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Lietuviai su Bolševikais R. 
Prusiios Parubežiuose 

Vokietija Sutraukia Kariuome
nę Salimais Suvalkijos 

Bolševikai Baltstogėje; Lenkai 
Pavargę, Atsimeta 

LENKAI DARBUOJASI 
ČIA PIRKTI DAUGELĮ 

DAIKTŲ. 

Bet karės departamentas neno
ri pardnoti. 

the Post Office of Cbicago, IU. By the order of the President. A. S. Boriesoo, Postmaster General. 

ME1A1-V0L V. No. 178 

UOKALBIAVI 
SUNAIKINS 
ŠAULĮ. 

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas. 

/-. 

žinomas vokiečių 
udendorff. 

Washington. liepos 29. — 
Lenki) agentai Amerikoje ir 
patsai pasiuntinys Lubomirski galės Lenkją, tuomet bolševi- Įtuvių 
Čia darbuojasi sū tikslu nu- Į kizmas užtSs ant visos Euro-iševiki 

Lietuvos Atstovybė Ameri- | su rusų kar. vadais laiki-
koje gav0 sekančias per "El- |nai nustatyti demarkacijos li
tą" ofieijales kablegramas. j nija, einančia per Gardina. 

KAUNAS, liepos 19 (labai ' Varėną, Naujus Trakus ir 

IŠAIŠKINAMAS LIETU
VOS "ULTIMATUMAS" 

RUSIJAI. 
WASHINGTON, liepos 2*.~ 

Lietuvos Atstovybė Amerikoje 

SAKO, LIETUVIAI SUSI 
JUNGE SU BOLŠEVI

KAIS. 

LENKŲ DELEGACIJA IŠ
VAŽIAVO NUBGDY-

TON VIETON. 

Bolševikai vis dar pažangiuoja 
pirmyn. 

P&ryžiūs, liepcs 29. — Kor-

Tuo tarpu bolševikai varos' 
pirmyn. ' ' 

Varšava, liepos 27 (suvėlin-
• ,- , , • ' . - J ta.) Lenkų karės delegatai, 

misai lietuviu kariuomenes iš . . . .? » ,%., • • *,-* , •• . meinantieii armistieninėn ko-vilmaus ir Kauno susijungė su i . . . J .. * i -- -i _~% •• v. x misnon speenaliu traukimu hoisevikų raitar/ja, bemaršuo-.„_J. \ ^ ^ „ . ^ T ^ , _».-
jančią ant rytų per Suvalkus | 
ir Augustavą. 

Sulig naujausių žinių, skait
lingos bolševiku ir lietuviu 
spėkos koncentruojamos ryti 
nės Prūsijos parabežiu. 

Bolševikų generolo Buden-
ny raita rijai pasiųsta pagelba. 

įvažiavo ant Brest-Litovsko 
i Su paskleista l>alta vėliava 
j lenku traukinis pasileido per 
mušiu linijas ir pasuko, turbūt 

I ant Baranovičių, bolševiku 
'nurodvton vieton. 

Tuo tarpu bolševiku kariuo
menė išnaujo pakilusi' puoli-

v. , , , . man ir bnšuiasi ant Brest-Li-Aes to generolo vadovaujamas i, , . r ,r , . , ., . ., i tovko ir Lvovo (Lembergo). korpusas pilnai nusikamavęs, L . v. . - , ,„ ., . . , , . v , / .Nežinia, ar bolševikams pa-netekės arkliams pasarte.s, gi *, • L i . v , • , , 
. r> * -x i- • i ̂ 'ks pasiekt* tuodu miestu kol vvrams maisto. Patvs raiteliai . * , i 

, '• ., , , .*, . įvyks armisteaia, tai D nuilsę, Jcad, ne^teagMt pa i * * . . 7*% /T •' * • -"-A- i. i_ R\-tiniam fronte (Lietuvos 
senėti balnuose. L • v l . , 

; ir Baltgudijos šone) lenkų ka 
Bolševikai Baltstogėje. ; riuomeriė atsimetė ant pietų, 

Vokietijos vvriausvbė, a n b i i ^ " t o l o k a i u ž ^ m u n o . Pas-
gautu čia žinių. sukoncentruo-|k 'ni.Juos t u o J a u s l i au jas i lx>l-

ševikai ir užimdinėja naujas 
vietas. 

Bolševikai paėmė Radz\vilo-
\vo ir briaujasi išilgai Sloni-
no-Prnžann vieškelio. 

darbuojas 
Dirkti 200,(XK) kareivių uni- Į pos ir. pas 
formų ir avalinių tiek pa-t po-j są platų 
rų. * Į Tokios 

Bet darbavimasis eina per- j <v-ių generol 
niek. Nes vyriausybė tikrai ne i žinomas 
gali pasakyti, kokią poziciją j vokiečių 
šiandie užima Su v. Valstijos. .lis apie 
Tuo labjaus, kad bolševikų 
lenkų klausime vietos vyriau
sybei nieko nepraneša talki
ninkai. 

Karės sekretorius Baker vis
gi paskelbė, jog bolševikų-
lenkų karės metu Suv. Valsti
jos yra neutralės. Ir nuo pra
džios tos karės neparduota 
lenkams jokie karės daiktai. 

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

delegacijos su 
evikais • tarybos 

pnės gal palies vi 
Mali. 
ra opinijos vokie 

Erie Lndendor 

I perėmimo administracijos pa 
! liuosuotuose bolševikų Lietu 
vos kraštuose. 

Delegacijoj buvo gen.-leit 

yra išreiškę 
btam vieši 
nie. Tai 
mėnesi. 
Vietos ofici 
kai-kurios 

•n. liepos 29. — 
įetinė Rusija nu-1 suvėlinta). —Nepabaigtos lie- Švenčionėlius, šitą demarkaci- čia paaiškina, ką reiškia Lie-

K)l-1 jos liniją paima saugoti mūsų tuvos "ultimatumas," pasins-
del! kariuomenė. . . . tas sovietinei Rusijai, apie ką 

Besiderama dar apie Lie- v a k a r D ū V 0 skelbiama iš Var-
tuvos civilės administracijos s&^s-
anapus demarkacijos linijos 
organizavimo klausimą. 

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

luvusioje karėje Katche ir seimo nariu Kairys 
nijos vadas. I ir Požėla. Jiedu gryžo iš Vil
tai savo pažiūras i niaus pranešti čia ministerių 

ligšiol nepaskel- kabinetui apie tarybų pasek-
ivo memorandu- mes. 

ašes dar praeitai 

Tas "ultimatumas", tai se
niau Maskvon pasiųsta Lietu
vos vyriausybės nota, palie
čianti visas tas Lietuvos te
ritorijas, kurias pirmiau oku-

tarties su esamais Rygoj bol-1 b o ^ y j ^ į 
ševikų delegatais apie Vil-

pavo lenkai, gi šiandie inėję 

Mėse sferose gauta 
rarbesnės ištrau-

KAUNAS, liepos 27 (suvj- niaus ir kitų rusų paimtų kra-
linta). — Vyriausybė sutiko i štų reikalus. 

PRANCŪZAI PANAIKINO 
S R I J O S KARALIAUS 

SOSTĄ. 

ja savo kariuomene Inster-
bnrge, šalimais Suvalkijos, su 
tiksiu apsaugoti savo rtibežius. 
Nes vokiečių manoma, kad 
lietuviai su bolševikais persi
mos rytinėn Prūsijon, kurio* 
žymi dalis priguli Lietuvai. 

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

Beirut, Sirija,/liepos 29. — 
Prancūzijos kariuomenė užėmė 
Sirijos miestu Damaską * ir 
Aleppo. I r tuojaus proklemno-
ta šerifo raldžTa. ' " 

Prancūzų kariuomenės va
das paskelbė, jog Sirijos kara-

kc su Oraikija ir Rymu. To į su sovietine Rusija padarė 
priežastis bus nubukimas ša-j taiką. Red.) ir reikalauja pru-
lių vyriausybių ir letargas sų provincijos Rytų Prūsijoje, 
buržujų. Pastarieji visais lai- j "Aš nupasakojau bolševi
kais myli but užsidarę nanuio-: kizmo pavojingumą mano pa-

*se. Net ir tuomet, kuomet jų j sikalbėjiniŲose vasario pra-
veikimas Imtinai reikalingas, j džioje. šiandie tas pavojus 
kuomet ateina sprendžiamoji j pasitikrina, l^ninas savo li-
valanda. nijas praplečia ligi rubežių 

_ . » . , . , : Kinijos, Afganistano, Persi-
Bolsevikizmas — baisūnas. . T ... . . . 

j jos ir Indijos ir jis pasiren-
"Bolševikizmas yra toksjgęs tęsti tą sav0 pa\Tkstant] 

kos iš to memorandumo. ' 

Pulsianti iir Vokietija, f " K a i p tik nuo bolševikų 
spaudimo suicris Lenkija," ra
šo gen. Ludpndorff, "tuojaus 
turės smukt| Vokietija ir Oe-
ko-Slovakijaj Paskui bolševi-
kizmo bangoj palies šiau;:nes 
ir pietines valstybes. 

"Tegu net vienas nemano, 
kad bolševikizmo nepaliestos baisūnas, kurs priverstas bu- Į pažangi avimą. 
galės išlikti fltalija, Prancuzi 
ja ir Anglijai Negi kokios sep
tynerios jurts sulaikytų tą 
bangą rad£*w >>iešpa tijų." 

Sakosi pažjstas karę. 

Gen Ludendorff memoran-liatis sostas sugriautas ir pa 
čiam karaliui feni'įsakyta I d u - m e P a ^ « k o , ^ V* ?*%*• 

tinai pažangiuoti ir pinties, j "Sjberijoje laikinai sulaiko 
jei nori gyvuoti. Jis £ M H b « Į t e * i k n | Japonija. Bet 
progresuoja. Laipsniškai slen-' boSevikai visyien tikisi užplų-
ka nuo rytų j vakarus h vi- *tj j r ̂ .^ Japoniją. 
ską po savimi traškina tarp;1 

vidužemio jūrių ir Atlantiko 
vanden\mo. 

"Yra nesunku pramatyti. 

Susiduria su Anglija 

"Bolševikai abiem pasaulio 
Šonais susiduria su Anglijos 

apleisti Siriją. 

JAPONAI UŽIMA ŠTAUPI-
NE DALĮ SACEA- „ 

Lmo. 

DANZIGE STREIKUOJA 
DARBIND^KAI. 

Tokyo, liepos 29. — Karės 
| ministeris gen. Tenaka prane-

Vuršava, liepos 29. - ? l)an-
zigan yra atplaukusių daug 
bivų su ginklais, amu;i: ija ir 

Bolševikai paėmė, Baltstogę, j karės medžiaga,'skiriama len-
didžiai svarbų geležinkelių I jcams. 
centrą. Bolševikai paskelbė, | Sustreikavo prieplaukos len-
kad kaip Baltstogę, taip Su- j kai darbininkai atsisakę iš-

j šė parlamente, kad 4 tukstan-
| čiai japonų kariuomene." pa

siųsta užimti šiaurinę dali Sa-
cl .n 3 Ino.' 

valkus jie pasilaikysią armis-
ticijos ir taikos tarybų metu. 

Lenkai labai pavargę. 

Šiauriniam fronte bolšefvikai 
varosi pirmyn, nežiūrint pas
kelbimo mušiu pertraukos. 

l^enkai pavargę, netekę ka
ringos dvasios ir drąsos, be 
jokio pasipriešinimo atsimeta 
ant tikrosios Lenkijos. Paskui 
juos varosi bolševikai. 

Lenkų armijos oficierai bū
riais dezertuoja, drausmė ka
reiviuose nyksta. Tik kaikurk 
lenkų būriai su knlkasvai-
<l;/i«i< l-;ii-tiir noUillfii 

)v<\<\{raukti iš nžimamų pozici
jų-

Tai tokie kareiviai, katriems 
rupi apginti nuo l>olšerikn už-
p.'ndimo s;ivo tėviškes. 

T>en'k!i armiją nuo visiškos 
pargaišties išgelbėjo tas fak
tą-, kad bolševikų va;ia- r 'n-
rėio k;io pamainyti savo r\v 
<ika;Mav];-ii.v rni^iri '••-

krauti iš laivų tuos visus daik
tus. Jie sako, gana lenkams 
karės. 

Mėginama tan darban su
organizuoti motens. 

ITALAI APLEIDŽIA 
AVLONA. 

Albanijai pripažins nepri
klausomybę. 

Rymas, liepos 29. — Kai ku
rie vietos laikraščiai paskelbė 
apie tai, jog Italijos vyrian-
sjrtfe galutinai nusprendusi ap-

aori j leisti Albanijos, miestą Avloną 
ir paėiai Albanijai iš savo pu
sės pripažinti nepriklauso
mybę. 

Pirma to Italija Vu Albani
ja susimainysianti karės ne-
laisviais. 

PD2KTTE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

LIEPOS 29. 1920. 

(Tiicago ir priomiečiai — (Jra-
?,u« oras šiandie ir cvtoj; n~toj 
vėsiau. 

Temperatūra vakar augiausia 
8S I.; žemiausia — 66 1. 

Saulė teka .">:40; liedžiasi 7:44. 
.Mėnulis nfltekî  7-44 vakare. 

Maršuos ant Berlyno. 

RUSIJOS AUKSAS PAS
KLEISTAS KINIJOJ. 

Matyt, bus gen. Sėmionovo 
darbas. 

Pekinas, Kinija, liepos 28. 

tas karę, nes antgalvėlyje pats į jog bolševikų armijos vidumi; spėkomis. Tikroji šito proble-
taip parašęs: "Gerai pažystan- gegužės pakels puolimą ir nu-J J»a. tai susikirtimas civiliza-
f-io karę vyro atsiliepimas j j galės lenkus, kaip tas šiandie 
civilizuotą pasauli." Jis nori. atliekama, 
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 kituomet yra jvy-jtiesa. Lietuva nesusijungė, tik : Propaganda plačiai vedama 

j • • , • - = r ^ ? j Suomijoj. Švedijoj ir Norve-
taip, kaip ir iš paprastojo me-; šiandie paskleisti Harbine ru-; cijoj. Šitos šalys papuls bol-
talo pinigai. j bliai — tai bus išleisti paties; Ševikizmo naguosna be dides-

Bet tie rusų auksiniai pini-; Sėmionovo. Jis turi daug tų nio trukŠmo. 
gai ne visi naujoviniai. Dau
gelis iš jų yra senovės. Paei 

eijos su barbarizmu. Civilizuo
tos tautos tad tuomi labjausiai 
paliestos. 

"Bolševikų propaganda ple-
"Pasaulis tikrai turi skai-ičiasi per visą islamizmą, kaip 

tyties su bolševikų pažangia- Persijoj, taip Mažojoj Azijoj ir 
vimu Lenkijoje, ant Berlyno kitur. ^ 
ir Pragos. Lietuva jau susijun- j "Su ta propaganda jau pa-
ge su sovietine Rusija (Ne- minuota įlenki ja ir Rumunija. 

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

Tečiaus lietirviai 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
vikų kariuomenei. 

Sulig sutarimo, bolševiką* 
gali naudoties Gardino —Min
sko geležinkelio Unija Bet 
lietuviai valdo Gardino -r-Vil-
niaus — Dvinsko liniją, ku
rią pirmiau savinosi lenkai 

Rygcre 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 tos 
Lietuvos teritorijas. 

PAD3ITAS NELAISVĖN JA-
FAR TAYAR. 

na iš 18-tojo metasimčio. 
Vienas kinas krautuvinin- j Kad tas bus Sėmionovo dar-

Kas įvyko su Rusijos, aukso kas turi apie tūkstanti rusg j has gali paliudvti faktas jog 
atsargos dalimi, kokią turėjo auksinių monetų. Tie pinigai j nesėnai Harbine Kinijos 1̂111" 
žinoma kituomet Omsko vai- padirbdinti Rusijoje viešpa-j tinės valdininkai 15,000 rublių 
džia Siberijoje? | taujant carienei Katarinai H. • aukso konfiskavo pas gen. Se-

Oia ir kitur tas klausimas 

Sėmionovo. Jis turi daug tu nio truksmo. 
rublių, tad ir nesigaili. "Šiandie bolševikai didžiau-

! rią domą atkreipę į Vokietiją, 
Visur pilna aukso Čeko-Slovakiją ir Austriją.' 

DRAUDŽIAMA PASTOS 
DARBnnNKAMS MAIŠY-

TIES POLITreON. 

Turkai tad neteks Trakijos. 

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, jva-rųs bolševi
kų nugalėti rusų generolai ir 
kiti buvusieji Airšininkai tvir 

Washington. liepos 28. — 
Paštų sekretorius Burleson pa-

Yra ir kitų rusų pinigų ne-'mionovo generolą Sirobojars-
paprastos vertės, kaipo reteny-į ki, kurs mėgino tą auksą Įneš-
bė. Kadir tokie variniai reb-lti Kinijon. Jis sakėsi, jog tie I skelbė perspėjimą visiems paš-
liai, už katruos senų pinigu pinigai paskirti užmokėti mV t u viršininkams ic dariunin-
rinkėjai brangiai užmoka. Ir pristatytą'Semionovni karės j kauis nesimaišyti šalies politi-

medžiagą. . ^0Xl kampanijos metu. To rci-
Semionovo pulkininkui Kru-į k a , a u ; i a f į ^ tarnybos jsta-

| pskiui pats Semlonovas iš- į *>"n1aK 

» P1' mokėjo mum rublių auksui 
nigai, suprantama, paeina ne 

tų rublių yra Harbine. 

Matyt. Sėmionovo darbas. 

Tie visi auksiniai rusu 

viršininkai tvir- nigai, suprantama, paeina ne u ž k o k i t a i a t Į į k t v v a r m l p a . i 
tina, kad jie nieke nežiną a-j iš kur kitur, kaip tik iš Rosi-Uanavima. ^ 

Didžiūnu tų pimgų Harbine, 

SUAREŠTUOTA KELIOLI
KA INTARIAMU. 

Konstantinopolis, liepos 29. 
— Pagaliaus graikai užėmė 
Trakijos miestą Adrianopolj 
po aštrių susirėmimų su tur
kais —bulgarais, katriems va
dovavo pulkininkas JafarTa-
yar. šitas vadas paimtas ne
laisvėn. 

Tad reiškia, kad turkų-bnl-
garų pasipriešinimas galutinai 
sutraškintas. * Ir pati Trakijos 
provincija bus graikų užimta. 

Pinu ineisiant Adrianopo-
lin, graikai tą miestą iš visų 
šonų buv0 apsupę, taip kad 
turkų-bulgarų vadui nebnvo 
progos pasprųsti. 

pie pragaišusios milijonus an-! jos aukso atsargos, tos atsar 
-kso. 

Pasirodo aukso rubliai. 

gos, kokią turėjo Omsko, ar-j «'*"«•»"'" "i l"«»!MV n»r..iiWj Policija suareštavo kelioli-
ba Kolčako valdžia. Toji au- P * ^ i iWt 'ni 'J S a l , n . P'™*; ką intariamų žmonių sąrv-šyje 

j kso atsarga buvo žinoma, kai-! g a , S - į su apiplėšimu Hart, Schaffn-
Pastaraisiais laikais tečiaus po Samaros ir Kazaniaus de-! Sėmionovo tarnaitė Mary er & Mane kasininko, kuomet 

tasai ekonominis galvosūkis J pozi ta i. N savo dažnai kelionei gauna po: du plėšiku pašauta, gi du pa-
palengva išaiškinamas, kuo-; Tų depozitų dalį paėmė su liK).(XX) ir po aOO.OOO rublių bė>go. 
met Harbino turgavietėse pa-i savimi gen. Semionov. Kitą 
sirodė rusų auksiniai rubliai, j dalį paėmė bolševikai griuvus 

aukso nu0 paties Sėmionovo. Pabėgusiu plėšiku kol-kas 
Tad šiandie Rusijos aukso; nesurandamu. Nesurandami. 

šiandie Harbine yra daug to j Kolčako valdžiai. Pastarąją; atsarga suskaldyta ir visi aną žinoma, ir paimti pinigai 
aukso. Auksinių rublių turi i aukso atsargos dalj savo glo- į naudoja. Tuo tarpu pati rasų į 
kuone visi kranfuvninkai. j boję buvo laikę čekai-slovakai. j tauta breda per didžiausius '\ Lietuvos Misijos 
Auksas paskleistas apyvarton Tad gana bus aišku, jog1 vargus. 

Adresas: 
257 West 71 str., New York, 

PINIGŲ KURSAS, 
• • • ' • 

Svetimų viešpatijų pinigų ver
tė mainant nemažiau $25.000 lie
pos 29 d. buvo tokia snlig Mer 
chants Loan & Trust Co.: 
Italijos už 1 dol. 1? 1. 25 
Anjrfijos sterlingų svarui $3.77 
Lietuvos 100 auksinu 2.48 
Vokietijos 100 markių 2.-J8 
Lenkijos 100 markių 
Prancūzijos už 1 dolieri 12 fr. 90 
Šveicarijos už 1 dolieri 5 fr. 79 
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DRAU6*S 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

linini AI in. A O > 
f««A kafdieuą išskyrus nedėldieaius. 

PRENUMERATOS KAUTA: 
CHICAGO J IR UŽSIENYJE: 

Metuos $8.00 
Pusei Metu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00 

8UT. VALST. 
Metams . . $6.00 
Pusei Meto S-00 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba jdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

"Draugas" Pnblishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, BĮ. 

Tel. McKinlev 6114 
^ K J-djaK ^ * * ^ į 

re, t. y. pilnai, tai yra nepri 
leido naudotis tarptautinėmis 
salai timis, todėl negali dėt: 
ant Lietuvos nei priedermę 
pildvti neutralybės įstatus, 
kuomet tat yra kenksminga 
Lietuvai. 

__ 
Ketvirtadienis, liepos '20 1920 

Šleževičius, Galva
nauskas ir Grine

vičius. 

•-

Mūsų Neutraiybe. 
i Dviem viešpatijom kariau

jant trečioji nedalyvaujančioji 
karėje viešpatija vadinasi neu-
tralė. Neutraiybe reiškia vieš
patijos neprisidėjimą nei prie 
vieno dviem kaimynam kariau
jant. Lenkams ėmus kariauti 
su Sovietų Rusija del Ukrai
nos Lietuva neprisidėjo noi 

Kol Galvanauskas buvo Lie
tuvos ministrų pirmininku, kol 
Antanas Smetona buvo Lietu
vos prezidentu, tol Lietuva, 
. . H . . I . 1 1 * o > w r < ] . l l > l < W I ' j U l l l i i l l 
I 1 U V 1 M V J. V « - - * ^ * V . * » . V - * w» * ' * I | I • • —J. 

Vilnių, pilnai prisilaikė neu
tralybės Lenkams kariaujant 
su Rusais. Kuomet preziden
tu tano p. Narušcviš'us, o 
ministrų pirmininku u. K. 
Grinius, mųs tautos politika 
išėjo iš neutralybės. Tas i'ak-

Lietuvos Vargai. 
Lietuvos, kaip matyti, jaujdė, ir suvaldę kįarp savęs pa

joki jos išlaukiniai priešai ne- \ sidalino. 
užslopins. Galop, tie priešai! Kada pirmieji europiečiai 
mažinasi. Jie vieni kitus klup-! kolonistai pradėjo keliauti j 
do, o Lietuva stiprėja. Ameriką, tai tuomet vietiniai 

Bet yra kitų priešų, kurie \ gyventojai, indijonai, buvo 
Lietuvai kenkia, ja žudo ir ga-! liuosi ir neprigrfmingi. Jie bu-
li baisiausių skriaudų padary- Į v " labai narsus ir karingi, bet 
ti. Tie priešai yra girtuoklys
tė, valdininkų ir milicijos sau-
vališkumas ir nesąžiningumas. 

Daugybė Lietuvos dabarti
nių valdininku yra geriausi 

tapo pergalėti ir visiškai su
naikinti mažumos, europiečių. 
Indijonus sunaiiano ne tiek eu
ropiečių ginklai, kiek jų svai
galai. Anglai įr olandai, kurie 

oius jiems rnbežiiis nustatyti.] Lietuvoje lenkai .šventė Lie- f*" 
Frie Alijantų pasiūlymo bol
ševikai, matomai, šino tarpu 
nėra linkę. , 

Paskiausioji " lu l tos" ieie-
•graiua iš Kauno, 1:) lbpos, 
praneša, kad mūsų derybos 
su bolševikų kariuomenės va- • 
dais Vilniuje del perėmimo 
Vilniaus ir apielinkių admktis-

ir gryniausio, kraujo buvusių č i a P i r m i atsikraustė tik tokiu 
* j ginklu daugiausia ir kariavo. 
' Iiuiijoiiai svaigalų ėdami vie-

rusų valdininkų įpėdiniai. 
Apgaudinėja, kyšius ima, 

savo pareigas arba apleidžia, 
arba pildo visiškai netikusiai. 

Milicininkai, kurie turėtų 
būti 

ni pirma laiko žuvo, o kiti 
tarp savęs bekariaudami pa
tys išsižudė. • 

Girtuoklystė ir Lietuvai ga-
tikrais tvarkytojais ^ ! n n e i u a ž a p a k c R k t i . J (> i 

tvarkos dabotojais, yra, kaip 
tik atpenč, didžiausi betvarkės 

tas parodo, kad asmenų per- platintoja. 
mainą mųs politikoje daug rei
škia. Tauta nepersimainė, bet 
asmenys persimainė, persimai
nė ir politika. 

Gerai, kad Vilnius tapo at
gautas. Bet ineinancia. j jj Lie
tuvos kariuomenę pasitiko ru
sų komisaras, kaip Šeimyuin-
kas pasitinka svečia. Komisa-
lac pažadėjo, kad rusų ka
riuomenė išeis iš Lietuvos, 
bet kol kas visas pietinės Lie
tuvos rytų kampas tebėra pil-

i r.a? rusų kariuomeii"S. Nėra prie Rusų nei prie Lenkų, l a s ; * .; 
* .. . \ . * , . . i aiškaus ohenano pranešimo, 
vadinasi Lietuvos neutraiybe. .. /~* .T , . .„' 

pasitraukusi iš 

t 

< 

. k a d ji butų 
Apšviestame pasaulije, ypač j y;}nįaus. 

tarp Europos ir Amerikos 
viešpatijų buvo šiek tiek įs
tatų apie neutraiybe ir jos iš
pildymą. Tie įstatai apėmė 
toli ne visus dalykus pasitai
kančius neutralybei esant. To
dėl galima sakyti, kad tarp
tautiniai pasaulio įstatai apie 

-'neutraiybe buvo ir tebėra ne
pilni. 

Tie nepilnieji neutralybės 
įstatai buvo ir yra įstatai tik 
toms viešpatijoms, kurios tu
rėjo savo atstovų suvažiavi
muose, išleidusiuose :icutraly-
bės įstatus. Kai-kurios* vieš
patijos, priėmusios neutraly
bės įstatų didžiumų, keletą 
bet-gi nepriėmė ir skaitėsi ne
turinčios priedermės tą pildy
ti. Taip yra įsta'a? karės me
tų netrukdinti maisto priveži-
UKĮ vienos kariaujančios dali »s 
nekariaujantiems gyventojams. 
Anglija to Įstato nepriėmė ir 
užgriebdavo laivus vežančius 
maistą i Vokietiją pasaulio 
karės laiku. 

Kartais viešpatijos laužy
davo savo pripažintv.< neutra
lybės jstatus. Taip Vokietija 
1914 m. Įvedė savo kariuome
nę į Belgiją, nors buvo pasi
rašiusi po įstatu draudžian
čiu tą padaryti. Taip porą me
tų vėliau padarė Anglija išso
dindama savo kariuomenę Sa
lonikuose, kurie priklausė neu-
tralei Grekijai. Tokių nusikal
timų prieš savo pačių pripa
žintus neutralybės Įstatus yra 
padariusios pačios didžiau
sios, pačios artimiausios ir 
pačios pirmiausios dabartinės 
viešpatijos. 

Jeigu tat Lietuva neapseitų 
taip, kaip neutralybės įstatai i 
reikalauja, tai, pirmiausiai,! 
netaptų blogesnė už beveik 
visas paskutinėje karėje da-

į Ivvavusias ir nedalyvavusias 
viešpatijas. Kadangi Livtuvos 
atstovai nedalyvavo nei viena 
me suvažiavime nustaciusiame 
nomrahbės įstatus, todėl ne 
gaJi luti nei kalbos apie Lie
tuvos nusikaltimą neairaiybė? 
įsta f.ms. Lietuva nedali imti 
ant savo pečių vienas tik sun
kyn; les, kuomet jai r-tduoda 
ma oatogumų. Didžios-^i, vieš 
paffgos iki šiol nepripažino 

Šleževičiaus laikais Lietuvą 
laikė užgulusi vokiečių kariuo
menė, likusi dar nuo 1U1") me
tų. Paskui atsirado naujai at
vykusi )>ermpntininkų kariuo
menė. Lietuva turėjo pakentėti 
luos nemalonius svečius. Ber
montininkai žlugo, Šleževi- j jie cypdami įstatymų laikytų-

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

ar nepriguli taip-pat nuo val
dininkų. Vieni, gal but, laikosi 
teisingų įstatymų ir ima kiek 
priguli, o kiti gal jokių įsta
tymų nesilaiko, o gal pritaiko 
tokius įstatymus, pagal kurių 
gali paimti daug daugiau. 
Sunku stačiai kaltinti, bet spė; 
lioti galima. 

Girdėti, kad reikės Lietuvo
je Geležinės Ministerijos, kurt 
geležine ranka šluotų laukan IĮ 
Lietuvos v įsas šiukšles, kuriu 
senasis rusų valdymas ir bu
vusioji karė tiek daug Lietu
voje priveisė. Turės ji taip 
pritverti valdininkėlius, kad 

čiaus ministerija atsistatidyno. 
,'ffs vietą užėmė Galvanausko 
ministerija. Ji pasižymėjo 
Lietuvos ir Anglijo* bičiulybe 
•r neutraiybe su lenkais. Bet 
lenkai tapo j«vyti, netttralybcs 
r.ebėra ir ministrams pirmi
ninkauja p. Grinevičius. 

Trumpa mųs tauto,? gyveni
mo peržvalga- parodo tris mi
nistrų kabinetus ir tris sveti
mų kariuomenių užgulimus ant 
Lietuvos. Vienam ministrų ka
binetui rodosi viena sloga ge
resnė, kitam kita. 0 mums 
lietuviams tos svetimos ka
riuomenės 'mūsų tėvynėje vis 
vienaip išrodo sunkios slogos. 
Jų spalvos skiriasi: buvo juo
do prūsų erelio pulkai, buvo 
balto lenkų erelio garbintojai, 
yra raudonoji rusų ainiija. 
Jau mums Į>akartka tų sveti
mų spalvų. Norėtume kada 
nors liktis be svečių ir pra
dėti savo dienų darbą dirbti 
savo namuose ir laukuose. 

Jau trokšta širdis ministeri
jos, kurios pirmininkas butų 
nei "vičius" nei *'auskas'\ o 
kokis nors "ai t is ," "onis" ar 
" a s " . Gal tada nebūtų nei 
svetimų spalvų, nei svetimų 
kariuomenių mųs žemėje. 

Belgijos Socija-
listai. 

Belgijoje algos kunigams y-
ra mokamos iš valstybės iždo. 
Mieste Charleroi (skaityk Ša-
rlerua) pakilo sumanymas pa
kelti kunigams algas del gy
venimo reikmenų pabrangimo. 
Socijalistų Federacija tame 
mieste savo nariams uždraudė 
balsuoti už tą sumanymą. 

Oi'ieijalis socijalistų parti
jos organas Belgijoje yra lai
kraštis "Le Peuple" (Liau
dis). Jo redaktorius yra dūles 
Destree. Tas paminėjęs savo 

Lietuvos neprigulmycės de ju-1 draugų sutartį šitaip rašo: 

Si. 

Jau prieš St. Seimo susirin
kimą daug gerų įstatymų bu
vo išleista, bet valdininkai ne
siteikė jų laikytis, jie bandys 
ir toliau taip daryti. 

Kitas priešas — tai girtuok
lystė. Šis priešas visokeriopai 
veda Lietuvą Į pražūtį. Seniau 
Lietuvoje žmonės gėrė, bet da
bar geria daug daugiau. 

Nežinia delko taip darosi/ 
Gal but iš didelio džiaugsmo, 
kad susilaukė nepriklausomy
bės. Bet reikia atminti, kad 
ne. svaigalai iškovojo nepri
klausomybę, o tik blaivumas ir 
pasišventimas. 

Lietuva sykiu su Lenkija 
jau kartą buvo netekusios sa
vo nepriklausomybės, JO tai at
sitiko tarp kitų priežasčių ir 
dėlto, kad lenkų ir beraviu po
nai pamėgo perdaug patys ra
gauti ::vaigalėlių ir liaudį jais 
vaišinti Beragaudami svaiga
lų visiškai neteko ir tos ma
žos tvaikos, kurios da pas juos 
truputis buvo likę, o po to, 
kaipo letvarkius, kiti suval-

" Jeigu jie nėra pilni kuo-
žemiausios antiklenkalės 
dvasios, tai kaip jie gali sa
kyti, kad ko reikia kitiems 
viešiems samdininkams, dar
bininkams ir patiems atsto
vams, to nereikia dvasiš
kiems? Ar-gi tai ne ta pati 
senoji tikėjimo persekioji
mo dvasia, kylanti pačiu ne-
reikalingnoji laiku' Nejau
gi socijalistai to nežino, kad 
vėl pakeldami karę prieš ti
kėjimą jie užgauna tuos 
katalikus, kurie kovojo, kad 
laimėtų reformos pataisan
čios darbininkų gyvenimo 
sąlygas?" 

Belgijoje, matomai, esama 
dvejopų socijalistų, bet tarp 
Lietuvių nėra tokių socijalis
tų, kaip jų organo redaktorius 
Brusbelles'ije. 

0 t . , i -

travimo dar tebesitęsia. Tos 
mušu delegacijos nariai : Sei- B ™*» Revoliucionieriais P * 
mo atstovai Kairvs, Požėla! * i r o d ė g a u s i a moterys. Ko-
ir gen. Katehe sugryžę iš j v o t * Augiausia su liežuviais. 
Vilniaus tariasi su ministerių Į 2tafl*ės sužinoję, kad parė-
kabinetu Kauna. ' I K> dovanos iš Amerikos, rei-

Bolševikai užima Baranovi- i Galavo jąs tuojaus išdalinti, 
eius. * Kandidatų prie dovanų pasi-

20 liepos. Lėnk,ai dar Gardi-Į f ^ f l a b a i / , a u f ' , ° *T**3 
no ir Suvalkų apieliidcėse. 
Jiems gresia apsupimo pavo
jus iš šiaurės ir ryt-pietinės 
pusės. 

tavoje savo tautišką Lenkijos j jlžmok Gera Amatą. Ui* 
šventę: gegožės 3 d. Konstitu 'dirbk $35 tiri $75 Savaitėj 
cijos pagarsinimą. 

Lietuvos lenkai dvarininkai 
supirkinėjo .javus ir jais slap
ta rėmė lenkų locijomis. 

BadvilišMs. Amerikiečių do
vanos čia sukėlė kone revo-

tų pilietybės teises, tai galima 
laukti, kad lietuviai besisvai-
gindami ir pačios nepriklau
somybės nepasigailės. Kitas da 
pasakys, o kas man ta nepri
klausomybė, by tik butų deg
tinėlės, o kas Valdvs, tai vis 
tiek. 

Reikia tikėtis, kati tokio prie
šo nei Lietuvos St. Seimas nei 
Lietuvos valdžia nepakęs, kad 
pasistengs nusukti jam spran
dą kogreičiausia. Teprasmen
ga jis pats, ne ką turėtų ken
kti Lietuvai. 

Visus prietaisus degtinei 
varyti slapčia ir atvirai lietu
viai gavo iš kaimynų, kuriems 
rūpėjo iK-tureti šalę savęs ga-
i n. os tautoo. Tuos pi knistis 
Upninkams ».i:statė ir išdali-
t ;> neskaiUi^ga nelietuviška; 
kalbanti dalelė žmonių, kuri 
guoriai rvgiasi paimti vai-
i.. ą aut vi:^ lietuvių ir oa-
s.naudoti ;!nis. Kas Lietuvos 
uaudą i šma l s i ą s turi kariau-
i: iu jos g'- }}m. 

V. K. 

i . 

LIETUVOS BESIJOS IN
FORMACIJOS. 

(Pabaiga). 

17 liepos. Lenkai pripažino 
netekę Vilniaus ir tvirtinta, 
buk mušėsi su bolševikais 
Vilniaus gatvėse Del atgavi
mo Vilniaus Kauno įvyko 
milžiniška manifestacija. Lie-
«uvos kariuomeitė apsupa vi 
*as Vilniaus apiol'«nkes, užima 
X. Trakus ir miesieli Sarek 
" atarų į pietus nuo Vilniaus 
Toliaus į pietus užima dali 
geležinkelio Viblius-Gardiuas 
ir miestus: Druskininkus, Mer 
kine, Varėna, Marcinkonis ir 
\*alkininkus. Šiaurini ame-gi 
l>are artinamas! prie Vidžių. 
Lietuvos vald/K*f o\;'egaeijo 
tariasi Vilniu.j'j su bolševikų 
kariuomenės vadais del paė
mimo valdymo • funkcijų p&-
liuosuotame p%r bolševikus 
Lietuvos plote. į-

Iš Maskvos | ryžus JieUivių 
taikos delegacija. 

16 liepos. Sulig neoficijalių 
žinių, Lietuvos prezidentu 
išrinktas T. N'octts (Naruševi
čius). Lietuviai atvadavo 2,-
.300 k\*ad. kiloraetrtj. savo že
mės. Vilniuje mus u i: bolše
vikų kariuomenė. Bolševikų 
komisaras užrubežio reikalams 
Cičerinas savo telegramoje 
tvirtina, kad totą raudonoji 
armija veikiai apieisianti Vil
nių. 

Rusų kariuomenė užėmė Li
dą. Vokietijos valdžia pa
reiškusi, kad lenkų bolševikų 
imtynėse laikysiantis ueutra-
liškai. , 

19. liepos. Rusijos sovietų 
valdžia davė atsakymų i Ali
jantų pašildymą. Bolševikų 
atsakyme pasakyta tarp kitko, 
kad. alijantai ^pers iaorns" 
rūbelius lenkams - paskyrę. 
Bolševikai pas&ada tinkames-

kiek, tat *Soeijalės Apsaugo.* 
skyrius ir Valsčiaus Taryba 
nusprendė įsteigti vaikų ir se-

i nių prieglaudą ir toms pavesti. 
01 K~«« i • j BovaMos buvo nukrautos klė-
21 liepos. Lina jau gandai i, . 

, . ,~ v : bono svirne, 
apie evakavimą Varšuvos. 

oo «^-^w ir i i •«; Už toki nusprendimą dau-
22 liepos Komunikatas iš x 

Komunikatą 
Maskvos skelbia: po smarkių 
musių bolševikai (veikiau gal 
lietuviai) Gardiną užėmė. Da
bar laukiama pilnesnių žinių j naudojo. Jie da daugiau paš-
del Vilniaus ir Gardino p a d e - 1 m e ! ^ 3 B t &«&**>'" visų kuni-
ties ir apie paliuosavimą Sei- CT « Pouų, na ir per rinkimus 

giausia karštumų teko klebo
nui. 

Soeijal-deinokr, tuo paši

nų, kurie jau randasi mūsų 
rankose. x 

Lietuvos Misijos Inform, Skyr. 

IŠ LIETUVOS. 
fikų Mokytojų Sąjunga" (la

žinių žinelės iš įvairių kampų, rė visą eilę rimtų mokslišku 

į Seimą gavo ten daug balsų. 
Mat, kaip kerštas net tikin

čius apjakina. 

Kaunas 
darbai 

Čia eina vis rimti 
mėn. "Kata-Gegužės 

Gorainiai (Vainuto vai.) 
Mokytojas Budrikas įsteigė 
čia vakarinius kursus suaugu
siam jaunimui. Juos lanko 40 
a'smenų. Mokoma lietuvių kal
ba, aritmetika, istorija ir da-
vinama mandagume. 

paskaitų. Įspūdis didis. Pasek
mės nemažos. 

įvairiose Lietuvos vietose 

Čia balandžio 24 ir 2-r» d. 
laikė savo susirinkimą studen
tai "Ateitininkai.'" 

Susirinkimo programas bu
vo labai turtingas ir rimtas. 
Pranešta, kas studentų kur 

Buk kirpėja. Ki
rpėjai visur rei-
ludairMmi. G»> 
rtausias amatas. 
mes išmokiname 
i keletą, tarai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

aanties. Vietos atdaros. SpecijaUs 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTER SCHOOL 
1*0 V. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4tu lubų. 

» • • • • i • • . . i . 

DB. J. SUN6UMN 
v»y«/»wf» m v n r u n j o 
Ofisas 48S0 W. 13 8 t 

m Com$ 
a. m Anmm 

Telefonas Cicero M*3 
Ofiso Cicaro' 4t 

«Af«amB UKrcniKAi 

Telefonas Boalerard 91M 

DR, 6. KASPUTIS 
DENTISTAS 

SSM S. Hateted Str. 
VALANDOS: 9—12 A. M. 

1—5; 7—8 P. M. 

——• 

Br. 0 . VAmiSH, 0. D. 
LIKTUVIS aaiŲ atmoAusTAS 

PUanaria* rimų liktų tempim* k»a y r a yiotiflml akaod*-
Jimo C&lvoa. wn tro
lio, aptemimo, n«r-
votama. ikaadaaaiaa 

Ir olaidorashia karačtu akly krelvoa akys. 
kater&kto. nemteslo; netllcraa akla indedam. 
Daroma aszamlnaa lektra parodanti* ma
žiausias klaida*. Akiniai pritaikomi tiilala 
rai. ton Ir eiti matantiems pag-alluta. ąai'Į* 
klte savo reg*Jimo ir vaikus einančiu* mo
kyklon. Valandos: nuo l t Iki < vakaro. N«-
dėltomls nuo 10 Iki 1 vai po plato, 
1558 W. 47th St ir Ashlaad Av. 

dega miškai. Manoma; kad i veikiama. Lietuvoje daugelis 
kaip kur tyčiomis blogos va- j ateitininkų studentų yra arba 
lios žmonių padegama. j karininkai, arba valdininkai ir 

_ _ _ _ 1 1 _ ; I tari daug sunkaus darbo. 
Kauno apskričio darbinin • Daug ateitininkų mokosi 

kai turėjo savo suvažiavimą.; Šveicarijoje ir Italijoje. Tto 
Išnešė daug svarbių rezoliuci- rimtai pasišventę mokslui ir! 
jų darbininkų ordinarijos rei-1 daugelis jų jau greit § baigs, 
kale ir kituose. Lietuvių Dar- Į Ateitininkai vis stipriau sto-
bo Federacija liko Įgaliota vi- j a ant katalikiškos platformos. 
sus svarstytus dalykus supro-
tokoluoti ir iš vyriausybės! Šiauliai. Geguž. 1 d. darbi-
reikalauti darbininkų apsau-. ninkai rengėsi padaryti de-
gos Įstatynųi. monstraeiją miesto gatvėse 

Paklydėl io Kel ias 
Keturiuose aktuose scenos 

veikalėlis. 
Parašė 

Vystanti šakelė 
Kaina 15c. 

Veikalėlis aeperdidelis, 
lengvas sulošti, gražaus ir 
rimto turinio. 

Norėdami gauti Adre
suokite: 

"DRAUGAS" FUBL. CO. 
1800 W. 46tii Str. 

... Chicago, £1. 
» — . . . . . . , . . ž 

l 

Tai tikras ir ramus kelias, i prieš dvarininkus ir fabrikan-
kokiu eina prie savo būvio j tus. Lietus sutrukdė. Tuomet 
pagerinimo ramioji dalis Lie 
tuvos darbininkų. J ie nesig 
riebia kruvinų ir šiaip blėdin-
gų Įrankių. 

• ' • -

susirinko Judfcapiečių dr. sa
lėje pasiaiškino apie St. Seimą 
ir atidainavę tautos imną iš
siskirstė. -

I L D A 
MILDOS TEATRAS atsidarys SUBATOJ, liepos 31, 1920, 

6:30 vai. vakare. Liepos 5 dieną tapo'uždarytas deįei padari
nio reikalingų pataisymų, ir dekaracijų, kurios jau yra iržbaig-
amos. Iki Subatai viskas bus pilnai užbaigta ir MILDAS TE
ATRAS atsidarys kaipo vienas iš puikiausių ir gražiausių 
teatrų mieste Cbicagos. Visi, kurie matė dekoracijas Mildos 
Teatro sako. kad kito tokio gražaus teatro Chicagaje nėra. 
Subatoj, kiekvienas iš Metuvių galės pamatyti, ar tikrai lieu-
viai turi gražiausi Chieagoje teatrą. Jeigu tas pasirodys tikrai, 
tai iš to galės visi lietuviai pasidžiaugti. Yra tai pfnna didelė 
lietuvių teatralė įstaiga, dr jos pasekmingas vedimas parodo, 
jog lietuviai gali sugebėti vesti dideles gražiojo meno įstaigas. 

Atsilankiusiems Į Mildos Teatrą atkreipiama atyda Į dvi 
ypatingas decoracijas. Viena didelė dekoracija yra tai ant 
sienos stačiai ineinanl Į teatrą, taip vadiname "Foyer", kur 
yra reprezentuotas sceniškas menas:— šokėja. Antras dides
nis paveikslas ant drobės randasi ant 'Troseenium Arcb". 
ant lubų. Tas paveikias reprezentuoja dramą ir muziką. Re 
tų dviejų didelių atistiškų paveikslų ant drobės, reikia temyli 
visa dekoracijos darbą nuo pat "Ix>by*' iki lozu. Ant ^nų, 
iš abiejų pusių, ant balkano, reikia pastebėti rožių vainikus, n 
nupieštus aliejaus spalvomis. Yra kaip gyvi. 

Scenoje statomi keturi aktai: 1) Burg Bros.— "Hand Ba-
lancing"; 2) Mnlm & Eldrige,—"N'ifity Nonsence*'; t) Duel 
ir \Vordward, — <4Bits of Vaudeville": ir 4) Kepper Ir Classy 
Cupids, — "Whiriwind Dancers.'* 

Be to, bus duobiami $ražų> krutamieji pveikslai. 

Jžanga: Balkana? 17 centų, apačioje 28 centai. 

Nedėlioję teatras bus atdaras nno 1:'M) po pietų, fki i 
vakare. 

J.P.WAITCflES 
ATTORNEY AT LAW 

U B T t V l B ADVOKAIAS 
t aaas B. WWOD 9TKBKT 

W6 W. Utb STBBBI 
CHKSB&. 

BsMsslsj 4SM 
" •• • • • . . . - - . . a 

S. D. LACHAWia 
UETLV1S GRABORTU8 

Patamaojn. laidotuvėse ko plsicasta 
Reikale meldžiu ataJSaukti, o m*M 
dartm bosite užganėdinti. •* 
2S14 W. 2$ PL Chicago, m . 

t i a 

DU. S. NMISLIS 
LMTtrVIfl 

OTDTTOJAS Ht OVRtTBOAS 
Ofisas Ir Orvenimo rtata 
SSSS So. HalMed Str. 

Ant Virgos rnirersal State Bank 
Vaiandos nuo 10 iki 12 ryte: uu<) 
2 iki 4 po piettj: nuo 7 iki 9 vak, 

Nedėlionis nuo -ū iki 2 
Tetetanaa Tau*. 

MILDOS TEATRO BENDROVĖ. 
J. J. HertmaBa\ic:us. S^kr. 

T«l. Ororar 7»4S :t 
Dr. C. Z. Vezelis 

LrjETlVlS DKHTC8TA8 
Valandos: »uo * ryto iki » 

Seredomis nuo i lyy: 9 vakare 
4713 SO. ASHLAND AVESTOS 

aru 47-tns Gmtnm 

KHd. 11S» IndcrK5xl«»cr BITIJ. 
Telefoną* Vaa Borai 2*4 

DB, A. A. ROTH, 
Rasa* rrOrtoJaa tr 
Bpertiallstaa Metcrlsks, Vyrflk^ 
Vaiką tr vftss casronBaų « ( « 

Vais&ITOaa: 1(V~.ll vyto Y-^« fw 
paetaj 7 - 4 rak. •nililli aiH 1 » ~ 1 » C 
OCSJH: ttM ttx 

••••••••••••••••—otoo—a n 
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DRAUGAS 

Liepos 25 d. vietinė Lietu
vos Laisvės Paskolos stotis 
dalino bonus Oglesby, IU. mie
stelio lietuviams, kurie buvo 
jų pirkę. Tame darbe ypatin
gai pagelbėjo niusų klebonas, 
kun. Bystrais, kuris bažnyčio
je pranešė žmonėms, kad pir
kusiems bus dalinami bonat, 
o nepirkusius ragino nusi
pirkti. Tą; diena, bony išilalin 
ia už iw doi. ir parduota,už' 
750 dol. 

Dabar įuusu. L. L, P. stotis, 
susidedanti su Baltimorės 
bendrovės rėmėjais, tirai par
davus bonų už $4,800 doi. Bet 

Tuodu nelaimingu atsitiki
mu įvyko laisvamaniškose šei
mynose. Nekoks, turbūt, gyve
nimas yra ir laisvamaniškam 
"rojuje", kad be laiko kraus-
tos iš šio pasaulio. 

J. K. 

LIETUVIU ROKADELLES C.,,,nm'nraBWM«»nwHHmiimHnnHiHiiiiniiiiinmHin!mmmnn!tinit!i( 
STATIMO BENDROVE 

Akron, Ohio. 
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L. E. ES . R. KAMPELIS. 

Nuoširdus ačių. 

Išvažiuojant Lietuvon Vai
kelio Jėzaus Draugijos atsto
vas Julius Balsevičius ir pa
siliekantis dar šioje šalyje tos 
pačios Draugijos atstovas Jo
nas Šeškevičius, išreiškia vi-

i 4 Siclti© SutCOJuoicitiS p a i S i S V u m i 

tai dar ne viskas. Mušu sto-4 našlaičiams namu, Kaune, nuo-
čiai yra paskirta kvota 10.-
000 dol. Todėl da reikia mums 
parduoti už 5,200 doi. 

Todal imkimės smarkaus 
darbo ir nepasilikim nuo riių 
lietuvių kolonijų. Stengfeaės, 
kad kiekvienas ir kiekviena i-
sigytų L, L. P. boną, kad visi 
inesv nesvyruojant, galėtume 
vadinties tikrais Lietuvos pi
liečiais. Neklausykim kas ka 
šneka. Juo greičiaąi pabaigsi
me parduoti mums paskirta 
kvotą, tuo didesuė bus garbė. 

Kas nori įsigyti Lietuvos 
Laisvės Paskolos bona ir tap
ti Lietuvos piliečiu bei jos ne
priklausomybės rėmėju, prašo
mas kreipties j vietos stoties 
pirmininką sekančiu adresu: 
Juozas Aukštaitis, 212 "\V. 5 
St., Spring Valloy, 111. 

Stoties Pirmininkas. 

širdžiausį ačiū. Vardai ir pa
vardės aukotojų buvo užrašyti 
tam tikrose knygose ir bus nu
vežti Kaunan. Taigi šiuomi ir 
pranešama lietuviu visuome
nei, kad daugiaus 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 viršminėtos organi
zacijos aplankė kolonijas ir 
surinko aukų sekančiai: 
\ -Brooklyn, N. Y. (18 sk.) 

$70.08; Brooklyn, N. Y. (13 
sk.) $112.18; Brooklyn, X. Y. 
(Šv. Jurgio parap 

I 

Lietuvių Rokadelles Statinio i 
Bendrovės šėrininku susirinkimas 
buvo kad laikine Valdyba galėtu 
perduoti atskaita iš gyvenimo ben 
drovės ir apkalbėti busiančius ple-
nus-naujai pradėtui darbui. 

Pribuvo ant susirinkimo ir iš 
I 

kitu miestu amatmnkai lietuviai j 
kaip tai p. Šlapikevičius iš Gary 
Ind.. carpimleris p. Jonatas iš 
Pittsburgo, elektriškas inžinierius 
p. B. Rakauskas iš Clevelaiid. ar
chitektas p. K. Stupinkevičius iš 
Youngstovvn, mašinistas, ir p. J. 
Šeštokas iš Dayton mašinistas. A-
part tu dar buvo ir vietiniai p. M. 
Kerbėlis, S. Radavičia ir piešėjas 
p. Jonaitis. Paremta svarstiniu li
ko nutarta visokiais budais įtynti. 
taip naudinga ir pageidaujama 
i i l \ ; V U I l ^ J E l V l i U U V « U V O 1 / v n u i v M V »%. v 

ri užsiima konstrukcijos darbu ' E 
statys namus, tiltus, išdirbines S 
medžiaga namu statymui. Kol kas S 
dirba Akrone ir kituose miestuose, 
gi sudėjus užtektinai kapitalo dali 
perkels Lietuvon kad pagelbėjes E 
atstatyti Lietuva. 

Lietuviu Rokadciies Bendro>vn\E 
dabartinis kapitalas $50,000 su ps 
dinimu iki $500,000. Bendrov.'- y 
ra inkorporuota Ohio Valstijoj ir E 
po valdžios prieiura. 

Lietuviu Rokadelles Bendrov-. 
savo užgimimu nekenks esančiom, 
ir busiančiom Bendrovėm be-, 
stengsis būti kegeriausiose sa:;-i-
kiuose sii kitomis Bendrovėmis. 
Šeras po $10.00 priimame Li'oei- • 
ty Bondas už lygia vertė. 

Į valdyba antriems metams pa
teko . sekantieje: Pirmininką" S. 

SIUSKITE PINIGUS IN LIETUVĄ 
P E R 

Division State Bank 
KOL MARKES DAR PIGIOS 

» , 

Siunčiame pinigus i Lietuva sulig žemiausio dienos kurso, 
čius aplankymą pinigų dastatome į kaip greičiausią laiką. , 

greitai ir teisingai. Parašus darau 

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

V 

• 

Parduodame Marke?, Rublius ir kitų. pinigus kaip pigiausia. Taippat perkame kitų tautų pinigu 
ir mokame augšoiausias kainas. NE PIEKITE AR BA PARDUOKITE MARKES KUR KITUR. PA
KOL NEDASIŽINOSITE ARBA PALYGINSITE SU KITAIS, MŪSŲ KADRAS. Tas yra labai svar
bu, nes mes žinome kad užsičėdysit pinigų. ATEI KITĘ IR PERSITCKRINKIT. 

• 

Jeigu norite važiuoti j Lietuvą, parduosime laivakortes ant geriausių laivų. Mes visada turime 
gana vietos del grįžtančių į Lietnvą. Taipgi užsiimame dastaryniu Jūsų daiktu (bagažaus) ant ge
ležinkelio stoties. 

VALPARAISO, IND. 

L. M. L. V. U. Draugija 
įtaikytame susirinkime, liepos 

28 dieną, ištarė širdingą pa
dėkos žodi, "Dirvos," "Vy
čio", "Draugo" redakcijoms 
už sekančias dovanas: 

"Dirvos" redakcija pri
siuntė dešimts knygų "Ašaros 
ir Džiaugsmas." "Tautos Vai
nikas", "Grafas Kaiminio 
Bernu", "Laimės Beieškant", 
"Rytų Pylis", "Veidmainys
tė ir Meilė", ",Užkeikta Mer
gelė," "Otekant Saulei," 
*'Kas slepiasi už žmonių ^įt-
sakų" ir "Atylios Siaubimas' 
Lietuvos Kraštais." ] 

"Vyčio" redakcija prisiun* 
\c "Vyčio" sąsiuvinį. 

"Draugo" redakcija pri
siuntė vieną knygą "Žmogus 
ir Gyvulys." 

Rast. L. Abaravičius. 

liadavi'-Ia, namu s\u •:.>;a.-» AVr, 
$99.99;-"ne, Vicc Firm. B. Rakauskas, a. 

Brooklyn. N. Y. ("Garso" na- j čhitektas Sekr. M. KerbdLs, K!; 
me) $13.00; Newark, N. J . jninkas K. Stupinievicius, Priž:. 
94.53. Baltimore, Md. 230.00.1 rėtoja^ Kasos Jonatas :i K. <Jjįi 

RAGINE. WIS. 

žmogžudystė. 

J . Norauskas su save žmona 
buvo išreikalavę is -,aidžios 
porsiskirimo. Jiedu gyveno 
skyrimu. Vienok subatoje, lie
jos 17 d. J. Norauskas nuėjo 
pas savo buvusiri mctorjf kari 
gyveno su maža mergaitt ant 
kambario prie K. Urbušo, Ir 
ją ant vietos nušovė. Leido šū
vi ir mergaitei, bet nepataikė. \ ^ ^ J*^**** k v ° < a S 

Trečiu šūviu šovė pats save, 
ločiau nenusižudo. Sakoma, j 

Bridgeporl. Onn. $67.18. Bro
oklyn, N. Y. $19.50, Hartford, 
Conn. $88.37. Forest City, Pa. 
216.40; Scranton, Pa. 93.03, 
Philadelphia, Pa. 168.56, Wa-
tervliet, N. Y. 58.00, Philadel-
pnia, Pa: 108.35, Camden, N; 
J. 51.50. Wilkes-Barre, Pa. 14. 
00. 

Viso yra Liet. R. Kr. B. 
Draugijos gauta $1383.99. 

Išlaidos buvo sekančios: 
Pragyvenimui, kelionėms ir 

kitokių septynių savaičių $2-
54.00. Laivakortė ir pasportas 
$97.50; keiionei-išlaidoms-rei-
kalams $75.00. Viso išleista 
$427.00. Iš likusių pasiųsta per 
atstovą čekis Pr. kun. Januse-
.\ičini 800 dol. ir 154. 79 cen
tai likosi pas L. R. Kr. R. Dr. 
iždininką. "VVilkes-Barre, Pa. 
lietuviai yra pažadėję $200.-
00, bet dar nėra prisiuntę. 
Lauksime. , 

tokas. 
Lietuvių Rokadelles Bendrove 

antrašas kur su "is'>.vs r e a 
lais gv:;»'-.a kreipus irekis: 
The Rokadelle Building Co. 
130 Wooster Ave. * 

Akron Ohio. 
(Apgr.) 

. 

Su visais reikalais užeikite ar rašykite j 

Su pagarba, 

JUOZAS M. BALTIS. 
Vedėjas Pinigų Siuntinio Skyriaus. 

State Bank 
2749 W. Division S t , near California Avenue, 

(arti Humboldt Park), Chicago. IU. 

Pinigų Siuntimo Skyriaus valandose nuo 9 vai. ryto iki 5-tai vai. po piet, L'tarninkais ir Subato-
mis visą dieną iki 8-tai vai. vakaro. Nedėliomis nuo 10-tos vai ryto $& 3-ciai vai. po piet. 
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REIKALAUJA. 

REIKALINGI 

VYRAI IR VAIKAI DIRBTI 

ANT PARDAVIMO 
p.vnsrorooA 

jrerežu ir, daža!<> krautuvė, geroj lie-
tuvin apgyvento.) vietoj srf'ocKas ver
tas $5000.00. namas $7000.00. Savi
ninkas apleidžia miestą. Apsišaukite: 
2547 IV. 47 Str. 

Telefonas McKinley 2*27. 

PACKIN<} HOUSE 

HETZEL & CO. 

' 

. 

1743 LARRABEE STR. 

Rengkitės Seiman. 

A trinančio mėn. pabaigojeT 

VVaterbury, Conn., yra ren
giamas Federacijos kongresas. 
Kongresan yni manoma kvie
sti .mnsu gerbiamuosius Lie
tuvos veikėjus gerb. vyskupą 
Karevičių ir buvusj Liet. prez. 
A. Smetoną. Taugi jau pride
rėtą pagalvoti apie dalyvavi
mą tose iškilmėse ir L. R. Kr. 
Dr-jos seimo. Reikėtų nepasili
kti užpakalyje ir su aukomis, 
nes kaikurios liet. kol. savo 

1\H<1 pasveiks. 

i prisiuntė Centram 
Kareivių dėžučių reikale. 
Skyriai, kurie turi dar su-

ftStfte HA panašus atsiti-j ™M kareiviams dovanų dė-
krnin> įvyi-n li<>j>os 18 d. pas M.; ž»toso ar numezgė sveterių, 
Bąlamus lojo pat miesto da-! lai he atidėliojimo siunčia juos 
h.į-, \ i k a r r feJttfa'tftbrs iŠ;Centran, nes yra viltis, kad 
ka*in kur parėjęs savo namuo-: n P t r » ^ 5 bus galima pasiųsti 
Be rado buvusj jnamj fcurfy-|i****8^*<. 
kinant !ai>-v;!MiM?ii>:<;i "rAju."' Visais mkalais reikia krei-
R<'t šeimininkui ifiiiK' *'roiu 
. . . j o " vio(o> nobnvo. .ii. Mij"'j'̂  
sprukti ]yrv duris ir j?m hp 
breaut pasivijo ku!k;.. Pa 
šautasis nugabentas \\xui\ 
nėn. sakoma, pasveiks. BJog-
daris nesurandamas. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

Iterbas pastovus mūsų fab
rike prie generaiio darbo. 

Albaugh Dover Co. 
2100 MarshaU Blvd. 

PARSEDJCODA 
Groserno ir SaldaMių krautuve. Lie
tuvių apgy^entoj vietoj, prie Sv. Jur
gio bažnyčios;. Priežastis pardavimo 
iSvažiuoju Lietuvon. ' 

928 W. sanl Sir. 

BARGENAS. 
Turi paaukoti gražią 80 akrų 
fanuią su visais moderniškais 
budinkais, tik 38 mmutos nuo 
" loop" ant Chicago & Bur-

ESTRA BAKGEJIAS 
Parsiduoda Expreso Biznis ledg ir j 

anglių mufavimo. Du trokai Oarford 
2 pusės tono. Fordas 2 tonų. 1920 j 
metų ir vienas Overiand 5 pasažierių, j 
karai visi atrodo kaip nauj! 1r par- j 
duosiu viską ai puse kainos. Riznis j 
išdirbtas per 8 metus ir namas mu- i 
rinis vieno pagyvenimo su garadžiu- i 
mi. Parsiduoda kas norr-s gal^s ir na- ; 
mą nupirkti arba atskirai pirkti. 
Priežastis pardavimo greitu laiku ; 
išvažiuoju Lietuvon. PasaJIertnj kar^ j 
mainysiu ant loto. Kas norit daug | 
pinigų padaryti, tai atsišaukite pas! 
savininką: 

*J. AUGAITES. 
819 W. 33-nl Str. 

Plione Yards 154*. 

Dr. P. P. ZALLYS 
iietvnt Dentistai 

10801 Sof Mkhlgan, Av«ue 
•Miiirt, m. 

TAUtNOOSt I t U I 

Telepbone: Tards 6492 

^ DR. S. BiEžIS. 
LIETUVIS GYDITOJ.^S IR 

CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Onai 6222 
Rcs. SI 14 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 i 

uam 
k, mm 

Tarta petjrrtiHą 
moterių ligose: rū
pestingai prillti-
riu ligonę ir kūdi
ki laike llcoa. 

S255 Sc. Halstcd St., Chicago, HL 

NAMAI ANT PARDAVTMO 
irandos, o žemai krautuve gera vie
ta bizniui. 

4751 So. Honorc Str. 

2 pagyvenimu mūrinis namas — 5 
ir 6 kambarių, gazas. vanos. Pidelis 
1 pagyv. medinis namas užpakalyje 

l i n g t o n Q u i n c y Baihvav .^ A n t j tinkamas del krautuvės ir garadžius. 

lengvų išmokesčių. Norint i %^°^: Cm*i str. 
Tards 7144. 

REIKALINGI 
Bookeepcr ir Stenografiste. Turi tu
rėti gerus pahudyjimus. 

Atsišaukite j M««ropolit«n State 
Banks. 

2201 W. 22nd Str. 

piies j 
L. R. Kr. R. Dr-ja, 
222 So. 9th Str. 

REIKALINGI LEKERIAI 
DEL FABRIKO DARBO 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT OO. 
39th & STEVARf 

REIKALINGA 
sena moteris prie vaikų. 

Atsišaukite: 
A. NORVTMENfc, 

4«2« S. Rockw«tt St. 

Paiaskau draugės, Oleaės Adomai-
t*«, paeinan^ioa iŠ Kaurfš guo., Ke-

B r o o k l y n , X . Y. dainės apskr.. Josvainio parapijos. 
sodžiaus^Konionlai. Kas Srnote «pie 
ja malonėkite prane*»i. ui ką t^riu 
c;. «.;ram. ičiu tškalco. 

IGN. K. DAMBRAUSKAS. 
S87 Bwi<on Str. Aarors D3. 

daugiau informacijų atsišau
kite ar rašykite: 

A. TRAUBE, 
1404 W. 18tos Str. 

ANT PARDAVIMO 
namas, galima aptuiti tuojaus, 4 
kambariai viršui Ir 4 apačioj, mo
derniški įtaisymai- Kaina $2900., 
722S Arteslan ATC 
Savininkas 7101 S, 'We-4crn Ave, 

PARSIDUODA 
Oakland automobilis, 10 mėnesių se
nimo, visiškai, geras, katp naujas iš 
gern ranku. Kas norite gero karo ir 
pigiai gauti, už $900.00, kreipkitės 
prie 

REAL ESTATE OFFICE, 
4542 So. V.ood Str. 

Tel. M( Kinlrv 4S20. 

EXTR.\ BARGENAS 
PARSIDUODA marinis, 5 flaty na

mas. Du pagyvenimai po 6 kamba
rius ir 2 pn keturis Ir storas. Ren-
dos neša $130.00 } nu-nesj. Namas 
ir visi kambariai yra visai geram 
stovyj. Kaina $10,000. Statant tok; 
narna dybar Kšuos apie $2'.000. Ile-
Skantis gerti n:iini| prikti ateikite pa
matyti. Savininkas gyve«a ant 3-Cio 
augsto iš fronto. 

A. 4. MATIOSINS. 
2»07 So. rnion Are.. ChJefigo. III. 

Lietuvos Misijos Antraiąs: 
257 West 71 str.. New Tork, 

ATIDA BIZNIERIAMS. 
Ant pankivima. 

Duonkcpykla arti rtidelio mt©st» O-
krono yra VISJ itafc^mai: peHus ir 
renila pigi. Duona galima nuvežti 
Akrono H»ttiviama, nes nėra lietu
vio duonkepio. 
. Atsi*ankitp ar Isi&ku klauskite in

formacijų -k»think«»e. f>ako! nepar
duota, nes norim. lietuviui parduoti. 

j»o VtVwH«»+ Are. Akron. Ok*>. iS1* A w -

Dfi. CHARLES SE6AL 
Perkėlė savo oflsn po n m . 

4729 S. UL^IL Avcdic 
Specialistas d&ora, rootero ir vy-
rn lUra-
Valandos nuo 10 iki 12 išryto: nuo 
2 iki 5 po pietų: nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki l. 

Telefonas Drexel 2880 

! Dr.LEMAlARAS 

I Lietuvis Gydytoja* ir OklrngM 
Bmeiaa*: 1*9M ««. M M g j Ava. 
Chicngoj: 4515 So. Wooi SIC 

i nk K^trtf rak^e m SiM kl Ittt I ' • - - • - « . j^tt TU. 

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

North Sidėje (Chicagojė) 
adresai: 

Pirm. — B. Trečiokas, 
Vice-pinn. — A. Raškis 
Prot. rast. — V. Mcreckis, 1732 

N. Girard St., 
Fin. ražt. — A. Rauskiriiutč. 
Kontr. rast. — E. Muroskiit. 
Ižd. — Zuz. Brunza, 
Ižd. glolvjai — K. Kisonaite ir 

V. Mickevičiūtė, 
Maršalkos — A. Gerdžiuiia.s ir 

S. Skrejrzdč. 
Stisinnkunai būva kas pirmą 

antradienį kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare Sv. Mykolo AM. pa
rapijos svetainėje, 1644 Waban-

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STOKOLTS 

I/otim- Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą j Poople Teatrą 

1SM W. 47 Str. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
« iki 8 vak. Kedcl. 10 iki 12 ryte. 

Ree. 2914 W. 4Srd Street 
Nuo ryto iki piet. 
Tel, McKinley 2*3 

DR. 6 . N. RASEI 
rraktiknoja t9 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St.. Chicago, m . 

SPECIJ AUSTAS 
Moterišku, Vyrišky, telpgi chro

nišku ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki I po pietį}, nuo i iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonu Tards (87 

Dr.M.Stupnickiį 
3107 So. Morg&c Street * 

C H I C A G O . n.iinioif) 
Te'efooaa Tarrta 6CM 

•alaados: — 8 lkl 11 u ryto: • 
l po plotu lkl 8 vak. ftodttto-
mla nno S iki 8 vai. vakar* 

V, W, RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Oftsaa Didmiesty): 

29 South La Šalie Street 
KA.-barii S24 

Trr i «otraI «S8fl 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
TeL Tardą 4S8! 

rAspoRTT; BLAinun 
PILDOME 

r»TKAi. 

i 

i 

Baltk- tnnsnltaMoo Ber«<«n. teo. 
SS 6 a Desrhom St CUcago. 

Po «alalnl rMuitntrik. kad 
; ttas raiatas taro tkiirini yra F.ATO-

H1C. PraSalin* ritus nsM^agamna 
turirtam)mo, o bu raiškia, kad roi-
kta pnfi^Mti vloaa. Pirdcodaisa 
p*c n : t acueKomn. i 
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DHIOGSS Ketvirtadienis. Liepos 29 1920 

BSE n o a tfaįo S £ 

MILŽINIŠKAS 

JOMARKAS 
PARAPIJOS NAUDAI 

Švento Antano, Cicero, 111. 

* " y "—*mKĴ /K* ^ 3fc 

Nedelioj, Rugpiučio-August 1 <L, 1920 
Bergman's Grove (Darže), Riverside, III. 

Rengia visi Ciceros Lietuviai Varde K. Federacijos. Tai bus Jomarkiškas — Kermo
šius, nes bus to Ko dar suhgšiol piknikuose nebuvo. • { 

Pradžia 11 A. M. — Lšlaimėjimas 5 P. Ai Širdingai kviečia: Komisijos ir Klebonas. 

3E BE E^3E 

1 CHICAGOJE. 
»* , m m T m. mm m • » -r -• r — — — — ̂ ~ — — — * • • • » • • » • » » » ^ ^ ^ — » ^ » • • » » • ;; 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Ketvirtadienis, liepos 29 d. 
šv. Morta. 

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

DAUG KALBAMA APIE 
TRUKUMĄ ANGLIŲ. 

CHICAGAI GALI PRITRUK
TI VANDENS. 

Gyventojai turi taupiau apsi
eiti su vandeniu. 

• atkreipia dotuos Į tą grūmo
janti pavoju. Daugelis piliečių 

! posenovri aikvoja vandeni, 
i laistydami daržus. ypač UŽ-
I draustomis valandomis. 

Tokie žmonės turi susipras
ti. Xcs gali ateiti laikas, kuo
met pritruks atsigerti salto 
vandens. 

Tad šitam atsitikime ir yra 
reikalinga pačių .piliečiu, pa-
gelba. Jie patys privalo pasi
darbuoti, kad vanduo l>e jokio 
reikalo neimtu aikvojamas, 
kuomet pumpu stotyse baigia
mi anglys. 

Nesutikimai tarpe vadų. 

Iš Tndianapolio pareina ži
nią, kad už streiką Illinois an-
glekasyklose kaltinamas šitos 
valstijos anjrlokasiu unijų pre
zidentas Farrington. JĮ» kalti
na visos šalies anglekasiu or
ganizacijos prezidentas Levis. 
Jis sako. jog Farrington senai 
buv0 pageidavęs eivilės karės 
anglekasiu organizacijoje. Tad 
šiandie ją turi.. Xes atsiekė 
tikslą, sukurstęs streikan an-
glekasius. 

tuo tarpu Farrington atsi
kirsdamas kaltina Lewisa2 Ir 

IŠ CHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ, 

IŠ NORTH SIDE. 

Visose vidurinėse valstijose 
pakilo anglių pritrukimo kri-
zis. Tas krizis palengva. l>et 
sistemaėiai paliečia ir Chiea-
gą su. aplinkiniais, mieste
liais 

Per visą savaitę kreiptasi 
Wasliingtonan anglių klausi
me, šauktasi pageltas, daryta 
įvairios konferencijos, kviesta 
anglekasiai taikinties su ka
syklų vedėjais. Tr visos tos 
pastangos pasirodė tuščios, 
-"-Anglių klausimas knsdion 
aršėja. 

Miesto Gary, Tnd., der l ru-
kumo anglių uždaryta dirb
tuvė American Slieet and Tin 
Mill. 5.000 darbininkų liko be 
darbo. 

Kitose dirbtuvėse irgi su 
anglių ištekliumi vos-ne-vos 
velkamavi. Daugelis krosnių 
užgesinama plieno dirbtuvėse. 

Pavojus su vandeniu. 

Kai-knriose dirbtuvėse, kad 
palaikyti darbus, kūrenama 
žibalas. Bet su žibalu nebus 
galima ilgai tesėti. 

Pačiam miestui Cliicago yra 
pavojaus su vandeniu. Del 
stokos pumpuojamo vandens 
turės but uždaryta (langelis aną dieną, kuomet eita pirkti' 
dirbtuvių. i svaigalų, patirta, kad mieste 

Stotyse pumpuoti vandeni! gyvuoja ir plačiai veikia 
trūksta anglių. Sulig praneši-' "svaigalinė" gauja," kurion 

šv. Mykolo parapijos sve
tainėje. Nerti Sidėje, liepos 20 
d., buvo prakalbos su pamarci-
nimais, kuriuos atliko šv. My
kolo N'orth Sidės parapijos 
mokyklos mergaitės, išlavintos 
Seserų Kazimieriečių, kurioms 
už toki jų pasišventimą nortlįsi 
dieėiai reiškia širdingą ačių. 
Tėvai, kurie savo vaikus lei
džia* i Seserų Kazimi-.-riečiy 
vedamas mokyklas, yra verti 
didelės pagarbos, nes jų vai
kai neša garbę tautai ir nepa
miršta liažnyėios. Už vis di-
didžiausia ačių Seseriai M. Ce
cilijai. Lai Dievas užmoka jai 
už toki pasišventimą šv. 
Mykole parapijos mokykloje. 

Prakalbas sakė gerb. sve
čias iš Lietuvos, kuit. 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 mūsų mylimos tėvy
nės. Žinoma, buvo ir tokru. 
kuriems nepatiko, kada gerb. 

nežinia katras iš jų šiandie y- kalbėtojas papasakojo gerus 

ra kaltesnis dol pakilusio an
glinio krizio. 

YVasbingtono gi kol-kas ne
surandama priemoriė sustab-
dvt.i ta krizi. 

NORIMA SUSEKTI "SVAI 
GALŲ GAUJA." 

Ji atiminėja nuo žmonių 
pinigus. 

darbus krikšč.-dem.. ypač ne
patiko, kada paprašė aukų 
kultūriniam darbui Lietuvoje. 
Nežiūrint tų, Lietuvą mylintie
ji nortfisidiečiai pasirodė 
duosnųs ir kada prasidėjo an-
':ų rinkimas, aukojo: 
A. Penkauskas $10.00 
A. Kumslitis 10.00 
K. Butkevičius 10.00 
J. (iordžiunas . . ' . . . t>.00 
V. Nausieda 5.00 

Viso suaukota $Li7 dol. 30c. 
Po to gerb. kalbėtojas nu

rodė vargingą padėjimą Že
maičių Dvasinės Seminarijos 
ir prašė tų, katrie užjaučia jai, 
neišeiti nepaaukavus ir tam 
tikslui. Aukojos* 
J . Krenunskaitė *J0.00 ; 
A. Krerainskaitė . 3.<X) 
K. Butkevičius ">.00 

Po 2 dol.: kun. pro i*. Meš
kauskas, A. Rugienis, M. Kru
šaitė, A. Komsfitis, J . Ger-
džinnas. 

Po 1 dol.: J . Ramoška, J . 
Mickevičius, A. Augaitis, J . 
K. Sloksnaitis, O. V 'paitienė, 
J . Lel)ezinskas, M. Bnmzionė, 
A. Mureika, S . Nausiedienė, 
J . Martišius, O. Morkūnienė, 
M. Kišonas. 

Viso, su smulkiomis, suau
kota 54 dol. 94c. 

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

Visiems aukojusiems tose 
prakalbose širdingai ačiū. 

Vardu Rengimo Komisijos 
I. K. Sloksnaitis. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

x^ j 
! mų, tam tikslui anglių užtek-j priklauso ir policijos nariai, 

sią gal kokioms keturioms į Sakoma, pati policija salin-
cur dienoms. Ir jei tomis dienomis! nininkams nurodo vietas, k 

nebus gauta ansrlių. sustos di
delės pampos. 

Miesto inžinierius Combs sa
ko, jog miestui pristatomi an
glys, daugiau kaip 60,000 to
nų, šiandie randasi kur ant 
geležinkelių, tarpe kasyklų ir 

A. Kriniinskaitė 5.00 
Tš išklausinėjimų detektiyo A j R ^ e n i s 3.00 

Petersono, kuris kaltinamas P o 2 d o ] . j č e p a i t i s s km 

vieno salnmininko prisidėjime,,^ Meškauskas, A. Avgaitis, 
prie atėmimo nuo jo p ) j f L Z i g u t i s i r K Balčiūnas. 

Po 1 dol.: A. Beniusis, 0. 
Ambrozaitė, V. Dapkevičia, 
T. Grizinskas, V. ftncukštas, 
T. Vaškunas. M. Stankus, J. 
A. Berkelis. J. licbezinskas, J. 
Sriubas, J. Daugirda, M. Ma
tulaitis, V. Kavaliauskas, S. 
Martinkonis, A. Gerdžianas, J. 
Bronza, J. Guzikauskas, M. 

M 

galima pirkti svaigalų. Kuo
met tie su pinigais eina, pi
nigai nu0 jų atimami. Arba j Bronizienė, M. Murauskienė, 
nupirkti svaigalai gabenant /T. Stepalionis, E. Rubokas, 
užgriobiąmi. 

Policija Šiandie laužo gal
vas, kokiuo būdu susekti 

daiktas tas padaryti, jei gau
joje Įsimaišę policijos nariai. 

Obicago. Gal kur sn anglimis Į ( n o s nevidonus. Bet nelengvas 
stovi užblakuoti. Nežinia kuo
met jie pasieks miestą. 

(Ji vanduo miestui yra svar
biausias daiktas. 

Reikalinga piliečių pagelba. 
Vagys ana nakti pasikasė 

Daugelis žmoįfc turbūt, ne j p o Vm}U}y, m 7 W e s t R ^ 
- — • — į velt road ir pavogė $8.000 ver

tės kailiu. 

IŠNEŠTA DAUG KAILIŲ. 

S FABIJONAS 

IA.PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

REAL ESTATE INSURANCE 

I Eiwrt»« AMERICAN BUREAU 
! Sim&a frt»iit»» Parduoda Laivokertat 

N O T A R U L Š A S 
M « U. U c U i Strttt. Ch.cito llltnoii 

T u f H t s N i BOULCVAUD 611 ' 

P. Sriubas, J. Martišius, K. 
Rimkus, A. Gerdžiunas, P. Va-
laitis, A. Mureika, K. Statule-
vičia, A. Šimkūnas, R. šneu-
kas, .7. Butkevičius, J. Vai
nauskas, K. Ignotaivčia A. 
(icnušauckas, P . Staims, K. 
Adomonis, M. Vinginauskaitė, 
J. Karašanckas, J. Valašinas, 
J . Didzgalvis, Z. Petraitis, J. 
Naujokas, A. Baškis, V, Dau
girdienė, B. Trečiokas, .T. K. 
Sloksnaitis, A. Sutkus. M. 
Žaldokas, M. Simonavičia, S. 
Kregsdas, O. Morkuniciiė, T. 
Šlajus. l\ Mureika, V. Čergn-

Edvrard lloppe. 3 metų, 42-! lis, P. Knzmickas, J . Krimins-
24 So. Talman avė., gatvėja kaitė, M. Kišonas, An Deksnis, 
žaisdamas užsikosėjo, pasprin- P. Valaitė, V. Mačekonis, M. 
^o ir mirė. ("lydytojas tvirtina, Kišonienė, A. Peldžius,. f. 
kad ji pasmaugė pakaklės gi-j Maskolaitis, J. Kaiiulis, P. 
I.'-. Į Pečkaitis. 

\ 

L. Vyčių 4-ta^knopa rengia 
šeiminini vakarėli pagerbti 
vardadieni savo,^r visos orga 
nizacijos, dvasios vado. klebo-
,i<) kun. Igno Albavičio. Va
karėlis nyks sufetos vakare, 
liepos 31 d., š. m., Dievo A p 
veizdvV parapijos svtainėje , 
18-th ii Union gatvi: . lygiai 
8:00 vai. vakare. 

Visu kuopų nariai širdiugiai 
yra kviečiami atsilankyri. Bus 
}\iiri programa. 

Tikiu, kad jaunimas-vyčiai 
nepraleis to vakart'lio ir ne-
pigarbę savo dvasios vado. 

Raštininkė. 

IŠ TOWN OF LAKE 

UŽSIKOSĖJO IR MIRĖ. 

Alumnų 1 kuopa laikė sa
vaitini susirinkimą^ kurin su
sirinko gražus butelis alumnų. 

Nutarta j rengti antrą išva
žiavimą Beverley Hills, mgpj . 
8 d. Tai-gi alumaai, neužmirš
kite dienos ir visi atsilanky
kite. Smagu bus, kuomet visi 
trauksime paskirton vieton. 

Šin susirinkimam atsilankė 
iš Saldžiausios iŠirdies Jėzau? 
Mot. ir Merg. draugijos dvi 
delegati, būtentf t . Norrilaitė 
ir K. Vezelaitė. kviesdamos a-
lumnus surengti minėtai dr-jai 
programą. Judvi pagyro a-
lumnus, kad vienybėje veikda
mi daug gražių pavyzdžių pa
rodo; stebėjosi taipgi, kad a-
lumnų susirinkimas būva tvar
kus, kad susirinkę gražiai ir 
mandagiai užsilaiko. Oalop 
linkėjo geriausių pasekmių vi
same veikime. 

ržkvietima alumnni priėmė 
.dideliu delnų plojimu ir iš sa
vo pnsės stengsis kosrcriar.sia 
programą atlikti, 

SugTJžusj iš atstogų dvasios 
vadovą, kun. X. Pakalni ši
tame susirinkime alumnai 
sveikino if džiangėsi sulaukę 
sav0 tarpan. Alumnė. 

TRUPUTI APIE SENĄJA 
UETUVIU KO-

LONUA. 
Farmos — Jeigu dar negir

dėjai, kur galima lengvai pra
lobti, tai atvažiuokite čionai 
ir pamatysite, kaip Lietuviai 
šioj apielinkėįgyvena ir kokie 
puikus javai ant laukų. 

Tuomet kelias geras ukes 
kurias dar galima nupirkti už 
pigią kainą, nes yra keletas 
svetimtaučių, Įsimaišiusių ta
rp, lietuvių, kurie nori pasit-j 
raukti toliau, nonai žemė la-| 
Lai de' linga. 

Dt̂ l platesnių žjnių kreipki
tės laišku arba ypatiškai prie 
rimsų. 

Jeigu norėtumėt važiuoti, 
parašykite laišką tai mes pa
sitiksime jus ant stoties. Ne
praleisk savo dienas vergijoj, 
bet ieškok sau linksmesnio ir 
sveikesnio gyvenimo. 

ONEIDA LAND CO. 
McNaughton. Wisc. 

A. t A. 
PETRAS JAUKSTIS 
PETRONĖLE JAUKSTIS 
VIKTORIJA JAUKSTIS 
ADOLFAS JAUKSTIS 
PRAK, IVANAUSKAS 

Visi jie žuvo liepos 27 
dieną nelaimėje ant gele
žinkelio arti Michigan 
City, Ind.. j kur buvo iš
važiavę automobiliu. 

Tu didžios ir nepapras
tos nelaimės lietuvių aukų 
laidotuvės įvyks ateinanti 
penktadieni, liepos 30 d., 
š. m. 

Gedulingosios pamaldos 
už žuvusių dusias bus Au
šros Vartų parapijos baž 
nyčioje, West Side. 

Po pamaldų mirusių la
vonai bus palydėti Į šv. 
Kazimiero kapines ir*te-
nai palaidoti. 

Viešpatie, suteik jiems 
amžiną atilsi dangaus ka
ralijoje! 

Burnines trobeles 
Burnine trobele prie ju-

su' telefono luiia svarbia 
role. Kuomet ji susimuša 
+ ,*:*%r¥>ftf K o l o o v » \< I IT *O «A.M<M 

ir negiliam gerai girdeli. 

f'hicagoje aplamai im
ant 70455 telefono burni
niu t rūbeli u susimuša kas 
met. ir ju vietas reikia 
naujų. 

Tiktai n p mąstykite kiek 
tai davuo h ii'aterijolo su 
dedama dod.mt 70,455 \ 
ofisus fabrikus ir namus 
šiam mieste. 

Atsargus vartojimas te
lefono sum.iius taisymą, 

ir duos ?otesni pa-
aVirfta. 

CHICAGO TELEPHONE 
COMPANY 

U.S.MaiiSteamsl)ipCom|)any 
S. S. SUSOUEHANMA 

G. T. 10067 

Išvažiuoja iš New Yorko j Bremeną ir Danzig 
(h? jokio mainymo laivu) 

Rugpjūčio 4-ta diena 
Cabiij K. . | Brcmen S1T5 iki S2«0; į Danzisr 8225 

Troria Kaiiia i Brcmrn $125: i DanziK $135 
$5 Karės tavu 

. Atsišaukite j 

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

Arha Į Vietinius Agentus. , 

Carter's Iittle Liver 
Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems 

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Piculka 
Mažas D< ŝas 

Maža Ka;na 

Kranja.. nctnrintiH f'rplp/'tcn 
yr>i priežastimi UbiUkusiii 
veidu. 

( 

Tikras tori pasirašysią* 

CARTER'S IRON PILLS 
•Tiun.« pagelbės, pamėginkite O 

m 0I3ŽHŪSU LIETUVIŠKA KHH'JTBVE CBICH60JE 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mnsų krautuvė—viena iš didžiausiu Cbicagoje 
rardintlame m. žemiausia kainą, knr kirur taip nesausa. 

Maši.,'liii laii-kams (!r,;k"->li '- sf;s- rlarbams yra nanjau-
i*ioji !r.aii>w. I'.'iriik• n\ vi-v.k:us h.-<T:\L.^. ;;cii;;s. šiinbi-
nitis ir deimantinius; gramafenūs- baaifMttaM rekordaū ir 
koncertinių geriausia, anaonikt) raiBtl b 
bysciŲ. BalakikTj, gitanj ir gmuik;; k k u 
bame visokiris ženklus drangypt«r.f- f tSm a 
muzikaliskus instrum ntus atjadtari'-ia: 

Steponas P. Kazlaivski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

IVlefonaa: DROVER 7309 
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