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Sustojo Mūšiai Bolševi
kų su Lenkais 

Mevikai frieme Lenkų 
Pakvietinų Amusticijon 
Maskva Lenkų Klausime 

Ignoruoja Talkininkus 
SUSTOJO ŽIAURUS MŪŠIAI i raas nuo lenkų bus duoti gva-

rantiją, kad armisticijos da-
Armijos ilsisi savo Unijose. ! ryme ir paskui taikos tarybo-

se nesimaišytų talkininkai. 
Varšava, liepas 25. — Va- Kitaip bolševikai atsisakys 

kar po pietų Lenkijos virsi- j daryti armistieiją. 
ninkas Pilsudskį gavo oficija- į gitas klausimas lenkams di-
lj pranešimą iš Maskvos nuo j džiai svarbus. Jis paliečia Len-
komisaro Tchitcberino, kad so- kijos pamatus. Nes lenkai at-

PALENGVĖJO TALKININ
KAMS. 

Bolševikai priėmė lenkų pa-
,siųlyma. 

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas. 

i 

STREIKAI ILLINOISO AN- TURKIJA PATVIRTINS 
GLEKASYKLOSE. SUTARTL 

i 

Lietuvos Atstovybė Ameri- Lietuvos Vyriausybės rankose, 
koje gavo iš Kauno nuo "EI- Mūsų kariuomenė paėmė Sei-

Paryžius, liepos 25. — Kuo- j ta" sekančias kablegramas: nus. Stovi linija Vižainis. Slo-
met vakar čia gauta žinia, kad « U ž s i e n i ų R e i k a l ų M į l l i ^ bodka. Seivių ežeras, šiaurėje 
Rus.™ sovietų valdžia sutiko ^ ¥mi^is pas ie tė vakar m u s u kariuomenė paėmė Vy-
su Vnkų pasiųstuoju pasiųly-: j ^ ^ ^ t e l e g r a m a ) 1 ^ džius, artinasi taikos sutarties 
mu daryti armistieiją, prancu- • ̂ ^ V y r i a u s y b ė b u t i n a i n u s t a t y t o n L i e t u v o s s l e n 0 n . 
auna ir anglams palengvėjo., „ j f c j , ^ ^ š i a u r ė j e m u 

IŠ WASHINGTONO ATVY
KO VALDŽIOS AGENTAI. 

TAI! NUSPRENDĖ SUL 
1 ANO TARYBA. 

Kasyklos uždarytos; nėn 
auglių. 

sidurs bolševikų malonėm Nuo 
bolševikų prigulės rytiniai ir 

vietų armijų vadas paskirs vie 
tą, kurioje turės susitikti so
vietų ir.lenkų karės atstovai kiti Lenkijos rubežiai. 
pasitarti apie pertraukimą mn- j 
šiu. 

r Kuone visam fronte šiandie 
mūšiai apsistoję. Daugel vie
tose .sovietų armijos ilsisi. 
Tik kai-kur seka smarki arti
lerijos dvikova. 

Nepaskirta vieta. 

Šiandie dar nėra žinoma, 
kokią vietą bolševikai paskirs 
susitikti su lenkais. Tik tiek 
žinoma, jog apie lenkų pasių-
lytą vietą bolševikai neprisi
mena. 

Podraug jie ignoruoja ir 
pačių talkininkų pasiųlymus ir 
maišymąsi j svetinius jiems 
reikalus. Atkeliavusios "via i 
prancūzų ir anglų misijos ne- j 

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

Lenkai atsiėmę Gardiną. 

Paskiausiam lenkų oficija-
liam pranešime pasakyta, jog 
lenkai atsiėmė nuo bolševikų 
Lietuvai pripažinta miestą 
Gardiną, 

Tarytum, didžiausi akmenys 
'uitų nusiritę nuo krūtinių. 

Xes tai buvo baisus daiktas 
ir pagalvoti, jei bolševikai Im
tų atmet'- lenkų pasiųlymą. 
Tiiomet išnaujo butų pakilusi 
kaiė visoj Europoj. Nes talki
ninkų pareiga buvo gelbėti 
lenkams visomis galimomis 
priemonėmis. 

Šiandie kas kita. Tegu len
kai pasimokina del biogų savo 
darbų. Ir talkininkams nėra 
reikalo išnaujo pakilti abejo
tino laimėjimo karėn. 

KODĖL STREIKUOJAMA? 
kariuomenė nepereita abiejų 
pusių nustatytos demarkaci-

"Konstituanta priėmė Įsta
tymą invedimo karo padėties 

jos linijos, nesikištų Lietuvos visoj Lietuvoj, kuriuo suvar-
Adininistracijon. nedarytų jo- žoma Laikinosios Konstituci-

Kasyklose darbininkai strei 

: Trakijos miestas Adrianopolis 
liepsnose. 

Konstantinopolis, liepos 25. 
— Sultane karališkoji taryba, 
kurion ineina 25 žmonės, lie
pos 23 dieną galutinai nus-

, prendė patvirtinti taikos sur 
kuoja del menkų uždarbių, tarti su talkininkais. Tarybos 
Pirmiausia jie nepatenkinti susirinkimas Įvyko sultano ra

kių rekviacijų, mokėtų gyven- jos garantijos — invedama I anglekasyklų komisijos nus- muose. Pirmininkvo pats sul-
tojams už viską valstybės pi- mirties bausmė. Priimtas pz.- i prendimu. Nes ta komisija pri- tanas. 
nigais dabartinėmis kainomis, pildymas Įstatymo kariškius 
imtų tik karo žvilgsniu būti žeme aprūpinti, sulig kurio ne

pažino permažą užmokesti. Sulig tos sutarties. Turkija 
Šiandie darbininkai turi la- netenka Trakijos ir Smirnos. 

nai reikalingas susisiekimo Ii- gauna žemės kariškiai, kurie j bai menkus uždarbius, nes dir- Konstantinopoli ir Dardane-
nijas, karo sandelius, butas, buvo teisiami kriminaliai ar- j ba tik po porą dienų savaitėje. ] j u s XŪ\Ą0 talkininkai. Talki-
kad visa civilinė administraci- ba tėvynės išdavimo nusikalti 
ja rusų esamose žemėse butų muose." 

VOKIETIJA SAUGOJA S*A 
VO RUBEŽIUS. 

Rusai pažadėjo gerbti neutra-
lybę. 

UŽDRAUDĖ IŠVEŽTI GIN
KLUS. 

Berlynas, 
kietijos vvriausvln 

iepos 26. Vo-
paskelbė 

Berlynas, liepos 25. — Ka
dangi bolševikų — lenkų mu
šiu linija prisiglaudusi ties 
rytinės Prūsijos rubežiais ir, 
galimas daiktas, kad tie ar 
kiti peržengs Vokietijos sieną 
ir laužys mnjtralybę, Vokieti
jos prezidentas Ebert paskel
bė kuoveikiaus imties visą 
konstitucijinių priemonių su 
tikslu apsaugoti tą provinciją. 

prie bolševikų. Jų troškimas, jau yra vėlu ir trūksta tam 
pagelbėti bolševikams visai tikslui reikalingi! transportų, 
pragaišinti neprisotinamąją; Tuo tarpu Berlynas išnau-
Lenkiją. . • jo apnyktas karės drugiu. A-

Vokiečių sargybos bijosi, pie kare laikraščiai daug ra-
kad tarpe nelaisvių nepakiltų :&>. aptaria rytinės Prūsijos 
vadai irnesukurstytų buvusių ,parubežių padėti. • Gyventojai 
kareivių sukilimam Nes to- j apie lK)lševikų — lenkų karę 
kiam atsitikimo jie lengvai ga- j ^ s u r g7*w diskusuoja. Visur 
lėtų apsiginkluoti, nmnaršuoti!matosi ir girdisi nepaprastas 
i parubežius ir tenai pagelbe-;U^ika r*^ a v i , n a s-
tr bolševikams sutruškinti len- j Artilerijos griausmus'iš pa
kus, jrubežių girdi vokieč^i 

Nepristatoma geiežinkeiių va- ninkai nustato rubefius Armė-
gonų. Taip dirbant darbinin- nijai. Pagaliaus Turkija ne
kas nepadaro nei 15 dolierių tenka jokios valdžios Mesopo-
savaitėje. j tamijoj ir kitose Mažosios A-
Tai svarbiausios streiko prie 

Negali pasiųsti spėkų. 
.*• 

Kitas didžiai nesmagus dai
ktas Vokietijai rytinėn Prūsi
jon pasiųsti pagelbą. Nes ry
tinė Prūsija yra atkirsta nuo 
Vokietijos žemės ruožu. 

POLICMONAI TURI LAN
KYTI BAŽNYČIAS. 

žastys. 

parėdvmą, kuriuo uždrausta • * » v okietijai, jog 
per Vokietiją vežti ir iš Vokie- armijos nepaliesiančios ryl:-
tijos įvežti ginklai, amunici-; '1^ P r i j o s neutralybės. Tas 

Rusijos sovietu valdžia p ra - j r , . . .v . v. . ~ 
v. ' , . ~ . . , ,v .. ! i^enkijos įsemanciu 1 Danzi-še \ okietnai, jog lx)lseviKųi 

ja ir visokia sprogstančioj! 
medžiaga, skiriami rusams ar
ba lenkams. 

Lenkai bolševikų malonėje. 

NUGINKLUOS GYVENTO
JUS. 

Berlynas, liepos 26. — Vo
kiečių vyrHisybė patvirtino Į-

J statymą, sudg kurio bus nu-
Čia yra suprantama, kad ! ginkluoti Vokietijos gyvento-

pirmasis bolševikų reikalavi-1 jai. 

Naujausios Telegramos 
BOLŠEVIKAI SIŪLO TAIKĄ TALKININKAMS. 

LONDONAS, liepos 26. — Rusų sovietų valdžia pranešė 
Anglijai, kad bolševikų noras susieiti taikos tarybosna Lon
done su visais talkininkais. 

Bet tokiai konferencijai būtiną sąlygą bolševikai stato, 
kad pirm to pasiduotų Krimo fronte veikiantis gen. Wran-
gel. Jam gvarantuojama personale apsauga. 

Bolševikai notoje Anglijai pareiškia savo norus padaryti 
armistieiją su Lenkija. Bet didžiai stebisi, kad del Lenkijos 
Anglija sutrukdo prekybos reikale tarylias su Rusija. 

GAL BREST-LITOVSKE JVYKS PASITARIMAI. 
VARŠAVA, liepos 26. — Čia kalbama, jog lenkų ir bol

ševikų pirmieji pasitarimai armistieijos klausime, turbūt, į-
vyks Brest-Litovske. Karės atstovai šiandie jau yra sUsiėję 
paskirtoje vietoje. 

ivyko po to, kuomet čia vokie 
čių vyriaus/b-' padnvė protes
tą sovietų valdžios atstovui 
Viktorui Kopp reikale ryti 
nės Prūsijos Yubežių nepalie-
čiamybės. 

Savo keliu, rytinėj Prūsijoj 
tais tikslais mobilizuojama 
kariuomenė. 

MOBILIZUOJAMOS VOKIE 
ČIŲ SPĖKOS. 

Nežinia kas gali Įvykti su 200, 
000 nelaisvių. 

Berlynas, liepos 25. — Išil
gai Prūsijos pasienio (Lietu
vos ir Lenkijos pakraščiais) 
Vokietija mobilizuoja savo ka
riuomene, kurios busią ligi 60, 
000. Tas reikalinga palaikyti 
šalies neutralybę. ' 

Prūsijos kariuomenė turi 
daugeli minų mėtyklių, užtek
tinai anuotų ir amunicijos. 
Vyriausybės Įsakyta nugink
luoti ir internuoti lenkus ir 
rusus, jei tie besikaudami per
simestų per Prūsijos rubežių. 

Bijomasi sukilimo. 

i , 

PRANCŪZAI P A E M £ DAMASKĄ. 

B* 
Per tą ruožą Vokietija šian- \-

die be aiškaus talkininkų lei-; 
dimo negali pasiųsti rytinėn; 
Prūsijon nei kareiviu, gink- .. 

šiandie. 

Wumington, N. C . liepos 26. 
— Vietos policijos viršininkas 
paskelbė poliemonams, kad tie 
dažniau lankytų bažnyčias sek 
madieniais. 

LIEPOS 26, 1920 M. 

Illinois valstijos anglių ka
syklose pakilo streikas. De
vynios dešimtosios dalys čia 
visų kasyklų del streiko užda
rytos. Likusiose kasyklose ir 
mažai dirbama. 

Kasyklų kompanijos negali 
išpildyti pasižadėjimų prista 
lyti anglių miestams ir dirb
tuvėms, tad jos kreipėsi tie
siog į prezidentą "VVilsoną. kad 
šis kuoveikiaus ateitų pagel-
bon. 

Į vyriausybę, be to, kreipė
si ir patys anglių pirkliai, di
delių anglių sandelių valdyto
jai. Nes ir tie turf pasižadė-

zijos provincijose. 
Reikalauja abdikuotl. 

Paskelbus tas tarybos nus
prendimą, keli turkų princai 
pasiuntė sultanui reikalavimą, 
kad jis tuojaus abdikuotų, ty. 
atsisakytų sosto. 

Tie princai sako, jog pat-, 
virtinus taikos sutartį Turki
ja bus suskaldyta | dalis, tad 
kaipo tokiai ir sultanatas ne
reikalingas. 

Vedamos tarybos su Anglija. 

Chicago ir priemiesčiai. — Kaip 
, . taip, regis ir rytoj gra-

lu, nei amunicijos. L , 
*" J |zus oras, bet vešu. 

Vokietijai galima tas padą- į Temperatūra vakar augščiausia 
ryti tik jūrėmis. Bet šiandie 64 laipsniai; žemiausia — .~>7 1. 

TtUNGS THAT NEVER HAPPEN 
* Oy GENE BYRNES 

Pačioj Prūsijoj padėtis gana 
indomi, nes niekam nežinoma, 

įkas gali įvykti su 200.000 Rn-
j sijos karės nelaisvių. katrie 

»iT»rftinC1 ; laikomi įvairiose nelaisvių 
PAriiZTl S. liepos 26. — Prancūzijos kariuomene Be di-j . , , 

delio pasipriešinimo vakar inėjo Sirijos miestan Damaskan. v-* u • i_ J 
I ra baimes, kad tuos ne-

laisvius gali sukurstyti bolše-į 
nkų agentai ir juos patraukti 
užpulti lenkus. Nes yra žino
ma, kad tie nelaisviai, kurių 

Londonas, liepos 26. —Ame
rikos ir kitų šalių katalikai 
didžiai įndomauja vedamomis 
šiandie Vatikano su Anglija 

urnų .langeliui kam pnstaty- t a r v b o m i s a p i e t o l e s n j j į 
ti anglių. Tu0 tarpu anglių k ^ ^ mhijų I n ( ] i j o j e fr . 
negali gauti iš kasyklų. 1 . ^ n u o ^ . ^ &ūm^ 

• se kolionijose. 
Kaip vokiečių kolionijose, 

Atvyko valdžios agentai. 

Taigi šalies vvriausvbė j 
augliu aksvklu apskričius čia ta?P Indl™e P i r n l k a r { i S m i " 
prisiuntė savo agentus, šitie , s l- 'as v e d^ l r ™m v o k i e c" i a i 

ištirs nesutikimų priežastis ir I k ū n , « a i " " fonona i . Karės 
mėdns darbininkus sutaikinti i ^ t u Anglija vokiečius kuni-
su anglekasiu kompanijomis. « " da l i e s internavo, bet di-

Jei sutaikvmas kartais ne- i d z l u m a i l e , d o s u ^ ž t l V o k i e -
tijon arha iškeliauti i neutra-

! les šalis. Gi visų misijų neia-
domas nuosav^-bes užgrobė. 

bus galimai, tuomet bus ga
na blogai. Nes nebus, anglių 
ateinančiai žiemai. Tuomet ša
lies vyriausybei paliks tik vie
na priemonė — užimti angle-
kasyklas ir priversti darbinin
kus dirbti jiems paskirtą dar
bą. 

" 

I 

VATIKANAS RŪPINASI IN
DIJOS KATALIKAIS. 

Nepasitiki vokiečiais. 
Šiandie Anglija užgrobtas 

misijų nuosavybes sugražino 
Katalikų Bažnyčios žinybai, 
kuomet patyrė, kaJ tas nepri
klauso vokiečiams. Bet nesutin Anglekasyklų kompanijos 1 

nenori paleisti iš savo rankų j ka atgal Įsileisti visus buvu-
kasyklų. Jos tik reikalauja, Į sius vokiečių kunigus, kuriais 
kad arba vyriausybe jsimai- į nenori pasitikėti, 
šytų j streiką arba duotų liuo- Taigi šiandie kaip Indijoje, 
sas rankas joms, kompani- j taip buvusiose vokiečių kolio-
joms. < nijose visa eilė misijų stovi 

Tuomet kompanijos pačios \ be reikiamųjų kunigų misijo-
taikintusi su darbininkais, na, norių. Kelių metų laikotarpiu, 
ir plėštų visuomenę kaip pa- ; sakoma, daugelis atverstų ka-

^•h;^lC!• 

GRAIKAI PAEMF ADRIAN0P0I4. 
KON>T\NTJ\or-(»l . is . liepos 26. - į Tš Atėnų j Kx-

riegraph Co. pranešta, kad graikai paėmė Trakijos 
n AunaiiispnĮi. 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
Advokatas i žmogeli, kuriam patarnavo: — Kad aš nuo 

tamstos ui patarnavimą reikalauju $740, nors tas patarnavi
mas nevertas dešimties dolierių, tai visa priežastis tame, 
jog tamsta esi mano vienatinis klijentas šešių mėnesių laiko-

didžįnma yra rusai, paliuke tarpiu. Tamsta tari suprasti, kad man reikia gyventi, ar ne?! 

tinkama. 

PINIGU KURSAS. 

talikystėn žmonių sugrjžo at-
:gal pagonizman. 

Gal bus kreipiamasi Į 
Ameriką. 

Tan plačian misijų laukan 
galėtų ineiti airiai kunigai. Svetimų viešpatijų nmign ver

tė mainant nemažiau $25,000 lie-
pos 24 d. buvo tokia sulig Mer-|B e t « t r ? k s t a - A i n a i k l 3 r l , ^ , 

ehanta Loan & Trust Co.: I šiandie darbuojasi katalikų 
• _i-- i- • ^n-,, i misijose Kini^je. 
Anglijos sterlingų svarui $3.9<i/b! „7 . . , x.,_ , 
T - . . ^ / 0 0 o : A isgi \atikanas dar tana-
Lietuvos 100 auksinu 2.33 i * . . . 
Vokietijos 100 markių 183 * s u Ar)^1^ k&d *** ^m- '• 
ĮlMjM 100 markių .62 ^ apaaugon tas misijas. Bet 
Prancūzijos už 1 doliorj 13 fr. 12jjei*su anglais kartais nebūti 
Šveicarijos už 1 dolierj 5 fr. 771 galima susitarti, Vatikaia? 
Italijos až 1 dol, 18 1. 3o Į turėtų kreipties į Amerika, j 

I / 

file:///atikanas
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LnsrrnŲ KATALIE v MEKRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdien* išskyros nedėldtenius. 

PRE3TCMERATOS KAUTA: 
CH1CAGOJ IR IžSIEirY/E: 

Metams $8-00 
Pašei Meta . . ^ . . . . . . . . . . . 4.00 

SCV. VALST. 
Metams $6.00 
Pašei Meta S.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne "nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių-
«ti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus j 
registruota laišką. 

" D r a u g a s " Publishisg Co. 
1800 W. 46th S t Chicago, BL 

Tel. McKinley 6114 

Lenkai Turi Juoko. 

n 

r<i' 

i * 

.-

t 

I 

Amerikos lenkų spauda lie
tuvius vadina išdavikais. Sako, 
tie " z d r a i c a i " sunkiomis len
kams valandomis susitaikė su 
bolševikais i r atgavo Vilnių. 
Ki ta ip j ie butų buvę palikę be 
sostinės, taigi ir be tėvynės, 
i r butų prisiglaudę po ' 'malo
ninguoju" Lenkijos sparnu. 

Amerikos lenkai jau nemato 
jokios pagelbos Lenkijai. Kei
kia i r plusta savo veikėjus,kad 
tie visais laikais sapnavo apie 
didelę, galingų ler.kų viešpa 
tijų. Tie veikėjai be jokio rei
kalo susinešė su Ukrainos va 
dais i r pakėlė karę prieš bol
ševikus. 

Tai didžiausioji, sako, lenkų 
istorijoj Haida. I r jau nepa-
taisytina. 

\praudodami lenkai savo 
tėvynės žlugimų teėiaus jie 
tur i i r juoko. Turi j ie gardaus 
ir kartaus juoko. Juos pagau
na juokas per ašaras. Juokia
si j ie iš savo ' 'naujo prieši
n inko" . Tas "pr ieš in inkas" 
— tai lietuviai. 

"Dziennik Z w . " (Chicago-
Lietuvoje i r ta rp Lietuvių ^ ] i e p o s 2 i d. numeryje pa-

Amerikoje eina smarki kova d ė j 0 v i e n ą L i o t n v o s fo^ vy_ 
kataiikų ir katalikybės pnesų . Įresnybės įsakymų savo armi-
Kovoje penki susiorganizavę L ^ a p i e ^nX]^u& karininkų su 
žmonės įveikia šimtų nesusior- (kareiviais. I s a kvme nurodomos 
u : ;. avu>ių. I blogos karininkų pusės jų pa-

Lietuvos 3t. Seimu. 

Kunigu Susiorgani-
zavimo Reikale. 

Seimo Komisijos. 
Svarbų darbą geime atlieka 

komisijos. į jas renkami at
stovai iš Įvairių frakcijų. | 
Lietuvos Seimo Komisijas ne
sutiko eiti so^ijal-demokistai. 
Mat, ten yra sunkus darbas, 
o jie to kaip tik ir nemėgsta. 
Kas kita be prasmės ir nuo
seklumo pafėkauti, kitos iš-
plųsti, tai jų darbas. Taip daž
nai Lietuvos Seime socijal-de-
mokratai ir elgiasi. Komisijo
se nedirba, tai nieką apie jo
se dirbamus klausimus ir ne
žino. Kada komisijos apdirb 
tas projektas y*a skaitomas 
Seime, tai jie ineša vadinamus 
"skubius dalykus" svarstyti, 
tai rėkia, kad jip da su tuo 
dalyku nesusipažinę, užtat rei-
kių atidėti, o jei ki:i Seimo 
atstovai jų kenksmingų riks
mų nepaiso, tai jie lcbai iškil-

tafrrfriį^^ k a t i a t s i s a k * 
komisijose. " balsuoti uz JJ 

... . „ į. . , iSet Seimo komisijos apsi-Ka gi ten vedaa? O štai ką.: - . - , . ^ , . _, * , , . , . . . e m a i r be jų. Diiba JOS sun-Svarsto klausimus, koki buvo . • • „„ • . . . , : . , „ . _, . , , , kiai, nes v i a picj tktai eina pakelti Seime bendrame atsto-

Steigiamasis Seimas, tai di
džiausia Lietuvos viltis. Į jį 
netiktai visi lietuviai, bet ir 
svetimtaučių dauguma nuola
tos žiuri ir atydžiai seka jo 
darbus. Kokius padės jis pa
irtai iš Lietuvos politiniam ru 
mui, taip laikysis ir visas rū
mas. 

Seimas tai supranta ir sten
giasi rimtai d i rb t i 

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

Kaip dirba? 

Dirba atskiromis frakcijo
mis, t. v kr. dem. skvrium sau, 
soc. liaudininkai — sau ir ki-

pripažindavo. Pas juos buvo 
šauksmas " k a s kitų, tai lt 
mųs." Per pirmųjų revoliuci
jų jie tapo pirmiausiais revo
liucionieriais Lietuvoje i r ga
vo garbingą vardą socijal-revo 
liueijonierių, o vėliau "eicili-
kų." Po antros revoliucijos 
Rusijoje, sykiu ir Lietuvoje,, 
kada pagarsėjo bolševikų var
das ir jų politiškas ir ekono
minis programas, tai tos visos 
esybės sugarmėjo į bolševikų 
partiją, kaipo geriausia jiems, 
tinkamų i r visiškai patenkinan
čių ir jų nuomonę i r sąžinę. 
Be abejonės, būdami partijoje, 
kuri privatinės nuosa
vybės nepripažįsta, jie 
pradėjo tų nuosavybę naikinti 
O, mat, žmonės tamsus, nesu
prantanti bolševikų ekonomi
nio programa užprotesta
vo . prieš naikinimą sa
vo nuosavybės, o kada 
protestas negelbėjo, t a i j aba i 
galimas daiktas, kad kaip se
niau sugautus vagis žmonės iš 
piktumo apkuldavo gerai, o 

Užeikite ir į Mano Kampelį. 
Nuo nekurio laiko nekuri • geriausias bus būdas, tai pus-

" pažangiųjų lietuvių" dalis'ris. Na ir pradeda pūstis. Pu-
pradėjo garsiai tarškėti, gir-įeiasi, pučiasi ir jau jai rodosi, 
dama save, peikdama visus ki- kad ji jautį dasivijo. Paklau-
tus. Ji žiuri labai į save ir di- j sus kaiminkos išgirdo, kad 
džiuojasi savo augimu. Žiūrint įda toli iki jaučio didumo. Var
is šalies į tų dalyką prisimi- j lė stena, pučiasi toliau, Ir kas 

pasidarė? Su jaučiu nesusily
gino, o tik sprogo ir galą ga
vo. 

nė vieną sakmė, butont 

Jautis ir varlė. 
Vieną kariai varlė, pamačiu

si jautį pievoje išganant, 
nustebo iš jo didumo ir smar
kiai ją suėmė pavyd-.s, kodėl 
ji maža. Ką čia padarius, kad 
su juo susilyginus. Išrado, kad į gal bus., 

dabar daro tie Panašiai 
"pažangieji pagyrai" susis
pietę "Sandaroje." Pamatę, 
kad jie menkučiai, pradėjo 
smarkiai pūstis. Jų likimas 

V. K. 

Iš LIETUVOS. 
Iš visų Lietuvos kampelių. 

Č.akiai. Yra vartotojų ben
drovė " l o l a . " Daro tukstan-

apyvartos. Apsaugoja cius 
žmones nuo išnaudojimo. Žmo
nės tai mato ir jų remia. 

, , Šakių miestelis gerokai iš-
ir net užmušdavo, taip dabar L ^ į i a u t a s > <<Uki_ 

bolševikus gerai api-Į „,.„,.„ ^„n„a„ ( k a t a l i k i š k a ) kininką" 

pasitaikydavo, kad kaip kada 

tokius 

Lukšiai, (šakių apskr.) . 18 
bal. vietinio " Ž i b u r i o " sky
riaus susirinkimas nu ta rė : 

1. Priimti į elgėtnamį 2 el
getas; 

2. Pastatyti elgėtnamiui 
tvar tus ; 

3. Padidinti " Ž i b u r i o " kny-
g}rW, 

4. Išsirašyti į skaityklą: 
" Pa v a sa r į , " "Vienybę" , " U -

ir "Darbininkų" . 
'Sud t ta 25 rubl. pr ipirkt i nau-

i 
Tų skundų i r pranešimų at-1 

,, , , , , ema kasdien gerokas pluoš-
r».aiaiiK\sies priešai u i rp .sieigime su Kareiviais. 

..___._:....: *..._ i., „ . i tas. i s jų neKurių suaaromi 
paklausimai Seime valdžios 
atstovams, kiti atiduodami 
komisijoms ištirti. 

i,axvVi.i :J.I- ..«)••• «•.-...- • - . ... , ,, ..ninku Sąjunga" ,..„.. , 
* ^ . , . _ . . . . . , per jas ir jų apdirbami, viso-;pliekė. Kitas panašus bolsevi-L , . \ Z , . Z • ~2 
u i posėdyje. Priiminėja skun- f. , t • „ • , • •• • £ . • . •, u i- • l™da ^y*1 plytnycia ir pa-
, • v • ^ • ki skundai yra jų tyrme;ami, i kas rašo i Amerikos bolsevi- •• ,, ... „ •„ .„ , - • . «-̂  ^>« 4,, knvCTieiu knvrvnni 

du, tf p ranešus ap.e nete,- v i sofc i „ J ^ į^ntiZ I ku laifcraSį, kad "štai kr. de- £**££%* J * £ * £ 
setus valdm«k« darbus, ap» j a a l i Beveik ™i aSovai dir- mokratai pa£ang„ *«ibbi»fe ° T . ^ ' P ^ * ^ 
skriaudas, kurias daro dvan- . , . .. ^ ,.. , , . v.. . * ., . „p ik ia i ^usmaudotų. 

. , . . ' , . , . . . . ba komisijose, o kitas atsto-! rykštėmis kone užkapojo. Ir 
mnkai ir kitokį ponai ir t. t ; M S na± h ^ ^ A _ w bolševikiškas laik-l Loštai (šakių apsk). UM-

» ~ 

Amerikos lietuvių yra puikiai nia pataikyti tuos blogumus, 
susiorganizavę. Kiekvienoje j Įsakoma, kad tarpe karininkui 
Lietuvių parapijoje yra ne j ir kareivių nebūtų intemptų 
vien klebonas aprupinaniis! mantikių. Karininkai turėtų 
jų, bet yra taip-gi ir kitas as-
mu^, organizuojantis visas ją 
gritujančias jiegas. Yra lictu-
vL̂ kų kolonijų Amerikoje ne
turinčių savo kunigo, bet ir 
jose yra bedievybės "klebo 
ras," naikinantis tuos tikėii 

imčiau susipažinti su kareivių 
dvasia ir neatsiskirti nuo jų 
nepereinama siena. Pagaliaus 
nubarama armija už blogus 
papročius — negražius apsie
jimus su gyventojais, papirki
mų ėmimus, girtavimų, kazi-

mc ,trupučius, kuriuos m4a j riavimų, eikvojimą viešpatį jos 

Taktika. 

'žmonės atsiveža iš Lietuvos, 
Šimtas dvidešimt katalikų 

kunigų Lietuvių Amerikoje y-
ra dešimt tuzinu, inteligentu. 
Jie visi turi vienokių pažiūrų 
į stambiausius gyvenimo klau
simus. Jie vienaip tik!, KVJ 
yra Dievas, kad žmogaus du
sia nemiršta, kad Dievo Simus 
įkūrė Katalikų Bažnyčią. Jie 
visi pripažįsta vieną krikš-

. čioniškos doros puikiai sut
varkytų sistemą. Jie visi yr* 
iškilmingai prisiekę visą savo 
gyvenimą pavesti tam uždavi
niui, kad Kristaus idealai įsi
gyventų ž?nonėse. Jei jie su
siorganizuotą, tai susidarytų 
didelė ir graži lietuvių švie
suolių jiega. Kiekvienai orga
nizacijai butų didelė nauda 
gauti tokį šviesuolių pluoštų 
į tarpą savo veikėją. 

Jei tiktai 120 kunigų stotų 
išvien ir tvirtai, tai to veikė-
jc pluošto dvasinė švie^;: ir 
šiluma pabraukai prie savos, 

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

Apie tokį branduolį, kaip 
bitės apie bitiną, susispiestų 
šimtai tūkstančių Lietuvių ka
talikų ir katalikių iš visos A-
merikos. Tai pasidarytų nei 
kokiai bedievybei neįveikiama 
jiega. Ji visus svetimtaučius 
priverstų pagerbti Lietuvos 
vardą ir tautą. 

Ar tai ne svajonė? 
Išvadžiojimas virsta svajo

ne, kuomet į tas mintis, iš 
kurių jis austas, įsibruka gra
ži klaida. Xe norime 

turto. 
Nieko čia nėra nepaprasto 

lame įsakyme. Juk tas pa i at
sikartoja ir kitų šalių armijo
se. Karės vyresnybės, patvar-
kydamos armijas, ne tokius 
daiktus iškelia aikštėn. 

Atspauzdinęs tų "dokumen
tą" apie Lietuvos armiją tas 
laikraštis sako, reikia tad žino
ti kas yra mūsų naujas prie
šininkas, kas užėmė Vilnių. 

Ir kvatoja ir pajuokia jis 
lietuvių kariuomenę. 

Sako: 
'Ir tokie nori pasilaikyti 

kieno kito paimtą Vilnių. 
Tuščias juokas pagauna 
žiūrint į tų lietuvišką "ru
pūžę", Wesipučiančią ir grū
mojančią Lenkijai. Pagedo 
(patrako) lietuviai. Gan
greit lenkai apsidirbs M 
bolševikais, užteks Varša-
vos policijos lietuvius nu
ginti ten, kur pipirai auga. 
Toksai priešininkas tik sau į 
kilpų ant kaklo moka užner
t i " 
Taip lenkai (žinoma, ne vi

si) iš piktumo pajimkia lietu
vius. Taip elgiasi tik despera-
tai. Gi desperatai nelengvai 
pagydomi. Dažniausia juos 
pagydo tik kapai. 

Gaila mums lenku, katrie 

vas, net keliose. 
Krikščionims demokr. ir 

j čia tenka sunkiausia najšta. 
:Xekuriems, girdėti, net truks-
sta laiko išmiegoti. 

Meilė tėvynės stiprina tuos 
žmones, ji neduoda jiems ra
mumo, kol nesudirbta, kas jai 
reikalingiausia. 

Daugelis gražiai kalba apie 
tėvynės meilę, bet mažai ką 
daro, o tie '.ir gražiai šneka 
ir da gražiau daro. 

Garbė ir tiems, kurie juos 
rinko. 

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas, kaip bičių avilys. Soci-
jal-demokratai janie yra kaip 

Amerikos 
rastis tai kartoja su "šventu"Inir,kai & įsikūrė savo profe-
pasipiktinimu iš kr. dem. ano- W « "Ūkininkų Sąjungos" 
žinumo. ' į skyrių. Pradžia graži — 56 

nariai. Toliau bus daugiau. 
Jankai (Šakių apsk.). Rin

kimų j Sr. Seimą dienose 

Iš šalies žiūrint, išrodo, 
kad krikščionys demokratai 
kaip ir prisibijo Seime kai
riųjų, nes dažnai nusileidžh 
jiems. Kiek žinia, tai daroma 
ne iš baimės ir ne iš patai
kavimo "nuraudusiems," bet 
iš meilės Lietuvos. Ir jie nusi
leis nekartą da įvairiuose rei-
kaluose, kurie nekenks tėvy- r jmai< M nT]() f r r v ; > ; , ; ;> 
nei^ir nebus priešingi Dievui j d y i e m ^ ^ ^ ^ P i r n i o j i y r a 

ta, kad tranai neturi gylio, 

Už savinimąsi svetimos nuo
savybės galėjo i r valdžią ne
vieną nubausti net mirtimi,! 
nes toki bolševikai, plėšikai | pirmeiviškos Valstiečių Su
kartais dėlei išplėšimo sveti- Jungos" ™ri»i.»<™i«; r,ac;. 

DU. J. SHiNGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgai 
Ofisas 4330 W . 13 8 t 

— * 
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TaMooM Cloare MM 
Ofiso Cicero « 

a/mfe/uns i d i a u r u K a i 

mo 
v 

nariai-agentai pasi
rėdė bjauriai: nepaisydami 
net rinkimų pirmininko pro
testo, nei paties valdžios įs-

,. .. .. , , .tatvmo, žmonėms stovintiems 
mą revoliuciją, zmo, ką dirDO • , . . . , , , 

i i • -i-i • » J. • v . , eilėmis bruko savo proideraa-
torio IIAIAIIIL*OI 7 7 r « i v i >>io b-n/i * 

turto nevieną zniogu nu
žudydavo. 

Kas buvo Lietuvoje per pir-

ir Bažnyčiai 
Tai rodo, kad kr. dem. ne

sinaudoja savo daugiuna Sei
me, kad savo partiją, ar savo 
partijos žmones keitę; neužsi-
spiria, kad būtinai savo pro-

o socijal-demokratų liežuviai 
labai skaudžiai ir nuodingai 
įgilia Lietuvai. Antras skir-

tada "cicilikai," tai žinia, kad 
jie negeresni tapo virtę bol
ševikais. » 

cijas. į 
Ar ne "pirmeiviškai t" 

,. . ,v ., Leipalingis. (Alyt. aps.) 
Kaip .iškas pas bolševikus 6. ,w. - 7 • • 

1 Sio valsčiaus Tarvbos nariai "didžia," taip i r laisvė pas 
juos perdidelė ir savotiška. 

Sėda tau bolševikas ant 
sprando, tai tylėk, krausto ki-
šenius, nieko nesakyk, atima 
namus, eik tyliai į laukus, par-

tumas yra tas, kad nuo tranų | duo& t a v o tėvynę priešams,ne 
bitinas darosi vaisingas, o so-f d r j s k p r į ešint is , ne's kitaip 

jektus pravestų ir jokių patai- cijal-demokratai ' netik nepri- n a užaį laisvę 
sų nepriimtų, neniekina kitų ' duoda vaisingumo Seimui, bec T a i m ^ ^ Lie_ 
frakcijų projektų, jei tik jie visos bergždžios kalbos, visi L - f , - v ^ . riatmrna 
yra Lietuvai naudingi ir tia- į naudingo darbo trukdymai jtuvoje. Užvedė ant Lietuvos 

rusų gaujas, plėšė viską iš 

vieną naudingą dalyką lengvai !tų. J i e y ra 
ir rimtai pravedė 

nenaudingi, tik 
: nuodingi, Seimo tranai. V. K. 

i i r 1 «r i . . , i, - Tt i fr""- ' ' - • — 

kami. Tuo keliu eidami jau ne- Seime eina iš socijal-demokra- L -° . •,. , - • 
zniomų, zude, kurie drįso pa
sipriešinti, kimšo į kalėjimus, 
kuriuos tiktai įtarė, tai tas vis-

i , . . , , . . !kas gerai. Prieš ta i Amerikos 
.smetoninę,*kuniginę n u g n a u - , . ,V1.- . ,v ^._. E , .v T̂  ; lietuviški bolsevdcai neprotes-| tumete. Tada pagrįz Kapsu- ' 
kas iš Rusijos, mes iš Ameri 

FEUITONĖLIS. 
/ 

Amerikos lietuviški boBe-
vikai. 

Bolševikai socijalistai arba 
lietuviškai didsocijališčiai la 

»kos, užsėsime an t sostų. Mes 
: duosime įsakymus, jus busite] 
įekzekutoriais. Mes viešpatau
sime, o kiti turės mums tar-

ta ip karčiai juokiasi. 

MĖGSTA AMERIKONIŠKĄ 
MEDŲ. 

bai teisingai t» vardą nešioja. >nauti' ^ ^ ž i u s tada jųs aša-
Jau jie kad meluoja, tai pe r - | f 0 8 ' ° P*** 1 ' 8 fat^ 
daug pameluoja, kad šmeižia, Į I š *»15evikų fenių perdaug 
tai perdaug apšmeižia, kad i Jnoktis negali. Jos arba visiš-
kaltina, tai perdaug apkalti- | k a i teisingos, arba nevisiškai, 
na. Vis jie visur didesni u i ' " ^ J o s e teisybės yra. 
kitus, vis jie bolševikai. Lietuvoje yra lietuviškų bol-

Dabar jie, turbūt, norėdami ; ševikų kalėjiumose, yra nu-
(nors tai nebolševikiškai iš-j plaktų i r gal but sušaudytų, 
eina) pamažinti bolševikų nuo-i Bet kaip tai atsitiko, Iretuviš-
žmumus, ėmė savo laikraščiuo-: ki bolševikai neaiškina. (Kaip 

!se skelbti žinias iš Lietuvos, j čia aiškinsi, kad negražu visų 
1 Ana, girdi, gauta žinia iš Lie- tiesą pasakyti. Žmonės da ne-
tuvos, k a i kr. demokratai už- priaugę jų suprasti) , 
plakę rykštėmis darbininką i Matote, bolševikai \privati-

~ — « 
PRANEŠIMAS 

Dr. M. T. STTUKOL'IS 
Uttaris Gydytoju ir ChirargM 
Perkelia attoą į Peoplc Teatrm 

1616 W. 47 Str. Tel. BoaL 1*0 
Valandos: 1 iki S po piety, 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Res. 2*14 W. 4Xrd Street. 
Nuo rjto iki piet 
TeL McKinley S U 

. . . • • • • • . • . . ,», , . . g 

j nutarė prašabnti iš mokyklų, 
i Leipalingio i r Liepliunų mo
kytojus Sabalį i r Bulkaitį u i 
piktinimą vaikų i r niekinimų 
tikėjimo. 

Tai tau mokytojai, vaikų 
auklėtojai, visai "pirmeiviš
ka i" suprato laisvę: kitų įsiti
kinimus ir reikalavimus pa
mink po kojų. o visur kimšk 
savo fanatiškų bedievybę. 

Šakiai. Šakiuose yra "Žibu
rio," progimnazija Namas 
jai neužbaigtas statyti, nes 
trūksta pinigų. Šakių apskr. 
yra da "Ž ibu r io" gimnaz. 
Naumiet-Ljjo i r apie 74 pradi
nes mokyklas. Mano steigti u-
kio mokyklą Lukšiuos, arba 
Sintautuos. 

Kvluliai. (šakių ap.). Pirmą 
geguž. dieną p . Grybas, Šakių 
Aps. Valdybos Pirmininkas, 
sukvietė į Šakių apiolinkcs 
bežemių ir mažažemių įgalio
tinius suorganizuoti socijal-
dem. draugijų. 

Sugrįžus įgaliotiniams žmo-

*—— 
Telefonas Bouterard ffl9f 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

S3S1 S. Halsted Str. 
VALANDOS: i—Ii A. M. 

1—5; 7—S P. M. 

• S 

tavo. Taip, girdi, reikėjo del 
"darbo žmonių" labo. 

Kada kapojo Lietuvoje te
legrafų stulpus, ardė geležin
kelius, vedė prie maišto ka
riuomenę, tai viskas gerai, tai 
del "darbininkų" gerovės. 

Bet knomet norintieji lais
vės ir sau ir visiems žmonėms 
tokius tėvynės išdavikus, par
sidavėlius nubaudė, patupdė 
į kalėjimą, tai tas labai baisus uh rinkosi į susirinkimus ir 
yra prasižengimas, tai yra svarstė, kas jiems pasakyta 

T ^ >M. Dror«r 7*4* 

Dr. C. Z. Vezelu 
L t E t r a s DEfrnsTAs 

Valaadoe: sao 9 ryto tU 9 rak. 
Seredomte nuo 4 lyg 9 vakare 

4711 SO. ASHLA1TD aVKITCB 
• M 47-tae datrea 

• m M į ^ j i , • * • « » . a 

kad mųs pajudintose tiesose 
butų pasislėpus klaida; todėl 
turime vilties, kad kunigų su-
siorgauizavimas į\yks. 

kone iki mirties. Kitur vėlinės nuosavybės nepripažįsta. 
Švedija mėgsta Amerikoniš- j plakę ir net druska sudę žaiz-. Viskas pas juos bendra. Tai 

tikėti, kų medų. Šių metų produkcija das. tenai vėl pūdo darbinin-, patinka nekuriems nusmuku-

darbiainkų kraujo liejimas, tai 
tai darbininkų kankini
mas. Bet aišku, koki "darbi
ninkai," tokis jiems ir už mo
kesnis. 

Tai tokis Amerikos lietu
viškų bolševikų žinių paaiški-
nimas. Nepilnas informacijas 
reikia papildyti. 

bus mažesnė negu 1919 metų. |kus kalėjimuose, šaudo juos, šiems buržujams ir ponai-
Didelis reikalavimas priguli lieja jų kraują ir t t. "Oi dar- riams ir šiaip socijaiistams. 
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nuo to, jog amerikoniškas me
dus pigesnis. Amerikos kon-
sulis Malmoje rašo, jog jeigu 
medus butų indėtas mažose sti
klinėse a r cino bonkosc a r 
puodukuose, vieton didelių 
bačkučių, tai medus geriaus 
parsiduotų. 

bininkai, darbininkai, glauski- ; Tokios esybės seniau prieš 
tės prie mųs, mes tik vieni pirmųjų revoliuciją Rusijoje 
jus vargšus, visų skriaudžia- ir Lietuvoje vadinosi 
mus, apleistus apginsime, me> " jonvaikiais ." J i e mėgda-
jus laimingais padarysime, vo kelti įvair ias"revoliucijas" 
Reikia tik, kad jus darbinin-: bažnytkaimiuose, miestuose 
kai, (nes mes !>olšerikų vmlai) j ir kaimuose per vestuves, 
pasišvęstumėte ir tą valdžią; Privatinės nuosavj-bės jie n»-^ 

ir užbaigė viskų štai kuo: 
"Ponui Grybui, socijalistą 

veikėjai, Šakiuose. Nuo gy
ventojų kaimo Šiaudinės, Ki
dulių valsčiaus bežemių ir ma
žažemių. 

frotestas. Mes, apsvarstę 
socijalistų mokslą, randan-, j : 
netikusiu ir gv-venime mųs 
nepritaikomu, už tai atsisako-
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MŪSŲ DARBUOTE. 
(Pabaiga). 

»"'« naudingai ilsiai begalo 
gražiai dirbančiai Lietuvos 
kataliku kultūrinei draugijai 
reikia lėšų spaustuvei pato
bulinti ir parankioje vietoje 
namus nusipirkti, taip-gi rei
kalingi pinigai naujoms kny
goms leisti. 

Dabartinis Šv. Kazimiero 
Draugijos turtas siekia virs 
vieno milijono auksinų vertės. 
Draugija turi spaudos skyrius 
Šiauliuose ir Panevėžyje. J i
nai plačiai dirba visoje Lie
tuvoje. Leisdama naudingo 
turinio knygas ir mokykloms 
vadovėlius pasitarnauja visam 
Lietuvos kultūriniam judėji
mui. 

Narių &v. Kazimiero Drau
gija turi keturių rusių: gar
bės (Įmoka 400 auksinų); 
tikrieji (200 auksinų su teise 
juos atsiimti); amžini* (150 au-
ksnių be teisės juos atsiimti), 
ir metiniai (kasmet moka po 
6 auksinus). Visi jie turi bai
sa, 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 paskola, rinkti jai aukų, 
priiminėjant visokiariopus Šv. 
Kazimiero Draugijai narius 
bei visų Šv. Kazimiero Drau
gijos leidžiamųjų laikraščių 
prenumerata tam tikrais bend
rais Amerikos ėmėjais nusta
tytais dėsniais. 

Darbuotojų devinta konfe
rencija užgiria Šv. Kazimiero 
Draugijos duotus kun. D. Mi
kšiui ingaliojiffius ir pataria 
paskolos reikalu atskreipti i 
tas Amerikos lietuvio katali
kų organizacija«. kurrc ižde 
atliekamų pinigų randasi (8. 
L. R. K. A., Tautos Fondas), 
gi laikraščių, narių ir knygų 
praplatinimo, taipgi aukų rin
kimo reikalais susitarti su 
Spaudos Draugija. 

Buvo keliamas klausimas a-
pie organizavimą Amerikoje 
Šv. Kazimiero Draugijos sky
rių, bet tam darbuotojai ne
pritarė, nurodydami, kad jati 
esant Spaudos Draugijai su 
skyriais kolonijose, Šv. Kazi
miero Draugijos organizuoja
mi skyriai neatsiektų savo ti
kslo, tik suskaldytų Amerikos 
lietinių katalikų pajėgas krei
piamas dabar bendran dar
ban. 

Kadangi Amerikos lietuvių 
katalikų Spaudos Draugija y-
ra suorganizuota panašiais ti
kslais, kaip LičtKVOS Šv. Ka
zimiero Draugija, tai geriau
sia butų. darbuotojų many
mu, sudaryti ' prie Spaudos 
Draugijoj 

Jų nemažai ::atyti p-ie kata
likiško judėjimo vairo. Lietu
voje mažai katalikų svietiš
ki ų inteligentų priešakyj lie
tuvių katalikų judėjimo stovi. 
Daugiausia svarbesnį darbų 
atlieka dvasiškiai Amerikos 
lietuvių katalikų svietiškių in
teligentų darbuotė daro labai 
malonų įspūdį. 

Be tikėjimo tautiškas dar
bas nebus vykęs. Tes l ietu-
vos partijos ir tie darbuoto
jai pasirodė daug darbštesni, 
ištvermingesni ir tobrrtesnii 
kurie siekia tautiškai katali
kiško pagrindo. Čia kun. 1ek. 
V. Mironas pabriežė, kad 
"Pažanga," prie kurios jisai 
priklauso, eina tautiškai kri-
ščioniška vaga. Lietuvos tau
tininkų antra partija '"'Santa-
r a " pasviro į socijalizmų. 

Amerikos įsodintas, medis 
ant katalikiško pagrindo, tau
tiškai papuošto lai išauga ant 
naudos mūsų Tėvynei ir Baž
nyčiai. 

Darbuotojai palinkėjo kun. 
dek. V. Mironai laimingos ke
lionės į tėvynę ir išreiškė vil
ties netrukus pasimatyti Lie
tuvoje. 

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

DARBUOTOJŲ KONFEREN
CIJOS PRIIMTOS REZO

LIUCIJOS. 

Lietuvos Valstybės atstovu 
žygiai Amerikoje. 

New Yoffeo apielinkių Fede
racijos Tarybos darbuotojų 
devinta 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 nusistebė
jimų iš Lietuvos finansinės 
misijos ir Lietuvos atstovybės 
narių dedamų pastangų savo
tiškai pertvarkyti Amerikos 
lietuvių visuomeninį, kultūrinį 
ir labdaringąjį darbų, kuriam 
vadovauti Lietuvos finansinės 
misijos ir Lietuvos atstovybės 
nariai neturi moralės ir lega-
lės teisių. 

Lietuvos finansinės misijos 
pasirįžimų pavestį Lietuvos 
Linosybės 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, 

sekcija, kuri išimti-! užsiimančias Lietuvos sušelpi-
nai rūpintųsi Šv. Kazimierojmu ir kultūrinio darbo vary-
Draugijai paiamos suradimu jmu. darbuotojų konferencija 

laiko įžeidimu Amerikos lie
tuvių visuomenės, kurios po
litinio, kultūrinio ir labdarin-

valdybai kviesti į šių metų 
Federacijos kongresų J. E. 
Žemaičių Vyskupų Pranciškų 
Karevičių ir pirmąjį Lietuvos 
valstybės pretidentą Antanų 
Smetonų, kurių atsilankymas 
į Ameriką prisidėtų žymiai 
prie sustiprinimo Amerikos 
lietuvių tautinio ir tikybinio 
jausmų ir labai pakeltų visų 
lietuvių upa. 

Federacijos kongresui. 
Kadangi lietuviams išeivi

joje yrą būtinai reikalingas 
informacijinis 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. R. 
K. Federaeijai paimti į savo 
rankas biuro vedimą ir sura
dimą lėšų jo užlaikymui. 

Tiesa padėka. 
Amerikos lietuvių katalikų 

dienraščiui "Draugui" ir sa
vaitraščiui "Garsui" New 
Yorko apielinkių Federaeijos 
Tarybos darbuotojų devinta 
konferencija išreiškia gilią pa
dėką už talpinimą konferenci
jų nutarimų ir pranešimų, ku
rie pasidarbuojant tų laikraš
čių pritarimui konferencijų 
darbams, pasiskleidžia kuop-
lačiausiai Amerikos lietuvių 
katalikų skaitančios ir vei-
kinčios visuomenės tarpe. 

Darbuotojai nuoširdžiai 
džiaugiasi iš "Draugo" ir 
"Garso" gražios paramos ir 
tikisi, kad jie visuomet bus 
prietelingi darbuotojų varo
mam darbui Lietuvių Tautos 
ir Katalikų Bažnyčios naudai. 

Leonardas Simutis 
Konferencijos Pirmininkas 

Jonas E. Karosas. 
Konferencijos Raštininkas. 

SVEIKATA. 

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA, 
(Pabaiga) 

VIII. CLEVELAND, OHIO. 
Apskr. kvota $400,000. Stovis 1. liepos, 50,430. 
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REIKALAUJA. 

REIKALINGI 

VYRAI IR VAIKAI DIRBTI 

PACKING HOUSE 

Amerikoje. 

K m dek. V. Mirono atsisvei 
kinimo žodis. 

(lerbiariiJis svarias atsisvci-

linkių lietuviu katalikų dar
buotojai*, pasakė, jog aplei
džiąs Ameriką lydimas labai 
malonių įspūdžių. Būdamas 
I,i<'1>ivpįo vį>;ii neįtikėjo, kad 
A 
moka 
įavn 
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gojo darbo sri tys nepriklauso 
Lietuvos finansinės misijos 

.kontrolei. 
Amerikos lietuvių katalikų 

j visuomenė i>£ savo viešųjų 
i darbuotę nevengs atsakomy-
I bos pri<>> tautą, kuomet ton 
j atsakomybėn teisėtai bu> pa
kaukta , bot p. Vileišio atkar-
Į tolinai parodomas Tir^ten.-ija-
j ir priekabos ska i l i v]i>r. jo 
' ypatiškų užgaidų 
I mn. 

Je igu nori but sveikas, mo
kėk až sveikatų. Pinigai pra
leisti sveikatos reikale, apsau
gojime žmonių gyvasties, yrą 
geriausias indėjimas kapitalo. 
Gcriaus aprūpint i tinkamas 
budus užlaikyt dabartinius i-
statymus negu įvest naujas. 
Sveikata yra perkama, i r koi-
na kolonija nusis tato savo li
gų ir mirties nuo karštligės, 
maliarijos, plaučių džiovos, 
rauplių ir kitų ligų. Geriau* 
šias ženklas kolonijos ganėti-
nnmo a r neganėtinumo valdy
me savo sveikatos reikalų pa
rodytas savo sveikatos orga
nizacijų gabume sumažint li
gų j tėkmę. 

Taupumo i r * nnojiegunio 
naudai, visas sanitariškas dar
bas, a r tai vaikų mokslas apie 
užlaikymą, sveikatos, ar pra
moninis sveikatos užlaikymas, 
a r mokyklų bygiena, ar pieno 
priežiūros darbas , turėtų btit 
Sveikatos Departamento cen
tralizuotas. Vietinės sveikatos 
rdministracijos tur i but pas
t iprintos per samdymų sveika
tos oficierių, kurie bus po prie
žiūra Valstijos Sveikatos De
partamento i r duos visų savo 
laiką atlikimo priedermiu. 
Viešos Sveikatos Biurą? tiki, 
jog mažiausia, reikia naudot 
ant rų procentų viešo turto 
sanitarijos darbui. 
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IX. CHICAG0. ILL. i r visi vakarai . 
Apskr. kvota $1.000.000. Stovis 1, liepos 389,344 
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Chicago, .UI., (bendrai) 258,124 
ftridgepori, ( et.) 
To\vn of Lake 
lfc-tos ir Unien Ave. 
W « Side 
North Sidc 
Brighton Park 
Roselaiid 
West Pullraan t 

Ckrru 18,8% 
Chicago Heights, 111 4,450 
E. SL Loins, 111 4,200 
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H E T Z E L & CO. 

Telephone: Tards t iii 

JHtKA 
orar 

Torio patyrimą 
moterių ligos*: rū
pestingai prlfio-
rio ligonę Ir kudl-

%j k; laike ligo*. 
* 

3255 So. Hnlsted St., Chicago, m. 

1745 LARRABEE STK. 

REIKALINGI 
Bookeeper ir Stenografistė. Turi tu
rėti gerus paliudyjiinus. 

Atsišaukite j Metropolitan State 
Bank*. 

•2201 \\. 22iid Str. 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* Ir Chlrergaa 

8a, 
MS tr 

ChlcagoJ: 4515 So. Woo4 Mr. 
rtk K«tv«rc« rakake am BH» Bd *:M 
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REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LfNK BELT CO. 
39th & STEWART 

REIKALINGI 

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

HETZEL & CO. 
1743 Larrabee Str. 

ANT PARDAVIMO 
PARSIDUODA. 

labai pigiai 2 Inbų medini* 
namas, 3 pagyv: 2 po 4 kam
barius 1 pagyv. 7 kambarių. 
Randos $46.00 i metus. Pre
kė tik $2,400.00. 

Savininkas ant 2ro fiooro 
3434 S. Union A ve. 

Groserne ir bučerne ant pardavimo 
gerje vietoje 

4825 S. Wtechestcr A ve. 

Lietuvos Misijos ofise pavieniai išpirko $31,333. 

Suglaudus skaitlines, rasimo, j padarė savo kvota net su 10 
kad iki 1 liepos, į valstybės tnks. kanpn. Worcester, mato-
kasų per Lietuvos Misijų in-
plaukė 1.158,1949. Imant do
mėn dalinai įmokėjusius ir 
pasižadėjusius, ta suma bus 
daug didesnė. 

Pažvelgus j paskolos apskri
čių darbuotę ir palyginus jų 
rezultatus, rasime, kad devyni 
paskolos apskričiai, sulig at 
liktojo savo paskirtos kvotos 
darbo, stovi taip: 

Chicago. 111. . . ^ 

..22C 
. 14% 
12'/2% 
..10% 
tWfc 
. M 

apsiroiš-ki 

sparčiai atica. 
io'-ganizavusi ir 
î bus ! irti a a(-

rama BaŽTiv-'-iai ir Tėvvnci. 

Am. Liet. R. K. Fed. Cestro 
Valdybai. 

N>w Yorko apielinkių Fe-
Aiueriko* lietuvių katalikų I deracijos darbuotojų devinta 

darbuotojų tar(*e svarbų rolę Į konferenci ja prašo ir pataria 
ložia s\ietilkiai inteligentai, i Ąm. Liet. R. K. Fed Centro!mi pagelbos. 

Belgradas, Kaip tik 60,000 
pabėgėlių i? Rusijos atvažiavo 
į Serbija, rendos ir viešbučių 
mokesčiai pradėjo kilti. Serbai 
laiko Kasdieninius susirinki
mu? miestuose. agituodami 
greitai įvesti bilių, kad sut
varkyti rendų reikalų. Pabė
gėliai kreipiasi pr ie Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus, prasyda-

Boston, Mass. SRtyfc% 
YVaterbury, Confi 25% 
Nevr York ir New Je r -

sey 
Pbiladelphia, P a 
Cleveland. Obio. 
Wilke? Barre, Pa. 
Sbenandoah, Pa. . 
Pittsbunrh. Pa. . . 
Pažvelgus j atskiras stotis. 

kurių priskaitoma 150, paste
bime visų kokmijų subruzdi
mų. Darbštumu per praeita 
mėnesį pasižymėjo ypač Am-
sterdam, K. Y.. Kearney ir 
Harrison, N. J., Newark, N. 
JT.. Rochester, K. Y,t Ansonia. 
CJonn., Hartford, Conn.. New 
Britain. Oonn., Brighton. Ma 
ss. Osmbri '^s BSsss. M~r.chs 
ster. N. R Nashua N. H. 
Providence, R. I„ Bumforcl, 
Me.. Worcester, Mass., Balti 
more, Md., M t Carmel. Pa, 
Homestead. Pa., Broddock. 
Pa., Detroit, Mich., Chicago. 
Ifl.. Cicero. DL ir kitos. 

Iš vieų kolonijų puikiai iš-
oi«krre Worc*»ter, Ma^-s. Ji 

mai, varosi prie to, kad paver 
ž t i ' i š Bostono jo kvotų, o sy
kiu ir garbe Naujosios Angli
jos lietuvių eentro. Worceste-
ris padarė i vienų mėnesi tiek 
beveik, kiek Bostonas \ pusę 
metų. 
guos. Worcesterio lietuviams 
garbė : surinko 93,193 pasko
los. 

E sama betgi kolomjų, 
kurios ilsisi lig darbų at
likusios: VVestville, 111., Cleve
land, Obio, Forest- City, Pa. . 
Chester, Pa., Atliol, Mas>., 
Brockton (Montello), Mass., 
Lowell, Mass., Waterbury, 
Conn., (streikas ir kelios ki 
tos) 

Pranešdama apie visa tai . 

PARSIDUODA 
General krautuvė su Paštu. Geras 
kampas 2 pagyvenimu mūrinis na
mas su S lotais 

4300 S. Mouut St. 

AXT PARDAVIMO. 
Namas su 5 lotais, vtStinyčia su viJ-
tomis. 

Kaina )2800. 
3»21 W. 66 Ptec« 

Arti Onwfb*tl Avc. 

Išmok Gerą Amata. Už
dirbk $35 iki $75 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki 
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 
i keletą aevsi-
čiu, prityrimas 
doodai.-'aa moW-

nanties. Vietos atdaros. Sp«cijaiis 
Kriauėystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTER SCHOOL 
190 9. State Str. 

Kampas Lake str. aat itų 

t <, 

TTREK RTOSAVT KAMA. 
Kaip ilgai tu manai dar vergauti? 

Randos receiptės tau nieko nereiš
kia — Tiktai moki ir moki pinigus 

Reabejo, Bostonas rea- \ — mokėk tuos pačius pinigus ant sa
vo namo, tai tavo priederme tavo 
šeimynai, gyventi, , kur tyresnis o-
ras — kur gali turėti darželį ir ne
toli nuo >1-<rh". ."S «••—•>. T--~>« T**-'" 
4nsB Proi/.cfc..i — »::.'.:.o p. .a-jl<.& 
nuo JŲSŲ Pačtij — Ateikite ir pa
matykite. Niefco jums nekainuos 
pasialbėti. Klauskite Mr. Tnorpe, 
*S27 Stosiey IstaiHl Are. 

South Chicago, 9493. 

NAMU BARGENAI. 
Pamatyk sekančius namus, 

pirm pirkimo, nes tai yra mū
sų didžiausį bargenal. 

Parsiduoda 3-jų augščių mū
rinis narna, 8 pagyv. po 4 ir 
5 kambarius, su maudynėmis 
ir elektra, randasi prie 8337 
So. Wallace S t Prekė $13.000. 
oo. 

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

Parsiduoda 2-jų augšeic--3 
mūrinis namas, 4 pagyr. po 
4 kambarius, lotas 30x125 prie | 
3031 S. Paraell Are. Prekė 
tiktai $5,500.00. 

Parsiduoda 2-jų augščių mū
rinis namas, 2 pagyv. po 6 
kambarius, su maudynėmis, 
nams randasi ant Bridgepor-
to, Prekė tiktai $4,600.00. 

Parsiduoda 2-jų augščių mū
rinis namas, 4 pagyv, po 4 
kambarius, prie 3316 So. fcar-
nell Ave. Prekė $4^00. 

Parsiduoda 2-jų augščių me
dinis namas, 2 pagyv. po 6 
kambarius, prie 3809 So. Eme-
rald Ave. Prekė $2,000.00. 
MILDA REAL ESTATECO. 

751 W. & S St. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Lietuvos Misija tvirtai tiki, 
kad paskolos stočių komitetai 
ir atskiri visuomenės veikėjai 
l>e skirtumo partijų kaip rėmo 
paskolų iki šiolei, rems ir to
liau. 

Visiems Lietuvos piliečiams 
be skirtumo lyties, tautystės, 
tikybos ir partijinių Įsitikini
mų neprivalėtų likti be bono. 
Paskola liepos mėnesį eina se-

j nuoju būdu. Xuo 1 rugpjūčio 
už 50 dolierių Lietuvos bonų 
jau reikės primokėti 2t cen
tų, už 100 doHerių bonų — 
42 centu, 500 dolierių bonų— 
reikės primokėti $2.10. Todėl 
pirkite tuoj, be primokėjimo. 

Lietuvos Misija, 
257 W. 71st. Str., 

Xew York, N. Y. 

PARSIDCODA. 
Mūrinis namas 2 ir 4 kambarių na
mas yra geram padėjime, naujai su
dėti toiletai ir vanos galima nupirkti 
su mažai pinifru. Kreipkitės prie sa
vininko: 

8219 I/owr Avc 
Phooc Yards 9789 , 

AVT PARDAVIMO 
Bufernė. Orosemė ir Saturnas. Par
siduoda išpriežasties ligos; geroj 
ItetnviSkrtj apgyrontoj vietoje. 
2501 W. 46th Str. rhi<.iC<>. Dl. 

PARSIDUODA 
Groserne ir Saldainiu krautuvė. Lie
tuvių apgyventoj vietoj, prie Sv. Jur
gio bainyėios. Priežastis pardavimo 
išvažiuoju Lietuvon. 

t » * . SSrd Stf. 

BARGENAS, 
rr*««Z .«„-™i. -A: —..-.r.r «>̂  ** m a ponuMKi •J.ltl/.ių CM AKTU 
farmų su visais moderniškais 
budinkais, tik 38 minutos nuo 
"loop*' ant Chicago & Bur
lington Quincy Railway. Ant 
lengvų išmokosčių. Norint 
daugiau informacijų atsišau
kite ar rašykite: 

A. TEAUBE. 
1404 W. 18t08 Str. 

Smetonos gerai pritaikiau aknia) 
bus paleogviBiniu de! Jūsų iki Ų. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i km 
v ,̂ kuouet skaitai ar siuv ar ta
tai, tai tuomet yra *»rk'ac kad 
reikia Jums akinių. Mano 1B metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarsavima už prieinama kaina 
net taip žemai net iki (3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Cteoago 
Egraninas suteikiamas dykai 

Kampas 18-tos gatvė*. 
3-ėios labos virš Platt'o aptiekoa, 

K^mhirit 11 t .v ta. 17 tr 1* 

Valandos: nuo T va>. išryto iki t 
fal. vakare. Paee^ėhais, 
mis tr PetnySorois. 

M i 

PASPt)RHr Bf>AWKM 
r-i!>noMK 
DTKAL 

Baiuc CtiusuliatioB Barrm, rfte 
U 9n. Dfarboro Rt. CMrag?.. 
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Pirmadienis , liepos 36 19*20 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

-

t * * . 

< 

i » 

Pirmadienis, liepos 26 d., 
šv . Ona, šv. P. Marijos Motina 

Antradienis, liepos 27 d., 
šv . Pantaleonas, 

PRASIDĖJO BYLA ŽMO
GŽUDŽIO GEARY. 

GAL BUS ATNAUJINTA 
TANANEVIČIAUS BYLA. 

Teisėjas Pam sutinka išklau
syti argumentų. 

Pirmas liudininkas bū ro ad
vokatas Feli. 

Advokatas Everett Jennin-
gs darbuojasi atnaujinti bu
vusio privatinio bankininko J . 
M. Tanant'vi<viaus bylą pasi
remdamas tuo, kad pirmojo 

Iš CHICAGOS UETliYlįl 
KOLONIJŲ. 

MOTERŲ SĄJUNGOS 
KUOPOMS. 

A. Ii. R. K. Moterų Są-gos 
Cliie. Apskričio paskutinis, 
priešseiminis, susirinkimas j -
vyks liepos 26 d., lygiai 7:30 
vai. vakare, šv . Mykolo para
pijos svetainėje (Xortb Side-

Kviečiu kuoskai tlingiausia 
susirinkti, nes, kaip žinote, 

me 

•t Praeitą penktadieni krimi-i k u r s T a n a n e T į « u m ibaudė ka-
x naliam teisme, pirmininkau- j ^ ^ ^ . ^ L 5 k l a a s y t i %rg9h 

jant teisėjui Sabath, prasidė-1 m m i ų m&m s v a r ] ) i a m k l a ; i s I . 
jo byla žmogžudžio fiene Ce-
ary, kurs vienam saliune pa
lei stockyardus nužudė grai
ką Keekas. 

Tą dieną išklausinėtas pir
masis liudininkas advokatas 
Fell, kurs buvo su Reckas'u, 
kuomet pastarasis nužudytas. 

byloje padaryta klaida. 
Teisėjas Pam, kurs vedė pir- 'daug nepabaigtų reikalų liko 

mutinę Tananeviėiaus byla ii iš praėjusio susirinkamo. Taip 

STREIKUOJANTIEJI GE
LEŽINKELIEČIAI LAIKOSI 

REIKALAVIMU. 

Fell pasakojo, kad fieary 
kaip jis, taip Ročkas, pirmu 
kartu saliune matę. Ceary tą 
žmogų nužudė be jokios prie
žasties, be mažiausios provo
kacijos. 

Butų žuvęs ir patsai advo
katas Fell. Bet jis atsiprašęs 
nusiimdamas skryl>ėlę. 

Šiandie byla bus tęsiama to
li aus. 

bu 

BULVĖSE DAUG ŽEMIŲ. 

Bulvės yra brangios. Svarui 
imama 9c. ir daugiau. 
. .Kai -kam atėjo galvon min
tis patirti , kaipgi tos bulvės 
yra švarios, ty. grynos, be 
žemių. 

I r štai kas buvo susekta: 
Kaikuriuoso po 1(K) svarų 
vių maišuose a t ras ta JK> 
st&rų žemių. 

Vienas pedliorius nesenai 
p i rk 0 100 svarų bulvių. Užmo
kėjo $6.50. I r turėjo pardavi
nėti su žemėmis, kokias at
rado maiše. 

Už tai jis buvo Įskųstas val
džiai. 

Iš to valdžia ir patyrė, kaip 
tai begėdingai bulvių t res tas 
apsuka pirklius ir todėl bul
vės branginamos. 

Juk nuo pedlioriaus žemių 
niekas neperka. Tas jis del 
to turi pabranginti bulves. 

Cbicagoje vis dar nepaliauja 
streikuoti apie 5,000 geležin
keliečių, kurių reikalavimų 
nepriima geležinkelių kompa
nijos. 

Darbo taryba mėgino juos 
palenkti baigti streiką. Bet 
darbininkai didžiuma balsų 
nutarė streikuoti ir toliaus, jei 

jų reikalavimai atmetami. 
Streikininkams duodama di

desnė užmokestis pagal pas
kutinio tarybos nusprendimo. 
I r j ie su tuo, sutinka. Bei kom
panijos atsisako juos priimti 
darban kaipo senus darbinin
kus. Ve kame nesutikimų 
branduolvs. 

LLOYD GEORGE SIŲLO 
TAIKA AIRIAMS. 

Apie respubliką negali but 
kalbos. 

pat nauji Įnešimai dar bus pri-
ėmami. 

Turime stengtus, kad se
kantiems metams, Įnešti k'jt 
naudingo pagerinimui organi
zacijos, nes iei tain šaltai da-
lykus leisime, niekada nepri
eisime prie tvarkos. Kiekviena 
pataikome nusiskųsti, paaima
nuoti, bet kad parodyti dftritt, 
pasišvemimo, tai labai maža. 
Taigi tikiu, kad šiame susi
rinkime sueis delegatės su 
svarbiais Įnešimais i r rimtai 
juos svarstys. 

Cbic. .M. S. Apskr. pir., 
A. Jakai tė . 

amatų reikalus ir t. t. Ant 
galo dar prisiminė, kad Kaune 
Dvasinės Seminarijos murai, 
kaip buvo vokiečių apgriauti, 
taip ir t ebė^aįA yra arti 90 
klierikų, kurie per žiemą turi 
Šalti. Todėl gal atsiras gailia-
širdingų žmonių, kaip kitur 
kad buvo, i r šiek-tiek paaukos. 
I r tam reikalui duosiųs north-
Mįidieėiai sumetė $(>4.94. 

Dar buvo padu<!i užklausi
mai, ant kurių geri) kalbėtojas 
t: ra ž i ai a tsakė. 

Prakalbomis visi paliko pa
tenkinti. 

IŠ TOWN OF LAKE 

IŠ NORTH SIDE. 

PANAKTINIO PAŠAUTAS. 

Aną rytmetį ties 4o gat. ir 
Shields ave. a t ras tas beguli s 
pagautas Antbony Gage, 40 
metų. 325 \Vest. 63 gat. 

Paimtas ligoninėn jis pasi
sakė, kad ji pašovęs vienas 
geležinkelio panaktinis be jo
kios priežasties. 

Policijai Įsakyta surasti tą 
panaktini, kurs šaudo praei
nančius žmones. 

GALIMA NEŠTI SVAIGA 
LUS NAKTIMIS. 

Probibicjjinių agentų virši
ninkas Cbicagoje g a v 0 iš Wa 
sbingtono parėdymą, jog bile j 
vienam žmogui po saulėleidžio 
ligi saulėtekio yra leidžiama 
svaigalus pernešti iš vienos 
vietos kiton. 

Londonas, liepos 2.1 — A-
ną dieną čia pas ministorj pir
mininką Lloyd George apsi
lankė Airijos darbininkų or
ganizacijų atstovai. J ie prane
šė ministeriui npie blogą pa
dėtį Airijoje. Ir reikalavo ką 
nors padaryti tame klausime. 
Atstovai pasiūlė jam taikin-
ties su Airija, nes padėtis ne
pakenčiama ir aršėja. 

Minist^ris pirmininkas, iš
klausęs darbininkų atstovų 
kalbų pasakė, jog jam esą la
bai nuostabus daiktas, kodėl 
darbininkų organizacijų vir
šininkai imasi tokių daiktų, 
kas jiems nepriguli. 

Sakė . kas kita butų. jei Ai
rijos klausime pas jį ateitų 
tokiu sinn-feinorlų atstovai, 
kadi r pats toksai de Velera. 
Griffitb ar kiti. 

Tuomet j is jiems paduotų, 
ranką ir. kaip bematant, butų 
padaryta taika. 

Bet i r tie visi tegu verčiau 
neieško jokios taikos ir tegu 
pas jį neina, jei jie nori Airi
jai respublikos arba pilno pri
jungimo prie Airijos Tlsterio 
provincijos. 

Lloyd George pareiškė, kad 
Airija negali but respublika 
ir nebus. 

SKRYNIOJ MOTERIŠKĖS 
LAVONAS. 

Buvo pasiųstas iš Detroito. 

. *«T1»»TIS S F»StJON»S 

TIIATIS &£0, 
M O R T G A G E B A N K 

R E A L E S T A T E - I N S ' J R A N C E 

EuROPEAt AMERICAN B O I M H 
S.u-!f'» ' m i t u Parduoda Lfi»okor««» 

N O T A R I J L Š A S 
3249 Se Htfetctf S*eet. Ct».«if» IHimm 

Ttu»MOxc B o u i r v t a o 611 

New York, liepos 25. — A-
ną dieną čia American Rail-
\vay Express Co. "darbininkai 
Grand Central stotyje atplė
šė intariamą paprastą skry
li".;), kuikos adresatas in-onvo 
<urastas, ir viduje atrado nu
žudytos kokios tai jaunos mo
teriškės lavoną. 

Abi kojos buvo nukirso> 
ir padėtos šalę lavono stuo

mens. Lavono vidui iai buvo iš- riai 

Liepos 22 d. Šv. Mykolo par . 
svetainėje kalbėjo nesenai at
vykęs Amerikon gerb. prof. 
kun. ;T. Meškauskas. Nors ne
buvo plačiai išgarsinta, bet 
žmonių susirinko pilna svetai
nė. 

Pirmiausia mažųjų vaikų 
clioras padainavo "I lg iaus iu 
metų", o paskui vu-'inės mo
kyklos vienos M r ^ p & a pašo
ko japeniečių šo<i. i . tos pe
teliškių, trečios padainavo 
' 'Ku r banguoja -Venranėlis.*' 

Toliaus: seka g?ro profeso
riaus prakalba. Kalbėjo apie 
didelius vargus, kokius išken
tėjo lietuviai, užėmus Lietuvą 
vokiečiams, bolševikams ir 
lenkams, ir kokiu būdu iš jų 
pasiliuosavo. Ypatingai žmo
nės indomiai klausėsi, kuomet 
profesorius pradėjo kalbėti a-
oie linkimus j Steigiamąjį 
Seimą, ką krikščionių-demo-
kratų.socijal-dem. ir kitos par
tijos žadėjo žmonėms suteikti, 
kaip agitacijas varė, kokias 
proklemacijas dalino ir t. t. 
Prie to buvo parodytos kaiku-
rios spalvuotos prokliamacijos, 
kuriac su savimi atsivežė. 

P r i m i n ė , kad dabar, kuo
met lenkai tapo išvaryti iš 
Lietuvos, i r pagal sutarties su 
Rusija, bus tos vietos grąži
namos lietuviams, tenai įvyks 
linkimai į Seimą, kaip Vil
niaus, Suvalkų ir Gardino re-
dybose. Smarkiai agituos visos 
partijos, todėl jei krikščionis 
demokratai nori turėti Seime 
(langiau atstovų, tai tu r i ly
giai varyti agitacijas, o tam 
reikia turėti daug pinigų. To
dėl tiems tikslams ir buvo ren
kamos aukos, kurios per Tau
tos Fondą ir bus pasiųstos 
krikščionių demokratą Centrui 
Kaunan. 

Surinkta $13530. ' 
Paskui dar kaSbėjo apie j -

vairias koperacijas, prokybas, 

Pasekmingos prakalbos. • 

Ketverge, liepos 15 d. Eli-
jaus svetainėje • įvyko prakal
bos, kur ia i surengė A. L. R. 
K. Federacijos 7 skyrius. Kal
bėjo gerbiamas ki :i. J . Meš
kauskas, Žemaiv ;u Dvasinės 
Seminarijos prote šorius ir 
Katalikų Centru x iee-pirū;'. • 
uinkas. J i s pnt ieš ' ; Jaug ži
nių apie mūsų sė;yr.ę — Lie
tuvą. Kalbėjo dvitin a t v e j i s . 
Taip-gi kalbėjo i i mus gerb. 
kun. D. Mikšys, kuris tik ką 
buvo sugrįžęs iš i.i"Uivos. I r 
jis daug naujų žinių parvežė 
iš mųs tėvynės. Žmonės nesi
gailėjo atsilanką u savo auko
mis parėmė Lietuvos reikalus. 

Katalikų Veikimo Centrui 
aukojo: 

Po 5 dol. : Kun. A. Skrypka, 
S. Saulit inas, A. Urbonas. 

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

Po 2 dol . : L . Sarauskis, J . 
Šimaitis, S. Olberkis, P. Sf.ra-
kauskis, D. Urbutaitė, A. Bel-
laitė, J . Jagminas , J . Kibar-
iaitė, K. Vasiliauskis, K. Šu
kienė, J . Vaieatienė, A. Sir 
balas. 

( P a b a i g i bus). 
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• NAUJA KNYGA 
BIBLIJOS j 

TYRINĖTOJAI-
Ką manyti apie juos? » 

Kas nori susižinoti apie! 
Biblijos Tyrinėtojus" arba j 
Biblijos studentus", Įsigykite j 

šią knygelę. , j 

Kaina 10c. 
ir 2c. prisiuntima*. Galima SITĮ-į 
sti ferasos ženkleliais. 

Adresas: 

<< Draugas" Publ. Co. 
' 1800 W. 4€th Str. 
: Chicago, UI. 

1 — i 

Extra"Proga Biznieriams! 
Parsiduoda " D r a u g o " mūrinis namas . Stovi gero

j e vietoje an t kampo So. Wood St. i r 46th Str. ar t i 
lieuvių Sv. Kryžiaus barnyčios Pr ie galo namo yra ga-
rage, kuriuose gal i t i lpt i 3 automobiliai . 

Norėdami gaut i informacijų, kre ipki tės šiuo adresu: 

" D R A U G A S " PUBL. CO. 

1800 W. 46th Str. Chicago. UI. 

ANT PARDAVIMO 
Ant vieno loto 2 pagyvenimai po 4 
ruimus. Atsišaukite vakarais nuo 5 
vaL • 

4«17 So. Rock-Rdl Str. 
2 MNGI.i: KAMBARIAI 

ant randos, fiurnace heai. Atsišaukite 
w>37 So. FruiK-isco Avr. 

KAM.\S IR IXJTAS 
ant pardavimo, geram stovyj. 
šaukite 4 po pietų. 

4127 So. Maplewood Ave. 

Atsi-

PARSIDIODA 
geležų ir. daialo krautuvė, geroj lie
tuvių apgyventoj vietoj StocKas ver
tas $5000.00, namas $7000.00. Savi
ninkas apleidžia miestą. Atsišaukite: 
2547 \*\ 47 Str. 

Telefonas MeKinley 2927. 

OR. 6. M. 6USER 
Praktikuoja 39 metai 

Ofisas 314* So. Morgui St. 
Kertė S2-ro St. Chicago, DL 

SPECIJALISTAS 
MotertiSkų, VyrlSkų, taipgi cliro-

nisku Ugų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 1# ryto 
iki 3 po pietų, nuo « iki i valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki S po piet 
Telefonas Tardą <87 

•j 

S. 
REIKAUUJA 

Reikalauju motf-riea <el padabojjmo 
vaikučių. Jauniausia* vaikas ." .̂ me
tų. Duos pragyvenimai* da primokės 
GaJ atsišaukti ir šetniyna seniukai. 

JOKIBAS l'\žEMIS 
20 S. Kilio* Ave. 

Chicago. 111. 

Paieškau savo primintų ir pa?.Ist.iT 
mų; visų pirma atsišaukti arba kas 
žinot apie juos man praneškite: 

Agnieškos Av.kštakaJnienės — Zio-
bienės ii jos brolio Audr. Aukštakal
nio, Katrinos RamaBauskiutės (vyro 
pavardės nežinau). Virt iŠ Suvalkų 
rėdybos, valšf. Kliabfeko, parapijos 
Prienų. 

ANTANAS GRIUOVIS. 
Fort Stanton, Kew Mexi«) 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po nona. 

4729 S. Ashland Aveniu 
Specialistas džiova, moterg Ir vy 
rą ligą. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto: nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo .7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drcxel 2886 
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"DRAUGIJA" 
Gavome C ""Draugijos" numerius po 2 mini. vienoje knygoje 

: Draugiją' 
Kaina vienos knygos $1.00. 

gausime ir n/iiau. Kas norite, galite pas mus 
uzsipivuutiimiot:. 

MetaJTJS $ 6 0 0 P r l s i n n t i n c « i m p Ifairt t iIrtai <ransjmg_ 
•• mmmm^im^f • * ^ » • • mmpmimmmm^m**m m m m ~ »^ ~ ** ~ m m m »~ »»»»>»»^ ^^^<> 

Dvasiškijai skiriamas mėnesinis laikraštis 

"GANYTOJAS" 
redaguojamas prelato A. Dambrauskos, padedant kun. M. Vait
kui. Laikraštis didumo 32 pusi. Jis talpins straipsnių iš pla
čiosios dvasiškųjų mokslo srities, stengsis informuoti skaityto
jus apie bažnytini-religijinj gyvenimą apskritai pasaulyj ir y-
pač Lietuvoje, kels ir gvildens Įvairius gyvuosius mūsų dvasiš-
kijos gyvenimo klausimus. Laikraščio kaina: 
Amerikoje $10.00 Anglijoje 25 Šilingai 

"ŽVAIGŽDE" 
Eina syki į mėnesį. Kaune. 

Šis laikraštis skiriamas katalikų dvasiškiems reikalams aprū
pinti: Iš paduotu nurodymų, kas bus jame rašoma matyti, kad 
bus labai jvairiaus turinio ir pilnas malonių pasiskaitymų. Re
daktorius kun. M. Vaitkus. 
Kaina: Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 Šilingą 

Visns galite užsiprenumeruoti "DRAUGE". 
Kas norite tiesiog su tų laikraščių Administracija susinešti tai 

tevartoja ši adresą: 

KAUNAS, DIDI VILNIAUS G. N. 34 LITHUANIA. 

s 

skrosti. Pati skrynia sukalta 
iš paprastų lentų. Adresas bu
vo padėtas: 

" J a m e s Douglass, Aineri-
ean Express Co., New York 
City, X. Y . " 

Buvo išsiųsta iš Detroito. 
Tuojaus pranešta Detroitą 

policijai. Ten susekti šiokie-to-
kie prdsakiai tos baisios fate-
gž..:lystės, iešktini piktada-

PRANEŠIMAS AUTOBOBI-
LIŲ SAVININKAMS. 
OGDEN PARK AUTO 

Siųomi praneš,!, kad Heka atida
ryta tikra automnhiliąy taisymo ftapa, 
po vardu Ogtlen Park. Auto Rcpair 
Shop. 

Su amatu esu perai susipažinęs, ir 
todėl užtikrinu, kad darbą atliksiu 
atsakančiai, greitai Ir pigriau negu 
kitur kur. Mano t;kslas yra toks, kad 
darbas but atliktas atsakančiai, o ne 
kad tik atstumus nuo ranku, darbą 
galt-j-iu atlikti visokj, nuo ratu iki 
viršaus. Taipgi turim tam tikrus j -
rnnkius del redi.itorių. geležlms su
virinti "WeldinK" cairbon*t]i iŠ de
ginti. 

Jei kada pasitaikintų kelionėje ko
kia nelaimė, galite paSauktl po že
miau vaduotu adresą, o mes pribu
sime partraukti. 

REPAIR S&OP 
6308 Racine Ave. 
Telefonas Wentworth 1598. 
MYKOLAS ARBASAUSKAS 

ANT PARDAVIMO, 
Mūrinis namas. airt Brig-hton 

Tark. I pagyvenimai, po 5 ruimus, 
elektra, maudynės, basetneme Jtatsy-
ta skalbiiry<"ia, namas 8 ractų senu
mo, turi būti pa.duotas Rreitu tai
ku, savininkas apIei<Mtta miestą, di
delis barjranas, parsiduoda t* $65©0. 
00. 

Puikus mūrinis namas, ant Elize-
beth St. netoli S9 gatvės. 2 augStu. 
4 pagv'venimai. vis* intatsymai. iriė-
nesine randa 130 dol. ant menesto. 
Sis namas yra pra/.ioj apiellnkėj, par
siduoda u* $ir.500.<W. 

Biznio vietos, turime namu tin
kančių del biznifC lle*uvinrs apgyven
tose vietose, reikalaudamas biznif. 
vietos kreipkis i ma*u ofisą. 

A. PETRAITIS & CO. 
3249 So. Hateted Str. 

• V. W, RUTKAUSKAS j 
• ADVOKATAS • 
I Oflsaa Didmiesty]: 5 
j 29 South La Salle Street j 

• Kanbaria SX4 | 
f TeL Central «3M 1 

I • • • m m m m m i ^ ^ ^ w • • • tmt^m • i m 

Į Vakarais, 812 W. 33 St j 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
koks Havana cigaras. 
Paklausi: savo krautuvninko—Bet jeign 

notnri—ra>yk mums. krantn\-njnka 

I. LEV/IS CIGAR MFG.CaMn««tNJl 
Larįcst Indepencferit C^ar fac^ry inthe Vferid 

TeL Vaidt 4«81 

KSSSS©^>S§$©©$$S$$©©S©®*»«!; 

Dr. P. P, ZALLTS 
Lietuvi* Dentistas 

10801 So. MJchigan. ATenue 
. »mi—i. ra. 

TAX*NDOS: l U I ••kam. 
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FARMĮf MEDUS. I ! 
s Parsiduoda \isai Amerikai, £ 
E Chicagon su prisiuntimtt i S 
2 namus $1.95—5 svarų vied- g 
1 rūkas. Kitur pasinneifimr g 
5 sampelius, jei kas prisiunčia g 
g 2?o. Adresuokite: 1 

| WALTER STRYGAS, 1 
|3022 W. 40 St. Chicago. | 
TimilIlHHIIIIMIIHHHIINilIlIlIltlIlilIlIttir. 
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|Dr.M.StupDicki; 
S107 So. Morg&a Street 

CHICAGO. tLLXKOII 
THefoeaa Tard* 8W> 

Talaadoa: — t iki 11 A ryto.^ 
» no pi«tŲ iki • vak. !»*1ė>!o-
tcis nno 6 iki t vai. nkara Į 
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Užsiprenumeruok "Vytį" 
Dr. J . J . Bielskis, gr įždamas iš Lieravos, parvežė 

v i r š 300 Įdormausivi Lietuvos iliustracijų. Su " V y č i o ' ' 
9-ju Xo. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysr.a. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną " V y t i e s " numerį. 

Vargu kas kita y r a taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašy tas s t ra ipsnis , nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko ta ip , ka ip iliustracija. 

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

Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti ją ja — užsisakyk 
" V y t i . " Prenumeratos ka ina : Metams $2.50. 

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

ENGIAN 
WIT-EOGE 

Sc&d ewiywhon? by* fentnkre dcolors 
— J J •-'—* stores -

E N O L A N D I ^ S P P : N O BED CO. 
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Carter's Iittle Pilis 

DR. S. B1EŽIS. 
LIV7TI"VIS G'N r>YTO*M T' 

CHTRJ"R<; M 
2»<>1 \\.->t 21'n.l Stm< 

Tel. Canal CS22 
!{.->. : - , ! l l \ \ . V.'n.l S i r . < ( 

Tri. 

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 

M r*-Ai Kaina 

Vaistas Kuris 

flKILKi °"~ 
Tikrai turi rtasirairma 

/$£4*^&Ž**Č 

CA R T E R ' S I R O N PILLS 
Jttra* patreihes. r«Amcfc:nkit<< C< 
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