne savo patyrimais, bet 
lenkų imperijalistų manymais 
ir norais. 

Iš Lenkijos korespondentai 
prisiunčia ypač daug neteisin
gų žinių apie lietuvius ir Lie 
tavą. Bet ko geresnio galima 
laukti nuo tokių žmouių, kat 
riems nelengvas daiktas ats
kirti Lenkiją nuo Lietuvos, ar
ba lietuvius nuo bolševiką. 
Juk patys lenkai iš piktumo 
prasimanė lietuvius vadinti 
bolševikais. 

Liepos 20 d. vienam Chica-
gos angliškam laikraštyj pa
dėta tokia neteisinga apie lie 
tuvius vieno korespondento 
žinia. 
Sako, jog lietuvių armija pa

sirengusi karėn su lenkais del 
Vilniaus. Nes ta armija inė-
jusi jau i Lenkijos dalis. Gi 
tos Lenkijos dalys tai pat
sai Vilnius ir apylinkės ligi 
Lydos ir Gardino. 

Kitoj vietoj tas pat kores
pondentas pripažįsta Vilnių 
esant senovės Lietuvos sosti
ne. Bet kad lenkai Varšavojc 
nusprendę Vilniau;-, ncatsiža
dėti — tai Vilnius turi but 
Lenkijos dalis. 

Iš Varsa vos korespondentas 
rašo, tad ir lenkų mintis ir 
norus paduoda. Gi čia, Ameri
koje, skaitančioji laikraščius 
nsuomenė ignorantijoje laiko
ma. 

Jei lenkai intikina korespon
dentus, kad lietuviai pasirengę 

Dėlei Įsteigimo Amerikos Lie-' merikoje ir suteikimas įvai-
tuvių Prekybos ir Pramonės i l i u informacija kokioj srityj 

I tinkamiausia Amerikos lietu-
vių kapitalai galėtų būti su 

Amerikos lietuvių laikras- , 
Ičiuose yra tilpęs Lietuvos At- T a r y b os rupesniu'turėtų būti 

stovybės Amerikoje praneši- i r k l a u s i m a s a ^ e i 5 g a b e n i m a 
mas dėlei prekybos ir pramo- . . . , . .» T . , 

• įvairių prekių is Lietuvos j nės bendrovių registracijos. I-
ki birželio 30 dienos apie pen
kiolika bendrovės yra padavu
sios savo pareiškimus dėlei 
registracijos ir todėl birželio 
30dieną šių bendrovių atsto
vams ir šiaip pavieniems as-

Amerikos rinka ir apie Į gabe
nimų kaikurių prekių ar iŠ-
dirbystės Lietuvon, kas Lietu
vos Vyriausybės butų pripa
žinta. 

Laikinai tokia Taryba, kai-

IŠ LIETUVOS. 
K Politiniai žuvininkai." 

: Paklydėlio Kelias 
siiuina būti nušluotiems i. u . ' } Keturiuose aktuose sc«os 

, • Nežiūrim "tukio nepaprastu { 
Sunkus nepriklausomos Li*> SC)Cį jai.demokratu iškalbingu- \ 

tuyos gyvenimas, nes perdaug m 0 „ •„ g r a s i n i n m t i k r o s p l a . 
joje atsirado "poiitimų a m - BosU)a vį^^nės a l a W v a i 
mnkų, kuriems rupi turėti b i r ž e U o . % £ MhaJt^o, kad 

menims, kurie ar tai patys už- • po visuomenės"lietuvių organi-
siima pramone ar tai yra pre-. zacija, pasilieka -kaipo savy-
kybos ir pramonės reikalų žl- j stovia organizacija, bet vei-
novais,buvo pasiųstas pakvle- j kia kontakte ir susižinojus su 
timas šiokio turinio.* Lietuvos Atstovvbe Ameriko-

• Liepos 3 dienų, 6. m., 6 v. į je. 

sunkiau pasidaro, kada reikia 
užmokėti už darbo prirodymą, i karėn prieš lenkus, ir kad Lie-
arba už darbo paieškojimo ap
garsinimą laikraščiuose. Vieš
patija lengvai galėtų iš ben
drųjų įeigų išlaikyti darbo pri 
rodymo Įstaigas, dovana; pa
tarnaujančias žmonėms. 

Tokio patarnavimo geidžia 
Katalikų Vyskupai Amerikoje. 
Jie rašė: "Pirmutinis ir ne-
apleistinas reikalas yra Įkurti 
darbo prirodymo įstaigų sis
temą taip plačią, kaip visa 
šalis, ir veikiančią išvien su 
valstijų, miestų bei privačių 
asmenų darbo prirodymo ba
rais." 

Nolan'o sumanymas nenori 
panaikinti dabar esančių darbo 
prirodymo įstaigų, bet nori 
sudaryti vieną augšeiausią fe-
deralę įstaigą, kad ji suvie
nytų vietinių įstaigų darbus 
ir jiegas ir kad palengvintų 
uždavinius visoms, priduoda
ma joms jiegų. Tam tikslui 
skiriama taip-gi ir reikalinga 
suma pinigų iš fcderaJio iždo. 

Minėtąjį .sumanymą jra ap
dirbo ir pagyrė Atstovą Buto 
komisijai. Ji tą projektą norė
jo įnešti į pilną posėdį, bet 
Atstovu Butas išsiskirstė va
saros atostogoms. 

Amerikos Darlx> Federacija 
žino Nolan'o sumanymą ir pa-
girdama jį paremia. Todėl 
galime tikėtis, kad prieš Nau
jus Metus tas sumanymas 
taps teise ir veikiai į;ikunys, 
lengvindamas gyvenimą darbo 
žmonėms. 

tavos teritorijos yra Lenkijo* 
dalys, tai jie provokuoja lie
tuvius. Jie mėgina paskui save 
i raistus intraukti ir lietuvius. 
Jie nori, kad prieš Lietuvą pa
kiltų talkininkai. 

Bet negelbės jiems tie vyliu-
gingi prieš lietuvius žygiai. 
Nesuprovokavo lietuvių lenkai 
sėdėdami Vilniuje. Nepadarys 
to ir šiandie bėgdami ant Var-
šavos. 

Nes Vilniaus, Minsko ir 
Gardino provincijos nėra Len
kijos dalys. Nes lietuviai prieš 
lenkus nepakels karės. Jie tik, 
lenkams pabėgus nuo rusų bol
ševikų, užims tuos plotus, kas 
Lietuvai priguli ir kas jiems 
pačios Busijos pripažinta-Tam 
šone Lietuvos rubežiai nesu
sieks su Lenkijos rubežiais. 
Lietuvių-lenkų rubežiai susi
sieks tik Suvalkų provincijoj. į 

Jei paskui lenkai mėgintų ir 
vėl kesinties prieš Vilnių, tuo
met jiems prisieitų pirmiausia 
pamušti Baltgudiją, kurią pa
ima savo globon Rusija. Gi 
per Suvalkiją — toiifiiūš ke
lias, daug nepatogumų. 

Bet tuomet lietuviai suge
bėtų pamokinti lenkus. 

v. New York 3, "VValdorf As-
toria viešbuty, kviečiamas y-
ia įsiregistravusią iki šiol lie
tuvių prekybos ir pramonės 
bendrovių atstovų, Lietuvos 
Misijos narių ir šiaip Lietuvos 
Atstovybės pakviestųjų asme
nų pasitariamas Lietuvos pre
kybos ir pramonės reikalais. 

Tasai susirinkimas, kaipo 
užmazga busimos Amerikos 
lietuvių įstaigos, kuriai turėtų 
rūpėti Lietuvos finansų reika
lai ir prekybos ir pramonės 
plėtojimąsi, bus skaitomas 
prirengiamuoju susirinkimu, 
kuriame turėtų būti aptarti 
kaip tikslas, taip ir pagrindi
niai dėsniai Šios įstaigos. 

Turėdama omenyje, jog Lie
tuvos vyriausybė negali pas
kirti Amerikon savo konsulio, 
bei prekybos agento, iki nebus 
jį Amerikos Suvienytų pripa
žinta, kaip nepriklausoma val
stybė, ir jog dėlei šios pačios 
priežasties nėra galima suda
ryti platesnės organizacijos, 
kaip kokios yra prancūzų, A-
merikos arba italų ir Ameri
kos Prekybos Kameros (Boa-
rd of Trade and Commer-
ce), Lietuvos Atstovybė yra 
tos nuomonės, jog laikinai iš 
tarpo pačių bendrovių ar 
šiaip nusimanančių prekybos 
ir pramonės reikalais žmonių 
reikėtų nustatyti nuolatina A-
merikos lietuvių prekybos ir 
pramonės Taryba, kuri rūpin
tųsi Lietuvos prekybos ir pra
monės plėtojimursi. Tokia Ta
ryba, rasit, galėtų susidėti- iš 
kokių 5 — 7 narių, gyvenančių 
įvairiuose miestuose, kuri lai
kinai turėtų prie Lietuvos At
stovybės savo biurą. 

Svarbiausiu tokios Tarybos 
užduotimi turėtų būti privei
zėsimas budo ir formų pačių 
bendrovių tvėrimo ir darbo A-

Visas reikalingas lėšas to
kios organizacijos išlaikymui 

sudrumstą vandenį, kad dau
giau žuvų pagautų. Tokių 
"žuvininkų" yra St. Seime, to 
kių yra ir plačioje visuome
nėje. Visi jie išvien smarkiai 
veikia, lik ne visų visujrnenės 
dalių maudai, o gal ir ne pa
čios Lietuvos naudai. 

Tokiais "politiniais žuvinin
kais" Lietuvoje yra dabar so-
cijal-demokratai ir dalis soci-
jal-liaudininkų. 

Vos Lietuva pasiskelbė ne-
priguĮminga, jos augščituisiaja 
valdžia buvo Valstybės Tary
ba. Prezidento nebuvo. Social
demokratai pradėjo "drunis-
t i , " reikalaudami, kad butų 
prezidentas. Gerai. Reikal?,vr-

Lietuvai prezidentas reikalin
gas. 

Soči jal-demokratai : ; d i ums-
dami visuomenę." reikalauja, 
kad armijoje butų visiškai pa
naikinti visi laipsniai, Lo nie
kur, rodos, pasaulyje nėra. 
Net Į ""raudonąją" bolševikų 
armiją sugr.iinti laipsniai. Be 
jų negalima tvarka armijoje. 
Bet Lietuvos soči jai sraaiavi-
riams viskas galima ką tiktai 
jų atkaklumas ir akiumas 
jiems padiktuoja. 

Lietuvos Valstybė" trokšta 
kngreičiausia susitvarkyti, kad 
greičiau visos pasauiio vals
tybės pripažintų jos . nepri
klausomybę de jure, o sccnal-

veikalelis. 

Parašė 
Vystanti Šakelė 

Kaina 15c. 

Veikalėlis neperdidelis, 
lengvas sulošti, gražaus ir 
rimto turinio. 

Norėdami gauti Adre
suokite: 
"DRAUGAS" PUBL. CO. 

1800 W. 4etn Str. 
Cbicago, HL 

privalo pasižadėti suteikti pa-'prezidentas 

mas pripažintas. Atsirado Lie- į demokratai užsispvrę stumia 
tuvos Valstybės pryšakyje j p r i e to> k a s k e l t ų v i s didesnę 

Provokuoja Lie
tuvius. 

. Angliški laikraščiai turi 
daug savo korespondentų Eu
ropoje. Keli iš ju. yra Lenki
joj ir kitose Pabaltijos res-

čios prekybos įstaigos, prisi
dėjusios prie tos Tarybos su-, 
tvėrimo. Visi daromi Lietuvos 
vyriausybės užsakymai Ame
rikoje, lygiai kaip Ir visas iš 
Lietuvos importas, turėtų ei
ti per tą Tarybą. 

Šiaip nusimanydama apie 
sutvėrimą busimos organizaci
jos, Lietuvos Atstovybė pasin
io susirinkimui priimti tokia 
dienotvarkę pasitarimui: 

1. Susirinkimo atidarymas. 
Lietuvos Atstovo praneši

mas apie Lietuvon prekybos 
ir pramonės padėti ir apie 
Amerikosi lietuvių bendroves, 
kurios yra padavusios pareiš
kimus dėlei registracijos. 

Išrinkimas susirinkimo pir
mininko ir sekretoriaus. 

2. Kokioje pramones ir pre
kybos srityse tinkamiausia su
vartoti Amerikos lietuvių ka
pitalai. 

3. Ar reikalinga yra kokia 
nors prekybos ir pramonės 
reikalais Amerikos lietuvių 
organizacija formoj tarybos, ir 
kokios turėtų būti funkcijos 
tos Tarybos ir jos biuro prie 
Lietuvos Atstovybės. 

4. Jeigu reikalinga yra ta. 
ryba, tai kokiomis lėšomis 
kiekviena Bendrovė gali prie 
to prisidėti. 

5. Laikinosios Tarybos ir 
biuro išrinkimas. 

6. Įnešimai ir sumanymai 
įvairių susirinkiuo narių. 

Pakvietimų buvo įsiusta 
28. Kai-kurie pakviestieji dė
lei trumpo laiko negalėjo at
vykti susirinkinMHi ir yra pri-
siuntę vien tik savo linkėji
mų. (Daugiau bus.) 

j betvarkę. Noroms nenoroms 
Kada dabar St. Seime pra- j reikia juos Įtarti, kad jie dir-

sidėjo svarstymas apie tai,|ba "keno nors naudai, ; bet 
kad vykdomoji valdžia turi į ne Lietuvos. Kur jos vargšės 
būti pavesta Valstybės Prezi Į naudai dirbs, nes ji perdaug 
dentui ir- Mitiisterių Kabinę-j krikščioniška ir permažai sr.-
tui, prasidėjo ** nepaprastas; ei jalistiška. 
drumsdimas." Jis parodė kadi Sociid-demokratai žad;1- nu-
ir St. .Šeinio nariai socijal-de- į šluoti "dešiniuosius." Gal but, 
mokratai yra gryni "smalavi !bet ne su Lietuvos visuomenės 
riai", kaip Chiea^os ir savo 
kalbose vartojo grynai "eiei-
likiškus" argumentavimus, ne 
iuivuiiini gerų arguU.er.tų, nu
liais galėtų remti savo reika
lavimą. Jie iškėlė ir imp. Teo-
dozijaus laikais eretikų perse- kad lengviau pridengtų savo 

pagelba ir pritarimu tai gali 
įvykti, o tik su tų pagelba,. su 
kuriais jų širdys yra susirišu-
S»/\o n -»I<A l o u l - i o i n i « w« ^ w rj »v * w t « n i j į i i i * . 

SocijaPdemokratai įtarinėja 
kitus ir viešai apie tai kalba, 

vadinamų raganų kiojimą, ir 
deginimą viduramžyje, ir scho
lastikų, ir kunigu gobšumą, 
ir "klerikalų" nedemokratin-
gumą, ir 
skaudas, 
(o kaip gi!), ir Urachą, ir už 
kulisinę prezidento Smetonos 
politiką (bet kuri būtent ne
paaiškintai), ir "plačiosios vi
suomenės" reikalavime, ir pa
galios "dešiniesiems" pagra-

"darbo masių" nuo-
ir "supusią" Taryba 

pragarinius planus 
Bet, rodos, perniek bus jų 

visas drumstimas. Lietuvos vi 
suomenėje yra da daug Tėvy
nės meilės ir sveiko proto, 
kad ją soeijal-demokratų mo-
nai galėtų visiškai sudrumsti. 

Gali būti greičiausia, ka"d, 
pamačius s.ivo klaidą, busi 
mame laike išluos socijal-de 
mokratus iš tarpo savęs, 

V. K. 

f 
Išmok Gerą Amatą. Ui-
dirbk $35 K $75 Sratej 

Buk kirpėjo. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 
i keletą savai
čių, prityrimas 
duod&ssas sieti-

nanties. Vietos atdaros. Speeijalia 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTER SCHOOL 
1M K. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4tu lubų. 
t 
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Gydytojas B 
Ofisu «90 W. 18 St. 

Bes. 122» W. 4» &i 
Telefoną* Cicero MII 

Ofiso Cicero O 
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MUŠU DARBUOTĖ.'ŽŽŠ iT
A

Bakm^1°,S 
m w w v a» IT tii» v w i M katahkų dvasioje. Reikalui e-

(Tųsa iš "Dr ." K. 169). 
UkininkTĮ Sąjunga. 

sant, padeda katalikų visuo
menei. Tai skaitlingai organi
zacijai stinga lėšų, ypač kny-

Smulkesnių žinių tuo ! -gvnams 

inkurti ūkio mašinų ir trasų 
sandelį. Gina ūkininkų reika
lus normuodama "rekvizici-

Medalis Karei
viams. 

Iš tarpo asmenų, tarnavu
sių prie Pennsylvanijos gele
žinkelių į karę buvo pašaukta 
27,128. Tarp jų 653 buvo ka
rininkai arba oficieriai, kiti 
šiaip kareiviai. 610 ne-
grįžo^ iš karės, nes tapo už
mušti arba mirė apsirge. 

Geležinkelio valdyba 10 lie
pos šių metų kiekvienam savo 
tarnautojui, buvusiam karei
viui paskyrė dovanų bronzinį 
medalį. Medalio tikroji ir iš-
virkščioji pusės yra tikrai gra
žios. K/Ulangi tų medaliu at

mušta netoli 28 tūkstančių, tai 
kiekvienas nebūtų brangenybė. 
Bet ypatinga yra tat, kad; 
kiekvieno medalį gaunančio 
asmens vardas v ra atmuštas į 

PRANEŠIMAS. 
Gerbiamiems Kunigams. 

Seredoje, 21 liepos, 

Ūkininkų Sąjungos skvrių j 
vra apie 40. Skyriai turi'ma-1 t a r P u įgalime pranešti, nes 
lunus, lentpjūves, vartotojų įlaike S a i s r o K a t V e i k i m o 

bendroves ir tt. Kaune nogima i C e n t r e fc* l r "Ateitmmkų" 
pranešimai. Pirnuninkas Cen
tro Tarybos D. Miciuta, 

''Atertminku Fondas." 
jų" ir "stuikų" klausimus, j t a i organizacija Šelpti moks-
Padeda nariams ūkio daly- l e i v i u s P a s k o l o s f a r m o J e ' Y" 
kuose. Į Steigiamąjį Seimą pra j P30 

vedė 3 savo kandidatus. Or
ganas "Ūkininkas". Valdy
ba: pirm. — agronomas Stul
ginskis, vice-pirm, — K. Pe
truševičius, sekret. — A. Ka
tilius, iždin. — J. Jocius, na
riai: kuii. J. Vailokaitis, J. 
Masiulionis, J. Škėma. 

' ' Pavasarininkai.'' 

dabartiniame momente, 
kuomet mūsų moksleivijoje y-
ra tėvynė — reikalinga fondui 
lėšos. 

1920, 
ant medalio. Tokiu būdu me-|Chicagojg ])įPV0 *Apveizdos 
dalio vertė keliariopai tampa į klebonijoje buvo vietinių ku-
brangesnė. jnigų susirinkimas, Jie sutarė 

Pažymėtina yra ir tat, kad!pasiųsti visiems Amerikos 
visi buvusieji kareiviai gauna j lietuviams Katalikų Kuni-
vienokį medalį. Kariuomenėje jgam* asmeninius pakvietimus 
tarnavo kompanijos vice-pir- atv>kti į suvažiavimą P i r 
mininkas W. W. A t t e r b u r y . j ^ ^ . ^ ^ - i * 1 ^ ^ r t 

Jis užsitarnavo brigados-gene | ̂  ?? i r f h e P* s »» ntoif 
tio asrflenimai uz-

žasčių nepasiektų kokį nors 
kunige patogiu laiku, tai kiek
vienas yra meldžiamas šitą 
praiic-šimą laikraŠtije priimi i. 

J i m s paskirtus » ^ į j ^ ; ^Įkaipo asmeninį pakvietimą. 
Susirinkusiųjų vardu 

rolo laipsnį. Tečiaus medalį |, .' ,:](Mg. A r . ,. ,. , . . T^tkni'tioiai dM kokių nors t jis gavo TOK} pat} kaip ir te- * 
mieji kompanijos darbininką? 
buvusieji prastais kareiviais. 

Keužmiršti nei žuvusieji. 

ležinkelis įteikė nabašninkų 
giminėms. Prie medalio gyvie
siems kareiviams pridėtas taip 
gi ir kompanijos prezidento 
laiškas, dėkojantis už taip sun
kų ir naudingą darbą kaip da
lyvavimas Pasaulio Karėje. 

Kun. V. Slavinas. 
Rockfordo. TH. 8v. Petro 

ir Povyio ]>ar. klebonas. 
V. S. Meldžiaiue kitu^ laik

raščius persispausdinti. 

"Mo^nėlė" — tai panaši 
"Ateitininkų Fondui" organi
zacija. Šelpia einančius augš-
tesnį mokslą studentus. 

Lietuvių Katalikų Mokytojų 
Sąjunga. 

Tai kaimo ir miesto jauni-1 Ji vienija visus liaudies ka
ino organizacija. Skyrių turi I talikus mokytojus. Pasaulež-
virs įuu. lai viena is tvir-j *<"£vo pao«»». » ; ». «.«• «-
čiausių organizacijų. Narių tu j kėjimas, b) tėvynė, c) moks-
ri irgi daugiausia. Jos organas j las. Platinti mokslą ir auklė-
"Pavasaris". Toji organizaci-j ti Kristaus dvasioje jaunimą 
ja lavina ir šviečia Lietuvos; — tai Sąjungos tikslas. Išlei-
jauninią katalikų dvasioje, j do mokytojų almanacbą, "At
skyriai daro paskaitas, pasi- j žalą," "Lietuvos Mokykla"— 
linksminimus ir, reikalui e- j organas. Laikinoji Centro vai-1 
sant. kaip tai buvo laike rin-jdyba: Justinas Stripartis, P. 
kimų į Steig.'Seimą, padeda Doridaitis -ir G. Irmanft'tė. j 
katalikų vi^uon:enei. Platės- Birželio mėnesį privalėjo įvy-1 
nių žinių galima pasemti iš kti mokytojų konferencija, 
jų organo. 

Pirmininkas P. Misevičius. 
"Ateitininkai." 

Prie tos organizacijos pri
klauso besimokinančioji kata-

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRKOLTS 

1 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą j People Teatrą 

1616 W. 47 Str. Tel. BoaL 1M 
Valandos: 1 iXi S po pietų.' 

' 6 iki S vak. Nedėl. 10 iki U ryte. 
Rcs. 2»14 W. 4Srd Street. 

I Nuo ryte iki piet. 
TcL McKinley 2«3 

• — . • • • . . ^ . . . . i 

a~ 
Telefonas Bonlevard 91M 

DR. G. KASPUTIS 
, DENTISTAS 

t S5J1 S. Ralsted Str. 
į VALANDOS: »—12 A. M. 
į 1—*; 7—« P. M. 

« M . Dro*w IHt •f 
Dr.C.Z. Vėzdui 

Lurrcvis tmmtmtšm \ 
Valandos: suo • ryto iki 9 «**.{ 

Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare I 
4712 SO. ASHLAITD ATKmJs) 

aru 47-toe Oatrea i 

DR. S . MIKELIS 
LUPTU? U 

GrDTTOJAS IR OHTBUBGAS 
OflaM lr O/rantmo riet% 
Vkt So. Halete< s » . 

Ant Viršaus Cnlrersal State 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki -4 po pietų: nno 7 iki 9 rak. 

Nedėliosią ano 10 iki 2. 

J,P.WA1TCHES 

LU.TLVIS ADVOKATAI 
464t 8. WOOD STRKBT 

7M W. I«k ST« 
CHTCAOO. 

—91 

s. D. uauwia 
r.IETfVTS GRABORITS 

Pt(»;nuuju . ;,i:t!otuv*«e ko piKi«u«Jfc. 
Klika • r.-.r-•.•).• m R!>.Saukti, o mino 

2314 W. 2S PI. Chicago. IfJ. 
TeL Oaeal H9«X 

Tuo tarpu sąjunga jau yra 
surengusi eilę katalikų dva
sioje paskaitų.-

Blaivybė. 

Ohtra^ atgaivino jau 12 
Kkų jaunuomenė. Yra "atei-j skyrių, ttiri 2683 narius, ke-
tininkai" studentai ir "atei-jletą savo knygynų, arbatna-

Resid. 1189 Independenoe Blrd. 
Telefonas Van Borai 994 

DR. A. A. ROTU, 
RoaM cydytojaa tr cbtrarga* 
RpcrljalHtan Motcrtfkn. VyrUka 
Vaikn n- rtmt ckTnuiakŲ MBB) 

VALAKDAS: 19—11 rjr*> %—« p* 
t minkai * mokiniai. Vyresnieji, mių ir sales teatrams. 6-\ Ii VM* 7—« vak. Redėuooii i«—u «. 
padeda jaunioins. Turi savoj šaukiamas Kaune vi.-.io; r,as °»*a: va* m. iumea sc, 

'organą "Ateitis." Stengiasi: , (Pabaiga bus). 
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LIETUVIAI AMERIKOJE J 

W I L K E S BARBE, P A . ! tyti ją scenoj*-. 
Geistina, kad kuotankiaus ia 

Turbūt niekur lietuviai taip ! butą rengiami panašus vaka-
puikini nešventė Amerikos ne-
prigulmybt'-.- dieną kaiy Wi!-
kes-Barre. I š visos apieliuktš 
susirinko apie dešimt tūkstan
čių žmonių j Yalley-Yie\v — 
Fark. Kun. Juozapas V. Mi
liauskas iš Pittston atlaikė iš
kilmingas Mišias ant lauko už 
lietuvius kareivius žuvusius 
pasaulinėje karėje. TŲ Mišių 
klausė minios suplaukusios iš 
visos YVytoiiing'o klouies. 

Jaunuomenė puikiai žaidė. 
Buvo bėgimas { lenktyn nuo 
Laurel geležinkelio stoties iki 
Valley-View Parkui. Pranciš
kus Zuna tą kelią perbėgo į 
37 minutas ir 4 sekundas- To
dėl jis laimėjo sidabrinę tau
rę. J is yra Maratono I£ūr& 
narys Xewark e, X. J. ir pas
kirtas važiuoti į Briuselį, Bel
gijos sostinę, dalyvauti tenai 
rengiamose Olimpikų žaismė
se. Kiti bėgikai mažu kuo at
silikę nuo laimėtojo buvo: J. 
Govern, James MeLaugialiii, 
Winder Keating, George 
Smith, Edvard CaloJey, Wal-
ter Liukasavage (ar ne Luka-
ševyčia?), L. Kadagy čius, 
"William Riee, THonaas Robin-
son ir Joseph Beraarski. Jie 
čia surašyti toje eilėje kaip 
kuris prUtego prie lenktynių 
pabaigos. 

Buvo ir kitokių žaismių, ki
liuose laimėt >jai gavo auksi
niu, sidabrinių arba bronziniu. 
Hiedahat Šimto jardų sviedi
mą laimėjo Joeepi Horasby iŠ 
Nantieoke, Katalikų Kliubo 
narys Seranton'e. Buvo i r ki
tų pasižymėjusių skrantonie-
eių. 

Leo Leonard ir Roy Man-
ky kumščiavosi su Frank 
Yenchall ir Sweeney. 

Baseball'o žaisme lietuviai 
Vyčiai įveikė Kolumbo Vyčius 
7 prieš 2. 

Surinkime grojo Kleinkau-
fo orkestrą. Jaunuomenė link
sminosi šokiais. 

Vakare 6 vai. WUkes-Bar-
re'o majoras Daaiel L. Hart 
pasakė patrijotiška prakalbą 
Kalbėjo taip-gi p. Lopatto, 
kun. J . Miliauskas, Julius Bal-
sevyčius ir p-lė Jokubauskaitė. 

rai. Vakare buvęs. 

Lietuvos Laisves Paskola. 

WXSTv*ILLE, H.L. 

Liepos 5 d. priaugamųjų 
Vyčių kuopa buvo įrengus 
gražų vakarą. Programa suda
rė dainos, vaidinimai, mono
logai ir dialogai. 

Pirmiausia priaugamųjų 
Vyčių choras, susidedantis iš 
50 dainininkų bei dainininkių, 
padainavo sekančias dainas: 
"Saulelė nusileido," "Avižė
lė," "O, kad aš jojau," "At
neša diedas/ ' "Seni, seni" ir 
"Baravykas." Dainos gerai 
išėjo. Paskui buvo dialogas 
"Magdutė ir Starjate," po to 
"Čigonės atsilankymas." Pas
kui perstatytas "Gyvenimo 
kryiros," farsas, kuris gražiai 
išėjo ir publikai labai patiko. 
Dialogas "Tautiškas vysk% 
pas" labai prijuo
kino publiką, ypatingai "vys
kupas" su raudona krutinę. 
Po to, dar atliktas dialogas 
"Vaistas nuo blakių," "Nuo
bodumas" ir "Mano amatas ." 

Visa programa išpildyta ge-

SIOUX CITY, IOWl. 

Liepos 11 dieną vietinis Te
atrališkas skyrius surengė 
parapijos naudai vakarą, ku
riame vaidino juokingą trijų 
veiksnių komediją "D-ras M 
Prievartos'' Geranto rolėje bu
vo p. J. Adamonis, Leandro— 
p. J. Vigelis. Sgan&relos — p. 
A. Jonča, Roberto—p. J. Bal
čiūnas, Luko — p. K. Goge
lis, Valero — p. K. Mikensg; 
Tiliauto — p. K. Daračiunas. 
Perrino — p. J . Grigaliūnas. 
Liucindos — p-nia O. Dilienė, 
Martinos. p-nia Balannunienė. 
Džiakveiinos — p-nia A. Ber-
žetienė. Vakarą vedė ir rezi-
sorium buvo moksleivis J. Za
bulionis. ' 1 

Vakaras pavyko. Atsilanku-

rai, geriau nė reikalauti iš 
mažųjų negaiima. Publikos 
buvo pilna svetainė. 

Geistina, kad mažieji vyčiai 
neliautų ir toliau rengti tam 
panašių vakarėlių. 

Liepos 14 d. mažieji vyčiai 
turėjo gegužinę. Su jais buvo 
išvažiavęs ir vargonininkas. 
Visą dieną žaidė, raliavo, kiek 
tik norėjo. 

Dabartiniu laika mažieji 
vaikučiai rengiami prie pir
mosios Šv. Komunijos. Kate
kizmo pamokas kožną dieną 
lanko daugiau šimto 
vaikų. Iškilmės birs kitame 
mėnesyje. 

Girdėjau, kad vietos katali
kės moterys^ rengia vakarą. 
Kada, tai neteko sužinoti. Vy
čių kuopa rengiasi lošti ang
liuką veikalėlį ir roles jau pa
sidalino. Labai pagirtina, kad 
mergaitės pas raus visados 
pirmutinės ar vakarų rengime 
ar kituose darbuose. Nepasi
lieka nė vaikinai ir da-gi čia 
gimę ir augę. Chorą sudaro 
virš 30 dainininkų bei daini-
nikių. 

Vyčiai, gyvuokite ir bujoki
te! Viską žinąs. 

HART. MICH. 

45,000 
2,000 
4,000 
8,000 
4,000 

45,000 
8,000 

10,000 
15,000 
5,000 

10,000 
25,000 
10,000 
15,000 
4000 

30,000 
5#>0 

10,000 
100,000 
33,C00 

150,000 
10,000 
20,000 

5,000 
100,000 

70,000 
20,000 
10,000 

(Tąsa iš "Dr-go" 1-69 num.) 
BOSTON, MASS. 

Cambndfe 
E. Hempton 
Greenfield 
Gardner 
Haverhill 
Lawerenee (2 st.) . . . . . . . . ; . . . v , .. 

13,772 
..100 
. 1.020 

..2,200 
.1,205 
.8,371 

Lewiston, Me 2195 
Lincoln, N. H 1,950 
Lowe!l, 5;&96 

W. Lynn 995 
Manchester 5435 
Norwood 8,363 
Northampton '. 2,185 
Naahua, N. H. 
Pittsfjeld 
Providenee, B. I 
Rumford, ..Me. 
Westfield, Mass' 
Worcestcr, Mass. 
Be stočių. 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

..3,956 
1,750 

..9,095 

..1,650 

..4,584 
93.193 

-
IV. PHILADELPHU, PA. 

Apskr. kvota $400,000. Stovis 1, liepos, 75,394. 

. 

. # 

Baltiraore (3 st.) 
SL Bethleheru . . . 
Chester . . 
Estoii . . . 

Pkil«delphia, 
į • 
l 

Riehfuond 
Sheridan 
Trenton, N. J. 
Be stočių. 

.45,808 
...100 
.3,100 
...350 

2,060 
.2,150 

15,000 
15,000 
5,000 

20,000 
20,000 

7,000 
3,000 

30,000 
50,000 
80,000 
60,000 
5,000 

100,000 
30,000 

5,000 
5,000 

50,000 

V. SHENANDOAH, PA. r 

Apskr . kvota $400,000. Stovis 1, liepos $29,890. 

Berftley villc 
Frackville 
Freeknd 
Girardville 

•• 1,205 
.275 
.353 
.1345 • • • 

Giiberton ....1,100 
Hezeiton, Pa 1,490 
JViiUllTliJh . . . . . . . • * • • • • . 7 

Mt. Carmcl 
New Phila 

• • • • • • • • « • . . . . . . z , 1 *>— 

•v . - . . ' . . 

• . . • • • • 

Mahanoy City . 
Miuersville 
Reading 
Shenandoah 
St. Ckir 
Sbamokin 400 
Tamaąua 200 
Kolonijos be stočių, kaip Pottsvillc. ir kitos. 

..4,305 

..2,445 

..1,420 

..1,400 

.11,050 
. . .550 

VI. PPTTSBURG, PA. 
— i * ' i i 

Amerikos neprigulmybės die-
ną čionykščiai lieiuvjai šventė 
pikniku John Gurney Parke. 
Prie pikniko buvo ir progra
mas, kurį išpildė įvairus as
menys. Joe Beatty Burtt pa
sakė anglišką prakalba. Dun
dulių, Grušų, Simanavičių ir 
Matuliu šeimynų nariai daina
vo, grojo ir deklamavo. J pik
niką atvažiavo šeši automobi
liai ir trokas pilni lietuvių iš 
Seottville. Jie nusiėmė ir fo
tografija. Visą pikniką labai 
iškilmingai aprašė laikraštis 
The Conrier-Tribune, išeinan
tis mieste Hart. Mich. Liepos 
9 d. 1920 m. 

5,000 
25,000 

30,000 
50,000 

170,000 
100,000 

Ambridge . . 
Donorą 
Cambola (?) 
Duąucsr.c . . 

' 
. . . . . . . . . . . . .'1,000 

500 
.'...100 

1,925 
Homestead . .D 6,698 
Pittsburgh (2 st.) 13,453 
Daugelis kolonijų be stočių. 

VII . W I L K E S BARRE, PA. 
Apskr. kvota $500,000. Stovis 1 liepos, 49,421 

šioj*3 publika liko dideliai pa
tenkinta, nes j valias prisi- Paryžius. Ketur i nar ia i A 
jnokė. Reikia pažymėti, kad menkos Raud. Kryžiaus Ko-
iš visu vaidintojų geriausia misijos Siberijoje, kurie nese-
pasižymėjo ir juoko darė p p . na i apleido tą šalį su Ameri-
A. .lorv-a ii K. Gosrelis. kos kareiviais, atkeliavo į Pa-

['<> vaidinimo prasidėjo šo- vyžių iš Vladivostoko per Šu
kiai, kurie tęsės iki vriumai. ezo kanalą. Nar ia i y r a : Dr. 
IVlno parapijai !ik<> art; 100 Charles E. Porsek i i Mirme-
dol. sotos, Margaret Yl ick iš Bal-

niH»JHu. kad roziso: ;,:> <\<<>-' timore, M !.: K\;i Lawrencf iŠ 
kiną ,;au antra veikalą -- YV;ihp<'<>'!. N*. Hakota: ir Car-
"Ka-i tr i Alotia." su dideliu': ' ' - IVk«-t iš Cnrson City. 
a^kartrumu n.-i laukia pama- y^v^dd. 

7,000 
15,000 
20.000 

5,000 
45,000 
20,000 
75,000 

5.000 
100,000 
85.000 

8,000 
70,000 
25,000 

Braddock 
Duryea 
Forest City 
E, Vandergrift 
Edwards\ille (Kinkston) 
Miners Mills 

c Plymoutk 
Sugar No'.oh 
Scranton (3 ei.) 

. . . . . . . . 

• 

.6,875 

.3.050 
. . . . . t 
.1,%5 
.5,657 
.4,425 
.1,786 
.1,450 
.6.110 

4,488 
100 
600 
50 

485 
700 
850 
250 

nieko 
925 

2,175 
673 
670 

2,596 
1:500 
2,180 
1,650 

55 
32,006 

Junior Red Cross varo ap
švietimo propagandą išnai
kinti t § i r kitus panašus prie
tarus. P e r tokį mušimą, dau
gelis motinų pasiliko nuolati
niai apnegalėdintos. Daugeli 
sykių motinos mirė nuo to mu
šimo. 

Neišmanę vyrai ir-gi kaltinu 
piktą dvasią už vaikų ligas. 

SPECIJALIS IŠPARDA
VIMAS. 

Pertaisyt i Mitehells ir 
kiti karai. 

Ant mėnesiui mokesčių Pliano 
Išlygos 

mokesčiai 
$$45 j mėnesį 
50 ,, ., 
55 ., m 
65 „ „ 
75 ,. .. 
95 ,. ., 
85 „ „ 
95 C „ 

14,720 
nieko 
nkko 

350 

21,828 7,756 

Kaina Įiuokėt 
$900 • $350 
1000 400 
1200 500 
ittto T;0O 
1600 706 
1800 900 
1800 800 
2000 900 

Nuošimčio nereikia mokėt Mortga-
ge nereikia mokėt, Charges nereik 
makel Insurance. 

Kiekvienas karas yra inSiurintas 
nuo usnies ir vagių 80 nuošimti savo 
kainos per vienus metus be jokio a-
što jums. 

Tavo sena karą (ne senesni 
kaip 1912). paimsime ; mainus ir-
skaitliuodami jo rertę kaipo dalj į-
mokesčio. 

Visi Pertaisyti Sfichels turi ta pa-
či^ gvarancija kaip ir \auji Karai. 

MITCHELL 
2328 2 Salesrooms 2334 

Michigan A ve Michigan Ave. 

545 
1,000 

i 

Taupink rytojui — ir pradea 
šiandie. Sis yia JU>y drau
giškas Valslijinis Bankas, 

Pinigai yra Siunčiami į Lietuvą 
ir visas kita > d a7's svieto. 

Parduodame Laivakor
tes ant visų Linijų. 

C E N T R A L M A N O F A C T u R I N G 
i DiSTSiGT B i U V 

BRUK 
1112 West 35- th Street 

Turu.- Virš S6.W»ti.(Rm.(io 

A STATE BANK 
Atdara l'anedėliais, Seredoms ir Subatoms vakarais 

ANT PARDAVIMO • Telephon*: Tards C492 

180 
nieko 

653 
nieko \ 

200 
i,4yo 
nieko 
2,052 j 

980 j 
385 Į 

7201 
1,400 
2,670 

300 
400 
200 

nieko 
niekb 

100 
410 

2,768 
2,403 

A. f A. 
JUOZ. TARVIDAS 

mirė liepos 21, 1920, 6:20 
vai. ryte, 53 metų ami. 

Velionis paėjo iš Kauno 
rėd.. Raseinių apskričio, 
Gvaldų kaimo, Kvėrdai-
nės parap. Amerike Išgy-
veno30 metų. 

Laidotuves bus subatoj, 
liepos 24, 1920, 9 vai. ry
te iš šv . Ju rg io bažnyčios 
į šv. Kazimiero kapines. 

Pal iko dideliame nuliū
dime moterį Barborą,, sū
nų Adomąir Aleksandrų 
dukterį Juzefų ir dukterį 
Paulinų. Lietuvoje. 

Visi giminės ir pažįs
tami esate širdingai kvie
čiami dalyvauti laidotu
vėse po num. 915 W. 32nd 
Street. 

Liekame nuliūdę Bar
bora Tarvidienė, moteris, 
Adomas ir Aleksandra, 
suna l 

Juozefa ir Paulina dukt. 

PARSIDUODA. 
labai pigiai 2 lulju meilini:? 
namas, 3 pagyv. 2 po 4 kam-

Į barius 1 pagyv. 7 kambarių. 
j Ramios $46.00 į metus. Pre-
j M tik $2,400.00. 

Savininkas an t 2ro flooro 

PARSIDCODA. 
į Mūrinis namaa 2 ir 4 kambariu na-
j mas yra Keram padt'-jime, naujai su-
i dėti toiletai ir vanos galinia nupirkti 
Į su mažai pinigų. Kreipkitės prie sa-
I vininko: 

52! 9 Ix>we Ave. 
Ptionc Vardv 6TS9 

Groserne ir bučerne ant pardavimo 
gerje vietoje 

4S25 S. ViBciiester Are. 

AXT PARDAVTMO 
naujas žieminis pečius ant ktetu an
glių ir vaikų vežimėlis. Išvažiuoju 
užtat parduodu. Atsišaukite: 

JADVYGA MICKEVIČIENE. 
4SM S. Marshfield Are. 

FURNIČIAI ANT PARDA-
VDffO. 

Parsiduoda greitu laiku. 
1405 50 Ct. Cioero, BĮ. 

Dr. M. Stupnidri 
3107 So. Morgss otreet 

CHICAGO, EUiDIOU 
TelefoaM Ymrtta MM 

Y&I»ado«: — 8 iki 11 U ryto; 
i po pietų fkl S rak. W«d»tto~ 
tal« nuo S iki 8 ral. vakar*. 

I 

•m 

i 

PASPOKTC BLAKKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Baltic OoosaltadOD Boremo, Inc. 
SS So. Dearbora St. CMcaso. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po naro. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų. moterų ir ry-

f r » ligų. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto: nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

5 V. W. RUTKAUSKAS Š 
• ADVOKATAS * 
I Ofisą* DidmicatyJ: 5 
į 29 South U Salle Street | 

"f Kambarta 524 | 
| Tel. Central ftSM 

I 

Pittston 8 '2 0 7 

Wanamie - M ^ 
Wilkcs Barre \ 8449 
Be stočių, Piains ir kitos. 

(Daugiau bus) . . 

2,010 
950 

950 
1,797 

120 
840 
145 

3,478 
1,815 

400 
1,000 

! 

BIZNIERIAI GARfflNKmS j į Valarais. 812 w . SS s t J 
, < D R A U G E . , f • » * » « * * « * Į 

MUŠK MOTIHA - IŠGY
DYS KŪDIKI. 

Tarp Kumanijos kaimiečiu, 
ypatingai tarp eigonų,yra prie 
taras, jog kuomet kūdikis 
nurita, mirtis yra pasekmė io-
ėjimo piktos dvasios į moli
uos k;n;ą. kūdikio pasveikimas 
priguli nuo mucimo motinos 

met jų kūdikis apserga. 
Nesenai vienas Amerikos 

Raudonojo Kryžiaus gydyto
jas buvo pašauktas prižiūrėt 
čigonę. Kuomet gydytojas at
ėjo į jos namus, rado ją gu-
'inl ant plonos šiauonit-s raga-
žės ant žemės. Ji sirgo plau
čių uždegimu. Gydytojas pas
tebėjo, jog kūnas sužeistas ir 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10JM11 So. MichtgiuJ, AT««ae 
v, 

Dr. L L MAKARAS 
;•; 
{ M,. .. u. . „ n a ^ 
l Lieturt* Gydytoju Ir Cklmnae 
i RosHMde: 1MM 9*. " * T - Ava 

Tlttmmat PTOIOMB I4t Ir ~ i l l w SUv 
Oilcagoj: 451 o so. Wooi Btr. 
X1k aVrtf»i» ntake mm B«M Ud 7*« 

i 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVfc GYDYTOJAS IR 

CHUU'RGAS 
2201 West 22nd Street 

Tei. Canal 6222 
Rcs. 3 i i i W. 42ml Street 

Tel. MoKinlc3' 49S8v 

(išv>t piktą dv?s ią) . Todėl dažinojo, jog jos vienai vaikas 
ajetiao* muša pačios savo, kuo mirė dvi lavait i a t g a l 

Paieškau šio> moterės su 3 kūdikiais, ji išvažiavo 10 ge-
v:užės 1920. Antanukas S metg. Viadukas 6' metų. Veronika 
G metų. J i išvažiavo a r su lietuviu a r su ruskiu nežinau. Ka> 
bokia moterį patėmysit, duokite žinią, o gausite dovaną $50. 

ki;..i> , . per v«rtiką, - ^ » ^va i paieškomo jos. 
MOTIEJUS LEPESKA. 

Homestead Penria. 215—3rd Av». 

DR.6.M.6LASER 
Praktikuoja n metui 

Ofisą- S148 So. Morsrin Si. 
Kertė 13-m St.. Chicairn IIL 

SPECIJAUSTA? 
MotMiAkv. Yyrttkv- Uiprt oaro-

Dišku V*W-
OFISO VAi-ANPOS NtM) l t ryta 
tki S 90 pietij. a JO t >kt S 
da vakarą 
Nedėliosi* auo > iki 2 po 

TelefonM Yards 687 

J 

mm 
A.SHŪSH0 

Tnrta patyrimą 
moterių ligose; ra-
pesUngal prižiū
riu ligone ir kūdi
ki laike ligoa. 

! S255 So. Halsted St., Chicago, DL 

— B 

/ 

file:///auji
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Ketvirtadienis, .liepos 22 1920 
i w m i n ^ — — • • I I 

f > 

CHICAGOJE. ] ! Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ, 

ą . « . « •!• , • , . • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • » • • • • • • » ' • • , 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. \ PALIUOSUOTAS ?S KALE 
JIMO BARNES. 

Ketvirtadienis, liepos 22 <L, 
šv. Marija Magdalena. 

Penktadienis, liepos 23 d.. 
Šv. Apolinaras, vysk. kank. 

CHICAGON BUS PARVEŽ
TAS PUGILISTAS JOHN

SON. 

Per sepCyneris metus jis 
slapstėsi. 

S 
t 

c 

Į 

i 

Amerikoniškose sportu sfe-
ros*' pakilo nepaprastas suju
dimas. Žinomas buvęs pugilis-
tas šampijonas Jaek Johnson, 
juodukas, iš Meksikos perėjo 
į Sov. Valstijas ir pasidavė 
šios šalies valdžioms. Jis šian
die yra mieste Los Angeles. 
Iš tenai policija ji paims Chi-
eagon, iš kur jis kituomet bu-
vo pabėgęs,kno met teismas ji 
nubaudė kalėjimu. Čia jis, sa
koma, tuojaus Imsiąs uždary
te kalė.jiman arba paliuosuo
tas po paranka. 

- Indomi praeitis. 

Pirm kokiu aštuonerių metų 
Jaek Jobson pugiiistikoje bu
vo pabėgęs, kuomet teismas ji 
jį buvo statomi parinktiniausi 
eia ir Europoje pugilistai. Jo-
IUI .SMI VI.>U.-< MM I t l .>Mll<ia\0 . 

Pelnydavo garl>ę ii pinigus. 
Rodos, Amerikos sportijai 
reikėjo tik pasidžiaugti tokiuo 
atsitikimu. 

Deja, Jobnson yra juodas 
žmogus. Daugeliui šovinistu 
tas nepatiko. Sakė, kas kita 
turėti baltą žmogų pngilistą 
šampijonu. Tuomet visai Ame
rikai butų garbė. 

Ir imtasi visų pastangų ai-
imti nuo Jobnsono šampijona 
Ir kuomet tasai žygis neda
vė pasekmių, prie jo prieita 
kitokiuo keliu. Jis buvo aps
kųstas už vežiojimą iš valstijų 
į valstijas baltų moterų. Tei
smo apkaltintas it- nubausta* 
kalėjimu. 

Pasprūdo. 

Jo priešininkams atsigaivi
no širdis. Jobnson uždarytas 
kalėjiman negali skaityties 
šampijonas. Tasai ' t i tulas 'be 
niekur-nieko turėjo tekti bile 
katram pugilistui. 

Kuomet prisiėjo išpildyti 
teismo nusprendimą, juodukas 
šampijonas staiga pasprūdo iŠ 
Chicagos Pabėgo nr<0 kalėji
mo ir atsidūrė Kanarton. 

Tenai jis buvo sulaikytas. 
Čia buvo sukeltos v:sos galy
bės atgauti Johnson;} iš Ka
nados. Bet Kanada jo neišda
vė. Nes jis nebuvo joks kri
minalistas. 

Tuomet juodukas liuosai iš
keliavo Anglijon. is ten Ispa
nijon. KaTės pabaidoje paga-

Iš Jolieto kalėjimo sulig ao-
g£tesniojo teismo teisėjo Da-
vid parėdymo palruosuota* 
žmogžudis George V\. Uarnes. 

1910 metais jis Chicagos 
kriminaliani teisme buvo nu
baustas ligi gyvos galvos kalė
jiman už nužudymą savo uo
švės. 

Tuometinis gubernatorius 
jam bausmę sumažino ligi 14 
metu. Šiandie jis paliuosuotas. 
Iškeliavo New Yorkan. 

Tai yra buvęs aktorius ir 
žinovas avanturistas. 

NORTH SIDE. 

MIESTAS TURI PINIGŲ. 

Chicagos ižde atsirado pini
gų/Vakar iždan inešta du mi
lijonai dolierią iš pavieto iž
do. Ateinanti šeštadieni bus 
inešta dar vienas milijonas, 
inešta dar vieas milijoasnas. 
Praėjus savaitei miesto iždui 
teks dar du milijonai. 

Tai dalis mokesčių, prigu 
linėiu miestui. 

VIETOJE BUTELIO SU
DAUŽĖ VEIDRODĮ. 

Prohibicijiniai agentai už
klupo vien* saliuna. Dartende-
ris šalę savęs turėjo buteli de
gtinės. Pamatęs jneinanėius 
įgentns, paleido buteli i sie
ną su tikslu sudaužyti. Bet 
bulelis pataikė veidrodin. Tą 
<utauškino ir kaip laives svei
kas nusirito asla. Agenrai pa
ėmė Irutei j ir suareštavo har-
tenderj ir saliuno savininką. 

aPskui agentai pranešė, kad 
bartenderis butų gavęs ilgiems 
metams kalėjimą, jei butelis 
butų buvęs sudaužytas. Nes, 
-ako. aštriai uždrausta nai
kinti kokius nors prirodymo 
daiktus. 

Iš visų lietuvių kolonijų 
ienka laikraščiuose matyti ži-
nių-žinelių apie jų' darbuotę. 
TIK iš North Sidės labai re
tai kado užeinL Kai-kada ro
dos, jog ši kolonija kaipir ne-
gyvuoja. Bet iš a r i a u pažam-
jus pamatai, jog visi čionai 
darbuojasi net dnugiau negu 
kur kitur. 

Nors North Si dės maža ko
lonija, tečiau daugiau negu 
kitos pardavė L. L,P. bonų; 
Tautos Fondui ir L. Raudo
najam K. aukų <fctugiau surin
ko už kitas didesnes lietuvių 
kolonijas. 

Garbė užtat ju«us, bran
gus tautiniai. Šiandie sietu
va šaukiasi mūsų pagelbos, 
turime išgirsti jos balsą. Ir 
kaip-gi neišgirsime, kad ne 
kas kitas šaukiasi, tik Lietu
va, mušu motina J i sako: "Su
grįžk, sugrįžk sūnau, s duk
tė, Lietuvos! Paduok man pa
gelbos ranką, padėk man at
sistoti ant tvirtų nepriklau
somybės kojif . 

Daug northsidiečių dabar 
jau nori grįžti Lietuvon. Vė
liau nė pririšęs nei vieno ne
užlaikysi. Užtat, dabar taisy
kime sau ateiti, nes dabar lai
kas. Po laikui gali prisieiti 
gailėties. 

Kurie da nepirkote L. L. P. 
bonų, pirkit dabar, nelaukit 
ilgiau. Kurie nepriklausote 
prie Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus rėmėjų skyrio, dabar 
prisirašykite. Kiekvienas turi
me atlikti savo pareigas. 

Neatlikusieji tų darbų lai 
žino, kad yra nusidėję prieš 
tautą, prieš Lietuvos neprik
lausomybę. ' , 

Pirmiau dauguma šnekėda
vo: "Tai, kam^ čia pirksi. ' ' 

lenkams 

SVARBU BEIOHTONPAR-
KIEČIAMS. 

L. L. P. bonę komitetas lai
kys labai svarbų susirinkime 
ketverge, 22 i i i epos , 1920 m., 
bažnytinėje svet. (prie 44tos 
ir So. Fairfieid A ve.) 7:30 va
kare. 

Visus komitetu-' širdingai 
kviečia valdyba: 

J. A. Mickeiiunas, pirm. 
J . X. Enčeris, rast. 

P. S. Norijitieji čia* galės 
nusipirkti ir tuoj gauti boną. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI 

VYRAI IR "VAIKAI DIRBTI 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PAEAPIJOS. 

EVANSTONE PRIVISO 
PDCTADARIŲ. 

Miestelio Evanston policija 
negali apsidirbti su piktada
riais. Užpuldinėjami Ir apip
lėšiami žmonės, vagiami auto
mobiliai ir tt. SkVRo, turbūt, 
piktadariai padarę suokalbi 
prieš Evanstoną. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELTUS (W.S.S.) 

Matyt, turi užtarėjų. 

Federalis apskričio proku
roras Cbicagoje tvirtina, kad 
kaip greitai Johnson bus su
grąžintas Chicagom taip grei
tai jis turėsiąs atsidurti kalė
jiman. 

Kiti kitaip nuomoniauja. 
Jie sako, jog Jobsoną čia 

Haus parsitrankė Meksikon. Te | a n k i a SVetingas priėmimas, 
Čiaus tenai nerimo: Jo tėvyne J J S (-.ia t u r j ( ] a i u r <įranKŲ. Tie 
yra Suw Valstijoj, (ii tėviš
kė — Chieago. 

Tad jis perėjo Suv. Valstių 
rnbežius ir pasidavė. 

* PtT»»TI6 S FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E BANK 

REALESTATE -INSURANCE 

EUROPEAN AMERICAN BIREAB 
Siunčia Pinigus Parduodi kaivokort*> 

N O T A R I J t Š A S 
M48 So Hjls'ed Street, CtrcafC Hlineii 

TcLCPMONt BOULCVARD 611 

Jis ė 
turi intaką politikoje. Pasek
mėje jis gali but paliuosuotas 
po paranka. Paskui jo byla 
gali but atmainyta. 

Viskas gali Įvykti šitam 
margam pasaulyj. 
Bet Amerikos pugilistika ne

turi ko bijoties Jobnsono. Nes 
•1 oi i n šonas jau neturi šampijo-
no titulo. .Inais metais jis a-
ną prarado Londone, kuomet 
prieš ji iš Amerikos buvo pa
siųstas vienas milžinas farme-
rvs. 

(lirdi, kunigai ją 
"pardavė'' J r t t . " 

Šiandie jau matome, kad Lie
tuva mūsų, kad lenkai atsisa
kė netik nuo "pirkimo," bet 
ir nuo pasisavinimo ir bėga, 
net rūksta, iš užimtų Lietuvos 
• įlotų. Ar tai ne linksma! 

Džiaugdamiesi tuo padvigu
binkime pirkimą laisvės bonų. 

Novisi gal da žinote, kad 
L. R. K. R. Centras prisiuntė 
mums keletą desėtkų tuščių 
dėžučių, prašydamas, kad pri
pildę jas dovanomis pasiųstu
me atgal Centran, kuris pa
siųs Lietuvos kariviams. 

Pripildyti dovanomis dėžu
tę vienam kaip niekas. Reikia 
tik dviejų porų pančiakų, ke
lių skepetaičių, muilo, laiš
kams poperos, paišiukų, jei 
kas gali indėti ir cigaretų. Tai 
ir viskas. 

Vardu kareivių, kreipiuosi j 
jus northsidieėiai, idant suteik-
tumėt jiems tų menkų dovanė
lių. Pasigailėkime Jų, nes jie 
vargsta už mus ir už mųs 
laisvę. Kas nėra buvęs apka
suose, tas negali Įsivaizdinti, 
kiek visko kareivis turi pri-
kentėti. 

Aš pats buvau kareiviu ir 
gerai žinau jų padėti. Apka
sai ir visi kareivių vargai da 
ir šiandie akyse man tebestovi. 

Būtinai mums northsidiečiai 
reikia pasirūpinti, kad tame 
darbe nepasiliktumėm nuo ki
tų kolonijų. Netik pavieni, bet 

Susivienijimo Brolių Lietuvių 
dr-ja. 

Gražų pavyzdį parodė se
nesnėms lietuvių draugijoms 
•Sus. Brolių. Tiotiivin draugi
ja. Ji yra jauna, bet veikli ir 
gyvai atjaučia'tėvynės reika
lus. 
'Kovo 4 d. minėta dr-ja L. 

L Pask. bonų nupirko už 400 
dol. Praeitam susi riiūkime nu
tarė nupirkti da už 50 dol. 
Tokiu būdu jauna — Sus. 
Brolių Lietuviu — dr-ja Lie
tuvos laisvės reikalams pasko
lino 450 dol. Žiurėsime, kaip j 
tai žiūrės senesnės Aštuonio
liktos dr-jos. Jaunutė dr-ja 
paskolos bonų pirko už 450 
dol. Senesnės turėtų pirkti, 
mažiausia, už 1,000 dol. Kat
ros dr-jos nenorės laužyti sa
vo Įstatų, žinoma, paseks Sus. 
Brolių Lietuvių dr-ją. Jug vi
sų draugijų bei kliubų Įstatuo
se yra paragrafų: šelpti tė
vynę reikale ir jai padėti. 

S. Grisius. 

PACKING HOUSE 

HETZEL & CO. 

1743 LARRABEK STR. 

Oont Gu«s» 

Nespek. 

LAKAI yrvita. eranma 
klaida padaryti, kuo-

iiiH įnagini Įspėti tcK-fo-
m> ):ii!n<-n. n-y.ultatas 10 
} iv kad i>»-!v;kaiii!sra ne-
Hiiaguma puuurai anam 
žiuogui. Tuoiii.-i uperatu-
rką yra kaltinamą, kuo-
!i.«-: ji visai nukaitą. 

Visuomet !>ri<< Cjuk-iant pt-r-
-jliknnk jiažjtiivdanui> j kji.v-

u r u a \ iiiut-. J*a-.idarv> daug gr-

CHICAGO TELEPHONE 
COMPANY 

REIKALINGOS 
Merginos ir Moterys 

Dėti viršelius ant asmple eases. 
Prityrę ir neprityrę. Darbas adie-
U..~ •• Ut-2 -• . . »• 

taip kaip poperinių dėžių. Leng
vas, švarus ir galima daugiau, už
dirbti kaip prie beneh darbo. Ge
ros algos ir geros darbo sąlygos. 

Atsišaukite šiuo adresų: 

Knickerbocker Case Co. 
226 N. Clinton Str. 

Dirtctoty Įirtt 

REIKALINGI LEIBĖRIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT CO. 
39th & STEWART 

GUZIKAI PADARYTI I š 
ŠUNŲ KAULŲ. 

Konstantinopolis. Trys tūk
stančiai Rusijos pabėgėlių, ku
rie dabar ra»Į|asi Amerikos 
Raud. Kryžiaus-'kolonijoje ant 
Proti salos, Marmoro jūrėse, 
darbščiai renkaf šunų kaulus 
ir iš jų r a n k a s daro guzi-
kus. Penki metsft-atgal, Kon-
stantinopolio^vfėittojai nutarė 
išnaikinti su.us. Jie, surink" šu 
nis, išvežė amt Proti salos, kur 
badu stipo ir kur dabartemai 
gyventojai jų kaulus rado ir 
iš jų daro guzikus. 

DEŠIMTAS PROCENTAS 
SAHAROS OAZOS MIES
TELIU GYVENTOJAI 

AKLL 

REIKALINGI 
. * 

Visokios klesos* darbininkai 
prie paoking plantos. Nepap
rastai geros darb0 sąlygos. 

HETZEL & CO. 
1743 Larrabee Str. 

REIKALINGI 

Leiberiai prie keleįo gerų dar
bų. . 

AUKSINIS LENCIŪGĖLIS DYKAI. 
Tikras Europiskas Roskopf tiktai $4.75 

.IcifTii Jiori tnivti gero. gražu ir stiprn laikrodėli, tok U kuris lai
kys per <laugel metu — pirk TIKRA EI'ROPEJISKA. 

"ROZKOPF" 
Sis laikrodėlis yra padirb

tas iš niekelio, SI" P U I T U 
viršeliu ir geru Šveicarišku 
movementu. patentuotu re-
gruliatorium su stiklu kad 
numeriai neapdulkėtu. Nu
meriai rodanti lala yra labai 
pražus. 

šie laikrodžiai yra Žinomi 
visam pasaulyj, u t ta t kau 
jie lfibai geri, s t ipr i s ;r už
laiko laiką refruliarial, — 

Njuos galima nešioti papras.-
tą dieną ir nedėldienyj. jie 
visuomet praiiai atrado. 

Kiti parduoda šiuos laik
rodžius po S dolierius ir 
daugiau —- bet mes ant ne-. 
aprubežiuoto laiko parduo
dame juos u i $4.75.-—dar 
prieto pridedame dyi;ai frra-
žų paauksuotą T.,EXC iUGELJ 

Nepraleiskite šios progos — bet rašyk šiandie ir užsisakyk vien?. 
iš tų laikrodžių, nes jų nedaup liko. 

Su užsakymu užtektinai pasiųsti 25c. pinigais ar k rasos ženk
leliais, o likusfus užmokėsite kuomet gausit* laikrodėli 

Rašyk šiuo adresu: • 
ALL WORLD EKPORTERS 

1019 No. Aslilond A ve. Dept. «38 Cliicago. m . 

JAMES B. CLOW & SONS 
534 S. Franklin Str. 

arba -
2338 S. Western Ave. 

ir draugijos prašomos pasirn-
pinti apie tai. Kurie nenori 
patys dovanų pirkti, tegul au
koja pinigais tiek, kiek gali. 
Aukas priima pp. A. Bacevi-
eia ir Paliulis. Taippat Ir (tai-
gtus. 

Pr. A. Kišonas. 
L. R. Kryž. rėm. 43 sk. pirm. 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus medikališkas apžiūrėji
mas Algerijoje ir Tunisijoje 
parodo, jog Saharo oazuose 
10% gyventojų akli. Prancū
zijoje yra try? akli žmonės 
prie kožno tūkstančio gyven
toja 

Apžiūrėjimas taip-pat-gi pa
rodo, jog dabartine "tracho
mos" (akių liga) ejddemija 
išsiplatinus tarp jannųjų.Mies-
telyj Boufsrik liga veikia ant 
27% europiečių ir 56% čian-
gimių vaikų ir Marengo mies
telyj 33% europiečių ir 57% 
čiagimių. Iš 6,025 vaikų eg-
•zaminuotų jvairiose dalyse Al-
gerijos, 1,650 arba 24% ser
ga "trachoma". Didžiuose pu
stau europietiškuose, pusiau 
vietiniuose miesteliuose ant 
Tarpžemio Juros kranto dvi-
dešimts-penki iš kožno tūks
tančio aki L 

Dr. Edmond Sergant, direk
torius Pasteur Institute Alg-1 
iere, vienoje mažoje kolonijo
je Oran (Aranziko) (*eparta-
mente rado 156 ypatas ser
gant "tra^bomo'* liga iš 236 
gyventojų. 

PIRKITE LIETUVOS V AL 
STYBfiS BONŲ. 

Paieškau savo puseseros Onos Jan-
kaitės, paeinančios iš Kvedainės j 
parap. Norėčiau su ja susirašinėti, i 
Ji pati a r_kas apie pą žinote pra
neškite šiuo adresu: 

•STANISI.OVAS PORI'C. 
1369 WentT»-orth Ave. 

Chkago Hcicht*. m . 
• 

ATONIC 
CXXl!ZIiFJ?2>-Iįj^ 

Po Talsiūl iMsimlrSk. kkd rari&n-
aias TalatM taro •klMnl yra EATO-
NIC. Pr»8»UnA Ttns nesmagumo* 
•utlrlklalmo. o tat reiškia, kad ral-
kta pamejrina n«a%. Parduodam* 
pat. Timom aotl«koriaa. 

— * 

Užsiprenumeruok "Vytį" 
Dr. J . J. Bielskis, gręždamas iž Lieruvos, parveiė 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su "Vyčio" 
9-ju No. išteistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tąsias'iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekviena "Vyties" numerį. 

Vargu kas kita yra laip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija, 

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos 
gamta. 

Mėgi Lietuva, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
"Vytį ." Prenumeratos kaina! Metams $2.50. 

"VYČIO" Administracija • 
3261 S. Halsted St. Chicago, IIL 

DIDŽIAUSI* Į lETUVlSm IBAUTgVE~nHIC*60JE 

;*>«ARL OUBEN KONC8«TW*; V . 

NLM0KCS1 PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iš didžiausią Cbicagoje 
Parduodame už žemiaasig kaina, kur kitur taip nebausi. 

MaSinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra Daujan-
sios mados. Užlaikom visokias laikrodžius, žiedus, fliubi-
nms ir deimantinms; gramafoRug lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P, Kazl&wski 
4632 So. ASHLAND AVE, CHICAGO, DLL 

Telefonas: DROVEB 7309 

mš mm ,..*( mum* 




