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Bolševikai 
Jie Nori Atskirios 

Taikos su Lenkija 
Anglija Ruošiasi Karan 

prieš Rusiją 

l > 

Anglijos 
ar talkininkams Ims galima 
pristatyti Lenkijon karės me
džiagos, kuomet bolševikai nuo 
Lenkijos atkirs Danzigo uos
tą arba kuomet paims Varsa-
va. Šitam atsitikime talkinin 
kams prisieitų pavartoti blo
kada ar kariuomenę. 

Kamenev reikalauja pertrauk
ti mūšius. 

Kamenev yra centralftio 
Maskvos sovieto prezidentas. 
J is su Krausimi yra Londone. 

Po konferencijos su Angli-

SMARKI KOVA UŽ NAUJĄ 
AIRIJAI BILIŲ. 

* * 
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Parlamentas biUų priėmė ant
ruoju skaitymu. 

Londonas, Rugp. 7. - An
glijos parlamente karčiais žo
džiais įvyko kova del naujo 
Airijai biliaus. Vyriausybei 
už jos apsileidimą vėjo davė 
buvęs premjeras Asquith, kurs 
yra aitrus dabartinio premjero 
Lloyd George oponentas. 

Asąuith Airių laisvės Jvilg-

BOLŠEVIKAI SUTINKA 
ATMOKĖTI SKOLAS. 

i 

Nesutikimai Tarpe Darbininkų 
% • Viršininkų 

— 

Bet už tai reikalauja sau ir 
teisių. 

• 
- — 

Lenkų Delegatai Iškeliavo 
Minskan 

BOLŠEVIKAI ATMETA ANGLIJOS REIKALAVIMUS. 
LONDONAS, Rugp. (i. — Anot laikraščio Times Maskva 

atsakė jau Anglijai į šitos reikalavimą pertraukti mūšius Len
kijoje. Tai atsakymas į bolševiku delegato ėia Kemenevo pa-
larimą paklausyti Anglijos. 

Sulig Times, Maskvos sovietas atsakyme pareiškia, jog 
nepertrauks mušiu ir briovimosi Lenkijon, kol nebus padaryta 
armistieija su Lenkais. Sovietai nori armistieijos ir taikos. 
l»et taikinsis su Lenkais be jokios pašalinės pagelbos. Todėl 
talkininkai neturi maišyties bolševikų-Leuku nesutikiman. 

Maskvos sovietas pakabaus pareiškia, jog bolševikai ne-
tykoja panaikinti Lenkams nepriklausomybe. Sutinka stoti 
Anglijos pasiūlytoji konfereneijon Londone. Ket nesutinka, 
kad toje konferencijoje dalyvautu atstovai gen 
ba kitu bolševiku priešininku. 

Reiškia, bolševikai atmeta Anglijos reikalavimus. Ang 
lija priverčiama pakilti karan. , 

../^sniu nepermaldaujamas prie ,los mimstenu pirmininku jis 
mušė telegramą Maskvon pa
reikalaudamas pertraukti mū
šius Lenkijoje ir sustoti ofen
zyvoje. 

Ligi vakar popiečio negauta 
atsakymas iš Maskvos. Nežinia 
kaip į tai atsineš sovietas. 

Ministeris pirmininkas Llo
yd George vakar parlamento 
kalbėjo Lenkijos klausime. J is 
pasakė, jog konferavęs su bol
ševikų delegatais ir pareikala
vęs, kad Maskva kuoveikiaus 
pertrauktų mūšius Lenkijoje. 

Jei Maskva paklausys ir tą 
padarys, tuomet bus aišku, 
kad bolševikai turi noro tai-
kinties su Lenkais. Priešingai 

inirelio ar- [& 1>U§ aišku, kad bolševikai 
nepataisomi it* prieš juos reiks 
imties kuoaštriausių priemo
nių. 

ANGLIJA BLOKUOfe RUSIJOS PAKRAŠČIUS. 
LONDONAS, Rugp. (J. Laikraštis Chroniele praneša, 

kad Anglijos vyriausybė nusprendusi blokuoti Rusiją. Siau
rinėse jūrėse atsirandančiam Anglu karės laivvnui įsakvta 
tuojaus plaukti i Baltijos jūres. 

Lenkus laukia pragaištis. 

Nors kai-kas išreiškia abe
jonę, kad Lenkai butų tokiam 
baisiam padėjime, kaip apie 
tai pranešama depešose. * 

Tečiaus nėra abejonės, kad 
Lenkai atsidūrę ant pragaiš
ties kranto. 

Reikia atsiminti, jog res
publika dar nebuvo pradėju
si pasitvarkyti, kad tuo tarpu 
šiandie viskas sukone veikta, 

LENKAI SULAIKO BOLŠEVIKUS - VARŠAVA. " T ^ b ^ S d pagaliaus 
VARŠAVA, Rugp. 0. Lenkų generalis štabas praneša, p a i m g Varšavą, jie gali ten 

kad Lenką armijai pavyksta vietomis sulaikyti bolševikų j ^ e i g t i s o v iet inę valdžią. Tam 
briovimąsi, ypač šiauriniam fronte. Tas įvyksta todėl, kad ^ ^ n e t r ų k s t a l e n k ų Dol§e_ 
Lenkų armijai pagelbon atėję Kuosnorių pulkai ir Lenkai jau : y i j 
apturi daugiau ginklų ir amunicijos per Danzigą. Thąntot Lenkijoje butų duo-

ta pradžia civilei karei. 

VOKIETIJA STOVĖS UŽ SAVO TEISES. 
BERLYNAS, Rugp. 6. —.Vokietijos parlamente užrube 

žiu reikalu ministeris I)r. Simons pranešė, jog Vokiečiai gins 
savo teises, jei talkininkai mėgins siųsti <avo kariuomenę 
Lenkijon per Vokietiją. Simons sakė, jog prireikus Vokietija 
galės pakilti ir karėn. 

šininkas. J i s kaltina vyriausy
bę, kad išpradžių leidusi Ai
rijai įsigilinti baision betvar-
kėn. Ve kodėl jis priešingas 
bihui. 

Parlamentas antruoju skai
tymu priėmė naują bilių. 

Sulig to biliaus, visose neri
maujančiose Airijos dalyse pa
naikinami civiliai teismai. 
Vietoje anų įvedami kariniai. 
Prasižengusieji Airiai vieno 
teisėjo, be prisiekusiųjų teisė
jų, baudžiami miriop. Taippai 
ir civiliuose nusikaltimuose 
bylos bus vedamos be prisie
kusiųjų teisėjų. 

Kuomet bilms bus praves
tas, Airijoje* įvyks baisią 
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Berlynas, 7. — Iš ištikimų 
versmių sužinota, jog Rusijos 
sovietų valdžia sutinka atmo
kėti talkininkams skolas, ko
kias kada nors »yra užsitrau
kusi senoji Rusijos vyriausy
bė. 

I r jei Anglija, Prancūzija 
ir Amerika sutiks padaryti 
taiką su bolševikine Rusija ir 
pripažins bolševikų valdžią 
teisota Rusijos valdžia, bolše 
vikai gvarantuos apmokėjimą 
skolų. 

Bet jie podraug pareikalaus, 
kad be Rusijos talkininkų pa
daryta taika yra neteisota ir 
/odei Versailieso taikos sutar
čiai turi but padaryta revi
zija. 

Bolševikai nori imti daly-
vumą visuose tarptautiniuose 
reikalflose. *._ 

Kansaso anglekasių vadas ne 
klauso Centro valdybos. 

IndianapoUs, Ind., Rugp. 6. 
— United Mine Workers of 
America organizacijos prezi
dentas Lewis pasiuntė karštą 
atsiliepimą į 33 lokales angle
kasių unijas Kansas valstijoj. 
Tuo atsiliepimu įsakyta darbi
ninkams paliauti' streikuoti ir 
imties darbo. 

Sulig gautų čia žinių, Kan
sas valstijos anglekasių aps-
krityj streikuoja 3,888 angle-
kasiai. 

Atsiliepime prezidentas Le-
\vis pažymėjo faktą, kad tie 
anglekasių streikai nelegaliai 
ir neautorizuoti. Kaipo tokie 
jie laužo kontraktą, padarytą 
United Mine Workers of A-
merica su SoutJiwestern Coal 
Operator.s' asocijacija. 

Podraug Lewis pasiuntė te
legramą Alexandrui Kowat, 
Kansas anglekasių unijų pre
zidentui. Telegramoje kaltino 

PRANEŠAMA APIE UKRAI- jį, kad jis visai organizacijai 
NŲ SUKILIMUS. 

— — 

— 

RUMUNIJA SU UNGARIJA 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS. 

Varšava, Rugp. 7. — Tš Mas
kvos skelbiama, jog Rumunija 
koncentruoja kariuomenę Ru
sijos parubežiais. • 

Ungarija formaliai pasiųlė 
Lenkams eiti pagelbon. 

PRANCŪZŲ KARIUOMENĖ 
SUTRAUKIAMA Į PA

REINI. 

iptui 
Šiandie seka baisus mūšiai del Varšavos ir LvWo. Lenkai 

stato paskutines savo spėkas. 

ANGLIJA RENGIASI PAS 
KELBTI MOBILIZACIJĄ. 

Prisiartino galutinas krizis. 

Iš lažininkų pusės nėra 
nei mažiausio dvejojimo, pa
reiškia tas laikraštis, nors 
mažiausioj d ai y j atsisakyti 
savo pozicijos Lenkijos žvilg-

Londonas, Rugp. 6. — Kaip j sniu. 
Anglų, taip ir kitų viešpatį-j Anglų vyriausybė, matyt, 
jų diplomatai šiandie daugiau j p ašauks armijon liuosnorius. 
nieku nr užimti, kaip tik Len- į X e s būtinai reikalinga cpdrau-
kijos respublikos likimu. Nes s t i Versailleso sutartį. 
kaip veikiai ta respublika iš
kilo, taip dar veikiau ji gali 
sugriūti. 

Vienas diplomatas apie Rr. 
sų-Lenkų krizĮ pareiškė: 

<vPadėtis taip bloga, kaip 
kad Rugpjūty j 1914 metai?." 

Tais metais Anglija buvo 
pakilusi karėn prieš Vokieti
j a 
Gal bus šaukiami liuosnoriai. 

Laikraštis Evening Ne\\s 
patyręs, jog vyriausybė su at
sidėjimu aptaria Lenkijos pa
dėtį. Bendrai su Prancūzija 
Lenkijon bus pasiųsta didelė 
kiekybė karės medžiagos. 

Dvi kariuomenės diviziji 
Anglija gali pasiųsti kuovei
kiaus. Bet kitų divizijų pa
siuntimas užimtų laiko. 

Kalbama apie mobilizavimą 
karės laivyno. Tečiaus tame 
klausime kabinetas dar netarė 
paskutinio žodžio. 

Bus pavartota blokada. 

Militariniuose sluogsniuose 
kalbama? kad talkininkų smar
kiausias bolševikams ypas —-
tai blokada Rusijos. Tą bota 
gą talkininkai, kiek žinoma, 
paleis darban pirmiausia. 

Kai-kas išreiškia abejonę, 

Paskutinės Lenkų pastangos. 

Iš 'Varšavos pranešama, jog 
Lenkai deda paskutines savo 
pastangas, kad kaip-nors su
turėti bolševikų briovimąsi. 

Lenkų vyriausybė dienomis 
ir naktimis turi posėdžius. 
Tariasi su talkininkii misijo
mis apie priemones. 

Danzige iš laivų amunicija, 
ginklai ir karės medžiaga su 
paskuba pačių Anglų karei
vių iškraunama ir siunčiama 
Lenkijon. Prisiunčiama Len
kams daugybė armotų, šautu
vų ir net tankų. 

Prancūzų oficierai kasdien 
iškeliauja Lenkijon, daugiau
sia kaipo technikaliai pata
rėjai Lenkų generaliam štabe. 

- *<* 
Berlynas, Rugp. 7. — Sulig 

žiniC,. Prancūzija sutraukia 
skaitlingą kariuomenę į Parei-
nį su tikslu briauties per Ba
variją Lenkams pagelbon. 

Bolševikams bus padaryta ne 

Copenhagen, rugp. 4 . i - Spe-
cijalėje depešoje iš Varšavos 
čia pranešta, jog prieš bolše
vikus sukilę ukrainai valstie
čiai vvakarinėj Ukrainoj. Tai
gi kaip kartas dabartinio bol
ševikų prieš lenkus karės fron
to užpakaliuose. 

Depejioje pareiškiama, kad 
del to bolševikai buvę privers
ti iš lenkų fronto paimti dvi 
diviziji ir pasiųsti sukilusių 
ukra/nų šonan. £ , 

Valstiečių ukrainų vadas 
Machno, sakoma, paėmęs nuo 
bolševiku Jekaterinoslavą i rki 
tus miestus. I r jis pradedąs 
jau susisiekti su generolo 
Wrangelįo spėkomis. 

daro nesmagumus palaikyda' 
mas nelegalius streikus. Lewis 
perspėjo Howatą, kad šis at 

gramą jį įžeidęs taip, kaip 
ligšiol dar niekas to nepada
ręs. 

Howat pareiškė telegramo
je, kad tegu Lewis eina ir 
jį prašalina iš jo raštinės, jei 
jis yra toksai drąsuolis. 

Sako: 
"Tamsta atsiliepi-* į mane 

demagogingai. Nepažįstu nei 
vieno tokio žmogaus, kurs bu-
tų» demagogingesnis už tams
tą. Aš visuomet esu pasiren
gęs savo rekordą palyginti su 
tamstos rekordu. Ir tegu pa
tys anglekasiai nusprendžia, 
katras iš musųdviejų yra de
magogas.' ' 

Wilsono padėka Lewisui. 
Prezidentas Wilsonas pri

siuntė laišką anglekasių pre
zidentui Lewisui. 

Prezidentas padėkoja angle
kasių vyriausiajam viršinin
kui už jo sumaningai atliktą 
pasidarbavimą, del kurio tuo
jaus sugryžo darban angleka
siai Illinois ir Indiana valsti
jose. 

Lewiso pasielgimą preziden
tas Wilšonas pavadina garbin-

sauktų streikus ir taikintu** ^ ^ u P ^ ^ o - p a i i j j o Į a darbu. 
su organizacijos įstatais **™* paklausė prezidento 

atsiliepimo ir pakvietė pami
nėtose" valstijose anglekasių s 
paliauti su streikais. Angtelca-
siai paklausė. 

Šiandie išnaujo prasidėjo 
darbai kuone visose kasyklose. 
Tuo keliu užbėgta už akių 
grūmojusiam angliniui kriziui. 

Howat pasipiktino. 

Howat gavęs telegramą, 
tuojaus su telegrama atsakė 
prezidentui Lewisui. 

Išvadina jis Lewisą pirmo
sios rųšies bailiu ir demago
gu. Sako, kad jis su savo tele-

SMARKIOS RIAUŠĖS 
DVIEJOSE VALSTIJOSE. 

TURKAI PAKILO PUOLI 
MAN PRIEŠ GRAIKUS. 

Vietomis atmušami G 

Konstantinopolis, Rugp. 6.— 
Praeitą pirmadienį Turkų na
ci jonai i stų spėkos pakėlė nuo
žmų puolimą prieš Graikus 60 
mylių frontu "Mažojoj Azijoj. 
Mūšių linija tęsiasi išilgai Ba
gdado geležinkelio vakarų link 
nuo Kutaliia ligi Simay. t 

Siunčiama daugiau Graikų. 

Graikų spėlfos Anatolijoj pa-
danginamos kareiviais iš Tra

kijos. Graikai, paremiami An
glų briovimosi rytų link, nuo 
Ismido ligi Adabazar, 
Čionai nuomonianjama, kad 

Graikai su Anglais prieš Tur
kus nacijonalistus pradės vei
kti iš Juodųjų jūrių šono. Pa
ims jie ten uostus ir 'geležin
kelius ir užims strategines,vie
tas. 

i 
Graikai atblokšti. 

VIENUR RIAUŠES PAKĖLĖ 
STREIKININKAI. 

Kitur pakelta kova prieš Ita
lus gyventojus. 

Denver, Colo., Ru^p. 6. — 
Čia streikuoja gatvekarių kon
duktoriai ir motormanai. Va
kar jie su savo šalininkais pa
kėlė baisias ir kruvinas riau
šes, kuomet užpuolė gatveka
rių kompanijos remizas ir su
sirėmė su streiklaužiais, kom
panijos samdomais. Keli žmo
nės nužudyta ir daugybė su
žeista. 

Kuomet policija nepajėgė 

suradus du nužudytu vaiku,' 
Abudu, sakoma, Sicilijonų au
kos. Abelnai imant, tie svetim
šaliai ten nedorai laikėsi. Užr 
siimdinėjo plėšimais ir galva-
žudystėmis. 

Taigi prieš juos ir pakilo 
West Frankforto goveda. Im
ta deginti jų namai. Goveda 
apvaldė visą miestelį ir pa
keltas terorizmas. 

Labjausia nukentėjo Fran-
kfort Heights dalis, apgyven
ta svetimšalių. 

! 

PASKIRTA PILGRIMŲ 
DIENA. 

Lenkai atsiėmė Brody. 

Vakar oficijaliam Lenkų 
pranešime pasakyta, jog Gali
cijos fronte jie nuo bolševikų 
atsiėmę Brody. 

Išilgai Seret upės ameriko
niški lakūnai, anot pranešimo, 

daugiau pusantro tūkstančio 
bolševikų pragaišino pamezda-
mi bombas. 

Lenkų delegacija vakar iš
keliavo Minskan, į kur juos 
buvo pakvietę bolševikai. Iš
keliavo įgalioti padaryti ne 
tik armistieija, bet ir pradžią 
taikos taryboms. 

Lenkų delegatai, sakoma, 
pareikalausią nuo bolševikų 
turėti laisvą tiesioginį susisie
kimą su Varšava ir priimti 
lenkiškuosius taikai principus, susirėmimai. 

Už kokių 110' mylių šiaur-! streikininkų patvarkyti, kuo 
rytuose nuo Smirna, aplink jmet daug poliemonų pažeista 
Simav, praeitą sekmadienį i. i r visa eilė gatvekarių sunai-
Graikai turėjo didžiai karštą kinta, kreiptasi į gubernatorių 
mūšį su Turkais. Per 24 va
landas sekęs žiaurus/ mušis. 
Pasibaigęs jis Turkų laimėji
mu. 

Graikų nuostoliai. 

Graikai buvo priversti atsi
mesti panešę didelius nuosto
lius apie 50 užmuštų ir dau
giau 100 sužeistų. 

Atsimetusių Graikų Turkai 
nesiviję. Tas davė progos 
Graikams kuovėjkiaus pasit
varkyti. 

Dabar tam šone seka nauji 

prisiųsti kariuomenės. 
Riaušininkai Sunaikino laik

raščio Post spaustuvę ir o'fi 
sus. Sudaužytos visos mašinos. 

Streikas buvo prasidėjęs 
pirm keletos dienų. 

i 
Springfield, UI., Rugp. 6.— 

Į anglekasyklų miestelį West 
Frankfort gubernatorius pa
siuntė penkias kompanijas 
valstijos kariuomenės. Tenai 
vakar pakilo riaušės prieš gy
ventojus Italus, paeinančius iš 
Sicilijos. 

Riaušės pakeltos prieš juos 

Washington, rugp. 6. — Pa
minėti 300 metų sukaktuves 
ouo atkeliavimo šion šalin pir
mųjų iš Europos pilgrimų pre
zidentas Wilsonas paskyrė 
gruodžio 21 dieną. 

Raleigh, N. C, Rugp. 7. — 
Miestelyj Big Laurel mirė 
Miss Dorcan Griffin eidama 
117 metus. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė, mainant nemažiau $25,000, 
rugpjūčio 4 buvo tokia aulig Mer-
chants Loan and Trupt Co.: 
rugpjūčio 5 buvo tokia sulig Mer-
Anglijos sterlingų svarui $3.63 
Lietuvos 100 auksinų 2.20 
Lenkijos 100 markių .55 
Vokietijos 100 markių 2.20 
Prancūzijos už 1 
Italijos už 1 dol. 

dol. 13 fr. 
19. 1. 50 

i 
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"DRAUGAS" 
Eina kasdieną Išskyros ncdėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams fS.OO 
Puse i Meto. 4.00 

6UV. VALST. 
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i Pusei Metu 3.00 
Prenumerata mokasl 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 ar exprese "Mo-
ney Order" arba Jdedant pinigus J 
registruotą laišką. 
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Biblijos Tyrinėtojai. 
Tuo vardu visai uoseliai iš 

spaustuvės išėjo nauja 'tnaža 
knygutė. Ją parašė kun. A. 
\Varol S. J., lietuviškai išver 
tė M. M. T. 

Knygutėje yra dvi dali, 
nors spauda jųdviejų aiškiai 
neatskiria vienos nuo kitos. 
Pirmoje daliję kalbama apie 
žmones, kurie sakosi Šv. Kaš
tų gerbiu ir iš jo žinias imą, 
kad turėtų ką tikėti. 

Autorius išdėsto, kad tie 
žmonės klvsta ne tada, kada 
jie Šv. Raštą garbina, bet ta
da, kada jie nemoka apseiti su 
juo. Kaip gyvenamai triobai 
reikalingos yra lubos ir sto
gas, bet jos negali laikytis 
augštai neatsirėmusios ant 
sienų, taip ir tikėjimui dar la
biau reikalingas via Šventa-

ninkų žinios, įgyvendindami 
sovietinę valdžios formų, a-
restuodami grafą Tyszkievi-
čių ir Echo Litwy redaktorių. 
"Nauj ienos" spėja, kad tai 
esąs M. Biržiška, uždrausda-
mi nebolševikiškus laikraš
čius, formuluodami lietuvišką 
bolševikijų po p. Kapsuko 
valdžia, paimdami prekybų j 
valdžiom rankas, uždar>darni 
ir užpee^tydami dirbtuvei. To
kios vžinios buvo 1 Kugpjučio. 

Antra Rugpjūčio Lietuvos 
Atstovybė Washingtone pas
kelbė, Kad bolševikai atsitrau
kia iš Vilniaus, tik prašo ge
ležinkelio medžiagos, t. y. va
gonų ir garvežių tam atsitrau
kimui reikalingų. 

Nejaugi bolševikų mintys 
ir apsėjimai mainytųsi taip 
umu laiku? Žmonės retai bū
va taip nepastovus. Išaiškini
mo šiek tiek yra Chr. Science 
Monitoriaus informatoriaus 
žodžiuose, kad bolševikų atsa
kymas Lietuvos reikalavimams 
pilnas dviprasmių sakinių.Tai-
gi ir Vilnių bolševikai žada 
atiduoti Lietuvai, rasi, .staty
dami reikalavimus tielc vago
nų ir garvežių, kiek Lietuva 
ueturi. Bet spėti dar vis bu
tų pergreita. Palauksime, kų 
atneš artymoji ateitis. 
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Proletaras. 

sis 

Ko ko, bet laikraščių Lie
tuviams Amerikoje netrūksta. 
Išeina Chicagoje ir laikraštis 
"Proletaras. ' Turime jo N. (i 
vol. II. Rugpjūtis 1920 m. J is 
yra siuntinėjamas kopertuose 
norintiems. Iš turinio ir ženk
lo matyti, kad tai aidoblistų 
organas (1. W. W.). J į leidžia 
General Executive Board of 
Industrial \Vorkers of the 
\Vorld. Jis savo skaitytojus 

Raštas, bet ir ji pažinti* veif ia lytoti į P(asaulio) 
galima tiktai 

a 

per gyvą Baž
nyčios organizacijų. Kristus 
nesakė Apaštalams "Sėskite ir 
rašykite Bibliją", bet sakė 
' 'Eikite ir apsakinėkite Evan
geliją visiems sutvėrimams". 
Kaip lubos ir <togas laikosi 
ant sienų, taip Šv. Raštas lai
kosi ant gyvo apsakinėjimo. 

Jei nebūtų buvę to apsaki
nėjimo, tai nežinotume nei to, 
kad 8v. Raštas yra, nežinotu
me iš kiek knygų jis sudėtas, 
kada ir keno parašytas. 

Neišmanantiems "Biblijos 
Studentams' kun. YVaroFio 
knygutė primena, kad Šv. Raš
te yra sunkių vietų, kurias 
ne kiekvienas gali suprasti, j ka i , " 
kad turime kreiptis prie Šv. 
Tėvų, idant jie Šv. Raštą iš
aiškintu, kad tas uždavinys 
yra didesnis negu mokėjimas 
rašyti ir skaitvti. 

Antroji knvgutės dalis visa 
yra pašvęsta tam rentiniui, 
ant kurio laikosi Šventasis 
Raštas, būtent gyvam neklai
dingam krikščioniškos tiesos 
apsakinėjimui, kurį Kristus 
pavedė Savo Bažnyčiai. Auto
rius primena, kad V. Jėzus 
Bažnyčiai davė neklaidingumo 
dovaną. Jeigu tad kas nori ti
krai pasinaudoti Šventuoju 
Raštu, tai turi klausyti ne
klaidingo jnškinimo palikto 
Bažnyčiai. 

Norėtume, kad kiekvienuose 
lamuose butų kun. WaroPio 
knygute J i r.ei nebrangi, kaip 
dabartinieiiu; laikams. Kainuo
ja tiktai 10c. 

P(ramonės) D(arbininkų) li
nijų tikslu, kad skleidus "ko
munistine apšvietą" P. P. D. 
tarpe. 

"Pro le ta ras" anaiptol nesu
tinka su Krooklyn'o "Lais
ve," Lietuvių komunistų or
ganu Amerikoje. Dagi prie
šingai, p. Sindika< straipsnije 

Pitt sburgho Suvažiavimas. 
( P a b a r a ) . 

( ( Motinėlė. » i 

ro šitaip: pirmininkas kun. 
Antanas Milukas iš Maspket, 
N. Y., vice-pirmininkas kud. 
8. Čepanonis iš Homstead, 
Pa., raitininkas kun. Kastan-
tinąs Vasiliauskas iš VVestfield 
Mass., iždininkas kun. Matas 
Pankus iš Bridgeport, Conn., 
iždo globėjai kun. J . Misius 
iš Ellsworth, Pa. ir kun. A. 
Jurgutis iš Export, Pa. 

Kurie buvo neįmokėįę šjme-
tinės mokesties į Sąjungą, tie 
įmokėjo į Kunigų Vienybę 
Jos iždininkas iš jos lėšų už 
mokėjo už posėdžių sale. 

Kun. Milukas įnešė ir visi 
pritarė 'Vienbalsiai padėkoti 
kun. d-rui A. Maliauskiui už 
konstitucijos sustatymą ir pra
nešti Žemaičių Vyskupui apk 
naudingą daktaro pasidarbavi 
mą Amerikoje. SuinanymagJ keleriopai išaiškinti, kol dar 
tapo vienbalsiai priimtas, 

un. Buciuj^jmvesta sustatyti 
paaeltos-^fcelcstas. 

Buffalo Suvažiavimas. 

Kun. P . Bučiui buvo paves
ta referuoti paskutini}* dieno
tvarkės punktas. Kadangi lai
kas buvo vėlyvas ir visi susi-
važiavusieji kunigai buvo žy 
miai nuvargę, kun. Bučys be 
ilgų kalbų padavė rezoliucijos-' 
sumanymą visus Buffalo su
važiavimo nutarimus pripa-

Provokatoriški Ženklai" pri
rodinėja, kad "Laisvės" re
daktorius ]>. Vincas Paukštys 
esąs provokatorius. 

Visas "Pro le ta ro" rašymas 
mums labai nepatinka. Jame 
pilna tokių žodžių kaip "be
gėdiška melagystė," "šmeiži
kai ," "besarmačiai", "cini-

. . zvens, u . . 

siekiai,' "vagvs, 
* * 

Padėtis Lietuvoje. 
Christian Science Monitor 

korespondentas iš Lietuvos 
žmonių Londone, gangreit iš 
pačios atstovybės, sužinojo, 
kad lx)lševikai bjauriai elgiasi 
Vilniuje darydami dideles 
rekvizicijas kartai^ be savi-

kreivapri 
"veidmai 

mai. Begalo gausus tame 
laikraštije keiksmų išteklius. 

"P ro l e t a r a s " užtaria Rusi
jos bolševikus, bet peikia ir 
niekina bolševikų organą 
"Laisvę" . Ne, kų mažiau už 
jos redaktorių "Pro le ta ras" 
kerta "Naujienų" redaktoriui. 
Soeijalistų priešams gal ir 
malonu hutų matyti, kaip 
socijalistai tarp savęs riejasi 
* Lai svėje'', *' Naujienose'' ir 

44 Proletare", bet Lietuviui 
matyti tokia daugybę piktumo 
Lietuviuose labai kartu ir 
skaudu. 

Tegu socijalistai butų stip
resni mųs priešai, bet tegu jie 
butų žmogiškesni. 

Kitus jie vadina veidmai
niais, patys save vadina dar
bininkų užtarėjais. Kaip jie 
gali mylėti darbininkus, kad 
patys tarp savęs nesikenčia. 
Iš šalies žiūrinčiam nenoro
mis kišasi mintis, kad nuval-
dantieji plunksną, t. y. jno-
kintesnieji socijalistai, tik 
pjausi tarp savęs iš pavydo 
už tuos pačius darbininkus, 
kuriems peršasi į vadus. I r 
vienas nori vesti darbininkus 
ir kitas. Nepasidalindami 

i 

Tą sumanymą priėmus pasi
darė pertrauka pietums iki 
3:00.Tuomtarpu užleista vietos 
' * MotinčJ ės ' ' seimui. Kuni
gams susirinkus po pietų 
"Motinėlė" dar laikė savo po
sėdį. Phmininkavo kun. J . 
Kaulak.s. Diduma buvusių 
Pittsburghe kunigų t įsirašė į 
"Motinėlę**. J i f r kunigų Sei
mas priėmė bendrą rezoliuci
ją, kad visas jaunuomenės 
šelpinias privatinėmis auko
mis e t ų per "Motinėlę", i r 
kad ji tame šelpimo darbe 
susižinotų su tokio paties* var
do draugija esančia Kaurie. 

Kunigų Sfcisiorgamzavimas 
Amerikoje. 

Kun. Urbonui užėm^is-pirmi 
ninko vietą kyla klausi 
kas užmokės už posėdžių sa
lę. Klausimas atidėtas. Tuom-
tarpu pareina klausimas apie 
pačiųi kunigų susiorganižavimą 
Amerikoje. Referuoja kun. M. 
Urbonas. Pirmininkauja kun. 
M. Pankus. Kadangi reikalas 
susiorganizuoti visiems aiškus, 
kadangi laiko maža, dėlto ei-' 
narna tiesiog prie naujo, kon
stitucijos projekto, kurį Sus
tatė kunigai A. Maliauskis ir 
P. Bučys. Kun. Slavynas tą 

. , / , . , . J \ y. 7 zuiti teisėtais, nes juos jau 
^ ? . ^ * p e r S

I
k u ' ! ! . ^ U . n ' » ' I užtvirtino kuuigų refereudu-

mas. .Vieno kunigo protestą 
prieš vieno nutarimo dalį pa
liečiančią tą kunigą prisegti 
prie suvažiavimo aktų, katlan-
gi jis nepribuvo pats tų pro
testą paremti. 

Užbaiga. 

Po tai rezoliucijai visi ku 
nigai sustojo rimtai palenkė 
galvas, o naujai išrinktasis 
prezidentas sukalbėjo seimo 
užbaigimo maldą. 

Dabar peranksti butų kalbė
ti, apie to Seimo vaisius, bet 
dalyvavusieji jame džiaugėsi 
nebereikalo laiką praleidę. Sei
mas sudėjo daugiau tūkstan
čio dolierių viešiems reika
lams; įkūrė savaitinį laikraš
tį tikėjimui apginti ir sutarė 
nepalikti nei vienos katalikiš
kos šeimynos be laikraščio.Tas 
Seimas suorganizavo pačius 
Lietuvius kunigus Amerikoje 
ir padarė, kad katalikai Ame
rikoje galės lengviau susižino
ti su katalikai** Lietuvoje. Ben
dras kunigų veikimas, kuris 
nedrąsiai rodėsi Bui't'aioje, 
sustiprėjo Pittsburghe ir, ga
lima tikėtis, atnoš naudos 
nepoilgam. 

555 
dinasi pranašystė. J i visuomM 
minėja tiktai dalį įvyksiančio 
atsitikimo ir da-gi dažniausia 
tik smulkiąją dalį, kurios nei 
stipriausias protas negali įs
pėtiv prieš įvyksiant, i 
kuriuos žmonės beveik ne
žiūri įvykstant. Taip Do
vydas pranašaudamas bu
siančią V. Jėzaus mirtį neria-
sakė nei kas Žydų tautą Val
dys tais laikais, nei kas ištar
mę išduok, nei kokis bus kry
žius, nei keli budeliai Dievo 
Sunų žudys, tik pasakė, kad 
jo rankos ir kojos taps per
durtos, kad jo drabužius bude
liai pąsidalįs, O de! jo rūbo 
mes burtus (Ps. 21, 15—17). 

Šv. Jono Apreiškimų knyga 
yra pilna pranašysčių. Jos yra 
ypatingos dar tuojni, kad bu
siančius daigtus vadina ne 
vardais tik paveikslais, o kie
kvieną paveikslą galima yra 

ku-

rmą užbaigus kun. M. 
Pankus paduoda sumanymą: 
visą projektą priimti vieniems 
metams, kad išbandžius. M Są
jungos' ' vardą pakeisti "Vie
nybe." Nereikalauti įstojamo
sios mokesties nuo tų kunigų, 
kurie atvažiavo į šį seimą ne
priklausydami prie Sąjungos. 
Visi tie įnešimai vienbalsiai 
priimti. 

Tada įvyksta teisėtasis Ku
nigų Sąjungos Seimas. Tos 
Sąjungos vice-pirmininkas ve
da Seimą. Valdyba išduoda 
raportus. Po to Sąjungos na
riai oficijaliai įneša sumany
mus: a) permainyti konstituci
ją priimant Maliauskio ir Bu
čio projektą vieniems metams, 
b) permainyti vardą "Sąjun
g a " į "Vienybe", c) K. są
jungos turtą skaityti K. Vie
nybės turtu. Balsuoja tik Są
jungos nariai ir vienbalsiai 
priiiha visus įnešimus. 

Toliaus sutarta Kunigų Vie
nybės sekretoriui mokėti algą 
100 dol. metams. Kitiems val
dybos nariams apmokėti gele
žinkelio ženklą už keliones val
dybos reikalais. 

Pareina valdybos rinkimai. 
Pertrauka pasitarti apie kan
didatus. Po pertraukai iškyla 
trys kandidatų sąrašai: Chica-
ginis, Pittsburghinis ir Nevv 
Yorkinis. Pirmame yra pirmi
ninku kun. Albavyčius, sekre
torium kun. J . Svirskis, iždi-
itinku kun. Vaičiūnas. Antra
me — pirmininku S. Čepa
nonis, raštininku k. Jurgutis, 
iždininku k. Misius. Trečiame 
— pirmininku k. A. Milukas, 
raštininku k. Vasiliauskas, iž
dininku k. M. Pankus. Balsavi
muose New Yorkinis sąrašas 
gauna 13 balsų, Pittsburghinis 
10; Chicaginis 7. New Yorki
nis sąrašas skaitosi išrinktas. 

Kyla sumanymas antrojo 
sąrašo kandidatus skaityti iš
rinktais į vice-pirmininko ir 
dviejų iždo globėjų vietas. 
Sumanymas vienbalsiai priim
tas. Tokiu būdu galutinoji ku
nigų Vienybės valdyba susįda-

« • — m = ^ =rr 
juos susipeša tarp savęs, pri
veisia laikraščių „ daugybes, 
pripildo tuos laikraščius keik
smais. Darbininkai už \ą vis
ką užmoka.. 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI. 

s 

Apie šv. Bastą. 
Klausima*.'Meldžiu man pa

aiškinti iš 6v. Rašto Sv. Jono 
Apreiškimų perskyrimus 13 ir 
14, paskui 17 ir 18; kas per 
viena ta Babelėf kas ta pa-
leistuyė I Ypač paaiškinkite 
punktus 10, 12, 16 ir 17, ką 
jie reiškiat Kas t i e . žvėrys, 
tie, šarločiai, purpurai. J ug 
vargdieniai žmonės tų brange
nybių neturi. Paaiškinkite taip 
gi šv. Mateošiaus Evangelijos 
22 ir 23 pai'skyrimus, ypač 
paskutiniame punktus 13,14, 
15 ir 16. Kam tie graudeni
mai f kokiems vadams pasauli-
niams.Tir dvasiškiams? 

Atsakymas. Yra didelis skir
tumas tarp tų Šv. Rašto dalių, 
kuriose aprašomi buvusieji at
sitikimai ir tarp tų, kur minė-
jami busiantįeji daigtai. Bu
siančių daigtų apsakymas va-

neTvykę tie atsitikimai, 
riuos pa^veįkslai reiškia. 

Babelis yra^-paveikslas reiš
kiantis kokią nors\busiančią 

žmonių organizacijų. 
Bet nežinia ar tai bus draugi
ja, ar viešpatija, ar partija ar 
miestas. 

Paleistuvė reiškia begėdiškų 
nedorybę. Ta nedorybė grei
čiausiai panaikįs ir Jaunuome
nės skaistybę ir moterystės iš
tikimybę. Šv. Jonas dar pride
da, kad paleistuvė bus dide
lė tikėjimo priešininkė pilna' 
neapykantos. Tik iš tų visų 
pasakymų negalima rimtai įs
pėti, ar paleistuvė reikš vieną 
asmenį ar visą žmonių kryps
nį. 

Atsimetę nuo Katalikų Baž
nyčios šešioliktame šimte mo
tų protestantai ėmė smarkiai 
kovoti su ja. Katalikai išmeti
nėjo protestantams, kad ne
žiūri Šv. Rašto, kur pasaky
ta, kad Jėzaus Bažnyčia sto
vį ant Petro uolos, kuriam 
duoti dangaus karalystės rak
tai. (Mat. 16, 16), kad visų 
krikščionių yra vienas ganyto
jas (Jon. 21, 15), kad jam 
yra duota nesilpnėjančio tikė
jimo , malonė (Luc. 22. 32). 
Protestantai tada emė sakyti, 
kad popežiue esąs ta paleistu
vė minėta 6v. Jono apreiški
muose. 

Šiandie visi rimti protestan
tai atmeta tą šmeižtą. Neka-
da popežiai nei skaistybės pa 
naikino, nei moterystės negrio
vė, nei bedievybės neplatino. 
Bet Amerikos bedieviai iš
baigė naujuosius ginklus prieš 
Katalikų Bažnyčią. Nezalež--
ninkai jau baigia džiūti. To
dėl samdyti mulkintojai pasi
vadina kitokiais vardais ir 
atkaitina protestantų panie
kintą šmeižtą, vadindami po-
pežių tokiais žodžiais, kokių 
neatkelia spaustuvės popera. 
Kas į Šventą Raštą žiuri rim
tai, tas tų plepalų neklauso. 

Tamsta dar klausi apie Šv^ 
Mateušo Evangejijds 22 ir 23 
perskyrimus. Ten Išganytojas 
peikia farizėjų apsėjimą ir 
kalbas. Todėl tenai kalbama 
ne apie šių" dienų žmones ir 
jų luomus, tik apie tuos, kurie 
gyveno pirm 19 šimtų metų. 

Žinoma, ir mes dabar gali
me pasinaudoti Išganytojo žo
džiais sendau pasakytais ki
tiems. Tais žodžiais gali pa
sinaudoti lygiai pasauliniai 
žmonės, kaip ir dvasiškiai. V. 
Jėzus buvo ir yra mokytojas 
visiems. 

Tamsta ypatingai klausi a-
pie žodžius "Bėda jums akli 
vadai ' ' (Mat. 23, 16). Tas 
graudenimas yra skirtas tiems, 
kurie statosi žmonių vadais, 
nors Dievas jų nepastatė.1 Bi
le vyrelis ar moterėlė, pagrie
bęs Šv. Raštą, gana blogai iš

verstą į Lietuvių kalbą, jau 
statosi Dievo apreikštos tiesos 
aiškintoju. J is veda kitus, nes 
tat smagu jam, o jis nesijau
čia esąs aklas ir V. Jėzaus 
graudenimą užsipelnęs. 

_ 

Klausimas 1. Vakar gavau 
laišką nuo D-roŠliupo iš Scran 
ton'o su užkvietimu prisidėti 
savo turtu prie įsteigiamojo 
Lietuvos laivyno. Meldžiu pa
tarimo ar aš, katalikas, galiu 
tokį sumanymą paremti savo 
pinigu. J . B. 

Atsakymas. Katalikams su ar
šiais katalikystės priešais ne
valia susidėti jų darbuose, 
kenkiančiuose tikėjimui ar 
Bažnyčiai. Sumanytasis lai
vynas nei jam nei jai neken
kia. Todėl šitokį sumanymą 
valia yra paremti ir pinigu ir 
darbu. 

Lietuvos Laivyno Bendro
vės valdyboje yra katalikas p. 
S. Banaitis. Nekenktų, jei butų 
ir daugiau. 

Davęs šitą patarimą aš ne
imu atsakomybės už Tamstos 
pinigų saugumą, J^ei-gu Tam
sta numanai, kad ta Bendrovė 
užtektinai -supranta laivų sta
tymo ir valdymo dalykus, tai 
pirk šėrų, jei ne, tai daryk 
kaip žinai. 

Klausimas 2. Norintiems 
parsitraukti iš Lietuvos drau
gus, per ką ir kaip butų pa-
tartiniausia pasiųsti jiems ke
lionės lėšas? J. B. 

Atsakymas. Daugelis yra bū
dų persiųsti pinigus į Lietuvą. 
Pirmiausia, Lietuvos Misija, 
257 W. 71 st Str., New York^ 
N. Y., paskui Litbuanian Sa
les Corporation 414 Broadway 
So. Boston 27 Mass. Yra ir ki
tų būdu. Bet už juos mes ne-
imąm atsakomybės. 

Gimines labai sunku parsi
traukti iš Lietuvos. Dabar 
daug lengviau yra iš Ameri
kos išvažiuoti į Lietuvą, negu 
iš Lietuvos atvažiuoti j Ame
riką. 

Išmok Gerą Amatą. Už
dirbk | 3 5 Iii $75 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 
1 keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

nanties. Vietos atdaros. Specijalis 
Kriaučyetės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTER 8CHOOL 
190 N. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4tu lubų. 
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S. D. LACHAWICZ 
I i l E T U V Y S G R A B O R I U S 

Patarnauju, laidotuvėse ko ptgiauafa. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite ušgonėdinti. 
2814 W . 23 PI. Ghicago, I1L 
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DR. S. BIEŽ1S. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Res. SI 14 \V. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

liitrruvis ADVOKATAS 
VAL.. Vakarais 7 iki 9 
Nedaliomis 11 iki 1. 

4509 S. Ashland Ave. Chlcago, 111. 
Pboue Yards 1053 
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Dr. M. Stupaicki 
3107 So. Morg&H Street 

CRICAGO. fLLEPOIsl 
Telefonai Tardą U) r. i 

Talandoe: — • Iki U Ii ryto; 
i s o piety iki 8 rak HedėUo-
rals nuo 6 lkl 8 vai. vakar*. 

* 
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Dr. L E. MAKARAS 
Li<tovis Gydytojai Ir Chirurgas 
He*ela»ue: lefef ft*. MlcbJsaa A»c 

rele/«sas PulLman t t t Ir TmOmam Si K 
CnicagoJ: 4515 So. Woo« Mr. 
n k Eetvarze T»fca*e noe SO« lkl t m 
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Žmonių Skirtumai. 

Klausimas. Katrie tarpe mū
sų yra farizėjai ir katrie mui
tininkai? Vargdienis. 

§ 

Atsakymas. Tame klausime 
atsakymą duos Pats Dievas. 
J i s žadėjo vienus pastatyti po 
kairei, kitus po tiesiai. Po kai
rei bus blogieji, po tiesiajai 
bus gerieji. Mes neturime tei
sės daryti to suskirstymo, bet 
turime priedermės elgtis taip, 
kad būtume ta rp gerųjų. Sus
kirstymą daro Viešpats Jėzus, 
nes J is aj;eis teisti gyvųjų ir 
numirusiųjų. Mums nevalia sa
vintis J o priedermės. 

Kun. P. Bučys. 

M T PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'LS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perke l ia of isą i P e o p l e Teatrą 

1616 W. 47 Str. Tel . Boul . 160 
Valandos: 1 iki S po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Res. 2914 W. 4Srd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 208 
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Telefonas Boulevard 0199 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

SSSl 8. Halsted Str. 
VALJLNDOS: 9—12 A- M. 

1—6: 7—g p . M. 
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Lietuvos misijos Adresas: 
257 West 71 str., Wew York, 
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• ADVOKATAS 
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•••••••••••••••i 

Šešta die 

LIETUVŪ 

Ofisas DidmiestyJ: 
South La Salle Street 

Kambaris 824 
leL fTsntral 9190 

PAMĖGINK 
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LABAI GEROS DEL 

GALVOS SKAUDĖJIMO 

• 

0 . S. MAIL STEAMSHIP COHPUiY, * . 
Važinėjimas u N£W YORK tiesiog i 

BREMEN ir DANZIG 
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reikalą. Štai 
partijos balsj 
kų reikalus. 
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Visais žvilgsi 
ir varginami 
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dvarų darbinii 
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teisių ir jo žm 
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gyvenimo pra 
trauktk Mes 
iš to išmiudoji 
apsaugoti nuo 
l istų ir dvarin 
Mes turim juc 
giais Lietuvos 
jiems būti nie 
niais! Laisvoj 
bininkas turi 
re tik poitink: 
rainiai. Tuo ti 
blokas stengsis 
įstatymo keliu j 
gyvenimo sąlyga 
turi būti išleisti 
darbo dienos 
mumą, apie uži 
mumą, darbini 
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apsaugojimas, 
liavimas ir t. 
kreips domės 
Ainkus, kuriuos 
ypatingu įnirši 
ginti, traukdam 
net valstybės 
visa tai darbi] 
kurti bus tik įž 
niai. Darbininke 
tik nugalėjus 
jo naudojimo 
skelbdami kovą 
jo vieton ekonoi 
8im kooperacinę 
bininkas turės 
bo pelno dalyvi i 
ir suvartojimo 
būti lygiateisis 
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/ Kambarėliuose ir Trečia Klest 
Kreipkitės 

4$ Broa<rwąy, New York City N. Y. 

arba į Vielinius Agentus. 

Tokis Kr. D 
atsižvelgimas į d 
kalus, rodos, 
džiaugsmą tarp * 
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jie save skelbi 
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LIETUVOS KR. DEM. IR DARBININKU REIKALAI. 
Lietuvos Krikše. Demokratu 

partija kaip uoliai rūpinasi 
visais savo tėvynės reikalais, 
taip lygiai neužmiršta ir, vie
ną iš svarbiausių, darbininkų 
reikalą. Štai kaip skamba tos 
partijos balsas apie darbinin
kų reikalus. 

" Sunkiausia gyvenimo naš
ta krito ant mūsų darbininkų. 
Visais žvilgsniais nuskriausti 
ir varginami jie lig šiolei ne
susilaukė luntesnių gyvenimo 
&ąiygu. 

"Sunki valstybės padėtis ne
paisant geriausių norų neleido 
jiems tą gyvenimo naštą pa
lengvinti ir duoti jiems pro
gos ir galimybės džiaugtis pil
nateisio piliečio dovanomis. 
Tiesa, politiškai darbininkas 
sulygintas. Bet jis neturi eko 
nominės laisvės. O be ekono
minės laisvės nėra ir politinės 
laisvės. Kr. Deni. blokas V 
temps visas pa jėgas, kad ir ta 
laisvę jiems suteikti. Miestų 
tarnai ir tarnaitės, fabrikų ir 
dvarų darbininkai, įstaigų tar 
naatojai senu liberalizmo pa
pročiu išnaudojami be pasigai 
Įėjimo, statomi dirbti nepa-

friiėiamose sąlygose, eksploa-
Uojama jų fizinės pajėgos, sle 

giama ir dažnai teršiama jų 
dvasia, ardoma šeimyna, nes 
iš šeimynos židinio traukiama 
ir motina: ji, apleidusi savo 
vaikučius, turi stoti i darbą, o 
apmokama dažniausia nesilai
kant jokių teisingumo dėsnių. 
Taip vargę per amžius, padė
ję svetimiems savo pajėgas ir 
sveikatą, sulaukę senatvės, 
dažniausia išmetami i sratve 

pučiamose sąlygose, eksploa- parodė, kad ir jie nenori pa
klojama ju fizinės pajėgos, sle vesti soeijalistams savo reika

lu Lietuvos Seime. 
Bet soeijalistai to viso ne

paiso. Kas jiems tautos, ar net 
darbininkų valia ir gerovė. 

Jie tik nori savo valią iš
pildyti ir viskas. J ie prievarta 
nori užmesti savo valdžią. 

Jie trukdo Kr. Demokr. ir 
kitiems, kurie jiems pritaria, 
vykinti įstatymus, kuriais 
greičiau galėtu nešti pagelbą 

ir, ten ranką ištiesę, maldauja i l a r b i r f i n k a m s . J i e g r a s i n a r e . 
sudžiūvusios duonos plutelės v „ l i u c i j n > k a i p n e k a r t ą t a i 

juos šmeižtais pravardžiavi 
mais į akis ir už akių. l 

Jie skelbia, kad Kr. Dem. 
savo pažadėjimų neišpildys. 
J ie įtaria juos veidmainystėje. 
O visa tai daro, kad jų neap
leistų ir tie darbininkai, ku
riuos jie suspėjo apkvailinti, 
ir kad da daugiau sukvailin
tų. J ie bijosi, kad, netekę dar
bininkų paramos, nepajiegs į-
vykinti savo slaptų pienų ir 
turės likti užpakalyje visų. 

Neveikdami išvien su Kr. 
Deni. darbininkų reikaluose, 
soeijalistai parodo, kad jiems 
ne darbininkų gerovė rupi, 
bet tik darbininkai, kaipo j -
rankis, pagrobti į savo rankas 
valdžią ir užmesti savo ver
gijos pančius ant visos tau
tos. J ie parodo, kad jiems ne 
tautos valia ir jos norai rupi, 
o tik savosios užgaidos. Lietu
vių tauta, rinkdama atstovus 
į St. Seimą, aiškiai parodė sa
vo valią, kokiais žmonėmis pa 
sitiki ir kokiu keliu nori eiti 
prie aprūpinimo savo reikalų. 

Patys darbininkai, žymiau
sia jų dalis, išsirinko savo at
stovus ne socijalistus. Tuo 

Tai pasityčiojimas iš žmogaus 
teisių ir jo žmogiškos verty
bės. .Mes dėlto pasiryžę- 4« to 
gyvenimo pragaro juos iš 
traukti. Mes turime išgelbėti 
iš to išnaudojimo, mes turim 
apsaugoti nuo besočių kapita
listų ir dvarininkų sauvalėm. 
Mes turim juos padaryti ly
giais Lietuvos vaikais. Gana 
jiems būti niekinamais pose-
niais! Laisvoj Lietuvoj ir dar-" 
bininkas turi jaustis laisviau 
re tik poltiniai, be ir ekono
miniai, l u o tikslu Kr. Dan. 
b.'okas stengsis darbininkams 
įstatymo keliu parengti naujas 
gyvenimo sąlygas. Pirmoj odėj 
turi būti išleisti įstatymai apie 
darbo dienos ilgumą, maksi
mumą, apie užmokesnio mini-
milįią, darbininko draudimo 
jsfttRyinai, moteries ir vaiko 
apsaugojimas, sutarčių regu
liavimas ir t. t. ir t. t. Ypač 
kreips domės į dvarų darbi
ninkus, kuriuos dvarininkai su 
ypatingu įniršimu puolė var
ginti, traukdami sau pagalbon 
net valstybės tarnautojų. Bet 
visa tai darbininko gerovei 
kurti bus tik įžanginiai žings
niai. Darbininkas bus laisvas 
tik nugalėjus kapitalizmą ir 
jo naudojimo politiką. Mes 
skelbdami kovą kapitalizmui, 
jo vieton ekonomijos srity ve-, 
sim kooperacinę tvarką. Dar
bininkas turės būti savo dar
bo pelno dalyviu. I r gamybos 
i r suvartojimo srity jis turi 
būti lygiateisis narys, o ne 
naudojamasai vergas. ("Lai
svė ." Kaunas). 

Tokis Kr. Demok. partijos 
atsižvelgimas į darbininkų rei
kalus, rodos, turėtų kelti 
džiaugsmą tarp visokios rųšies 
socijalistų,"tų vienatinių, kaip 
jie save skelbia, darbįninkų 
globėjų ir užtarėjų JJ Bet ne. 

skambėjo iš soeijal-demokratų 
atstovi) lupų Seime nuo tribū
nos. T r progai atsitikus grasi
nimus stengiasi išpildyti. 

Tepagalvoja kiekvienas, ar 
lengva ką gera ir greitai pa
daryti Lietuvos tautai ir dar
bininkams, kuomet jos darbu-
tojams reikia viena ranka sta
tyti, o antra nuo išlaukinių ir 
vidujų priešų gintis. Tie vi
dujai priešai yra šelpiami sa
vo sėbrų, Amerikos socijalis-
tų. Šie jiems siunčia pinigus. 

Jei vieni darbininkai nesi
gaili pinigų griovimai Lietu
vos ir nuolat iniai ardymui 
jos ramybės Ir ramaus dar
bo, tai kiti darbininkai turėtų 
nesigailėti remti savo aukomis 
Lietuvos Kataliku Centrą ir 
Daibo Federacija. Keikia pa
sidarbuoti, kad mažuma neuž
mestų prievarta savo jungo 
ant visų, kad neužvestų ver
gijos, baudžiavos. Tai gali į-
vykti, jei didžiuma bus apsi-
leidus, arba pritruks jiegų.Mes 
tų jiegų privalome priduoti. 

V K. 

Iš LIETUVOS. 
Lazdijai. Yra pradinių mo

kyklų lietuvių ir žydų. Žydų 
jaunimas griebiasi mokytis 
lietuvių kalbos, skaitlingai lan
ko kursus. Atnaujintos abi 
"Žibur io" gimnaziji. Yra "Ži 
bur io" skyrius. 

Apskrities savivaldybė siun
čia savo lėšomis kiekvienam 
apskrities kaimui .po kelis lai
kraščius. 

Klovainiai. (Šiaulių apskr.). 
Krikš. Darb. Sąjungos sky
rius paėmė nuomon dvarą iš 
valdžios ir išsidalino. Norėjo 
paimti ir vandens malūną, bet 

J ie tuo nesidžiaugia. J ie dega Ž. U. įgaliotinis paėmė pra 
da didesniu kerštu prieš Kr. 

ĄįkmoYj. J ie kenkia jiems, 
kur tiktai gali. Kovoja prieš 

šymą ir iki šiol nedavė 1a at
sakymo. Darbininkai lankia 
Seimo pagelbos. 

MUSĮJ DARBUOTĖ. , 
(Pabaiga). 

Bet einant arčiau prie lietu
vių katalikiškos moksleivijos 
šelpimo reikalų, reikėtų žinoti, 
kiek mūsų tautoje yra augš-
tesnius mokslus einančioj jau
nuomenės, kokis jos materija-
lis padėjimas ir kaip dabarti
niai moksleivių-studentų šel
pimo fondai skirstą stipendi
jas ir vienkartines pašelpas. 

Katalikų darbuotojų vienuo
liktos konfereneijos manymu, 
reikėtų būtinai sudaryti mok
sleivijos reikalams patirti ko
misiją (tinkamiausias jai var
das butų "ateitininkų komi
s i ja") , kurios,, pareigų sritin 
ineitų: 

a) katalikiškos moksleivijos 
statistika; — 

b) ryšiai su ateitininkais 
Europos ir Amerikos; 

c) stipendijų ir vienkartinių 
pašelpų tvarkymas; 

d) Tautos Fondo kultūrinio 
skyriaus tvarkymas; 

e) moksleivių šelpimui vieno 
stipraus fondo prie Tautos 
Fondo sudarvmas. 

Ši komisija bendrai su Lie
tuvos Katalikų Veikimo Cent
ru ir galėtų aprūpinti lietuvių 
katalikų besimokinančios jau
nuomenės padėtį. 

Ateitininkų komisija galėtų 
sudaryti bent kurio Am. Liet. 
K. K. Federacijos apskričio 
p a r i n k t i d a r b u o t o j a i , ' i n g a l i o -
ti Federacijos Tarybos tuo rei
kalu užsiimti. Geriau tinka di
desni centrai, kaip va, Clii-
cago, Brooklynas, Bostonas ir 
kiti. J ateitininkų komisiją rei
kėtų būtinai kviesti Amerikos 
lietuviu kataliku moksleiviu 
Sus-mo atstovus, kurie komi
sijai galėtų svarbių žinių pa
tiekti iš Amerikos lietuvių ka
talikų moksleivių padėties. 

IV. 
Apšvietos komisija. 

Prie Amerikos lietuvių ka
talikų kultūrinio darbo rei
kia priskirti Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenės kėlimą 
prie apšvietos, prasilavinimo 
ir susipratimo. Apftvietos ko
misija, jei ja i butų leista Fe
deracijos Tarybos tuo vardu 
pasivadinti, savo darbuotės sri 
tin inifntų parapijines mokyk
las, augusiųjų kursus, knygų 
leidimą, knygų ir laikraščių 
platinimą ir periodinės spau
dos gaminimą. 

Kąs dabar tais visais svar
biais reikalais dirbama pavie
niai ir pakrikusiai, įsisteigus 
atsakančiai komisijai — butų 
varoma organizuotu būdu, pri
silaikant komisijos direktyvų 
ir patarimų, kurie nepaliestų 
kolonijų ir parapijų autonomi
jas. Apšvietos komisijos dar
bas siektų taip toli, kiek leis
tų bendras susitarimas ir ben
dras reikalas, kurios naudą ai
škiai matytų visi Amerikos 
lietuviai katalikai ir, rojlos, 
nuoširdžiai paremtų Apšvie
tos komisijos darbus, kurie 
maždaug susigrupuotų "sekam 
c i a i : 

1. Parapijos mokyklos. 
a) programas, 
b) vadovėliai, 
c) prakalbos, 

2. Augusiųjų kursai: 
a) švietimo kuopelės, jų 

programas, 
b) nurodymas reikalų, 
c) vakariniai kursai, 
d) paskaitos, 
c) prabalbos, 
f) amatų mokyklos. 

3. Knygų leidimas. 
Spaudos draugija ir jos iš

platinimas. 
4. Knvgų ir laikraščių platini 
masr 

Spaudos savaitė. 
5. Periodinės spaudos gamini-
mas. 

Apšvietos komisijai darbuo
tės dirva užbrėžta virš pa-
duofame piene labai plati. Tam 
milžiniškam darbui atlikti rei
kėtų daug laiko ir daug pa
jėgų sunaudoti, bet kadangi 
tas darbas yra labai naudin
gas ir labai reikalingas Ame
rikos lietuvių apšvietai ir su
sipratimui pakelti, tai katali
kų darbuotojų vienuolikta 
konferencija tvirtai mano, kad 
jį tinkamai galės išvesti Fede 
racijos Taryba, stojant jai į 
pagelbą Amerikos lietuvių ka
talikų darbuotojams. 

Apšvietos komisiją taip kaip 
ir ateitininkų komisiją, galės 
sudaryti kurio nors Federaci
jos apskričio darbuotojai su 
Federacijos Tarybos žinia. 
Komisijų darbams Ir pienams 
pasekmingesniam vystymui jų 
centrai neturėtų būti tame pa
čiame apskrityje. Čia l u s rei
kalingas darbo pasidalinimas. 

Apšvietos komisijos darbuo
tės pienus glaudžiau t į krūvą, 
reikia dar pastebėti, kad jinai 
vasaros laiku turėtų medžiagą 
savo darbui gaminti, o žiemą 
ją sunaudoti. Augusiųjų kur 
sai, parapijinės mokyklos (čia 
bus išimčių), paskaitos, pra
kalbos, prelekcijos, amatų mo
kyklos, spaudos platinimas 
(tinka ir vasarai) geriausia 
sekasi rudens ir žiemos ilgais 
vakarais. 

Amerikos lietuvių katalikų 
kultūrinio darbo projektas da 
bus dapildytas sekančiose dar 
buotojų konferencijose. Del 
laiko stokos ši konferencija 
neįstengė visų projekto punk
tu apsvarstvti. 

Ateivių globojimas. 

S. L. R. K. A. Centro val
dybos nariai: Jurgis Tumaso-
uis ir Juozai MačiuTaitis pra
nešė darbuotojų konferencijai, 
kad S. L. R. K. A. Centro val
dybos posėdyje, laikytame lie
pos 16 dieną, š. m., MGarso' ' 
administracijos ofise, nutarta 
katalikų susivienijimo nauja
me name įrengti lietuviams 
ateiviams ir išeiviams prieg
laudą ir įvairių patarimų biu
rą. Tam reikalui centro val
dyba ir komisiją paskyrė. 

Katalikų darbuotojų vienuo
likta konferencija išreikšdama 
S. L. R. K. A. Centro val
dybai nuoširdžią padėką už 
taip svarbaus ir naudingo nu
tarimo padarymą, pasižadėjo 
visomis galimomis pajėgomis 
Sus-mo Centro pradėtą darbą 
paremti. 

P. Molis, 
Konferencijos pirmininkas. 

Jonas E. Karosas, 
Konferencijos raštininkas. 

NAMINIAI PAUKŠČIAI. 

Didis skaitlius naminių pau
kščių priguli nuo to, kiek vie
tos randasi užpakaliniam kie
melyje ir kiek atlieka valgio 
nuo šeimynos, kuris duodamas 
paukščiams, CerdkĮelis paukš
čių skaitlius yra Įdaida. "Ge
resnės pasekmės iš kelių viš
tų mažame kieme negu iš dau
gelio,' ' sako Suv. Valstijų A-
grikulturos Departamentas. 

Retai augink suvirs dvide
šimts ar dvidešimts-penkias 
vištas užpakaliniam kiemelyj, 
geriaus apie aštuonias arba 
dešimts. Del dvidešimts arba 
dvidešimts-penkių vištų reikia 
turėti kiemą iš dvidešimts-

I 

penkių arba trisdešimts pėdų. 
Kur mažiaus vietos, reikia ir 
vištų mažiau auginti. 

Saugok akiu regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreiptifes J manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriaus} patarnavimą del 
Akių. Ausų, Nosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma specljalisto, 

W. F. MONCRUFP, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 6. Ashland A ve., Chicago. 
kertė l*tos gatvės; 3-Cios lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S aptiekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 

" J \ 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, ste
nografijos, typewrltlng, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, daillarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo t ryto Iki 
4 valandos po pietų; vakarais nno • 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, moterų Ir vy
rų ligų. 

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

Telefonas Drezel 3880 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
L I E T U V I S A K I Ų 6 P E C I A L I S T A 8 

Palengvina visų aklų 
tempimą k a s y r a 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą, skaudančius 

Ir u t ai degusius karftčlu akiu kreivos akys, 
katerakto, nemlegio; netikras akis In dedam. 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Sergė
kite savo regėjimo ir valkus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 lkl S vakaro. Ne
dėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

155S W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonus Drover SSSt. 

Y« » » « » » » » « « » » « » i « » » » »^w^»osJS 
A. PKTRAT18 K. FABIJONAS 

A. PETRATIS & C0. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE—INSURANCE 
European American Bureau 

siunria Pinigus, Parduoda 
Ijaivokortee 

NOTARUI fiAS 
80» W. S5th Str. Chicago*, III. 

Tdephone Boulevard 811 

Tegul Jusu Pinigai 
Dirba: Tepelno 3 nuoš, Jums 
Siame tvirtame State Banke. 

Pinigai yra Siunčiami į Lietuvą 
ir visas kitai dalis svieto. 

Parduodame Laivakor-
/• tes ant visų Liniją. 

C E N T R A L M A N U F A C T U R I N G 
DISTRICT BANK 

1112 West 35-th Street 
Turtas Virš $8,000,000.00 

A STATE BANK 
Atdara Panedėliais, Seredoms ir Subatoms vakarais 

Taupykite Piningus: 
i » mį 

SIMPLDC UNJVTRSAL 

Perkant visus savo RAKAN
DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MASINAS ir t.t. pas 

P. KVORKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago, Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash a r ant Išmokesščiu, 

Telefonas Monroe 2500 
ICrautuve atdara Šaradomis ir 

Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 
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I > ^ P rOMPAO I P. CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS | 

3130 S. Halsted St, Chicago, 111. | 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. *Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grrupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. Phone Drover 6361 S 

fliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimituiiiiiiitiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiii-

DR. S. NAIKELIS 
LIKTU VIS 

GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo Tt«t» 

8 2 5 2 S o . H a l s t e d Btr. 
Ant Viršaus Universal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 lkl 2. 
Telefonas Tarta SS44 

•j 

Telephone: Tardą 6192 

AKUŠERKA 
A.SHUSH0 

LIETUVOS VYČIŲ 
Paskolos ir Taupymo Bendrove 
Atkreipiama atyda' lietuvių visuomenė kad norinti sutaupy

ti piningus ir naudotis pelnu Bendroves, kad prisirašytu prie 
mušu Bendrovės kur galėsite gauti 10% už taupinamus pinin
gus. 

Pabaigoje šio meto mūsų Bendrovė uždirba 10% kuriomi 
kiekvienas narys pasinaudoja. Susirinkimai atsibuna kas Pir
madieni nuo 7:30 vai. vakare iki 9.00 vai. vakare, Šv. Jurgio 
Parap. Svetainė prie 32 PI. ir Auburn Ave. 

Jurgis Žakas, Pirm. Antanas Overlingas, Rast. 
901 W. 33rd St. 3201 Auburn Ave. 

V. W. Rutkauskas, Adv. 
812 W. 33rd St. 

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižlu-
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligoa 

8255 So. Halsted St., Chicago, Iii. 
i 
s 

«/t/*tvt/t/e/»i 
Resid. 1130 Independence Blvd. 

Telefonas Vau Buren 294 

DR. A. A. R0TH, 
gydytojas tr ctalrurgaa 

Specljailstas Moteriško, Vyrišku 
Vaiku ir viso chronišku Ugų 

VAIiAMDAS: 10—11 ryto 9—I pa 
pletu 7—4 vak. Medeliomls 19—11 4 
Ofisas: 81B4 8o. Halsted St., OhJoag* 

Telefoną* Drorer 9999 

i* 
PIGIAI IR GERAI. 

Parduodam ir mainom namus, lo
tus, farmas ir visokius biznius. Paa 
mus galima gauti visokių pasirinki
mų. 

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS A CO. 

SI 14 S. Halsted s t , Chicago, UJ. 
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S I SALUTARA 
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ir kitas mušu lekarstas naudoja 25,000 žmonių visoj 
Amerikoje. 100 Aptiekų yra mušu agentais. / 

i 
Tas liudija, kad žmonės supranta gerą vertę 
mūsų vaistų ir per tai jas taip plačiai naudoja. 

Mes išdirbam savo Laboratorijose daugeli 
įvairių vaistų, kur čion vieta visas neleidžia 
surašyti. 

Mes esame Vienintelė vieta visoj Amerikoj, 
' kur galiifla gauti visokių žolių ir šaknų iš vi

so pasaulio pargabentų. 
Reikale rašykite mums: 

Salutaras Chem. Drug Co. 
PR0F. J. BALTRENAS. 

1707 So. Halsted Str. 
i 

Chicago, 'HL 

P. S. Ant pareikalavimo pasiųsime visą sąrašą mūsų 
žolių, šaknų įr visų liekarstų. 
•ET 
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LIETUVOS GARLAIVIŲ 
BENDROVĖ. 

Vokiečiai laike didėsės ka
rės neteko daugelio savo lai
vų, nes nemaža jų svetimuo
se uostuose sukonfiskuota, o 
pasibaigus karei su jų pralo
šia, Ententė pareikalavo", kad 
daugelį1, iš likusiųjų laivų ati
duotų jiems, kaipo atlyginimą, 
už nuskandintuosius vokiečių 

Lietuva tu^o« savo pirklybinį | i r lietuviai nebus laikomi ki 
— 

8*X9*Xt šeštadienis 

laivyną, didelė da.is sunkeny
bių atkrinta šalin ir Lietuva 
įgija progą pralobti. 

Kam vėl paslaptimi yra, 
kiek žmonių trokšta važiuoti 
Lietuvon, jeigu jau ne gyventi 
ten, tai bent apsilankyti? Ki
ti vėl iš Lietuvos nori Ameri
kon pakliūti. Kiek vargo rei
kia iškentėti šiandie tokias ke
liones atliekant, ypač mote
rims su vaikais, kada reikia submarinais. Vokiečiai moka 

apvertinti laivvno svarbą i švaž iuo t i per svetimas žemes 
todėl jie visokiais budais at
sišneka. Štai, kada Ententės 
atstovai suvažiavo į Spą pasi
tarti, kaip privertus vokiečius 
pildyti Versaillės sutartis, vo
kiečiai labai susirūpino 
tarp kitko savo laivyno likimu 
ir, anot New York Times: " j ie 
mėgins atrodyti, kad jų ša
lies gerbūvis prieš karę labai 
daug prigulėjęs nuo to, kad 
jie nereikalavę pinigų už va
žmą mokestį ir kad dideles 
sumas jie gaudavo už vežio
jimą važmos." Vokietija, anot 
jų, negalinti pastovėti be dj-
kolų laivininkystės lengvejiy-
bių. Jeigu jai prisieitų mokėti 
už visą jos tonnažą, tai bus 
jai didelė našta ir sumažins 
jos išgalėjimą atmokėti ali-
jantams padarytas nuoskau
das. Yra apskaitliuojama,kad 
Vokietijai reikią 13,600,000 to
nų laivų talpumo metams virš 
to, kiek ji dabar turi, jeigu 
norima tesėti taikos išlygoms. 
Vokiečiai prašys, kad netiktai 
taptų jiems paliktas tūlas ton-
uažas, bet kad ir laivai, ka
rius jie po prievarta padirbę 
yra alijantams, palikti butų 
jų pačiu naudojiniui." 

Jeigu Vokietija, dar didelę 
laivu daugybę turėdama, 
skundžiasi, kad jai busią sun
ku pastovėti ir gerovę šalies 
palaikyti, tai kn gali Lietuva 
šnekėti, iki Šiol jokio preky
bos laivvno neturėdama? Ar 
Lietuva galės laimingai gy
venti, kada turės už išvežamus 
iš šalies ir iš svetur atveža
mus pardavimus mokėti bran
gi ų-braugiausia svetimam ton-
nažui? Reikia, sakysime, šian
die aliejų vežti į Angliją ar 
Prancūziją ir milijonai yra 
užmokami už tokį išvežimą 
svetimiems laivynams ir sve-
timiesms darbininkams, kuo
met Lietuvos žmonės turi su
dėję rankas j tatai tik žiurė
ti ir, žinoma, Lietuvos darbi
ninkai pasilieka ir be darbo 
ir be uždarbio; negana, Lietu
vos darbininkų algos turi pa
silikti žemos, jų gyvenimas 
skurdus, nes darbo laukas y-
ra siauras. Be laivyno Lietuva 
iš vargo pasikelti negali ir 
jos darbininkai turi svetur bė
gti, kad geresnį gyvenimą į-
sigyti. O svetur vežti reikėda
vo seniaus, o tuomi labjaus 
dabar reikia ir sviestas su sū
riais, ir javai, ir odos visokių 
žvenų, ir medis iš giriu, ir še
riai ir tt. Turint laivus, nami
nė pramonė bruzda, gyveni
mas virte verda, ir šalies ger
būvis kaip ir civilizacija kįla, 
ne lėtai, bet šuoliais, ne me
tais, bet kas valandėlę. Tai-gi 
prekybos laivyno ne juokais 

* Lietuvai reikia. 
Reikia geresnės veislės gyvu

lių, geresnių sėklą, reikia ge
ležies ir mašiną, kerosino ir 
gazolino, automobilių ir trak
torių, dirbtųjų trąšą, gelum
bių irtt . Daugelį tokių daigtų, 
ypač ūkio mašinų, ar akmeni
nių anglių, ir kit^o galima 
gauti Suvienytose Valstijose 
Amerikos. Bet kaip tai visa 
pristatysi Lietuvon! Jeigu jau 
patys daigtai Lietuvai nepi
giai atsieina nusipirkti, tai 
nuvežimas ją į vietą dar bran
gesnis šiandie yra. .-O kada 

Prancūziją, Belgiją, Holan 
diją, Vokietiją. Neretai žmo
nėms kišenes visoki išnaudo
tojai apkrausto, o skrynutes 
ar valizas aptuština. Bet jei
gu laivai eitų iš New Yorko 
Klaipėdon, tai žmogus tiesiog 
patektum išAmerikos Lietu
von be vargo ir be nuoskau
dos. Ar-gi nereikia lietuviams 
įsigyti kuom greičiausia savi 
pasežieriniai laivai f 

Amerikon dauguma lietuvių 
atvažiavo vokiškais laivais; 
jie keliavo per Vokietiją vo
kiečiu geležinkeliais. Paskai
tykite, susiniildamieji, tas su
mas pinigų, kokias vokie
čiams lietuviai išmokėję yra 
už tas keliones ir dar pridė
kite tas sumas, kurias išvilio
jo visoki jų agentai ir šiaip 
sukčiai. 

Jeigu keliavę yra bent 
500,000 lietuvių (aplamai i-
mant) ir jeigu kiekvienam iš 
jų apsiėjo toji kelionė apie 
200 carišką rublių, kurie prieš 
karę išnešė apie 100 dolierių, 
tai išlaidos lietuvių, kurios 
vien vokiečiams atiteko, sie
kia iki 50 milijoną dolierių. 
Juk tai yra tuftas tiesiog vo
kiečiams padovanotas iš nus
kurdusios Lietuves. O kiek 
dar vokiečiai prisityčiojo iš 
mūsų skurdo ir iš mūsų paty
rimo stokos. A r g i jau nelai
kąs mums susiprasti ir, užuot 
vokiečiams gelbėjus jų laivy
ną atnaujinti, ją geležinkelius 
pataisyti, ją agentą kišenes 
pripildyti, įsitaisyti Lietuvos 
laivyną, kuris duos keleiviams 
visus patogumus ir kuris ke-. 
lionių išlaidas paliks Lietuvos 
žmonėms, kaip pelną, taip kad 
Lietuva, tiek prisikentėjus! 
karės metu ir nuo rusą ir nuo 
vokiečių, o dabar ir nuo len
ką, galės turtingesne tapti ir 
pasidabinti civilizacijos skrai
ste ? 

Reikia dar prisiminti, kad 
Lietuvos laivynui prisieis ne 
vienus tik lietuvius vežti. Lie
tuva veikiai galės sutaikoje 
gyventi su visais kaimynais. 
Per Lietuvą keliaus gudai, 
lenkai, rusai ir žydai; netik 
keliaus, bet dar ir savo tur
tus ir mantjį vežios arba į už
sienius siuntinės. Jeigu Lie
tuva turės savo laivyną, tai 
pelnys jos geležinkeliai, dar
bininkai ten ir uostuose dir
bantieji, reikės daug vežimų 
su arkliais ar automobiliais, 
prisieis turėti daug ofisų su 
visokiais urėdais, na, ir paga-
liaus visas laivyno štabas su 
darbininkais pristotyje. Aps
kaičiuokite, kiek tai pelno at
neš Lietuvai! 

Šiandie sunku paštu susi
siekti su Lietuva, keblu gimi
nėms pasiųsti kokią dovanė
lę ar pinigą. Kodėl f l'odel, 
kad lietuviai neturi savo lai
vyno. Koks-gi būtum lietuvis, 
jeigu nenorėtum saviems žmo
nėms gerovės ir laimės? 

tų pastumdėliais a r vergais 
kaip jie pajuokiami iki šiol 
buvo. Jeigu visi supras t umc-
Lietuvai laivyno išnašumą, tai 
tue tuojau pirktume akcijas 
Lietuvos Garlaivių Bendrovės 
ir nepoilgam atplauktų pir
mas lietuviškas laivas į A-
merikos uostus. 

Nebijokite, yra tarp lietu
vių žmonių, kurie pažįsta jū
res, yra nemaža tokių, kurie 
tarnavo Rusijos laivynuose, 
vieni kaipo paprasti jūreiviai 
(matrosai), kiti kaipo oficie-
rai, o dar kiti kaip laivų ka
pitonai. Štai ir Lietuvos Gar
laivių Bendrovėj reikalų vedė
ju yra kapitonas Liudvikas 
Stulpinas, kuris 26 metus 
ant jūrių važinėjo i r kuriam-
kelias iš Liepoj aus į New 
Yorką labai gerai žinomas, y-
ra. O toliaus atidaryta taps 
jureivinė mokykla Klaipėdoje, 
ir su laiku turėsime tiek lie
tuviškų jūreivių, kiek reikės. 
Dabar-gi, jeigu kartais pritru
ktų, Lietuvos Garlaivių Bend
rovė galės pasisamdyti sveti
mus žinovus. Ar ne taip pat 
esti daroma pas kitas tautas? 
I r Amerikoje yra gerų jurei-
vinių mokyklų (pav. Philadel-
phijoje), kodėl negalėtų jauni 
vaikinai ten įstoti ir išsilavin
ti? Galėtų, tik visa bėda, kad 
lietuviai svetimiems dievams 
tarnaudami, atjunko nuo iu-
rės ir drovisi vandenyno. Tai 
slavų ir vokiečių įtakos pėd
sakai ir nuo to drovumo lie
tuviai turi atsikratyti sykį ant 
visados. Jūrė — tai Lietuvos 
vartai į platųjį pasaulį. 

Taip dalykams stovint, rei
kia lietuviams atsipeikėti. Da
bar gera proga. Lietuvos Gar
laivių Bendrovė pradėjo savo 
darbą, j i parduoda akcijas. 
Nereikia atidėlioti, bet tuojau 
pirkties. Akcija kaštuoja 30. 
00. Penkios-gi akcijos duoda 
vieną balsą, daugiaus turėsi 
akcijų, daugiaus turėsi balsų 
ir daugiaus pelno. Organiza-
tivėms išlaidoms prisieina pri
mokėti 10% nuo akcijų ver
tybės, taip, kad akcija prak
tiškai atsieina $33.00. Pinigus 
galima tiesiog į Centraline 
siųsti, arba nuo L. Bendrovės 
agentų nusipirkti. Paskubėti 
reikia, nes turime vieną kitą 
laivą aplygę ir kuomi greičiau 
įstengsime užpirkti, tuomi bus 
Lietuvai geriaus. Sustokime 
į ratų, kiek kas galėdamas. 

Visai Lietuvos laivyno rei
kalais reikia kreipties šiuo 
adresu: 

-

Dabar Lietuvos Valdžia 
• • 

Kad Lietuviai visi ir visur prisipažintu save Lietuviais, visuomet keldami savo var-
da augs tai. 

Taip-gi kad visi taupytu pinigus, kurie bus labai reikalingi ateitij. 
Ar visi taupinate? Jeigu ne tai pradėkite tuojaus su 

Pirmutiniu Lietuviu Valstijiniu Banku Amerikoje 

METROPOLITAN STATE BANK 
YRA PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA 

Kapitalas ir perviršis 
$245.00O.oo 

t * 

Turtas Bankos 
Daugiau kaip 

$1,30O.0O0.oo 

Direktorių ir šėrininkų turtas daugiau kaip dešimt milijonu. 
Pinigus galite atsiimti kad tik nori. 
Miesto Chicago ir Cook Pavieto valdžia laiko pinigus šiame Banke. 

METROPOLITAN STATE BANK 
2201 VV. 22nd Street, kampas Leavitt 

Bankos valandos Kas diena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. vakare, Utarninke ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 

* 
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D r. JK Šliupas. 
1419 N. Main Ave. 

Scranton, Pa. 

SIŲSKITE PINIGUS I LIETU
VA PER KAUNO BANKĄ. 
Mes turime padare sutarti nu 

Lietuvos Prekyboi ir Pramonei* 
Bankų Piningų siuntimo' reikale. 

Mes siunčiame pinigus Mar
kiems tiesiog in Lietuvos Preky
bos ir Pramones Bankon, Kaunas. 

Viriuiiinėta* Bankas Išsiuntinėja 
adresantams j nurodytas Pastas 
greitai ir užtikrintai — pinigais. 

Mes Parūpiname Pasportuą, Pa
tarnaujame atsiteisime su Taksais. 
Parduodame Laivakortes ant visų 
linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos Pa
darome tam tikrus Affidavitus dcl 
išvažiavimo Pasportu per Ameri
kos atstovą važioujantems iš Lie
tuvos j Amerika. 

Darume visus legaliSkus Doku
mentus, J Lietuva ir Amerikoj su 
užtikrinimo Amerikos ir Lietuvos 
valdžios teisėmis. 

Ir visais kitais reikalais kreip
kitės pas lietuviams gerai pažįsta
mus. 

ZOLP& BARČUS 
4547 8. Hermitage Ave. 
Tel. Yards 145 Chicago, UI. 

A.PETRATIS S. L FABIAN 

v 

ANESIMAS 
s 

T 
MOTERŲ ATYDA1! 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
" D R A U G E . " 

SfC 

Klausykite! 

Ar nenorėtumėte turėti gerokai j -
vuirių iSsiuvinėjimg savo Baniuose 
o gal norėtumėte iAmokti issiuvinr--
jimo darbą, ir padaryti nuo 6 iki 15 
dolierių į dienų,, darant siuvinius ki
tiems? Mes jus išmokysime to, taip 
kad j vieną valandą iau užtektinai 
žinosite. Kiekvienas 7 metų kūdikis 
sali dirbti su mūsų įstabia mašina. 
JI verta tiek aukso, kiek ji sveria. 
Pilni nurodymai duodami prie kiek
vieno užsakymo puošimo skrybėlėms, 
bruslotams, rankų krepšiukoms, šli-
perių viršarns, komodos užtiesalams, 
stalų uždangalams, didelių krepšių, 
pagalvių, rank&luščių galų, piano už
tiesalų ir šimtams kitų vartojomų da
lykų. Nepraleisk Sio pasiūlymo, ir 
arba kaip agentas uždirbti nuo 5 Iki 
15 dol. f dieną, arba puošti savo na
mą. Siųsk vieną dolierj ir gausi ma
šiną su pilnu nurodymu tuojaus. Sku-

( ) I bek, pasiūlymas kaip šis ne kasdien 
T . , j v. ! i • i garsinasi, ši mašina yra įstabių Jsta-
Lietuvos valdžia labai trok- biausia. 
bta, kad susiekimas su Ame
rika netik pasilengvintų, bet 
pasidarytų kasdieniniu, pap
rastu atsitikimu. Galės ant 
jūrių plevėsuoti Lietuvos vė
liava taip pat linksmai, kaip 
kad Anglijos, Holandijos, 
Prancūzijos ar Vokietijos. 
Garbė šalies ir tautos pakils 

I M \ i : U S \ l . DIST. CO. l>ep. 51 
36 Madteon Sq. Stat ion New York City 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

ĄNT PAHDAVISO 
namas, lotas ir storas 41 gatvė; aut-
rame floore yra 2 rendos, lisai išei
na 15 d. Septembėrio. Gera vieta kie
kvienam bizniui. 

Atsišaukite 
]£. W1S1NU£R, 

1839 W. 47 Str. 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kišeniui. Gvarantuojame kad 
eutaupinsime j urna 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekuria 
dalykai mažiau naru wholesale 
kainos. 

Vyro ir jaunu raikymu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai au dirželiais ir be, for fitting 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.00, 
$20. $22.60, $26. ir $80. Juodi 
Siutai po 146 iki $66. Molinos vil
nos siutai po $35 iki $60. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir aukš
čiau. Vyru kelines $4. ir augšc-iau. 
Melinos pusvilnes kelines $6.60 Iki 
417.50. Specijalis nuošimtis b% amt 
kiekviena pirkinio siunčiamo i 
Europa. 

Atdara įuefcviena diena Iki t 
: vai.* vakare gubatomis 10 vaL fJe-
dsltomjs Htl « vai. vakare. 

B. GORDON, 
1415 §#. HaJsted Street 

JĮ- T | - Į .. — - — - » » - » - - . — » -

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS & S. L. FABIAN Vedėjai 

Persikėle į savo naują vietą 

8 0 9 West 35th Street 
(Kampas Halsted ir 35th St.) 

Kviečiame visus savo rėmėjus atsilankyti į mūsų patogu naująjį ofis$, nes jau 
X 

esame gatavai prisirengę jums patarnauti kogeriausiai. Siunčiame pinigus ir par

duodame laivokortes į visas svieto dalis. Iaip-gi parūpiname pasportus tiems žmo-

nįms kuriems galima gauti, t. y. tiems lietuviams kurie yra Amerikos piliečiais, nes 

nepiliečiai tuo tarpu negali gauti pašporty. 

1": 

. 
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! FO» VOUR STOMAOf S S1K£ * 

Po valgiui neužmirSk, kad perlan-
•las vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumui 
•uvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginu viena. Parduodama 
oak visas aotiakotiae. 

GENERALIS ELECTRI 
CAL KONTRAKTORIUS. 

Suveda dratus j namus ir. patai
sau kas tik reikalinga prie elek
tros. 
PETER BERNOTĄVIČIUS 
2131 W. 2Srd PI. Chicago, ill. 
Telefonas Canal 4187 

KORONA 
FERRATED 

BITTER WINE 

' • : * 

Patariamas nuo netekimo Appetito, skilvio nemalime, 
nevirškinimo, vidurių užkkt^įjiiio, ,su^J|»ėjAno, rie-
mens, įvairiu silpnuuuj sveikėjime ir apskritai nuo 
pilvo suirimo. 

Parsiduoda durgžtoriuose. Reikalaukite Koron£ 
Wine arba rąžyk— 
B. R. KoZLottfckl , Laboratories 4765 tto. Luotui* Str. Chicago 
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Šeštadienis, Rugp. 7 1920 m. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
CLEVELAND, OHIO. 

Šiuosinet jaunimo tarpe — 
L. Vyčių 25 kuopoje — vei
kimas daug- sparčiau eina. 
Susir inkimai netik mėnesiniai, 
bet ir nepaprasti būva skait
lingi nariais ir pilni naudin
gų nutarimų. 

Pilnų narių kuopa turi 205. 
Tai pusėtinas būrelis Lietuvos 
piliečių, kurie su pasišventi
mu darbuojasi Lietuvių gerbū
viui. Vvčiai ineina i kiekvie-
ną svarbesnį viešąjį veikimą, 
nežiūrint vargo ir lėšų. 

Liepos 26 d. nepaprastame 
susirinkime plačiai kalbėta a-
pie organizacijos reikalus. Tu
rėdami didelių išlaidų bėgan
tiems veikimo reikalams, pasi
rodė, kad negalės siųsti 
Vyčių seiman delegato ir ap
mokėti visas kelionės lėšas. 
Tat mylintis Vvčiu organiza-
cija p. J . Verseckas savo lė
šomis pasižadėjo vykti seiman. 

Nutar ta muzikams pp. Po
ciams įrengti koncertą. Nu
tar ta dalyvauti 9 d. Rugp. Ak-
rono L. Vyčių piknike. 

Nutar ta įrengti išvažiavi
mą, į kurį pakviesti Detroito 
ir A krono vyčius. 

Darbuotojui Al. Baniui su 
teikė paliudijimų, kaipo išti
kimam tėvvnainiui kurio jis 
reikalavo pasiuntiniui į Lietu
va. L. I). S. Chicagos Apskri 

Nutar ta įrengti vakarą su 11is laikė savo susirinkime sek-
programa. madienyje, Liepos 25 d., Rose 

Vyčių choras neturi kada landė, kuriu suvažiavo nepcr-
nė vakaciju imti, nes rudenv- didelis skaitlius kuopų atstovu, 
je turi keliolikai vakarų pro- | M atstovių, 
gramas išpildyti. Cliorvedis, p. i K a i P paprasta i , susirinkimas 
V. A. (Jreičius, stengiami ne Išvarstė, praeitus, da r nevisai 
tik chorų lavinti, bet p m v n g - ! u ž , ) a i « t u t S nukalus. Kadangi 
ti sotų, duetų, kvartetų, kad t i e reikaiai nepaliečia plačio 
patenkinus Clevelando publi- s į ° s visuomenės, tai neapsimo
ką. Nors choras skaitlingas, k a J l l°s ir minėti, 
bet pageidaujama kad ir da Veikiančioji Komisija ma-
daugiau rašytųsi jaunimo. ! z a i 1Kl s l u l veikė. 

Rugsėjo 9 d. bu< kuopos su-1 J l - a i n a r s t y t a apie viduji-
sirinkimas Lietuviu salėje 

bet kadangi vakare tą pačia 
diena Ražaneavos njioterų dr-
ja rengė vakarą, tai kad pa
kenkti tani vakarui ir patrau
kti daugiau žiūrėtojų, nukėlė 
į 7 valandų. 

Nežiūrint to, moterų dr-jos 
vakaras pavyko. Vaidino ' 'Už
kerėtas Jackus ." Jacko rolė
je buvo Morta Mičiudienė, jo 
pačios — A. Vildinskienė^ tė
vo — P. Karalaitienė, moti
nos — A. ftlikienė, kalvio — 
O. Misiūnienė, šaltyšio — E. 
Ašmienė. Vaidinimas pavyko 
ir publika buvo patenkinta. 

' 'Oi lietuvaite, pagalvok f \ 
" I r kasgi iš visko l iks" , ei
les, deklemavo 9 metų .Joana 
Mičiudaitė. Dar deklemavo ei
les P. Juknečienė ir M. Mičiu
dienė. Dialogą "Pasikalbėji
mas vvro blaivininko su mo-

< 

tere g i r tuok le" gerai atliko O. 
Misiūnienė, kuri Vmvo vyro 
rolėj, o moteriesM. Mičiudienė. 

Be to, choras vedamas var-
gomnko A. Stanšausko padai
navo šešias liet. dainas, kurios 
gražiai išėjo ir publikai pati
ko. P-as Stanšauskas i r prog
ramų at idarė pasakydamas 
trumpą prakalbėlę ir paaiš
kindamas vakaro tikslą. 

Mainerio Pati. 

T ™"~ 

IŠ KATALIKŲ DARBININ 
KŲ VEIKIMO. 

nę organizacijos tvarką. 
f>835 Superior Aye.,' 7:30 vai. I l s «> s t a rezoliucija, užjau 
vakare Kas nori ir myli d a r - ! r i a , , l i dienraščio " D r a u g e " 
buotis visuomenės laimi, kvie- pd^nikui, kur. maždaug buvo 
čiamas atsilankyti ir prisirašv- * , t ( ) k i o turinio: 
t i prie kuopo; 

M. J. Š. 

WESTVILLE, ILL. 

Tr vėl pas mus bedarbė. Žino 
nės šneka, kad tai anglekusii] 
unijų virš. darbai . J i e streiką 
paskelbė be darbininkų žinios. 
Tokiu būdu centai žmonėms 
iš kišenių lėkte lekia. 

Sausuma ir karščiai pas 
mus dideli Birželio mėnesi tik 

• 4. 

vieną syk lijo, o Liepos nė 
syk į.Šalimais, matyti, debesys 
tankiai eina, net ir su perkū
nija, o pas mus sausatė. Dau
gumoje jau ir vandens šuli
niuose trūksta. Gal Dievas 
baudžia mus už nezaliežnili
kus, kurie niekina Jo Sūnaus 
įsteigtą ant žemės Bažnyčią 
ir mėgdžioja Jo mokslą. 

Rugpjūčio 1* d. nezaležnin-
kų vyskupas savo pasekėjų 
vaikus leido prie "išpažin
t ies ," kurios pats sako nerei
kia ir pFie "pirmos kom uni
jos" . Rytmetyj ant šaligatvio 
pasirodė būrelis bernaičių ir 
mergaičių. Paskui juos su 
raudona kepure ėjo vyskupas 
ir ginė lig avelių būrį. "Išpa
žint ies" ture j a eiti ir tie, ku
rie buvo ėję prie kitų bambi-
zų, k. t. prie Mikalausko ir ki
tų. Mat, anie negeri buvo. .' 

Vakare buvo "dinnavonė. ' 
Prieš "dirmavosiant" vaikus 
nusiėmė paveikslus. 

Tas nezaležninkų "s iovas ' 
turėjo įvykti 4 vai. po pietų, 

4 * Liet. Darbininkų S a g o s 
Chicagos Apskri t is , Išklausęs 
pranešimo apie " D r a u g o " 
pikniką, kuris bus Labor Day , 
dienoje, Rugsėjo (j <!., National 
Darže, liiverside, 111., išreiškia 
pilną prijautimą ir patar ia vi-
šiems L. D. S. nariams viso
keriopai paremti šį žygį mųs 
dienraščio, kaipo krikščiouių-
-demokratų minčių reiškėjo." 

Kitiems reikalams aptar t i 
neliko laiko. Tuomi ir susirin
kimas pasibaigė. 

Praeitais keliais metais, nuo 
pat susitvėrimo šio apskričio, 
puikiai jį vedė p. M. Mažeika, 
pirmininkas, ir p-lė M. L. Gu-
rinskaitė, raštininkė. Šiais me
tais, atsižvelgiant į aplinkybes, 
nemažiaus galima gerėties ve
dimu p. Al. Kreni'iaiis, pirmi
ninko, ir M. Zizo, raštininko. 
Ir jei neišvažinės paskutiniai 
darbuotojai, L. D. S. Ch. Apa
kę r i tis daug padarys naudos 
Chicagos ir apieliiikes Lietu
viams katalikams. 

Pr, 

CICERO. ILL. 

M. Sąjungos 2-ra kp., sulig 
praeito susirinkimo nutarimo, 

%;, rengia seimininj išvažiavimą, 
sekmadienyj, Rugp. 8 d., Ri-
versjdės miške. 

Visas nares prašome sueiti 
pirmą valandą po pietų į baž
nytinę svetainę. Iš ten būryje 
važiuosime į paskirtą vietą. 

Bus priimami ir svečiai, 
šeimininkė*. 

— — _ . _ — 

GIMTINE. 

3 

Kur Šventupė sr iauniai teka, 
Kur Švedų kapai, 

-

Kur Dubisa bangfloj, plaukia, . 
Ten mano namai. 

Ant kalnelio, prie pušyno 
S to v ' bakūžė ^amanota, 
Nėr tėvelio se/igalvėlio, 
Kurio rankoms budavota. 

Ui lankelio, už kapelių, 
Stov' bažnyčfa pastatyta, 
Ant šventorio,- prie kryžkelio 
Matos' visiems parašyta: 

Praeivi, čia gul ' lietuvis. 
Tą bažnyčią jis mylėjo, 

" J a i darbuotis, ją dabinti 
" N e aukų jis negailėjo. 

Ir Lietuvą jis mylėjo, 
" J o s vargus visad minėjo 

Ir nemirtiną jos meilę 
Jis į širdį man įdėjo 

11 
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Enčeris. 

n 0R1G1NAL1S" 
P a m ė g d ž i o j i m a i visuomet nori tu

rėti žymę originalio padarymo. Jie 
yra geriausiu jtikrinimu, kad origi
nalia vaistas džiaugiasi didžiu popu-
leriškumu. Niekas nesiskubins pa
medžioti tokio produkto, j kurj vi
suomenė žiuri abejingai. Bet kiekvie
nas protingas žmogus lenksis pamegz-
džiojimu, o šauksis originalio vais
to, tai yra, atsit ikus pilvo negeru
mams, prie Triners American Kli\ir 
of Bitter Wine. Tas tikras vaistą* yra 
vaisius daugelio metų rūpestingiausi" 
tyrinėjimo, nesuskaitomų bandymų, 
darbštaus experimento, ir to viso pa
sekmė — ataiekimas dabartinio tobu
lumo Triners American Elixir of Bit
ter Wine." Tas, kas žino jo pasekmes, 
lengvai randa entuzijastiškus žodžius 
už jį, kaip Štai Mrs. A. Hamza, Route 
4, Altmar, N. Y., kurs parašė m u m s 
Birželio 14 d. "Aš nieką negaliu pra
dėti be jo, Triners Bitter Wine yru 
geriausi vaistai, Jų niekas nevirsins." 
Jūsų aptiekininkas, ar kitas vaistų 
prekėjas turi taippat kitus Trlnerin 
vaistus, reikalauk jų nuo jo, — Jo-
seph Triner Company, 1833 — 45 
So. Ashland Ave., Chicago„ 111. 

SUSTOK MOKĖJĘS AUKŠ 
TAS RANDAS. 

Su mažu inešimu gali nusipirkti vie
nus iš sekančių namų. Likusius iš
mokėsi taip kaip kad dabar rejnda 
moki. N a m a s .yra geriausia ir sau
giausia banką del darbininko žmo
gaus, nes neša netik 3-čią nuoš., bet 
10 š imtą ir 12tą nuošimtį. Del pla
tesnių žiniy kreipkitės jprie: 

MICHAEL J. KIRAS. 
3331 S. Ilnl -n-«l Htr. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI 
Pagalbininkai 

J)el #eneralio fabriko dar 
bo, kaip trucking, alavinio ir 
tt. 

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Boul. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BBLT 00. 
39th & STEWART 

PARSIDl'ODA s kam. muro narna*. 
2910 S. Kmerald Ave..V Prekė tiktai 
S2300. ] mokėt 500 l ikusius kaip ren-
da. , 

PARSIDUODA 6 ' k a m . medinis na
mas 3718 8. Kmerald Ave., Prekė 
tiktai $2300. 

/ 
PARSIDl'ODA 2-jų lubų nugšėio mū
rinis namas. 2 pag. po 5 kam. Elek
tros šviesa, maudynės. 3836 S. Par-
nell Ave. Prekė tiktai $4 500.00. 

j&EBLAumam P AR I M . RIS. 
prie krutamu paveikslų teatre. Vieta 
išdirbta. Biznis eina gerai. Kreipki
tės tuojau* 

V. MJ&EVIČU'JC 
3548 So. HaJhtcd Str. Chlcago, 111. 
Antro* lubos. 
Valandos nuo 10 iki 2 v. dieną 

V * ..6 . . 8 vai vak. 
I'hone: Yards 2100. 

B U 1 K A I J N U A S M A N A D Z K K U I R 
K \ » l l Kk \ 

Krutamu paveikslų teatre. AJjudu tu
ri būti patyrę. T ik Subatomis ir Ne-
<i••!)<.ims. Kreipkitės tuojaus: 

V. M 1 S K V 1 « L T E , 
3518 S. Halstcd St. Clilcago III. 
Valandos: nuo 10 iki 2 dieną 

" 6 , , 8 vai. vakare 
Ant antrų lubų. 

PARSIDUODA 6 kam. medinis narnas 
Priešais Pniversal State Bankų. Tin
kamas visokiam bizniui. Vien lotas 
vertės $5000.00. I>rek< tiktai $4000. 
00. Rarvdasi 3235 S. Halsted Str. 

R E I K A U N G 1 
Naktiniai ir dieniniai janitoriai ir ja-
nitorės. Kreipkitės i vyriausiajj Ja-
nitorių. 
Mu lnuan U<»ulcvar«l Buildlng, 

34) N. Michigau Ave. 

PARSIDUODA 2-jų lubų augsėio mu 
ro namas 2 pag. po 6 kam. Klek- J 
tros šviesa, maudynės. 3810 S. I,owe 
Ave. Prekė tiktai $6800. 

PARSIDUODA 2-jų augštų muro na
mas. 2 pag. 5 ir 6 kam. Elektros 
moudynės. Ąžuolo medžio vidus iš
taisytas. Randasi 3607 S. Lowe Ave. 
Prekė $8000. 

PARSIDUODA 2-jų lubų augšėio mu
ro namas. 2 pag. 5 ir 6% kam. Ele
ktra, Maudynės. 3609 S. Lowe Ave. 
Prekė tiktai $8500. 

PARSIDUODA 2 namai, vienas 2-jų 
lubų augšf io , muro namas 2 pag. po 
4 kam. Antras 2-jų lubų augšėio 
medžio namas 2 pag. 'po 7 kam. Ren-
dos į mėnesj $00. Lotas 50x125. 
3814—16 S. I'nion Ave., Prekė uz 
abudu $8500.^ ' 

H E I k A M N O I 
Letberlal prie Sam&on Tractor Co., 
Janesville, VVisc. Laivas su Bosu; ga
l ima eiti su superendentu kaadieną 
12 P. M. $5.00 iki $6 j dieną; vaiz
bininkai ir Visokie mechanikai; ma
šinistai; karpenteriai; muolderiai; 
geri eutteriai; ir grinderiąi; found-
rės Kompanija duoda kambarj ir 
Burdą. Siunčia kasdieną iš VViscon-
sin j Michigan Miškus; teamsteriai 
Ir pjovėjai $75 iki $100 mėnesiui. 

Karnbaris ir Valgis; Reikalaujame 
prie darbo mieste; ant ūkės; $'J] 
mėnesiui. K. Ir V. Kasyklose, zinc; 
anglių ir copperio. SvaUmžemius ve
žame j VVestus dykai kasdieną. 

DIĄMONI? Ą G E N C y , 
557 W. MatHsou Str. 2nd flopr 
Telefonas Maln 5074. 

PARSIDUODA Naujas 2-jų lubų aug. 
muro namas. Atymu ši ldomas, 4 me
tų senumo. 2 pag. po 5 kam. Visi 
Naujausi intaisymai. 101 W. 74th St. 
Prekė tiktai $9600. 

PARSIDUODA Naujas 3^lubų augše. 
muro namas 3 pag. po 5 kam. Vis
kas po naujai madai. 3347 S. Kme
rald Ave. Prekė $12000. 

MICHAKL J. k l « ' \ s 
3331 S. R a u t a i Str. 

. .., ,! ... J^r ' • n.m 

ANT PARDAVIMO 
PARSIDI ODA 

naujas garadžius 50x180 pėdų labai 
geroj vietoj. Atsišaukite tuojaus: 
3315 Aiibiirn Ave. 

Telefoną- Yards 1138 

PARSIDUODA 
naminiai baldai ( furnishia i ) an£ ke
turių kambarių^ 

Kreipkitės: 
1910 Wakan.sia A \ c Clik-ago, III. 

! 

Gerbiamieji Lietuviai. Pranešu, kad 
aš parduo.lu bi*nj ^ E V E R V K U 
KRAUTl 'VE ir taippat turiu mašinas 
del čeverykų taisymo. Parduosiu visky 
kartu iš priežasties, kad noriu važiuo
ti Lietuvon. Man gaila parduoti ge
rų biznj, geroje vietoje, lietuvių apgy
ventoje. Aš darau gerą biznj, aš darau 
kitame mieste taippat Ir čia darau 
gerą gyvenimą. Kas norėtų lengvai 
pasidaryti sau gyvenimą tai meldžiu 
kreiptis po tuo adresu 
* 4 * S. 4> Ct. Cicero. 111 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

PARSIDUODA 
N a m a s ir lotas — 8758 Wallace str 
Bizniui geras kampas, t 

Kreipkitės 
1319 W. 55th riiiiugo. ui 

P A R S I D I O D A 
——— 

labai pigiai 2 lubų medinis namas 3 
pagyv. 2 po 4 kambarius, 1 pagyv. 
7 kambarių. Randos $465.00 j me
tus. PreHė $2300.00 inmokėti $10Q0. 
00, l ikusius kaip randa. Prie 3434 
So. I nion Ave. sa\ i i l i i ikas aut 2ro 

Oera proga nupirkti pulkų auto-
mopili labai pigiai. Naujaa paintas, 
gera mašinerija, ir 6 geri tatjerai, 
spot ligjjt, į s u priverstas parduoti, 
nes išvažiuoju j kitą valstiją. Galima 
matyti vieados. 

Klauskit matyti Jel'Rry 
1543 W. 4«tb bt. 
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i 
Idant pagelbėti savo šeimyną kuogreičiausiai | 

Siųskite PinigŲg į LIETUVĄ | 
TELEGRAMŲ 

i 

I 
Tai yra greičiausias būdas siuntimo piningu 

Ateikite ir Persitikrinkite 
Kad piningus j Lietuva 

Division State Bank 
Siunčia sulyg žemiausio dienos kurso greitai ir teisingai. i 

Su visais reikalais užeikite ar rąžykite į 
JUOZAS M. BALTIS. | 

Vedėjas Pinigų Siuntinio Skyriaus. 

DIVISION STATE BANK 
3 7 4 9 W . Division St. , arti California Ave. 

(arti Humboldt Park). Chicago, UI. 
• S 

Pinigų Siuntinio Skyriaus valandos: , nuo 9 vai. ryto iki 5-tai vai. po piet. Ctar-
ninkais ir Subatomis vis^ dienv iki 8-tai vai. vak. Nedėliomis nuo 10-tos vai. ryto 

S iki 3 čiai vai. po pietų. 
s 

Tiiiiiitiiiajaiiiiiitiiiiiiiiuiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiaiiiiiiif iiiiiaiifiiiitiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiinifiiiiTi 

Pranešimas Persikėlimo. 
Siuomi pranešu visiem lietu

viams jog aš perkėliau savo įstai
gą iš po numerio 2334 So. Oak-
U\v Ave. i visiem labiau prieina
ma ir parankegne vieta po nume
riu 2116 W. 22 Street, šalę IUing-
tou Teatro. 

Perku ir parduodu namus ir 
lotu*, skolinu pinigus ant nuosa
vybių, apsaugoju nuo ugnies; par
duodu laivakortės; siunčiu pini
gus Lietuvon; parūpinu paspor-
tus; padirba ir užtvirtinu visokius 
dokumentus. 

Su visokiais reikalais meldžiu 
atsilankyti ant naujo antrašo: 

Jonas L Bagdziunas, 
2116 W. 22 St., Thicago, IM.. 

tarpe Leavįtt ir Hoyne Avenue 
Telefonas Canal 2138-. 

llIIIIUIIIIllllHHllilIlHIIlį 

KAPITALAS 
$200,000.00 

PERVIRŠIS Z 
$25,0*6.00 " 

ANT PARDAVIMO. 
Puikus mūrinis namas, ant 

Parnoll Ave. netoli 30 gatves, du 
pagyvenimai, po 6 kambarius, na
mas gražioj vietoj, parsiduoda už 
$3,000 dol. 

Mūrinis namas, ant Union Ave. 
netoli 31 gatves, 4 pagyvenimai po 
i i ainius, bat*emenjųw, giizas, ge
ras namas už maža preke, parsi
duoda už $5,300 

Mūrinis namas, aut Union Ave. 
netoli 37 gatves, 4 pagyvenimai 
po 4 kambarius, gazas, toiletai. 
parsiduoda už $5,600 dol. 

Mūrinis namas, ant Union Ave. 
netoli 37 gatves, 4 pagyvenimai 
parsiduoda už $5,500 dol. 

Jtfuriiiis namas, ant Lowe Ave.# 
netoli 36 gatves, 3 pagyvenimai 
po 6 kambarius, parsiduoda už~| 
$6r000 dol. ' 

Medinis namas ant 49tli Court, 
Oieero, 2 pagyvenimai, po 5 ir 
6 ruimus, gražioj vietoj, parsi
duoda už 4,000 dol. 

Del platesniu žiniy kreipkitės 
in mušu ofisą. 

A. PETRAITIS & CO. 
809 -W. 35 St. Chieago. 

. f » g 

Parsiduoda automobil ius Studibe-
ker 1916. 5 pass. 6 cilindru, naujas 
s togas ir taijeriai, 

Inžinas eina labai serai . Parduosiu 
greitai už $385.00. 
1548 W. 46 8it. Pi lone Yards 7125 

ĘXTEA! UJCiS Ę^TRA! 
Ant pardaviino arba mainymoj na
mus 80—100—178 akeriai dirbamo^ 
ženi(.s su garais budinka/s, su gyvu
liais ar be gyvulių su visais javais. 
Dabar laikas pažiūrėti. Nuo Chica
gos 130 mylių Sljeboygan county 
Wis. 40 lietuviškų šeimynų. Jeigu 
nori būti bagotas, važiuok apžiūrėti 
Gryno pelno j metus nuo $5000 iki 
$€000 dolieriu. Kožną subatą. šj mė
nesį važiuosime ant uk!ų, jeigu kas 
norėtų igyti ger* uke, nepraleiskite 
šios geros progos. 

Kas norite plačiau žinoti ats išau
kite pas senų ūkininką, 

F. A. M A f f i l k . ) . 
SS 15 S. A u b u m Ave. Cliieago. UJ: 
Tel. Yardv I l g s . 

i 

UNIVERSAL STATE BANK i 
Under State 

Didžiausia ir Stipriausia Lietuvių 
Valstybine Banką Amerikoje 

PO VALDŽIOS UŽŽ1URA 

Buko Turtas VU $2 f500,0O0.O0 
Garbe Lietuviams! 
kurie 8avo užuojauta ir užsitikėjimu išaugino tokią tvirtą 
ir saugia Finansinę fstaigą, kurioj dabar tūkstančiai Lietu
vių, Svetimtaučiu, Chicagos nuėsto valdžia, Cook County 
valdžia, Korporacijos ir visokios draugijos laiko savo pini
gus ir veda visus bankinius reikalus tiktai per šią Lietuvių 
Valstybine Banką. 

VIENYBĖJE — GALYBE. 
Spiesdaniies krūvon ir remdami savo teiringas įstaigas — iš

augins ime savo tikrą galybę. 

Pradėti Taupymą galite nors su 1 doiįeriu ir gau
site Bankinę knygutę. 

<.tnau Vėliau — N e g u Niekad" — Tuoj susipažinkite su 
Šiuo Banku ir užmegskite Bankinius ryšius. Mes Jus pilnai už
ganėdinsime. 

L'- z L: ' : Zz.il»rz ~ * "»^ g^uma Atsiimti 
Ant Kiekvieno Pareikalavimo Su 3 čia Nušoimčiu. 

Siunčiame Pinigus į Lietuvą, parduodame draftus 
ir šipkortes Pigiausiai. 

Ikuiko skyriai: Taupiuiiuo, Komercijos , Paskolos . Apdraudos 
nuo ugnies. Pinigų ir šipkarčių siuntinio. 

t # 

IŠMAINOME kitu saliu pinigus pagal dienos kursą. 
B A N K O VALDYBA: 

Joscpb J. £Uas , President 
Wm. M. Antonitotiju, Vice-Pres . 

and Cashier 
Jos . J. Kra.sowski, Viee-Pres. . 
Stasys V. Valauclutuskas, Ass't. 

Cashier 

B A N K I N Ė S VALANDOS: 
Panedėliais , Seredomis, Ketver-
gais ir Pėtnyč iomis nuo J vai. 
išryto iki 5 vai. po pietų. 
VAKARAIS: Utarninkais ir Su
batomis nuo 9 vai. išryto iki 
8:30 vai. vakare. 

Š UNIVERSAL STATE BANK 
L3252 S. HALSTED STREET CH1CAG0, ILL. 

Kampas 33-čios gatvės. vV 
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Parsiduoda | 
1 gyvenimas su gyvuliais, 2 karvės, 4 kiaulės, ir daugy- I 

bė paukščių. Arti Marquette Parko ir Šv. Kazimiero 
| Vienuolyno, Tik $4,600.00. | 

| J. P. EVALDAS, > | 

i 2434 W. 69th Street, Tel. Prospect 107 | 
iiiiiinifiiiituiiiiiiiiiiiiiiitiHuiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiifuufiiifiitiiiifiuiiiiai 
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J DRSUGAS Šeštadienis, Rugp . 7 1920 m. 
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CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES, MENO PABRANGIMO 

KLAUSIME. 
šeštadienis, Rugpjūčio 7 d. 

Šv. Kajetonas, išp. 
Sekmadienis, Ru<rp. 8 d., 

Šv. Cirijakas. 
Pirmadienis, Rugp. 9 d., 
Šv. Romanas. 

•83 

PLĖŠIKAMS- TEKO DAUG 
SVAIGALŲ. 

Miesto tarybos pragyvenimo 
pabrangimo komitetas pra
dėjo nuodugnius tyrinėjimus 
ar pieno išvežiojimo kompani
jos tikrai reikalingos padidin
ti pienui kainą. 

Komitetas via nuomonė-;. 

IŠ CHICAGOS 
KOLONUI). 

F E D E R A C I J O S APSKRIČIO 
PRAKALBOS IR KRU-
T A M I E J I P A V E I K S L A I . 

Pirmadienije, 9 Rugpjūčio, 
Dievo Apveizdos pa r. svetai
nėje, 18-tli Mr. ir Union ave., 
7:.°)0 vakare. 

Trečiadieni je, 11 Rugpjueio, 

VU5 ir gaminti naudingus įne
šimus. 

Visais seiiHo reikalais reikia 
kreiptis sekančiu ad resu : 

S. Jucevičia, 
726 Vr\ 18th Street , 

Chicago, 111. 

Pasisakė j ie y ra valdžios a-
gentai. 

Federaliai agentai ir Hyde 
Parko policija be pasekmių 
paieško penkių plėšiku, kat
rie iš vieno turt ingo žmogaus 
namu, ties Drexel bonl vardu, 
išnešė $10,000 vertės svaigalų. 

Tos rezidencijos savininkas 
«ui šeimvna išvažiavęs atosto 
gosna. Rezidencija palikta sar
go priežiūrai. 

Ana vakarą atvažiavo au
tomobiliu penki jauni vyru
kai. Išsišaukė saigą. Nurodė 
jam savo žvaigždes sakydami, 
kad jie yra valdžios agentai 
i r norį paimti visus svaigalu^ 
iš rezidencijos. 

Sargas atsisakė juos leisti 
į namus. Tuomet jie sargjj už
darė atvangion vieton, iškrau
stė visus svaigalus, sukrovė 
automobiliun ir nuvažiavo. 

Pasiliuosavęs sargas prane
šė policijai. 

Tokiu nuotikiu Cliicagoje 
p a s i t a i k o - d a ž n a i . 

P L Ė Š I K A I SUDAUŽĖ SAVO 
AUTOMOBILIŲ. 

&v. Ju rg io parapijos svetainė-
ka,l kompanijos be reikalo di-1 j e < x>,_Ti\ s t r . , ir Auburn ave., 
dina kaina. 7:30 vakare. 

Penktadienije, 13 Rugpjūčio, 
P A T R A U K I A M A S T E I S 

MAN GYDYTOJAS. 

T>r. .lolin Sfevenson suareš
tuotas ir paliuosuotas ]>o $2,-
000 paranka. J i s kalt inamas 
už tai, kad vienam pašautam 
plėšikui savo ofise davęs pa-
gelbą ir apie tai nepranešęs 
policijai. 

Tuo plėšiku •buvo Oasimir 
Wysocki, kurs s\i k i ta N gal
važudžiais užpuolė Dressel Co-
mmercial k Savings banką, ir 
ten nužudė vieną žmogų. Te-
čiaus ii- p a t ; buvo pašau tas 
banką saugojančio poliemono. 

PAIMTA DU INTARIAMU 
PIKTADARIU. 

I r tuo jaus pasigrobė kitą. 

Tš AVaukeslia, AVis., Cliica-
gon atvežti Mielinei Kalent, sa
vininkas užeigos, ir jo šoferis 
Ralpk J . \Vallace. 

Abudu kaltinami už prasi
žengimą prieš Manno balto
sios vargi jos Įstatymą. 

J iedu OI i i oa gojo buvo pri
sikalbinę Virgmia Novak, 1.1 
metu, ir ją išsivežę. Tai, sa
koma, padarę nemoraliais tik
ini s. 

Keturi apsiginklavę jauni 
vyrukai, matvt, važiuoiantie-
ji pavogtu automobiliu plėši
kai,-ties Tlacine ave. ir 67 gat
ve užvažiavo ant kito auto-' 
mobiliaus ir sudaužė savo ma
šiną. 

J i e smarkiai važiavo va
karų šonan 6*7 gat., kuomet 
užlėkė ant kito sunkaus au-
tomobiliaus, važiuojančio Ra 
cine ave. 

Po tos nelaimės visi ketu
ri tuojaus išoko gatvėn. Išsit
raukė revolverius ir nulaikė 
pirmutini pravažiuojanti au
tomobilių. Akimirkoj jin su
sėdo ir nurūko i vakarus ta 
pačia gatve. 

SUIMTAS INTARIAMAS 
GALVAŽUDIS. 

Užvakar būrys detektivų 
apsupo namus po num. 4212 
Wasbington boulv. ir tuose 
namuose suareštavo Warren 
Rawlston. 

J i s intariamas vienas iš tri
jų plėšikų, kurie nužudė po-
licmoną McCurk Illinois Vi-
negar Manufacturing Co. ofise. 

Už poliemono nužudymą su
areštuota keliolika intariamų 
plėšikų. 

PAŠAUTAS INTARIAMAS 
PLĖŠIKAS. 

Policijos leitenantas Uugb-
es su buriu detektivų netikė-
tai važiavo automobiliu pro 
kampą Root gat. ir AVentwortb 
ave. Ten jie pamatė sėdinčius 
autoniobiJiuje tris intariamus 
jaunus vyrus. 

T>et ir tie tuojaus suuodė 
detektivus ir savo automobilių-
pa1ei<]o visu smarkumu. Auto 
mobilius kaip reikiant nesu
valdomas šovė pirmyn ir at
sitrenkė i vieno saliuno duris. 

Palike automobiliu intaria-
mieji pradėjo bėgti. Paskui 
juos detektivai. Tr vienas mir
tinai pašautas. Pasirodė esą ;̂ 
James Casey, kurio rekordas 
dar nesužinotas. 

Kituodu pabėgo. 

Šv. Kryžiaus par. svetainėje, 
Town of Lake, 46-tb ir, Wood 
str., 7:30 vakare. 

Antradienije, 17 Rugpjūčio, 
Visų Šventų parapijos svetai
nėje, Roselande 10806 S. Wa-
basb ave., 7:30 vakare. 

Ketvirtadienije, 19 Rugpjū
čio, Šv. Mykolo parapijos sve
tainėje, 1644 W. Wabansia 
ave., 7:30 vakare. 

Penktadienije, 20 Rugpjū
čio, Šv. Petro" ir Povylo par. 
svetainėje, West Pullmane 
12259 So. Kmerald ave., 7:30 
vakare. 

Pirmadienije, 23 Rugpjūčio, 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
svetainėje, Brigliton Parke , 
4400 So. Fairfield Ave., 7:30 
vakare. 

Trečiadienije, 25 Rugpjūčio, 
Šv. Juozapo parapijoje, So. 
Chicago. 

Penktadienije, 27 Rugpjūčio, 
Melrose Parke , 111. Ttalų para
pijos svetainėje, 7:30 vakare. 

Tame maršrute kallxHojai 
bus kun. Je r . Vaičiūnas, kun. 
Y. Kulikauskas, kun. F . B. Se
rafinas ir kun. P. Bučys. Ne 
visi kalbėtojai bus kiekviena-
me vakare, bet po du. Vietiniai 
klebonai žadėjo pagrąžinti tas 
prakalbas ir savo žodžiais. Bus 
krutamu jų paveikslų. Įžanga 
dovanai. Aukų rinkinio nebus. 

šv . Antano, Cicero, TU., ir 
Aušros Vartų parapijose to
kios prakalbos jau buvo. 

f jas kviečia 
Rengėjai. 

PRANEŠIMAI, 
PRANEŠIMAS VISOMS 

CHICAGOS L I E T U V I Ų PA 
RAPIJOMS IR DR JOMS. 

LABD. SĄJ. ČARTERIO 
R E I K A L E . 

Šiuo pranešu visoms Lab. 
Sąjungos kuopoms, susitvėru
sioms toliau ' nuo Cbicagos, 
kad čarterio kuopi jos jau ga
tavos ir šitame mėnesyj bus 
išsiuntinėtos. 

Gautąsias čarter io kopijas 
kuopos valdyba turi pasiusti 
savo'valst i jos valdžiai, kad už
registruotų. Tada niekas nega
lės kuopos kliudyti naudinga
me veikime. L a i nė viena kuo
pa nepamiršta to padaryt i* * 

Ant. Nausėda, 
Lab. Sąj. Centro pirm. 

4 4 D r a u g o " redakcijoj randa
si laiškai iš Lietuvos pp. Jo 
nui Mikalajūnui ir Jonui J o 
ciui. Abu gyveno Roselande. 
Prašomi atsiimti arba pasiųs
ti savo antrašą ir 2c, nasto 
ženkleliais, kad gagėtume pa
siųsti. 

I Š T 0 W N OF L A £ E . 

Draugija ftv. Vincento Fercreu-
KO laikys mėncHinį susirinkimą., -
nedėlioję, 8, Rugpjūčio, 2 vai. po 
pietų. Šv. Kryžiaus parapijos 
svet. Visi nariai atsilankykite, 
nes yra svarstymui svarbių rei
kalu. 

* 
J . Legnugaris , Rast. 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
rėmėjų skyrio mėnesinis susirin
kimas bus pirmadienyje, Rugpjū
čio 9 d., 8.-00 vai. vakare. Šv. 
Kryžiaus bažnytinėje svetainėje. 

Nariai prašomi skaitlingai su
sirinkti ir paskirtu laiku. Neiivė
luokite, nes turime aptarti daug 
svarbių reikalą. 

Valdyba. 

GRAIKAI T U R K U S SUVIJO 
Į KALNUS. 

Niekais eina Kernai pašos pa 
sigirimai. 

CHICAGOJE SUAREŠTUO 
TAS ŽYMUS RADIKA 

LAS. 

Policija Ohieagoje suarešta
vo kelis radikalus. Tarpe jų 
yra kožkoks Jobn Alexander, 
kurs redakterinvo čia prie vo
kiško radikalų laikraščio. Sa
koma, jis esąs svarbiausias 

.Amerikos radikalų vadas. J o 
kambaryj detektivai surado 
prietaisą, jo paties išrastą, su !cijonalistai 
kuriaja radikalai įskaito paį^a- kija pragaišiną ir didiną var
liniam zmoyui neįskaitomus gus. Tad kaipo tokius reikia 
r a š t u i Tai esąs raktas iš rai-j naikinti be mažiausio pasigai-
džių sudėti žodžius. I Įėjimo. 

Washington, rugp. 5. —Suv. 
Valstijų pasiuntinybė iš Atė
nų pranešė, jog turkai n a c i o 
nalistai, kuriems vadovauja 
Mustapba Kernai paša, graiku 
suginti Į Anatolijos kalnus. 

Pasiuntinybė tas žinias pa-
sėmusi iš graikų oficijalių pra
nešimų. 

Turkai turkų apsilenkia. 

Turkų nacijonalistų būriai 
bėgdami nuo ginkluotų grai
kų spėkų visuomet apsilenkia 
su tomis vietomis, kur tirščiau 
gyvena civiliai turkai . Nes ši
tie nacijonalistų labai nepa
kenčia ir visur pasigaminę 
juos žudyti. 

Tie gyventojai sako, jog na-
visai Tur-

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

Visos Chicagos Lietuvių pa
rapijos i r visos draugijos, var
du našlaičių, prašomos tą die
ną nerengti jokių piknikų. 
Duokime progos Lab. Sąj. pa
daryt i šiek t iek pelno naš
laičių prieglaudos naudai . 

Valdyba. 

Liet. Am. Rūbų Išdirbinio 
B-vės šeri u inkų susirinkimas į-
vyks Subatoj rugp. 7, 7:30 v. v. 
Liuosybės svet. 1822 Wabansia A v. 

Turime labai svarbių žinių ič 
Lietuvos nuo B-vės todėl kviečia
me atsilankit-j ši susirinkimą vi
rius narius-Aėrininkus ir norinčius 
prisirašyti prie minėtos- B-vės. 

Valdyba. 

LAB. SĄJ. KUOPŲ IR VISŲ 
K A T A L I K I Š K Ų DR J Ų 

DOMEI 

GERBIAMAI VISUOMENEI 
IR MANO KLIENTAMS. 

Siuomi pranešu virs minėtiems 
kad as perkėliau savo teisiu ofisą 
nuo No. 4542 So. Wood Street, į 
No. 4509 So. Ashland Avenue, 
Chicago, III., kur, kas vakarą nuo 
7 iki 9 ir kas šventadieni nuo 11 
iki 1 valandų, aš priimsiu ir atlik
siu visokius teismiskus reikalus. 
Šis ofisas ir mano pastangos bu« 
pašvęsti vedimui visokių sudų vi
suose teismuose ir exzaminavime 
ir parengime visokių legališku do
kumentų ir abstraktų. 

Su padėkavone mano rėmėjams. 
Advokatas , J . P . W A I T C H E S 

Klausyk Jaunikaiti 
Ketini Praduti 

Kokį Biznį Kada Nors 
Ar Ne? 

S 
: 

I 
Žinai, k a d tai pada ry t i reikalingi pinigai . A r p radė ja i t aup in t i ? 

Jei Ne - Dabar Pradėk - Neatidėk 
-

Ateik j šį seną tvirtą S t a t e C a n k a ir gauk t aup imo knyge lę . ^ \ 
Tūkstančia i Lietuviu taupina pinigus š iame Banke , daugel is jų negyvena 

Chicagoje. 
Pak lausk kur io nors iš ju , de lko jie mėgs ta mus Banką. 
I r kiekvienas pasakys dė l to , kad k a l b a m e lietuviškai ir k a d jus g a u n a t e 

savo pinigus ant k iekvieno pa re ika lav imo. 
Dėl to , k a d šis Bankas y r a p o Vals tybės pr iež iūra , ka s reiškia gerą užt ik

rinimą. 

8 4 

Dabar Pasakyk Man, Ar Gali Būti Geresnis Bankas? 

: 

Peoples Stock Yards State Bank 
Bankas Ant Kampo 

47-tos Gat. ir Ashland Ave. 
Chicago 

S 

Dr. A. L. Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

Tel t'anal 2118 
Valandos: 10 ryto ikt X vakare-

Gyvenimas 
2K11 W. 6.*$nl SI r. 

Tel P ioapci t 34CG. 

1 % 
e 

5%v . s s ^ ^ ^ į . oSOT 

DIDELIS METINIS 

Rengia -
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TalefMUMt i'oilmiui » t * \ | 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 Ko. Mit-lilfian, A v i m o 
» . . M . . < . 111/ 

f i U N D O t l t t Iki t n U r . 

'I! f' § 
f" ii 

DR-JA MOTINOS DIEVO AUŠROS VARTŲ 

Ned. Rugpjūčio 8 , 1 9 2 0 m. 
GE0. M. ČERNAUCKAS DARŽE No. 1 Lyons, ID. 
Pradžia 9 vai. ryte Įžanga 50c. Ypatai. 

T«l. Drovai1 TiT 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIKTUVIK DFWTI8TAN 

I • • landos: suo t ryto tkt 9 tak. ( 
8eredoml« nuo 4 lyg 9 vakare * 

.4713 SO. ANHLANI* AVKNl'Eį 
{ arti 47-tod Uatre* 

DR. 6. M. GLASER . 
Praktikuoja 29 metai 

O tisą s 3140 So. Morgan Si. 
Kertė 82-ro St., Chicago, III. 

SPECIJALISTAS 
MoterlSkų, VyriAku. taipgi chro-

t nišku ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki 8 po pietų, nuo t iki 8 valan* 
da vakare. 

Nedėliomls nuo 9 iki Z po piet. 
Tętefonaa Yards 687 

Hiuouii užkvie^iame vi.sus (.1hicagos Lietuvius i r Liotu-
vaites, kuoskaitliilgiausiai ats i lankyti , o užtikrinamo vi-
si(ims, jog ])ilnai husite užganėdinti . Muzika )ius pirmos 
klcsos, kuri griežš puikiausius šokius. 

Šis piknikas Ims vienas is puikiausių ir l inksmiausiu 
pikniku, kuriame turėsi te progą smagiai laiką praleist , 
smagiai pasilinksminti. »šokiai dykai . KOMITETAS. 

įSr.-'^sag 
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Atidarymas naujo^buffeto sukatos vak. Aug. 7 d. 1920 
— Jonai kur ))ėgi? 

Bėgu pas Toną Jogminą arba pas buvusios Juknie
nės išsigerti šalto alaus ir užsirūkyti kvepiant į cigarą. 

Bus puiki muzika su uniformomis žmonės visokiuose 
reikaluose^gali kreipt is pas f 

THOMAS JOGMINAS 
1928 Canalport Avenue, Chicago, Illinois. 

Labdaringosios Sąjungos 
Centro susirinkime, įvykusia
me Liepos 28 d.t nu ta r t a su
šaukti pirmai] Lab. Sąjungos 
seimą, kuris įvyks Gruodžio 5 
ir 6 dienomis, šių metų, kad 
sukviesti visas Lietuvių kata
likų ir katalikių draugi jas , 
kaip pašelpines, ta ip i r idėji
nes bendram pasi tar imui, kaip 
greičiau galima butų pasta
tyti našlaičiams prieglaudą. 

Patėmijusios šitą pranešimą 
visos netik Chicagos ir apie-
linkių* kolonijų, bet ir visos 
Illinois, Indiana, Michigan ir 
Wisconsin valstijų katalikiš
k o j draugijos prašomos pra
dėti ruošties prie pirmojo 

D I D E L I S DVIGUBAS CIR 
K U S ATVYKSTA. 

; 

Rmgling Bros i r Barnum & 
Bailey Susivieniję Paskelbia 

Didelę Parodą. 

Jau daug buvo čia / cirkų, bet 
niekas dar nematė tokio didelio, 
suvienyto Ringling Bros ir Baiv 
num & Bailey kurie bus Chicago 
je, Grant parke per 11 dienų, 
pradedam ketvergu, rugpj. 12 d. 
ir baigiant nedėlia rugpj. 22 d. 

Susijungc dvi įstaigi į vieną di
dėlį cftką sii daro nepaprastai in-
domų vaizdą. Susivienijus surink
ta viskas geriausio, indo.miausio 
ir gražiausis. Perstatymuose da
lyvauja daugybė sluonių ir kito
kių žvėrių, ir yra vienas iš di
džiausių perstatymų, kokius gali
ma surengi i po palatka. Alenoje 
bus y.ymiausi pasaulio cirkaob žmo
nes: gyvulių ir žvėrių tiek daug, 

i kad niekas iki šiol tiek nematė. 

DIDŽIAUSI* Į l e m t o j KRAUTUVE CHICAGOJE 

v 
v 

; P B \ « L QUBBN KONCBKTINA 

Lab. Sąj . seimo: rinkti atsto- | S u n k u v i g k ą i r apMgvlį.'. 

NLM03CES1 PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados? Užlaikora visokius laikrodžius, žiedus, fiiubi-
nius ir deimantinius; gramąfonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų ifidir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikį, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE. , CHICAGO, g A 

Telefonas: DROVER 7309 
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