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^Sustojo Mlušiar Bolševi 
kų su Lenkais
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Bolševikai Priėmė Lenkų

A JMUta • AV 4AAAUŠWWWAJVAI

Maskva Lenkų Klausime 
Ignoruoja Talkininkus

SUSTOJO ŽIAURUS MUŠTAI

Armijos ilsisi savo linijose.
■ —
E- Varšava, liepos 25. — Va 

kai- po pietų įlenki jos virS- 
ninka? Pilsudskį gavo oficija- 
lį pranešimų iš Maskvos nuų 

• . komisaro Tehitcherino, kad so
vietų armijų vadas paskirs vio 
tą, kurioje turės susitikti so
vietų ir lenkų karės atstovai 
pasitarti apie pertraukimą mu
šiu.

' * , Kuone visam fronte šiandie
mūšiai apsistoję. Daugel vie
tose sovietų armijos ilsisi. 
Tik kai-kur seka smarki arti- 
Išrijus dvikova. *, -.

Nepaskirta vieta.
Šiandie dar nėra žinoma, 

kokią vietą bolševikai paskirs 
susitikti su lenkais. Tik tiek 
žinoma, jog apie lenkų pusių 
lytą violą Imlševikai neprisi
mena.

Podraug jie ignoruoja ir 
pačių talkininkų pasiųlymuH ir 
maišymąsi į svetimus jiems 

dus. Atkeliavusios via 
euzų ir anglų misijos m- 

^Žinia ką turės veikti. Nes j <i 
tos misijos duos lenkams pa
tarimų, bolševikai nesutiks 
gražiuoju apsieiti su lenkais.

Lenkai bolševikų malonėje.
Čia yra suprantamn, kad 

pirmasis bolševikų rvikalavi-1 jai.
---------- -

ANTROJI LAIDA

METAI-VOL V. No. 175 j
PALENGVĖJO TALKININ- i

KAMS.

Bolševikai priėmė lenkų pa- 
.riųlymą.

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas.

TURKIJA PATVI1TINS
GLEKASYKLOSE. SUTARTI.

»na.« nuo lenkų bus duoti gva- 
rantiją, kad armisticijos da
ryme ir paskui taikos tarybo
se Besimaišytų talkininkai. 
Kitaip bolševikai atsisakys 
daryti annisliciją.

Šitas klausimas lenkams di
džiai svarbus. Jis jmliečia Len
kijos pamatus. Nėr- lenkai at
sidurs bolševikų malonėn. Nuo 
bolševikų prigulės rytiniai ir 
kiti Lenkijos rūbeliai.

Lenkai atsiėmę Gardiną.
Paskiausiam lenkų oficia

liam pranešime pasakyta, jog 
lenkai atsiėmę nuo bolševikų 
Lietuvai pripažintų miestu 
Gardiuą-

Paryžius, liepos 25. — Kuo
met vakar čin gauta žinin, kad 
Rusijos sovietų valdžia sutiko 
su lenkų pasiųstuoju pnsiųly- 
mu daryti armisticiją, prancū
zams ir anglams palengvėjo, 

nt**- 
butų nusiritę nuo krutunu.

Nes tai buvo baisus daiktas 
ir (tagulvoti, jei bolševikai hu
tų atmet« lenkų 'pasiųlyiuų. 
Tuomet išnaujo butų pakilusi 
kalė visoj Europoj. Nes talki
ninkų pHreiga buvo gelbėti 
ienkains visomis gUIraomis 
priemonėmis.

šiandie kas kita. Tegu len
kai pasimokina de) blogų savo 
darbų. Ir talkininkams nėra 
reikalo išnaujo {mkilti abe jo
tino laimėjimo karėn.

VOKIETIJA SAUGOJA 
VO RUBEŽIUS.

SA

Rusai pažadėjo gerbti neutra- 
lybę.

I

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje gavo iš Kauno nuo “El
ta" sekančias kablegramas:

“Užsienių Reikalų Ministe- 
ris Purickis pasiuntė vakar 
Maskvon telegramą, kurioj 
Lietuvos Vyriausybė būtinai 
reikalauja, kad šiaurėje rusų 
LiU'iUOlUUiU UtpCLCLLų aUlCjų 
pusių nustatytos demarkaci 
jos linijos, nesikištų Lietuvos 
Administracijon. nedarytų jo 
kių rekvizicijų, mokėtų gyven
tojams už viską valstybės pi
nigais dabartinėmis kainomis, 
imtų tik karo žvilgsniu būti 
nai reikalingas susisiekimo li
nijas, karo sandelius, butus, 
kad visa civilinė administraci 
ja rusų esamose žemėse butų

prie bolševikų. Jtj troškimas 
pagelbėti 
pragaišinti 
Lenkiją.

Vokiečių

bolševikams visai 
nepri soti namą ją

UŽDRAUDĖ IŠVEŽTI GIN
KLUS.

Berlynas, liepos 26. — Vo
kietijos vyriausylu* paskelbė 
pnrėdymą, kuriuo uždrausta 
per Vokietijų vežti ir iš Vokie
tijos M vežt i ginklai, amunici
ja ir visokia sprogstančioji 
medžiaga, skiriami rusams ar
ba lenkams.

NUGINKLU08 GYVENTO
JUS.

Berlynas, liepos 26. — Vo
kiečių vyri'”isybė patvirtino į- 

. statymų, su>ig kurio bus nn- 
I ginkluoti Vokietijos gyvento-

Berlynas, liepos 25. — Ka
dangi bolševikų — lenkų mū
šių linija prisiglaudusi ties 
rytinės Prūsijos rubežiais ir, 
galimas daiktas, kad tie nr 
kiti peržengs Vokietijos sieną 
ir laužys uratralybę, Vokieti
jos prezidentas Eliert pnskel- 
Ik‘ kuoveikiaus imties visų 
konstitucijinių priemonių su 
tikslu n]>saugoti tą provincijų.

Rusijos sovietų valdžia pru 
neši’1 Vokietijai, jog Itolševikų 
armijos nepnlicsianėios ryti
nės Prūsijos neutralybės. Tas 
jvyko jm> to, kuomet čia vokie
čių vyriausybė padavė protes
tą sovietų valdžios atstovui 
Viktorui Kopp reikale ryti 
nėn Prasijos Yubežių nopalie- 
čiamybės.

Savo keliu, rytinėj Prūsijoj 
tais tikslais mobilizuojama 
kariuomenė.

Naujausios Telegramos
BOLŠEVIKAI SIŲLO TAIKA TALKININKAMS.

LONDONAS, liepos 26. — Rusų sovietų valdžia pranešė 
ked L*?l*evikų neras susieiti taikos tarybose Lon

done su visais taiki įlinkais.
Bet tokiai konferencijai būtinų sąlygų bolševikai stato, 

kad pirm to pasiduotų K rimo fronte veikiantis gen. Wran- 
gel. Jam gvarantuojama personale apsauga.

Bolševikai notoje Anglijai pareiškia aavo norus padaryti 
nrtnistiriją su lx*nkija. Bet didžiai stebisi, kad dėl Įlenki jos 
Anglija sutrukdo pr&yboa reikale tarylias fu Rusija.

GAL BREST-UTOVSKE ĮVYKS PASITARIMAI.
VARŠAVA. lritpos 26. — čia kalbama, jog lenkų ir bol- 

kevikų pirmieji pasitarimai aimisticijoa klausime, turbut, į- 
vyk« Rrest-Litovske. Karės atstovai šiandie jau jra susiėję 
paskirtoje vietoje.

PRANCŪZAI PAĖMĖ DAMASKA.
PARYŽIUS, liepos 26. — Prancūzijos kariuomenė be di

delio pasipriešinimo vaknr inėjo Sirijos miestan Damasknn.

GRAIKAI PAfMF ADRIANOPOL*.
KONSTAKTISOPOLIR, 26. — B Altny j Ei-

chaugi* '1 Negrą ph Co. pranešta, kad graikai paėmė Trakijos 
m'nstų Adrianopolį.

I <> | V

Lietuvos Vyriausybės rankose. 
Musų kariuomenė paėmė Sei 
nūs. Stovi linija Vižainis. Slo 
bodka. Seivių ežeras, šiaurėje 
musų kariuomenė paėmė Vy j 
džius, artinasi taikos sutarties 
nustatyton Lietuvos sienon.

| ----------------------

IŠ WASHINGT0N0 ATVY
KO VALDŽIOS AGENTAL

TAIP NUSPRENDĖ SUL
TANO TARYBA.

Kasyklos uždarytos; nėra 
anglių.

Trakijos miestas Adrianopolis
liepsnose.

I KODĖL STRETKUOJAMA0
* iXUilaULUauU plLCLUė pU- 

tymą išvedimo karo padėties 
visoj Lietuvoj, kuriuo suvar
žoma Laikinosios Konstituci 
jos garantijos — invedama 
mirties bausmė. Priimtas pa
pildymas įstatymo kariškius 
žeme aprūpinti, sulig kurio ne 
gauna žemės kariškiai, kurie 
buv0 teisiami kriminaliai ar
ba tėvynės išdavimo nusikalti 
muose."

I

sargvlios bijosi, 
kad tarpe nelaisvių nepakiltų 
vadai irnesukurstvtų buvusių, 
kareivių sukiliman. Nes to
kiam atsitikimo jie lengvai ga
lėtų apsiginkluoti, numaršuoti 
į pa rūbe žius ir tenai pagels
ti" bolševikams sutraškinti len
kus.

Negali pasiųsti spėkų.
*

Kitas didžiai nesmagus dai
ktas Vokietijai, ryt i nėn Prūsi
jon jiasiųsti pagalbą. Nes ry
tinė Prūsija yra atkirsta nuo 
Vokietijos žemės ruožu, iš 
iienkijos išeinančiu į Dnnzi-

Per tų ruožą Vokietijų šian
die Im> aiškaus talkininkų lei
dimo negali pasiųsti ryt i nėn 
Prūsijon nei kareivių, gink
lų, nei amunicijos.

Vokietijai galima tas {išda
ryti tik jūrėmis. Bet šiandie

MOBILIZUOJAMOS VOKIE
ČIŲ SPĖKOS.

Nežinia kas gali įvykti su 200, 
000 nelaisvių.

jau yra vėlu ir trųksta lam 
tikslui reikalingų transportų.

Tuo tarpu Berlynas išnau
jo apnyktas karės drugiu. A- 
pie kare laikraščiai daug ra
šo, aptaria rytinės Prūsijos 
pnrubežių padėtį. - Gyventojai 
apie lmlševikų — lenkų karę 
visur gyvai diskusuoja. Visur 
matosi ir girdisi nepaprastas 
užsikarščiavimas.

Artilerijos griausmus *iš 
ruliežių girdi vokieč: i.

pa-

POLICMONAI TURI LAN
KYTI BAŽNYČIAS.

Wilmington, N. C., liepos 26. 
— Vietos {Milicijos viršininkas 

Į {inskelbė {Milicnionams, knd tie 
! dažniau lankytų hnžnyčins .M»k 
nmdieniuis.

LIEPOS 26, 1920 JA.

('hicagi* ir priemiesčiui. — Kaip 
šiandie. taip, regis ir rytoj gra
žus oran, bet vėsu.

T<>m|M'ratura vakar augščiausin 
64 laipsniai; r/minuKiu — 67 1.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
• • Dy CENE BYRNES

Kasyklose darbininkai strei- ’ 
kuoja dėl menkų uždarbių. 
Pirmiausia jie nepatenkinti 
anglekasyklų komisijos nūs 
prendimu. Nes ta komisija pri-1 
pažino permažą užmokesti.

šiandie darbininkai turi la
bai menkus uždarbius, nes dir-1 
ba tik po porą dienų savaitėje. 
Nepristatoma geležinkelių va
gonų. Taip dirbant darbinin
kas nepadaro nei 15 dolierių 
savaitėje.
Tai svarbiausios streiko prie

žastys.

1I
IKonstantinopolis, liepos 25. 

— Snltnno karališkoji taryba, 
> ••• • • ■
pos 23 dieną galutinai nus
prendė patvirtinti taikos su? 
tartį su talkininkais. Tarybos 
susirinkimas jvyko sultano ra
inuose. Pimiininkvo pata sul
toną*.

Sulig tos sutarties, Turkija 
netenka Trakijos Ir Smirnos, 
Konstantinopolį ir Dardane- 
lius valdo talkininkai. Talki
ninkai nustato rūbelius Armė
nijai. Pagaliaus Turkija ne
tenka jokios valdžios Mesopo
tamijoj ir kitose Mažosios A- 
zijos provincijose.

Reikalauja abdikuotl.
Paskelbus tos tarybos nus

prendimų, keli turkų princai 
pasiuntė sultonui reikalavimų, 
kad jis tuojaus abdikuotų, ty. 
atsisakytų sosto.

Tie princai sako, jog pat-i 
virtinas taikos sutartį Turki
ja bus suskaldyta | dalia, tad 
kaipo tokiai ir sultanatas ne- 
roiknlinms.

4

Illinois valstijos anglių ka
syklose jiakilo streikas. De
vynios dešimtosios dalys čia 
visų kasvktų dėl streiko užda
rytos. Likusiose kasyklose ir 
mažai dirbama.

Kasyklų kompanijos negali 
išpildyti pasižadėjimų prista
tyti anglių mietams Ir dirb
tuvėms, tad joa kreipėsi tie
siog į prezidentą Wilsoną. knd 
šis kuoveikiaus ateitų pagel
iam.

J vyrinusybę. Ik. to. kreipė
si ir patys anglių pirkliai, di
delių nnglių sandelių valdyto-* 
jai. Nes ir tie 
jimų daugeliui 
t i anglių. T tų, 
negali gauti iš

Atvyko valdžios agentai.
Taigi šalies vyriausybė 

anglių, aksvklų apskričiui čia 
prisiuntė savo agentus. Šitie 
ištirs nesutikimų priežastis ir 
mėgins darbininkus sutaikinti 
su anglekasių kompanijomis.

Jei sutaikymas kartais ne
bus galimas, tuomet bus ga
na blogai. Nes nebus anglių 
ateinančiai žiemai. Tuomet ša
lies vyriausybei paliks tik vie- 
ųa priemonė — užimti angle- 
kasvklas ir priversti darbinin
kus dirbti jiems [išskirtą dar
bą.

Anglekasyklų kompanijos 
> nenori paleisti iš savo rankų 
kasyklų. Jos tik reikalauja, 
kad arba vyriausybė įsimai
šytų į streiką arba duotų liuo- 
km mnkiis joinn, koni|>aiii- 
joms.

Tuomet 
taikintusi 
ir plėštų 
tinkama.

VATIKANAS RUPINABI iN-' -4

DUOS KATALIKAIS. 1
I

Vedamos tarybos su Anglija.

Londonas, liepos 26. —Ame
rikos ir kini šalių katalikai 
didžiai imiomauja vedamomis 

» su Anglija 
tarybomis apie tolesnį likimų 

vairiose nuo vokiečių atimto* 
■ se k oi i unijose.
Ih

tnrl l»>iža<l<-||(ian<|ip Votik„ni, 
kam pnstaty- j - -
tarpu anglių b/J™ 

misijų Indijoje ir j-
kasyklų.

d

I

kompanijos pačios 
su darbininkais, na, 
vi-iiomenę kaip pa-

/

CrtAR6tN<S YOO fino 
15, I HE t D THE 
MONEV- THt JOB 
vjasnT V7ORTH 
OVER TEN OOLLĄRS 
BOT xooQt T«e 
ohv< cueNT rve 

IAB ,M 5«y MrtNTHS 
AnD yoo kncvj 
SohEBoOV 
rViSTO BE 
Irt: 4OAT

Berlynas, liepos 25. — Išil
gai Prūsijos pasienio (Lietu
voj ir Ijcnkijos pakraščiais) 
Vokietija mobilizuoja savo ka
riuomenę, kurios busią ligi 60, 
000. Tns reikalinga palaikyti 
šalies neutralybę.

Prūsijos kariuomenė turi 
daugelį minų mėtyklių, užtek
tinai anuotų ir amunicijos. 
Vyriausybės įsakyta nugink
luoti ir internuoti lenkus ir 
rusus, jei tie besikaudami į ker
ai mestų jier Prūsijos rubežių.

Bijomasi sukilimo.

Puėioj Prūsijoj jaidėtis gului 
indoini, nes niekam nežinmna, 
kas gali įvykti su 200Jlb0 Ru
sijos karės nelaisvių. katrie 
laikomi jvainosc nelaisvių 
atovyklose.

Y ra Imimės, kad tuos no- 
laisvins gali sukurstyti bolše
vikų agentai ir juos patraukti 
užpulti lenkus. yra žino
ma. kad tie nelaisviai, kurių jOg tamsta eū mano vienatinis Idijratas šešių mėnesių laiko 
didinimą yra rusai, jmlmkę —

ABUNK 
LAWrta

NFKŲOMET taip nėra.
Advokatas j žmogeli, kuriam patarnavo: — Kad až nuo 

lamuos ui patarnavimų reikalauju S740, nors tas patarnavi
mas nevertas dešimties dolierių. tai visa priežastis tame.

tarpiu Tamsta turi suprasti, kad num reikia gyventi, ar ne?!

Kaip vokiečių kolionijosp, 
taip Indijoje pirm karės mi
sijas vedė ir valdė vokiečiui 
kunigai misijonoriai. Karės 
metu Anglija vokiečius kuni-t 
gus išdalies internavo, liet di
džiumai leido sugrįžti Vokie
tijon arba iškeliauti į neutrą- 
les šalis. Gi visų misijų neju- 
domas nuosavylies užgrobė.

Nepasitiki vokiečiais.
šiandie Anglija užgrobtas 

misijų nuosavybes sugražino 
Katalikų Bažnyčios žinybai, 
kuomet patyrė, kad tas nepri- 
klau>o vokiečiams. Bet nesutin 
ka atgal įsileisti visus buvu
siu- vokiečių kunigus, kurinis 
nenori pasitikėti.

Taigi šiandie kaip Indijoje, 
taip buvusiose vokiečių kolio- 
nijoae visa eilė misijų stovi 

, be reikiamųjų kunigų misijo- 
uorių. Kelių metų laikotarpiu, 

.sakoma, daugelis atverstų ka- 
talikystėn žmonių sugrįžo at- 

1 gal pagonizman.

Gal bus kreipiamasi į 
Ameriką.

Tan plačian misijų laukan 
i galė tų ineiti airiai kunigai, 
lliet jų irųksta. Airiai kunigai 
šiandie darbuojasi katalikų 
misijose Kinijoje.

• 
si su Anglija, kad Kita paim
tų apaaugon tas misijas. Bet. 
jei su anglais kartais nebūti 
galima susitarti, Vatikana* 

• turėtų kreipties į Ameriką.

Svetimų viežnatijų ntmgų ver
tė mainant nemažiau >25.000 lie- 
|«* 24 d. buvo tokia sulig Ater- 
chanUi Laan & Trust Co.:

Ai.g.-J-— st<i!i,,gų marui 
Liaunai luu auKmnų 
.Vokietijos 100 markią 
i Ištiki jos 100 markių 
Į Prancūzijos už | Jolii*.*} 
ftvrirarijaa už 1 dolierį 
Italija* UŽ t <i,M
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Pirmadieniu, liepos 26 192d

LWn*Tl V. K AT AI JK V niKMHAttl8

“DRAUGAS”
Kkm UKkyrut nMėklIculuA.

PREMUMEKATOS KAIMAI 
CBICAGOJ IK l ŽSIEMTJE:

Hu—•
SUV. VA1ST,

Pusei Metų
Prenumerata mokad likai n o. LaI- 

kaa akaltcud nuo uialraftymo dlenoa 
M Kuo Nauju Melų. Norint p<rmai
nyti adr«*4 vlaada rolkla prMyitl tr 
a«naa adroaaa. Plnlral geriausia iIų- 
Mi tkparkant kraaoja ar erpraac "Ko- 
ney Otder" arba {dedant pinigui | 
ractatruota lalik*.

Tel. MeKinley 6114

Lenkai Turi Juoko Lietuvos St. Seimas

S».oo
4.00

“Drangas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago. m.

Kunigy Susiorgani 
žavimo Reikale.

Lietuvoje ir tarp Lietuvių

Amerikos lenkų spauda lie
tuvius vadina išdavikais. Sako, 
tie “zdraicai” sunkiomis len
kams valandomis susitaikė su 
bolševikais ir atgavo Vilnių. 
Kitaip jie butų buvę palikę be 
sostinės, taigi ir be tėvynės, 
ir butų prisiglaudę po malo
ninguoju” Lenkijos sfiarna.

Amerikos lenkai jau nemato 
jokios pagelbos lA*nkijai. Kei
kia ir plusta savo veikėjus,kad 
tie visais laikais sapnavo apie 
didelę, galingų lenkų viešpa 
tijų. Tie veikėjai be jokio rei
kalo susinešė su Ukrainos va 
dais ir pakėlė karę prieš bol
ševikus. •

Tai didžiausioji, sako, lenkų 
istorijoj Raida. Ir ,iau nepa- 
taisvtiua.

Apraudodami lenkai savo 
tėvynės žlugimų tečians jie 
tun ir juoko. Turi jie gardaus 
ir kartaus juoko. Juos pagau
na juokas per ašaras. Juokia
si jie iš savo “naujo prieši
ninko”. Tas “priešininkas” 
— tai lietuviai.

“Dziennik Zw.” (Chicago
je) liepos 21 d. numeryje pa-

Amerikoje eina smarki kova ^jeną Lietuvos karės vy- 
kataiikų ir katalikybės priešų. rcsnvhės įsakymų savo arini - 
Kovoje penki susiorganizavę įa= npie ^„4^ karininkų su 
žmonės įveikia šimtų nesusior- kareiviais. Įsakyme nurodomos 
gani gavusių.

Katalikystės priešai tarp 
Amerikos lietuvių yra puikiai 
susiorganizavę. Kiekvienoje 
Lietuvių parapijoje yra ne 
vien klebonas aprūpinantis 
jų, bet yra taip-gi ir kitas as-_ 
U1U", organizuojantis visas jų 
grisujančias jiegas. Yra lietu
viškų kolonijų Amerikoje ne
turinčių savo kunigo, liet ir 
jose yra bedievybės “klebo 
itHb,” naikinantis tuos tiLėji 
mo ^trupučius, kuriuos mVo 

-'žmonės atsiveža iš Lietuvos.
Šimtas dvidešimt katalikų 

kunigų Lietuvių Amerikoje y- 
rn dešimt tuzinų inteligentų. 
Jie visi turi vienokių pažiūrų 
į stambiausius gyvenimu klau
simus. Jie vienaip tiki, K-« I 
yra Dievas, kad žmogaus dū
šia nemiršta. ku«l Dievo Sudus 
įkūrė Katalikų Bažnyčių. Jie 
visi pripažįsta vienų k riks- 

. čioniškos duros puikiai sut
varkytų sistemų. Jie visi yi* 
iškilmingai prisiekę visų savo 
gyvenimų pasėsti tam uždavi
niui, kml Kristaus idealai įsi
gyventų žmonėse. Jei jie su
siorganizuotų, tai susidarytų 
didelė ir graži lietuvių švie
suolių jiega. Kiekvienai orga
nizacijai butų didelė nauda 
gauti tokį šviesuolių pluoštų 
į tarfių savo veikėjų.

Jei tiktai 120 kunigų stotų 
išvien ir tvirtai, tai to veikė
jų pluoštu dvasinė švie.c ir 
šiluma pa1 muk.ų prie savęs, 

. gal šimtų, 431 daugiau. pasau
liečių Lietuvių katalikų išėju
sių mokslus.

Apie tokį brandtiolį, kaip 
bitės apie bitinų, susispiestų 
šimtai tuksiančių Lietuvių ka
talikų ir katalikių iš visos A- 
jnerikos. Tai pasidarytų nei 
kokiui bedievyliei neįveikiama 
jiega. Ji visus svetimtaučius

Hteigiamasis Seimas, tai di
džiausia Lietuvos viltis. Į jj 
netiktai visi lietuviai, liet ir 
svetimtaučių dnncumn nunls- 
toa žiuri ir atydžiai seka jo 
darbus. Kokius padės jis pa
matus Lietuvos politiniam ru 
mui, taip laikysis ir visas rū
mas.

Seimas tai supranta ir sten
giasi rimtai dirbti.

Dabar Seimas daro tris kar
tus į savaitę bendrą visų at
stovų (arba plonumo) posė
dį. O ką jie kitu laiku veikiat 
Ar ima tik algą Ir viskas) 
Kairiausieji, tai tiek tik ir te
veikia, bet kiti visi dirba ir 
sunkiai dirba.

Kaip dirba?
Dirlrn atskiromis frakcijo

mis, t. y. kr. deni, skyrium .-au, 
soc. liaudininkai — sau ir ki
tos frakcijos skyrium ir dirba 
komisijose.

Ką gi ten veikia! O štai kų. 
Svarsto klausimus, koki buvo 
pakelti Seime bendrame atsto 
•/ų posėdyje. Priiminėja skun
dus ir pranešimus apie netei
sėtus valdininkų darbus, apie

I skriaudas, kurias daro dvari
ninkai ir kitoki ponai ir L t

blogos karininkų pusės jų pa
sielgime su kareiviais. LtK 
nia pataisyti tuos blogumus, 
įsakoma, kad tarpe karininkui 
ir kareivių nebūtų interaptų 
santikių. Karininkai turėtų 
arimui susipažinti su kareivi.] 
dvasia ir neatsiskirti nuo jų 
nepereinama siena. Pagalinus 
nubarama armija už blogus 
papročius — negražius apsie
jimus su gyventojais, papirki
mų ėmimus, girtavimų, kazi- 
riavimų, eikvojimų viešpatijos 
turto.

Nieko čia nėra nepaprastu 
lame įsakyme. Juk tas pa, at
sikartoja ir kitų šalių armijo
se. Karės vy resnybės, pai var
tydamos armijas, ne tokius 
daiktus iškelia aikštėn.

Atspauzdinęs tų “dokumen
tų” apie Lietuvos armijų tas 
luikrastis sako, reikia tad žino
ti kus yra musų naujas prie
šininkas, kas užėmė Vilnių.

Ir kvatoju ir pajuokia jis 
lietuvių kariuomenę.

Sako:
“Ir tokie nori pasilaikyti 

kieno kito paimtų Vilnių. 
Tuščias juokas pagaunu 
žiūrint į tų lietuviškų “ru
pūžę”, l^bipuėiauėių ir grū
mojančių Lenkijai. Pagedo 
(patrako) lietuviai. Uan- 
greit lenkai apsidirbs su 
Isdševikais, užteks Varšu
vos policijos lietuvius nu
ginti ten, kur pipirai auga. 
Toksai priešininkas tik sau 
kiljių ant kaklo moka užner
ti.”

jTų skundų ir pranešimų at 
eina kasdien gerokas pluoš- 

paklausimai Seime valdžios
tas. Iš jų nekuriu sudaromi

atstovams, kiti atiduodami
komisijoms ištirti.

Taktika.
šalies žiūrint,

MĖGSTA AMERIKONIŠKĄ 
MEDŲ.

Seimo Ktuniiijos.
Svarbų darbą Be ii m* atlieka 

komisijos. { jas renkami at
stovai iš įvairių frakcijų, j 
Lietuvos Seimo Komisijas ne- 
rui'ko eiti aunjjaldemulu^tai. 
Mat, ten yra raukus darbas, 
o jie to kaip tik ir nemėgsta. 
Kas kita be prasmės ii nuo
seklumo patekanti, kitos iŠ- 
plųsti, tai jų darbas. Taip daž
nai Lietuvos Seime socijal-de- 
mokratai ir elgiasi. Komisijo
se nedirba, tai Jiieka apie jo
se dirbamus klausinius ir ne
žino. Kada komisijos apdirb
tas projektas yra skaitomas 
Seime, tai jie ineša vadinamas 
“skubius dalykus” svarstyti, 
tai rėkia, kad jie da su tuo 
dalyku nesusipažinę, užtat rei
kią atidėti, o jei kiti Seimo 
Atstovai jų kcnkMiiingų riks
mų nepaiso, tai jie labai iškil
mingai praneša, kad atsisaką 
balsuoti už jį.

Bet Seimo komisijos apsi
eina ir be jų. Dirba jos sun
kiai, nes vM jMvjfcktai eina 
per jus ir jų apdirlmnii, viso
kį skundai yra jų tyrinėjami, 
visoki sumanymai perkratinė- 
jaiui. Beveik visi atstovai dir-

i
I♦I

Iš
kud krikščionys demokratai 
kaip ir prisibijo Seime kai
riųjų, nes dažnai nusileidžii 
jiems. Kiek žinia, tai daroma 
ne iš baimės ir ne iŠ patai
kavimo “uuraudusiemu,’’ bet 
iš meilės Lietuvos. Ir jie nusi
leis nekartų da įvairiuose rei
kaluose, kurie nekenks tėvy
nei ir nebus priešingi Dievui 
ir Bažnyčiai.

Tai rodo, kad kr. deni, ne
sinaudoja savo daugtuua Sei
me, kad savo partijų, ar savo 
partijos žmones keltų; neužsi- 
spiria,' kad būtinai savo pro
jektus pravestų ir jokių patai
sų nepriimtų, neniekina kitų 
frakcijų projektų, jei tik jie 
yra Lietuvai naudingi ir tin
kami. Tuo keliu eidami jau ne
vienų naudingų dalykų lengvai 
ir rimtai pruvidė.

išrodo,

FEUITONĖUS.
------------ /

Amerikos lietuviški bolše
vikai.

Bolševikai soeijallstai arba 
lietuviškai didsoeijališčiai la
bai teisingai tų vardų nešioja. 
Jau jie kad meluoja, tai per
daug pameluoja, kad šmeižia, 
lai puruaug apšmeižia, kad 
kaltina, tai perdaug apkalti
na. Vis jie visur didesni už 
kitus, ris jie bolševikai.

D n ha r jie, turbut, norėdami 
(nors tai nebolševikižkai iš
eina) pamažinti bolševikų nuo
žmumus, ėmė savo laikraščiuo
se skelbti žinias iš Lietuvo*. 
Ana, girdi, gauta žinia iš Lie
tuvos, kati kr. demokratai už
plakę rykštėmis darbininkų 
kone iri mirties. Kitur vėl 
plakę ir net druska sudę žaiz-

Taip lenkai (žinoma, ne vi
si) iš piktumo paji&kia lietu
vius. Tnip elgiasi tik despera- 
tai. Gi desperatai nelengvai 
pagydomi. Dažniausia juos 
pagydo tik kapai.

Gaila mums lenkų, katrie
priverstų pagerbti Lietuvos taip karčiai juokinsi, 
vardų ir tautų.

Ar tai ne svajonė?
Išvadžiojimas virsta svajo

ne, kuomet į tas mintis, iš
kurių jis austas, įsibruka gra- Švedija mėgsta Amerikoniš
ki klaida. Nenorime tikėti, kų medų. Šių metų produkcija das. tenai vėl pūdo darbinin- 
kud mus |>a judintose tiesose mažesnė negu 1919 metų, kus kalėjimuose, šaudo 
bnl o pnsisl pu klaida; todėl 
turime vilties, kad kunigų su- 
siurgauizarimas įvyk*.
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PIRKITE
LIETUVO8 PASKOL

ba komisijose, o kitas atsto-

pripažindavo.. Pas juos buvo 
šauksmas “kas kitų, tai *r 
mus.” Per pirmųjų revoliuci
jų jie tapo pirmiausiais revo- 
liucijonieriais Lreiuvoje ir ga
vo garbingų vardų socijai-revo 
liutijomcrių, o veliuu “eiiuti- 
fcų.” Po antros revoliucijos 
Rusijoje, nykiu ir Lietuvoje 
kada pagarsėjo bolševikų var
das ir jų politiškas ir ekono
minis programas, tai tos visos 
ėsybės sugarmėjo į bolševikų 
partijų, kaipo geriausia jiems 
tinkamų ir visiškai patenkinan
čių ir jų nuomonę ir sąžinę. 
Be abejonės, būdami partijoje, 
kuri privatinės nuosa
vybės nepripažįsta, jie 
pradėjo tą nuosavybę naikinti. 
O, mat, žmonės tamsus, nesu
prantanti bolševikų ekonomi
nio programo užprotesta
vo ,'pHež naikinimų* sa- 
vo nuosavybės, o kada 
protestus negelbėjo, uu.IuUm 
galimas daiktas, kad kaip se
niau sugautus vagis Žmonės iš 
piktumo apkuldavo gerai, o 
pasitaikydavo, kad kaip kada 
ir net užmušdavo, taip dabar 
tokius bolševikus gerai spi- 
pliekė. Kitas panašus bolševi
kas rašo į Amerikos bolševi
kų laikraštį, kad “štai kr. do- 
mokrhtai pažangų darbininkų

Užeikite ir į Mano Kampelį. ’
Nuo nekuriu laiko nekuri- 

•'pažangiųjų lietuvių*' dalis; 
pradėjo garsiai tarškiu, gir
dama save, prukdamu visus ki
tus. Ji žiuri labai į save ir di
džiuojasi savo augimo. Žiūrint 
iš šalies j tų dalykų prisimi
nė vienų sakmė, būtent

Jautis ir varlė.
Vienų kario vartė, j m įmaniu

si jautį pievoje iiemganant, 
nustebo iš jo didumo ir siuar- 
kiai jų suėmė pavydįs, kodėl 
ji maža. Kų čia padarius, kad 
su juo susilyginus. Išrado, kad

geriausias bus būdas, tai pūs
tis. Na ir pradeda pūstis. Pu
čiasi, pučiasi ir jau jai rodosi, 
kad ji jautį dasivijo. Paklau
sus kaiminkos išgirdo, kad 
d* toli iki jaučio didumo. Var
lė stena, pučiasi toliau. Ir kas 
jiasidarėf Su jaučiu nesusily
gino, o tik sprogo ir galų ga
vo.

Panašiai dabar daro tie 
‘•pažangieji pagyrai” susis
pietę “Sandaroje.” Pamalę, 
kad jie menkučiai, pradėjo 
smarkiai pūstis. Jų likimas 
gal bus... V.K.

• • IŠ LIETUVOS.

vas, net keliose.
Krikščionims demokr. ir

čia tenka sunkiausia ną^ta.
Nekurieina, girdėti, net truku
sia laiko išmiegoti.

Meilė tėvynės stiprina tuos
žmones, ji neduoda jiems ra

rykštėmis kone užkapojo.” Ir
Amerikos bolševikiškas laik
raštis tai kartoja sn “šventu M

pasipiktinimu iš kr. dem. nuo
žmumo.

Už savim mus i svetimos nuo
savybės galėjo ir valdžia ne

n visų IM«m kaapeiių.
Vrn rnrlnfnjų ben

drovė “Uola.” Daro tūkstan
čius apyvartos. Apsaugoja 
žmones nuo išnaudojimo. Žmo
nės tai mato ir jų remia.

Rakių miestelis gerokai iš
degintas ir apgriautas. “Ūki
ninkų Sąjunga” (katalikiška) 
žada statyti plytnyčia ir pa- 
gelbėti miesteliai atsistatyti. 
Čia amerikiečių pinigai pui
kiai <-usinaudotą.

Lukšiai. (gaidų apskr.). 18 
baL vietinio “Žiburio” sky
riaus susirinkimas nutarė: ’.

L Priimti į elgėtnamį 2 d- 
•rvMrCaf*' ■

2. Pastatyti elgėtnamini 
tvartus;

3. Padidinti “Žiburio” kny- 
gm;

4. Išsirašyti į skaityklų: 
“Pavasarį,” “Vienybę”, “U-, 
kininkų” ir “Darbininkų”. 
Sudėta 25 rubL pripirkti nau
jų knygučių knygynai.

Lukšiai (Rakių apsk.). Ūki
ninkai čia įsikūrė savo profe-
sinės 4< Ukininkų Sąjungos»>

skyrių. Pradžia graži — 56
nariai. Toliau bus daugiau.
Jankai (Rakių apsk.). Rin

kimų į St. Seimų dienose 
“pirmeiviškos» Valstiečių Są
jungos” nariai-agentąi pasi
rėdė bjauriai: 
net rinkimų pirmininko pro
testo, nei paties valdžios įs
tatymo, žmonėms stovintiems 
eilėmis bruko savo proklcma- 
cijas.

Ai ne “
Letpaitw$rw. (Alyt aps.) 

Šio valščiaus Tarybos nariai 
nutarė prašalinti iš mokyklų, 
Leipalingio ir Liepliunų mo
kytojus Sabai į ir Balkaiti už 
piktinimų 
tikėjimo.

Tai tau 
auklėtojai, 
kai” suprato laisvę: kitų įsiti
kinimus ir reikalavimus jmi- 
inink po kojų, o visur kimšk 
savo ianatiškų bedievybę.
įtitkiai. Rakiuose yra “Žibu

rio,” progimnazija. Namas 
jai neužbaigtas statyti, nes 
trūksta pinigų. Sakių apskr. 
yra da “Žiburio” gimnaz. 
Naumiestyje ir apie 74 pradi
nes mokyklas. Mano steigti Vi
kio mokyklų Lukšiuos, arba 
Sintautuos.
Kiduliai (Rakių ap.). Pinnų 

geguž. dieną p. Grybas, Rakių 
Aps. Valdybos Pihuininkas, 
sukvietė į Rakių apielinkos 
bežemių ir mažažemių įgalio
tinius suorganizuoti socijal- 
dem. draugiją.

Sugrįžus įgaliotiniams žmo
nės rinkosi į susirinkimus ir 
svarstė, kas jiems pasakyta 
ir užliaigė viską štai kuo;

“Ponui Grybui, socijalistą 
veikėjui. Rakiuose. Nuo gy- 
veulujų kiumu Riaodines, Ki
dulių valščiaus bežemių ir ma
žažemių.
Protestas. Mes, apsvarstę 

Burijalistų mokslų, randam jį 
? netikusiu ir gyvenime mus 

! nepritaikomn, už tai atsisako- 
V. K.jme nuo jus partijos Ir atšau- 

ikimne atgal siųstuosius pasiim 
tintus, turėjurins įgaliojimų 

į rašto. lw»i žodžio, ir meldžia 
mus priguli n-

vienų nubausti net mirtimi, 
nes toki lx>lševikaį plėšikai 
kartais delei išplėšimo sveti
mo turtu nevienų žmogų nu
žudydavo.

Kas buvo Lietuvoje per pir
mų revoliucijų, žino, kų dirbo 
tada “cic-ilikai,” tai žinia, ka<t 
jie negeresni tapo virtę bol
ševikais. »

Kaip riskas pas bolševikus 
“didžia,” taip ir laisvė pas 
juos perdidelė ir savotiška.

Sėda tau bolševikas ant 
sprando, tai tylėk, krausto ki
keni us, nieku nesakyk, atima 
namus, eik tyliai į laukus, par
duos tavo tėvynę priešams,ne
drįsk priešintis, nes kitaip 
laužai laisvę.

Taip yra su bolševikais Lie
tuvoje. Užvedė ant Lietuvos 
rusų gaujas, plėšė viskų iš 
žmonių, žudė, kurie drįso pa
sipriešinti, kimšo į kalėjimus, 
kuriuos tiktai įtarė, tai tas vis
kas gerai. Prieš tai Amerikos 
lietuviški bolševikai neprotes
tavo. Taip, girdi, reikėjo dėl 
“darbu žmonių” labo.

Kada kapojo Lietuvoje te
legrafų stulpas, ardė geležin
kelius, vedė prie maišto ku- 
rinumenę, tai viskas gerai, tai 
dėl “darbininkų” gerovės.

Bet kuomet norintieji lais
vės ii sau ir visiems žmonėms 
tokius tėvynės išdavikus, par
sidavėlius nubaudė, patupdė 
į kalėjimų, tai tas labai baisus 
yra prasižengimas, tai yra 
ilnrhiBinkų kraujo liejimas, tai 
tai darbininkų kankini
mas. Bet aišku, kuki “ darbi
ninkui, ” tokiu jiems ir už mo
kesnis.

Tai tolūs .ri ne r ik o s lietu
viškų bolševikų žinių paniški 

' nimas. Nepilnu? informacijas 
reikta papildyti.

mumo, kol nsundirbta, kas jai 
reikalingiausia.

Daugelis gražiai kalini apio 
tėvynės meilę, bet mažai ką 
daro, o tie ir gražiui šneka 
ir da gražiau daro.

Garbė ir tiems, kurie juos 
rinko.

Lietuvos 81 
mas, kaip bi 
jal-demokratai jame yra kaip 
tranai, bet nuo tranų skiriasi 
dviem ypatybėm! Pirmoji yra 
ta, kad tranai neturi gylio, 
o socijal-demokratų liežuviai 
labai skaudžiai ir nuodingai 
įgilia Lietuvai. Antras skir
tumas yra tas, kad nuo tranų 
bitinas darosi vaisingas, o so
či jal-demokratai ' netik nepri
duoda vaisingumo Seimui, bet•
visus bergždžios kalbos, visi 

1 naudingo darbo tru'dymai 
Seime eina iš socijal-demokra- 
tų. Jie yra nenaudingi, tik 
nuodingi, Seimo tranai. V. K.

Ws- '
smetoninę,* kuniginę nugriau
tumėte. Tadu pagrįž Kapsu
kas iš Rusijos, mes iš Ameri
kos, užsėsime ant sostų. Mes 
duosime įsakymus, jus busite 
eksekutoriais. Mes viešjmtau- 
sline, o kiti turės mums tar
nauti. Nudžius tada jus aša
ros, o pasipils kitų.”

Is bolšt'vikų žinių perdaug 
jsuktL itėgali. Jos arba visiš
kai teisingos, arba nevisiškai, 
bet jose teisybės yra.

Lietuvoje vra lietuviškų M- 
ševikų kalėjimuose, yra nu
plaktų ir gal but sušaudytų. 
Bet kaip tai atsitiko, lietuviš
ki bolševikai neaiškinu. (Knip 
čia aiškinsi, krd negražu visą 
liesų {išsakyti. Žmonės da ne
priaugę jų suprasti).

Matote, folievikai -privati
nės nuosavylu-s nepripaž;sta. 
Viskas pas juos bendru. Tai 
patinka noki iriems nusmuko 

) sienų Im r žmams ir pnnni- 
&ams ir šiaip aocijaiMtanis. 
Tokios esybe* ’ geniau prieš 
pirmąją revoliucijų Rusijoje

r
ainasis Set- 
avilys. Soci-

<1
%

I

juoa, 
Didelis reikitUvinuui priguli -Iieja jų kraujų ir L L “Oi dar- 
nuo to, jog amerikoniškas me- hininkai, darbininkai, glnuski 
<lns pigesnis. Amerikos kon

nepaisydami

pirmeiviškai 1 >9

vaikų ir niekinimų

mokytojai, vaikų 
visai “H pirmeiviš-

Liftu ve

I •

vadinosi

r

tės prie mus, mes tik vieni 
• MigMin, t įsų skriaudzu 
apleistu
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REIKALAUJA.

REIKALINGI
Buokeepcr Ir Slenopaftot* Turi tu. 
rėti guru* palludyjlmu*

AUdkauklle J Metropolitan Stale 
Ranką.

2201 W. 32u<l Mr.

REIKALINGI LEIBERIAI 
DĖL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS.

LINK BELT 00.
39th & BTEWART

MUSŲ DARBUOTE.
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. Ju nemažai • .styti prie kutą- 
liniško judėjimo mlro. Lietu* 

[ roję mntat kstnblfų ovlėhš- 
kių inteligentų priešakyj lie
tuvių katalikų judėjimo stovi. 
Daugiausia svarbesnį 1 darbų 
atlieka dvasiškiai Amerikos 
lietuvių katalikų svietiškių In
teligentų darbuotė daro labai 
malonų įspūdį.

Be tikėjimo tautiškus dar
bas nebus vykus. Tęs lietu- 
vos partijos ir tie darbuoto
jai pasirodė daug darbštesni, 
Ištvermtogesnl ir tobulesnę 
kurie siekia tautiškai katali
kiško pagrindo. Čia kun. dek, 
V. Mironas pabriešė, kad 
“ftšaaga/’ prie kurios jisai 
priklauso, eta# tautiškai kri- 
ščionlška Vaga. Uetattfe tau- 
nnmKų antra panTja "sanla 
ra” pasviro j socijalizmų.

Amerikos įsodintas, medis 
aat katalikiško pagrindo, tau
tiškai papuošto lai išauga ant 
naudos musų Tėvynei .r Baž
nyčiai.

Darbuotojai palinkėjo kun. 
dek. V. Mironai laimingos ke
lionės į tėvynę ir išreiškė vil
ties netrukus pusimatyti Lie- 
tircojA . ,

Kun. N. Petkus, Brooklyno 
Apreiškimo Panelės Sv. para
pijos klebonas taipgi atsisvei
kino su darbuotojais. Jisai ke
liauja Lietuvon pasilsėti. Po 
trijų mėnesių vėl grįŠiųs į A- 
mcrikų.

DARBUOTOJŲ KONFEREN
CIJOS PRIIMTOS REZO- 

LIUCIJOS.

(Pabaiga).
, Šiai begalo naudingai ir|

gražiai dirbančiai Lietuvy*1 
katalikų kultūrinei draugijai 
reikia lėšų spaustuvei pato 
bulinti ir parankioje vietoje 
namus nusipirkti, taip-gi rei
kalingi pinigai naujoms kny
goms leisti.

Dabartinis Sv. Kazimiero 
Draugijos turtas siekia virš 
vieno milijono auksinų vertės. 
Draugija turi spaudos skyrius 

2 Kauliuose ir Panevėžyje. Ji
nai plačiai dirba visoje Lie
tuvoje. Leisdama naudingo 
turinio knygas ir mokykloms 
vadovėlius pasitarnauja visam 

^ Lietuvos Aultarimam judėji- 
‘ _ -a'; ė.-.

'NAt-n? ^v. K f’.žnniėm T»rnu 
.. gija tori keturių rūšių: gar

bės (įmoka 400 auksinų); 
tikrieji (200 auksinų sn teise 

t juos atsiimti); anižinF(150 au- 
ksnių be teisės juos atsiimti), 
ir metiniai (kasmet moka po 
6 auksinus). Visi jie turi bal
sų susirinkimuose ir gauna 
kasmet iš draugijos 8 auksi
nų vertės knygų ir kalendo
rių.

Kun. D. Mikšys Šv. Kazi
miero Draugijos ingaliotas už
traukti Amerikoje 100,000 au
ksinų paskolų, rinkti jai aukų, 
priiniinėjųnt viookiariopus Sv. 
Kazimiero Draugijai narius 
bei visų Sv. Kazimiero Drau
gijos leidžiamųjų laikraščių 
prenumeratų tam tikrais bend
rais Amerikos ėmėjais nusta
tytais dėsniais.

Darbuotojų devinta konfe
rencija užgina Sv. Kazimiero 
Draugijos duotus kun. D. Mi 
IcŠiui ingaliojitmu ir pataria 
paskolos reikalu atakreipti j 
tas Amerikoj lietuvių katali
kų orgHniznci.iHS. ktirin ižde 
Btliekamų pinigų randasi (8. 
L R. K. A., Tautos Fondas), 

laikraščių, narių ir knygų 
praplatinimo, taipgi aukų rin
kimo reikalais pasitarti 
Spaudos Draugija.

Buvo keliamas klausimas a- 
pie organizavimų Amerikoje 
ftv. Kazimiero Draugijos sky
rių, bet tam darbuotojai ne
pritarė, nurodydami, kad jas 
esant Spaudos Draugijai su 
skyriais kojomjore, Bv. Kazi
miero Draugijos orgmiizaoja- 
mi skyriai neateiektų savo ti
kslo, tik suskaldytų Amerikos 
Lietuvių katalikų pajėgas krei
piamas dabar bendran dar
ban, , " .• •• • t •'

Kadangi Amerikos lietuvių 
katalikų Spaudos Draugija y- 
ra snorgaidtnota panašiais ti-

P. 
i*

IV■

r

t*'
I

.*

». •
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»

/

su

lesiais, kaip Lietuvos ftv. Ka 
zinriero Draugija, tai geriau- 

. šia butų, darbuotojų many
mu, sudaryti * prie Spauda 
Draugijos* sekcijų, kuri išimti
nai rūpintųsi Av. Kazimiero 
Drangijai paišinos suradimu 

ėj Amerikoje.

Kun. dek V. Mirono ateisvei 
kinimo žodis.

Gerbiamas svečios atidavei- 
ktiidsmas mi New Yorko apie 
linkių lietuvių katalikų dar
buotojais, pasakė, Jog aplei- 

j, džius Amerikę lydimas labai 
malonių ispndžių. Bmlamac 
Lietuvoje visai nesitlkėjp, kart 
Anierikoc lietuviai katalikai 
moka taip gražiai ir tiksliai 
tavo įtūkulu: tvarkyti. Kalni: 
kiški, akrijn čia esanti |M».“ta- 
tyta ant gerų pHiruitų. Jinai 
<•*••- «^« •*•»«* I...4. .o**. «.t

.. ............. ..

stipriau ir rosicrgunfaavual ir 
^u^unnentaviiM Kliu f ik** .1

Į

Lietuvos Valstybės atstovų 
lygiai Amerikoje.

New Yoriro apielinkių Fėde- 
radjos Tarytos darbuotojų 
derinta konferencija, Lietuvos 
finansinės misijos nariams 
pripažindama pilnas teises 
darbuotis, kaip misijai atrodo 
geriausia ir naudingiausia, 
Lietuvos valstybės paskolos 
sukėlime ir sutvarkyme, iš
reiškia savo didelį n usist ei įė
jimų iŠ Lietuvos finansinės 
misijos ir Lietuvos atstovybės 
narių dedamų pastangų savo
tiškai pertvarkyti Amerikos 
lietuvių visuomeninį, kulturhiį 
ir labdaringųjį darbų, kuriam 
vadovauti Lietuvos finansinės 
misijos ir Lietuvos atstovybės 
nariai neturi moralės ir k*ga- 
tės teisių.

Lietuvos finansinės misijos 
paaifjžimų pavesti Lietuvos 
Liuosybės Sargų organizacijų, 
kurios tiesioginiu tikslu buvo 
ginti Lietuvos rubežius nuo 
užpuolikų, pastovia Amerikos 
lietuvių katalikų įstaiga, dir
bančia politinį ir visuomeninį 
darbų Amerikoje, misijos no
rus kontroliuoti organizacijas, 
užminibneits Lietuvos sušelpi- 
mu ir kultūrinio darbo varj- 
mu. darbuotojų konferencija 
laiko įžeidimu Amerikos lie
tuvių visuomenės, kurios po
litinio, kultūrinio ir labdarin
gojo darbo sritys nepriklauso 
Lietuvos finansinės misijos 
kontrolei.

Amerikos lietuvių katalikų 
visuomenė už saV6 viešųjų 
darbuotę nevengi atsakomy
bės prie* tautų, kuomet ton 
atsakomybėn teisėtai bu* pe 
šaukta, l»et p. Vileišio atkar
tot ms i parodomas prrien.iija' 
ir priekabes skaito vien jo, 
rpatiakų užgaidų apsireiški Į 
mn.
Am Liet. R K. Fad. Centre

Valdybai

valdybai kviesti j šių metų 
Federacijos kongresų J. E. 
žemaičių Vyskupų Pranciškų 
Karevičių ir pirniųjį Lietuvos 
valdybės pretidentų Antanų 
Srtietoftų, kurtų stMlankyrtis.' 
j Amerikų prisidėtų žymiai 
prie sustiprinimo Amerikos 
lietuvių tautinio i? tikybinio 
jausmų ir labai pakeltų visų 
lietuvių upę.

Federacijos Kongresui.
Kadangi lietuviams išeivi

joje yrą būtinai reikalingas 
informaeijfaiis biuras išvažiuo
jantiems Ir atvažiuojantiems 
lietuvaims ir
Kadangi toks biuras reikalin

gas tam tikrų darbininkų ir 
kadangi darbininkams užlai
kyti nėra tam tikro fondo, be 
kurio jiems butų sunku egzis
tuoti,

Todėl patartina A. Liet It 
K. Eederuuijai paimli | savu 
rankas biuro vedimų ir sura
dimų lėšų jo užlaikymui.

Vieša padėka.
Amerikos lietuvių katalikų 

dienraščiui “Draugui” ir‘sa
vaitraščiui “Garsui” • New 
Yorko apielinkių Federacijos 
Tarybos darbuotojų devinta 
konferencija išreiškia gilių pa
dėkų nii talpinimų konferenci
jų nutarimų ir pranešimų, ku
rie pasidarbuojant tų laikraš
čių pritarimui konferencijų 
darbams, pasiskleidžia kuop 
lėčiausiai Amerikos lietuvių 
katalikų skaitančios it vei- 
kinčios visuomenės tarpe.

Darbuotojai nuoširdžiai 
džiaugiasi iš “Draugo” ir 
“Garso” gražios paramos ir 
tikisi, kad jie visuomet Iras 
prietelingi darbuotojų ra ro
mam darbui Lietuvių Tautos 
ir Katalikų Bažnyčios naudai. 

Leonardas Simutis
Konferencijos Pirmininkas. 

Jonas E. Karosas.
Konfereiicijos Raštininko*.

• •

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA.
(Pabaiga)

VIII. CLEVELAND, OHIO.
Apskr. kvota $400,000 Stovis 1. liepos. 50,480.

REIKALINGI

\'e

Talaphona: Tarta liti

SVEIKATA.

Jeigu nori būt sveikai, mo
kėk už sveikatą. Pinigai pra
leisti sveikatos reikale, apsau
gojime žmonių gyvasties, yra 
geriausias indėjimas kapitalo. 
Gerinus aprūpinti tinkamas 
budus užlaikvt dabartiniu* i- 
statymus negu įvest naujus. 
Sveikata yra perkama, ir kož- 
na kolonija nusistato savo li
gų ir mirties nuo karštliges, 
maliarijos, plaučių džiovos, 
rauplių ir kitų ligų. Geriau
sias ženklas kolonijos ganėti- 
nnino ar neganėtinumo valdy- 
nm savo sveikatos reikalų pa
rodytas savo sveikatos orga
nizacijų gabume sumažini li
gų įtekmę.

Taupumo ir* nuojiegumu 
naudai, visas sanitariškas dar
bas, ar tai vaikų mokslas apie 
užlaikymų sveikatos, ar pra
moninis sveikatos užlaikymas, 
ar mokyklų nygiena, ar pienu 
priežiūros darltas, turėtų būt 
Sveikatos Departamento cen
tralizuotas. Vietinės sveikatos 
administracijos tur* būt pas
tiprintos per samdymų sveika
tos ofieierių, kurie bus po prie
žiūra Valstijos Sveikatas De
partamento ir duos visų saro 
laikų atlikime priedermių. 
Vietos Sveikatos Biurai tiki, 
jog mažiausia, reikia naudot 
mitrų procentų vinto turto 
sanitarijos darbui.

Belgradas. Kaip tik (>0,000 
patogclių ū> Kumjub atvažiavo 
į Serbijų, rendo; ir viešbučių 
mokesčiai pradėjo kilti. Serbai 

mus nriestuo 
greitai j vesti
v <i I K • LŠ I t* 1 Iii I

20.000
90,000
55.000
25,000
30,000
80,000
10,000 

100,000

. Akrun 1,135 
Cleveland........................................................23,465
Cohmibua .......................................................... 800
Duyion ...............................................................1,785

n-troit .............................................................13,240
G rami Ripids .................................................5,435
YuuhfKlovn............................................................100
Be alučių; Ciuehumti, Toledu ir kitus.

k

VYRAI IR VAIKAI DIRBTI

1743 LARRABEE STR. Dr. L E. MAKARAS

IX. CHICAGO, ILL. ir visi vakarai. 
Apekr. kvota 51,000.000. Stovis 1, liepos 389,344.

, agituodami * 
lilin
re .. I

t

Aurora ............................................
Bėkit, Wis........................................
eiliniu, II!., (bendrai) 258,124 
Briilgvpon, ( st.)
Tmrn nf f 4»>te

18-tim ir Lrnun Avė.
Vest Side 
North Side 
Brigliiun Park 
RoM-lnnd
Vest Pullman
Ciceru ..............................................
Chinųtu Ikights, Iii.....................
E. St. Luuis, IU.............................
E. St. Luuis, Mu..........................
Gar?*, Ind. ....................................
Indiana Harbor, Ind..................
Keuosha, Wml .....................................

Mclruac Park, IU..........................
Miluaukec, Wig. ..........................
Rockfurd, 111. ...............................
Roekdalc, III....................................
Bhinelnndcr, Wu>............................
Karine, Wis................................ ...
So. Chicago, IU............................
Shrboygun, XVi*. .......... *..........
St. ( haflcs, IU...............................
Sr-ing Vaiky, ir np.....................
Sprn.; ficid. 111...........................
Thorp, Wia......................................
Winikegan, III.................................
Wrttvillc, IIL ..............................

Kaimas City, Kalia. ..................
l.<* Angeles, Cal..........................
S<uttk, \Vash..............................
So. Omahn. Nebr. •..................... .
Sk»bx City, lowu .........................
Be atoė.ų

,1,075
2,350

<

. 18,896 

..4,450 

..4,200 

..1,400 

. .6,162 

.12,381 

.18,090 

.9,298 

..4,850 

.. 800 
.. 800 
....600 
. 10,665 

. 11,220 
....f 
..1,915 
..2,635 
. .2,416 
....930 
. .6,655 
-.1.320 
..1,000 
..1,100 
.. 700 
,...602 
..5,855

e

V

5,426
150

1,050
1,400

760
1,055 
2,180

628
1,480 
nieko 
nieko

240
1,155

200
T
40

300
150
100 

1,025 
nieko 
nieko

250
100
302
205

REIKALINGI -

Visokios klesos darbininkai 
prie packing plantos. Nepap
rastai geros darbo sųlygos.

HETZEL & OO. 
1743 Larrabee Str.

ANT PARDAVIMO
PARSIDUODA.

laimi pigiai 2 lubų medinis 
namas, 3 pagyv. 2 po 4 kam
barius 1 pagyv. 7 kambarių. 
Ramios $40.00 į metus. Pre
kė tik $2,400.00.

Savininkas ant 2ro flooro 
3434 S. Union Avė.

Gr.NM.mr Ir tiutarnu am pardavime 
terje virtoje

43SS S. Wh»«<irrt«-r Avė.

Gencral
k.iri|>ua
mo* au

3,000
3.000 

630,000 
155,000 
i ne ooo 

90,000 
80,000 
35,000 
1X1,000 
40.000 
10,000 
50,000 

10,000
8.000
5,000

10,000
20.000
30.000 
15,000 
10,000 
20.000 
8.000 
2.000 

20,000 
20.000 
10,000 
8,000 

10,000 
10,000
5,000

30,000
12,000
8,000
8.000
5,000
5,000

10,000 
10,000

Lietuvos Misijos ofise pavieniui išpirko $31,333.

Suglaudus skaitlines, rasiiiH*, 
kad iki 1 liepos, j valstybės 
kasų ]»er Lietuvos Misijų in- 
piaukė 1,158349. Imant do
mėn dalinai įmokėjusius ir 
pasižadėjusius, ta suma bus 
daug didesnė.

Pažvelgus į iiaskolos ajiskri- 
čių darbuotų ir palyginus jų 
rezultatus, rasime, kad devyni 1 
paskolos apskričiai, sulig at 
liktojo savu jamkirtus kvotos 
darbo, stovi Lai j k

Chicago, 111.................... 39%
Boston. Maus............37^4%
Waterbury, Ctnm..........25%
New York ir New Jer- 

aey.............................22%
Pbiladelphia, Pa .... 14% 
Cleveland, Oliio. .. 12’4% 
Wilk<n Burte, Pa. .... 10% 
Sbenandimli, Pa. .... 7*/į% 
PittHburgli, Pa.................6%
Pužvclgti* j atskirai stotis, 

kurių prisknitoma 150, paste
bim** visų kolonijų subruzdi
mų. Darimtumu per praeitų 
mėnesį (msižymėjo ypač Am 
sterdam, N. Y., Kearncy ir 
Harrison. N J., Nevrark. N. 
J.. Rochesier, N. Y., Ansoma 
Conn., HaiVord, Conn. New 
Britam Conn., Brighton. Ma 
s?., Ctembridge, Mass., Matnehe j 
rter, N. H Naahua. N. H., 
Providence, R. L, Rumfo*d 
Me Wnrrester Mass Balti 
m ore, Md. Mt. Carinei Pa i 
Homestead Pa, Broddock 
Pa, Detroit. Mi 
iii Cicero IU i

C':.'

padarė savo kvotų net 
tnks. kaupu. \VoraesU*r, 
litai, varosi prie to. kad paver 
žti*iš Bostono jo kvotų, o sy
kiu ir gari*; Naujosios Angli
jos lietuvių centro. Worceste- 
ris juidarė į vienų mėnesį tiek 
beveik, kiek Bostonas j pusę 
metų. Benliejo, Bostonas rea
guos. Woreesterio lietuviams 
garbė: surinko 93,193 pasko
los.

Esama betgi kolonijų, 
kurios ilsisi lig darbų at
likusius: W<*stville, lll.t Cleve
land, Giliu, Forest- City, Pn., 
Cliester, Pa., Atliol, Mass., 
Brvckton (Monfello), Mass./ 
Lovreii, ilaas., Kaierbury, 
Conn., (streikas ir kelios ki
los).

Pranešdama apie visa Lui. 
Lietuvos Misija tvirtai tiki, 
kad paskolos stočių komitetai 
ir atskiri visuomenės veikėjai 
l»e skirtumo |Nirtijų kaip lėfflę 
jNiskulų iki šiolei, įtins ir to
liau. t

Visiems Lietuvos piliečiams 
be skirtumo lyties, tautystės, 
tikybos ir purtijinių įsitikini
mų neprivalėtų likti be h>no. 
Paslepia liepos mėnesį eina sc 
ntioju hudu. Nuo 1 ruirpiučio 
už 50 dolierių Lietuvos bonų 
jau reikė* primokėti 21 cen 
tų, už KM) doherių bonų — 
42 centu, 500 dolierių bonų— 
reikės primokėti 62.10. Todėl 
pirkit** • *■“ ——-----

Li

Su 1U 
įimto-

m
M

sija,
71 st. S

PARSILHODA 
krautuvė au I*aMu. Gvraa 
I paovcnltnu niūrima na- 
3 Irtai* 
4300 S. MimatI M.

ANT PARDAVIMO.
Narna* au t lutai* viMinj-Ciu su eil
iotu I*

Kaina 13400
M2I W. M Ptatce

Arti CTnrrfunl Avc.

KAMA.
dar vėtrauti Y 
nieko nrraUU

TV RĖK N VOKĄ V V
Kaip ilgai tu manai 

Rar.doa reeelplė* tau 
Ma — Tikta! tnokl ir moki pidlrua
— mokėk tuo* pačiu* pinigu* ant m- 
vo namn, tol tavu priadermė tavu 
Artrnynal, gyventi, . kur tyraonla o- 
ra* — kur gali turėti daria)) Ir ne
toli nuo s-r*** ,«a ♦*•*« >*—<-
Jo*ų Pri»«...*~; p.^ulia
nuo jų-ų Pačiu — Ateikite Ir pa
matyk lt*. Nieko Įnirta nekainuo* 
paalalbėtl. Klnuakite Mr. Tborpo. 
MS7 Ktouey laland Avc.

South Clilcngn, »4PS.

NAMU BARGENAI.
Pamatyk sekančius namus, 

pirm pirkimo, nes tai yra mu
sų didžiausj bargenal.

Parsiduoda 3-jų augščių ma
rinis narna, 8 pagyv. po 4 ir 
5 kambarius, su maudynėmis 
ir elektra, randasi prie 3337 
So. Wallace St Prekė $13.000.
oo.

Parsiduoda 3-jų augščių mū
rinis mumis, 1 storas, ir 4 
pagyv. po 4 ir 5 kambarius, 
naius randasi prie 3321 So. 
Morgas St. parsiduoda labai 
pigiai.

Parsiduoti a 2-jų augščių- 
mūrinis namas, 4 pagyv. po 
4 kambarius, lotas 50x1Ž5 prie 
3031 8. Pamell Avė. Prekė 
tiktai $5.600.00.

Parsiduodu 2-jų augščių mū
rinis numas, 2 pagyv. po 6 
kuuilmrius, su maudynėmis, 
nnms randasi ant Bridgepor
to, Prekė tiktai $4,600.00.

Parsiduoda 2-jų augščių mū
rinis namas, 4 |mgyv. po 4 
kambariu*, prie 3316 So. Bar
neli Avė. Prekė $4,200.

Parsiduodn 2-jų nugščių me
ilinis namas, 2 pagyv. po 6 
kamltarius, prie 3809 So. Ema- 
rald Avė. Prekė $2,000.00.
MILDA REAL ESTATECO.

751 W. 31* St.

SERGĖKITE SAVO AKIS.
PARNIDt'OD.V

Murini* narna* 2 tr 4 kambariu na
mą* yra rcrnni padėjime, naujai au- 

i ir Trrrs s? r-rum £***••*»*«
»u matai pinigu. Kreipkite* prie 
rtalakb:

llll lx>«rr Aen. 
Ptume Tart* llll ,

AKT PARDAVIMO 
Buėcrsė. flroaemė ir Kaltūno* par- 
aidaoda Ht>ri«4a*ti«* litro*; goru) 
lleiuvHkaj aprrvcntoj virtoje.
isoi W. 41 Ui Hir. rhb-ago, m.

PAHMUI ODA
Gruacra, ir Saldainiu krautuvė lie
tuvių apryvaartoj virtoj, prie tv. Jur
giu batnyė'ltM. l'rlelaatla pardavimo 
Kvailuoju l.let n votį.

St. sirt Str

BARGENAS.
- - <• 0,1 k!Luti |SU4ZUfkUU ^įlu/^ų Oll AKTŲ 

fanui) sn visais moderniškni* 
todinkni\ tik 38 minuto nuo 
**10*10’’ *nf C’l*1r>>««Tr» 18 I?“;'
lington Quinry Railoray. Ant 
lengvų L V

i

A

ormacijy
a •

CRAUBE 

i V i ftt f

< fajetono* r*ul pritaikiau akiniai 
\ bu* paleorriai'Bu dol Jutų akly, i
> Kuomet ty kotai nuo gahroo *kaa- 1 
' dtjimo. kuomet i^ldfte licjoM i kra
• r^. kuomet įkalta, ar atuV ar ro- 

•al. tai tvomol yra tankia* kad 
, reikia Jutu* akiniu. Mano lt mot* 
. puyrttna* prldooo J ūma ^rianai* 
{ petaraartmu oi prlatnama k*.** '1
> net taip lemai net iki *! ••.

JOHN SMETANA
Akių Specijaliirtas

1801 S. Ashland Av. C’dosgo I 
Kcaarolna* aalrtklaaaaa dykai. ■ 

Kntu|ia* 10-UM rol ė*
S-Cm* labo* tiri Piatt'o įpueko*. ' 

k.Mb.ru .a tu ta ii t. ta ) 
Tarkite I MM> pnsds.

H Vatandot Boe f »ei. ISry * Iki »
> Cal Tatare PanodMtaia. i'oroa*-

Į' mis Ir PMnraomia.
i*~7---- -- ■■

k.Mb.ru
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Pirmadienis, liepos 26 d., 
šv. Ona, šv. P. Marijos Motina

Antradienis, liepos 27 d., 
šv. Pantaleonas.

GAL BUS ATNAUJINTA 
TANANEVIČIAUS BYLA.i _______

Teisėjas Pnm sutinka išklau
syti argumentų.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
KUOPOMS.

PRASIDĖJO BYLA ŽMO 
G2UD2I0 GEARY-.

Pirmas liudininkas būro 
vokatas FelL

ad-

Praeitų penktadienį krimi 
nuliam teismo, pirmininkau
jant teisėjui Sabath, prasidė- 
jo byla žmogžudžio Geno Ge- 
ary, kurs vienam saliune pa
lvi stockynrdus nužudė grai
kų Rėčkas.

Tų dienų išklausinėtas pir
masis liudininkas advokatas 
Fell. kurs buvo su Tb-ckas’u. 

.kuomet pastarasis nužudytas.
Fell pasakojo. kad Gcarv 

kaip jis, taip Ročkas, pinuti 
kartu saliune matę. Gvary tų 
žmogų nužudė Iie jokios prie
žasties, be mažinusios provo
kacijos.

Butų žuvęs ir patsai advo
katas Fell. Bet jis atsiprašęs 
nusiimdamas skryladę.

Aiandie byla bus tęsiama to
linus.

Advokatas Everett Jcnnin- 
gs darbuojasi atnaujinti bu
vusio privatinio linnkiniųko .1. 
M. Tananvvičimis bylą pasi- 
romdnnns tuo. knd pirmoje 
bylojo padaryta klaida.

Teisėjas l’ain, kurs vedė pir
mutinę Tnnaneviėinus bylų ir 
kurs Tnnanevieių nubaudė ka
lėjimu. sutiko išklausyti argu
mentų šitam svarbiam klausi
me

STREIKUOJANTIEJI GE
LEŽINKELIEČIAI LAIKOSI 

REIKALAVIMŲ.
- ■ •

A. L. R. K. Moterų Są-gos 
Cliic. Apskričio paskutinis, 
priešsemiims, susiriukiimis į- 
vyks liepos 26 d., lygini 7:30 
vai. vnkare, ftv. Mykolo para
pijos svetainėje (North Solo- 
• k •
J<»).

Kviečiu kuoskni t liiigir.usia 
susirinkti, nes. knip žinote, 
daug nepabnigtų nukalą liko 
iš praėjusio susiriukhno. Tnip- 
pat nauji įnešimai dnr bus pri- 
čmi.mi.

Turime 
kautiems 
naudingo
žarijos, nes jei tnip šaltai da
lykus leisime, nieknda nepri
eisime prie tvarkas. Kiekviena 
pataikome nusiskųsti, paauna- 
imrrti. bot knd paradyti dnrtin. 
imsisv<mlimo, tai labai maz.u 
Taigi tikiu, kad šiame susi
rinkime sueis delegatės su 
svarbiais įnešimais ir >rimtni 
juos

galo dar prisiminė, kati Kaune1 
Dvasinės Senunarijns murai, 
kaip buvo vokiečių apgriauti, 
taip ir tebėra* o yrn arti 90 
klierikų, kurie p-r žiemą turi 
šalti. Toilel gal atsiras gailia- 
širdingų žmonių, knip kitur 

• kad Imvo, ir Aielt-liek (laaukoa. 
11 r tam reikalui duomus north- 
. iąidiiN-tni sumetė $64.94.

Dar buvo p&diioii užklnusi- 
inni, ant kurių gerb knlliėtojas 
gražiai atsakė.

I’inknlboniis visi paliko pa
tenkinti.

—------ —T---------------
IŠ T0WN 0F LAKE

X.

::

NAUJA KNYGA

BIBLIJOS 
TYRINĖTOJAI

Ką manyti apie juos?
Kils nori curiilnoti apie 

"Biblijos Tjįrinetojiih’’ arba 
“Bihliju* Ktudcutiu*’, įaigykitr 
Šin knygelę. ' i

Kaina 10c.
ir 2c. įirmiuntiinolL Galinta mų- 
|*tf krasos ženkleliais.

Adreso*:

“Draugas” Publ. Co. 
1800 W. 46th Str.

Chicago, UI.
A-------X

*!■
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B
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BULVĖSE DAUG ŽEMIŲ.

Bulvės yra brangios. Svarui 
imama Se. ir daugiau.

Kai-kam atėjo galvon min
ti* patirti, kaipgi tos bulvės 
yra švarios, t y. grynos, be 
žemių.

Jr štai kas buvo susekta:
Kaikuriuosc po 100 svarų 

bulvių maišuose nt rasta ]s> 
evarą žemių.

Vienns podliorius nesenai 
pirko 100 svarų bulvių. Užmo
kėjo $6.50. Ir turėjo pardavi
nėti su žemėmis, kokias at
rado maišo.

Už tai jis buvo įskųstas val
džiai.

Iš to valdžia ir patyrė, kaip 
tni liegėdingni bulvių trnstn.- 
apsakn pirklius ir tadcl bul
vės branginamos.

Juk nuo jwdlioriaus žemių 
niekas neperka. Tas jis »|el 
to turi pabranginti bulves.

n^ratrr 
st reik uoli 
kvlicčių, 
nepriima 
n i jos.

Dr»rl»o i 
palenkti 
darbininkai 
nutarė streikuoti ir tolintis, jei 
jų reikalavimai atmetami.

Streikininkams duodama di
desnė užmokestis pagal pas
katinio tarybos nusprendimo. 
Ir jie su tuo, sutinka. Bet kom
panijos atsisako juos priimti 
darban knijei senus darbinin
kus. Ve kame nesutikimų 
branduolys.

apie .’i.OtKt geležin- 
kurin reikalavimų 
geležinkelių kompn-

taryba mėginu juos 
baigti streikų. Bet 

didžinmn balsų

LLOYD GEORGE SIŲLO 
TAIKĄ AIRIAMS.

Apie respubliką negali
kalbos.

bnt

PANAKTINIO PAŠAUTAS.

Anę rytmetį ties 45 gal. ir 
Shields nve. atrastas begulįs 
painu t as Anthony Goge, 40 
metų, 325 West. G3 gat.e

Paimtas ligoninėn jis pasi
sakė, kad jį pašovęs vienns 
geležinkelio panaktinis be jo 
kios priežasties.

Policijai įsakyta surasti tą 
panaktinį, kurs šaudo praei
nančius žmones.

GALIMA NESTI SVAIGA 
LŪS NAKTIMIS.

Proliibicjjinių agentų virši
ninkas Cliicngojv gavo iš Wu 
sliingtono parėdymą, jog bile 
vienam žmogui jmi saulėleidžio 
ligi saulėtekio ym leidžiama 
svuigulus pernešti iš vienos 
vietos kiton.

a rtmavia « ra bijo ai a s

A. PETRAT1S & C0.
Mortgage Bank

KCAL tSTATE- INSURANCr

European Americau Burėm
_______ s<n Asi.it- ________

I 1141 h SbMt. .-Mm**. IBūįM*
^*opi.rv**p

■i
Parsiduoda “Draugo” mūrinis namas. Stovi gero

je vietoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti 
Ii e v vi p šv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga- 
rage, kuriuose gali tilpti S automobiliai.

Norėdami gauu mtonnacijų, kreipkite* nuo adresu:

“DRAUGAS“ PUBL. CO.
1800. W. 46th 3tr. Chicago. DI.

B 
a 
■

■■■
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stengtus, knd šo
niniams, įnešti kų 

pagerinimui organi-

svarstys.
Chie, M. S. Apskr. pir. 

A. J akai te.

IŠ NORTH SIDE.

Pasekmingos prakalbos.
"a ■*

Ketverge, liepos 15 d. Eli
jams svetainėje įvyko praknl- 
Im»s, kurias surengė A. L. It 
K. Fvdrrarijos < rkviius. Kal
iojo gerbiamas km. J. Meš
kauskas, Žemai’;ą Dvasinės 
•Seminarijos 
K:.t r

avt r.uiDAvnio
Am rteao lolo 3 pa»-venlmtd no 4 
ruttrinu Abittauklt* vakarai* uuo 8 
vai.

44117 So. IUmIcuvII Rtr.
9 MMGI.E KAMHMU II

ant ramina, flumam hrnt. Atattauklte 
8037 Su. FrvuH-i-.'.. Avr.

S
■
■
■

“DRAUGIJA”
“Drangijon” nnmerin* po 2 iium. vienoje knygoje 

Kaina vienos knygos $1.00.
'‘Draugiją’’ gausime ir toliau. Kas norite, galite pas mu* 
Uhri prcnumcruot

Metams $6 00. Prisiuntinesime kaip tiktai gausime.

I ■ A .. . '.
tttb į * wį- %-nr .

Į Oavnmc C

Londonas, liepos 25. — A- 
nų dienų eis pas ministerį pir
mininką Lloyd George apsi- 
lnnkė Airijos darbininką or
ganizacijų atslo’ ni. Jie prane
šė minist<«riui apie blogą pa 
dėtį Airijoje, Ir reikalavo ką 
nors padaryti tame klausimo. 
Atstovai pnsiųlė jam taikiu- 
ties sir Airija, nes padėtis ne-j 
pakenčiamn ir nršėja.

Ministeris pirmininkas, iš- 
klausęs darbininkų atstovų 
kalbų piLMikė, jog jam esą la
bai nuostabus dniktas, kodėl 
darbininkų organizacijų vir
šininkai imasi tokių daiktų, 
kas jiems neprigtili.

Sakė, kas kitu butų, jei Ai
rijos klausime pas jį ateitų 
tokiu ainn-feinor'.ą atstovai, 
kadir pats toksai de Velera, 
Griffith ar kiti.

Tuomet jis jiems paduotų 
ranką ir. kaip lieinatant, butų 
padaryta taiku.

Bet ir tie visi tegu verčiau 
neieško jokios taikos ir tegu 
pils jį nvinn, jei jie nori Airi
jai respublikos arlm pilno pri
jungimo prie. Airijos Ulsterio 
provincijoc.

Llovil George jmroiškė, knd 
Airija negali būt respublika 
ir n<‘bu«.

Liepos 22 d. ŠV. Mykolo par. 
svetainėje kalliėjo nesenai at
vykęs Amerikon gerb. prof. 
kun. :1. Meškauskas. Nors ne
buvo plnėini išgarsinta, bet 
žmonių susirinko pilna svetai
nė.

Pirmiausia mažųjų vaikų 
cimras padainavo “Ilgiausių 
metų”, o paskui vietinės mo
kyklos vienos mo'giv.Lb pašo
ko jnponiečių šod. k los pe
teliškių, trečios padainavo 
"Kur languoja Nemunėlis.”

Toliau; saka g-,ro profeso
riaus prnknJbn. Kalbėjo apie 
didelius vargus, kokias išken
tėjo lietuviai, užėmus Lietini) 
vokiečiams, bolševikams ir 
bmkams, ir kokiu budu iš jų 
pasiliimsavo. Ypatingai žmo
nės uidomiai klapsėsi, kuomet 
profesorius pradėjo kalbėti a- 
;pie linkimus į Steigiamąjį 
Seimų, kų krikščionių-demo- 
kintų.socijal-ilein. ir kitos par- 
tiji s žadėjo žmonėms suteikti, 
kaip agitacijas varė, kokias 
profdeiiuicijas dalino ir t. t. 
Prie to buvo parodytos kaiku- 
rios spalvuotos jirokliarnacijos, 
kurias su savimi atsivežė.

1*1 Giminė, kad dabar, kuo
met lenkai tapo išvaryti iŠ 
Lietuvos, ir pagal sutarties sa 
Rusija, bus tos vietos grąži
namos lietuviams, tenai įvyks 
rinkimai į Seimų, knip Vil
niaus, Suvalkų ir Gardino re- 
dyliose. Smarkiai agituos visos 
partijos, todėl jei krikščionis 
demokratai nori turėti Seime 
daugiau atstovų, tai turi ly
giai varyti agitacijas, o lain 
reikia turėti dnug pinigų. To-

pr--k r orius ir
>e 

niekas. Jis pra icši daug ži
nių npie musą tė’.jv.ę — T ie 
tuvą. Kalbėjo dm;o atveji.*. 
Taipgi kalbėjo it mų? gerb. 
knn. 1). Mikšys, kuris tik ką 
buvo sugrįžęs l.i-iuvos. Ir 
jis dnng naujų žinių parvežė 
iš raus tėvynės, žjucuva nesi
gailėjo atsilnrk? ir savo auko
mis parėmė Lietuvos reikalus.

Katalikų Viyikiiiio Centrui 
aukojo:

Po 5 dol.: Kun. A. Skryjikn, 
S. Saulitinas, A. Urbonas.

Po 3 dol.: J. Martinkienė, 
A. Lukoševičiene.

Po 2 dol.: L. Sarauskis, J. 
Šimaitis, S. Olbcrkis, P. Stra- 
kauskis, D. Vrbutaitė, A. Bel- 
taitė, J. Jagminas J. Kiliar- 
taitė, K. Vasiliauskis, K. Šu
kienė, 
balas.

NAMAS m 1.<1T.V»
ant pardaylmo. toram alovyj. Alai- 
•sukite 4 po pietų.

4197 So. Moplrtinod Avr.

l'AKSUHODA 
<*1Mu Ir, dalai o kmytnv^. reroj lie
tuviu apgyvrntoj vietoj štormui ver
tu* 46000.40. nnniM *7000.00. Savi- 
nlnkaa afileldtta m 1 ertą. Ataltaukltr; 
9.YI7 W. 47 Str.

Tck-ftmn- MrKinlry 2837.

K

DR. G. M. GLASER
Praktlkmrjv 93 metai 

Ofi-ti* 3140 S<». Morgnn Su 
KertrĮ 32-ro SL. Cltk-ago, ni.

SPECIJAI.T8TAS 
Moteruk u. Vyrlikų. talpai ehro- 

niMtu Ucv-
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki * po plotu, nuo * Iki I valan
da vakar*.
NodMioml* nuo 0 Iki i po plot 

Telefoną* Tarda <S7

a....................—-.............

I

I

M'

J. Valentienė, A. Sir z

(Pabaiga bus).
-----------A' '

REIKALAUJA

DR. CHARLES SEGAL
Pcrkrlė naro oflta po num. 

4729 S. Ashland Avenuc 
SperlaUnta* ilUovu, moterų n vy
ru Ilsu-

Valaodoa nno 10 Iki 1 £ ttryto: nuo 
.1 Iki 4 po platu; nuo .7 Iki 3:U 
vakaro. NedHlornla 10 Iki 1.

Telefoną* Drvvrl 2030

■
■
■
■
■
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SKRYNIOJ MOTERIŠKĖS 
LAVONAS.

Buvo

llelkulaiiju moterim d< I i>adnlM>j|mo 
vaikučiu. JaunluiinlM .fralka* 5 Kį me
tų. Duoa praervenonk Ir <lu primokta 
<1*1

✓ l«»l t •« »«•*«* ♦ •••*%• NO*
knmos n tikos, kurios per Tau
tos Fondų ir bus j tąsius tos 
krikšėionių demokratę Centrui 
Kaunan.

Surinkta $135*30.
Paskui dar knlliėjo apie į- 

vairias koperacijns. prekybas,
pasiųstas is Detroito.

New York. Ii<-|>os 25. — A- 
nų dieną cin Amerlran Rail-’ 
wny Express Co. 'darbininkai 
Grmu| Centrui stotyje nlplė
šė intariiimų paprastą skry
nią, kurios AtlresAtas nebuvo 
-urastiD-, ir viduje atrado nu
žudyto* kokias tui jnunos mo
teriškės lavoną.

Alto V p* t r* v nnVix4rw
ir padėtos šule lavono stuo
mens. Lavono vidui ini buvo iš-

ntattnuktl ir •< imynn M-niukal.
JOKI RAS PA/.EMIS

20 S. Klllta Avr.
ClilcacTi, iii.

Ftaltakau mvo riminiu ir pol)*tn- 
mų; vi»u pinnn staliauk 11 artai kn* 
anot apie Juo* man praneHcite:

Aralvkkoa AukAtukolnleae* — 9;>a. 
blen.'-a Ir jo* brolio And r. A liktis kai
rio. Katrino* ftan.inaui'kltttta (vyro 
puvardta nellnno). Vl*l tt Suvalkų 
r^dybo*. rnllA. Kli-nbUko. parapljo* 
Primų.

ANTANAS GRIGONIS.
Furt Klaulctti, Rcw Mc-tlco

PRANEŠIMAS AUTOBOBI 
LIŲ SAVININKAMS. 

OGDEN PARK AUTO 
ftiųoml prancAti. kad Hale* aud*- 

ryla Ukra autonu>i>IU< taisymo Ha|», 
Po vardu Ogilrti l'ark. Auto llrpalr 
Klmp.

Su amalu <tau ar raJ aualpallnf*. ir 
tr»d»l utiikrlnu. lid darbą atliksiu 
*taakaaClal. rr.it.il Ir piamu tu>*u 
kitur kur. M«n<> t nata* yra tok*, kad 
darbą* būt *lllkt». KlaakanClul. o nr 
kad Ilk 
gaidriu 
virtau* 
mnklu*
rtnnll ••VoIillniT carbou-v! M 
rinll.

Jrl kad* t««ltnDiintl| kalIanAJ* 
kla nilalmd, galite paJUuktt po
mlau 5>aduotu ud><«U. o mo* prtbu- 
HUW pnliiaUMU-

alatuiniiH nuo tanky, dartuj 
attikti rlanty, nūn ratų Iki 
Tatrai tūriai tam tikru* (- 
dcl rodlut«ty. |rl«tlin- «u-

ko- 
U-

■ 
I
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Dvasiškijai skiriamas mėnesinis laikraštis 

“C. ANYTOJ A S” 
reduguujiuiuM priialu A. iJaiul>ruu.ikua, paikiumi kun. Al. \ aiU ■ 
Irai. Iriikraštis didumo 32 pval. Ji* talpinu *traipknią ii pla- F 
čitctiok dvariškųjų mokslo sritim, utenoia informuoti sknityto- P 
jus apie bažnytinį-religijinį gyveniniu apskritai paaaalyj ir y- j 
pač Lietuvoje, kels ir gvildena įvairius gyvuosius rausą dvariJ- t 
kijos gjvcninio klaurimus. Laikraščio kaina: 
Amerikoje $10.00 Anglijoje 25 šilingai Į

=
“ŽVAIGŽDE”
Eina sykį į mėnesį. Kaune.

šis laikraštis skiriamas katalikų dvaaiškicma reikalams aprū
pinti : Iš paduotų nurodymų, kas bu* jame rašoma matyti, kad 
bus labai įvairinus turinio ir pilnas malonių pasiskaitymų. Re
daktorius kun. M. Vaitkus.
Kaina: Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 šilingų

Visus galite užsiprenumeruoti “DRAUGE”.
Kas norite tiesiog ra tų laikraščių Administracija susinešti tai 

tevartojn šį adresų:

KAUNAS, DIDŽ. VILNIAUS G? N. 34 LITHUANiA.
■■■■■■■■■■■■■■■■a■■■■■■■■■■■■■■
------------------------- — ----------------
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STPOT 1O*
STPAKiHT

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras.

I'aklau-L mito krautinnlnk<>—liet jrlpi 
kr*nttiinmliB« netari—ratyk nuima.

LIJEWISa(ARMFLaillai«dU
Largest hdependen* (įar Factboj inlhr Worid

rlor oe

MELBA
SuorT**'^.

29

■ 
■
■
■
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V. W. RUTKAUSKAS >,
ADVOKATAS 
on*a* IMdmlcatyj: 

South La Baile Street 
Kambarį* 334

TrL OtsCral «3M

Vakarais, 812 W. 33 St
TcL Yardi 4431

■■■■■■■■■■■■■■i

§ Dr. P. F. ZALLYS
Lietuvū Dentistai

£ tOHOl So. Mk-Iilgnn. Avmue 
\ ■ M.IMI d. UL

VALAMDOHi • IM * vtaam

jiiimmmmimiiimmiimimititiimiim
I

=

REPAIR SHOP
6308 Racine Avė.
Telefonas Wentworth 1598.
MYKOLAS A RB ASAUSKAS

FARMŲ MEDUS.
Pantidutkln risai Amerikai, 
Utiicagun nu pririuntiniu į 
nnmu* $1.95—5 svarų vitri- 
rukax. Kitur pamunčinmt! 
amavkVMaHf Vau pvnatnnt’Gai
25e. Adresuokite:

WALTER STRYGAS, 
3022 W. 40 St. Chicago. 

Tiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinitiiiiiiiir

Užsiprenumeruok “Vytį
z

Dr. J. J. Bielskis, grįždamas ii Lietuvos, parvežė 
viri 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyčio” 
9-ju No. išleistu už geguži>s 15 d., pradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvienų “Vyties” numerį.

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gailiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaixduoja dalyko taip, kaip iliustracija.

Km-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, karinomonę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos 
gamtų.

Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
“Vytį.” Prenumeratos kaina: Metams $2.50.

“VYČIO” Administracija • 
3261 S. Halsted St Chicago, III.

skrosti. Pati skrynių sukalta 
iš paprastų lentų. Adresas bu
vo padėtas:
“Jame* Dnuglass, Ameri- 

can Eapress Co., N<w York 
City. N. Y.”

Buvo išsiųsta iš Detroito.
Tnojans pranešta Detroitą 

policijai. Ten susekti šiokie-to- 
Vin trw hnl«n«< žmrv
e- - •

gžudyatea, iešk<ini 
riai.

piktada-

ANT PARDAVIMO.
Murini* narnai ’ *"t ftrirhton 

l’ark. 3 paryv. n linai, po l ruimu*, 
elektra, maudynė* baaemenir {taisy
ta nkalblnyria. n .man * tarnu annn- 
ma turi būti parduoto* areliu tal
ku. *»vlnink** ..rtaldtta rnleat*. di
deli* baVranso. t> raMveOa ul •<*#• 
00

Pulku* murinta ma»Į ant EH«c- 
lx»ih SL netoli Lt pairta. 3 ausMu. 
4 pacyvrnlmul. 'U* Iniaiaymal. «n6- 
neun* randa no dol ant mm emu. 
»le nnrna* yra rrallilj apta1t»rk<J> par- 
■Idaoda ui 41 tHDI.O*. Ir. t v

maniu vHto* turtina n* m U 1tn- 
kanMu dėl btanirf lietuviai* apgyveu- 
to*» vietota, r. ikalendaOk** blanlo

■ ~.w« .iei— *

A. PETRAITIS & CO. 
3249 So. Halsted 8tr.

3107 So. Morgui Street 
CHICAGO, ILUIOII 
Tririoara Tu* M«>

Valanda*: — t iki 11 tt ryto;/ 
• po pt«<u Iki t va* M*4Mlo
mi* nuo t IU t vaL nuor*

Dr. M. Stupnicki

DR. S. BIEŽ1S.
LIITIVIS GYDYTOJAS I« 

CHM VACIAM
3901 W«al 39ud fiirw< 

Vta. t anai *■** i J
IU-*. 3! H W. 43nrt Mnn-t

Tri. McKialvy

Carter’s Little Liver Pilis
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
jūnai Nedirba
Ma*a Cųptika

rr.it.il
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