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Bolševikai 60 ®l!js nuo’VarŠaVOS Padėtis Kaukaze
** —■

I

••Lenkų Delegacija Pasiųsta 
Atgal Varšavonf

Amerikonams įsakyta Apleisti 
. Lenkų Sostinę

SUTRUKDOMOS TARYBOS 
SU LENKAIS.

Lenku armija atsipneta visais 
šonais.

Londonas, rugp. 4. — Iš Ma
skvos lievieliu telegrafu skel
biama žinios, kad bolševikų 
užimtose Izmkijos dalyse stei
giami provizijonaliai sovietai.

Vienoje tokioje depešoje pa
reiškiama, jog tankuose cen- 
tralinio sovivtd pirmininkas 
yra Juliau Makievsky (turimi, 
Marchlovsky).

Tasai lenkiškas sovietas pa
skelbė manifestą į Lenkijos 
darbininkus. Paraginami jie 
sukilti prieš Pilsudskio buržu- 
jinę didžiulių žemvaldžių vy
ri ansybę.

Manifestas baigiamas tno. 
jog pastovią taiką Rusija pa
darys sn lx*nkija lik tuomet. 
kuom<4 lenkų valdžioje bus 
patys darbininkai. Nes Rusija 
gali turėti reikalų tik su dar
bininkų valdžia.

Gražiai apsieina su žmonėmis.

Iš rytinės Prūsijos Berlyne 
gauta daugiau žinių, kad te
nai rekrutuojami bolševikams 
kareiviai. Jei apie tai žinios 
atkartojamos, matyt, jose yra 
kiek teisybė*. ,

Pranešta, knd didelis skait
lius bolševikų raitarijos sut
raukta palei rytinės Prūsijos 
pasienį. Suvalkijoje.

Vokiečių laikraščių kores
pondentai praneša, knd lmlše- 
vikų rnitarijn nei vienur rim
tai nepalierianti Vokietijos ne- 
utralybė*.

Bolševikų kareiviai gražiai 
apsieiną mi žmonėmis, už vis- 
kų moka imlševikiniais rub
liais.

Suvėlinama armisticija.

Sulig skelbiamų žinių ii Ma
skvos, armisticijos jiadarymns 
suvėlinamas.

Sakoma, lenkų annisticijinė 
delegacija praeitą pirmadienį 
pačių bolševikų pasiųsta at- 

. gal Varšavon gauti nuo savo

’ RUGPJŪČIO 4, 1920.

BOLŠEVIKAI SU LENKAIS 
PERTRAUKĖ TARYBAS.
Visos depešos iš lenkų-bol- 

ševikų fronto ir iš Varšavos 
nurodo, jog Lenkijai artinasi 
galutinas krizis.

I^enkų delegacija, kuri bu
vo nuvykusi Baranovičių šo
nan tarties tenai su bolševi
kais armisticijos klausime,, 
bolševikų pasiųsta atgal Var-1 
šavon.

Bolševikai jiareikalavo, knd 
tie delegatai su jais darytų 
ne tik armisticiją, lx*t dar ir 
priimtų ir patvirtintų princi
pus, pasiremiant kuriais turė
tų būt daroma taika.

Tam tikslui lenkų delegaci
ja nebuvo autorizuota. Todėl 
bolševikai ją pasiuntė atghl 
Varšavon gauti vyriausybės 
įgaliojimą.

Bolševikai tuo tarpu tą 
progą išnaudoja savo žygiams. 

Į .Tų armijos visais šonais va
rosi pirmyn. Vięnam šone jie 
atsidūrę tik už 60 mylių nuo 
Varšavos. tankų armija retai 
kur parenio stipresnį pasiprie
šinimą.

Visiems amerikonams įsaky
ta apleisti Varšavą. Kas atsi
sako klausyti, tas ant savos 
paima jmsekmes.

BUS NAUJAS SULTANO 
KJUtlNETAS. 

*4— 
Laukiama* tik patvirtinimas 

taikus sutarties.
• -4--------

BOLŠEVIKŲ MISIJOS LON
DONE.

Bet neturi susisiekimo su ang
lų valdininkais.

ARMĖNIJA LINKSTA PRIE 
RUS IJ 08.

vyriausybės plntesnins įgalio
jimus.

Bolševikai reikalauja, idant 
lenkų delegacija batų įgalio
ta ne tik jiadaryti armisticiją, 
l>et ir pasirašyti po protokolu, 
kuriam bus padėti svarbiau
sieji principai taikai.

Bolševikai be to, sakosi ne
darysią nei armisticijos.

Jie tvirtinu, knd patys len
kai, pasiųlydmni armisticiją, 
savo pranešimo buvo pareiš
kę. kad jie, padarius armis- 
tieiją, tnojans norj pradėti 
taikos tarybas. Bolševikai 
šiandie ir stovi už. tą pareiški
mą.

Atsimeta lenku armija.

iš Varšavos vakar buvo .pra
nešta, kad liolševikai yra paė
mę Brest-Litovsko tvirtovę. 
Rot |*atsai miestas dnr esąs 
lenkų rankose.

Pirmoji lenkų armija, ku
rini jiavefn ginti Varšavą, at- 
sinietusi į Narvos ir Bugo pa
upius. Tenai išdėlios apsisto
jusi. Bet vietomis Imlševikni 
jnu persimetę

Ketvirtoji
ką t ra
šone, atsimeta

Prancūzų utilitarinė misija p’™*'parubežiu, kol nepa- 
i  __ _ r • • • _ ’ tutino viZtna lincina

BOLŠEVIKAI BOMBAR- 
DUOS VARŠAVA.

Atvirs jie nuo Lenkijos Dan- 
rigų.

jter Narvų, 
lenkų armija.

Gr^Jeva, rugp. 4. — Ketvir
toji rusų armija dviem koltu- 
maniu briaujasi iš Kiniško ir 
Baltstogės ant Mazoviecko. Su 
savimi gabenasi ir sunkiųjų 
arti’eriją lioniliarduott Varša- 
vą.

Bolševikų ofieierai parodė
veikia Brest-Litovsku i korespondentams įsakymus,

• • * • •• . J __ w . •

vis toliau*. sulig kurių jie turi maršuoti

dar yra Varšavoje. Misija 
patyrusi, kad bolševikai lenkų 
fruntan sugabena daugiau kr 
r i uo menės.

Šiauriniam šone vienoj vie
toj bolševikai pasivarę pir
myn tik fiO mylių nuo lenkų 
sostinės.

Iš Varšuvos kraustosi visi, 
kus kaip gali. Žinios iš karės 
fronto cenzūruojamos. Aplink 

Į miestą keliomis eilėmis ]>u- 
Idirbdinti apkasai.

sieks vietos, stovinčios tiesiog 
Siauriuose nuo Varšavos.

Tas rei/kia. kad jie atkirs 
tanltijų nuo Danzigų, i neida
mi žinoman žemės ruožai i, 
kurs jungia Lenkiją su Balti
jos jūrėmis.

PADIDINTOS MOKESTYS 
ANT GELEŽINKELIŲ.

PRANCUZUA APSIIMA 
^PRIPAŽINTI BOLŠEVIKŲ 

VALDŽIĄ.

Tik nori, kad bolševikai mo
kėtų skolas.

Chicapo ir prirm iručiai. — 
Šumdir gražus orą* > Žilei*u ; r\ - 
toj pmmatonia kokia noru aimni- 
na.

Tmnrnturn vakar •mtrxf’mu<in 
72 1 , irmiauaifi — 60 t.

Konrtaati^polis. rugp. 3.— 
Daliartinis tn rkų sultano mi- 
nisterių kabi lėtas turės luo- 
jaus griūti, taip tik turkai 
komisijinieria sugrvž iš PA- 
rvžiaus pmdnrae no taikos su
tartimi.

Tad išankslo jau pienuoja
mas naujo kabineto sąstatas. 
Sakoma, busiąs (uirinklas iš 
ministerių, prielankiausių An
glijos politikai. Taip knd tas 
kabinetas išvi su anglais ne 
tik darbuotu bet dar ir liū
tų paklusnus įisstartesiėm*.

Bolševikai truoja ka-
riuotnenę.

Vietos Persijos pasiuntinys 
Melik Han iškeliauja Mask
von. Tenai jis atstovaus Per
sijos vvriausybę.

Bolševikų p$vykimai lenkų 
froųte leidžia jiems koncent- 

daugiau kariuomenės 
idinne l

froųte . 
ruoti < 
Azerbeidjsne. -

Bolševikų agentai _ 
distąi organizuoja 
persų legijomil -

Pranešta, kad bolševikų ka 
rinomenė jau įsibriovusi Ar 
mėnijon. Bet kol-ka* tos ži 
nios nepatvirtintos.

Waahington, rugp. 4. — Čia 
paskelbta, jog padidinto* mo
kesty* už važinėjimą geležin
keliai* bu* imamos pradėjus 
rugpjūčio 20 d. Gi didesnės 
mokenty* už prekių vežiojimų 
ims gyvuoti su rugpjūčio 25 
diena.

Apskaityta, kad geležinkelių 
kompanijos vieneriais metais 
pelnys $1.580,000.000 daugiau, 
kaip Šiandie buvo pelnijama.

Su tąja diena, suprantama, 
turės pa brangti ne tik maistas, 
bet viskas. Reiškia, pragyveni*

Londonas, rugp. 4. — čionai 
sugryžo iš Rusijos holševikų 
misija, khriai pirmininkauja 
žinomas lx*onid Knusin. Su
gryžo tolinus vesti tarybas su 
Anglija prekybos klausime.

X

T«*ciaus misija yrn at viene
tą nuo Anglijos valdininkų. 

. Anglijos vyriausybė pirmiau? 
laukia žinių iš talševikų-len- 
kų fronto. Nori žinoti, kaip ten 
pavyks su armisticiją ir 
paskui tarsis su bolševikų 
stovais.

V ienum k ores pondent u i
ko aplankyti butą, kuriam ap- 

. sistojusi misija. Negauta jokių 
informacijų.

Tik vienas kažkoks misijos 
raštininkėlis patarė korespon
dentui pasimatyti su Sir Ba- 
sil Thompson. Sako, jisai pa
kalbėsiąs už misiją.

i Basil Thompson yra Scot- 
lland Vardo slaptos tarnybos 
(politikinio skyriaus) agen
tų viršininkas.

Anglijos vyriausybė ima ne- 
rasitikėti Maskvos valdžia.

• •

Nes ji nepildo savo pasižadė
jimų. Sakė sustabdys luošius 
lenku fronte, darvs armistici- 

j ją. Tuo tarpu taip nėra. Prie- 
I šingai pasielgiama.

tik 
at-

te-

i

I

■nta i propagan
da armėnų ir

Lietuvos Misijos Adresas:
257 West 71 str., New York,

pakilusi tikroji revoliucija 
prieš bolševikų sovietus, kat
rie rėdomi sulig Maskvos nu
rodymų.

Tečians pavyko sustabdyti 
revoliuciją. Tą padarė Nanri 
paša, Enver |iašos brolis.

Aiandie vietoje revoliucijos 
nzerbeidjanai imasi karštos 
propagandos prieš bolševikus. 
Ta propaganda bus vedama ra
miuoju keliu.

Propa'Hindi<ta* gyvento
joms nurodo, jog Azerlieidja- 
ne sovietus įstdgė Maskvos 
bolševikų valdžia. Tos valdžios 
vyriausioji gaivu yra Leninas.

Leninas, kaip žinoma, daž
nai skelbia prokleinacijas apie 
Azerbeidjano nepriklausomy- 
bę. Bet nepriklausomybės kaip 
nebuvo, taip nėra.

šalį absoliučiai valdo sovie
tai. Rusai bolševikai diktato- 
riauja. Jie yra augščiausias ,

■ autoritetas žmonių gyvybės.

Tuo budu manoma apsidraus
ti prieš kurdus.

X. - -

Konstantinopolis, rugp. 4.— 
Čia atvyko vienas buvęs A- 
zerbeidjaun respublikos vy
riausybės valdininkas. Jis pa
sakoja, jog praeitą mėnesį to
jo respublikoje rusų bolševi
kų kariuomenė* skaitlius padi- 
.tidintn^ li-.n 50.000 Pirmiau 
Imvo tik 20,000.

Tuo bolševikų kariuoir.»-nės 
skaitliaus didėjimu didžiai ne
patenkinti Azerbeidjano mn- 
sulmanai. Jie prie kiekvienos 
progos daro sukilimas prieš 
sovietinę tvarką. Darbuojasi, 
knd bolševikų kariuomene ne- 
sibriautų į artimiausius Rytus.

Nežiūrint to, bolševikai nus
prendę vykinti sava žygius.

A zerl įei d ja no musirtin ana i
lmlševikai tęsia užpuolimus 
prieš Armėniją. Tuose užuuo-j mirties, nuosavybės ir asine- 
limuose maža dalis yra rusų 
bolševikų.

Tas yra todėl, kad žymi da
lis armėnų išreiškia pageida
vimą susijungti su Rusija po- 
litikiniais ir ekonominiais tik-

I

I

I
I

ninės laisvės.
Pagalinus propagandistai 

bolševikus kaltina plėšimuose.

žudo moteris ir vaikus.
v»c?a o o Ivrvl *

t
slais:.Tie armėnai tvirtinajcad kaltinimas, tai pavadinimas jų 
nepriklausomybė jiems duo
sianti tik vieną pragaištį. Nes 
Armėnija visais šonais apsiau
sta jos priešininkų* musulmo
nu. išėmus nedidelį plotą Ge- 
orgijos šone.

Sulaikyta revoliucija.

Azerboi<|jnne nesenai buvo

tikrais galvažudžiais. Sako, 
jie tokie yrn.

Nes kuomet jie numalšino 
prieš save gyventojų sukilimą, 
tuojau* atliko baisias žudy
nes musulinunų. Aukomis kri- \ 
to ne tik vyrai. 1x4 ir moterys 
su vaikais. Keliolika tūkstan
čių žmonių nuvaryta j kapus.

tija, sakė, turėsianti didelį 
anglių išteklių ir Olandijai.

Pasiremiant tais faktais, že
mesnysis olandą parlamento 
butas ir sutiko paskolinti pini
gų. z 

Bet štai atėjo konferencija 
mieste Spa. Vokiečiai buvo 
priversti parašais patvirtint: 
(Nisižadėjimą kas mėnuo talki
ninkams pristatyti didelę 
kiekybę anglių.

Po konferencijos nt rodė, kad 
vokiečiai neišteąės su savo pa
žadėjimais Olandijai.

To visa nežiūrint, augštes 
nysis (Mtrlumento butus ėmr 

į ir nutarė paskolinti pinigų 
Vokietijai.

Ve kodėl olandų visuomenė 
sujudinta ir mųmtenkinta.

Kritikuojama vyriausybė.

Kai-knrie olandų laikraščiai 
dvi to smarkiai kritikuoja sa
vo vyriausylię, taigi ir parla- 

' menių už tokį neatsargų |>a- 
į sielgimą. Ne* nutarta sukišti 
, pinigus už abejotinos vertės 
I vokiorių pasiketinimus.

Nes kų darys Olandija pas- 
. koliuusi pinigų ir už tai negali- 
į dama kuro iš Vokietijas. Vo- 

buojasi gauti paskolos Olandi- j kieti ja turės progos pariniš- 
joje. Už tni Olandijai pašailė-1 kinti, jog ji neišgalinti atlik- Į tatyti kasykloms

i pilnai savo 
ir priedermes. Nes pirmųjų i./.gas vietas.

| vietą užima talkininkai. Su i
■ jais pirmiausia reikia atsiteis-
' ti.

Olandijai įmbns nieko kita 
veikt’ ’'aip tik laukti Vokieti- ležinkelio traukini No. 63. A- 

' jos su. iprėjimo, kas ne vei- piplėšta traukinio (gula ir ke- 
I kiai galės, įvykti.

OLANDIJA SKOLINA PINI 
GŲ VOKIETIJAI.

Viešoji opinija priešinga 
paskolai.

PLĖŠIKAI NUŽUDĖ PO 
LICMONĄ.I

Amsterdam. rugp. 3. — O- 
laųdijos visoji opinija didžiai i 
sujudinta nuotikiu. kuomet 
aną dieną augštesnysis parla-i 
mento butas sutiko Vokietijai 
paskolinti 200.000,000 guildo
rių (normaliai apie $80.000. 
000).

Pirm kelių savaičių tų pat 
buvo padaręs žemesnysis par
lamento butas.

Bet pastarasis tą savo žy-j 
gį buvo atlikęs dar pirm kon-i 
fereneijos mieste Spa, kuo 
met nebuvo žinoma jokia at
maina politikos lauko Vokieti
jos žvilgsniu. t

Tuo tarpu augėlesnysis bu
tas tą padarė tuojau* po (mi* I 
tarosios taLįninku .<n vokie 
čiais konferencijos

Kame visas reikalas.
'Kis paskolos reikalas ve ka j 

me gludo.
Vokietija ilgas laikas dar-i

- ~ • -a * * Aa* ••jMtaMkUlVO KZMUMVaa- | 
joje. Už tni Olandijai pažadė
jo pristatyti reikiamą kieky-1 ti 
bę ariglių,'kekių ta šalis Inbni 

1 reikalinga.
Po ilgi; peret rakei jų Olandi- ■

Paryžius, rugp. 4. — Pirmu
kart po Boulogne konferenci
jos Prancūzijos ministeris pir
mininką* Millerand vakar pra
nešė, jog Prancūzija momenta
liai pripažins bolševikinę Ru-’mas bus labjaus brangesnis, 
sijos valdžią, jri fa apriim? Nors sąžiuingninpsiriiiRnt taip ja sutiko skolinti pinigų. Ne* 
išmokėti jai senosios nitų vy- uerurėtų bnt.
riausybės skolas ir jei boiše-l ------------------------- lių iškasa ir jai prisieina ma-
vikai prisitaikins prie visų PIRKITE KARĖS TAUPY žai to kuro pri.-tatyti Praneli 
tarptautinių sutarimų.

matė, kad Vokietija daug ang
lių iškasa ir jai prisieina

MO ŽENKLELIUS (W.8 8.) zijai ir Belgijai. Taip, Vokie-

Pareina žinių, jog gerėja 
padėtis auglekasyklii apkri-1 
riiiosr. Vakar jau dirbta kuo- Į 
ne visose didesnėse nugleka-1 
syklose valstijose Illinois ir 
Indiana.

Belleville, III., apskrityj 25 
nuoš. darbininkų sugryię dar
ban. Kasyklų vedėjai tvirti
na. kad su tuo darbininkų sk- 
aitliuiui jie gali kasdien pa
gaminti apie 30.01 X) tonų ang
lių.

Turima vilties, kad šiandie 
darban gryž daugiau darbi
ninkų.

taikrašeio l'nited Mine 
\Vorkers’ .Jotiniai redaktorius 
Ellis Svarios paskelbė, jog j 
porą dieną visose anglekasyk- 
lose pasiliaigs streikai.

Jis pareiškia, kad angleka- 
’siai žino momento s'T.rhą. 
'iii i reikalingas kuras. Tad 
i darbininkai visomis išgalėmis 
'ims gaminti anglis.Gi jei kame 
nors kam pritruks anglių, bus 

įkalti ne darbininkai. Imt g*‘- 
ložinkoliai. Šitie gali nepris- 

vagonų ir 
pasižadėjimu-' pačių iškastų anglių j reika

Nes
talkininkai.

Vakar trys plėšikai užpuo
lė Illinois Vinegar Manufac- 
turing (’o. ofisą, West 48 ir 
So. taavitt gat.. kuomet dar
bininkai buvo apmokami.

Tuo metu ofise buvo (tetek- 
tivas seržantas Erank J. Mc- 
Guick. .Jis į piktadarius ėmė 
šaudyti. Tie atsakė šūviais ir 
paguldė policmoną.

Paliego tuojau* piktadariai 
automobiliu, kurs jų laukė ant 
kampo 4‘» gatvės ir Western 
avė.

Policmonas paimtas ligoni
nėn tuojau? mirė. Pinu mir
siant dar pasakė, knd jis vieną 
plėšiką sužeidęs.

i

Sulmnkrutijusio kituomet 
iTananevirz Savings Bank sa
vininkas Jonas M. Tananevi- 

įčius paimtas apskričio kalėji
mą n.

Calgary, Altą, rugp. 4. — 
Trys plėšikai arti Rentinei 
sulaikė Cnnądian Pacific gc-

liauninkai.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimą viešpatijų pinigą ver

tė, mainant nemažiau $25,000, 
rugpjūčio 3 buvo tokia sulig Mer- 
chanui Lomi and Tniet 
Anglijos sterlingą avami 
Lietuvos 100 auksiną 
Lenkijos 100 markią 
Vokietijos 100 markią 
Prancūzijos už 1 dol.

Co.:
$3.75

2.20 
.00

2.20
13 fr. u;»

k \



2 DRAUGAS

usnrnę kataliką- jiekrastis

“DRAUGAS”
Kiną iL-kyrvui nfdėldlmlui.

rRKNVMERATUS KUNA:
CHICAGOJ IR VZ*«EXYJB:

Metanu .................................... *#.00
PnjM-l Mcttj ,.......................... 4.00

Sl'V. VALST.
Metams .................................... $B.OO
Pu*H Metų ......................   3.00

Prenumerata raokaat UUUno. Lai
kas (kalto*) nuo ulatrakymo dienos 
no nuo Naujų Metų. Norint perinai- 
ny*l adresų visada reikia prisiųsti Ir 
•enoa adresas. Pinigai geriausia sių
sti Hperkant krušoje nr eiprcso “Mo- 
boy Order" arba įdedant pinigus | 
registruotų lalAk.%

“Draugui” rodo- 
serija- 

kiek nešvelnėja, o 
Staty-

Naruševičių ir Grinių 
mažai

Pittsburgho Suvažiavimas.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago. III.

Keliaujantiems per 
Paryžių.

tn į partijų, tai-gi asmens rei
kalus, o. ne grynai į valstybės 
reikalus. Lietuvos socijalistų* 
pakaustė prieš valdžių gauti iš 
Amerikos socijalistų fondo pi
nigai.”

“Draugus” neturi taip gi
lių politikų, kaip Europos lie
tuviui, "dėlto
si, kad nusileidimais 
listai nei 

[dar patampa aršesni, 
darni 
krikšėionys-demokratai 
tepagorlnj krikščioniją, didelį 
nuostolį jai padarė, o surija- 
listus padrąsino dar daugiau 
skerėčioti, dar labiau laužyti 
tautos valių ir nori).

Jeigu nv visai grynas me
las kų Lenkai skelbia apie nau
jųjų Kauno revoliuciją, tai už 
jų yra kalti krikščionys demo
kratai tiek, knd perdaug pa
liukam socijaliatams, gali n-' 
tiems visaip kenkti Lietuvai. 
Kalčiausi yra socijalistai, kad 
maištą kelia, kalti krikščionys- 
demnkratai. knd maištininkų 
n< -uviddo. lik vi- apsileidžia 
juis.

Prancūzų gyvenimo tvarka 
žymiai skiriasi nuo lietuvis 
kos. Lietuvių Atstovybė Pary
žiuje dar neturi pasistačiusi 
savo namo, bet samdo dalį sve 
tintos triobos.

Keliaujantieji per Paryžių 
Lietuviai turėdami reikalų At
stovybėje nepalieka savo pun
dus Ir nešulius stotyje, tik ga
benasi į Atstovybę. Tie pun
dai ir nešuliai užkemša laip
tus ir takus bendrus visiems 
triobos gyventojams. Todėl jos 
savininkai nenori laikyti Lie
tuvos Atstovybės savo namuo 
se.

Todėl, gerbiamieji keliaunin
kai, keliaujantieji į Lietuvių 
Atstovybę Paryžiuje yra 
džiami pasilikti nešulius 
tije arba viešbutije. 
. Skaitome nereikalinga
minti, kad nuėjus į Atstovybę 
nereikia spjaudyti ant laiptų, 
ant grindų ar šiaip kur. Lie
tuviai neturi to negražaus pa 
pročio, bet su jais kartais pa 
sitaiko svetimtautis, kurį At
stovybės valdininkai nemegs

mel 
sto

pri

Tautos Fondo Ap 
ginėjai ir Priešai.

Alės nesenai parašėme pas
talių, išjudinėdami. kad jioliti- 
ka daranti skylių Tautos Fon-

Priežastis.

Darbo vienodumas padaro 
jo galingumą. Daugelio žmonių 
darbas gali pasidaryti vieno
das dviem budais, arba vie
nam liepiant, arba visiems su
tariant. Antrasis laidas yra 
demokratijos įprastas ir gi
riamas. Šimtas dvidešimt A- 
menkos Lietuvių kunigų gana 
silpnai jaučia reikalų suseiti 
ir susitarti, kad darbas pasi
darytų vienodumu galingas ir 
lengvas. Vili tie kunigai dir
ba Katalikų Bažnyčiai, o jo
je nuo senų senovės yra susi
dariusi tokia daugybė įpročių 
ir įstatų, duodančių darbui 
vienodumo, kad nevienam ro
dosi gana busią išpildyti tuos 
įstatus ir įpročius.

Bet viai įstatai ir įpročiai 
yra pritaikyti praeičiai, o čia 
reikėtų darbų pritaikyti da
barčiai. Visus įstatus ir įpro
čius sudarė kitų tautų reika
lai. Todėl reiklu juos upinin- 
tyti ir pritaikyti Lietuvių rei
kalams, kad tiarlias taptų ir 
nesunkus ir naudingas.

Trunųiai sakant, kunigų su
voži avimo reikalų neprašali na 
didelė gerai išdirbtų įstatų ir 
įpročių sistema. Kad kunigų 
darbus pasidarytų tinkantis

jde yra kenksminga. Tame »“V8 laikams ir žmonėms, kad 
straipsni je aiškini pasakėme J*8 taptų lengvas ir galingas, 
ir faktais (iri rodėme, jug Tan- Oii :’pikia vienodumo, kurį ga
lės Fondas nesiduoda kitiems H padaryti vien visų sutartis

T
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Tada pasidarė maža per
trauka. Preadijuma* laukė at- 
vykstant tų, kunigų, kurie pri- 
klaike gjaleiihkelio laikro
džių.

Keliomis minuioinis po do 
šimtai sulig teisėto Suvienyto 
se Valstijose rytinio laiko, ku
nigai V. Slainnas ir M. Ur
bonas antru, atveju atidarė 
seimų. Hrudiusiai reikėjo iš- 
rinkti Seimo vedėjus. Kun. Ci>> 
bulskiui ’MiMUliUiS kitiems pri
tariant tapo išrinktas vedėjas 
M. Urbonas, ir du jo pagal
bininku: M. Pankus bei Čepa,- 
nonis. Sekretorium tapo kun. 
V. Slavynas, jo (jagelbininku 
kun. P. Bučys.

Čia pat te(x) (laduotas ir 
priimtas' dienotvarkės pienas 
taip kaip buvo atspausdintas

Drauge0, Ūktai pirmasis 
punktas tapo (įerkeltas į tre
čią vietą.

Svečiai iš Euhi|mis : kuli, pro 
fononus Juozapas Meškauskas 
ir kun. Adomus Vilimavičius 
dviem trumpom prakalliėlėm 
|iasveildno seimą.

Kun. D-ras Baltuška įnešė 
protestų prieš Buffalo suva
žiavimo nutarimą tiek, kiek 
tas nutarimas (Nilietė gerbia
mą Mount CanueUio kleboną. 
Jis norėjo, kad klausimas tap 
tų svarstomas tuojaus, liet di
delė dauguma sutarė svarstyti 
dalykų dienotvarkės pabaigo
je, (teržiurint visus Buffališ- 
kio suvažiavime nutarimus.

Prezidento A. Smetonos ke
lionė

Pirmutinis svarstomas <ia- 
lvkas buvo pirmojo Lietuvos 
prezidento kelionė į Ameriką. 
Tų dalyką referavo kun. P. 
lapelis, Visų šventų para
pijos klehidis Chicagos dali

(Pabaigs).
Šios Rusų raudonosios armi 
jos grupės artimiausias tiks
las, matomai, yra paimli Lie
tuviškąją Brastą>-Lenkų s t ra 
teginę bazę.

Lietuvos kariuomenė, atsiė
musi Seinus. artinasi prie Su 
vaiki] miesto.

27 liepos: Patys lenkai prisi
pažįsta netekę Suvalkų miesto 
kurį užėmusi Lietuvos kariuo
menė. Lenkų padėtis Augus
tavo rajone laimi opi, Imlševi- 
kų kariuomenė gręsia visišku 
atkirtimu iš Gardino — Sokol- 
kos pusės.

Ąlijantai bando visokius bu
dus, kad palengvinus Lenkų 
puolimą ir sulaikius bolševikų 
apetitą. Tuo tikslu nutrauktos 
liko prekybinės derybos su 
bolševikų atstovais Londone. 
Ypač Prancūzija karštai remia 
savo interesus Lenkuose: ne
pripažįsta jokių derybų si 
Intlševikuis, kol jie tinkamai 
nepasielgs su Lenkais. Čia Į 
Prancūzija turi ir Anglijos 
pritarimų.

28. liepos: Bolševikai yra 
patys ljnke “pasišnekėti” su 
lenkai.* viens ant vieno. Ali jau 
tai padarė naują pąsiųlyiną 
Rusijai. Lenkijai, Lietuvai 
Latvijai, Estonijai ir Finhn- 
dijai sushnikiuoti Londone jau 
po Rusų — lxmkų santikių 
nustatymo, ši pastaroji ali- 
jantų propozicija visų minėtų 
valstijų tapo priimta. Konfe
renciją Londonv, matomai. į- 
vyks.

29. liepos: Nuvykusi Lenki
jon alijantų militan’ komisi
ja dėl patyrimo lenkų padė
ties, — atrado, ka«l Lenkija- 
turi dnug I^enkų, bet maža a- 
iiiunicijos, ginklų ir dar ma

i

rikos nusistatymu rytų Euro
pos klausime.

Pasitvirtino žinios, kad bol
ševikų kariuomenė paėmus 
miestelį Grajavą, pačiame pa- 
prusvj. Tokiu bildu Rusai su
sisiekė su Vokietija tik r.e per 
Lietuvos žemę. bet per lx*nki- 
jus.

•Prie Augustavo artinasi 
Lietuvos’ kariuomenė.

31 liepos: Gautas jau sovietų 
atsakymas į Lietuvos vyriau
sybės notų dėl Vilniaus ir ki
tų Rusai*' okupuotų Lietuvos 
žemių. Atsakymas nuolankus, 
bet-gi Lietuvių tas negali už
ganėdinti; siūloma sudaryti 
mažų komisijų tariamiems 
klausimams rišti. -•

Laukiama tikresnių žinių, 
kurioje pusėje laikinosios de
markacijos linijos raudasi Vil
nius. Įraukiama rezultatų iš
važiavimo Lietuvos delegaci 
jos į Rygą. Išimtinai svnrbu 
taupei žinoti, nr Lenku Rn«n 

I derybos Baranovičiuose prives 
Iprie įvykdinimo taikos.

Vis tai paaiškės artimiau
siose dienose. Lietuviai yra 
pilni vilties, kad ir iš šių pas
kutinių keblumų išeisim lai
mėtojais. Budėkime.

Liet. M. Infor. Skyrius.

Iš LIETUVOS.

IP.tfAlTCHK 

ATTORNEY AT LAW 
UKTUVU ADVOKATAM 

4541 K. H OOD fmUOTT 
IM W. IMS

IS ĮVAIRIŲ LIETUVOS 
KAMPELIŲ.

Kaunas. Pruacuzų Misija 
aukojo 2,0UU uuksiuų organi
zacijai šelpti (miegelius.
• įvyko “Profesinių sąjungų” 
suvažiavimas (tai yra bolševi 
kiškų organizacija.) Prie 
jos priguli ir musų ųoc. demo
kratai. Jų parama. Ministerių 
pirm. Dr. Griniui atsilankius

tos Fondas nesiduoda kitiems 
liereikal ingai pragręžti, bet 

i perdaug yra nuolankus ofici- 
Ijalianis Lietuvos Valdžios rei- 
Į kalavimains.

Mes raginome dabartinę 
Tautos Fondu vaidybą, kad ji 
butų atsargi ir su tais ol'ici- 
jaliais reikulavimais, nes keli 
Stambus faktai parodė, kau 
valdininkų oficijaliai reikalu- 

į

I

gi] jam |>a.*ikėsiniuių yra

I

ta sudrausti, Spjaudytojus tu

viniai nevisiula padaro nau
dos Lietuvai.

I

ri sudrausti tie, kurie juos
atsiveda. Mėtymas cigarų ar
cigaretų galų ir degtukų yra
lygus spjaudymui nusikalti
mas išlavinto žmogaus taisyk
lėms.

Už tą mus pasakymų gavo
me palikimų iš kur nesitikė
jome. .Jau dabar mus kaltina.
buk mes kenkiame
Fondui. Nejaugi

Tautos
gynimas

Tautos Fondo nuo kenksmin-

kenkiuius Tautos Fondui!

II
II

(iai mes ginti nemokėjome’
Gal liegindniui jitunelavome nt*-
ties;] (lasakėme
niekas

Ne.« to mums
ncjiriiuėtiiiėju. Gal

jnes išplepėjome ja^iktitius vi
suomenei nežinomas pusluptis.’

Iš Lietuvos PolitikosIš Lietuvos Politikos
a

Daugelis stebisi, kudcl Lie

Ne. Tokių |iasla|M*ių Tautos
Fondas neturi ir dėlto jų iš-
|d«-|M*ti negalėjome.

suvažiavime, nes neturime A- 
ine rikėje vieno lietuvio vysku
po, galinčio mus darbus suvie
nodinti savo įsakymais.

Suvažiavimas./
Tų suprasdami, Lietuviai ka

talikų kunigai šįmet susi va
žiavo įPittsburghų serėdos ry
tų 28 liepos. Atvyko kuuigai:
A Milukas, J. Valantiejus, M.
Urbonas, A. Skrypko, M. Kru
šas, J. Vaičiūnas, A. Dėsnis,
L Albavičius, Dras V. Bal
tuškų, Pr. Juškaitis, S. J. Ce-
panonis, M. Pankus, K. Amb-
rozaitis, J. Vaišnora, J. Raš
tinis, Kelmelis, J. M i sius, J.
Petraitis, A. Kuodis, V. Sla- 
vynas, J. Svirskas, K. Vasi
liauskas, P. Lapelis, .L Kuu
lakia, 1. Abromaitis, L Brig-
manas, M. Kazėnas, M. Cibul-
ški ’ą Pr. Būrys, Bereišis ir ki
t i. Viso susirinkusių buvo apie
4G. t. y. lieveik trečia dalis vi
sų Amerikoje esančių lietuvių

ję vadinamoje Rosehuid. Kun.
lapelis išdėątė priežastis, dėl
kurių reikia p. Smetoną pri
imti nuoširdžiai ir iškilmingai.

Kai-kurieins kilo abejonė,
ar p. Smetona neperdaug ko
vojo su krikščionimis demo
kratais ir ar neperdaug nusi
leido abejotino pat r i jut i zm o 
žmonėmis, kurie smelkėsi prie
valdžios savo asmens arba
partijos tikslais. Kun. Bučys
tada trumpai išdėstė p. Sme
tonos vieši] veikimų Lietuvos
kovose ir utgimime. Kalliėlo-
jas visus savo žodžius suve

ii dė į tą, kad, pirmasis Cietu-
kunigų. Daugiau negalima bu
vo tikėtis, nes neg-.li visi ku

vos prezidentas užsipelnė
nuoširdaus, gražaus ir iškil

žiau pinigų. Ismkų strategija
ir kariuomenės orgnnizuotė,
kuria Ijenkai tuip didžiavosi.
negavo tos komisijos pagyri
mo. Branginama forma, bet ne
turinys. Pilsudskio (tadėjimas žmonių skaito laikraščius.
keblns: atstatytas nuo* karo
vadovybės. Vokietijos žinoma*
gen. Ludendorfas (įrašo ali-
jantų pavėlvino organizuoti
milijoninę armiją, su kuria ji £

nuversiąs bolševiznfą. Atly-
ginimu
būt

už tai turėtų
Poznmiiaus su-

grąžinimas. Lndondorfo projek
tas ulijantų nesuminkštino.
Visgi įlarosi aišku, kad boi-
ševikų laimėjimui karo lauke

gau. atstovų. Dalyvauja alsi.
krikš. dem. jnir., pavasarinin
kų sąjungos, Darini Federaci
jos, Ūkininkų Sąją “Žiburio
ir atstovai

»>

neorganizuotų
krikščionių. Viso 3(MI atstovų.
Suvažiavimą aplanku BL Sei
mo atst. K. Ainbrozaįtis. Jis

ipraneša apie .Seimo darbus.
.U- ne puiku?

Nenorėta duoti jam kalbėti.
Vozbutai, (Kauno apskr.)

Jaunimas susiorganizavęs. Tu
ri savo knygynėlį. Dauguma

Lakiai. Birž. 1 d. suvažiavi
mas apskrities visų krikšč. or-

į suvažiavimų, kilu triukšmas.

Daugelis stebisi, k«Hl«'l Li<*- 
tuvos prezidentu ir ministrų 
(urmininku tapo žmonės aiš
kiui einuntieji prieš krikščio
niją, kuomet tos jiučios Lie
tuvos Stcigiamąjame Seime 
vra 59 krikščionvs deimikra- • • 
tai. u Ū3 kituki? Jeigu Lietu
va. beveik visiems piliečiams 
dalyvuujutit rinkimuose, iš
rinku didumą krikščionių, tai 
aišku, kad ta Lietuva norėjo 
sau krikščioniškos valdžios. 
Taip rodo protus, faktai ir 
demokratijos principai. Tau 
tos valiai, protui ir denuikra- 
tijos principams, tarsi, nusi
dėjo bteigiamueis Seilium,
padarydamas, knd Lietuvą
valdytų neteki žmonės, kokių 
norėjo rinkikų daugumu.

Rastai ir kitokiu* žinios iš 
Lietuvos išaiškinu luums, ko
dėl krikščioniškoji Seimo dau
guma tuip keistai pasielgė. 
Jie sako: “Krikščionys demo
kratai turėjo atsižvelgti j 
socijalistų reikalavimus

tuvos prezidentu ir ministrų
(urmininku tapo žmonės aiš
kiui einantieji prie!S kriksčio-
niją, kuomet tos pačios Lie-
tUVO.'

vra

Mes
Fondas

pasakėme, kad Jautus
nigai (adikli savo parapijos ir mingo priėmimo.

(Mirų kartų išdėjo
važiuoti į seimą. Reikia, kud Veikiai tapo priimta kun.

netiesioginiu binlu stiprina 
Vokietiją.

Marijampolė.
Sąjungosf >

tl

Stcigiamąjauie Seime
59 krikščionys demokra-

tai, u 5J Idtuki! Jeigu Lietu
va, beveik visiems pilict-iams
dalyvuujutit rinki i ų uose, iš
rinko didumą krikščionių. tai
aišku, kad ta Lietuva norėjo
sau krikščioniškos valdžios.
Taip rodo protas, faktai ir
<lemok ratijos principai. Tau
tos valiai, (irotui ir d<*na>kra
lijo.
dėjo

principams. tarsi. nusi
Stvigiama&is

pūdą lydumą.'-. kad
Seimas
Lietuvą

valdylų neteki žmonės, kokli,4

norėjo rinkikų dnugunm.
Raštai ir kitokio* žinios iš

J Jetuvos išaiškinu mums, ko-
dėl krikščioniškoji Seimo dau-
guma tuip keistai
Jie
krutai

4 4 Krikščion
turėjo

stambius pinigų ]>1 uostus tiems
kas nors pasiliktų prižiūrėti Lapelio paduotoji rezoliueijn, 30 liepos: šiamlie Banuiovi-

Stambesnieji ūkininkai tfusi-
suvažiavimas.

žemdirbių

tiksimus, kūrimus Lietuvos
Imžnyėias. Kailiui gi diduma kviečianti visus'kunigui prisi čiuose prasideda liolševikų —

rupinę, kad stambieji ūkiai

valdžia reikalavo. <i paskui
lietuvių bažnyčių turi tik vie dėti prie priėmimo iškilimų

(msirodė, kad tie tikslui buvo
nų kunigų ir yra toli nuo kai ir pasidarbuoti, kad jos išeitų

1 sinkų pert nikturijos dėl sus
tabdymo ginklų. Esama hrtgi

tik burbulus.
Kas gali kaltinti Tautos

Fondą už tatui f Galima kai
tinti Lietuvos' valdžių, liet ne
Tautos Fondų.
Lietuvos

'Pečiaus
valdžios

mes
nvkultino-

ni<>, lodei išvesta buk mes kai
tinnme Tautos Fondą. Tnom-
tnrpii neįiorėjojiie būti kultin-
tojais kelio nors, u tik (uita-
remi’.. kud Tautos Fondas bu-
tų nUmrgeMiis su uugštais
Lietuvos valdjuiukuis. Gyve-
nimas pamokino, kad tu ut-
argiuuo reikia.

Bepig, knd minų apkalti n to
jai butų visuomet y>rip»

(uisiclgė.
den o

to atsargumo reikalų!

J uibarkas. Birž. 2U d
atsižvelgti lt

•>

ketinama mažinti. Užmetiuėja,
kad Seime neginami ūkininkų

mynų, kuriais negali pasiva- gražius, kad daug luinų taptų aliejonių, ar bolševikai rimtai
reikalai. Atsilankęs atstovas

duoti. todel skaičius neatva
žino jaučių į susirinkimą turi
Imti didelis. Bet susi važiavu
si trečioji dalis jau yra užtek
tinai didelė.
darbo suvienodinimo

kad padarytų
taisvk

les. kurių prisilaiko Innusieji
suvažiavime ir nebuvusioji.

Seime buvo du svečiu iš Eu-
ro|M*s kun. prof. J. Meškaus
kas ir kun. Adomas Vilimavi-
čius.

a |

vieti-

(tarduota.
Idant nutarimas nepasiliks

nori taikos su I^enkuis. Nuo tų
A Šmulkštys jiaaiškuio, kati

tų vien neturimu, ta(iu išrink
ta komisijų, kuri turi pasirū
pinti jį įvykinti. Ta komisija
susideda iš kunigų A •Milu
ko, M. pHiikaus, K. Vasiliaus
ko. Zindžiaus ir V aišnoros.
Visų vardu; pasižadėtu išpil
dyti ką kam komisija lic]is
padaryti minėtų iškilmių su-
dnrymi'.

derybų pasekmingumo, Iie a lie
jo, daug prigulės ir Imsian
čios Ijondono

reikšmė
konferencijos

Amerikos Suv. Vaisi. val
diškos sferos i odom a uju bu
siančia Imndone konferencija.

iki šiolei išleistieji įstatymai
paliečia tik dvarų žemes, o#u-
kininkų reikalus Seime aprū
pina •44

atstovai.
Ūkininkų Sąjungų* »•

Suvažiavimas nutarė prašyti
Seimu, kad panaikintų rvkvi-

liet iw*ra dar žinoma, ur toje •
žarijas nuo naujo derliaus.

kourereneijoje dalyvaus, ka
dangi dar ir (inkvielimo net.i-

4 ti darymasu »

Pittsburgbo miesto laikro-
džiui einu vai. pirmiau negu
•elež?akelių. Pittsburgh’o vy
skupas Jo Augžtoji Mulunylie
J. F. It t.’amievin atvyko j
viešbuti sulig mieslijiio laiku.

(Daugiau bus).

Kalvarija. (Alytau.* ap*kr.).
Keistumėliai su Lietuvos val
dininkais ir kareiviais. Žmo
nių skundai: nuvežiau rekvi-
zuOius jai uR, ar kitą ką, nes

rL hitaika senųjų įtaisų ir Tren
ki] čia (msenovei tebėra la
bai stipri. Ne vien ]>olrtiko>
mot y mi, 1m4 ir paskolinti tom'*
šalims jiinigui. > Amerikos nu
sistatyme daug sveria. Ameri
ka stori už Jx*nkijos dalių
(Galicijos, Poznaniaus) nujun-

«Tų vieton uždėti tani tikrą
mokestį. Išnešė rezoliuciją,
kad Lietuvos ribose butų lai
sva prekyba, u užsienin mai
nais už ūkio padargus.

Šeduva. Birž. 1 d. užbaigi
mas pi ifgiuuiazijos mokslo me
tų. Prngimuaz. salė puikiai i*-
(Miešta. Atsižymėjusieji mo
kiniai gauna dovanas. Seka

socijalistų reikalavimu 
išvengiu <ii<l<*snių prieš šalijc 
agitacijų ir kurstymų prie? 
valdžią, tai komjiroinisinian 
pagrindais buvo sudaryta vai

s
iai |nn asarininkaP šventė sa Jis rado juu būrį susirinkusių gali sulaukti ka<la priims, net

gimų ir uži Rusijos neualiuinnL
prakalbos moky toėi J. Gvild
žio k Ir lamo Luiubiu lt mo-

_!<ii>«*j«» šv. Aluizo šventę. 
Jaunikaičiai su tautiškais žen- 
kbdiiiis ant krutinės, merginos 
■ u rūtų vainikėliais imt gal
vos ėjo visi bendrai prie Šv. 
Komunijos.

Kl «l SV. kunigų, liet ne visus. Pradėjęs 
|MMcdį vyskupas pasakė pra 
kailių apie reikalų 
krikščioniško darbo.
kailius atsisveikinęs 

'*ait jis išėjo.

ponaičiui *u panaitėmis ncat-
Su bolši-vikišku Rusija čia no- kinio -J. Valau tanu.

sutartino 
l*o pra
šu kuni-

s i šneka: pirkau nuo Ž. U. ii 
V. T. M. įgaliotinio plytų, pi
nigus įmokėjau, kvitą turiu, 
plytų dalį gavau, kitų negau- 
nų.

siskaituina ir tvirtai tikimasi -“Lietuvių Dailės Draugija”, 
lsilšeriznią išgriauti* Dėlto'Misitvėrusi 1IJU7 m., buvo (Mi
tuke šaltas Amerikos valdžios 'irusi. Spind birž. mėnesyje pa- 
atsinešimas prie jaunųjų res-įdarė savo susirinkimą, iftnn- 
(mblikų. Tečiau* gyveninio fa-jlco raldyhą ir veiks, kaip bu

1 kt&i nt* u t ink a km lokiu Am* w jitsi veikti.

AKUŠERIU
A.SHUSHO

s
»

X-

I

I
i

Tortu putyrun*
m o torių li*os»: ru-
PMhncal prtflu-
rlu ligonę Ir kūdi
ki l<lk» Ilgos.

TOrfussas RossJrvard »1»» I

DR. C. KASPUTIS Į

DTKAL
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REIKALAUJA.LIETUVOS MISIJOS PRANEŠIMAI.
Lietuvos šelpimas.

j

PRANEŠIMAS.

ieškai ]»a stovaus darlio ?Ar

Link Beit Co.
ANTANAS TUMASONIS.

329 West. 39 Str.

•nuinų pasikalbėsime au Jums

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall 3oul.

Mes turime daug darbų dėl 
tavęs musų foundrey Leibe- 
riiuus, ir pagelbbiiukaina ge
ra mokestis ateik į musų Em- 
ployment skyrių mes su ma-
|oi

NAUJAS GYDANTIS VYNAS 
VARTOTI ŠEIMYNOMS.

Grynai Naminis Vaistas.
Korona Ferrated Bittcr Witw

.vrn tai didelė* vertės luizativc To-
nic ir pilvo vaistės Biltcr Wiuc.
Puikus Iron Tonie. ypač pavarto
tas dėl kraujo nUMtlpnėj'.iim.

Paturiunias nuo KUiuušėjiiiio u,
dispeptiijuK, nevirškinimu,petito.

dėl alKigHvinto, nuo pii.u Miirinm,
kutaiti ir t. t. Šitos tl’.tUT Wm«*
jin ulhnujinantis av ikčta. dilu-

dantis stiprumų virškinimo urgu-
• luiiftt.

Šeimyna
Taigi jis vrn ntn-šlo* vertis

vaialoK. Jis visiškai akinusi nuu vi-
aokių kitų pagaminta vaistų. Nu
sipirk to Koroua Fertalcd Bittcr
Winc, o suprasi jo vertę. Jis su
darytas griežtai pagal niuksiu nu
rodymų ir to delei turi duoti ge
ras pasekmes.

Reikalauk visuomet ir imk nv

tt.

darbu Milane, (ialų-gule neži
nojo daryti ir kuouu-t vmž 
bu ;io savininkas būtinai rai- 
kalavo pinigų, l^afaelius pasa
kė jam KUgrįžti už valandos ir
bus viskas užmokėta. Raine
lius atsisėdo prie stalo savo
kambaryje ir nutepė ant jo
tris auksinius' dukatus. Susi-

savu daiktud —•lė.(ęa visus
lankė. Kuomet savininkas nt
ėjo į jo kambarį. Barneliui',
rodyilanias pirštu į stalų, sakė:

“Ten tamstos pinigai. Pro
sau nunešt mano daiktus

Ręstą galėsi pasiliktmyn.
»»sau.

Savininkas su- mielu noru
mintydamas apiofmtarnavo,

dovanų už patarnavimų. Jis
džiaugsmingai sugrįžo ] tik
apleisiu kambarį. Kuomet no
rėjo imt nuo stalo tuos tris
dukatus patyrė, kad tai bu

Pirmas darbas, kurį visi na
riai turi atlikti, t. y. užsimo
kėti savo duokles, kurios yra
suiig konstitucijos: vienas do-
lieris įstojimo ir 25 centai į
mėnesį. įstojimo mokestis ir
20 centų mėnesinės siunčiasi įI
centrą, o 5 centai liekasi kp.I reikalams. Čekius arba nioney

V.orderius rašykite iždin.
Jankaitis, Mahanoy City, Pa.,
vardu ir prisiųskite man.

Auka* Lietuvos kariuome
nei ir kitokiems tikslams bus
mielai priimtos ir pasiųstos.
Lietuvon per tarpininkystę
Lietuvos Atstovybės.

Prie progos turiu pranešti.
kad .kandidatai į liuoanorius ir 
važiavimas Lietuvon yra lai

dviem aukdniun. Tatai siuntė
jui svarbu žinoti.

Be to. tiems Lietuva* pilie
čiams, kurie gryšdami Lietu-'
von. arba ir dar pasilikdami
čia, nori savo skatikus pasi
dėti Lietu\<>s banke, — Lie
tuvos Misija irgi jiems patar-
nau.iii pagal nurodymų Finan
sų M^nisti ! ijos, Kaune.

Įvairios aukos dol persiun
timo į Lietuvą taipgi priima
mos Lietuvei.- Misijoje.

Šelpimas nukentėjusių dėl
karo ir Šiaip |>avargėlių vrn
socijalės apsaugos departa
mento ir Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus žinioje. Aukas ga
lima siųsti betarpiai šioms
įstaigoms, arlia per Lietuvos
Misijų, N<*w Yorke. 4

Amerikos Liet oriai jau iš
seno įgijo vardų Lietuvos šel
pėjų. Daugelis neturtingų šei
mynų Lietuvoje per ilgus įlie

tus buvo šelpiamos atknrtoti-
nai savo gimini.. ų Ameriko-»

je. Mokyklas ir kitus kultū
riškus Lietuvos reikalus dar
prieš karų amerikiečiai gau
siai sušelpdavo. Karui prasi
dėjus — metė skaitlingas au
kas nukentėjusiems dėl karo.
Pradėjus kurtis Lietuvos vals
tybei, Amerikon lietuviai y-
pač parodė savo duosnumų:
dešimtimis tūkstančių dolie
rių padėjo ant Lietuvos Nepri-
gulmybės aukuro, tai Paryžiu
je, tai į pačių Lietuvų pasiųs

PRANEŠIMAS.

Link Beit Co.
4

A

HOMESTEAD, PA,
>. -J. . i .

Antaass Tumasonis ižvažiuo-
Jn Lietuvon. 1

Rugpjūčio mėnesyj išvažiuo
ja Lietuvon p. A. Tumasor.iit, 
išgyvenęs šioje salyje apie 20 
metų ir dnug darbo nuveikęs 
katalikų tarpe, podraug ir tė
vynes, Lietuvos, reikalams. 
Neteko sužinoti, kaip ilgai 
gy ieno Homesteado kolonijoje, 
bet ftv. Juozapo dr-jos proto
kolų knyga liudija, kad p. A. 
Tumasonis ištarnavo jai 10 
metų sekretoriaudamas ir pir
mininkaudamas. Toliau*, pri
klausė prie S. L. R. K. A. 38 
kp. ir buvo užėmęs iždininko 
ir raštininko vietą. Tautos 
Fondo 23-čio skyr. ir L.R.Kry
žiaus rėmėjų buvo pirmininku, 
L. K. Vienybės (i-to sk. pirmi
ninku, ftv. Kaz. Kareivių 
Draugijos pirmininku. Lietu
vių PaŠelpos Kliubo vice-rašt.. 
U VyCių 11 -kp. buvo uolus 
narys ir ftv. Petro ir Povilo 
parapijos komitetas. Aiškiui 
matome, kad p. A. Tumasonis 
buvo Home»Leudo kolonijos 
lietuvių katalikų draugijų, kp. 
vadas. Jis buvo faisišveutęs 
platinimui katalikiškos spau
das ragintoju lietuvius prie 
katalikiškų organizacijų ir rė
mėju visuose tautos reikaluo
se. Žodžiu sakant, p. A. Tu- 
musonis buvo uolus veikėja* 
katalikų tarpi*.

Taigi Homesteado
nėtų organizacijų lw»i draugi
jų nariai turėtų neišleisti sa
vo vado nežiniomis, liet su iš. 
kilme, suteikiant jam gerus 
kelionei linkėjimus ir laimin
go gyvenimo gimtinėje šalyje, 
Lietuvoje.

kinai sustabdytas.
Kandidatai į liuosnorius da

bar gali užsiregistruoti Liet. 
Neprik. ftal. Sąjungoj ir laukti 
paraginimo v\’kti tėvyjiėn.

V. A KerilevIMus, ‘ 
L. N. ft. & Sekretorius 

948 N. Main Avenue 
Scranton, Pa.

P. S. Tiems nariams, kurie 
įstojimo mokestis yra užsimo
kėję L. L. Sargų laikinam een 
trui prie L. Misijos, įstojimo 
dabar nereikia mokėti, tiktai 
mėnesinės.

SKAITYTOJŲ BALSAI.

mi-

’F.RJE

PRANEŠIMAS LIETUVOS 
NEPRIKLAU8. ŠALININ-, 
KŲ SĄ GO8 (L. L. &y NA 
RIAMS IR PLAČIAI L.

VISUOMENEI

Broliai ir Sesutės:—
šiuouu kreipiuos į Jumis. 

Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės rėmėjai, praneši lamas 
apie nnjų organizacijos toli
mesnio veikimo pienus.

Kadangi L. L. Sargų seimą* 
bnme |mskyn> šios garbingo* 
organaarijos sekrėtorimn ir L. 
Karinei Misijai man pervedus 
raštine, pasirodė, kad L. Kari 
nės M. nebuvo vedama narių 
s u rašo J ■■
• Tad. ir kreipiuos pru* gerb. 
k(».. arlia burių, valdytu; tad 
nurių, kad niatt 
SUVO kp stov), 
ir L t.

KunstitUbija. 
prišinė. jan tapo snt' 
kaip' tik di rėk tonai 
?r Hfflh ntcvMuirrtinfn

pr imi ų siuntei 
lianų * t raišą

• — f 
soms I

kurių .Mutua*
.vark-t* \r

n. vt
kuopoms nunuiitiMta.

REIKALINGI
* Pagelbininkai

L)<‘1 generalio fabriko dar
bo, kaip trucking, šlavimu ir

Lietuvių Kolegijos Fondas.

Nesenai minėtas fondas 'ta
po suorganizuotas. Vos motai 
praslinko, kuomet moksleiviai 
(ės) pilni energijos tani tiks
lui rinko aukas. Aa taipgi su
rinkau $17.05. Bet kiek tų au
kų nebūtų, Vistiek turime aiš
kiau žurėti į tų dalykų. Dau
guma yra nuomonės, kad ko
legijos statymas yra negali
mas. Todėl moksleivių prie
dermė bus per Šį seiliuj !ų da
lykų aptarti ir neleisti su
rinktoms aukoms gulėti bati
koje. Šitame svarbiame mo
mente galima tas aukas su
vartoti taip-pat svarbiems rei
kalams.

Be abejonės, aukotojai iš sa
vo aukų tikisi pamatyti ir vai
sių. Todėl fondo direktoriai 
turėtų apsvarstyti tų dalykų ir 
paaiškinti nors per laikraščius 
(jeigu kitaip nėr galimu)tiems 
geradariams, kurie aukojo lui- 
nėtųjain tikslui. Kodėl nega
lima pradėti lietuvių kolegijas 
ir dėl kokių tiktdų jųjų auko* 
guli banko ja?

Ciceronis.

Redakcijos prierašas. Kole- 
gijps Fonde yra nekiek vir
šau* vieno tūkstančio dolierių. 
Jeigu butų šimtų kartų dau
giau, tai dar negalim* butų 
svajoti apie pirkimų ar staty
mų savo namo kolegijai bet 
jau galima butų pradėti orga
nizuoti mokintojus, nes laitų 
iš ko apmokėti jiems algas.

■■ ■

REKONSTRUKCIJOS DAR 
BO SUTRAUKOS.

Valstijos Departamentas. 
Departamentu buvo pruuešta, 
jog bolševikų Raudonojo Kry
žiaus komisija iš septynių na
rių atvažiavo Pragoti. Čeko
slovakijoje, liejios 10d. .Jų tik- 
nlas yra — sugrpžintt Kurijos 
pabėgėlius.

partanioalns pranešu pu kėli
nių rangos 1,599 reguliarių o- 
fitiirą sulig kongreso užtvir
tinto urmijos rcorguniiaviuK' 
Kilio.

I

PIRKITE LIETUVOS V AL 
I

dami, tai čia imt Amerikoje, 
Lietuvos laisvės reikalą rem
dami. Plačios visuomenės rė-

•
mimas aukomis savo valstybi
nių ir visuomeninių reikalų 
vrn didelės svarbos ansiroi- 
škunus netik realių pasekmių 
žvilgsniu, bet ypač tuomi, kad 
parodo Lietuvių solidarumų, 
>usipratimų, užsiinteresavimų 
Lietuvos likimu ir gimtojo 
krašto meile. Paaukotas dolie- 
ris nėra pats per save tiek 
svarbu^ kaip tas, kad aukoto
jas jaučia savo dalyvumų tam 
tikrame, bendrame darbe. Cen
tai sudaro dolierj. dolieris su
daro šimtines ir rezultatas |ia- 
signmina naujų vertylię, tary
tum, iš nieku.

Dabarties Lietuvos reikalai 
yra dideli ir skaitlingi. Tečiau 
jie yra įveikiami. Tik visiems 
Lietuviams, kaip pavieniams 
asmenims, taip ir didžiulėms 
organizacijom^ Amerikoje, 
reikia nukreipti visą savo c- 
nergijų Lietuvos link ir remti 
ją darbu, žodžiu ir turi n. Šel
pimo darbas vro geros ir Ii Uo
sos valios darinis — jis ne
gali būt varžomas ir nėra *..« - 
žemas. Lietuvos Misija, rupin- 
daniosi šiuu klausimu. i<*ško 
kelio tobulesniam pašei jx>s 
dariai sutvarkymui, kad jis 
butų dar pasekmingesnis ir 
manu, kad tas darbas gali but 
{uisekniingas. atliekant ne per 
atskirus asmenis, liet per vals
tybines įstaigas liei visuome
nes organizacijas Lietuvoji*. 
tarpininkaujant Lietuvos Mi
sijai Amerikoje. Kas link |m- 
čių aukotojų, ur tai butų pa
vienis asmuo ar organizacija 
kokia, Im* abejo, visados turi 
teisę prie pošelpos suvartoji
mo dalyvauti ir pe«sitikrinli 
pašei}>os suvartojimo tikslin- 
gunuj. kml*galėtą pranešti au
kotojams ir visuomenei.
Tokiu budu j»er Lietuvos Mi

sijų iŠ pat pradžios ir daliar 
yni siunčiainu įvairi piniginė 
piišelpa, kaip bendriems reika
lams. taip ir privatiniams žmn- 
nėms.

Lietuvos piliečiams, norin
tiems pasiųsti pašelpų savo nu- 
kentėjusiems dėl karo gimi
nėm*. Lietuvos Misijos ofisas 
visiems yra atdaras. Boileriai 
keičiami j lietuviškus pinigus, 
sulig dienos kurso, iždas, ir 
lu-veltnanl siunčiami Lietuvon, 
išdavus kvitų siuntėjui. Bei 
Lietuvos Misi jus pastangas iš- 
mbkėjiniM* pinigų Lietuvoje 
dabar gerai jau susitvarkė. Pi
nigai siunčiami ]H-r Lietuvos 
Misijų ičuiokuuii artimiausio
se iždinėse ur juišlos įstaigose, 
Liutuvuju (reiškia, nebereikia 
Kauno siekti) lietuviškais pi
nigais, tiek lygiai, kiek ant 
Lietuvos Misijos duodamos 
kvitus (Nižyniėta. Pinigai išmo
kimu auksinai*, kurie lygų* 
vokiškoms markėms, arba lie-

Kitas svarbus reikalas yra— 
Lietuvos kareivių — invalydų 
(sužeistų) ir jų šeimynų šelpi
mas. Rūpintis tais bmngiais 
karžygiais, kurie Lietuvai lai
sve i«knrinvn, vrn vidi mnsn 
šventa pan*iga. Aukos priima
mos Lietuvos Misijoje.

Lietuvos kariuomenė švie
čiasi. Visur steigiama karei
vių k Ii ubą i — skaityklos.

Musų kariuomenė turi būt 
nevien ginklo pajiega stipri, 
bet ir dvasioje galinga, šiam 
prakilniam ir didelės svar
bos darbui reikia daug pinigų. 
Amerikos Lietuviai, nekariąp- 
daiui patys, aukomis savo ga
li prisidėti prie Lietuvos su- 
t vi rtinimo.

Laikrafcšiuose buvo tilpęs 
jau Lietuvos Karinės Misijos 
paraginimas ir kap. Stejioiiai- 
čio. Kr. Apsaugos Min. lite
ratūros aky t’, ns viršininko, 
akyvas atsišauki:iuis. Aukos 
kareivių švietimo reikalams 
gali būt siunčiamos ar “Ka
riškių Zotffio'* redakcijos var
liu. ar taipgi Lietuvos Misi
jos vardu.

Pagalios teliėra priimamos 
Lietuvos Misijoje aukosLietu- 
vos šauliams. Tie šauliai (liuo
bi jiartizanai) sulošė ypatingų 
rolę išvarant lM*nnon(ininkus 
*i Lietuvos, dabar jie smarkiai 
veikia nailriuinie lenkų oku- 
IMicijos. šauliai pradėjo leisti 
Kaune savo mėnesinį laikraš
tį “Trim i tas,“ kuriu turinys 
laimi indomns. Jaunimu orga
nizacijoms Amerikoje patar
tinu susipažinti išsirašius, šau
liams |M*r Lietuvos Misijų jau 
pasiųsta aukų 273.050 auksi
nų. /

Neprivalėtų būti užmiršta ir 
kili svarbus Lietuvos reika
lai, reikalaujant visuomenės 
jMiraiuus. kaip moksleivijos 
šelpimas ir Lietuvos pirmojo 
universiteto rėmimas.

Savaime suprantama, kad 
prie viso Lietuvos Laisvės Pa
skola, kui |>o visos Lietuvos 
Respublikos ramstis, turi Imti 
šiuo laiku pirmoje vietoje.

Lietuvos Misijos Biuras,
257 W. 71 st St..

Neiv York. N. Y.

vo nn pinigai, tik nutepta jų 
tumia.

Taksi ančiai apgavikų 
Šioje šalyje, 
savo išlaidas 
knip l’nfneHttK 
piešia puikų paveiksią ateiti- 
nių dividendų ir naudų ant 
tavo stalo, bet jie nupiešia tą 
žodžiais -ir prižadėjimais vis- 
ton teptuko ir maliavos.

Jie žada duot juros daug nu 
negu kai kada gavote už pi
nigus, kuriuos jiems pask*) ro
site. Jie sako: “laikyk reštų” 
ir išeina su tavo taupytais pi
nigais ir Laisvės bonais kiše- 
tiyje, lieka tau tik pa veikslas 
ant stalo viršaus.

Sulig virsininėtos pasakos, 
daug metų jm> to atsitikuuo, 
\ ienas keliauninkas 
T-nveikslo vertę ir 
viešbučio savininkui 
dešimts dolierių už 
sijt Bet keliauninkas neir.uki s 
au vertę už neatsakomų ak

cijų certilikatą, nes perdaug 
jų randasi. Atsargiai peržiū
rėk kas ant stalo nupiešta. 
Neatsakomos akcijos nepakis 
gero peržiiirėjimo.

IDt laidžius užstatai, kaip 
Karia Taupymo Ženkhnai. 
Laisvės Bonai ir kiti kęs nuo
dugnų ištyrinėjimų, jie ap 
saugoti ir pelningi, nes u* jų 
stovį tvirtuma vienos iš stip- . . . . ■riaušių tautų.

Pirkite Karės Taupymu 
Ženklelius.

yra 
kurie moka už 
tokiu-pa* budu 

s vartojo. Jie nu-

pažino to 
užmokėjo 
penkias- 

stalo vir-

PASIŪLOS UŽ LAIVUS 
“LEVIATHAN” IR “DE-

KALB.”

PASAKA.

BTYBŽB BONŲ. i tuvvduKb rubliai^, kurie lygų*

kitokį, o tik Koroua Ferrated Bit
tcr tVinc. Parsiduoda drug Klaruo
se, utim rašyk —

B0LESLAW R. KOZLOWSK1 
Laboraioriet

4755 S. Loomis St. Chicago.

lalAkunm |>o|>tc. 
pirmo* pu*lii|>ia 

linuuKinUu .r *u 
kaip tai: l»l tu

Ke'-irlų puataplų 
ra *i**H tjetuvon. 
aiMMMi kv.vlkuvl** 
rrattoiiite llteromla
aukai aakalčli. i*aa tėvu*. Sveikinu Ta 
ve mano mylima* broleli, Sveiki lo
vį genty• ka* imu. Ju* girdėti. Mir
ta mano prtelcglėle. Itelilginuu. my
limo* prlalegn*. Sveikinu tave miela 
aeautr. Kur t.-n aaulutč kviečia. Pa* 
mylim* uiuno iurdclr. ApgallrMnvI. 
mna Lietuvon, paa pači* n- vaiku
čiu*.

t’t 2f laiAkun tiktai viena* dullc- 
ria prial vokite inoney ordor) Aiandle)

KOVAI. N ALKS CO. 
IMU m. ilov 5* Kta. O.

Nrvv York

FIRESALE
CM>.

Kpantatiaia* pnpJdė. 2 Rug-č)<i 
(AugitM) • v«L r>lo ir Imuk-ds iki 
7 Itus-M-jo IH2« m.

M<-» parduosi iro lotnteua preke*. 
Uiriur sets. ‘urr.ctu^. Uva* 
lu.iii<Htea. ainiu*, krru.ua. pllnrun. 
plunkamu, kol d r**, indu*, maliava*, 
kukmnluv dabkua Ir kilu* vteoklu* 
dalyku* prie gyvenimo tinkančius. 
galAMte panirinktl.

Ateikite vtei, ne ncpralelvkilc t«* 
progoa Ir iMiMnaudoklte I* tų nrgtr-

ANTON K0KM0WSKI, 
1741 W. 47th Str.

DR. GHARLES SEGAL
Pcrkčlė oato ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
SpedaUkUu dUovy, moterų ir ▼X- 
nj ilgu.

Valandoa nuo 10 Iki 1Z iftryto; nuo 
3 Iki S po plotų; nuo 7 1U 3:30 
vakar*. Nedčliomla 10 iki L

Telefonu Drrid 2MO

» 'M

REIKALINGI LEIBERIAI.
________

Darbus pastovus musų lab-.i 
rike prie generalio darbo.

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Blvd.

%

Hovkrtprr 
rėti rrruv

At*UteuM.ite 
liauk*.

1
K EI KALI N GI
Ir Stmocraftatč. Turi lu- 
palludyjitnu*.

| Metropolitan Stale

2201 W. 22n<l Mr.

REIKALINGI LEIBERIAI 
DĖL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS.

LINK BELT 0O«
39th & STEWART

REIKALINGI
Lrlbcriol prlo Aaiuaun Tructc.r 
Jcnoaville, U'loc. Laivo* nu Roau: ro* 
įima oiti »u Mip.-ronitcn;u k.iMlicn* 
t: l*. M. I S.04 iki »t ) din n*; vata-' 
bin.nkal Ir vlooklo in<K-hanlka1; ma
liniai; kn r pr Oderiui; tniiolderiaJ:
geri <utt«>r.nl: ir mndcrtel; G.und- 
tča Kcnnpunlja duodu kiuittearj ir 
Burd*. Siunčia ko* dlcn* M Vlacon- Į 
•in | Mtchtrun Ml&ktt*. tcoanotoriol 
ir njovčjoj 37B Iki 41M> uičnooiui. ’į

Kainbnria Ir Vairi*; Krlkataujomo 
pno darbo mindė; nnt ukr*; (91 | 
mėncoltil. K. Ir V. K myki omu sinc: 
anglių Ir .-oppcrio. Rvctlnitemiu* vo- I 
tame ) tVcalu* dykai ko* i71M1į

DIAMOND AGE1.CY.
U7 W. MmMmmi Htr. 3nd r*oor 
1'<4cf<ma* Maln M174.

* .incla kambarini unt rando* fur- 
nure hcut At.ifcaukltc

•HI37 S. EraiM-tM-u Ate.

4

jANT PARDAVIMOPIGIAI IK GULAI.
Parduodam Ir mainom namu*. lo

tu*. farmrv > *' • ’ ■«. ' i • •<«» !*j,
iuu* galima |*uu um/.i. puairtnki- 
mų.

Atellteuklte paa:
A. GRIGAS A CO.

3114 8. HaUtad rt.. Chicago. lik

Suv. Valstijų Ijaivyno Bor- 
das priėmė tik dvi pasiūlas 
dėl pirkiaio pirmiau buvusių 
vokiškų posažierinių laivų, 
“!x?viti(lmn” ir “De Kalb,” 
kurių pardavimas buvo pas
kelbtas sulig P'rklvbinių Jū
rinių aktų 192**. Pasiūla iš 

Imvo nuo Suv. Val
stijų Krosus (iarlaivių kom
panijos už “Js’viathan,” ir 

nuo Amerikos Laivų 
ir Susinėsimų korporacijos už 
“l)p Kalb.”

Amerikos luiirų ir Susinėsi
mų koqH»rai*ija nori vartoti 
luivą “Dr Kalb'* surišvje su 
jų pasežierine linija tarp 
Suv. Valstijų ir Vokietijos. 
Pasiūla nuu Suv. Valstijų 
Kroso* (iarlaivių kompanijos 
priguli uuo Laivyno Bordo 
paskolinimo tai kompanijai 

imi |H*nklu nuošim
čiu. Konųiunija tuos pinigus 
vartos |M-rtaisyiuui laivo. A- 
part pirkimo kuinus, Suv. Vul- 
stijų Krabus (iurlsivių kom
panija žada mokėti Laivyno

PolcAkau *vo*vrio. Uatuto Mamunul- 
*Im apie 4 metei UI lJrtuvu*. Girdė
jau «e*a Chlcojroj. Jia puls arba ka* 
tino jojo udrrt* malonėkite atatlieptl.

KAZIMIERA* M.ENK1K.
H3M E. IConold Mr.

Kprincri«-I<l. Iii.

ANT PAUDAVIMO
groccrnr Ir buft-rnė. pero) vietoj, ut 
pigi* kultu. — Co*h binte.

Atalfaiuklte:
1U7 W. North Avt-.

Trivlon*. Armltagr 7341

NAMAI ANT PARDAVIMO 
Zrpiido*. o -xtn*i kiuutuvd geru 
ta bicniul.

4*31 So. tlonorc Mr.

4

i

i
BlftTIlIftfH 
mu i mud:

anaaaaaaaiaaaamaaiiaamMaaaaaaaaaaaaa*]

Trinu i
ievai: i

Vieną sykį Ra (nei i ii*; 
sus italų tepliorius, 
lutioii. Jis atvyko j Florenci
ją tikėdamas gaut darbų prie 
liauju* luiznyėios, Imu meistras, 
jki kelių dienų, pasakė, jog 
jum bėru vielos. Tuouio* jis 
norėjo važiuoti į .Milanu, bot 
neturėjo kelionei pinigų ir, be 
to, buvo kaita* už apsiuUųimo 
ir pragyvėrinio išlaidas. Išva
žiavimas juai nerūpėjo, nes jia 
buvo geras ėjikas, liet žinojo,| fiordui 25% metinio gryno pel 
jeigu neu/juoikės viešbučiu sm-|iio nuo laivo “Leviatliaii”, 
viiiiakni kų kaltas, savininkas kuris tęsis Įier 20 metų arba 
|milus j<* teptuku* ir drabu- pakol vi*a pirkimu kaina, ar-

gar- 
pateko

Š

=

Ar norite kad jurų dukteris dirbt1! geriausiam šio 
miesto fabrike kur kiekvienai mergaitėj duodama pro
ga ir gera algų?

Ar nori kad jos turėti švarų darln ir gera* darlto 
oųjygiui’

Jeigu laijj, ir jei tavo duktė turi Hi melų amžiaus 
ur senesne, tai lai atsilai.k.i |ias mus. Durims raminai 
prie įmoktus, geriausius koki jaunu mergaite norėtų tu
rėt. Suliatoniife iki piet. Pamatykite Miss Muipliy.

Rand McNally & Co.
536 So. Clark St. Chicago.

2-ros Lubų*

=
9
=

3
S..I
=

1

MM »

žiu*. Ir kurių negalės gau< bu pn-kols nebus užmokėtu. iiiiniitiiiiHiiuiiMiHiiiHiiimimiiHiiiiiHiimmmiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiHUUimmu7;

krru.ua


URKUGKS B Trečiadienis, rugp,. 4 *1'20 m.

CHICAGOJE^
1 ...................................................  ■■ ■ ■—K

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.| dabar laikas pirkti 
CUKRŲ.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

1$ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP.

Trečiadienis, rugpjūčio 4 d., 
Šv. Domininkas.

Ketvirtadienis, rugpjūtis. 5. 
šv. P. Marija Snieginė.

GRAND JURY TYRINĖS 
ANGLIŲ KAINĄ.

Bus pakelta kova prieš didžia- 
pelnius.

Kriminaliu teisino vyriau* 
sias teisėjas Crowe naujai ru
gpjūčio grand jurv davė ins
trukciją tuojaus imties tyri
nėti anglių kainų. Nes kuomet 
šiandie visur trūksta anglių, 
didžiapelniai naudojasi tąja 
proga ir l»e pasigailėjimo plė- 
šia žmones.

Podraug įsakyta grand jn- 
rv pravesti nuodugniausius 
tardymus klausime, m Couk 
apskritvj pavieniai žmonės, ar 
korporacijos nėra prisidėju
sios prie veikimo su tikslu su
mažinti kokiuo nors laidu nn 
glių išteklių, kad paskui tuo- 
mi pasipelnyti, imant pornn«^- 
Štiis kainas už anglis.

Galimas daiktas, kad čia ga
li būt koks suokalbiavimas. 
Nes suaugimus tikrenybėje nė
ra taip bloga. Knd tilo tarpu 
visur ir visiems šiandie trūks
ta to reikalingo kuro.

Dol anglių pritrukime So. 
Chicagoje uždaryta dirbtuvė 
Republir Tron & Steel Co. A- 

<pie 5(M) darbininkų turi pri
verstinas atostogas.

Sulig apskaitymo, dėl netu
rėjimo anglių šiandie So. Chi- 
cagoj bednrhiauju apie J.tMMl 
darbininkų.

DAUGIAU SVAIGALŲ PA
VOGTA, KAIP'KON 

FISKUOTA.

Taip sako cukraus trustas.
.■■II I I ■■■ \

Cukraus ir valgomų produk
tų didžiuliai pirkliai Chica
goje skelbia, žinoma. Irusių 
vardu, jog dabar laikas musų 
šeimininkėms įsigyti didesnę 
kivkvlie cukraus, kuomet lasai 
produktai kiek pigesnis.

Sako, šiandie cukraus sva
rui mokama nno 21 ligi 25c. 
Vadinasi, nelygiai. TM trum
pu laikotarpiu, sako, cukrus 
išnaujo pabrangsiųs.

Gal tas ir tiesa. Nes pirkliai 
yra įpratę iškalnn pranešti a- 
pie produklų pabrangimų.

Geras daiktas tas perspėji
mas. Bet didesniam ištekliui 
įsigyti cukraus yra reikalin- 
ga turėti nemažai pinigų. Gi 
-ibi n<» kiekviena seimininkė 
Imi, kad galėtų vienu žy
giu cukrui išleisti kelias de
šimtis dolierių.

10c. VIRŠUTINIAIS GELE
ŽINKELIAIS.

Su šiandie Chicagoje viršu
tiniai* geležinkeliais važinėji
mas atsieina jnu 10c. vienon 
pusėn.

Nereiks ilgai laukti, kuomet 
prisieis 10r, mokėti ir nž va
žinėjimų gat veka riais.

Kų-gi daro miesto valdžia.
Nieko. Nepakelia nei ma

žiausio prot«*>to. Neturi teisės 
taip daryti.

Miesto valdžia senai žinojo, 
kad ji šitam atsitikimo neturi 
balso. Teėinns bvlnvimuisi su 
kompanija išleido daug pinigų, 
piliečių sumokėtų.

Tie pinigai teko advoka
tams.

Iš prohibicijos įvedimo raš
tinės skelbiama, knd prohibi
cijos gyvenimo laikotarpiu 
Chicagos apirubėje proliibici- 
jinįai agentui sukonfisknvo 
svaigalų vertės $2.160.000, Gi 
tno pačiu laikotarpiu pnvog-Į 
ta svaigalų už $2.445.000.

Taigi daugiau svaigalų pa
vagiama, kaip sukonf*iskuojn- 
ma.

Bet nuomoninujama. jog ne 
visi svaigalų savininkai pra
neša apie pavogtus svaigalus. 
Ir todėl Ims pavogta kur-kas 
danginti, negu oficijaliai jni- 
rodomn.

PAVOGTA DU GRAŽUS 
AUTOMOBILIAI.

Paimta dar nuo darbininku 
$20.

Du kaukėmis apsitaisiusiu 
plėšiku aną rytmetį užpuolė 
Rienzi automobilių stotį. 554 
Divcrsey parkvvny.

Piktadariai nuo stoties dnr
bininkų atėmė $20 Ir. pasirin
kę |si gerinusią nntomobilių, 
išvažiavo.

Pavogti automobilini kai
nuoja $11.000.

L. P. tarnu. ReOms pasitarti 
kaslink talnuiio Teikimu, kad 
greičiau galėtumėm užbaigai 
mums psskirtų kvotų, ir knip 
prisirengti prie sutikimo Lie
tuvos. Misijos, kuri atvažiuos 
: Chicagų rugpjūčio 15 d.

Su pagarba. 
Bendra rtoėių valdyba

AMERIK08 LIETUVIŲ į

{MOKYKLA,
Mokinama: andllkoa Ir lUtuvUkoa 

kalbų. arlUuatikoo. knyrv®dyol.a. ■<•- 
noarufijov. typcwrlllnr, pirkly boa tei
sių. «uv. Valai, tatorljoa. abalnoa loto- 
r.Juo. faoaraflJua. polinki u,'a akoaa- 
mljoa. pilietybė*. OaUiaraJtynUai

Mokinimo valandos: noo • ryto iki 
4 valandos po plotų: vakarala nuo 4 
iki Ik vai.
3106 So. Halsted SL, Chicago.

a “Draugo” Knygyne i
OF 1 ■

I

Galima gauti laikraščių iš Lietuvos

CICERO. ILL.

■ ■
“DRAUGIJĄ”

visų musų

Lietuvos Laisvės Paskolos 
Is-mlras komitetus šiuoini krei- 
pinsi į visus Aštuoniolikto- 
kolonijos lietuvius reikale pir
kiniu tos paskolos kutų.

Panlnvim jimns 1.. L. P. 
kmų. kaip buvo skelbta, turėjo 
l>asiliaigti su liepos l d., šių 
metų. Bet kadangi visos lto- 
veik Amerikos lietuvių kolo 
nijos iki tai dienai neiMirdavė 
jonui ]mskirtos kvotos, todėl 
paskolos užlmigimo laikas ir 
ta|m atidėtas neaprilsitam lai
kui.

Musų, Aštuonioliktai, kolo
nijai Lietuvos Misija yra pa
skyrus 100,000 dol. kvotų, 1x4 
iki šiol mes turime išpirkų vos 
už 36,000 dol., reiškia, nė pu
sės kvotos <lnr neturime iš
pirkų Net "čJn ir pasisakyti.

Gerbiamieji! Perdaug šaltai 
jnu mes į tų dalykų žiūrime. 
L. L. Paskola
reikalas. Ir gėda butų, jei to 
reikalo neatjaustumo ir nepa- 
remtume. Tųsyk duotume pro
gos musų priešams jNisijuokti, 
kn<l m*si rupi name svarbiausiu 
tėvynės reikti iu.

Žiūrėkime, kų daro musų 
priešai-l.vilkai. Jie jtaskvlbtų 
Lenkijos valstybinę paskobj 
knžnas vienas remia, pirkda
mas Imiiius ne už 50 ir ne už 
HM) d<4.. bet už kelis šimtus. 
Musų kolonijai jmskirta kvota 
senai jnu butų išpirkta, jeigu 
tik kožnas vienas butniuv nu
sipirkę nors |k» vienų tanių.

Tnt-gi. katrie iki šiol dar ne
turite įsigiję Lietuvos pasko
los Immio, pirkite diiliar, at
likite piliečio pareigas.

Katrie jau turite pirkę jx» 
vieną tarną, ta«t jaučiatės galį 
jiirkti daugiau, ateikite ]ias 
stoties iždininkų, nusipirkite 
daugiau ir duokite pavyzdį 
kitiems.

Liet, laisvės 
kalą ypatingai 
įvairios rųšies
linkai. Tiesa, ne visi. Kai-ku

rie yra pirkę tautų, kiti ir už 
m mažai, ta*t dauginiui atsisa
ko, visokiais
nėja. Kodėl taip yra? Ar gi 
jau pamiršo, knd ir jie, kaip 
ir visi Lietuviai. yrn 
vaikai tos pačios tėvynės-Lie
tuvos, kad ir jiems turėtų Im
ti brangi ta šalis, kur gimė, 
augo ir sveiku maistu išaugo 
į stiprius vyrus. Daugelis iš 
jų ketina grįžti tėvynėn. Kaip
gi grįši neturėdamas bono. vie
nintelio paliudymo, kad būda
mas čia še]|K*i tėvynę, kuomet 
ji tos pašdpos reikalavo.

Gerbiamieji! Tik truput. ]Mi- 
sistengkimv, o kitip matant iš- 
pirksime mums skirtųjų kvotų. 
I’ailarykime tokį pasiryžimų: 
pė vieno Lietuvio ta* Lietuvos 
paskolos tarno. •

L. Ta r. ta>iiU gtt'iiii.i gnu! i > 
pas stočių iždininkus, pp. Al-| 
Itargį 
Jonų 
St.

Paskolos rei- 
mažai jaučia 
musų prnmo-

budais išsikalbi-

Vyčių 14 kuopti mėnesine 
suairinkitnaa bus nemlojc, rugp.
4

L.

d.. 1920. 8. vai, vakare.
Valdyba.. - 

------------------- L-----------

IS BRIDGEPORTO.

Vyčių 16 tatai"* nenoriaisL.
KuririnkimM bus Itandie rugpjū
čio 4 d.. 8 vat vsknn*.

Viri kuopos nariai ir nniva ma
lonėkite nusirinkti.

Jaunimas ncpriklaiiMuniit dar 
prie 
mns

Vyčių organteneijns kviečia- 
ateiti ir įrirtfj t i.

Nik., rašt.

IĖ T0WN OF LAKE.
• ________

T.. Vvčtn turės sarai-
tinj Kusirinkmių liaudie, rugp. 4 
d., 8 vai. vakare, Pavis Sjiiarv 
pr.rko Milėje.

Viri nariai teikam* xl.a ilimmi 
Miririukti. nea bus Amu liauju da
lykų. Korespondentas.

IŠ BRIDGEPORTO,

D. S. 29-toa kuopos atnirin-L.
kinus litis rugpjūčio 5, 1920. 7 z-TO 
vai. vakare, ftv. Jttrg'o parapijai 
FVCt.

Visi narini tiiiilonėkilr t.iciti šin 
susi rinki tumi, nca reikės aptarti 
ilniig dalykų. '

Taip-gi katrie esate uŽMii:k<, hu 
inokraėiais, malonėkite l.-inie mi
trinkime užsimokėti.

Kviečia Valdyba.
— ■' -i

RED. ATSAKYMAI.

P. V. Rasimas Buffalo. A- 
pic Bendrovę (Įa< Našlį lxi- 
imtta, Zarevič uty« nieko n<<- 
galime rašyti. Suvienytų Vals
tijų įstatai gana smarkiai gi
na bendroves nuo laikraščių 
užsipuolimo.

Saugok akių regėjimą

TAIKOS TEISĖJAS NEPRI 
ĖMĖ CENTŲ.

Miestelyj AVilmette taikos 
teisėjas septyniais dolieriafa 
nubaudė 17 metų mergina 
Betay fthepker už tai. kad jinai 
perilgai laikė šlovinti savo au
tomobilių tokioj vietoj, kur 
mttumobdniiu> eluvėtl laikai 
npribnotns.

Mergina atneši'* taikos teisė 
jui pabauda vienai* reniais. 
Teisėjas nepriėmė. Prisiėjo jai 
užmokėti didesne moneta.

Atrodo. kn«i centai nėra pi
nigai.

LABAI MAŽAI NAMŲ 
STATOMA.

Sulig oficijalių skaitlinių. 
Chicagoje statydinimus namų 
susiaurėjo ligi negirdėto laip
snio.

Prieža.-tis — nepaprastai 
pabrangusi medžiaga irdnrid- 
ninkai.

•... i,u* 4..i;«n« r;

tam svarbiam klausime.

KALBAMA APIE AUGš 
TESNES MOKESTIS.

Visiems gerai žinoma, knd 
šiandieninė Chicagos valdžia 
labai išlaidi. Metų |»abuigojv 
miestas turės kelis milijonus 
deficito.

Kur-gi gauti pinigų juiden- 
gti deficitų!
Knlliama. jog miesto valdžia 

išnaujo rūpinsis dar labjaus 
padidinti mokestis už nejndo- 
maa nuosavybes.

PRAŠOMI ATSILIEPTI

Aleksandru* Stašaitis, atsi- 
iie|>diinuis žeminus pačiuotu 
ant rašų, sužino- apie -avo4im
li Lietuvos kariuomenė ja. Jam 
raudasi laiškas pas ma»*\

Andrius. Ona (ištekėjus už 
J. K niekaus) ir Vagilė (ište
kėjusi už A. Danilevičiaus) 
Barauskai, atsišaukę, sužinos 
apie savo seserį Lietuvoje.

Jonas Jakutis, (Ciiieagoj), 
I atsiiaukęa, sužinos apie savo 
pusbrolį kapitonų B. Jakutį 
Lietuvos armijoje.

J. J. Bielskis.
2*7 W. 71 Stlrrw«t.

New York, N. Y.

. 706 W. 18-th Str.. ir 
iCastenų, 663 \V. 18-th

Jonas Grižius.

PRANEŠIMAI.
PRANEŠIMAS BRIDGE 

PORTIECLAMS.

B ‘iidriiR abiejų kločių Lie
tuvos Laisvės Paskolos bonų 
parilnviiiėtojų susi rinki mus į- 
Vyks sereiloj, rugpjūčio 4, 8 
valandų vakaro, fiv. Jurgio 
parapijos svetainėje, j kurį 
luilinni turi pribūti visi paė 
mę knygutes užrašim'jiinni L.

I
I

■

1

■>x

3-čios Klesos Kaina

Dądedant $5.00 W?.r Taxų

Lokalis Agentas randasi jūsų mieste ar apielinkėje.

išvažiuoja Rugpjūčio 17, 1920

HAMBURGĄ...........................................$120.00

DANZIG................................................... 135.00

PRANEŠIMAS AUTOBOBI 
. LIŲ SAVININKAMS.

OGDEN PARK

Nuo N. I — 6 (po du numeru knygoje. Knyga $1.00)

DR. G. M. GLASER
STPAIGMT

IO

Jeicu tavo krautuvininkas 
neturi, prUtų-k piningu* 
Ir mlem o mes prisiusime 
viena ivmeginimnl. Pnitoa 
leMM apmokamo*!.

NKMO IITlilKSIr - FASntON 
ISHTtTlTK.

Pert. M. U Inl,, 1-lare N. T.

Praktikuoja 20 metai 
OfiMr* SI40 So. .Mcirgnu SI. 

Kertė *2-ro RU. Ctiieago, IIL
SPECIJALIBTAS 

Moteriškų. VyrUUių, taipgi chro
niškų Ilgų.

OF SO VAlJkNDO*. Nuo 14 ryto 
ikt S po plotų, nuo 4 iki t valan
da vakarti.

Nedėliotais nuo • Iki 2 po plot.
Telefonas Yards 441

“DRAtfGAS” PUBL CO.
1800 W. 46-th Street Chic«go, Illinois.

H.,--.---....
Tol. Drorar ?k42

Dr. C. Z. VezeZis
IdKTUVUI DENT1NTA8 

Valandoa: rao • ryto Iki • rak. 
Sorodomla nuo 4 lys > vakar® 

4719 80. ASHIaAND AVENVU
arti 47-too Gatvė®

*

Alunm^ pranrtn. knd lieka atida
ryta tikra automobilio lamymo tapo, 
po vardu Ogden Park. Anto Rrpalr 
Sliop,

Su amatu mu irernl autlpnllnęa. Ir 
todėl nttlkrinn. kad darb< atltlurtų 
ataakaMlal. areliui Ir plctau neyu 
kitur kur. Mano tlkalaa'yra toks, kad 
darbas būt atUktaa atsakančiai, o ne 
kad tik atstumus nūn rankų, darbų 
Baltalu atlikti visokį, nuo ratų Iki 
virinu*. Taipgi turim tnm tikrus J- 
ranki u* dvi radiatorių. <cl«ilms su
virinti “Weldln<~ carbon^ul H de
ginti.

Jei kada pasitaikintų kelloaf-je ko- 
kla nelaimi, galite palaukit po te
minu paduotu adresu, o mes pribu
sima partraukti.

Ogden Park Repair Shop 
6308 Racine Avė.
Telefonas Wentworth 1598.
MYKOLAS ARBASAUSKAS

fOUNDatLAST!
I SELF-ADJUSTING
kfc^JUSPUL

BRASS1EDES

kada kankinies raivo
skaudėjimo, kruta regėjltnru all 
nata skalia n t. slii.ant ar tolyn 
Murini — tul reiškia. Jos pri
valote kren>tlrs ) mane klausti 
patarimo dėl Jusi) akių: inan<> 
24 melų pal>riu>aP sutelks 
jums nėriausi |> < imavluių dvi 
.Ikių. An«ų. NomcP Ir Gerkle- 
IJr<*a gydomu »i*e<-|Jallsto.

W. F. MONCHfFF. M. ».

JOHN J. SMETANA,
AKIV KPEu'tJAIJHTAK 

tani K. Asitlanrl tv&, (Ylieago. 
kertė litas gatvės: S-Ctoa lubos

Kambarį. H-tk-K-lT 
Vintui l,I.ATTS npUekaa 

Tėmyklle inan<> paraką.
Valandos: Nuo ryto iki

4

GANYTOJĄ”
(Dvasiškijai Laikraštį)

N. 6 ir 7 po 35c. Kiekvienas numeris

Katalikų dvasiškiems reikalams laikraštį 

'N. 6 už 25c.

Adresuokite:

■
S

U.S.MailSteamstiipCompany
(Inrorpnrate'l) *

S. S. SUSQUEHANNA
• G. T. lOOiT

Išvažiuoja iš New Yorko j Bremeną ir Danzig.
(b® .’Mdo mainymo laivų) •

Rugpjūčio 4-ta diena
CabiQ k. . f Itmncn *m Iki *200; j Barnis V123

TVn'-ia Kaina | lln-mcn 8IS&; | Danais $1X3
Karr. to«ų
Ateiteukltc I

U. S. MAIKSTEAMSHIP COMPANY, Ine.
45 Broadway ( • New York City

, Arho i Vif-ttnluo Agentu*.

Anchor Linija
S. S. CALABRIA

» 
vok. MedMIoini* rito V ryto iki 
II d.

Dr. A. L. Yuška
1900 S, Halsted Str.

%

Ti-I l'anal 21 Ik 
VnlandcM' 10 rv.® Iki * Valero

Gyveni maa 4 
MII U. ftir.

Tel •'roapr't 11*4.

Kas nori čyirto bičių medaus, 
lai ateina pas:

JONAS BERNOTĄ.

663 W. 14 Piace. Chicago. UI. 

Kaina $1.85 už penkis svarus

Tūrių medaus užtektinai dėl vi
sų kurie nori. Taipgi ka> įsai 
gerų bulvių ii Mirhigano dėl žie
me* galima partraukti labai pi- 
iriai 5Ar. pirian nl bnArli urvu 
Chicagoj mokėsi.

■
■■
1
B
■
1
I

MELBA
77-ic Cięar: S'up/ f^rte

STRAKHT

A. PFTKAT1H K FABIJONAS

A. PETRAT1S & CO.
Mortgage Bank 

HEAI. ERTATK—INSl KAM CK 
European American Bureau 

sluuda Pinigus. Parduoda 
Isrltokorlea

NOTARUI AAN
HU« u. SAth Ntr. Clileago. III. 

Telrmltanc Ikmlcrsrd g||

DR, S. NAIKELIS
Lrmris 

GYDYTOJAS „t C1URI KGA8 
oriu Ir O/vadmo e«!« 
IU! Ho. Halsted Kr.

Aut Virtau, t nlreruU Kine Bank 
ValanJos nuo 10 iki* K ryts: nuo 
I Iki 4 po plotų: nuo T Iki • vak. 

Nedaliomis nuo 14 Iki S.

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
koks Havana cigaras. 

-Paklaaak aavo krnauirninko—Bet Je4sn 
L LEVIS CIGAR MFCCO N^Zt 

Lajgdt Indepfnderft Cįgar faclbru iolht IMorid

Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai
saxo kūdikio aveikat* laikant viauomet po ranka ntto vidurių 

u.k>eiQima. traukymo, dieglių, viduriavimo buteli

BAMBINO 
vainoa “MU)0!Ur tanias f 

rbofteroata k V. Paa <Mm>
Jii veikia srettai, maloniai ir patekminfai! Vaikai myli ji( Jie prašo jo 

dauyiidB Gaunama* viaose vaiMinyč:c*c arba tiesiai ii iau^ aicriiok 
Reikalauk po kelio .u Bambito pa veikalu.

Kaina 50c. buteli*. Užsakant nuo išdirbėję 6oc. aa parahmtinn.
| F. AD. R1CHTER A CO, M TctmmI Mfe feS, MOULLTM, M. T.
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