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Bolševikai vis dar pažangiuoja 

pirmyn.
Tuo tarpu bolševikai varos’ 

pirmyn. ' '
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Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
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su rusu kar. vadais laiki-

UOKALBIAVI 
UNAIKINS 

ML8AULĮ.

200.000 kareiviu imi-

A. 4

dnrbavimąsis eina per

Paryžius, liepęs 29. — Kor
pusai lietuvių kariuomenės iš 
Vilniaus irKauno susijungė an 
lioiševikų raitu rija. liemaišuo- 
jtinvią ant rylų per Suvalkus 
ir Augustavą.

Sulig naujausių žinių, skait
lingos bolševikų ir lietuvių 
spėkos koncentruojamos ryti 
nės Prasijos paruhežin.

Bolševikų generolo Buden- 
ny raitarijai {lasiusia pagelba. 
Nes to generolo vadovaujamas 
korpusas pilnai nusikamavęs, 
neteki* arkliams jmsartės, gi 
vyrams maisto. Palys raiteliai 
taip uuilsę,.kad, neįstengia pa 
sėdėti balnuose. ę 

Bolševikai Baltstogėje.
!

Vokietijos vyriausybė, nid>t 
gantų via žinių, sukoncentruo
ja savo kariuomenę Instor- 
bnrge, šalimais Suvalkijos, su 
tikslu apsaugoti savo rubežius. 
Nes vokiečių manoma, kad 
lietuviai su bolševikais persi
mi* rytinėn Prūsijon, kurios 
Žymi dalis priguli Lietuvai

Tad vokiečiai yra nuspren
dę ginti savo provinciją, ne
žiūrint Prūsijos lietuvių ąroš- 
kimų susijnngti su Lietuva.

Bolševikai paėmė Bultsb.gę. 
didžiai svarbų geležinkelių 
centrą. Bolševikai paskelbė, 
kad kaip Baltstogę, taip Su
valkus jie pasilaikysią arm iš
tiri jos ir taikos tarybų metu.

Lenkai labai pavargę.

Siauriniam fronte bolševikai 
Varosi pirmyn, nežiūrint pas 
keikimo mūšių pertraukos.

tankai pavargę, netekę ka- 
riūgoa dvasios ir drąsos, he 
jokio pasipriešinimo atsimeta 
ant tikrosios tankijos. Taškui 
juos varosi liolševikai.

tankų armijos oficicrni bu 
riais dezertuoja, drausmė ka
reiviuose nyksta. Tik kaikurie 
lenkų būriai sn knlknsvni 
džiais kai-kur nelaimi nori 
imi si t raukt i iš užimamų jmzici- 
iv-
Tai tokie kareiviai, katriems 

rupi apginti nuo talšcvikn tiž- 
plųdimo savo tėviškes.

tankų armiją nuo visiškos 
pnrgaisties išgelbėjo tas fnk- 

r - tas, kad bolševikų vadas rietu- 
tėjo kuo pamainyti savo nu 
sikainavusios rnitarijo*.
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Varšava, liepos 27 (suvėlin
ta.) tankų karės delegatai, 
ineinantieji atmisticijinėn ko- 
inisijon spocijaliu traukiniu 
išvažiavo nnt Brest-Litovsko. 
Su paskleista Imlia vėliava 
lenkų traukinis jmsilcido per 
mūšių linijas ir pasuko, turbut 
ant Baranovičių, Imlsevikų 
pnrodyton vieton.

Tuo tarpu bolševikų kariuo
menė išnaujo pakilusi" puoli- 
inan ir brišujasi ant Brest-Li- 
tovko ir Lvovo (Lembergo). 
Nežinin, ar Mševikams imi 
Vyks pasiekti hmdii miestu kol 
įvyks nnnūdicija.

Rytiniam fronte (Lietuvos 
ir Baltgudijos šone) lenkų ka 
nuomonė atsimetė ant pietų, 
jau tolokai už Nemuno. Pas
kui juos tuojaus briaujasi liol- 
ševikai ir užiimlinėjn naujas 
vietas.

Bolševikai paėmė Radzivilo- 
Wo ir briaujasi išilgai Sloni- 
no-l’ružami vieškelio.

Washington, liepos 29. — 
Lenkų agentai Amerikoje ir 
pnl*ai pasiuntinys Tmlminirski 
čin darbuojasi sti tikslu nu- 
oirlrti 
fnrrrm 
rų.

Bet
niek. Nes vyriausybė tikrai ne 
gali pasakyti, kokią pozicija 
šinndie užima Suv. Valstijos. 
Tito lnbjaus, kati bolševikų- 
lenku klausime vietos vyriau
sybei nieko nepraneša talki
ninkai.

Karės sekretorius Baker vis
gi paskelbė, jog lmlševikų- 
lenkų karės metu Suv. Vnlsti-, 
jos vra neutrali*. Ir nuo pra
džios tos karės neparduota 
lenkams jokie karės daiktai.

Taip, sako, busią ir toliaus. 
Suv. Valstijos kol-kus nieko 
neparduosiu lenkams.

n. liepos 29. — 
lėtinė Rusija nu- 
ą, tuomet lmlševi- 
s ant visos Euro- 

r__ ...t___ mės gal palies vi-

Tokios vt*
vi V generolą 
žinomas h 
vokiečių nr|

Jis apie i 
yra išreiškįk ligšiol nci>askel- 
btntu viešbjpsavo memorandu
me. Tui |rt ašęs dar praeitą 
mėnesj.
•Vietos oficij įlėse sferose gauta 
kai-knrios t garbesnė* ištrau
kos iš to nj moraųdumn. •

Was 
Kuomet 
galės tank 
kūmas už 
pos ir. pas

a opinijos vokie- 
« Eric Ludemlor- 
prašioje karėje 
bijos vadas.
lai savo pažiūras

koje gavo Hekančia* per “EI- nai nustatyti demarkacijos li
tą” offcij&les kablegranms. nija, einančia per Gardiną.

KAUNAS, liepos 19 (labai Varėną, Naujus Trakus ir 
suvėlinta). — Nepabaigtos lie 
tuvių delegacijos su bol
ševikais ♦ tarybos dėl 
perėmimo administracijos pa- 
Hnornnfnrre boHerikn TJerit 
vos kraštuose.

Delegacijoj buvo gen.-leil 
Katche ir seimo nariu Kaitys 
ir Požėla. Jiedu gryžo iš Vil
niaus pranešti čia ministerių 
kabinetui apie tarybų pasek- 
mes.

KAUNAS, liepos 27 (suvė
linta). — Vyriausybė sutiko

DANZIGE STREIKUOJA 
DARBININKAI.

Varšuva, liepos 29. - - Dan
cigas yra atplaukusių daug 
laivų su ginklais, amuif -ija ir 
karės medžiaga, skiriama len
kams.

Sustreikavo prieplaukos len
kai darbininkai atsisakę iš
krauti iš laivų tuos visus daik
tus. Jie sako, gana lenkams 
karės.

Mėginama tan darban 
organizuoti moteris. *

ITALAI APLEIDŽIA 
AVLONA

su*

Albanijai pripažins nepri 
klausomybę.

Rymas, liepos 2$>. — Kaikn- 
rie vietos- laikraščiai puškelis- 
apie tau jog Italijos vyriau
sybė galutinai nusprendusi ap- 
fr»i«H Albanijos miestą Avloųą 
ir jiačini Albanijai iš savo pu
sėn pripažinti nepriklauso
mybę.

Pirma to Italija Vn Albani
ja susimainysianti karės Be
laisviais.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

LIEPOS 29, 1920.
■ /

Chicagn ir pricniicrfiai — Gra
liui orą* šiandie ir irioj; rytoj

Temperatūra vakar augščiaiutia 
Hfi L; šomtauria — 66 1.

Saulė teka 5:40; liedžiaai Tj44. 
Mėnuli? patekės 7 44 vakare.

PRANCŪZAI PANAIKINO 
SIRIJOS KARALIAUS 

SOSTĄ.

Beirut, Sirija,(liepos 29. — 
Prancūzijos kariuomenė užėmė 
Sirijos miestu Damaską " ir 
Aleppo. J r tuojaus proklemuo- 
ta šerifo valdžia/'

Prancūzų kariuomenės va
ikis paskelbė, jog Sirijos kara
liais sostas sugriautas ir pa- 
čiam karaliui Peisai įsakyta 
apleisti Siriją. *

JAPONAI UŽIMA BTAUPI
NĘ DALĮSACHA 

LINO.
__________ f

Tokyo, liepoa 29. — Karės 
•ninisteris gen. Tvnnka prane
šė parlamente, kad 4 tukstan- 
čini jnponų kariuomenė pa
siųsta užimti šiaurinę dalį Ka- 
cLrdino.'

Pulsianti

“Kaip tl 
spaudimo su tris L-nkija, 
šo gen. Lndnndorff, 
turės smukt 
ko-Slovakijn 
kizmo bangi s jmlies šiau ines 
ir pietines vilstylws.

“Tegu ne vienas nemano, 
kad lmlševik izino nepaliesto* 
gulės išlikti 
jn ir Anglija 
lyuerioa jinir 
l».inrą nrtr'tn riešpatiju.

Sakosi pažįstąs karę.

’ Gen. Ludendorff memoran
dume pasisako, jog jis pažįs
tąs karę, nes antgalvėlyje pat* 
taip parašęs: “Gerai pažvstan- 
fio kHrę vyro atsiliepimas j 
civilizuotų pasaulį.” Jis nori, 
kad tie jo žodžiai be nieko 
nepraeitų pro ausis visų tų. 
katriems rupi pasaulio liki
mas.

“Tuomet bus pervėlu,” ra
šo gen. Ludendorff,** ir da
bartinių dienų civilizacija 
grius, kaip kitaomet yra jvy-

ir Vokietija.

k nuo liolšovikų
” M m-

° tuoju lis 
Vokietija ir Ce- 
Paskul bolševi-

kę su Graikija ir Kynm. To 
I priežastia Ims nnbnkimns ša- 
' lių vyriausybių ir letargas 
I buržujų. Pastarieji visais lai
kais myli bnt UŽaidarę namuo
se. Net ir tuųniet, kuomet jų 
veikimas būtinai reikalingas, 
kuomet ateina sprendžiamoji 
valanda.

Italija, Prancuzi-
4 Negi kokios sep- 

sulaikvtų tą 
•>

RUSIJOS AUKSAS PAS 
KLEISTAS KINIJOJ.

Matyt, bus gen. Semionovo 
darbas.

Pekinas, Kinija, liepds 28.— 
Kas įvyko su Rusijos aukso 
atsargoj; dalimi, kokią turijo 
žinoma kituomet Omsko val
džia Liberijoje f

Čia ir kitur tns klausimas 
dažnai pakeliamas. Ir neleng
va j tai atsakyti.

Kuomet bolševikai paėmė 
Omską ir tos valdžios ofisus, 
jie pranešė, jog daugelis auk
so nežinia kur pragaišo.

Savo keliu. įvn’nis bolševi
kų nugulėti nišų generolai ir 
kiti buvusieji A-iršininkni tvir
tina. kad jie nieko nežiną a- 
pie pragaišusius milijonus au
kso.

Pasirodo aukso rubliai.

Pastaraisiais laikai* teėiaus 
tasai ekonominis galvosūkis 
palengva išaiškinamas, kuo
met Barbino turgavietėse pn- 
si rodė rusų auksiniai rubliai.

Aiandie Barbinę yra daug to Kolčako valdžiai Pastarąją 
aukso. Auksinių rublių tnri aukso atsargos dalį savo glo- 

krauruvninkai. boję buvo laikę čekai-sluvakai. 
Tad gnna bus aišku, jog

taip, kaip ir iš paprastojo me
talo pinigui.

Bet tie nišų auksiniai pini
gai ne visi naujovlniai. Dau
gelis iš jų yra senovė*. Tapi
ną iš 18-1 o jo meta? i mčio.

Vienas kilia* krautuvinin
kas turi apie tukstnntj rasų 
auksinių monetų. Tie pinigai 
padirbdinti Rusijoje viešpa
taujant vnrienci KatnrinsĮ 1J.

Yra ir kitų rusų pinigų ne
paprastos vertė*, kaipo reteny
bė, Kadir tokie variniai rub
liai, už katruo* senų pinigų 
rinkėjai brangiai užmoka. Ir 
tų rublių yra Barbino.

Matyt. Semionovo darbas.

Tie visi auksiniu i rusų pi
nigai, suprantama, }M<eina ne 
iš kur kitur, knip tik iš Rusi
jos aukso atsargos, tos ntsar- 
gus, kokią turėjo Omsko, ar-, 
ha Kolčako valdžia. Toji an-1 
kso atsarga buvo žinoma, kai-1 
po Sam8ro< ir Kar-nnlntis de 
pozitai.

Tų depozitų dalį paėmė su 
ravimi ten. Semionov. Kitą 
dalį paėmė ItolšeriZai griuvus

I

kuone visi
Auksas pa*klei*tas| apyvarton

IŠAIŠKINAMAS LIETU
VOS "ULTIMATUMAS" 

RUSIJAI.
WASHINGTON, liepos 2A-- 

Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
Čia paaiškina, ką reiškia Lic-

” pasiųs
tas sovietinei Rusijai, apie ką 
vakar buvo skelbiama iš Var 
Šavos.

Tas “ultimatumas”, tai se
niau Maskvon pasiųsta Lietu
vos vyriausybės nota, palie
čianti visas tas Lietuvos te
ritorijas, kurias pirmiau oku
pavo lenkai, šiandie inėję 
bolševikai.

Bolševikai į tą Lietuvos no
tą atsakė. Pareiškė, jog tos 
teritorijos jiems laikinai rei
kalingos vesti karę prieš len
kus.

Tečiaus lietuviai su bolševi
kais padarė sutarimą, sulig 
kurio nustatyta demarkacijos 
linija per tas Lietuvos terito
rijas. kurias pirmiau okupa
vo lenkai.

Demarkacijos linija driekia
si tiesiog per Gardiną. Varė
nos tvirtumas, Naujus Trakus 
ir Švenčionis. Visas čia pami
nėtas vietas pasilaiko lietu
viai Ir per tą demarkacijos 
liniją uždrausta pereiti bolše
viku kariuomenei.

Sulig sutarimo, bolševikai * 
gali naudoties Gardino —Min
sko geležinkelio linija. Bet 
lietuviai valdo Gardino -^-Vil
niaus — Dvinsko liniją, ku
rią pirmiau savinosi lenkai.

Rygoje Lietuvos atstovai 
su sovietinės Rusijos atstovais 
tame klausime turi konferen
ciją. Konferencijoje galutinai 
bus nustatytos teisės, kokio
mis bolševikai gali naudoties 
laikinai okupuotose Lietuvos 
teritorijose. Podraug bus ga
lutinai aptarta, kuomet bolše
vikai turės visai apleisti tas 
Lietuvos teritorijas.

Švenčionėlius, šitą denuirkaci
jos liniją paima saugoti musų tavos “ultimatumas, 
kariuomenė. .. -

Besiderama dar apie Lie
tuvos ei vilta uduiluu>u acijos 
anapus demarkacijos linijos 
orgaaisarinio klausimą.

Išvažiavo Rygon musų de
legacija — Naruševičius, Ro- 
senbaum ir pulk. Kleščinskas. 

: tarties su esamais Rygoj bol
ševiku delegatais apie Vil
niaus ir kitų rusų paimtų kra- 

I štų reikalus.

I su sovietine Rusija (Midarė 
taiką. Red.) ir reikalauja pra
šų provincijos Rytų Prasijoję.

“Aš niųui.-nkojau bolėcvi- 
kiznio pavojingumą mano pn- 
sikalbėjiinųose vasario pra
džioje. Šiandie tas pavojus 
{visit ikrinn. l/minns savo li
nija.- praplečia ligi rubežių 

I Kinijos, Afganistano, Persi
jos ir Indijos ir jis pasiran- 
gęs tęsti tą savo pa vykstant] 
l*ažangiavimų.

“SilM'rijoje laikinai sulaiko 
Ikolševikizmą Jiųmnija. Bet 
Imlševikai visyien tikisi užplu
kti ir pačią Japoniją.

Susiduria su Anglija.

“ Bolševikai abiem pasaulio 
šonais susiduria su Anglijos 
spėkomis. Tikroji šito proble
ma, tai susikirtimas civiliza
cijos su barbarizmu, (’ivilizuo- 
tos tautos tud tuomi labjansiai 
pi liestos.

“Bolševikų propaganda ple
čiasi per visą islnmizmą, kaip 
Persijoj, taip 5fažojoj Azijoj ir 
kitur. ’

“Su ta projiaganda jau pa- 
minuota tankija ir Runiuniju. 
Propaganda plačiai vedamu 
Suomijoj, Švedijoj ir Norve
gijoj. ftitos šalys papuls bol- 
ševikizmo naguosnn be dides
nio t nik šiuo.

“Šiandie bolševikai didžiau
sią domų ntkreipę į Vokietiją, 
Ooko-Slovakiją ir Austriją.”

Bolševikizmas — baisūnas.

“Bolševikiznins yrn tpks 
baisūnas, kurs jpriverstaa bū
tinai {mžangiuoti ir plėštics, 
jei nori gyvuoti. Jis šiandie 
progresuoja, taijzsaiėkui slen
ku nuo rytų į vakarus ir vi
ską jki savimi traškina tarpi' 
ridaženiio jūrių ir Atlanliko 
vajidenvnn• •

“Yni nesunku pranta tyli, 
jog bolševikų armijos viduriu 
gegužės juikels puolimą ir nu-’ 
gulės lenkus, kaip tus šiandie 
atliekama.

Maršuos ant Berlyno.

“Pasaulis tikrai turi skai- 
tyties su bolševikų {Mižaugia- 
vimu tankijoje, ant Berlyno 
ir Pragos. Lietuva jau susijun
gė su sovietine Rusija (Ne- 
tiesa. Lietuva nesusijungė, tik

šiandie jiaskleisti Barbinę ru
bliai — tai bus išleisti paties 
Semionovo. Jis turi daug 
rublių, tad ir nesigaili.

PAIMTAS NELAISVĖN JA- 
FAR TAYAR.

Iv

Visur pilna aukso.

Knd tas bus Semionovo dnr- 
bas, gali paliudyti faktas, jog 
ueannni Barbino Kinijos mui
tinės valdininkai 115,000 rublių 
„—t... t. I r*uunau >nuill iruti % o 'J m r geli. OV- 

mionovo generolą Si roboja ru
ki, kurs mėgino tą auksą įneš
ti K i ui jo n. Jis sakėsi, jog tie 
pinigai {Miskirti užmokėti už 
pristatytą ’ Semionovni karės 
medžiagą.

Semionovo pulkininkui Kru- 
pskiui jmts Semionovas. iš
mokėjo 500,000 rublių auksu 
už kokį tai ntlikl^svnrbų pa-j 
tarnu vinių. ’

Didžiuma tų pinigų Barbinę 
pakeista svetimų Salių pini
gais.

Semionovo tarnaitė Mary 
savo dažnai kelionei gauna po 
100.(MM) ir po 500,000 rublių 
nukso ntln paties Senimnnvn.

Tad šiandie Rusijos aukso 
atsarga suskaldyta ir visi aną 
naudoja. Tuo tnqni jsati nišų 
tauta brvia per didžiausius 
vargus.

DRAUDŽIAMA PASTOS 
DARBININKAMS MAISY- 

TIES POLITIKON.

Waahington, liepos 28. — 
Paštų sekretorius Burieson pa- 
skelbė perspėjimą visiems paš
tų viršininkams ię darbinin
kams nesi maišyt i šalie* J>oliti- 
kon kamjmnijo* metu. To rei
kalauja civilėn tarnybos jstn- 
tymni.

SUAREŠTUOTA KELIOLI
KA INTARIAMŲ.

Turkai tad neteks Trakijos.

Konstantinopolis, liepos 29. 
— Pagalinus graikai užėmė 
Trakijos miestą Adrlanopolj 
po aštrių susirėmimų su tur
kais —bulgarais, katriems va
dovavo pulkininkas JafarTa- 
vnr. Litas vadas jininitas ne
laisvėn.

Tad reiškia, kad tnrkų-bul- 
garų pasipriešinimas galutinai 
sutruškintns.’Ir patį Trakijos 
provincija bus graikų užimta.

Pirm ineisiant Adribnopo- 
lin, graikai tą miestą iš visų 
šonų l»uvo apsupę, taip kad 
turkų-buigarų vadui nebuvo 
progos pasprukti.

Policija suareštavo kelioli- 
ką iirtariartių žmonių sąryšyje 
su apiplėšimu Hnrt. Scbaffn- 
or & Man kasininko, kuomet 
du plėšiku {Nišnnta, gi du pa- 

i Ih'-gO.
Pahėmi«hi nlėšikn knl-lre* A

nesu randamu. Nesurandami, 
žinoma, ir paimti pinigai.

Lietuvos Misijos Adresas:
257 We$t 71 rtr., New York,

PINIGU KURSAS.
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25.000 lie
ju* 29 d. buvo tokia aulig Mer 
e h ant* Lnan & Truat Oo.: 
Italijos už 1 dol. 18 1. 25
An«Hjn« artMrlinvn «vnrni tH.TT 
Lietuvos 100 auksinų 
Vokietijos 100 markių 
Lenkijos 100 markių 
Prancūzijos už 1 dolierį 
Šveicarijos už 1 dolieri

2.4S
2.48 
n 

12 fr.
5 fr. 79
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UEirVTV KATALIKŲ DIESTRAJrrm

“DRAUGAS”
KUw» kJuiD.ui> l»-kjnu neJt'ldlcnluA.

PRKTUMKnATOS KAI.VAt 
CHICAGOJ IK l ?«IEXYJE:

Mrt>m« ...................................... SS.OO
l*u*d \lcty --?.\*-,.*,•••.•« • 4.00 
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re, t, y. pilnai, tai yra nepri 
leido naudotis tarptautinėmis 
,-utai timis, todul negali dėti 
nnt Lietuvos nei priedermę 
pildyti neutralybė*
kuomet tat yra kenksminga 
Lietuvai.

Lietuvos Vargai
IJctuvos, kaip matyti, jau dė, ir snvaldę tarp Ntvę» pa

įstatus,

Šleževičius, Galva 
nauskas ir Grine

vičiusvičius.•

*•

joki jos išlaukiniai priešai ne
užslopins. Galop, tie priešai
mažinusi. Jie vieni totus klup
do, o Lietuva stiprėja.

Bet yra kitų priešų, kurie
Lietuvai kenkia, jų žudo ir ga
li baisiausių skriaudų padary
ti. Tie priešai yra girtnoklys-

aidai ino.
Kada pirmieji europiečiai

kojon i«tai prtldėj') krifanti į
Ameriltų, tai tuomet vietiniai
gyventojai, imtijonai, buvo
liuoai ir neprigtdiniugi. Jie bu
vo labai tinraųs ir karingi, bet
tapo pergalėti ir visiškai «u-

- --
T“

-

Ketvirtadienis, liepos 2I> 1920 =
uitis jiems rūbelius nustatyti.
Prie Alijantų posiųlynto lral-
ševikai, matomai, šiuo tarpu
nėra linkę.

Paritinusioji “Eltoa” tdv

Lietuvoje lenkai šventė Lie
tuvoje savo tautiškų Jam k i jos
šventę: gegužės 3 d. Konstitu
rijos jragandniinų.

granir iš Kauno. U Įtūpė*,
Lietuvos lenkni dvarininkai

praneša, kad musų derybos
su bcfševikų karinoincnės va 
dftis Vilniuje de] perėmhnv
Vilniaus ir apielinkių adminis
travimo dar teliesitęsia. Tos

supirkinėjo javus ir jais slap
ta rėmė lenkų lųgijonits.

Radviliškis. Amerikiečių do-
vanos čia sukėlė kone

Tel. McKinley 6114

Musų Neutralybė.
< Dviem vivšjiatijoni kariau
jant trečioji nedalyvaujančioji 
karėje viešpatija vadinasi neu- 
tralė. Neutralybė reiškia vieš
patijos neprisidėjinių nei prie 
vieno dviem kaimynam kariau
jant. Lenkams ėmus kariauti 
su Sovietų Rusija dėl litrai- 
uos Lietuva neprisidėjo nei 
prie Rusų nei prie Lenkų. Tas 
vadinasi Lietuvos neutralybė.

Apšviestame paša ui i je, ypač 
taqi Europos ir Amerikos 
viešpatijų Imvo šiek tiek įs
tatų apie neutrnlylię ir jos iš
pildymų. Tie įstatai a|M*mė 
toli ne visus dalykus pasitai
kančius ncutralybei esant. To
dėl galima sakyti, kad tarp
tautiniai pasaulio įstatai apie 
neutralybę buvo ir tebėra ne
pilni.

Tie nepilnieji ueut raly bes 
įstatai buvo ir yra įstatui tik 
toms viešpatijoms, kurios tu
rėjo savo atstovų suvažiavi
muose, išleidusiuose muiraly- 
bės įstatus. Kai-kurios- vieš
patijos, priėmusius ncutruly- 
bės įstatų didžiumų, keletu 
bet-gi nepriėmė ir skaitėsi ne
turinčios priederme- tų pildy
ti. Tnip yra įstatas karės me
tų netrukdinti maisto privežt
ųjų vienos kariaujančios dali1- 
nekariaujantiems gyventojam?. 
Anglija tu įstato nepriėmė ir 
Begriebdavo laivus vežančius 
maistų į Vokietiją pasaulio 
karės laiku.

Kartais viešpatijos laužy
davo savo pripažintus neutra- 
lybės Jstatus. Tnip Vokietija 
1914 m. įvedė savu kariuoine- 
nę į Belgiją, nors buvo pusi- 
raši is' po įstatu draudžian
čiu ti padaryti Taip p<»rų me
tų vėi'KU padarė Anglija išso
dindama savu kariuomenę Sa
lonikuose, kurie prikluusė neu
traliu Grek’jai. Tokių nusikul- 
timų prieš mvo pačių pripa
žintus neutralybė* įstatus yru 
padariusius ptčios didžiau
sios, pačios art y minusios ir 
[račius pirmiausios dabartinės 
viešpatijos.

Jeigu tat Lietuva nrapseitų 
Udp, kaip ueutralybės įstatui 
reikalauja, tai, pirmiausiai, 
i< taptų blogesnė už beveik 
visas [Kibkutinėje karėjo uu 
Ijvavusias ir nedalyvavusias 
v< tipą t i jas. Kadangi Lietuvos 
atstovai nedalyvavo irai viena 
me suvažiavime nuslaČiuriame 
ik'Uirah bė» pantus, todėl nu 
guli luti nei kaliais apie Lie- 
tmof. nusikaltimų neuirrjybė? 
į«ia i uis. Liciuva uepoii irau 
ant tavo pečių vienas tik fun- 
k«n; l«es, kuomet jai ruluoda- 
ma patogumų. DidžitM -'s yitš 
pn<i,K>s iki šiol neęipažiuo 
Lh-tuvoi. neprigulmyi* s <ie ju-

Kol Galvanauskas buvo Lie
tuvos ministrų pirmininku, kol 
Antanas Smetona buvo Lietu
vos prezidentu, tol Lietuva, 
nuolat rengdamoši atsiimti 
Vilnių, pilnai prisilaikė neu- 
tralyliės Lenkams kariaujant 
su Rusais. Kuomet preziden
tu tano p. Narušcvii’us, o 
ministrų pirmininku p. K. 
Grinius, mus tautos politika 
išėjo iš neutralybė*. 'I ns fak
tas parodo, kad asmenų per
maina mus politikoje daug rei
škia. Tauta nepersimainė, bet 
asmenys persimainė, persimai
nė ir politika.

Gerai, kad Vilnius tapo at
gautas. Bet inemancių } jį Lie
tuvos kariuomenę pasitiko ru
sų komisaras, kaip šeimyuin- 
kas jiasitinka svečių. Komisą- 
iac pažadėjo, kad rusų ka
riuomenė išeis iš Lietuvos, 
bet kol kas visas pietinės Lie
tuves rytų kampas tebėra pil
nus rusų kariuomenės. Nėra 
aiškaus oficijalio pranešimo, 
kad ji butų pasitmukuai iš 
Vilniaus.

Šleževičiaus laikais Lietuvy 
laikė užgulusi vokiečių kariuo
menė, likusi dar nuo 1315 me
tų. Paskui atsirado naujai at
vykusi liernųmtininkų kariuo
menė. Lietuva turėjo pakentėti 
tuos nemalonius svečius. Ber
montininkai žlugo, Šleževi
čiaus ministerija atsistatidyno. 
.irs virtų užėmė Galvanaūsko 
ministerija. Ji pasižymėjo 
Lietuvos ir Anglijos bičiuly be 
t r neutralyb? su lenkais. Bet 
lenkai tapo išvyti, neetralybis 
nebėra ir ministram* pirmi
ninkauja p. Grinevičius.

Trumpa mus tautos gyveni
mu peržvalga parodu tns mi
ne t rų kabinetus ir tris sveti
mų kariuomenių užgulimus ant 
Lietuvos. Vienam ministrų ka
binetui rodosi viena sloga ge
resnė, kitam kita. O mums 
lietuviams tos svetimos ka
riuomenės 'musų tėvynėje vis 
vienaip išrodo sunkios slogos. 
-Jų spalvos skiriasi: buvo juo
do prūsų erelio pulkai, buvo 
balto lenkų erelio garbintojai, 
vra raudonoji rusų mini ja. 
•Jau mums pakanka tų sveti
mų spalvų. Norėtume kada 
nors liktis l>e svečių ir pin- 
dėti savo dieuų darbų dirbti 
savo namuose ir laukuose.

Jnu trokšta širdis ministeri
jos, kurios pirmininkas butų 
nei “virins” nei “nuskils". <i 
kokis nors “nitis," “emu” ar 
“ns". Gal tada neimlų nei 
svetinių spalvų, nei sveiimų 
ki'riuomenių mus žemėje.

tė, valdininkų ir milicijos san- 
vališLumas ir nesųžiningumas.

Daugybė Lietuvos dabarti
nių valdininkų yra geriausi 
ir gryniausio. kraujo buvusių 
rusų valdininkų įpėdiniai.

Apgaudinėja, kyšius inm, 
savo pareigas arini apleidžia, 
arba pildo visiškai netikusiai.

Milicininkai, kurie turėtų 
būti tikrais tvarkytojais ir

naiki.'iti mažnmoK. europiečių. 
Indijonus sunaikino ne tiek eu
ropiečių ginklai, kiek jų svai
galai. Anglai ir olandai, kurie 
čia pirui atsikrau-tė tik tokiu 
ginklu daugiausia ir kariavo. 
Iiidijonai svaigalų ėdami 
ni piram laiko žuvo, o 
tarp savęs bekariaudami 
tys išsižudė. ‘

Girtuoklystė ir Lietuvai ga
li nemaža pakenkti. Jei ji gau-

vie
toti 
pa-

tvarkos dalytojais, yra, kaipK pilietvl^ (ni CTlimn
tik otpcnč, didžumsi betvarkės 
plotui tojui.

Grįžusieji iš Amerikos į 
Lietuvų. atrašo laiškus ir juo
se vieni skundžiasi, kad juos 
nežmoniškai aplopo ant Lietu
vos rubežiaus, o kiti praneša, 
knd ėmė nedaug.
Siame reikale tas skirtumas 

ar nepriguli tiiijs-pnl nuo Val
dininkų. Vieni, gal būt, laikosi 
teisingų įstatyn.ų ir ima kiek 
priguli, o kiti gnl jokių įsta
tymų nesilaiko, o gal pritaikė 
tokius įstatymus, pagal kurių 
gali paimti • daug daugiau. 
Sunku stačiai kaltinti, bet spė^ 
lieti galima.

Girdėti, kad reikės Lietuvo
je Gdc&nės Ministerijos, kuri 
į/elcžinc runka šluotų lankau iš 
Lirturon rksos šiukšles, kurių 
senasis rusų valdymas ir bu
vusioji knrė tiek daug Lietu
voje priveisė. Turės ji tuip 
pritverti valdininkėlius, kad 
jie čypdami įstatymų laikytų
si.

Jau prieš St. Svirno susirin
kimų daug gerų įstatymų bu
vo išleista, liet valdininkai ne
siteikė jų laikytis, jie bandys 
ir toliau taip daryti.

Kitas priešas — tai girtuok
lystė. Sis priešas visokeriopai 
veda Lietuvę į pražūtį. Seniau 
Lietuvoje žmonės gėrė, |>et du- 
Irar geria daug daugiau.

Nežinia delko taip darosi / 
Gal būt iš didelio džiaugsmo, 
kad susilaukė nepriklausoiny- 
Ijės. Bet reikia atminti, kati 
ue. svaigalai iškovojo nepri
klausomybę, o tik blaivumas ir 
pasišventimas.

Lietuva sykiu su Įlenki ja 
jnu kartų buvo netekusios sa
vo nepriklausomybės, jo tai at
sitiko tarp kitų priežasčių ir 
deltų, kad lenkų ir lie uvių [Ki
nai pamėgo perdaug [ u tys ra
gauti ’vaigalėlių ir liauti jais 
vaišinti Beragaudami svaiga
lų i cjiškai neteko Jr tas jui- 

tvaikus, kurios du j>as juos 
truputis buvo likę, o jm t|», 
kaipo l eivarkiu’i, kiti suvai-t

gindami ir pačio- nepriklau
somybės nepasigailės. Kitas da 
pasakys, o kas man ta nepri- 
klnnsomybė, bv tik hutų deg
tinėlės, o kas “Valdus, tili vis 
tiėk
Keikia tikėtis, kad tokio prie

šo nei Lietuvos St. Seimas nei 
Lietuvos valdžia nepakęs, Tiad 
pasistengs nušokti jam spran
dų kogreičiaugia. Teprasmen
ga jio pats, ne kų turėtų ken
kti Lietuvai.

Visus prietai.-us degtinei 
varyti slapčia ir atvirai lietu
viai gavo iš kaimynų, kuriems 
nu ėjo m-1 urėti šalę savęs ga- 
i n, os tnuto.5. Tuos pieninis 
Un'ninkiiiri ;u!etatė ir išdali- 
i .i net<kaiUi-«gu nelietuviška: 
kalbanti dalelė žmonių, kuri 
guanai r* giasi paimti vnl- 
t..a ant w.*ų lietuvių ir »kl- 
s.naudoti jus. Kas Lietuvos 
naudų išm«ira., |as turi kariau- 
i! .-u jos gr * be.

V. K.

musų delegacijos nariai Sei liucijų. R4*voliurijonit'riais jut-
revo

Belgijos Soči j a 
listai.

Belgijoje algos kunigams y- 
ra mokamos iš valstybės iždo. 
Mieste (’harloroi (skaityk '>la- 
rlerua) pakilo sumanymas pa
kelti kunigams algas dėl gy
venimo reikmenų pabrangimo. 
Sucijulislų Federacija tania 
mieste savo nariams uždraudė 
luilsuoti už tų sumanymų.

tnifijalis sncijalistų parti
jos orgnnas Belgijoje yra lai
kraštis “Le Pcuple" (Liau
dis). Jo redaktorius yra Jule* 
Dostree. Ta* paminėjęs savo 
draugų sutartį šitaip rašo:

“Jeigu jir nėra pilni kuo- 
žeminusios nntiklenkalės 
dvasios, tai kaip jie gali sa
kyti, kad ko reikia kitiem* 
viešiems samdininkams, dar
iu ninkams ir patiems atsto
vams, tu nereikia dvasiš
kiems? Ar-gi tai ne ta puti 
senoji tikėjimo persekioji
mo dvasia, kylanti pučiu ne- 
reikalinguoji laiku* Nejau
gi socijalistai to nežino. kad 
vėl pakeldami karę prieš ti
kėjimų jie užgauna tuos 
katalikus, kurie kovojo, kad 
laimėtų reformos imi ta i.Šan
čius darbininkų gyvenimu
^lygas?’’

Brigijoje, matomai, esama 
dvejopų socijriistų, l»et tarp 
Lietuvių 
tų, kaip 
Brussell* s*ije.

mo atstovai Kairys. Požėla 
ir gen. Katehe sugryię iš 
Vilniaus tariasi su ministerių 
kabinetu Kauna- *

Bolševikai užima Baranovi
čius.

20 liepos. Lenini dar Gardi
no ir
Jiems 
jus iš 
pusės.

Suvalkų upielinkėse. 
gręsiu ajMUpiiuo pavo- 
šiaurės ir ryt-pietinės

21 liepos. Eina jau gandai • 
apie ^vakavimų Varšuvos.

22 liepos Kuunuukulaa i».
Maskvos skelbia: po smarkių i 
mušiu bolševikai (veikiau gal Į 
lietuviai) Gurdinu užėmė. Da
bar laukiama pilnesnių žinių 
dėl Vilnimis ir Gardino padė
tie?. ir apie 5»aliuoėavimų Šei
rių, kurie jau randasi musų 
rankose. ,
Lietuvos Misijos Inform. Skyr. į

, siro<lė labjausia moterys. Ko- 
• vota tlauginiisin su li<’*s*.Lus.

Zmom,s ss^.uoję. kad parė- 
I jo dovano- iš Amerikos, rci- 
i knlnvo jųa tuojaus išdalinti. 
. Kandidatų prie dovanų pasi
rodo laimi daug, o dovanų ne 
kiek, tat -SeeijHlėf’ Apsaugoti 
skvrius ir Vnlščians Tnrvlm• • 
nusprendė įsteigti vaikų tr se
nių prieglaudų ir toms pavesti. 
Dovanus buvo s tik rutilus klv- 
lwmo svirne.

‘TW’X i T ’ b.« . . . ■■ IT ’L Z lun| IHlAįHvUUUUy duU- 
ginusia karštumų teko klebo
nui.

Socijul-demokr. •' tuo pasi
naudojo. Jie du daugiau pnš- 
meižė nnt klebono ir visų kuni
gų ir ponų, dr ir per rinkimus 
j Seimų gavo ten daug balių.

Mat, kaip kerštus net tikin
čius apjakina.

-« 
K

TrlcfonBA Botdcvard 0tM

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

S3*t S. H»W«1 Str. 
VALANDOS. »—11 A M.

1_S: 7—4 r. M-
X

IŠ LIETUVOS.
- * -

Žinių žinelės iš įvairių kampų.

Gorainiai (Vainuto vai.) 
Mokytojas Budrikas įsteigė 
čia vakarinius kursus siiangu- 
siam jaunimui. Juos lanku 4G 
asmenų. Mokoma lietuvių kai 
Imi, aritmetika, istorija ir lla 
viliamu mandagume.

1 ■ ■ X--------------------

įvairiose Lietuvos vietose 
dogn miškai. Manoma; kad 
knip kur tyčiomis blogos va
lios žmonių pugcgangi.

LIETUVOS MISIJOS 
FORMACIJOS.

L
(Pabaiga).

17 liepos, lankai pripažino 
neteky Vilniaus ir tvirtintu, 
buk mušėsi ;u bolševikais 
Vilniaus gatvėse Dėl atgavi
mu Vilniaus Kauno įvyko 
riilžiniškn manifestacija. Lie- 
'uvos kariuomenė apsupa vi 
•ras Vilniaus apielinkes, užima 
N. Trakus ir miestelį Sarek 

.it8rų j pietus nuo Vilniaus 
Toliaus į pietus užima dalį 
gel eži ūkei i o V iln j cts-Ga rdi i ra s 
ir miestus: Dniskiiiinkus, Mer 
tonę, Varėnų, Marcinkonis ii 
Vaiki ninkus. Siaurininme-gi
Irare artinamai prie Vidžių. 
Lietuvos vahlžios Ui.ragaciju 
tariasi Vilaiiro su bolševiku•• • 
kariuomenės vadai s dol paė- 
tnimo 5’Hldynio v funkcijų jm- 
liuosuotamo |*er bolševikus 
Lietuvos plote. U

Iš Maskvos gfyžus lietuvių 
taikos delegacija.

16 liepos. Sulig neuficijalių 
žinių, Lietuvos prezidentu 
išrinktas T. Noęus (Naruševi
čius). Lietuviai atvadavo 2.- 
’.<M) kvad LiJ unetrų ^a»u že
mi-.’. Vilniuje ųinsų i: bolše
vikų kariuomenė- riulševikų 
komisaras užntbeiu<i teikalams 
Čiėerinns savo (tfegncnuje 
tvirtina, knd ruaų rauduueiį 
armija veikiai aploi^ianti Vili 
nių.

Rusų kanimmenė i/«ėmė Li
liu. Vokietijos va’.dzra ■ jw- 
iviškusi. kad lenki; holšei^tų 
imtynėse laikysiantis neutru- 
liškai.
. 19. liepos. Rusijos surietų 

vuliižia davė atsakymų j Ali- 
jantų jrtt.'iųlyinų. Bolševiku 
stsakynie pa-nkyta tarp kitko, 
kad. aiijantai^'^pcrfljaarųs”

♦ paskyrę i 'jį 
Bolševikai pasttnda tinkami’

’ ura tok’ų aocijalis- I
ių organo .vfaktorius rubežiu* lcnkMU

I

Kaunas, čia eina vis rimti 
darbai. Gegužės mėn. “Kata
likų Mokytojų Sųjunga” da
ro visų eilę rimtų mokslišku 
l»askaitų. Įspūdis didis. Pasek
mės nemažos.

UETI VI8 AKIŲ RPKClALISTAfl
’.n* »1*u »kl? 

k bb ,tB

Dr. O. VAITUSH, 0. D.

•bIvob.
Bptc-tttin.o. bbt-

1 ------- ~ ratuniB. •kanteaMoe
ir uie4»«BMua karVlu aklų kr.lro. Bkya. 
katBTBktB. Moil.rh, netikras aki.
Uaroma «<«amhiaa Irktra (..rfrlmti, ma- 
llauataa klaida* Akiniai prllalkmnl t»ld»- 
tai. Ietį ir Mtt mataattama pa*»lh»<a- B«rwd 
kita aavn racBJlms ir valku* utaaMlua m»- 
krKMB. VaHnaa*: bbv lt UU t vakara. Ma- 
dlUvmla nuo le Iki t tbL po plotu.

1553 W. 47th St ir Ashland Av.

IN- Kauno apskričio darhinin 
kai turėjo savo suvažiavimų. 
Išnešė daug svarbių rezuliuei-1 

.jų darbininkų ordiirarijos rei
kale ir kituose. Lietuvių Dar-1 
Imj Federacija liko įgaliota vi- - 
sus svarstytus dalykus suptu- Į 
tokoluoti ir iš vyriausybės ■ 
reikalauti darbininkų 
gos įstatymų.

Tai tikras ir ramus 
kokiu eina prie savo
[Migerinimo ramioji dalis Lie
tuvos darbininkų. Jie nusig
riebia kruvinų ir šiaip blėitiii- 
gų įrankių.

—L-. -2— "VT : "TT

<*ia balandžio 24 ir 9A d. 
laikė savo susirinkimų studen
tui “Ateitininkai.”

Susirinkimo programas bu
vo laimi turtinga? ir rinitas. 
Pranešta, kas studentų kur 
veikiama. Lietuvoje daugelis 
ateitininkų studentų yra arki 
karininkai, arba valdininkai ir 
turi daug sunkaus darbo.

Ibmg ateitininkų mokosi 
Šveicarijoje ir Italijoje. Tie 
rimtai pasišventę mokslui ir 
daugelis jų jau greit j. įmigs.

Ateitininkai vis stiprinu sto
ju ant katalikiškos platformos.

i

a

Paklydėlio Kelias
Keturiuose aktuose scenos 

veikalėlis.

Parašė
Vystanti šakelė 

Kaina 15c.

Veikalėlis neperdidelis, 
lengvas sulošti, gražaus ir 
rinito turinio.

Norėdami gauti Adre
suokite:

“DRAUGAS" PUBL. CO. 
1800 W. 46th Str.

Chicago, DL
--------------------------------------- :

t

apsau-

kelias, 
būvio

Šiauliai. Geguž. 1 d. darbi
ninkai rengėsi padaryti <]e- 
nionstracijų miestu gatvėse 
prieš dvarininkus ir fabrikan
tus- Lietos sutrukdė. Tuomet 
susirinko Juo*žapiečių dr. sa
lėje pasiaiškino apie St. Seimų 
ir atidainavę tautos hunų iš
siskirstė. -

J.P.WAITCHES 
ATTORNK? AT LAW 

> UETt VEB ADVOKATAS 
' «M1 «. WOOD rO KK«r

W. IBtli 'TIlJtET
<1IK'JKXI,

McMlale,

i

MILDOS TEATRAS atsidarys SUBATOJ, liepos 31, 1920, 
6:30 vai. vakaro. Liepos 5 dienų tapo'uždarytas dejid padari
nio reikalingų jrataisymų, ir dekaraeijų, kurios jau yra užhuig- 
nmos. Iki Suimta: viskas bus pilnai užbaigta ir M1LDAS TE
ATRAS atsidarys kaipiu vienas iš puikiausių ir gražiausių 
teatrų mieste Chicagos. Visi, kurie ura t ė dekoracijų* Mildos 
Teatro saku, kad kito tokio gražaus teatro Chicagoje nėra. 
Subatoj, kiekvienas iš lietuvių galės jiunratyti, ar tikrai lieu 
viai turi gražinusį Chicagoje teatrų. Jeigu uis pusirudyit tikrai, 
tai iš to galės visi lietuviai pasidžiaugti. Yra tai pirma dalelė 
lietuvių teatralė įstaiga, ir jos pasekminga* vedima* parodo, 
jog lietuviai gali sugebėti vesti dideles gražiojo menu įstaigas.

Atsilankiusiems į Mildos Teatrų atkreipiamu atyda į dvi 
ypatingas ileeornciju«f Vieno didelė dekoracija yra lai ant 
riiraus stač-iui iiuiiuint j teatrų, taip vadiname “Foyer”, kur 
yra rcprczAtituotas sceniškas mena«:— šokėjo. Antras dides
ni.1’ paveiks os ant drols’s randąs! ant “!*rttf*,eftluni Areli“, 
ant lubų. T*.- i ra veikas reprezentuoja dramų ir nimsUcų. B*1 
tų dvu'jų didelių atistiškų ptveikvly aut drobės, reikia temyli 
visa dekoiarijos darbų nno pat “Tziby" iki lozu. Ant sienų, 
1.- altiejų pusių, ant Imlkano, rrikin jiustebMi rožių vainikas 
iiupK.'tiu uliejaus spalvomis. Iru kaip gyvi.

.Scenoj* statomi ketnri akiai: 1) Burg Bros.— “Hand Ho- 
lancipg''; 2) Mnhn & Eldrigė,—“Nifity Nonsence”; 3) Dūri 
ir Wtmlwaj \ -L-.**Bit.s of Voudevillc**: ir 4) Keppcr IrClessy 
Cupitis, — “M hirluind ■Ihumers.’*

Be to. bui di ųdami gražų' krutumieji paveikslai, 

įranga: Rollan>*« 17 centų, apačioje 28 oeutai.

Nedėlioję latras bus atdaras nuo 1S0 po pietų, iki ĮO^JU 
’.akGiv. • I M

MlUh 8 TEATRO BENDROVĖ. .
J. J Bertmanaviėnut, Sakr.

S. D. LACHAWICZ
1.I12TUVV8 GRABOR1U8 

ratAn-Aula. uiB*ib,I«, fes HbbmmU. 
Hvllial* RHildUu »s««**ukn. • nuuta
Barta taalta Mlf lifftL
M14 \V. M PI. Ctiira^o. 10.

Tat OMB1 »«•.

te T«l. Drotar TMtT

Dr. C. Z. Vezelis 
nnarijvu DnjmsTAH 

ValaBdoe: buo • ryto UU » r«lu 
Hotadomla nve < ly* * vakar* 

BTll »O- AMHlJAWf> AVrail 
arti Bl-ios Gaivia

*
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LIETUVIU ROKADELLES 

STATIMO BENDROVE
Akron, Ohio.

Lietuvių Rokadcllui Sutiino 
Bendrovės šėritirnkn susiri ukinu* 
būvu kad luikinc Valdybų apdėtų 
perduoti iilskaita iš gyvenimo l*ea 
drovės ir apkalbėti bumančiuH plis 
nus-nnujai pradėtu! darbui.

Pribnro ant susirinkimo ir iš 
I kitu miestu ninatnuikn! lietuviai 
kaip tai p. ftlnpikcvkHntj iš Gary 
Ind.. carpirtderi-s p. Joną tas iš 
Pittaburgo. elektriškas inžinierius 
p. B. Bukauskas iš Clcvelntid, ar- 
chilektaM p. K. Slupinkrvlvtna iš 
Youngstown, mašinistas, ir p. J. 
šeštokas iš Daj'ton niušiuistas. A- 
part tu dar buvo ir vietiniai p. M. 
Kerbfelis, 8. Radavičin ir piešėjas 
p. Jonaitis. Paremta avartrtimu li
ko nutarta visokiais budais ramti, 
taip naudingu ir pageidaujama 
Lietuvių Rokaddlęs Bendrovė ku 
ri užsiima kotistrnkcijos darbu 
«1Mv« snmn« tihn* Rrtirbitm* 
medžiaga namu aluljuiui. Kol ku* 
dirba Akvono ir kituose micstuo.v, 
gi sudėjus užtektinai kapitalo dali 
perkels Lietuvon kad pagelbėję* 
atstatyti Lietuva.

Lietuviu Kukadillcs lkmilru.o 
dabartinis kapitalas $.*>0,000 mi pi 
diniiąu iki $500,000. Bendrovė ,v 
ra inkorporuota Ohio Valstijoj ir 
po valdžius priežura.

Lietuviu Rokadc-lles Bendrovė 
savo užgimimu nekenks rsaticnmi 
ir buriančiom Bendrovėm be< 
stengsis būti kogeriausiusv snati- 
kiuoae su kitomis Bcndruvėnibc 
Šeras po $10.00 priimame Lilier- 
ty BnuJ-.us už lygia vertė.

{ valdyba antriems mc*Uuiw pa 
teko sekundėje: Pirmininką" S 
lladavi ia, namu a’ji :-<ai At-, 
ne, Vid Tirui. B. Rakauskas, a- 
chitektas Sckr. M. Korbclis. Iž 
Įlinkas K. Stupinceviriiu-, I‘riž; . 
rėtojnu Karus Jouatus ;i K. 
tokas.

Lietuvių Ittikadctk* Bendro* v 
antrašas kur mi -ir.* :.’s n-žka- 
lais gV'iaa kr ei p', v š>'«kis: 

The RokadeUe Building Co. 
130 Woostcr Avė.

Akron Ohio.
(Apgr.)

—

SPRING VALLEY, ILL.

Liepos 25 d. vietinė Lietu 
ros ljaisvės Paskolos stotu 
dalino lxmus Ogiesby, 111. mie
stelio lietuviams, kurie buvo 
jų pirky. Tame darbe yimitn- 
gai pagelbėjo musų kletouns, 
kun. Bvstrais, kuria bažnyčio- 
ju pranešė žmonėm*, kad pir- 
kusieniK btrs dalinami bonat 
o nepirkurius ragino uiibi- 
pi rkti. Tar dienų bonų išdalin
ta už t>5ū doi. ir parduota .už' 
750 dol.

Dubtir lųusų L. L P. stotis, 
šuridedanti su Bnltiinorės 
bendrovės rėmėjais, imi par
davus bonų už $4,8iK> dol. Bet 
tai dar no viskas. Musų Irto-' 

im’ v t-t m 1 Irfi Vv liUl J 1 •* A*'k“!

Tuodu nelaimingu atsitiki
mu įvyko InisvamanDkr’sr Šei
mynose. Nekoks, turbut, gyve
nimas yra ir laisvamaniškam 
“rojuje”, kad be laiko kraup
tos iš šio pasauliu.

L. R. KR. R. KAMPELIS.

Nuoširdus ačių.
I

Vai1 įvažiuojant Lietuvon 
keiio Jėzaus Draugijos atsto
vas Julius Btilsevičius ir 
riliokantis dar šioje šalyje 
pačios Draugijos atstovas 
nns fttiškevieius, išraiškia
riems aukojusiems pataisymui 
našlaičiam* namų. Kaune, nuo- 

**. * I-,

000 dol. Todėl da reikia mums vardės aukotojų buvo užrašyti

im
tos 
Jo- 
vi-

* 'įpTt' V h t*'T

I

E

■
S •

DRAUGAS

SIUSKITE PINIGUS IN LIETUVA
PERt

Division Statė Bank
KOL MARKES DAR PIGIOS

Siunčiame pinigus j Lietuvy sulig žemiausio dienos kurso, greitai ir teisingai. Parašus daran
čius aplankymų pinigų dastatoine į kaip greičiausią laiką.

5
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parduoti už 5,200 doL
Tod?l imkimės smarkaus

tam tikrose knygose ir bus nu
vežti Kaunan. Taigi šiuomi ir

=

TAIPGI SIUNČIAME PINIGUS Į LIETUVO S IR VOKIETIJOS BANKAS DĖL ATIDARYMO 
TAUPYMUI SĄSKAITAS, UŽ KURIUOS GAU NAME KNYGUTES ARBA PALIUDIJIMUS. DU 
ODAME SPECIJALIŠKA KURSĄ ANT DIDELIŲ SUMŲ.

darU. ir nepasitikim uuo kitų pnm.Aama lietuvių visuome-
lietuvių kobuiijy. Slrngkimvs, 
kad kiekvienas ir kiekviena į- 
sigyty K L. P. bonų, kad visi 
mt% nesvyruojant, galėtume 
vadi uties tikrais Lietuvos pi
liečiais. Neklausykim kas kų 
šneku. Juo greičiau pabaigsi
me parduoti mums paskirtų 
kvotų, tuo didesnė bus garbė.

Kas nori įsigyti Lietuvos 
Imis v ės Paskolos bonų ir tap
ti Lietuvos piliečiu Imi jos ne
priklausomybės rėmėju, prašo
mas kreipties j vietos stoties 
pirmininkų sekančiu adresu: 
Juozus Aukštaitis, 212 \V. 
St., Kpring Valiny, III.

Stoties Pirmininkas.

o

VALPARAISO, IND.

L. M. L. V. U. Draugiją 
.laikytame susi rinkime, liepos 

28 dienų, ištarė širdingų pa
dėkos žodį, “Dirvos,” “Vy
čio“, “Draugo“ redakcijoms 
už sekančias dovanas:

“Dirvos“ redakcija pa
siuntė dešimts knygų “Ašaros 
ir Džiaugsmas.“ “Tautos Vai
nikas“, “Grafas Kaimiečio 
Bernu“, “Imimės Beieškant“, 
“Rytų Pylių“, “Veidmainys
tė ir Meilė“, “^Užkeikta Mer- 
L'<-lė,“ “Užtekant kiaulei,“ 
“Kas slepiasi už žmonių 
►akų“ ir “Atylio* Siaubimą.* 
Lietuvos Kraštais.“ į
“Vyčio“ redakcija prisiuiu 

V “Vyčio“ sąsiuvinį.
“Draugo“ redakcija pri

siuntė vienų knvgų “žmogus 
ir Gyvuly#.“

Rast. L. Abaravičius.

nei, kad dauginus prakalbų nei 
maršrutų viršminėtam .pasili
kusiam atstovui L. R. K. Kr. 
Draugija nedarys ir už surin
ktas aukas L. R. Kr. R. Drau
gija neatsako.

Atstovų surinktos aukos.
*

Atstovai viršminėtoa organi
zacijos aplanke kolonijas ir 
surinko aukų Mokančiai:
\— Brooklyn, N. Y. (18 sk.) 

$70.08; Brooklyn. N. Y. (13 
sk.) $112.18; BroukljT), N. Y. 
(Šv. Jurgio jainip. $99.99; 
Brooklyn, N. Y. (“Garso” na- 
i.ie) $13.00; Newark. N. J. 
942)3, Baltimore, Md. 230.00, 
Bridgeport C-nnn. $67.18. Bro
oklyn, N. Y. $19.50, Hartford, 
Conn. $88.37. Foresl City, I*u. 
216.40; Seranton. Pa. 93.03, 
Philadelphia, Pa. 168A6, Wa- 
-tervHet* N. Y. 58.00, Philadel
phia, Pa. 108.35, Camden, 
J, 51.50. Wilkes-B»irre, Pa. 
00.

Viro yra Liet. R. Kr. 
Draugijos gauta $1383.99.

Išlaidos buvo sekančio*: 
Pragyvenimui, kelionėms 

kitokių septynių savaičių $2- 
54.00. Laivakortė ir pnsportas 
$97.50; kelionei-išlnidoms-rei- 
kninms $75.00. Viso išleista 
$427.00. IŠ likusių pasiųsta per 
atstovų čekis Pr. kun. Januše- 
Aičini 80i) dol. ir 154. 79 cen
tai likosi pas L. R. Kr. R. Dr. 
iždininkų. Wilkes-Barre, Pa. 
lietuviai yra pažadėję $200.- 
00, l>et dar nėra prisluutę. 
Lauksime. ,<• 7 •

N.
14.

B.

ir

REIKALAUJA.

REIKALINGI
1 - ■

VYRAI IR VAIKAI DIRBTI

I’ACKING HOUSE

HETZEL & CO.

1743 LARRABEE STR.

RACINE, WIS.

žmogžudystė.

J. Noramikns su savo žmona 
buvo išreikalavę iš valdžios 
perstskinmo. diedu gyveno 
Skyrium. Vienok Mtbatoje, lie
pos 17 d. J. NoraiiKkus nuėjo 
pt<> savo buvurif}. tDCtorjf kuri 
gyveno su mažu tuerguttr nnt 
kambario prie K. Vriiušo. Ir 
ji; ant vietos nušovė. Leido šu-

Rengkitės Seiman.

Ateinančiu mėn. pabaigoje, 
\Valerlnirv, Conn., yra ren
giamas Federacijos kongresas. 
Kongresan yra niancmm kvie
sti .musų gerbiamuosius Lie
tuvos veikėjus gerb. vysk uju; 
UT •***•**»•«* •*• Sa* |*v»«***«*t T *f*4- ta»***v*» optat *- a «•*. W«* • «M>| Ad*t.*«
A. Smetonų. Tndgi jau pride
rėtų pagalvoti apie dalyvavi
mų tose iškilmėse ir L. R. Kr. 
Dr-jos seimo. Reikėjų nepasili
kti užpakalyje ir su aukomis, 
nes knikurins liet. kol. savo

REIKALINGI LEIBERIAI.

Darbas pastovus musų fab
rike prie generalio darini. 

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Blvd.

KKlKAl.Ibdl
Htrukeepsr Ir Htcnotrralnrt/ Turi tu- 
riti geru* paliudyjtuiu*

Atalkaukllo | MrtrupoUlnu

2301 W. 22nd SU.

Stato

=
■
c

I

I’arduodame Markes, Rublius ir kily pinigus knip pigiausiu. Taippat jierkame kitų tautu pinigus 
ir mokame augšČiauuiaa kainas. NE PIRKITE ARBA PARDUOKITE MARKES KUR KITUR. PA 
KOL NEDASIŽINOSITE ARBA PALYGINSITE SU KITAIS, MUSŲ KAINAS. Tas yra laimi svar- 
bn, nes mes žinome kati užsičėdysit pinigų. ATET KITĘ IR PERSITIKRTNKIT.

9

Jeigu norite važiuoti j Lietuvy, parduosime laivakortes nnt goriausių laivų. Mes visada turime 
gana vietos dėl grįžtančių į Lietuvą. Taipgi užsiimame dastafymu Jūsų daiktų (luigažaus) ant ge
ležinkelio stoties.

s

Su jMigurba,

JUOZAS M. BALTIS
Vedėjas Pinigų Siuntinio Skyriaus.

Su visais reikalais užeikite ar rašykite j •

Division Statė Bank
2749 W. Division St., near Califomia Avenue, 

(arti Humboldt Parlc), Chicago, 111.

Pinigų Siuntimo Skyriaus valandoj nuo 9 vai. ryto iki 5-tai vid. po piet rtaniinknis ir Subato- 
mis visų dienų iki 8-tai vai. vakaro. Nedėiiomis nuolO-tos vai. ryto iki 3-čjai vai. po plet.

*1
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ANT PARDAVIMO
fviimdioda

pckrly ir. dulal<> krautuvė, gūroj 
tuvly apgyventi*; virtoj MoeKiui 
La* *1000 00. n.nuo* *7000.00. Ravi,
nmkua zpleldtln inlraty. AtMtaukito: 
3547 W. *7 Mr. ,

TeJ.-f.Hui" MeKlnley 3*37.

11c* 
vor-

FARSllMODA
GnuternA Ir Kal.lĮUdly fcrautnvė. U»- 
tuvlų upuyvctitoj vietoj, prie Sv. Jur
gio taeknyCIo*. l'rtelaau* pardavimo 
ikvtUlooJu Uitu von. 1

•38 W. 33r*l Mr,

ESTRA UAltGENAS
1‘arnlduoda Ezpmao lluni* Irdy ir j 

anglui mufavlmo. I»u trakai (larfortl • 
2 pusi* tono. I'orda* 2 tooy. 1020 > 
moty Ir vienas Ovrrtund r- puaaliei-ty, Į 
karai vtei atrodo kaip nauji tr |>ar- 
duusiu v)»ky ui pua* kalno*. Biznis. 
iMlrbta* per * metu* Ir mama* mu. 
rtnia ritmo pagyvonimo xu garadtiu- 
ml. Pursiduodn ku* norė* tt na- j
m y nupirkti arba atskirai pirkti i 
Pricftnatlh pardavimu greitu talku | 
kvailuoju Llotuvon. raaaMcrlnj kary j 
■nalni'Mlu ant loto. Kas noru duug j 
pinigu padaryti, tai ataikaukltc pas L 
savlnlnky:

• J. AVGA1TIK.
81* W. 83-nl Mr.

Itiimc Yanl* IMI.

f Dr. p: p. zallys

* • Lietuvis Dentistas
108O1 MiclUgan, Avranv

VALANIMMi • Ud • vakar*

DR. S. BiEŽIS
LJETVVIS GYDYTOJAS IK 

CH1KGKGAH 
23U1 WrM 32mJ blrcct

Tel. Onai C222
Kou >114 W. 43ud Stn-ct 

Tel. MeKinley 4**1 
r Į T -r'T r--------- J)

Telephone: T arda (4*1

Turtu patyrimą 
motsrlu tlgoae: ru- 
pestingal pridu
riu ligone tr kūdi
ki laika llgoa

323Ū So. lial>t«d SU. l.^kaųco. 111.

a

BARGENAS.
Turi paaukoti gražių 80 akrų 
farmu su vioais moderniškais 
budinkais, tik 38 nu nu tos nuo 
“loop” ant Chicago & Bur- 
I i n gi o n Ųiiincy Railway._ Ant 
lengvų išniokesčių. Norint 
dauginu inl'<>rnmeijų atsišau
kite nr rašykite:

A. TRAUBE, 
įsą* w iąto« «tr.

AKT PUtDAVIMO
namaa. imi linu apHriti tuojau*. 4 
kainb*ruu virAul Ir 4 npaMoJ. Uio- 
dctmllkl jtulninuL Kulnu *2*00., 
7338 Art<-Mjui Are.
hav intaku* 710! S. We*U-rn Aro.

KAMAI ANT PARDAVIMO
2 nu* d o*. o žentui krautuvė gera rie
tu bizniui.

4731 bo. llouore Str.

2 pagyvenimu murini* namus — a 
ir < kambariu, guzus, vanos Pldell* 
1 pngyv. medini* namas Utpakalyjo 
linksma* dvi krautuve* Ir garudliu*. 
*4700 00.
*KM Rn. ('ana! Mr.

Vard* 7144.

VA Ilsi DUODA
Oakland automobili*. 10 niėnmlų ar>- 
nimo. vlaHkai, gvraa. Iia'.p naiij*« iš 
gerų ranaų. Kaa nontr gero karo tr 
pigiai gauti, u* 2*00.00, kreipkite* 
prie

REAL EbTATE OFFtCE.
CM2 tiri. Hoo<! Mr.

Tel. MeKiiUr) 4320.

«

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė mito ofi*a |>o nom. 

4729 S. A.: 2*^2 Avesac 
bfM^Sallata* diton|, rmiun) Ir Ty
rų Ugp.

Valui d o* nuo 10 Iki 12 Mryto: nuo 
2 Iki 6 po platu; nuo 7 Iki *:>0 
vakar*. NMlėBoinU 10 Iki 1.

TcHoum Drczrl 2880

» a

I

■ .............................. ■••!!

Dr. L E MAKARAS
LieUitU Gydytojas Ir Cblrargas 
*«lMa*ll 1SMS M. MMdga* Av*

Chlcagoj: 4815 Bo. Woog B*, 
rtk KaSvary* raka** ana >|3S Ud Ti*S

Tarflj m.

K ■s

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 2* metai 

orio*. 314* So. Mtirgau M.
Kertė M-n> BC. Cliicago, IIL

HPDUIJ Al.IHTAH 
Moteriftkv, Vyriikų. taipgi ebr*>

■■

Tvl. Huui. J60

muq ngq.
OFISO VAULNOOR: Nuo 10 ryto 
Iki 3 po pietų, duo 4 Iki ( valan
da vakar*

Nedėliotais nuo » Iki 2 po plev 
Telefonas Tards 417

■...............................  -——4

vį ir mergaitei, liet nepataikė. IKV I*^Hbtiu kvota*
Trečiu šuviu šovė patu H*ve,' Pr’*f*nT’t<> Ontwwi. 
teeinu nenusižudė. Sakoma, Kareivių dėžučių reikale, 
kati pHRvrikR. ' Skyriai, kurie turi dar gti-

Antrns tam jmrutšu* ateiti- nokę knruivianis dovanų dė- 
khnns 1P P«g M- *’,f**' ir nomrttP7 seterių.
Bąlamus toje pat arealo da-' •“« atidėliojimo siunčia juos 
lyje. Vakare šrimimukas «Ontran. nes yra viltis, kad 
kažin kur j si r ėjęs »avo neimto- notrukur. bus galim n pariųati 
su rado buvusį įntuuį beVv- j Lietuvon.
kinant laLvunutniškų “r^jų.“' VImur m kulnis reikia krei- 
Bet Seimininkui lame “ rojų-j l^iea j

REIKALINGI LEIBERIAI 
DĖL FABRIKO DARBO. 
DARBA8 PASTOVUS

LINK BELT CO.
39th & 8TEWART

RKtKAMNOA 
atnu inutrit pilt vaiky.

A taiia tikite:
A. NORVIUKNt.

*830 9. TVocka-ll

EKTBA HAHQKXM , 
t’ABI*ll>t’Ol»A rnurinU, 5 flaty m- 

tnaa. Im p»ir> vrtUm*l pc ■ kiu ii ba
riu* Ir I *•>' keturi* Ir Mūra*. Uen- 
doa nuau * 1*0.00 | ttifOMil. Nautu*
Ir vlal knrnlMri*! yra visai geram 
•lovyj. Kai nu *10.000 Ruitant toki 
namo diil»*r l.duCMi bpir tSfl.OOO. Ila- 
Uiauiia gėry namy .prlkll utrtkilo pa- 
matyti. Ravlnlnkaa gyvena ant S-ėlO 
<tug*to M tn.iMo.

A. J. MAT1OMAK.
3*07 H«<. rnjon Aw*.. CbRngn. III.

M.

L. G. D. DR-TES, PO GLOBA 
ŠV. CECILIJOS.

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRKOL’IS 

lietuvi* G j d) tojus ir ClUnirgaa 
Perkelia oUm I IN-ople Tcatr* 

1818 W. 47 fciir.
Valandos: 1 Iki 1 pr> ploty. 
4 Iki « va k. KedOl. 10 iki 1S ryto.

Re*. 3014 W. 43rd Street. 
Kuo ryto iki plcL 
TeL McKtalr; 303

North gidėje (Chicagoje)

1732

M

1
9
B V. W. RUTKAUSKAS ■■

je" vietos nebuvo. Ji* turėjo' 
sprukti per duris ir jam be 
bėgant pasivijo kuikt. Pa
šautasis nugalinto* ligtmi-

L. E. Kr. K. ur-ja,
222 So. 9th Str.

Brooklyn, N. Y.
JL

nėn. sakomu. pu*veik*. Blog- Lietuvos Misijos Antraip:; 
dari# -neMirandams*. 257 Wert 71 rtr.. Netr York.'V

-i.

PaiMkau drauge*. Ol«*ė* Adomai- 
»««. lMMUn*B<*lo* t* KauiA got.. Ka- 
datava apakr Jaavaiain r>ara».(jn« 
MHUiaua^KanmiUai Kaa ***Me ■*»* 
ja maUmvklt* pratteMi. u* k* t'arti 

{ *dly )MuUa»*
Į KSt, K. DAMBKAUMUO.

ATIDA tUZYlERlAMb. * 
AM |*ard**inv>.

Doaakeptkla arti didelio tutasta O- 
krono rri, »ui DMormai: peftu* Ir 
rrnda pigi Duona galima nurMti 
Aknmo li*<u«laM*. oea nėra lietu 

duonkepio.
. AUikanklto ar IsiMu fclavakile in- 
Inaaab -vutunk***. pako! napar- 
duoi*. *ee norim Ueturiul perduoti. 

a n.
j** *«♦»'» Ar*-. A^rm OMr».

adresai:
Pinti. — B. Troėjoiuts, 
Vice-pinn. — A. Baiki-*, 
Prot nutl. — V. Mrreckis,

N. Girard St.,
Fin. r«it — A. Rounkiuiutė. 
Kontr. roit. — E. Murotkite, 
lzd. — Zuz. Bruiuu,
Dd. gloltėjai — K. Kišoiutilr ir 

V. Mirkerifiutč,
llaraalkna —. A Garrltiinia* ir

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgui dtreet 

ovcaoo, omon 
Tetafoana Tmiu MM 

Valandos: — • tkl 11 1* ryto, 
t po ploty Iki 0 rak Nedėlio
tais nuo • iki I v*L vakar*.

s.

I
B
■

■
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ADVOKATAS
oriau Dldmleatyl t 

South La Šalie Street
K8<-*h*r1i >SI

Tr! i mirai «JH

8. Skragrik.
burinakimai būva kai pinruj 

antradienį kiekviefio tnčncoro 7 :30 
vai. vatnrr Sv. Mykolo A k. pa
rapijos uvetainrje, IMI Wabau- 
ri< Av*.

DYKAI.



I

i
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MILŽINIŠKAS

Kauno jomarkaS
PARAPIJOS NAUDAI

Švento Antano, Cicero, III.
SE 3E ■I ii 5 S lyZ

DRJOBKS

=3-

Nedelioj, Rugpiučio-August 1 d., 1920
t

i

Bergman’s Grove (Darže), Riverside, III.
* • ■ • *

________ ________ _____ ___________ ____________ •______ __,______

Rengia visi Ciącros Lietuviai Varde K. Federacijos. Tai bus Jomarkiškas — Kermo

šius, nes bus to Ko dar suligšiol piknikuose nebuvo. • t

Pradžia 11 A. M. — Išlaimėjimas 5 P. M. Širdingai kviečia: Komisijos ir Klebonas.
I

--- ---------- --- ---- ------------------------------ --------------- —----- ------- ’ ‘

R

CHICAGOJE. C

:c—------------------------------------------

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Ketvirt-adienis, liepos 29 d., 
šv. Morta.

Penktadienis, liepos 30 d.. 
šv Abdonas ir Scncnas.

DAUG KALBAMA APIE 
TRUKUMĄ ANGLIŲ.A *

CHICAGAI GALI PRITRUK 
TI VANDENS.

Gyventojai turi taupiau npsi 
eiti su vandeniu.

Visoje vidurinėse valstijose 
pakilo anglių prit rakinto kri
ti*. Tas krizis |ialcngva, tad 
fristemneiai parima ir Chicn- 
gą su. aplinkiniais, mieste 
litiis.

Per vien savaitę kreiptasi 
Vashingtonan anglių klausi
mo, šankinsi pageltais. daryta 
įvairios konferencijos. kviesta 
tingieka-iai t tukintieji <u ka
syklų vedėjais. Ir visos to
pas t angos pasirodė tuščios.

Anglių klnndrnn* kasdien 
nešėja.

Mieste Gnry. Ind., dėl tru
kumo anglių uždaryta dirb
tuvė Americnn Slioet and Tin 
Mill. S.000 darbininkų liko ta* 
įtartai.

Kitose dirbtuvėse irgi sn 
anglių ištekliumi ne-vo- 
velkanm-i. Daugeli- krosnių 
užgesinama plieno dirbtuvėse.

Pavojus su vandeniu.

Kai-kuriose dirbtuvėse, kad 
palaikyti darbus, kureminm 
žilintas. Bet mi žibalu nebus 
galima ilgai tesėti.

Pačiam miestui Chicago yra 
pavojaus sii vandeniu. Dėl 
stokos pumpuojamo vandens 
turės Imt uždaryta daugelis1 
dirbtuvių.

Stotyse pumpuoti vandenį 
trykšta anglių. Sulig praneši
mų, tam tikslui anglių užlėk i 
šių gal kokiom-- keturiom- 
dienoms. Ir jei tomis dienomis 
nebus gauta anglių, sustos di
delės ptllll|H»S.

Miesto inžinierius Comlis sa
ko. jog miestui pristatomi an
gį v* dailinau k ai n fiO.(KM) to- *- • ♦ • 
nų. šiandie randas! kur ant 
geležinkelių. tnr|»e kasyklų ir 
Cliicngo. (ial kur su anglimis 
stovi užblakuoti. Nežinia kuo
met jie |Uisieks miestų,

(Ii vanduo mi< **• t ui yra svar
biausia* daiktu*.

Reikalinga piliečių pagclba.

Daugelis žinolm. turbūt, ne-

------------------------------ --------- «x 
atkreipia domu- į tų grūmo
jantį pavoju. Daugelis piliečių 
jMisenovei aikvuja vandenį, 
Ini'tvdnmi daržus, vpač už- 
diaustomis valandomis.

Tokie žnioiiėa turi sii.-ipms- 
lt N t; ••f.-Bi įriti tis krw> 

I met pritruks atsigerti šalto 
vnndens.

Tad šitam atsitikime ir yra 
reikalinga pačių piliečių pa
geltai. Jie palys privalo pnsi- 
dnrbunti, kml vanduo ta* jokio 
reikalo neimtų aikvojmims. 
kuomet pnnipų stotyse baigia
mi anglys.

Nesutikimai tarpe vadų.

Iš Inilinmipolio ^pareina ži
nių. kad už streiką Tllinnis nn- 
glekasykhise kaltinamus šitos 
valstijos augleknsių unijų pre
zidentas Farringlon. Jį* kalti
na visos šalies anglekaslų or
ganizacijos prezidentas Lewis. 
.lis sako, jog Farringlon senai 
biiv,, |iagei«l."ivęs civilės kares 
nnglekasių organizacijoje. Tad 
šiandie ją turi. Ne< atsiekė 
tikslą, sukurstęs streikai! nn- 
g Iškasius.

Tuo 1nqm Farringlon atsi- 
kirzdaums kaltina lx*wisą.‘Ir 
nežinia katras iš jų šiandie 
ra kaltesnis dėl (uikilnsin 
glinio krizių.

Wnshingtone gi kol-kns ne- 
surnndnrnn priemAiė sustab
dyti tą krizį.

IŠ NORTH SIDE.

i* y-
nn-

NORIMA SUSEKTI “SVAI 
GALŲ GAUJA.”

Ji atiminėja nuo žmonių 
pinigus. t

šv. Mykolo parapijos 
tarinėje, North Sidėjo, liepos 20 
•I.. Imvo prakallios su pnmnrgi- 
nimnis. kuriuos ntliko ftv. My
kolo Vert b Sidta parapijos 
mokyklos mergaites, išlavintos 
Seserų Kazimierieč-ių, kurioms 
už lokį jų pasišventimą northsi 
dievini raiškia širdingų avių. 
Tėvai, kurie savo vaikus lei
džia’ j Seserų Knzimieriečių 
veliamas mokyklas, yra verti 
didelė* pagarbos, nes jų vni- 
kni neša garta; tautai ir nepa
miršta liažnyčioR. Už vis di- 
didžiausia aėių Seseriai M. Ce
cilijai. Lai Dievas užmoka jai 
už toki pasišventimų ftv. 
Mykolo- parapijos mokykloje.

I’rakai Ims sakė gerk sve
čias iš Lietuvos, kini. prpf. 
Juozapas Meškauskas. Žemai
čių Dvasinės Seminarijos pro
fesorius ir uolus, darbuotojas 
Krikščionių-demokratų parti
joje. Prakalbų paklausyti pri
sirinko žmonių pilna svetainė, 
nes kiekvienas troško išgirsti 
žinių iš musų mylimos 
m’«.’ Žinoma. buvo ir 
kuriems nepatiko, kada 
kalta'dojas papasakojo 
darbus krikšv.-denu,
patiko, kada (išprašė aukų 
kultūriniam darbui Lietuvoje. 
Nežiūrint tų, Lietuvą mylintie
ji nortfisidieviai pasirodė 
diioMiųs ir kada prasidėjo au- 
':ų rinkimas, aukojo:
A 
A

RVO-

tėvy- 
tokfų, 
gerb. 
ponia

Vpllč IIC-

Viso suaukota $137 dol. 3(V.
Po to gi*rh. kalbėtojas nu

rodė vargingų^ piuįėjimą Že- 
mničių Dvasinės Seminmijos 
ir prašė tų. katrie užjaučia jai, 
neišeiti įicpaauknvns ir tam 
tikslui. Aukojo»
J. KreminskaitA..........
A. Kreiuinskaitė..........
K. Butkevičius ............

Po 2 dol.: kun. pr<n. 
t t- 5 V» .?.• , : ii 
saite, A. Konuditi:-, 
džinuns.

Po 1 dol.: J. Itanioška, J. 
Mickevičius, A. Av.gaitis, J. 
K. Sloksnaitis, €». C'paiiienė, 
J. Ldieziiiskas, M. Bronzionė, 
A. itureika, K. Nnusiedionė, 
.1. Martišius, O. Morkūnienė, 
M. K i šonas.

Viso, su smulkiomis, suau
kota 54 dol. JMe.

Po prakalbų, kam buvo kas 
neaišku, davė paklausimus, į 
kuriuos kun. J. Meškauskas 
gražini ir suprantamai atsa
kinėjo.

Visiems aukojusiems tos<- 
prakalboM širdingai ačiū.

Vardu Rengimo Komisijos 
I. K. Sloksnaitis.

_____

IS DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

I

išklausinėjimų deteklivo j 
Petersono, kuris kaltinamas 1 
vieno saliunininko prisidėjime, 
prie atėmimo nuo jo $15,000) 
aną dieną, kuomet elta pirkti 
svaigalų, patirta, knd mieste 
gyvuoja ir plačiai veikia 
••svnigalinė” gauja,” kurion 
priklauso ir policijos nnriai.

Sakoma, pati policija saliu- 
iiininkams nurodo vietas, kur 
galima pirkti svaigalų. Kuo
met tie su pinigais eina, pi
nigai nių> jų atimami. Arim 
nupirkti svaigalai gntamnnt 
nžeriobin mi.• • a

Policija Šiandie laužo gal
ias, kokiun bildu susekti 

1 tuos nevidonus. Bet nelengvas 
daiktus tas padaryli, jei gau
joje įsimaišę |>olicjjos nnriai.

Iš

$10.00
IO.(K) 

. ĮO.(K) 
. Ti.OO 
. 5.00 
. 5.00 
. 3.00

$10.00 
. 5.00 

. 5.00
Mo*U
K rn

.1. (b»r-

TRUPUTI APIE SENĄJĄ 
LIETUVIU K0- 
’ LONIJA.

Fanuos — Jeigu dar negir
dėjai, kur galimu lengvai pra
lobti, tai atvažiuokite čionai 
ir immntysite, kaip Lietuviai 
Šioj apielinkčįgj’vcnn ir kokie 
puikus javai ant laukų.

Tuomet k<*lins geras iike< 
kurias dar inilimn nupirkti už 
pigią kiuaa, nva yru kvid.i- 
svetinilatičių. įsinuiišiiisių ta
rp. lietuvių, kurie nori pasit
raukti tolinu, rionni žemė la
bai dc'ringą.

Dol platesnių žinių kreipki- 
!*s laišku artai ypntiškai prie 
įiiusų.

Jeigu norėtumėt važiuoti, 
pnrašykile laiškų tai mos jm- 
sitiksune jus ant stoties. Ne
praleisk savo dienas vergijoj, 
liet ieškok sau linksmesnio ir 
sveikesnio gyvenimo.

0NEIDA LAND CO.
McNaughton. Wisc.

U Vyčių 4-1 n kuopa rangia 
šeiminiu) vakarėlį pagerbti 
vnrdadienj savo/ir visos orga 
nizacijoa, dvasinti vitdo. klebo
no kun. Igno Alba virio. Va
karėlis įvyks sukatos vakare, 
liepos 31 d., š. ui, Dievo Z* p* 
veizil.v parapijos »v dainėje, 
18-tli ii Union gatvi;. lygiai 
8:0(1 vai. vakare.

Visų kuopų nariai širdiiigiai 
yra kviečiami atsilankyti. Rus 
jvniri programa.

Tikiu, knd jnaninms-vyčiai 
nepraleis to vakarėlio ir ne
pagurta; savu dvasius vado.

Raštininkė.

A. t A
PETRAS JAUISTIS 
PETRONĖLE JAUSTIS 
VIKTORIJA JIUASTIS 
ADOLFAS JAUKUTIS 
PRAN. IVANAUSKAS

S

C1DCAGO TF.LEPHONE 
COMPANY

▼

Burnines trobeles
Burnine irubcle prie jo

nu' telefono luėia svarbia 
nJc. Kuomet ji sitsimuši 

, tuomet batas neina ^fcnu 
ir negalinsi gerai girdėti.

Chicagoje aplamai im» 
nni 70455 telefono burni
niu t miteliu Kuaunuša kas

naujų.
Tiktai apmąstykite kiek 

tni darbo ii matrrijolo au 
dn tanui dedant 70.435 j 
ofisui fabrikui, ir imtnai 
Kiniu mieste.

Atsargus vartojimas te
lefono Kumažiiji taisymą, 

dar ir duos gcifKni pa- 
larmiviuut.

V

I

27

T

Liver Pilis

t

K

S. S. SUSQUEHANNA
C. T. >OttT -S

Išvažiuoja iš New Yorko j Bremena ir Danzig
< hr Jokio mainymo laivu >

Rugpjūčio 4-ta diena
CablŲ K. į lirrmcn *I7& iki SSM>: | DansK MM

Tr>-Ha KnUm l llnmcn SI3&; j Haosi* SI33
S5 Kare« l»iti

Atsmaukiu* I ,

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, Ine.
45 Broadway . New York City

Arlm | Vk-Oula* Vgentu*. ) (

U.S.MailSteamshipCompany

Tdefooai: DROVOJE 7309

Visi jie žuvo liepos 
dieną nelaimėje ant gėle 
žinkelio arti Mtchigan 
City, Ind.. į kur buvo iš
važiavę automobiliu.

Tų didžios ir nepapras
tos nelaimės lietuvių aukų 
laidotuvės įvyks ateinantį 
penktadienį, liepos 30 d., 
š. m.

Gedulingosios pamaldos 
už žuvusių dūšias bus Au 
šros Vartų parapijos bal 
nyčioje, West Side.

Po pamaldų mirusių la
vonai bus palydėti į šv. 
Kazimiero kapines ir'te
nai palaidoti.

Viešpatie, suteik jiems 
amžiną atilsį dangaus ka
ralijoje!

Carter’s
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
Mala Ilculka 
Mala- IHmu

Ma«a Kutlui

Penkauskns
Kumslitis ... 

K. Butkevičius . 
J. (ierdžiunas .. 
V. Nnusieda .. 
A. Kriminskaitė 
A. J. Bugienis

Po 2 dol.: J. Čepaitis, kun. 
P. Meškauskas, A. Avgaitia, 
J. Zigntis ir K. Balčiūnas.

Po 1 dol.: A. Beniuais, O. 
Ainhrozaitė, V. Dapkevičia. 
T. (irizinskas, V. Ancukštas. 
T. Vaškunas, M. Stankus, J. 
A. Berkelis. J. l<<*ta*zinskRH, J. 
Sriutais. J. Daugirda. M. Ma
tulaitis, V. Kavaliauskas, S. 
Martinkonis, A. Gerdžiunas, J. 
Bronza, J. Guzikauskas, M. 
Bronizienė, M. Murauskienė, 

-T. Stepai ionis, E. Butukas, 
I* SrinlMiu, .1, Ms.rtiS'na| IC 
Rimkus, A. Genlžiunaa, P. Va
laitis, A. Mureika, K. Stntulo- 
vičin, A. ftimknnas, R. Anon
imą, J. Butkevičius, J. Vni- 
nauskas, K. Ignotaivčia A. 
(iemišauckas, P. Stnims, K. 
Adomonis. M. Vinginausknitė, 
J. K n niša nekas. J. Vnlnšiiins, 
J. Didzgalvis, Z. Petraitis, J. 
Naujokas, A. Bąškis. V. Dau
girdienė, B. Trečiokas, J. K. 
Sloksnaitis, A. Sutkus. M. 
Zaidokaa, M. Simoimviėin, S. 
Kivgiuias. O. Morkūnienė, T. 
Šlajus, P. Mureika. V. Corgu- 
lis, P. Kuzmickas, J. Krimins-

I - — “ “ —— “ — •

IŠ TOWN OF LAKE
e

ša
šu-

Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems 
Tikra, tori paairal

Aluinnų 1 kuopa laikė 
vairinį susirinkimų, knrin 
sirinko gražus btfrelta almnnų.

Nutarta įrengti anlrų išva
žiavimą Beverlvy Hilta, mgpj. 
S d. Tai-gi alinimai, neužmirš
kite dienos ir viai atsilanky
kite. Smagu huJ kuomet visi 
t niuksime paskirton vieton.

ftin susi rinki man atsilankė 
iš rmidžiatlsios ftirdies Jėzaus 
Mot. ir Merg. drauriios dvi 
delegnti, būtent K. Norrilnilė 
ir K. Vezelaitė, Irviesdnmos a- 
himnus surengti minėtai dr-jm 
programų. Judvi jiagyrė a- 
liminuH, knd vienyta'-je veikda
mi daug gražių pavyzdžių pa
rodo; stota*josi taipgi, knd a- 
luinnų susirink imas buvn tvar
kus, kad susirinkę gražiai ir 
mandagiai užsilaiko. Galop 
linkėjo geriausių pasekmių vh 
šame veikime. J“ ■

Užkvietirną a i uranai priėmė 
^iideliu delnų plojimu ir iš sa
vo pusės stengsią kogrriausia 
programą ntlikti,

Sngrižnsį iš atstogų dvasios 
vadovų, kun. N. Pakalnį ši
lams sustrinkhM * nlnmnai

•J

UŽSIKOSĖJO IR MIRĖ.

(\aiiulis, • •p.
Perkalti*.

Vagys aną naktį pasikasė 
po krautuve 3437 Vest Bonse- 
velt rond ir pavogė $S.IMIO ver-

sveikino ir džiaugtai sulaukę 
sav0 tania n. Alumnė.

a rtraaTis B r abuojas

A. PETRATIS & C0.
Mortqage Bank 

•tesi, es-rsvr tns-jrancv 
European AmericamBureao 
B»MX«a Fir«cm» PargmeBa L»»vA>aMA«

A. Beldžiu*. ‘P.

IŠNEŠTA DAUG KAILIŲ.

Eduard llop|H"t 3 metų, 42
24 So. Tnlmnn nve.. gntvėjn kaitė, M. Kišonas, Dekanis, 
žaizdamas užsikoAėjo, jia-prin- P. Vnlaitė, V. Mačekonis, M. 
•ro ir įniro Cnlvtnins tvirlinn. Kišohienė.
kad jj pvmuugė imknklAb gi-1 Mariečiaitis, J. 
Ins,

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—vien* iš didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemuuriį kainą, kur kitur taip negaliai. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados Uflaikcm visokius laikrodžiui, iiedua. limbi
nius ir deimantinius; gramai saus iieiuviUais rtaordam ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir protišką Liklir- 
byaSų. Balalaikų, gitarų tr smuikų, kokių tik rrilfa. Dir
bame visokiu! ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
mūri kariškus inatrutu n tu* atsakančiai

Steponas P. Kazlavvski
4482. So ASHLAND AVK. CHICAGO. ILL.
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