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Varšavoje 
_ • 

Sutiko Pasiųsti Dele
gatus Minskan 

\ ' 

Anglija Grūmoja Karu Rusijai 
Bolševikai Sutiko Apleisti 

Vilnių 
BAISENYBĖS DEDASI VARŠAVOJE. 

LONDONAS, rugp. o. — Bevieliu telegrafu iš Berlyno 
depešuojama, kail Varšavoje pakilusi nepaprasta pasiatiba. 
Visi turtingesnieji .eyventojai galvatrūkčiais apleidžia mies
tą. 

Depešoje pareiškiama, kad iš rytu šono bolševikai yra (50 
mvlių nuo Varšavos. Nuo Lvovo jie yra už 40 myilų rytuose. 

i Pasiauba 

PASIUSIĄ KARIUOMENĘ LENKIJON. 
LONDONAS, rugp. f>. Pasklydo gandas, kad taikiniu 

kai Lenkijon pasiusią (J divizijas kariuomenės. 

LENKAI DELEGATAI KELIAUSIĄ MINSKAN. 
VARŠAVĄ, rugp. ."i. Lenku vyriausybė vakar atsakė 

bolševikams. Pranešė, jog sutinkanti pasiųsti ir pasiųsianti 
tuojaus delegatus Minskan. 

Lenkų nusprendimas Įvyko po visos dieno? posėdžio 
su talkininkų misijom. 

Kaip šiandie lenkų delegatai iškeliauja Minskan. 

GRŪMOJA KARE BOLŠEVIKINEI RUSIJAI. 
LONDONAS, rugp. 5. — Anot laikraščio Herald, Angli

jos ministeris pirmininkas Lloyd (jleorge atvykusiam čia bol
ševikų delegatui Krassinui indavė ultimatumą. 

Lloyd (Jeorge pareiškė, kad bolševikų armijos Lenkijoje 
tuojaus pertrauktų savo žygiavimus pirm padarant armisti
cija. Kitaip Anglija paskelbsianti karę Rusijai. 

BOLŠEVIKAI SUTIKO APLEISTI VILNIŲ. 
COPENHAdFA, rugp. o. — Sulig gautų e i a žinių iš pri

vatinių versmių, bolševikai sutikę Vilnių pilnai pavesti lietu
viams. Bolševikai sutikę apleisti Vilnių su sąlyga, kad lietu
viai pristatys jiems reikalingos geležinkclinės medžiagos eva
kuoti miestą. 

SULAUŽYTA PASKUTINĖ 
APSIGINIM0 LINIJA. 

Bolševikų raitarija eina pir
myn. 

tinis tiesioginis geležinkelis, 
jungiantis Varšavą su Danzi-
gu. 

Pasakojama, jog tie rusų 
rai tari jos korpusai perėję 
Mlawa nori atkirsti Varšavą 
nuo Danzigo ir tuojaus įsi-
briauti Pomeranijon. 

Ekspertai praneša, jog*len
kų spėkos sudemoralizuotos 

Paryžius, rugp. 5. — Pran
cūzų militariniai ekspertai 
Varšavoje tvirtina, jog už po
ros dienų lenkai bus priversti 
evakuoti savo sostinę. Lenkų j visam šiauriniam ir centrali-
vvriausvbė, manoma, turės niam frontuose. Tad vienur ir 
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persikelti Krakovan. I kitur lenkai betvarkėje atsi-
Prancuzų ir anglų militari-! meta. 

nių misijų nariai vakar tele 
gra'avo iš Varšavos, jog lea-
kų armija išd^a: upės Bugo 
atsimeta atgal. I š k i l i save ,ji 
nesuspėja sunaikinti nei tiltų, 
taip priešininkas nėatlaidžiai 
briaujasi. 

Bugas — tai paskutinė len
kų, linija apginti Varšavą. 
Tad ir šita linija aau sudribo 

Raitarija pažangiuoja. 

Sulig apturėtų žinių, speci-
jaliai rusų raitarijos korpu
sai briaujasi išilgai rytinės 
Prūsijos rubežių. 

Praeitą antradienį ta raita
rija buvo pasiekusi vietovę už 
30 mylių nuo Mlawa. Nuo 
Mlawa į Varšavą bus apie 30 
mvlių. Per Mlawa eina viena-

Lenkų vadai netekę vilties 
kur nors susilaikyti ir atsi
sukti prieš bolševikus. 

Nieko nebus su armisticija. 
Lenkų armisticijiniai dele

gatai iš bolševikų fronto su-
gryzo čia praeitą antradienį 
vakare. 

Jiems sugryžus, vyriausybė 
netekusi jau vilties padaryti 
armisticija pirm pulsiant Var-
šavai. ' 

.Tuo labjaus, kad bolševikai 
lenkų delegatams prapešė 
gryžti Minskan, kur busianti 
padaryta armisticija ir tuo
jaus pradėtos taikos tarybos. 

Kaip vyriausybė, taip dele
gatai tvirtina, jog negalimas 
daiktas veikiai pasiekti Mins-

VISI STEBISI BOLŠEVIKŲ 
PASIELGIMU. 

Paskutiniai amerikonai pasi 
rengę apleisti Varšavą. 

Varšavą, rugp. g. — Bolše
vikų pasielgimu stebisi lenkų 
vyriausybė. Bet dar daugiau 
nustebinti prancūzų ir anglų 
diplomatai, kuomet bolševikai 
atidėlioja armisticija. 

Rimtesnieji politikai įžiūri 
tame kaltę pačios lenkų vy
riausybės, katra be nuodugne
snio apsvarstymo pasiūlė bol
ševikams ne tik armisticija, 
bet ir taiką. 

Tuo pasiūlymu bolševikai 
remdamiesi šiandie ir naudoja
si proga. Priblokštus lenkus 
reikia dar labjaus spausti, 
tvirtina bolševikai. 

Pasirengę iškelianti. 

Paskutiniai čia amerikonai 
valdininkai, kkip tai pasiunti
nystės ir konsuliato nariai, pa
sirengę kas valanda apleisti 
lenkų sostinę. 

Nes bolševikai nepertraukia 
savo briovimosi. Kasdien jie 
pasivaro vis arčiau ir arčiau 
Varšavos. . 

Išeinantieji iš čia Viennon, 
Poznaniun ir Danzigan trau
kiniai prisikimšę keliauninkų. 
Už traukinių bilietus kuobran-
giausiai mokama, bi tik gauti 
vietą ir Jnioveikiausiai pas-
prųsti nuo bolševikinio teroro. 

Nes'iš bolševikų užimtų vie
tų pareina baisuj žinių. Sako
ma, visur jie žudą žemvaldžius 
ir, abelnai, visus buržujus. 
Daugel vietose įsteigti sovie-
tai. 

Vielų tvoromis apjuosta Var
šavą. 

Kas kaip nori, taip daro, bet 
militarinė lenkų vyriausybė 
nusprendusi nepaduoti lengvai 
Varšavos. 

Atokiai aplink miestą pa
dirbdinta kelios eilės apkasų. 
Visur padirbdintos vielų dy
gliuotos tvoros, per kurias ne
lengva pereiti priešininkui be 
didelnj nuostolių. 

Nėra Bolševikizmo Lietuvoje 
Lietuvos Atstovybė Amerikoje gavo sekamą oficijalę kab 

legramą nuo Eltos: 
• 

KAUNAS, Rugp. 2 (11:43 vai. vakare). — Išvažiavo į 
Rygą Pabaltijos Konferencijon Lietuvių delegacija, kurion 
ineina Dr. šaulys, pirmininkas; Konstituantos Sekretorius 
Natkevičius; taippat narys atstovas Rygoje Dr. Zaunius. 
Drauge išvažiavo reikalingi Įvairių ministerijų ekspertai. 

Kaunan atvyko Italijos atstovas, Kapitonas Sala Umber 
to. Pradėjo eit savo pareigas. 

- -

ATSTOVYBES PRIERAŠAS. _ 

Chicagietis apie Sovie tinę Rusiją 
RUSIJOJE SIAUČIA BAISI 

BETVARKE. 

Paskalos apie bolševikų sukilimą Lietuvoje neparemtos. 
Paskelbtos iinios, matomai, kalbėjo apie bolševikų elgimąsi 
tose Lietuvos dalyse, kurias bolševikai yra tuomlaikinai už
ėmę ir, kuriose jie, pagal gautas žinias, begalo žiaunai perse 
kioja ir terorizuoja gyventojus. 
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RUMUNIJA LIUOSA NUO 
BOLŠEVIKŲ. 

Taip sako pasiuntinys 
Vopicka. 

Washington, rugp. 6. — Vo
picka yra Suv. Valstijų pa
siuntinys Balkanų valstybėse. 
Vakar jis čia buvo ofieijaliais 
reikalais. Valstybės departa
mentui jis pranešė apie padėtį 
Balkanuose. Nes jis nesenai 
iš ten sRgryfo porai mėnesių. 

Pasiuntinvs sakė, kad Ru-
munijai nesama jokio bolše
vikinio pavojaus. Tas yra to
dėl, kad rumunų vyriausybė 
yra sutikusi, idant svarbes
niuose šalies valdymo klausi
muose gyventojai savo balsais 
spręstų. Kituomet Rumunijoje 
tie patys žydai buvo didelį ša
lies priešininkai. Šiandie taip 
nėra. Nes žydų teisės sulygin

tos su pačių rumunų teisėmis. 
Anot Vopika, šiandie Rumu

nija jau ima atsigauti. Daug 
kviečių, kukurūzų ir žibalo iš
siunčia Italijon ir į kitas ša
lis. Visoj šalyj atgaivinama 
prekyba. Neturima laiko klau
syti bolševikų agitatorių kal
bų ir kurstymų. 

TAUTŲ SĄJUNGA TURĖJO 
SUVAŽIAVIMĄ. . 

• — • 

San Sebastian, Italija, rugp. 
5. — Tautų sąjunga čia turėjo 
suvažiavimą. Suvažiavimo nu
tarimai ne visi yra žinomi. 
Tik žinoma, jog sąjunga prie
lankiai atsinešė į blokavimą 
nepaklusnių viešpatijų, ypač 
neprisidėjusių prie sąjungos. 

Sekantis sąjungos suvažia
vimas įvyks Šveicarijos mies
te Gene va šįmet lapkr. 1. 

BOLŠEVIKŲ DELEGA
TAMS KARŠTA LONDONE. 

Matyt, Anglija juos sugrąžins 
Rusįon. 

ATMESTAS BOLŠEVIKŲ 
TAGAVIMO SUMANYMAS. 

Milwaukee, Wis., rugp. 6.— 
Nesenai miesto taryba Rusų 
bolševikų reikalais buvo lei
dusi mieste " t aguo t i , " ty. vie
šai nuo žmonių rinkti pinigų: 

Bet paskutiniam tarybos su
sirinkime sumanymas atmes
tas ir palaidotas, nors už tai 
karštai stovėjo socijalistai ta-
rybininkai. 

ką. I r tos kelionės metu bol
ševikai gali ineiti Varšavon. 

Vyriausybė tariasi su sugry-
žusiais delegatais, kas toliaus 
pradėti. Paduodama nuomo
nių, jog delegatams neapsimo
ka keliauti Minskan. Nes bolše
vikai nenori daryti armistici-
Jos-

Taip vyriausybė dar ir ne 
padariusi galutino nusprendi
mo. 

Londonas, rugp. 5. — Angli
jos ministeris pirmininkas Llo
yd George vakar pas save bu
vo^ pasikvietęs rusų bolševikų 
delegatus, Krassiną įr Kamie-
nevą# Sakoma ministeris bol
ševikams padavęs ultimatumą. 

Konferuota per tris valan
das ir tai išimtinai Lenkijos 
klausime. Bolševikų delegatai 
buvo prisiminę apie tarybas 
prekybos reikale. Bet Lloyd 
George nesutiko. 

Sužinota, kad Anglija atsi 
sakiusi vesti kokias nors tary
bas su bolševikais, jei šitie 
kuoveikiaus neparagins Mask
vos pertraukti ofensyvą prieš 
lenkus ir neduos patenkinan
čio atsakymo į Anglijos pak
vietimą konferencijon Londo
ne. 

Priešingam atsitikime Ang
lija Krassiną su jo visu šta
bu tuojaus pasiųs atgal Rusi
jon. 

Gins nepriklausomybę. 

/ Ministeris pirmininkas pa-
galiaus defegatams pareiškė, j Reikia pakelti prieš juos be 
jog kaip ten nebūtų, talkinin
kai galų-gale imsis visų jiems 
prieinamų priemonių su tiks
lu apginti Lenkijos respubli
kos nepriklausomybę. 

J is nepasakė, kad Lenkijon 
bus pasiųsta anglų kariuome
nė. Bet iš jo kalbos buvo ga
lima numanyti, kad tai turė
sianti padaryti Prancūzija. Gi 
Anglija pristatysianti ginklų, 
amunicijos ir .karės medžia-

i gos.. 
Čia spėjama, kad turbūt, ir 

Amerika bus pakviesta talkon 
prieš bolševikus Lenkijon. 

Nuomonių įvairumas. 

Tą pačią dieną Anglijos mi
ni sterių kabinetas turėjo po
sėdį, kurs buvo pašvęstas iš
imtinai Lenkijosx likimo klau-
simui. Tartasi, kokių imties 
priemonių. 

Pasirodė nuomonių įvairu
mas. 

Ministeris pirmininkas ir 
Bonar Law srovėjo už tai, kad 
gejriausias Lenkijai palengvi
nimas — £ai tuojaus padary
mas diplomatinės taikos su 
Maskva. Nes tarybų metu bu
tų daug kuo palengvinta len
kams. 

Bet karės ministeris Cbur-
chiM stovėjo už neatlaidžią ko
vą prieš bolševikus. J is pasa
kė, jog su bolševikais taikin-
ties butų didis apsivylimas. 

gailestingą karę jr be jokių 
apribojimų visomis priemonė
mis paremti Lenkiją. 

Nežinia kaip pasibaigė tasai 
kabineto posėdis. 

Puolus bolševikams betvarkė 
padidėtų. 

New York, rugp. 5. — Iš Ru
sijos čia parkeliavo Chicagos 
municipalis teisėjas Harry M. 
Fisher. J i s su Max Pine, iš 
šito miesto, sovietinėj Rusijoj 
išbuvo tris mėnesius. Buvo 
ten nukeliavusiu nukentėjusių 
žydų šelpimo reikalais. 

vės. Išleidžiami vientik ofi-
cijaliai bolševikiniai laikraš
čiai. I r dažniausia tie laikraš
čiai nepardavinėjami žmo
nėms.* Bet išlipinami ant sia-
nų. Kiekvienas praeivis gali 
pasiskaityti. 

"Valdžia pasiteisina netu
rinti užtektinai poperos." 

Sovietų sistema neišmėginta. 

Paklaustas apie sovietų sis
temą, ar ta naudinga Rusijai, 
kokią gerovę padariusi gyven
tojams, teisėjas sake: 

4 * Visoj Rusijoj gyvuoja ka
rės padėtis. Visa šalis neturė-

^ Teisėjas Fisher sako, kad 
jei šiandie sovietinės Rusijos 
valdžia turėtų griūti, pasek
mėje nieko daugiau neliktų, J u s i nei vienos ramios dienos 
kaip tik baisiausioji betvarkė. 
Tenai šiandie nėra jokios or
ganizuotos partijos, katra ga
lėtų paimti savo rankosna ša
lies valdymą. 

Priešbolševikiniai gaivalai 
tą labai gerai žino ir jie nors 
paslapčia mėgina susiartinti 
kompromisais. 

Įvesta geležinė drausmė. 
1 ' Rusija šiandie valdoma 

komunistų partijos, kuri skai
to apie 700,000 narių", sako 
teisėjas Fisber. "Par t i j a vei
kia per pildomuosius (vykina
muosius) komitetus. Šitie yra 
paremti ant geležinės d ra i i i ^J^yg in tos «* vypų 4*4sė»i*. 

su revoliucijos pradžia. 
44 Reikia žinoti, kad bolše

vikai ligšiol neturėjo laiko 
rimčiau pagalvoti apie kons-
truktivę programą. Kol jie ne
turi tos programos, butų ne
teisinga peikti tą sistemą." 

Moterims laisvė. 

Teisėjas Fisber pareiškia, 
jog sovietinėj Rusijoj žydams 
geriau klojasi politikiniu ir 
moraliu atžvilgiu. Bet labai 
blogai ekonominiu ir kulturi-
mu. 

Sovietų sistemoje Rusijos 
moterų teisės visais žvilgsniais 

mės. Patys būdami drausmė
je, tokią pat drausmę komite
tai palaiko ir pačiuose gyven-
tuojuose. 

44Valstiečiai, kurių yra 85 
nuoš. visų Rusijos gyventojų, 
ir kurie bemoksliai (analfabe
tai) visgi padaro didelę inta
ką į Maskvos valdžią. Vals
tiečiai su prievarta yra išgavę 
visokių sau reikalingų daiktų, 
kas nesutinka su komunistų 
teorijomis. 

4 'Tenai nėra spaudai lais-

ŽINIOS RIEŠUČIO LUKŠTE 
Chicago pabrango pienas vienu 

centu kvortai. 

Pranešama, talkininkai kreipsis 
į Ameriką pagelbėti Lenkijai. 

Austrijoje pakilusi soeijalistų 
priešininkų monarehistų revoliuci
ja. 

Del didesnės soeijalistų radika
lų nelaimės bolševikai sutiko Vil
nių pavesti lietuviams. 

Bulgarijoje įsteigta stipri bul
garų komunistų partija su Mad-
žiarovu priešakyje. 

Sulig žinių iš Varšavos, bol
ševikų pirmas tikslas atkirsti Len
kiją nuo Danzigo. 

Australijos ministeris pirminin
kas Hughes šmeižia Arkivyskupą 
Mannix už to didį patrijotizmą. 

Washingtone nieko dar nenu-
tarta, kokią poziciją užimti len-
kų-bolševikų karo klausime. 

New Yorko demokratų partijos 
konvencijoje pakeltas balsas už 
2.75 alų. 

Vadinasi, jos ten jgijusios 
pilnąją laisvę. 

Apsivedimai kaip bažnyti
niai, taip civiliai pripažinti 
vienodos vertės bolševikų val
džios sistemoje. 

Bet persiskyrimas — tai nie
kur negirdėta laisvė. Vedu-
dusiems užtenka nueiti pas tą 
patį valdininką, kurs registra
vo apsivedimą/ ir pasakyti, 
kad tolesniai nenori but ve
dęs. Tuojaus be jokių išklausi
nėjimų išbraukiamas apsive-
dimo užsiregistravimas. 

Tokio palaidumo nėra vi
sam civilizuotam pasaulyj. 

Karė su lenkais sujungi rusus. 
Teisėjas sako, jog kituomet 

lenkų pradėta ofensyvą prieS 
Rusiją, visus rusus tiesiog su
cementavo. Rusuose pakilo to
kia vienybė, kad tas daro ne
smagumų bolševikų valdžiai. -

Nes kartais iš tos rusų vic: 
nybės gali pakilti kokia naur 
ja partija ir nusukti sprandą 
bolševikizmui. 

Gen. Brusilov, anot teisė
jo Fisher, yra nariu generą-
liam štabe. J i s paskelbė atsi
liepimą į rusus ginti "motiną 
Rusiją" nuo paliokų užpuo
limo. 

Tas gali sukelti rusuose 
daugiau patrijotizmo, kokio 
bolševikams trųksta. Ve kodėl 
bolševikai bijosi rusų vieny
bės. 

Paryžiuje sušauktas talkininkų 
ambasadorių susirinkimas aptar
ti Lenkijos puolimo klausimą. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigu ver

tė, mainant nemažiau $25,000; 
rugpjūčio 4 buvo tokia sulig Mer-
ehants Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.62 
Lietuvos 100 auksinų 2.15 
Lenkijos 100 markių .52 
Vokietijos 100 markių 245 
Prancūzijos ui 1 dol. 13 fr. 50 
Italijos už 1 dol. 19 1. 60 
Šveicarijos už 1 dol. 6 f r. 00 

\ 
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LIETI 'VIV KATAIJKV DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Etna kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ I R UŽSIENYJE: 

Metams 98.00 
Pusei Metu . . . . . . . . . . ^ . . . 4.00 

8UV. VALST. 
Metama . . $6.00 
Pusei Metu 3.00 

P renumera ta mokasi lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų' Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje a r expreae "Mo-
ney Order" a rba [dedant pinigus i 
registruota laišką. 

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

i 

Rasi, tokiais m 
sumulkinti tamsiu 
ba sulenkėjusius I 
ir tamsiausias to 
gali įžiūrėti, kad 

Melas ir netiesa 
raščių skelbiama, 
Lietuviai kadir r 
gali pasiekti V* 
susijungti su Lėni 
t u va nuo Lenki 
stipria bolševikų 
katra niekam nep 

Jei mūsų bolše1 

kai nori pakenkti 
priklausomybei, 
vartoti kitokias : 
ne tokius aiškiu* 
sius melus. 

NUO REDi 

Melai apie Lietuvą. 

t 

Kaip Brooklyno Lietuviškų 
bolševikų organas, taip Lenkų 
spauda prapliupo, kad Lietu
va apvaldyta bolševiku. Neži
noma, iš kur jie ima žinias. Tik 
žinoma, kad tas daroma su tik
slu pakenkti Lietuvai. Kas taip 
šiandie elgiasi, :a* yra did/iau 
šias Lietuvos priešininkas. 

Mes labai mažai turime ži
nių apie Lietuvą, lietai pa
duoda žinių ir pati Lietuvos 
Atstovybė Amerikoje. Bei mes 
toli stovime nuo tos minties*, 
kad Lietuvą butų apvaldė, 
bolševikai. Tokios nuomonės 
yra ir Lietuvos Atstovybė A-
merikoje, kuri juk susmeša su 
Kaunu. 

Žinome, kad Lietuviški bol
ševikai jau džiaugiasi pakilu
siu sovietu Kaune. Bet pirmu 
kartu girdime, kad Lietuviai 
šauktųsi Lenkų pagelbos.Sako, 
jie tą darą del bolševikų už
plūdimo. 

Chieagos Lenkų laikraščiuo
se iš Rugpjūčio 4 dienos padė
ta tokia indomi mums iš Var-
šavos telegrama: 

' ' Lietuviai broliaudamiesi 
su bolševikais ir padaryda
mi su anais niekingą laiką 
pelnijo, kaipo patarlinis- Za
blockis su muilu. Kuomet 
šiandie bolševikai Lietuvius 
suspaudė savo žnyplėmis ii 
ne tik neatiduoda, kaip buvo 
žadėję, paimtų mieste., bet 
ilar užlieja visą Lietuvą, su
griovė Lietuvišką valdžią su 
pagelba sukurstytu Lietuvių 
kareiviu ir baisiai smaugia 
gyventojus.Lietuvių vadai ir 
separatistai mato blogus 
daiktus atlikę broliaudamie
si su bolševikais, vietoje 
veikti su Lenkais. 

"Šiandio tad Varšavo.i 
siunčiamos Lietuvių delega
cijos ir maldaujama Lenkų 
valdžios, idant Lenkų armija 
gelbėtų Lietuvą. 

"Tečians tas Lietuvių su
sipratimas jau suvėlintas, 
nes Lenkija pati atsidūrusi 
priespaudon. Antra, Lietu
viai noužsitarnauja Lenkų 
pagelbos už savo išdavybę. 
\ e s jie per savo žemes pra
leido bolševikus užpulti Len
kus ir susijungti su Vokie
čiais rytinėj Prūsijoj. 

" Nežiūrint to visa, nesu-
bolševikėjusi Lietuvių ka
riuomenė nori susijungti su 
Lenkų armijomis ir pasi
priešinti bolševikams.'' 

Šitoj telegramoj, kaip ma
tome, kas žodis, tai melas. Bet 
didžiausias ir tai nevykęs me
las yra tas, kad Lietuviai sių
stų delegacijas Varšavon, ir 

Vakarykščiame 
pirmoje laidoje 
maloni klaida. Mi 

Ibis išsitarė, kad 
junga esant soči 
ras. Tai netiesa, 
cija yra krikščioj 
tų. Panaši soči ja 
zacija vadinasi \ 
junga. Iš pirmu 
išėjo ir visų kit 
mų klaidingųjų* 
straipsnio antr^ 
nebedėjome. (Jei 
ninku Sąjungos 
už nenoromis pac 
malonumą. 

ŽINIŲ ŽINELĖ! 
KEŲ KAN 

Visuotini susiri 
pos 7 d. Šv. K 
susirinkimas se] 
lėje. 

2. L. K. Sąjunj 
ris ' šaukia savo 
Kaune rugp. m. 

3. " S a u l ė s " n 
liepos m. 8 d. 

4. "Darbo Fe 
rėjo savo susir 
27 d. 

Nuo 1 d. Ii epo 
vargonininką kui 

Kaunas. Padeg 
romi tvčiomis. I 
vo grasinantieji 
kurie tuo jaus iš 
šų netrūksta. 

Antaliepis ( 
Pradinės mokyk 
surengė gražų i 
"Degt inė" ir " 

Kareiviai atėj 
pi plėšą žmogų, 
nemokėdami. Ne 
mušimu, jei kas 
krik. Dem. Parti 

Patariama, te 
tuoj aus per " l 
jungą", ar " D 
ar Kr. Deni. P 
dą į "skundų k 
St. Seimo. 

Kaunas. Birž. 
sibaigė 3 dienų 
kyklų kapelionų 

Rugsėjo prad 
kursai apologet 
ir prieglaudų ve 

Kaunas. Birž 
Dovydaitis skai 
mokytojams pa? 
ra ir Auklėjim 
d. katalikų m 
žiavimas. 

Užkapiai, (še 
džius didelis. "! 
sių. Lietuviai ] 
tę. Stengiasi ši* 
ypač prie lenki 
vių. Bijo, kad n 
n o " vardo. 

liaukis, č ia 
kariuomenės da 
gitatoriai prad< 

įelais norima 
js Lenkus ar-
Iietuvius.Bet 
logus tuoįnus 
1 tas netiesa, 
a Lenkų laik-
, nes šiandie 
norėdami ne-
aršavos arba 
kais. Nes Lie-
ijos atkirsta 

karės siena, 
pereinama. 
>vikai ir Len-
L Lietuvos no-

gali jie pa-
metodas, bet 

is ir nevyku-

"> • • ! " > 

Pitteburgl 

AKCIJOS. 

e numeryje 
pasidarė ne-

ųs bendradar-
Ukininkų Sa-
ijalistų pada-
Ta organiza-

>nių demokra-
alistų organi-
Valstiečių Ša
ltinės klaidos 
tų išvadžioji-
as, todėl to 
ąją laidą jau 
urbiamos Uki-

ats įprašome 
darytą jai ne-

S IŠ VISO-

inkimai. Lie-
Cazimiero Dr. 
>minarijos sa
igos "Pavasa-
3 konferenciją 

įarių susirink. 

Aeracija" tu-
rinkimą birž. 

JS eina Kaune 
irsai. 
cimai buvo da-
Net gauti bu-
i laiškai. Ne-
spildyti. Niek-

(Ežerėną aps.) 
klos mokiniai 
vakarėlį. Lošė 
VĮ mokslą." 
ję į kaimą a-

išeina, nieko 
ekurie baugino 
s balsuos už 
ija-
okius dalykus. 
Ūkininkų Są-
)arbo Feder ." 
\ inešti skuu-
komisiją" prie 

. 27 d. čia pa-
vidurinių mo-

Į suvažiavimas. 
ižioje atsidaro 
čių, katechečių, 
edėjų. 

t 29 d., Pr. 
Lilė ka< abkams 
skaitą * ;Kultu-
uas." Birž. 30 
nokytojų suva-

Btos vajšč.). So-
Yra sulenkėju-
mažai susipra-
lekėti lenkiškai, 
tuojančių ljeiu-
aegautų "pago-

i stovi lietuvių 
alis. Civiliai a-
ėjo savo darbą 

(T§sa). 
Laikraštis tikėjimui g 
Kektai Msų «ti 

priežingų konkursai) r 
jo neparemiant, kou] 
pats. savaime nunyko. 

Komisija išrinktoji i 
laikraštijos dalyvavimą 
je su tikėjimo priešais 
kunigą organizacijos L 
leisti kas savaitę vieni 
14 skilčių, kurių ilgis 
lių, o plotis 2 coliai, 
lape turi būti: a) lietu 
Lekcijos ir Evangelijos 
tas su paaiškinimu, b) 
leris tikėjimo ir doros n 
mas, c) tikėjimo apgj 
nuo užmetimų arba ah 
aiškinimas* d) sveika 
ka. Lapas bus leidžiam* 
vergais i£ " D r a u g o " sj 
vės. Komisijos sumanyr 
po priimtas. Visi kunig 
sižadejo padaryti, kad k 
noje parapijoje nelikt 
vienos šeimynos netu 
to lapo. 

Taip užsibaigė pirim 
varstymų diena. ttul 
maldą kunigai išsiskirsl 
7:30 vakare. Vieni išėjo 
rienės valgyti, kiti miei 
žiūrėti, susitarę poi 
pradėti 9:00 valandą r 
je sulig Pittsburgho 
laikrodžio. Tečiaus an1 
jaus posėdis atsidarė 
9;30 ryto. Kun. Slav>n 
lė sumanymą, kad keh 
ir penktasis di«not 
punktai tapo suplakti į 
kadangi kun. "F. Keniė 
atvažiavo. J i s buvo k 

* 
referuoti ketvirtąjį puu 
Kunigai ir Lietuvių K 

Organizacijos Ameri 
Ką ir kaip kunigai < 

padarė lietuviškoms or 
ciįoms Amerikoje, tun 
ti išdėta ketvirtame 
tvarkęs punkte. Pe 
punktas turėjo išaiškin 
ko tas darbas neatve< 
vaisių, kiek kunigai no 

Šitą pastarąjį dalyk 
ravo kun. A. Milukas, 
feratas buvo rupestin 
nuoširdžiai prirengtas 
pradėjo Kristaus ž< 
" E # o elegi vos ut e 
t'ructum at'feratis, et 
vester maneat." (Išrinl 
kad eitumėte i r vaisių 
tumėte, ir kad jųs vais 
tų skalsus.). Kalbėtoja 
dino dvidešimties mel 
siškijos darbą tarp I 
Amerikoje. Kun. Milu 
pratęs slėpti kunigų 
kunigų surinkime. Nie 
trupučio nesupyko anl 
tojo už jo atvirumą, 
bai visi klausytojai pl( 
komis kalbėtojui už i 
aiškiai pasakė. 

Jam pabaigus tuo ė 
bėti kiti. Kalbėjo kuni, 
bulskis, Bucys, Lapeli 
mas, A. Skrypko, Petr 
Kaulakis. Stora knyg 
norint paduoti" tų kai 
irauką. Bendroji jų mi 
ėjo į rezoliuciją, kuri 
vė kun. A. Milukas. Je 
ue turime, bet jos turin 
maždaug šitokis: "Sus 
žavę tarp savęs Lietu 
nigai rupįsis organizi 
uierikoje katalikus L 
tais laipsniais, kuriais 
organizuota Katalikų 
čia, būtent atskiri asn 
draugijos organizuos 
parapijas. Centraiių 
i&acijų apskričiai orgs 
&uJLig viskupijų. Pači 
tralės organizacijos 

io Suvažiavimas. 
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jo ran-
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s, V di
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Kun. ^P, LapoUis perskait 
kitą rezolitteiHj -kuri papild 
^irajaja ir ta antroji tapo pr 
imta t u mažu pataisymu, km 
įvedė kun. Kaukkis . Šita AI 
troji rezoliucija savo įžange 
je pažymi, kad darbų pasel 

sumažino kai-kuri 
veikėjų nemokėjimas atsižii 
rėti į kunigų visuomenės mii 
tis ir norus. • 

Pakeltas reikalas kunigan 
esantiems dvasios vadovai 
įvairiose draugijose žiūrė 
ne vien to, kad Velykinė m 
tų atlikta, bet taip-gi, ka 
draugija nenutoltų nuo kati 
likystė dvasios. Kadangi i 
dvasios vadovo priedermių : 
ra gana daug, kadangi te 
priedermės nesusistematizu 
tos ir d a g i nesuformuluoto 
todėl išrinkta komisija, ku 
atliks tuos suformulavimo b 
8istematizavimo darbus 
praneš visiems kunigams p< 
jų organizacijos valdybą. 

Katalikiškoji Spauda. 

Kun. D. Mikšys kalba; k; 
yra Kaune Šv. Kazimiei 
draugija geroms knygoms U 
sti ir kad tokia jau draugi; 
yra Amerikoje po Šv. Povy 
globa vadinama Spaud< 
Draugija. Visai nesenai Š 
Kazimiero dr-ja nenorėjo vi 
nytis su Amerikine del ski 
tumo pinigų ir jų kurso. D 
bar ji jau norėtų susivteny 
tik nežino kaip į tą klausiu 
žiūrės Amerikiečiai. 

Visi kunigai pritarė sum 
|nyinui padaryti, kad Amei 
kine Kpaiutns Draugija bu 
autonominė Šv. Kazimie 
draugijos šaka, kad kun. Mi 
šys sustatytų sutarties pr 
jekty tarp tųdviejų draug 
ją, ypač žiūrėdamas mokesč 
ir duodamų už juos kn> < 
įvairumo. 

(Pabaiga bus). 

KLAUSIMAI IR ATSAKY 
UAL 

&v. Baito Skaitymas. 

Klausimas. Laikrašty 
*'Drauge" Liepos 20 d i<id 
Lietuvos kunigų atsišaukiu 
kuriame pasakyta, kad t 
Raštą turi skaityti kiekvieni 
Man pasidarė labai nuostar 
nes aš būdama jauna skaiči 
tą knygą, t. y. Bibliją, ir T 
sisakiau tą per išpažintį 1< 
nigui. J i s man uždavė tol 
metavonę lig bučiau žino; 
užmušus. Kas dabar atsitil 
kad viešai skelbiamas leidin: 
skaityti Šv. Raštą? Ar.Die 
teismas artinas, ar J o karai; 
tė ateina? Meldžiu paarsiu: 
tą klausimą. 

Atsakymas. Dievo karai; 
tė jau senai atėjo, tik ne \ 
ją priėmė į savo širdis. Dk 
teismas mirštantiems bu 
tuoj po mirties, o bendras 
šiems bus pasaulio pabaige 
Niekas nežino, kada Ji ateis 

Tamsta stebiesi patyrus, k 
Šventą Raštą dabar valia sk 
tyti visiems. Taip-pat bt 
visada. Rusijos kunigaikš 
Jaroslavo duktė ištekėjo 
Prancūzų karaliaus tr atsi 
lė su 'savo kraičiu &v. Ra 
savo kalboje. Tai buvo pi 
aštuonių šimtų metų su ^ 
šum. Tuomet Rusija neht 
atsiskyrusi nuo katalikų. 

Senovėje mokslus išėjus 
vyrai visi mokėdavo lotii 
kaį. Kad Šventąjį Raštą gi 
tų skaityti ir moterys nei 
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Psalmes. 
Šventąjį Raitą į įvairias 

kalbas išvertė katalikai prieš 
pjotastaatams atsirandant. 
Vienoje Vokiečių kalboje prieš 
1522 metus tapo atspausta 
keturiolika įvairių Šv. Ražto 
laidų. Jomis naudojosi pasau
liečiai žmonės, nes kunigai 
skaitydavo Šv. Raštą lotinų 
kalba. 1522 metais M. Liute
ris ėmė versti Šv. Raštą į Vo
kiečių kalbą. 15£5 tą darbą 
jis pabaigė. Katalikai jo verti
me atrado" apie 3000 klaidų. 

Kryžeiviams atstmetus nuo 
katalikystės ir priėmus Liu
terio tikėjimą, taippat/Liute
rio pėdomis pasekė ir Prūsų 
Lietuviai buvusieji po kryžei
vių valdžia. Liuteronų — pro
testantų dvasiškiai išvertė Šv. 
Raštą į Lietuvių kalbą, prisi
laikydami M. Liuterio pažiūrų. 

Tą liuteriškąjį Šv. Rašto 
vertimą skaitei ir Tamsta bū
dama jauna. Dar ir dabar 
Tamsta vartoji liuteriškąjį 
Šv. Rašto vertimą, nes antra
me savo klausime paliečian-
čiame Šv. Raštą parašei vieną 
negražų žodį, kurio nėra kata-J 
Ūkiškame vertime. Tą aaiue-
nį, kurį protestantai pavadi
no neatkarto jam u Žodžiu, ka
talikai vadina paleistuvė. 

Tai-gi didele metavonę Ta
msta gavai už tatai, kad bu- a 
dama katalikė skaitei protes
tantų verstą Šv. RaStą. Šv. 
Rašte negal būti klaidų, bet 
jo vertiniuose į haujasia* kal
bas klaidų gali būti ir būva. 

Nelygįsiine katra nuodėmė 
yra didesnė: ar žmogaus už
mušimas, ar katalikui savo 
tikėjimo atsižadėjimas. Tiktai 
pasakysime, kad katalikai 
skaitąs protestantiškai verstą 
Šv. Raštą padaro nuodėmę 
lygią tikėjimo atsižadėjimui. 
Nereikia stebėtis gavus už ta
tai gana stambią metavonę 
išpažintije. 
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Anie Alumnus 

Klausimas: 1. Kas yra a-
lumnai? 2. Kur ir kada alum-
nai pirmiausiai susiorganiza
vo? 3. Kokis yra alumnų tiks
l a s ! 4. Kodėl alumnų negirdė
ti kituose Amerikos Lbtuvių 
gyvenamuose miestuose, kaip 
tiktai Cliicagoje, ir tai bene 
tiktai ant Bridgeporto ir ant 
Town of Lake? 5. Kodėl apie 
alumnų judėjimą nerašo kiti 
laikraščiai, tik vienas "Drau
gas ."* 

B. Jakaitis. 
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Atsakymas. 1. Žodis- alum- j] 
nas pareina iš lotinų kalbos, 
kurioje alene reiškia maitinti, 
o alumnus, reiškia asmenį mai j 
tinamą auklėjimo įstaigoje, pi 
Kumpoje alumnas reiškia auk 
lėtinį. Amerikoje tas pats žo
dis reiškia asmenį buvusį ko
kioje nors mokslo įstaigoje, bet j 
užbaigusi jos kurs % \ 

l v a Į 2. Kaip sunku ])asakyti, 
kada mokiniai, baigusieji ino- j 
kyklą, ėmė sakytis ją uoliausią \ 
gerbti ir mylėti, taip lygiai ij 
suiuku pasakyti, kada ir kur 
prasidėjo pirmoji alumnų or
ganizacija. Kur mokyklos ve
damos samdininkų rjudu, tenai 
jas baigusių asmeny organiza-Į| 
cjjos buvo retos. Kur mokyklos 
yra vedamos daugiausiai mei
le ir pasišventimų, (e'iai alum-
UŲ organizacijos būva stam-

|bi6s ir pastovios. 
3. AJuitmų organizacijos li-

leji kslas yra nepaliauti pažintį 
liš- ir sutartį tarp draugi , buvu-
įlė- sių vienoje mokyklu3e. Beveik 
no- visada prie to prisidoda tiks-
dto las remti savo auklei oja mo-

Penktai 

linos savo studentams mok- r 

* 

nai 

Ka 

85— 

Pat 
Rei 
dar 
231 

iškus daktaro diplomus iš tu) ĮUa 
udentų gaun* prisieką, kad \%Ht 
e gins pagerbusios juos ps-
igos vardą ir gerovę žodžiu 

darbu. Garsusis Amerikoje 
ieno dirbtuvių savininkas J . 
3hwab Bethlehem'e, Pa. y r a ] ; 
ligęs šv. Juozapo kolegija 
hiladelphijoje. Kuomet 1902 
. suėjo 50 metų nuo tos ko-
gijos įkūrimo, Schwab'as pa
išė jai _pusės milijono dolie-j 
ų čekį. Taip daro ir kiti A-
erikiociai« prisitaikydami 
rie savo išgalių. Del to Ame-
kiecių mokslo ^siaigos H U p 
g a. —Yra ir itfčias alumrų 
•gani/.ucijų uždavinys: baigų* 
e ji »ą pačią mokyklą asm* 
y s palaiko vienas kitą gyvv 
me. Jei vienai ^ampa virc;;-
uku dirbtuvėje, jisai savs 
raugj ' parenkp geresnę dar 
ą negu nepažįstamam. Binki
uose dažnai draugai palai'io 
ivo i iaug^ ^ndida tą , nc3 
R /J! geriau pažįsta. 
4. Kadangi nei viename A-

icrikos mieste nėra tiek daug 
etuviškų mokyklų, kaip Chi-
igoje, todėl nestebėtina, kad 
hįcagoje daugiau negu kur 
it u r kalbama apie alumnus. 
idžiausios jų kuopos yra 
rie 8v. Jurgio mokyklos 
Bridgeporte) ir prie šv. Kry-
aus mokyklos (Town of La-
B), nes tiedvi mokslo įstai-
os turi daugiausiai Lietuvių 
uklėtinių. Bet alumnų kuopa 
ra ir prie Aušros Vartų nio-
yklos ir kitur. Yra kuopa ir 
e Chieagoje, būtent, Wauke-
an'e, 111., prie šv. Balt ramie
ms mokvklos. 

w 

5. Nestebėtina, kad "Drau-
a s " daug rašo apie mokyklas 
r jų alumnus, nes nei vieno 
ito lietuviško laikraščio re
aktorius nepeįleido tiek daug 
avo gyveninio metų mokyk-
)je, kiek " D r a u g o ' ' redakto-
ius besimokindamas pats ir 
emokindamas kitus. 

Kun. P. Bučys. 
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ADVOKATAS 
OfLsaa Didmiesty J: 

39 South La Salto Street į 
l i B b M l l 824 

j T«l. Centrai MtO 

f 
I 
i 

t* 
• 

a L 

* — 
* 

I 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Tardą 4M1 

i 
. . . » 

L 
1 

H 
I VJ 

8 ~ 

t 1 

ANCHOR 
Q c r h a s. CMJ\ 

• 
^ Išvažiuoja Rugpjučį 
i HAMBURGĄ • 
[ DANZIG 
8 3-čios Klesos 
I Dadedant $5.00 i • 
I Lokahs Agentas randasi JŪSŲ 

„ ! ; , .' i',1 . . ' ' . • . . ""t f 

U. I MAIL STEAMSHIf 
Važinėjimas U NEW Y 

BREMENir 
• Kambarėliuose ir T 

Kreipkitės 

45 Broadway, New Yc 

arba į Vietinius 

nok Cm ***** Už-| 
rbk $55 iki $7S Savaitėj 

Buk Jrt^ftju. Kl-
Ątįtėfl vkvuc rei-
k&lfcUJABU. G©-
riausiaa amatas, 
mum išmokiname 
i kelete aav&i-
«ų, prityrimas 

, _ ^ ^ ^ ^ duodamas moki-
intiee. Vietos atdaros. Specijalis 
riaučystės «kyri«s, mokslas už-
nėdina visus. 

MjjMĮP sceooL 
190 IT. State Str. 

ampas Lake su. ant 4IŲ 

mm^^mm rvr " i > 'J. n r 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS G R A B O R R S 

itarnauju, laidotuvės* ko pigiausia 
sikaie meldžiu at6l*aukti. o mano 
rbu busite užganėdinti. 
114 W. 23 PI. CIUaisTO, UI. 

.MM 

BIEŽIS 
L I t m ' V I b <iVDYTOJFA.S I R 

QB1RUWLGA£ 
2201 West 22nd « |peet 

3l. Canal 6222 
es. SI 14 W. 42nd Street 

Tel. McKiniey 4888 

I 

" ' ' 

J.P.WAITCHES 
ATTOENEY AT LAW 

LIETTJVIB ADVOKATAS 
VAL. Vakarais 7 iki 9 
Nedėliomis 11 iki 1. 

SOO S. Ashland A ve. Oliicago, Ui. 
Phone Yards 105S 

Į W Į > « Į W « » i 

)r. M. Stupnicki 
3107 So. Morgas Street 

BsJefOMV Yai4s MSI 
Valandos: — S Iki 11 U ryto; \ 
i po pietų iki t vak. Nedėlio
mis nuo 6 iki 8 Tai. 

*m wmmm • • » » » » ' 

Dr.LLMAKAkAS 
lėta vi* Gydytojas ir 

»lcfc 
• l 

\ 

S41 Ir T e l l i s s S1SV 

• ! - • • » 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Cbisurgas 
Perkelta ofisą 1 People Teatrą 
6 l t W. 47 Str. Tel. Bonl. 140 
,'alandos: 1 iki 3 pe pietų. 
I iki 8 vak. Nedcl. 10 iki 12 ryte 

Bes. 2414 W. 4Srd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKlnley 243 

— - 8 
Telefonas Boulevard 4100 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

SSSl 6. Halsted Str. 
VALANDOS: 9—12 A M 

1^6; 7—3 P. H. 
' • ' » mmmmmmm***m+m » mmmnmm m ą » i 

* 
mm 

LINIJA , 

^BRIA 
io 17, 1926 

$1204)0 
135.06 

. . . . . 

• 

War Taxų 
mieste ar apielinkėįc. 

» • • • • « 

wmmmmwm 
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P CflUPANY, I K . 
f0RKtie»i^į 

DANZIG 
frečia Kteaa 

oA City N. Y. 

Agaatng. 4 
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DARBININKU JUDĖJIMAS. 
-Lietuvoje darbininkai ir 

darbininkės smarkiai juda. J ie 
organizuojasi, nes žino ir su
pranta, kad tiktai tokiu keliu 
atsieks savo tikslą: pagerins 
savo padėjimą, apsisaugos 
nuo nelaimių. 

Kaip visur, taip ir Lietuvo
je, darbininkai nesueina į vie
ną organizaciją. Juos skiria 

tų nedaro. Stengiasi, kad vis
kas susitvarkytų įstatymu ir 
r amios , be t t v i r t o s re formos 
kelių. Tai matyti iš suvažia 
vimui nustatytos dknotvar-
kės, kuri buvo šia kokia: 

1) Mandatų patikrinimas ,2) 
komisijų rinkimas, 3) praneši
mai iš vietų, 4)- darbo dienos 
ilgumas laukų darbininkams, 

J o0 '* pikniką. Kalbeli pasiža
dėjo , pats kun. Serafinas, ir, 
jei gilės, gal kartais ir kun. 
prof. Bučys. Bus ir kitų kal
bėtojų. 

Aiviarė kreipties ir \ kitas 

pažiūros į politinį, socijalį, e- 5) darbo atlyginimas, 6) dar-
konominį ir dvasinį gyvenimą. 
Skiria juos taippat ir pasirin
kimas priemonių savo tikslą 
pasiekti. 

Lietuvoje yra žinomos dvi 
stambios organizacijos — 
Darbo Federacija, — į kurią 
spiečiasi krikščioniškosios 
pasaulėžvalgos darbininkai ir 
4 'Profesinė sąjunga," — ku
rion sugarmėjo visi bolševiki
nių pažiūrų darbininkai. Joje 
pilna Žydų, Lenkų ir Lietuvių. 
Vadovauja Žydai, Trockio ir 
Lenino sėbrai. J ie ir visa ta 
organizacija laukia geros pro
gos, kad pavedus Lietuvą Ku-
sijos bolševikų Tarybų glo
bai. Jų troškimas, kad mažu
tė Lietuva paskęstų ir pra
nyktų Eusų juroje. 

Ši organizacija visuomet bu
vo ir yra priešinga Lietuvos 
valdžiai ir St. Seimui. Jų 

bininkų komitetai, 7)draudimo 
ir kiti įstatymai, 8) žemė? 
klausimas, 9) organizacijos 
klausimas, 10) D. Fed. Centro 
Valdybos rinkimas, 11) klau
simai ir sumanymai, 12) po
litikos pranešimas, 13) atsi
sveikinimas. 
Iš daugelio vietų atstovai at

sivežė daug nutarimų ir rei
kalavimų. Iš jų aiškiai maty
ti kokis yra darbininkų padė
jimas, koki jų rūpesčiai ir 
vargai. Tie visi dalykai davė 
St. Seimo atstovams daug me
džiagos pa sėkmingiau ginti 
darbininkų reikalus. 

Ši organizacija griežtai 
skiriasi nuo bolševikinės 
"Profesinės sąjungos'\ Jos 
bolševikai baisiai neapkenčia, 
nes ji auga, o tie smunka. 

Nekurie atstovai pranešė, 
kad prieš susivažiavime įvai-

REIKALAUJA. 

REIKALINGI 
Pagelbininkai 

Del genera l io f abr iko da r -

Chicagos Apskričio centralines į* k a i P trocking, davimo ir 

priemonės atsiekti savo tiks-iiųs socijalistų agentai grasi-
l u s _ streikai, boikotai, sa- no jiems nužudymu, jei va-
botažai ir net kruvina revoliu- žinos į susirinkimą, 
cija — žudymas slaptai ir vie- Tarp šiųdviejų organizaci-
šai savo priešų. *'Profesine jų randasi nemaža neorgani-
Hajunga" kur negali veikti 'zuotų darbininkų, iš kurių vie-
viešai, veikia slaptai per sa 
vo agentus. Lietuvai ji pridir-

ni yra pavedę viską Dievo Ap 
veizdai, patys nesikėsindami 

bo kartybių iki sočiai. J i ir , ką nors gera veikti, o kiti lau-
kariuomenėje stengiasi kelti Į kia, kas jiems daugiau pelno 
nepasitenkinimą ir ją rengti, pasiūlys, tai tiems parsiduos, 
prie revoliucijos. Į— tai darbininkai be idėjų— 

Tai tokia išvaizda ir darbai skatikurečiai. V. K. 
tos nelemtos organizacijos. 

Kita 'žymi organizacija —' 
tai Darbo Federacija. Jon pri
guli pavieni krikščionys dar
bininkai ir krikščionių darbi
ninkų draugijos. 

Hi organizacija birželio 271 **s H a v o 

d. turėjo Kaune savo suvažia- ^ a SV1 

vimą. 
Jame dalyvavo apie 114 at

stovų ir daug svečių. Suva/ra-
vime atstovauta apie 13 tūks
tančių darbininkų. Nevisi sky
riai prisiuntė savo atstovus, 

KATALIKŲ DARBUOTĖ 
CHICAGOS APIELINKĖJE. 

Nors paprastai A. L. K.-K. 
Federacijos Clucagos Apskri-

susirinkimus laiko 
mėnesio antro 

antradienio vakare, bet Liepos 
mėnesyje susirinkimas buvo 
perkeltas į tretį antradienį, 
Liepos 20 d., iš priežasties ap
skričio rengiamų svarbių pra
kalbų kun. prof. Meškauskui, 

tat spėjama, kad da kokis 10, Liepos 13 4., €icero, III. 

».; 

luks. narių priguli prie orga
nizacijos. J i turi savo atsto
vus St. Seime. Jie dalyvavo ir 
suvažiavime , kaip antai Ra
dzevičius, Ambrazaitis, .Matu
laitis, Staugaitis ir k. Suva
žiavime dalyvavo visų Kauno 
dirbtuvių ir fabrikų darbinin
kų atstovai. Reiškia, nors 
Kaune bolševikai ir smarkiai 
veikia, bet nepajėgė pasigau-
t: sveikai masiar *i » darbi.in
kų. 

Šios org ujizaeijos tikslas 
yra aprūpimi visapusiškai 
dnrbinink'i padėjimą. Prie I o 
jie eina ranu-i keliu: per-
versmių n sigriebia, prievar-

Tanie . susirinkime kun. Pr . 
Serafinas, kaipo komisijos na
rys, plačiai paaiškino apie Fe
deracijos Apskričio rengiamą 
pikniką dienraščiui "Drau
gui" , kuris bus Labor Day, 
Rugsėjo G d., National Grove, 
Riverside, 111. Tarp kitų daly
kų paaiškino, kad tam pikni
kui yra jau tikietai atspaus
dinti, net su išlaimėjimais. 

Išrinko komisiją iš kun. Pr . 
Serafino ir Bern. Nenartonio 
paprašyti klebonų, kad su
rengtų prakalbas, kuriose bu
tų pavaryta agitacija už kata
likiška spaudą ir platus pra
tiesi ras apie rengiamą "Drau 

organizacijas, kad ir jos tą pik
niką kiek galint paremtų ir 
iškalno paimtų •pardavinėti 
tikietus. Tam tikslui tapo iš
rinkta komisija, kurion inėjo 
I. liekis, V. Jodelis, ir St. Sat-
kauskaitė. 

Apskritis išnešė pageidavi
mą, kad Moterų Są-gos Chi
cagos Apskritis apimtų virtu
vės (kuknės) darbus "Drau
g o " piknike. 

Pavesta Federacijos Aps
kričio skyriams parūpinti ki
tus darbininkps, reikalinga 
piknikui. 

Ant kiek nusiseks " D r a u g o " 
piknikas, ant tiek šios apielin-
kės krikšČionis-demokratai pa
rodys savo susipratimą. 

Iš Lietuvos Finansinės Mi
sijos atsilankymo Chicagoje 
praeitą žiemą, dar užsiliko 
" D r a u g u i " nemokėta bila ne
toli šimto dolierių už skubiai 
atliktus spaudos darbus. 
" D r a u g a s " daug pasiaukojo 
atmesdamas kitus darbus, o 
atlikdamas tą ką Misijos pri
ėmimo komisija užsakė. Bet 
iki šiol už tai dar neatlyginta. 
Šitame susirinkime, kaip ir 
praeituose, pranešta, kad ke
lios Liet. Laisvės Paskolos 
stotys turi atlikusių pinigų už 
ėmimą įžangos į svetaine per 
Liet. Fin. Misijos atsilankyme 
į jų koloniją. Išrinkta komisi
ja kreiptis į tas L. L. Pasko
los stotis, ar jos, kartais, iš 
savo atlikusių pinigų nepaskir
tu dalies atmokėti "Drau
g u i " už spaudos darbus. 

Susirinkimas gan ilgai svar
stės vienbalsiai išnešė sekan
čią rezoliuciją: 

Am. Liet. R. K. Federacijos 
( hieagos Apskritis savo posė
dyje, 20 Liepos, 1920 m., Chi
cagoje, perskaitęs Lietuvos 
Atstovo y. Vileišio telegramą, 
sveikim jį ir per jį, Lietuvos 
valdžią su laimingu yilniaus 
atvadavimu ir sktaria sureng
ti Chicagoje kuograziausias 
viešas iškilmes, kurios tu r r s 
įvykti kaip tik Rusų ghtlduo-
tos jiegos pasitrauks iš Lietu
vos žemią. 
Komentariu prie šias rezoliu

cijos nei nereikia, nes visi ga
li žinoti, kad Federacijom 
Apskritis yra šios apieJinkės 
lietuvių katalikų autoritetinga 
organizacija. 

Atėjus vėlybam laikui, su
sirinkimas turėjo būti uždary
tas, . palikdamas daugybę rei
kalų neapsvarstytų, neapdirb 
tų. Darbo, ir tai duun darbo, 
Jaukia sekančių Federacijos 
Apskriejo susirinkimų. 

Pr. 

ŠV. KAZIMIERO DR-TĖ 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai: 

tt. 

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Boul. 

— • — • — ' — 

PRANEŠIMAS. 
. 

Ar ieškai pastovaus darbo? 
_ 

Mes turime daug darbų del 
tavęs "mūsų foundrey Leibe-
riains, ir pagelbininkams ge
ra mokestis ateik j mūsų Em-
ployment skyrių mes su ma
lonumų pasikalbėsime su Jums 

Ar I AIIUAT frU 

P A R S I D U O D A 
naujas garadžiua 60x130 pėdų labai 
g e r o j v i e t o j . A t s i š a u k i t e t u o j a u s : 
3 3 1 5 A u b u m A ve . 

Telefonas Yards 1138 

ANT PARDAVIMO 
namas, lotas ir s toras 47 ^a tvė ; ant 
rame floore yra 2 rendos, Iisai išei
na 15 d. Septemberio. Gera vieta kie
kvienam bizniui. 

Atsišaukite y 

K. WISINGER, 
1839 W. 47 Str. 

PARSIDUODA 
N a m a s ir lotas — 3758 WaIIace str 
Bizniui gerus kampas. 

Kreipkitės 
1319 W. 55tli l'liliago. 111 

PAKSID LODĄ 

Link Beit Co. 

DIDELIS METINIS 

P I K N I K A S 
I Rengia • ^ ^ 
DR-JA MOTINOS DIEVO AUŠROS VARTŲ 

Ned. Rugpjūčio 8 ,1920 m. 
GEO. M. ČERNAUCKAS DARŽE No. 1 Lyons, 111. 
Pradžia 9 vai. ryte įžanga 50c. Ypatai. 

329 West. 39 Str. 

* 

R E I K A L I N G I 
Bookeeper ir Stenografistė. Turi tu
rėti g-erus paliudyjimus. 

Atsišaukite j Metropolitan State 
Banką. 

2291 W. 22ml Str. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT 0 0 . 
39th & STEWART 

HtūlKAJJNGAS P A K T N U K I s 
prie krutamu paveikslų teatre. Vieta 
išdirbtu. Biznis eina gerai. Kreipki
tės tuojaus 

V. MJBEVMfUTft, 
354K So. Halstcd Str. Clik-ago, III". 
Antros IIIIMIV. 
Valandos nuo 10 iki 2 v. diena 

ir „6 „ 8 vai vak. 
i 'hone: Yards ^!00. 

KKI KALINČIAS MAftAD/JSltlH I R 
K A 8 I E R K A 

Krutumų paveiks/u teajtre. Abudu tu
ri butl patyrę. Tik Subatomie ir No-
daliomis. Kreipkitės tuojaus: 

v. M M \ i . n ir 
3548 K. Hal- i . t l Kt. CbtcąjgO, M. 
Valandos: nuo 10 iki Z dieną 

" G „ 8 vai., vakare 
Ant antru lubg. 

j'AViyjai • ' . • " • • 

šiuomi užkviemme visus Chicagos Lietuvius ir Lietu
vaites, kuoskaitlingiausiai atsilankyti, o užtikriname vi-
mm** jog pilnai husite užganėdinti. Muzika bus pirmos 
klesos, kuri griežš puikiausius šokius. 

Sis piknikas bus vienas i.š puikiausių ir linksmiausių 
piknikų, kuriame turėsite prog$ smagiai laika praleist, 
smagiai pasiluiksmuiti. kukiai dykai. KOMITETAS. 

T. Grigaliūnas, pirmininkas, 
' 1437 So. 1 l th str. 
Jurg is Bataitis, viee-phui., 

1428 So. 11-th str. 
Aug. J ūkui ai is 1 rast., 

1626 New Jeraey Ave. 
Kasj. Siuaidžuuas 2 į-ašt., 

1441 So. 10 str. 
Mikolas Drassutis iždininkas, 

1512 So. 11-th str. 
Kasos globėjai: Kaz. Lukais ir 

Jon. Jocis, Pranciškus Daugirda 
maršalka. 

=X3C 

ws.s. 
VARSAVIKGSSTAMPS 

IS9UED BY T H E 
UNITFD STATES 
COVEBKMENT 

*-

GERBIAMAI VISUOMENEI 
IR MANO KLIENTAMS 

Šiuomi pranešu virš minėtiems 
kad aš perkėliau savo teisiu ofing. 
nuo No. 4542 So. Wood Street, j 
No. 4509 So. Ashland Avenue, 
(,'hieago, I U., kur, kas vakarą nuo 
7 iki 9 ir kas šventadieni nuo 11 
iki 1 valandų, as priimsiu ir atlik-
niu visokiuH teisiuiškuK reikalus. 
His ofisas ir mano pastangos bus 
pašvęsti vedimui visokių sudų vi
suose teismuose ir exzaminavime 
ir pareu^rime visokių le^ališku do-
kumentij ir abstraktų. 

Su padėkavone mano rėmėjams. 
Advokatas, J. P. WAITCHES 

A. PKTRATIH K. FABIJONAM 

A. PETRATIS k CO. 
Mortgage Bank 

lt I. \ I. -ESTATE—INSURANCE 
European American Bureau 

Simu la PlnicruH, Parduoda 
l,aiu>koilt*s 

N O T A R U DSAS 
S09 \V. aotli 8tr. r i i i caso , UI. 

Telepl ione Botflcvard # 1 1 

labai pigiai 2 lubų medinis namas 8 
pagyv. 2 po 4 kambarius, 1 pagyv. 
7 kam barių. Raados 1465.00 1 me
tus. Preke $2800.00 inmokėti f 1000. 
00, l ikusius kaip randa. Prie 3434 
Su. . I aion Ave. savininkas ant 2ro 

IniMutlavimas prasidės 2 R u g s ė j o 
(Augus t ) a vai. ryto ir trauksis iki 
7 Rugsėjo 1920 m. 

Me* parduosimo žemiauB prekes, 
parlor sets, karpetus, lovos pečius, 
kumodus, stalMS, krėslus, pi 'tius, 
plunksnas, kaldras, indus, maliav M. 
kukmnius da lykus Ir kitus visokius 
dalykus prie gyvenimo tinkančius, 
galėsite pasirinkti. 

Ateikite visi, ne nepraleiskite tos 
progos ir pasinaudokite iŠ tų negir
dėtų pigumų. 

ANTON KOSMOWSKI, 
1741 W. 47th Str. 

PRANEŠIMAS ADTOBOBI-
SAVININKAMS. 

OGDEN P ARK 
š iuomi pranešu, kad l ieka atida

ryta tikra automobil ių taisymo Rapa, 
po vardu Ogdeii Park. Auto Repair 
Sliop. 

Su amatu esu gerai susipažinęs, ir 
todėl užtikrinu, kad darbą atliksiu 
atsakančiai , greitai ir pigiau negu 
kitur kur. Mano t ikslas yra toks, kad 
darbas but atl iktas atsakančiai , o ne 
kad tik ats tumus nuo rankų, darbą 
galėsiu atlikti visokį, nuo ratų iki 
virSaųs. Taipgi turim tam t ikrus }-
rankius del rediatorių, geleZims su
virinti "Weldinjr carbon'ui 16 de
ginti. 

Jei kada pasitaikintų kelionėje ko
kia nelaimė, galite pasaukti po Ke
rniau paduotu adresu, o mes pribu
s ime partraukti. 

Ogden Park Repair Shop 
6308 Racine Ave. 
Telefonas Wentworth 1598. 
MYKOLAS ARBAŠAUSKAS 

Telepbone: Tardą 6492 

7*:. 
AKUŠERKA 
A.SHUSH0 

Torio patyrU»% 
moterių ligo»o: "*-
pestingai prlilo-
riu ligon« ir kūdi
ki laike ligos. 

Slfi5 So. Halsted St., Cblcago, UI. 

— 1 - m m i 

DR. S. NAIKEL1S I 
LIETUTIS 

Ofisas ir Orymuivao r\«t* 
8253 S o . Halated «er. 

Ant Viršaus Universal State B a n k 
Valandoa nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
t iki 4 po pietų: nuo t iki * • * * . 

Nedėl iomis nuo 10 iki S. 

i(lllllllilllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllltliHNIIIUIIIHUtlllittllNUJIIIIIiltl( 

MOTINOS! TĖVAI! 
Ar norite kad jūsų dukteris dirbtų geriausiam šio 

miesto i'abrike kur kiekvienai mergaitėj duodama pro
ga ir gera alga! 

-

Ar nori kad jos turėti švarų darbą ir geras darbo 
sąlygas f 

Jeigu taip, ir jei tavo duktė turi 16 metų amžiaus 
ar senesne, tai lai atsilanko pas mųs. Darbas randasi 
prie poperot?, geriausias koki jauna mergaite norėtų tu
rėt. Subatonus iki piet. Pamatykite #Uss Mujphy-

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

2-rog Lubos 
illllllililttlllllill!lilllflSllUllilllllll!lllllllllllllllllllllllllftlfllIlllllllllIIItl!illllflllllJ 
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SVARBU 
* 

Lietuva Atgavo Vilnių 
ir Gardina.! 

• 

Pramonei dirva dabar pasididino dvigu-

Fabrikai turi darbo kelis kartus dau-

k ' uomet nors pirmiau. 

Fabrikų pelnas ir bendrovių turtėjimas 
auga neapsakomu spartumu. Kas įdeda da
bar į "Nemuno" Bendrovę šimtą dolierių, 
tas už mėnesio-kito turės vertės už kelis iim-

-

tus dolierių. 

^Nemuno 'TJendrovė nupirko Brolių Šuvo-
lovų fabriką Kaune ir dabar jau išdirbinėja 
žemdirbystei ir geležinkeliams reikalingus 
padargus. Fabrikas jau dirba. Bus daug pa
didintas, kaip tik susidės Amerikoje daugiau 
pinigu. 

KAS ĮDĖS I "NEMUNO" BENDROVE PINI
GŲ, TAS NESIGAILĖS. AMATNINKAMS 

ŠĖRIN1NKAMS PRIVILEGIJOS 
i DARBE. 

i- -
• • 

"NEMUNO" FABRIKAS TAI DIDžlAUSiS 
DIRBANTIS FABRIKAS VISOJE 

LIETUVOJE. 

VienasŠeras$40.00 
r > . • . » i i i • • i • i v 

bet tai tik kol Lietuvos auksino kursas že
mas; kaip tik Lietuvos auksino kursas pa-
kils ir už Nemuno" Bendrovės šėrus reikės 
kur kas daugiau mokėti. — Vienas asmuo 
gali pirkti mažiausia penkis serus. 

Visi dėkitės prie ''Nemuno" Bendrovės, 
nes ILI -;rz d ^ t&eflfi ir dl«* oeodrovė. — 
Pasiskttbinkit, nes kuomet Lietuvos auksino 
kursas pakils ir kuomet "Nemuno" Bendro
vės seras kaštuos daugiau, negu kad dabar, 
kad nereikėtai gailėtis, kodėl nepasinaudojo
te gera proga. Apsukrus žmonės naudojasi iš 
pirmiausios progos ir todėl jiems sekasi. Buk 
tokiu ir Tamsta, pasipirkdamas "Nemuno" 
Bendrovės seni! 

"Nemuno Bendrovę Amerikoje atstovauja 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė. Visais "Ne
muno" Bendrovės reikalais kreipkitės šiuo
mi adresu: 

LITHUANIAN 
DEVELOPMENT 

CORPORATION 
294 - 8th Avenue 

New York, N. Y. 

! 
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35 krautuves dabar atidarytos ir daro biznį. MŪSŲ fixturių dirbtuve 
daro visokius fixturius, mes atidarome tris naujas krautuves kas savaite. 

.-. 

Sanarystes kaina nuolatos auga nuo $25.00 kainos, kuria pardavė 
tai atgal iki $45.00, šios dienos kainos. 

• 

Joki užsipuolimai negali sutrukdyti tą didelę Kooperatyve Amerikos 
raugrją. Koperaty va paeme viršų Europoje, ji ima viršų ir Amerikoje. 

-

• 
55 

i i 
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mones jau pavargę nuo "profityrų". Jie nori pelną nuo maisto produktų dėti į savo 
kišenę ir tą padarys. 

5; 
. 

* 

•• 

Daugiau 20,000 žmonių pačioje Chicagoje yra jos nariais. The Co-operative Society of 
America (Kooperatyve Amerikos Draugija) y r a didžiausia Kooperatyve Draugija 
Suvienytose Valstijose. 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 
-Penktadienis rugp j . 6 d,. 

Viešpaties atsimainymas. 
šeštadienis, Rugpjūčio 7 d., 

Šv. Kajetonas, išp. 

CHICAGON ATVEŽAMA 
DAUG ARBŪZŲ. 

Neužilgo pieno kvortai pri
sieis mokėti brangiau. Nes 
žmonės neišreiškia jokių pro-

. . . j j testij. Juk taip buvo ir su cuk
rum ir m kitais produktais. 

ŠAUDANT Į ŽVIBLIUS NU 
ŽUDYTA VAIKAS. 

Tą atliko tai p pat vaikas. 

Bet jie ir brangus. 

^Albert Brinezki, 10 metų, 
7^1 E. 92 gat., su savo seseri
mi Ella, 13 metų, žaidė gatvė
je po num. 9246 Cottage (irove 
ave. Tik staiga Albert sukly-
ka ir krito pažeistas galvon. 

Pakilo aplinkiniai žmonės. 
Kažkas pranešė policijai. Trys 
poliemonai atvažiavo su ambu-
lansu. 

Tfk staiga pro vieno polic-
mono galvą prašvilpė kulipka. 

Poliemonai pašoko ton pu
sėn, kur pasigirdo suvis. Na
gi žiuri, kad William Oliver, 
9 metų, pakilęs, ant tvoros 
Saudo žvirblius. Jis pašovė ir 
Alberta. 
-'Sužeistas vaikas mirė ligo
ninėje. 
T Kasgi daryti su jaunu žmo
gžudžiu? Jis nekaltas. Kaltas 
tas, kas davė progos jam pa 
piimti ginklę. 

Tš Texaso ir kitų valstijų 
Cbieagon atvežama daugiau 
tūkstančio vagonų arbūzų. 
Keli šimtai vagonų Jau prista
tyta. 

Pirkliai perka ištisais vago
nais. Nevienodai mokama — 
po $50 ligi $200 vagonui. Kiek
viename vagone yra 800—1,-
000 arbūzų. 

Tr mieste krantuvnininkai 
nevienodai ima už arbūzus. 
Reikalaujama vienam arbūzui 
dolierio ir mažiau. 

Abelnai imant, arbūzai bran
gus, taip kaip viskas. 

Jei žmonėse butų daugiau 
susipratimo ir susiklausymo, 
i\aip bematai viskas butų pi
giau. Deja, to žmonėms trūks
ta. 

PIENO PABRANGIMO 
KLAUSIME. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIĮJ 

16 WEST SIDE 

— 
Miesto tarybos pragyveni-

ni) brangumo komiteto sek
retorius Poole pranešė, jog 
tas komitetas padarysiąs tar
dymus pieno kainos klausime. 

Po konferencijos su komite
to pirmininku Poole pasakė: 

" Nauja pienui kaina man 
atrodo paprastas^plėsimas. Bet 
daugiau negaliu nieko sakyti, 
kol neturėsiu skaitlinių. Tas 
bus galima padaryti j keletą 
dienų.*' 

. 
PAŠAUTAS SUSIBARUS 

UŽ VAIKUS. 

Kelpšas, A. Šūkis, J. Lauri-
nas A. Urbonaviėenė, M. Ba
ranauskienė, J. d ere/kis, A. 
(irigonis, N. N., J.s Tekorius, 
J. Kudulienė, O. Budreikienė, 
«L Sniefika, A. Blinoraitienė, 
J. Janulis, M. Globia, O. Mi-

Laike«kun. prof. Meškausko ^ ^ Kalaainakienp, F. Jo-

šovikas tuojaus suareštuotas. 

PABRANGO PIENAS. 

CHICAGO TURTINGtJA. 

Asesorių taryba paskelbė, 
kad Cook apskritys, kurin in-
dna Cbieago, žymiai turtingą
ja. Perniai ėia personalių nuo-
firybių vertė buvusi $398,153,-
283. Ui sįmcl - *4'57,207,154. 

8n vakar diena ir vėl dau
giau vienu centu pabranginta 
pienas. Pirmiau buvo kvortai 
1fk\, dabar 16V. 

Pieno išvežiojirno kompani
jos pieno gamintojams per šji 
ir kitu dar du mėnesiu su
tarė mokėti daugiau. Šimtui 
svarų buvo mokama $3.20 per 
liepos mėnesį. Dabar šimtui 
svarų — $3.70, taigi 50c. bran
giau. 

Kompanijos tvirtina, jog iš 
šimto pieno svarų jos padaro 
4(> kvortas. Taigi vienas cen
tas brangiau, sako, pateisinti
nas daiktas. 

Carmen Domeco, 1019 Lytie 
gat., anot policijos liudijimo, 
žaidė su keliais vaikais ant 
kampo Congress Ir Halsted 
gatvių. 

Tuo metu pro Salį ėjo mu-
nicipalio teismo bailifas (lie
tuviškai butų kaipir koks vai
tas) Paul Labriola. Sis pada
rė Domeco'ui pastabų, kad per 
stačiokiškai žaidžiąs. 

Susibarta. Barnių metu Do-
meco išsitraukė peilį. Tuomet 
bailifas išsitraukė revolverį ir 
pūkštelėjo į savo oponentą. 
Pašovė šonan. 

Kaip kartas tuo metu pro 
šalį gatvekariu važiavo detek-

. tivas. Šitas pamatė susibėgi
mą. IŠoko iš gatvekario ir su
areštavo šoviką. 

Pašautas Domeco yra ligo
ninėje. Sakoma, jam nesama 

prakalbų, 27 Liepoi, Aušros 
Vartų parap. svet. surinkta 
aukų: Tautos Fondui $107.30. 
Žemaičių seminarijai $20.00. 
Viso labo $127.30. 
J. Saunoras aukojo $8.00 

Po 5 dol. aukojo: Kun. F. 
Kudirka, P. Smilgevičius, P. 
Cibulskis. 

O. Kairaitė $4.00. 
Po 2 dol.: A. Jeleniauskas, 

J. Petraitis, P. Mažeika, J. 
Bernotas, J. Kiudis, M. Palio
nis, M. Brazauskas. 

Po 1 dol.: J. Kazanauskas, 
J. Sarpauskas, F. Gricius, A. 
Filipienė, K. Zaurienė, U. Po-
lukaitė, R. Vaičiulienė, Petras 
Taurosas, J. Kurliukas, J. Mi-
kulenas, A. Bladikas, A. Snio-
kas, A. Stanevičia, J. Pet
rauskas, K. Petkus, S. Jur 
gaitis, S. Staškųnas, A. Va-
lauskas, P. Palionis, P. Pū
kis, J. Bružas, J. Raugevičius, 
P. Česnauskis, N. N., K. Lip-
nickis, K. Ručas, M. Ignata
vičius, S. Gudleikienė, F. 
' • • — • m m — — — — — — — 

PADUOTA TEISMAN 40 
STREIKININKŲ. 

zaitis, A. Marozaitė, M. Ku-
zas, A. Varonis, S. Branaus-
kas, J. Mikutis, J. V., B. 2ič-
kus, Kaminskas, M. Jurevi
čius, J. Bučinskas, j . Nauja
lis, P. Grybas, J. Janiūnas, 
A. Aleksienė. 

Žemaičių seminarijai: 
• 

J. Saunoras ^ $5.00 
V. Cibulskis 1.54 

Po 1 dol.: Tekorius, Kudu 
lienė, Beinoraitienė, O. G ai
dai tė, M. Balionis, Kelpša, M. 
Jurevičių, Kun. F. Kudirka. 

T. F. 7 skyriaus rast, 
P. Cibulskis, 

2343 W. 23 PI. 

Visų kuopų valdybos prašo
mos atvežti skaitlių narių, da
lyvavusių šeimininiame, pa
gerbti kun. prof. J. Meškaus
ką, vakarėlyje. 

Kuopų atstovai prašomi lai
ku suvažiuoti, mes tame prieš-
seiminiame susirinkime reikės 
apkalbėti daug naujų dalykų. 

Apskr. Valdyba. 

PRANEŠIMAI. 

Federalė grand jury padavė 
teisman 40 geležinkelių streiki
ninkų ir jų* vadų ų2 tai, kad 
jie be organizacijos autoriza-
vimo pakėlė streiką ir paken
kė geležinkeliais vežti visa tai, 
kas reikalinga žmonių pragy
venimui. 

Tarpe anų teisman paduotas 

PRANEŠIMAS VISOMS 
CHICAGOS LIETUVIŲ PA 

RAPIJOMS IR DR-JOMS. 

ir Grunau, Chicago Yardsmen 
pavojaus. Jis einąs 48 metusJ association presfdentas. 

Labdaringos Sąjungos Cen
tras kitiems, t. y. 1921 me
tams savo piknikui paėmė dar
žą ant Birželio 19 dienos. 

Visos Chicagos Lietuvių pa
rapijos ir visos draugijos, var
du našlaičių, prašomos tą die
ną nerengti jokių piknikų. 
Duokime progos Lab. Sąj. pa
daryti šiek tiek pelno naš
laičių prieglaudos naudai. 

Valdyba. 

Lietuvos Vyčių Cbicagos 
Apskričio choro svarbus susi
rinkimas bus šiandie, Rugp. 6 
d., 7:30 vai. vakare, Mark 
White parko svetainėje. 

Visus choro narius kviečia
me susirinkti. Kuopų valdybos 
taipgi turi susirinkti ir atsi
nešti skaitlių išparduotų ti
ki etų, kad įutų žinia, kiek 
žmonių dalyvdus Apskričio 
choro išvažiavime. Valdyba. 

IMNMIMftf 

Dr. A. L Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

Tel Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 \V. 63nl Si r. 

Tel Prospect 3466. X 

Jttttli 
•' 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo oflsa po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, moterų i* vy
rų IJgų. 

Valandos nuo 10 Iki 12 Išryto; nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:t0 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonu Drezel 2880 

Liet. Am. Rūbų Išdirbinio 
B-vės sėrininkų susirinkimas j-
vyks Subatoj rugp. 7, 7:30 v. v. 
Liuosybės svet. 1822 Wabansia A v. 

Turime labai svarbių žinių ig 
Lietuvos nuo B-vės todėl kviečia
me atsilankit j šį susirinkimą vi
sus narius-šėrininkus ir norinčius 
prisirašyti prie minėtos B-vės. 

Valdyba. 

i 

m — • ' m m mfį 

Tel. Drovar T it' 

Dr. C. Z V eželis 
LIETUVIS DEamSTAS 

Valandos: tuo 9 ryto iki t rak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4T11 SO. A8HLAND A VEJI I K 
arti 47-toa Gaivia 

Dr. P. P. ZALLTS 
Lietuvis Dentista* 

10801 So. Michigan, Avraoe 
••••uail. IJL 

•ALaJTDOet • Od • i r t m , 

Šiuomi pranešu, kad L. V. 
Chicagos Apskričio susirinki
mas įvyks subatoj, Rugp j . 7 
d., š. m., McKinley parko 
svet. (39-tos ir Westem, Ave.) 
7:(X) vai. vakare. 

• • • • • • • • w e e < %»»»»»e»%»»4i 
Resid. 1189 Indepeadence Blvd. 

Telefonas Van Bnrea 294 

DR. A. A. ROTH, 
gydytojai Ir ealrargaa 

apedJaltetM MoterUko, Vyrtako 
Vaiko ir rimų chronliku UgTj 

VALAJfT>AS: 10—11 ryto 1—1 po 
pieta 7—1 vak. Vedėttonto 10—H A 
Oflaaat H M Bo. Halatod Bt., 

•—ę—+•%—+•+——+*••%** 

DR. G. M. 6LASER 
Prakukuoja 29 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan St. 
Kerte U~xo S t , d i icago, HL 

SPECIJALISTAfl 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto 
iki S po pietų, nuo « iki 8 valan
da vakare. 

Nedaliomis nuo B iki 2 po p le t 
Telefonas Tardą C9T 

Skausmus ir gėlimus nutildo 

PAIN-EXPELLER 
V»Ubai«nkiU «**•*. & Y. Pat. Ossa <• 

DRAU0A5 REIKALE 

» # 


