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SMARKUS MŪŠIAI DEL 
VARSAVOS. 

Sukilimai Novgorodo apylin
kėse. 

BOLŠEVIKAI TURI PAIM 
TI VARSAVĄ. 

Focho Asistentas Lenkijoje 
Bolševikai Persimetė 

per Upę Būgą 
Lenkų Vyriausybė Kraustosi 

Čenstakavan 
Talkininkų Diplomatai Apleido 

aršavą V 
GEN. WEYGAND ŽADA SU 
TRUŠKINTI BOLŠEVIKUS. 

Turbūt, jis vadovaus Lenkų 
armijai. 

kad visas 
armijoje 

Paryžius, Rugp. 7. — Mar
šalo Focb štabo viršininką-. 
gen. Weygand, iškeliavo Var-
šavon. J is Lenkijos valdyto-

zui. Tuo lahjaus, 
svarbesnes Lenku 
vietas užims Prancūzai ofieie-
rai. 

Bet nėra jau kitokio išėjimo. 
Už ta v ra svarbiau šalies Ii-
kimas. 

Spėjama, kad Pilsudskį ir 
Lenku vyriausybė priims gen. 
YVeygando pasisiūlymą. 

jui Pilsudskiui pasini'1 sutru-
škinti bolševikus, jei jam bus < Už KELIŲ DIENŲ BOLŠE 
pavesta vyriausioji vadovystė į VIKAI BUS VARSAVOJE. 
Lenku armijoje. 

Gal jiems teks ir kiti didesnie
ji miestai. 

(Jen. \7eygand sutinka bol
ševiku armijas sutruškinti Pa i 
visliu. Bet jis stovi už tai, kad jj 
Lenkai be didelio pasipriešini- j Varšava, Rugp. 5. (Suvėlin-
mo atiduotu bolševikams Var- , ( a ) __ J e i R u s a i i r ' tolesniai 
savo- Xw jau pervėln išgelbė-, t | ) k i u o t s p a r t u m u ])rjm,sis 

ant Varsa vos, už septynių •lieti Veršava 
Tam tikslui pienus yra pa

daręs pats maršalas Foeb. 
Šiandie tik reikia tuos pienus 
išpildyti. Tą gerinusiai gali 
atlikti gen. AVeymand. Neš jis 
geriausia pažįsta maršalo Fo-
ebo mintis. 

Nekoktu Lenkams savo ar
miją valdyti pavesti Prancu-

nu jie pasieks miestą. 
Iš Lenkų valdininku teko 

patirti, jog Lenkų vyriausy
bė jau pasirinkusi naują vie
tą laikinajai sostinei. 

Talkininkų oficierai čia nuo-
moniauja, kad Lenkai rimtai 
neginsią Varšavos. Kaip tik 
pamatysią prisiartinant bolše-

Taip sako raudonosios armijos 
oficierai. 

GYVENTOJAI JSĖGA IŠ VARŠAVOS. 
VARŠAVA, Rugp. 7. — Varšavą jau apleido kuone visi 

svetimų šalių diplomatai ir svetimšaliai gyventojai. Batikos 
su paskuba sugludena pinigus išvežti kitur. Smarkiausia dar
buojasi jubilieriai su brangintinais daiktais. 

Šimtas nepolitikiniiĮ kaliniu iŠ vietos kalėjimo išsiųsta i 
Poznanių. Paskui anuos siunčiama daugiau mažesnėmis gru
pėmis. 

Civiliai gyventojai taip apleidžia Varšavą, kaip tik sus-
j>ėjama juos gabenti traukiniais. Tam tikslui pavartojami ir 
prekiniai vagonai. Geležinkelių stotyse baisus susibėgimas. 

BOLŠEVIKAI MARŠUOJA ANT VARŠAVOS. 
BERLYNAS, Rugp. 7. — Bolševikai sulaužė Lenkų pasi

priešinimą ties upe Bug, persimetė per upę ir maršuoja tie
siog ant Varšavos. Turi jie vienos dienos ir nakties maršavi-
mą., 

Varšavoje aiškiai girdimas anuotų baubimas. Mieste pa
kilusi pasiauba. Vietomis užpuldinėjami Žydai. 

LENKŲ VYRIAUSYBĖ ATSIDŪRUSI POZNANIUN. 
JOHANNISBKRG, rytinė Prūsija, Rugp. 7. — Vietos 

vokiškas laikraštis gavo žinių, jog Lenkų vyriausybė jau pa
bėgusi iš Varšavos Poznaniun. Priešakinės bolševikų armi
jos sargybos yra tik už 25 mylių nuo Varšavos. 

BOLŠEVIKŲ TAIKOS SĄLYGOS. 
BERLYNAS, Rugp. 7. — Rusijos lx)lševikų taikos sąlygos 

Lenkams yra sąlygos visam .pasauliui. Tos sąlygos tokios: 
1. Visatina taikai, paremta prezidento Wilsono keturioli

ka principu. 
2. Nei jokia šalis neturi teisės maišyties j vidujinius Rusi

jos reikalus. 
3. Naujoj taikos konferencijoj turi dalyvauti Vokietija 

ir visos nugalėtos viešpatijos. 

\ 

Berlynas, Rugp. 7. — S}**-
eijalis rytinės Prūsijos fronto 
korespondentas vielos laikraš
čiams praneša, jog bolševikų 
su Lenkais smarkus mūšiai se
ka lygumosp priešais Varša
va. 

Krespondentas pareiškia 
kad kaip veik bolševikams pa
vyks persilaužti per Cborzele-
Pultusk liniją, jie tuojaus at
sidurs prieš Varšavos tvirtu 
mas. 

Pareina žinių apie sukili
mus bolševikinėj Rusijoj. Seka 
mūšiai Novgorodo apylinkėse. 
Per Orajevą ant Novgorodo 
pasiųsta skaitlinga atsargos 
kariuomenė. Nėra žinoma, kas 
tie per sukilimai. 

vikus, tuojaus pasitrauksią, 
kad apsaugoti miestą nuo 
bombardavimo ir sugriovimo. 

Padėtis eia ir kitur kuoblo-
* 

giausia. Blogumas kas valanda 
aršėja. Svetimšaliai gyventojai 
jau susikrovę daiktus ir tik 
laukia tinkamos progos išva
žiuoti. 

Daugeliui išvažiavimą sut
rukdo konsuliatai, kuriuose 
nenuspėjama išduoti reikalingi 
pasportai. 

Patys konsuliatai bus už
daryti kuoveikiaus, kaip tik 
bus apsidirbta su pasportais. 

Nežinia su pagelba. 

Pastatrųjų dienų vienur-ki-
tur Lenkų pakeltos kontrofen-
syvos nepagerino abelnojo pa
dėjimo. 

Ofiiijaliai pranešta, kad 
Lenkams pavykę bolševikus 
atmušti šiauriniam ir pieti
niam frontuose. Tečiaus tas 
nepataiso padėties. 

Lenkai Galicijos pasienyj 
atsiėmė Brody. Bet neteko Ko-
velio, svarbaus geležinkelių 
centro. Be to, bolševikai arti
nasi prie Lublino. 

Lenkai nesiskiria su vilti
mi, kad jiems pagelbėsią tal
kininkai. Gelbsti jiems ir šian
die kaip moraliai, taip mate-
rijaliai. Bet vargiai bus sulau
kta kariuomenės pagelba. 

Įvairios rųšies talkininkų 
diplomatai ir misijos, kurios 
čia buvo suvažiavusios po Spa 
konferencijos, jau apleido Var
šavą. Į Lenkus tas padarė tik
rai pragaištingą įspūdį. Nes 
Varšavoj paliekami tik vieni 
Lenkai. 

Neišaiškinami daiktai. 
Bolševikų ofensyvos metu 

yra visa eilė tokių daiktų, ku
rių negalima suprasti. 

Niekam nežinoma kadir tas, 
kad daugel vietose Lenkų ka
riuomenės burtai tiesiog pa
puola į bolševikų spąstus. 

Taippat indomus daiktas ir 
tas, kad bolševikai nuspren
dę vienu žygiu daryti armisti-
ciją ir paimti Varašvą su Lvo
vu, didžiausiu Lenkijos mies 
tu. 

Grajevo, Suvalkija, Rugp. 7. 
(Rašo angį. laikr. korespon
dentas). — Aną dieną (Rugp. 
4) ir vėl teko sugryžti mieste
lin Grajevo W liuosai pavaikš
čioti ir pasiteiriauti nusidan
ginus toliau* raudonajai ar-

• 

nnjai. 
Teko pasikalbėti su keliais 

rusų oficierais. Iš jų pasakoji
mų patyriau, jog šiaurini n 
frontan prieš Lenkus pasiųsta 
visa Rusų raitarijos atsarga 
su tikslu apsupti kairįjį Lenkų 
sparną. 

Oficierai nežino, o gal ne
nori pasakyti, kaip skaitlin
gos jų spėkos. Bet civilis ko
misaras pareiškė, kad 40,000 
raitelių ir trys pėstininkų ar
mijos plote tarpe Bielsko ir 
Vokietijos rubežių. 

Uždrausta ineiti Vokietijon. 

Mirties bausmė paskelbta vi-
siem« tiems bolševikų karei
viams, katrie peržengs Vokie
tijos rubežius, pasakė vienas 

. m • oficipras. 
<rVe kodėl mes nepuolėme 

Lenkų, kuomet tie i nėjo Vo
kiečių žemėn, ir leidome jiems 
pakliūti internavimais 

"Galimas daiktas, kad puo
limų metu gali įvykti klaidų 
pereiti rubežių. Bet kitaip Vo
kietijos neutralybė turi but 
gerbiama, 

"Gi jei Prancūzai arba An
glai pasiųs per Vokietiją sa
vo kariuomenę prieš mus, tuo
met mes busime paliuosuoti 
nuo to aštraus įsakymo, per
eisime rubežių ir atakuosime 
priešįninką.'' 

Turi paimti Varšavą. 

Visi rusų oficierai karčiai 

atsiliepia prieš talkininkus. 
Sako, jie tuojaus sušaudysią 
paimtą kiekvieną talkininkų 
oficierą. Jie yra gir<Įėję, jog 
Lenkams pagelbėti yra atvy
kę daug talkininkų oficierų 
ir kareivių. 

Paklausti jie ar ilgai ir kai]) 
toli pasivarysią, atsakė, jog 
Sitam klausime neturį įsaky
mų. Bet jie žiną, kad briovi-
mąsi tuojaus pertrauksią, kuo
met bus padaryta armistieiją 
ir pradėta taikos tapybos. Bet 
kol tas įvyksią, jie turį per
kirsti žemės ruožą, jungiantį 
Lenkiją su Danzigu, ir paim
ti Varšavą. 

Civilis armijos komisaras 
pareiškė, jog Lenkijos rubežiai 
ir Danzigo karidorius yra im-
perijalistinė ir kapitalistinė 
Versailleso taikos sutartis. Ru
sija nekuomet negalinti to pri-

Ar Bolševikai Susitarę 
Su Vokietija? ? 

pažinti. 

Nacijonalijmas armijoje. 
• 

Paklausinėjau oficierų, ar 
jie yra bolševikai. Iš jų du 
atsakė, kad ne. Abudu cariniai 
oficierai. J ie pareiškė, kad 
Rusiją suklupdė Prancū
zų ir Anglų blokada. Su ta 
blokada neįleistas Rusijon 
maistas. 

Taigi jie įstojo bolševikų 
armijon su tikslu nugalėti 
Lenkus, padaryti taiką, atgai
vinti Rusiją ir duoti progos 
Rusam* pasirinkti sau tinka
mą valdžios formą. 

Pagaliau* korespondentas 
j išveda, jog Rusų laimėjimai 

tai nacijonalės, bet ne bolševi
kų, dvasios laimėjimai. 

Korespondento nuomone, 
kad jei vietoje Lenkų prieš 
Rusus butų pastatyta skait
linga kariuomenė su naujo vi -
kiniais karės pabūklais, Rusai 
kaip bematai sudribtų. 

BOLŠEVIKAI UŽGINA 
SLAPTĄ SUTARTĮ SU 
SLAPTĄ SUTARTĮ 

Galimas daiktas, tame yra 
kiek teisybės. 

• 

Berlynas, Rugp. 7. — Nors 
ne viskas yra tiesa, kas šian
die skelbiama apie Rusijon bol
ševikus ir Vokietijos komunis
tus, buk jie sutarę susijungti 
ir suardyti Versailleso taikos 
sutartį, teeiaus yra nurodymų, 
kad bolševikinė Rusija yra pa
dariusi komercijinę sąjungą 
su Vokietija. 

Tuo tikslu Maskvon važi
nėja bolševikų atstovas Berly
ne Wigdor Kapp. J is sugry-
žęs iš Maskvos pareiškė, jog 
reikalingą Rusijoje industri-
jine ir tecbnikinę tvarką gali 
sugebėti pravesti tiktai Vokie
tija. 

Lenkai gali netekti išėjimo. 

Sulig Koppo, tam tikslui bū
tinai yra reikalingas tiesiogi
nis Rusų-Vokiečių susisieki
mas. Tasai susisiekimas turi 
but ne kur kitur, kaip tik sker
sai žemės ruožą, talkininką 
paskirtą Lenkams išeiti į Bal
tijos jūres per Danzigą. Vadi
nami, Lenkija turi but atkirs-

i ta nuo Danzigo arba duoti 
liuosą skersai praėjimą bolše-
vikams. 

Dar daugiau. 
Tas pat Kopp tvirtina, kad 

jei bolševikams prisieis dary
ti taiką Londone su talkinin
kais, taikom konferencijon tu
rės but pakviesta ir Vokietija 
ir visos kitos talkininkų nu
kautos šalvs. 

Kopp apie tuos sumanymus, 
sakoma jau painformavęs Vo
kietijos vyriausybę*. 

Padaryta slapta sutartis. 

Londonas, Rugp. 7. — Ti
me* korespondentas pranešė, 
kad Vokietija su bolševikine 
Rusija padariusi slaptą sutar
tį. Tas atlikta pirm bolševikų 
ofensyvos prieš Lenkus. 

Suprantama, sutartis turi 
but atkreipta prieš Lenkus ir 
talkininkus. 

Krassin užgina slaptą sutartį. 

Londonas, Rugp. 7. — Le-
onid Krassin, bolševikų dele
gatas Anglijoje, čia paskelbė, 
jog neteisybė skelbiama apie 
slaptą sutartį Rusijos su Vo
kietija. Tokia sutartis nepada-
rvta. 

ŽINIOS RIEŠUTO LUKŠTE, 

' 

Mieste Denver, Coio., kur strei
kuoja gatvekarių darbininkai, trys 
žmonės daugiau nužudyta. 

LENINAS IGNORUOJA 
RUMUNIJĄ. 

Rusijos bolševikai briaujasi Per-
sijon. Persijos vyriausybė su šachu 
kraustosi iš Teherano. 

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖS BONŲ. 

BOLŠEVIKAI SULAUŽĖ 
APSIGINIMO LINIJĄ. 

Persimetė per Bugo upę. 

Varšava, Rugp. 6 (suvėlin
ta) . — Anot žinių," bolševikai 
keliose vietose sulaužė rytinę 
Varšavos Apginimo liniją. Ga
lutinai palaryt i pasirengimai 
perkelti kStut šalies vynausy-
b'.. Kai-kiuu Lenkai valdinin
kai yra nu-nm cės, kao kame-
nors ties Visla bus sulaikyti 
bolševikai. 

Atėjus baisiam kriziui ryti
niam Varšavos fronte, iš pieti
nio fronto atšauktas čia Lenkų 
lakūnų korpusas. Lakūnai bus 
pristatyti ginti Varšavą. Jų 
tarpe žymi dalis Amerikonų. 

Šiandie čia uždaromas a 
merikoniškas konsuliatas. Kon 

Lenkuose vis dar seka mo
bilizacija. Imama karuome-
nėn ir jaunimas. 

Kiek žinoma, tas Lenkams 
nieko negelbės, jei jiems pa-
gelbon talkininkai neduos ka
riuomenės. 

sulis Ranki n iškeliauja. Re
kordai išgabenti kitur. 

Tomis dienomis bus uždary-
į ta ir S. Valstijų pasiuntinybė 

Varšavos gatvėse pirmu kar
tu pasirodė angliškos tankos. 
Jos pasiųstos prieš bolševikus. 
Karės frontau pasiųsta daug 
ir artilerijos. 

Eina per Būgą. 

Iš karės fronto, ypač ryti
nio apturimos vis blogesnės 
žinios. Bolševikai keliose vie
tose persimetė per upę Bug. 
Tai atliko piėtry tuose nuo 
Ostrovo. Lenkų tikėtasi nors 
toje linijoje pasipriešinti bol
ševikams. Bet nepavyko. 

Paskiau pranešta, kad bol
ševikai Būgą perėjo šalimais 
Brest-'Litovsko, taippat Dro-
bežino apylinkėse. Iš pasta
rosios vietos jie varomi tiesiog 
ant Vislos. 

Daugel vietose -Lenkai smar
kiai priešinasi, pakelia kon
tratakas. Bet mažos iš to pa
sekmės. Nesulaiko bolševikų 
vilnies. 

Tarpe upių Bugo ir Narevo 
lenkai apleido miestą Ostrov. 

Australijos Arkivyskupas Man 
nix nebus įleistas Airijon. Taip 
nusprendė Anglijos vyriausybė. 

Anglijos parlamentas jau * pra
vedė bilių, sulig* kurio Airija pa
vedama militarinių teismų naguo-
sna. 

Arkivyskupas Mannix keliauja 
garlaiviu Baltic. Garlaivį toli 
vandenyne sutiks Anglijos karės 
laivai ir nulydės į Liverpoolį. 

Talkininkai yra bejėgiai pagel
bėti Lenkams. Taika Lenkijoje pri 
guli nuo pačių bolševikų. 

Washingtone tariamasi, kas da
ryti Lenkijos klausime. Spėjama. 
ar tik tuo tikslu nebus sušauktas 
kongresas. 

West Frankforte, 111.. riauši
ninkai aprimo ir išsislapstė, kuo
met gatvėse pasirodė valstijos ka
reiviai. • 

" Slapieji" nerimauja. Augš-
eiausiam teismui paduota peticija 
išnaujo perkratyti aštuonioliktojo 
amendmento klausimą. 

The Chieago Tribūne korespon
dentas iš Londono rašo, jog bol
ševikų delegatas Kamenev Angli
joje pripažintas Rusijos ambasa
dorių (de faeto). 

Nes pati Rumunija yra suirusi. 

Geneva, Rugp. 7. — Rusijoir 
sovietų valdžios premjeras Ni-
kolai Lenin ignoruoja Rumuni
jos ultimatumą Rusijai, kad 
bolševiku kariuomenė turėtu 
but atšaukta iš Rumunijos te-
rttori.ių. 

Apie tai praneša korespon
dentas laikraščiui Journal de 
Geneva. 

Bolševikai šiandie yra įsi-
briovę Bukovinon, kur kursto 
Rumunus darbininkus. Kores
pondentas pažymi, kad jei Ru
munija pakeltų karę prieš bol
ševikus, pačioje Rumunijoje 
pakiltų revoliucija. Nes tenai 
padėti* tikrai pasibaisėtina. 

WRANGEL PRANEŠA APIE 
LAIMĖJIMUS. 

Konstantinopolis, Rugp. 7.— 
Priešbolševikinės kariuomenės 
pietinėj Rusijoj vadas gen. 
Wrangel praneša, kad jis te
nai sudaužęs bolševikų spėkas. 

Sakosi nelaisvėn paėmęs 4.-
000 bolševikų kareivių, 39 ar-
motas. 150 kulkasvaidžių; 4 
traukinius, 5 šarvuotus auto
mobilius ir didelę kiekybę vi
sokios karės medžiagos. 

Lietuvos Misijos Antrašas: 
257 West 71 *tr., New York, 

PINIGŲ KURSAS, j 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė, mainant nemažiau ; $25,000, 
rugpjūčio 6 buvo tokia sulig Mer-
ehants Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.68 
Lietuvos 100 auksinų 2.20 
Lenkijos 100 markių .55 
Vokietijos 100 marfcų 2.20 
Prancūzijos už 1 dol. 13 fr. 65 
Italijos už 1 dol. 19 1. 40 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ D I E N R A i n s 

"DRAUOAS" 
Eina kasdieną Išskyros nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: \ 
CHICAGOJ IR l ŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pašei Metu . . ^ _ . . . . . . . . . . . . 4.00 

8UV. VALST. 
Metams $6.00 
Pusei Metų 8.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
bas 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 įdedant pinigus ) 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Oo. 
1800 W. 46th St. Chicago, HL 

raėje nėra žmogaus geriau 
tinkančio aprūpinti darbinin
kų reikalus už DP-rą H. Brau-
n'ą. 

'rF^m 
D R A U G A S Pirmadienio, Rugį). 9 <!., 19Ž(J. 

T 

Milošo Raštas MilleranduL 

Kunigai Ministeriai. 
Lietuvoje buvo perdaug mi

nisterijų. Penkios pirmutinės 
drįso ministrų priedermes pa
vesti ką tik baigusiems uni
versitetą jaunikaičiams, bet 
nedrįso i savo tarpą priimti 
pirmųjų lietuvybės kovotojų, 
pasidarbavusių Lietuvos atgi
mimui 1883 m. arba pirmiau 
tik dėlto, kad tie veteranai 
buvo kunigai. Tiktai griežtas 
antiklerikalas D-ras Kazimie
ras Grinius išdrįso pakviesti 
į savo bendradarbių eilę kuni
gą Juozapą Pu riek Į. 

Didžiausi Prancūzijos užru-
bežinių dalykų ministrai Ri-
chelien ir Talleyrand, buvo ga 
vę kunigiškus šventinimus. 
Nor< Talleyrandas buvo minis
tru 19-tame šimtmetije, teciaus 
daugeliui rodėsi, kad dvide
šimtame amžije kunigas mi
nistru negali būti apšviestoje 
viešpatijoje. 

Teciaus tame dvidešimtame 
amžije kunigas buvo minis
trų pirmininku šviesioje ir la
bai civilizuotoje Olandijoje 
dar prieš karę. 

Karė neparodė mokslo nei 
gabumu stokos Vokietijoje. 
Nesumažėjo Vokiečių apšvie
tei nuo to, kad kaizerio vietą 
užėmė respublikos demokrati
ja. Ko nėra buvę Vokiečių im
perijoje, tat įvyko jų respubli
koje: kataliką kunigas D-ra< 
Heinrich Brauns tapo minis
tru. 

J is yra giihęs 1868 m mies-
te Koeln, kur garsusis A. Ko

kuose kun. Ada'mski veda fi-l 
nansų sutvarkymą, nors nebū
damas pats minįsteriu. 

Čekų Nezaležnin-
kija. 

Jau kelinti metai kaip ret
karčiais pasirodo laikraščiuose 
tvirtinimų, buk Čekų kunį-
gai norį pačių. Bute yra no
rinčių, tik jie nebekatalika 
kunigai, o nezaležninkų. Juos 
labai smarkiai sustiprino so-
cijalistai, kurie gavo daug 
šiltų vietelių naujoje Čekų-
Slavokų respublikoje. 

Prieš tuos nezaležninkus 
smarkiai ir pasekmingai kovo
jo laikraščiuose ir pamoksluo
se kun. D-ras Vance. 

Šventasis Tėvas apgarsino 
raštą prieš Čekų nezaležnin 
kus, bet respublikos valdžia 
jiems priskyrė turtus priklau
sančius Katalikų Bažnyčiai. 

Tuomtarpu katalikų kuni
gai, nors pergalėjo nezaležnin-
kus, kenčia didelį vargą. Visa 
ką Čekų kunigas pelno per 
dvejus metus vos tik užtenka 
vienai eilei drabužių. Todėl 
Čekų kunigai vaikščioja sud
riskę. 

Bet žmonių mintys ir širdys 
jau grįžta prie katalikystės. 
J Čekijos parlamentą tapo iš
rinkta katalikų atstovų dau
giau negu tikėtasi. 

Iping organizavo jaunuosius 
darbininkus. Pabaigęs filoso
fijos ir teologijos skyrius Bo-
nn'o universitete, kunigas 
Brauns atsidėjo mokintis vi
suomenės mokslų, arba socijo-
logijos. Juos jis ištyrė iš kny
gų ir iš gyvenimo. Universite
tas jam pripažino daktaro lai
psnį teisių ir politiškos ekono
mijos moksluose. 

Per dvidešimts metu kimi-
gas daktaras Brauns gyveno 
tarp darbininkų su darbinin
kais. Jis taip-gi tapo išrink
tas į centralę Volks-Vereino, 
t. y. Liaudies Susivienijimo 
valdybą. Tos Liaudies Susivie
nijimas Vokietijoje yra visų 
katalikų darbininkų draugijų 
ir organizacijų sus i telki ma< 
tiek nepanašus į Amerikos Lie
tuvių Katalikų Federaciją, 
kad tūkstantį kartų už ją di
desnis. Bebūdamas Liaudies 
Susivienijimo valdyboje kun. 
Brauns dar labiau susigyveno 
su darbininkų reikalais. 

Vokiečių imperijai sugriu
vus, respublikai jos vietą už
ėmus tapo įvesta nauja darbi
ninkų ministerija. Šiandie Vo 

POLITIKA. 

Prancūzijos vyriausybė yra 
laisvamanių rankose, bet Elza-
sas ir Lotaringija yra katali
kų žemės. Jiedvi dabar tapo 
atidalintos nuo Vokiečių ir 
priskirtos prie Prancūzų. 

Liepos mėnesije mieste Col-
mar buvo katalikų draugijų 
kongresas. Draugijoms mar-
šuojant į posėdžių vietą Pran
cūzijos kariuomenės orkestras 
grojo. Posėdžiuose dalyvavo 
daug augštu valdininkų. Pats 
departamento prefektas, kaip 
Amerikoje gubernatorius, lai
kė prakalbą kongrese. 

F*neš karę nei sapnuoti ne
buvo valja Prancūzijoje apie 
tokius daigtus. 

GARBE ANGLAMS. 

Londone yra draugija vadi
nama British-Israel Kederati-
on, t. y. Angliško izraeliaus 
Federaeija. J i sakosi turinti 
80 draugijų ir keletą tūkstan
čių narių. 

Šįmet ta Federacija laikė 
savo pasaulinį kongresą Lon
done. Federacijos vedėjai 
sako, jog Anglija 
dėlto laimėjo šitą kare, kad 
Anglija yra žydų tautos rųšis. 
Anglo-saksai esą kilę iš žydų. 
Karalius Jurgis yra tiesiog 
karaliaus Dovydo vaikai. Tik 
Britisb-Tsraelitai mcrka supras
ti Šv. Raštą, šiaip niekas. 

Vienas paklausė jų: " A r ga 
lite prirodyti ką sakote?" — 

Taip ," atsakė užkišusiais . 
Londone yra viena trioba, aš 

nesakysiu kur ir koicia. Ta« ne 
Westminster Abbei. Toje trio-
boje sudėti visi raštai. Vieną 
dieną visam pasauliui pasiro
dys,, kad taip- yra, kaip mes 
sakome." 

-
Visokių niekų žmonės pri

plepa ir atsiranda tikinčių, 
jiems. Anglai. žydai!• Jurgis 
Penktasis Dovydo sunūs. Ne
mažai turi drąsos," kas tokius 
niekus ištaria neva tikėdamas, 

. . 

. «, 

LKstuvos atstovas Praaeuai- daugw*os Lietuvių gyvena-
Beikia pastebėti, kad ir Len- f W « P. O. L*bič-Milo&a» 5 mos žemės, Šiandien esančios 

Liepos §ių metų įteikė Prameu- x : '*' **l~ T :" 
ai jos ministrų pirmininkui Mil 
lerand'ui gražiai sustatytą ra&-
tą, kad Vilnius galutinai tek
tų Lietuvai. " D r a u g o " re
dakcija džiaugiasi gavusi nors 
sunkia^ paskaitomą nušutusią 
to rašto kopiją. 

Pirmiausiai tame rašte iš
reikšta mintis, kad dabartinė 
pasaulio padėtis duoda vilties 
tikėtis, jog karės veikiai pasi
liaus, ir jog Lenkijos bei Lietu 
vos santikiai iškels Vilniaus 
klausimą. 

Jame Lietuviai pasirodė 
rimti ir giliai protingi ir gi
liai tikį į savo teises. Skir
tumų tarp Lenkų ir Lietuvių 
nepanaikino nei praeitis po 
bendru monarchu, nei 18 šimt
mečio pabaigos nelaimė, nei 
Vokiečių užplūdimą*. (Šitą 
mintį p. Milošas išreiškia ste
bėtinai gabiu diplomatiniu 
būdu, švelniai, nejučiomis ir 
aiškiai tiems, kurie yra prip
ratę mintyti apie diplomatinių 
raštų turinį). 

Lenkijos garbė pasidaugino 
lietuvių Jagailos, Mickevi
čiaus, Kaatiuškos vardais. 
Lenkijai teko visa garbė drau
gavimo karės žygiuose su 
Prancūzais pradžioje 19 šimt
mečio, o Lietuvai lik© sunkių 
aukų tylus dėjimas tamsoje. 
Bet Lietuva savo vyrais pa
daugino .Rusijos armija 11)14 
m. 

Šiandien Lietuva, pasinau
dodama Prancūzijos ir kitų 

[talkininkų užuojauta, pasirem
dama pati savo pastangomis, 
gydydama karės žaizdas, ap
siskelbė ne prigu Įminga ir 
džiaugiasi. Nesibijodama sve
timu įsikišimo, eidama pas
kui senus savo širdies norus 
Lietuva dabar krypsta į va
karus prie Praneuzijos. 

Čionai p. Miloš trumpai pri
mena senovės Lietuvos nuo
pelnus, jos arišką praeitį, jos 
pasekmingą organizavimą vi
sų viešpatijinio organizmo 
dalių ten, kur nieko nebuvo. 
Savo valios sutartim Lietuva 
parodė, kad naujai besigrupuo 
jant Europos rytams Lietuva 
gali būti labai naudinga vie
toje sugriuvusias Rusijos. 

Dabar kyla sutarties jaus
mai tarp Lietuvių bei Latvių 
ir tarp Suomių bei Estif. Bet 
Lietuviai atsargus ir reikalų 
nestato žemiau už jausmus. 
Taikos reikalai jiems pirmiau
siai rupi. Lietuviai supranta, 
kad anapus susivienijusios 
Vokietijos reikia jiegu lanko, 
stovinčio ant tikro geografi
nio pamato. Jame Lietuva y-
ra dalis turinti daugiausiai 
zmomų. 

Anapus tų valstybių, susi
dariusių nepakenčiamais nuo
seklumo dėsniais ir Romano
vų imperijai bus patogu, lyg 
pavėsije atsilsėjus, po perver-
smių atgauti jiegos, nes sve
timi nekliudys. Kad visa^ tas 
įytų Europos sustiprinimo pla 
nas galėtų būti ant tikrų pa
matų, tai reikia Vilniaus klau
simą išrišti nepaliekant pro
gos perversmėms, o prisitai
kant prie senovės liudijimo ir 
prie kraujo balso. Reikia ne
užmiršti, kad Lietuva pasi
žymi nevien savo rimtumu, 
bet taip-gi savo ištverme. A-
biem tautom Lietuvai ir Len
kijai yra lygiai naudinga 
nustatyt savo santikius teisin
gai pagerbiant viena kitos ne-

[prigulmybę ir teises. 

I r visatinoji Europos taika 
ir vietinė ramybė, ir ekono 

po svetima armija, grįžtų Lie
tuvai. Palikus tas žemes po 
Lefikais Vilmus turėta skur
sti, nes butų pačiame toiyįna
me Lenkijos kampe šalę sve
timos ir neprielankios apfeHn-
kės. 
Priešingai, grįždamns Lietu

vai Vilnius tampa jo/, sostine, 
gyvena vienu su ja gyvenimu 
netik ekonomijoje ir politiko
je, bet taip-gi mokslo ir reli
gijos žvilgsniu. Nauji santi
kiai su Klaipėda priduotų 
naujos laimės Vilniui. J u g ja
me visi Lietuvių praeities p# 
laikai ir brangieji paminklai. 
Jame Lietuvos didžiavyrių 
gyventa. Prieš tuos žvilgsnius 
m t ekonominiai žvilgsniai nu
linksta. Vilnius buvo Lietuvių 
tautos centras stabmeldijos ir 
krikščionijos laikais. 

Jo gyventojai, tiesa, mišrus, 
bet dauguma vis-gi lietuviško 
kraujo. Apielinkė dar lietuviš
kesnė. Žydai, skaitlingi Vil
niaus gyventojai, ir tie jau
čiasi geruoju su darbščiais 
lietuviais. 

Jeigu dabar talkininkų vieš
patijos galutinai pripažiatų 
Lietuvos nepriklausomybę de 
jure ir pripažintų jai Vilnių 
su kitomis lietuviškomis že
mėmis, tai netik palengvintų 
dabartiniai Lietuvos valdžiai 
tautos sutvarkymo darbą, l>et 
sustiprintų ją jos užrubeži-
niems uždaviniams. 

Po tuo raistu, kurį čia trunt-
pai perpasakojome, yra pasi
rašęs mųs atstovas Paryžiuje 
p. O. L. Milošas. 

JCuo savęs galime pridėti 
tiktai dvi pastabas. Pirmutinė 
yra, kad sunku geriau susta
tyti diplomatinį raštą, kaip 
tas sustatytas. Prancū
zams tu*fes palikti ypa
tingai graži to rašto 
kalba. Kitos tautos netaip la
bai jaučia savo kalbos 'gražu
mo reikalą, kaip prancūzai. 
Todėl Lietuvos valdžia lavai 
gerai padarė paskirdama, į 
Paryžių atstovą mokantį pran
cūziškai geriau u'; daugelį 
Prancūzų. 

Antra pastaba yra liūdnes
nė. Mes buvome gavę iš Pary
žiaus žinių, kad talkininkai 
trimis dienomis prieš 6 Birže
li*» liepė L e n k a i s įrrą-žinti 
Vili iy ir Lietuviškas apielin
kė s Lietuvai. P-no Milošo laiš
ką** parodo, kad ta mųs gau
toji žinia buvo paleista tilc 
taip sau, kad mus pradžiugin
tų. O bet-gi ta žinia buvo iš 
oficijalių asmenų. Negerai, 
kad augšti Lietuvos įgalioti
niai permažai tesirūpina ištir
ti faktus, prieš juos prane
š a n t laikraščiams. 

Pajeslis ' (Kėdainių apskr.). 
Įvairaus plauko agitatoriai 
veikia čia prieš valdžią ir St. 
Seimą, visaip meluodami žmo
nėms. Seimo atstovas Mieteš-
ka, čia atsilankęs žmonėms 
paaiškino apie Seimo darbus. 
Agitatoriai bandė trukdyti, 
nes pajuto, kad jiems sprūsta 
dirva iš po kojų. J ie turėjo 
nutilti. 

REKONSTRUKCIJOS DAR
BO SUTRAUKA, 

KLAUSIMAI IR ATSAKY-
! • • • . II . .—Į . 

žmogaus Proto Apribojimas. 
Klausimas. Išmintingas žiao-

gas kartą vaikščiojo pajūriu 
ir giliai mintijo, kas- tai yra 

['Švenčiausioji Trejybė, nors 
jis žinojo, kad Šv. Jonui krik
štijant Dievą Sunų Dievas Šv. 
Dvasia ilsėjosi ant dešiniojo 
peties, o Dievas — Tėvas kal
bėjo augštai. Tik žiuri išmin
čius: štai vaikutis sėdi, turi 
riešučio lukštą, semia iš juros 
vandenį ir pila į duobukę ar
klio išmintą. " K ą tu čia vei
ki, vaikeli V\ — "O-gi perpil
siu įurą į šitą pėdą." — " P a 
ilsi, vaikeli!" — "Tėvai , len
gviau ma jurą perpilti, negu 
tau Dievą savo galvoje sutal
pinti. Kiek žinai apie Jį, te
gu tau užteks. I r kitiems tą 
pasakykie. Amen." Vaikučio 
nėra. Išminčius susigėdo. J am 
užteko to, ką jis žinojo. Bet 
geistina žinoti, delko Diedas 
mums neduoda visko žinoti a-
pie Save f 

Vargdienis. 

Atsakymas. Tamsta labai 
gražiai apipasakojei daug 
reiškiantį atsitikimą, tik ne
pasakei, kad anas išmintinga
sis'žmogus buvo šventasis Au
gustinas, Iponos vyskupas, di
dis pasaulio išminčius. J i s mi
rė 430 metais po Kristaus gi
mimo. 

Šv. Baste, kur aprašytas Šv. 
Trejybės apsireiškimas Šv. Jo
nui krikštijant V. Jėzų, nėra 
pasakyta, kad Šv. Dvaaia bu
tų ilsėjusis ant dešinio V. Jė
zaus peties, tik pasakyta, kad 
J i pasirodė balandėlio pavi
dalu. 

Daugeliui rupi, kodėl Die
vas neduoda žmonėms visko 
suprasti? Atsakymas yra ste
buklingo vaikelio pamokinime: 
lengviau yra jurą į nrklio 
pėdą perpilti, negu žmogui 
Dievo galybę savo galvoje su
talpinti. 

Mūsų nekantrumas klausia, 
kodėl irujt protai ne viską iš
mano. Lygiai galėtume klausti, 
kodėl tnųe rankos nesiekia 
plačiau sieksnio, kodui mųs 
kojos neatkelia nei penkių pu
rų kviečii* Visi tie klausimai 
sueina i vieną, kodėl žmogus 
taip mažas? Atsakymas jam 
yra : "Tružtenkie tau to k$ 
turi, nos nei tą ne pats sau 
pasidarei ką turi. Ne pats su-
rėmei sa\o kojas, ne pats pri
s ikabini rankas prie savo 
liemens, ne pats įsistatei sau 

[akis į vei 'ą, ne pats pasidarei 
savo pro 13. Džiaugkis na gavai 
ir mokėk sunaudot gera i . " 

Jug gana žmogui, kad jo 
protas išgalėjo surasti geležį 
kalnuose ir iš jos pasidaryti 
tiltų per upes, ir mašinų dir
bančių darbą už mus. Per ju
rą tiltas nepertenka, bet lai
vas pe i tenka. Jį protas pada
rė, šiandien didžiausias j aukš
tis yra žmogus, nes išlekia 
augščiau už erelius ir daugiau 
paneša lėkdama. Didžiausia, 
greičiausia ir galingiausia žu
vis yra žmogus, nes dideliais 
laivais paneria po vandenim 
ir plaukia jo viršum. 

Trumpos žmogaus rankos, 
bet jos pasiekia viską ant že
mės. Mažos jo ausys, bet per 

Bet tiktai ant žemės. 
Žadėjo Dievas nelaikyti žmo

gų amžinai ant žemės, kad ji 
įmn nevirstų kalėjimu. Kaip 
pridėdamas protą prie gyvo 
kūno Dievas padarė žmogų 
karalium ant žemės, *aip ža
dėjo prie proto pridėti dar 
vieną dovaną, kad žmogus iš
vystų visas dangaus grožybes, 
kad patirtų visas amžinosios 
laimės linksmybes, kad regėtų 
Patį Dievą veidas į veidą. 

Ne visi žmonės to nori. Die
vas nenorinčiu neverčia pane-
vali. 

Kol žmogus yra ant žemės, 
tol jis gali protu patirt i visa 
kas yra ant žemės. Jeigu žmo
gus nori patirti visa kas yra 
danguje ir Dievuje, tai neuž
drausta tat, nei nepaslėpta, 
bet reikia pirma patekti į dan
gų ir pamatyti Dievą. 

Norėti pasilikti ant žemės ir 
bebūvant ant jos suimti į pro
tą visa kas yra danguje ir 
Dievuje yra taip pat nepro
tinga, kaip norėti mokslo, bet 
nenorėti mokintis; norėti or*i-
gerti, bet nenorėti pasisemti 
vandens. 

Ktm. P. Bučys. 

KORONA FERRATED 
V7INE IR JO VARTOJIMAS. 

« » • < • » » • • • • • • • • • • • • • . • « » , 

mmjk Gerą Amatą. Už-
įdirbt $35 iki $75 Savaitėj ] 

Būk kirpėju. K i - ' 
rpėjal visur rel-
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes iSmokiname 
į keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

y i etos atdaros. Specijalis 
KriauČystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

i MASTER SCHOOL 
190 IT. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4tu lubų. 

nanties. 

S. D. LACHAWICZ 
LJETL VYS G R A B O R I L S 

Patarnauju, laidotuvėse ko pigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbo busite uSgronediuti. 
2814 W . 2 3 M . Obicago, UI. 

~ — • i 

DR. S. BIE2IS. 
LIETUTIS OTBYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 West 2flnd Street 

Tel. Canal 6222 
Res. 3114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 
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J.P.VVAITCHES 
ATTORHEY AT LAW 

I M I ADVOKATAS 
VA L.* Vakarais 7 iki 9 
Nedėliotais 11 iki 1. 

4509 S. Ashland Ave. Chlcago, UI. 
Pitone Yards lOftS 

f 
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Kada jis turi būti vartojamas: 
Kaip tik apsireiškia ženklai nete
kimo apetito. Užkietėjimas ir ne-
įvguleris vidurįų veikimas. Dažnas 
ar kasdieninis galvos skaudėji
mas, paeinantis nuo pilvo kataro 
arba sugedimo virškinimo proee-| 
so. arba kraujo sumažėjimo, kas 
matoma iš išbalusio ir išblyškusio 
veido ir svaigimo. Arba a tgau
nant po ilgos ligos, kuomet visa 
sistema yra sumenkėjus, kuomet 
energija ir abelnas kūno stovis 
yra silpnas ir nupuolęs. 

Patariamas Seniems ir delikat-
niems žmonėms. Kuomet reikalau
jamas malonus tonikas ir paaksti-
nimas, kad sistema ateitų į 1101-
malį padėjimą ir n a turai j stipru
mą. 

Korona Ferrated Bitter Wn*e 
yra labai geras atsigriebiant po 
šalčio, kosulio, kataro, arba karš
čio. Visuomet reikalauk Korona 
Wine. Parsiduoda Drugstoriuose, 
arba rašyk: Boleslaw R. Kozlovs
kį Laboratories, 4755 So. Looniis 
Str., Chicago, 111. (Apgr.) 
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ŠV. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

VVAUKEGAN, ILL. 

« * • • • • 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Merg&& otreet 

CHICAGO, ELLTBOIS 
Tetefomas Yards MSS 

Taiandos: - U lkl 11 i i ryto: 
f po piety lkl t rak. Nedėllo-
mls nuo S iki 8 vai. pakars. 

Dr, L L MAKARA& 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
BSMlaadc: IfBM Ss. BBchlgatt Avw» 

M t f M M 1'uJ tou«n MS Ir PaU 
CbiCago): 4515 8o . WooJ 

M* fi:3S M 
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telefonus ir telegrafus jos gir-
Eteonominė Padėtis. Iš Bal- Įdi viską. Menkos žmogus a-

kiečiai pripažįsta, kad jų že-Įarba apsimesdamas tikinčiu, [rainiai reįkalai verčia, kad banką. 

trraore pareina žinia, jog aš
tuoniolika įvairnj darbų uni
jų, atstovaudamos 50,000 na
rių, susitarė tverti kooperati-
vižką draugija, kuri prigulės 
unijoms. J i turės savo krau 
tuves ir fabrikus išdirbimui 
įvairių, kasdien reikalingų 
daiktų. Draugija įsteigs savo 

kys, bet jos per žiūronus ma
to ir svetimų pasaulių tolybe 
ir smulkiųjų gyvuolėlių pas
laptis ir peršviečia per neper
matomus daigtus. 

G-yvublianis Dievas davė 
akių, augų ir kitų jaustuvij. 
Žmogui prie jų pridėjo prot$. 
Todėl žmogus tapo karalium 
ant žemės. 

-
Pirm. — Antanas Sutkus, 1317 S. 

Victory Str. 
Vice-Pirm. — Steponas Keliotis, 

1228 So. Victory Str. 
Nut. Rast. — Jurgis JBukantis 

1201 So. Victory Str. 
Finansu-Rašt. — Tavadoras Sta-

nulis 502 So. Utica Str. 
Kasierius — Antaną* Bakšys 1339 
' So. Victory Str. 

Kasos Globėjai: — 
1. Pranas Kasdelevičius 1017 — 

Eight Str. 
2. Jonas M. Leškys 1329 Sb. Jack-

son Str. 
3. Petras Pocius 726 Eight St. 

Maršalkos:— 
1. Kazimieras Stulginskis 1339 S. 

Victory Str. 
2. Jeronimas Šimulnas 759 Sken

dau Road. 
Knygins. — Pranas Kapturauskis 

1321 So, Victory St. 
Vėliavos nešėjas: — Stanislovas 

Urbonas 911 Eight St. 
Organo Užžiurėtojas — Kazimie

ras Burba 1416 S. Preseott Ave. 
Šv. Antano Draugija susirinki

mus laiko po 8-tai dienai pirma 
sekmadieni, kiekviena mėnesi, -ma 
valanda po pietų, Lietuviu svetai
nėje, 9th ir So. Lincoln Str* Wau-
kegan Illinois. 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIK0L1S 

. JAetavis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą, i People Teatrą 

161S W. 47 Str. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 lkl 3 po pietų. 

1 6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 
Res. 2914 W. 4Bid Street. 

Nuo ryto iki piet 
Tel. McKinley 26* , 

^ » » — » » » • » • » • » * » » Mil 

Telefonas Boulevard 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8331 8. Halsted Str. 
VALANDOS: 9—12 A. M. 

1—6; 7—8 P. M. 
i m m • » • mmt m • • &m mm m 

I 

RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

• • 

t . v 
1S 

Ofisas Didmiesty!: 
29 South La Salle 

fe 

TeL Central 689* 

Vakarak, 812 W. 33 Mt 
TeL Varos 4481 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

1 

DR. CHARLES SE6AL 
Perkėlė savo oflsa po nnm. 

4729 S. Ashland Avenue 
SpeciaUstas džlovn. motern ir vy
rų *J0 , 

Valandos nuo 16 iki i i išryto; n u o | 
2 iki S po pietų; nuo 7 iki 8:20 
vakare. Nedėliomia 16 Iki 1. 

Telefonas Dre*el 
^ * * " ^ ^ m m m. 

<>' I 
Telephone. Yards 6481 

JMiKA 
A.SHUSH0 

Tnriw patyrimą 
moterių ligose: ru-
PMUngii prižiu-
rhi Hcono ir kūdi
ki laika Usos. 

fetft So, Halsted g*., m. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
• » » • » • • • m « 

DUQUESNE. PA. 

Rugpjūčio 1 d. buvo įren
gtos prakalbos Lietuvos Lais
vos Paskolos reikalais. Kal
bėjo p. Vaškas nupiešdamas 
Lietuvos padėtį ir ka ip veikia 
josios valdžia. Pr ie to buvo 
rodomi paveikslai nuimti Kau
ne, kuriuose pažinau ir savo 
pažįstamą ant Kaukazo. J i s 
dabar yra pabėgės iš Lenkų 
ne la i svė j 

Rugp. 15 d. Apšvietus tau-
tiškai-katalikiškas choras ren
gia gražų pikniką ant Ham-
velte 's ūkės, prieš Kenavvood 
parka. Pradžia 10 vai. ryte. 
Kviečiamas yra mokytojas p. 
K. Sabonis, podraug visas 
Pi t t sburgho ir apielinkės jau
nimas atvykti tan piknikam 
Visi galės iki soties pasilinks
minti. Bus įvairių užkandžių 
ir lengvų gėrimų. Gros puiki 
muzika. 

Tėvai prašomi su savo vai
kučiais taipgi atvykti į tų jau
nimo piknikų. 

Choro komitetas. 

veikimą dailės ir apšviestos 
srityje. Rengimas vakarų, dai
nos, paskaitos — tai progra
ma, kurių ilguose rudens ir 
žiemos vakaruose turės vy
kinti. Reiktų tik, kad visas 
prakilnusis Roselando jauni
mas, nepriklausantis da r pr ie 
kuopos, susispiestų i r bendrai 
dirbtų kultūros darbų. Tėvai 
savo sūnelius bei dukreles tu
rėtų paragin t i įsirašyti 8 kuo-
pon ir veikti Bažnyčios naudai 
ir tautos gerovei. 

Susirinkimus kuopa laiko 
kiekviena antrad-onį vakare 
Visų Šventų parapi jos svetai-

'f "I "V l*nm, •-

( • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 

Pirmutinis "Draugo" 

" " • • . -
_ 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI 
Pagalbininkai 

Bei generalio fabriko dar
bo, kaip trucking, šlavimo ir 
tt . 

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Boul. 

- Ą 

r.eje. 
Alfonsas. 

ŠALTIS, KURIO NEGALI 
NUSIKRATYTI , YRA PA 

VOJINGAS. 

WAUKEGAN. ILL. 

Šeštadienyje, liepos 31 d. 
Lietuvių svetainėje įvyko pra
kalbos. Kalbėjo studentas Al. 
Raekus apie Lietuvos preky
bų i r pramonę ir Amerikos 
Lietuvių bendroves. J i s gyrė 
visas bendroves, bet sakė, kari 
viena" iš jii y r a tv i rč iaus ia , tai 
Prekybos bendrovė Bostono, 
Mass., geriausia atlieka viso
kius patarnavimus kaip čia. 
Amerikoje, ta ip ir Lietuvoje 
Po to ragino wankeganiečius ^ nes jie nežino, jog j a ser-
pirkt i jos serų, nes, anot kal
bėtojo, kuomet bendrovė turės 
daugiau pinigų, tuomet galės 
steigti dirbtuves ir varyt i pre
kybų. Tų darbų ji vykdins 
Lietuvoje. 

Pertraukoje kalbėjo ir apie 
Lietuvos Laisvės Paskolų, ra
gindamas pirkti bonus. 

P-no Raėkaus prakalba vi
siems patiko. Gaila tik ; kad 
žmonių neperdaugiausia susi
rinko. 

Prakalbose buvo ir keletas 
bolševikų, kurie kalbėtojui da
vinėjo įvairius klausimus; k.a. 
apie ėmimų muito ant Lietu
vos rubežių ir tt. J visus jų 
klausimus p. Raekus tinkamai 
atsakinėjo. 

Netrukus \vaukeganiečiai 
ketina įrengti dideles prakal
bas L. L. Paskolos reikalais. 
Nes \vaukeganiečiai nori iš
pirkti j iems paskirtų kvotų, 
kad kitos kolonijos nepaliktų 
užpakalyj. Prakalbų pavyki-
mas i r pardavimas paskirtos 
kvotos priklausys nuo visų 
Waukegano darbuotojų. 

Augštuolėlis. 

Kuomet pasai/lis dar nepas
veiko nuo karės žaizdų, Su
vienytų Valstijų Viešos Svei
katos Biuras išleido perser
gėjimų prieš priešą namie, ku
ris kasmet ima daugiaus au
kų negu karė ir nepanašus 
Vokietijai. Tas priešas yra — 
plaučių džiova. 

Kas trvs minutos viena y-
patą Suvienytose Valstijose 
miršta nuo plaučių džiovos. 
Kasmet plaučių džiova suma
žina tautiškų galių, atimda
ma šimtus tūkstančių jaunų 
vyrų ir moterų. 

Plaučių džiova nukreipiama 
t i n k a m u gyvenin iu . S u g a u t a 
laiku yra išgydoma. Iš dides
nės dalies nežinėliai ir neat
sargus kenčia nuo baisios li-

"*M> 

ROSELAND ILL. 

Rugpj. 1 d. ant gražaus Be-
verley kalnelio L. Vyčių 8 
kuopa buvo įrengus šeimininį 
išvažiavimų, f vairus Žaidimai, 
dainos, raliavimai nė ant va
landėlės nesustojo per ištisų 
dienele. Vytės šeimininkės — 
p-lėa B. Pėstininkaitė ir A. 

" Susnaitė, pagamino skanių 
užkandžių. Smagu ir gera bu
vo tame Roselando jaunimo 
išvažiavime. 

Žiūrint į U Vyčių 8 kuopos 
darbuote, aiškiai gali matyti , 
kad dabart iniu laiku ta kuo
pa daug daugiau darbuojasi 
sulig vyčių obalsio. P r i e kuo
l a s priklauso, gfali sakyti, vi
sas susipratęs Roselando jau-

Ateinančiam rudeniui 

ga iki jau pervėlu, a rba jeigu 
žino, kad plaučių džiova ser
ga, jie t iki , jog ta ip vadinami 
" p a t e n t " vaistai išgydys 
juos, vieton geriausios rnedi-
kalės -priežiūros, sveiko vaF-

sviežio oro ir pasilsro. 
Turėdamas tautos gerove 

ir sveikatų omenyje. Su v. 
Valstijų Viešos Sveikatos Biu
ras kų tik išleido knygutę 
" B u k Sve ikas . " Knygutė ap
rašo, ka ip panaikinti plaučių 
džiovų. Simptomai duoti leng
vai ir t rumpai — menkas ko
sėjimas, tęsiant apie mėnesį 
ar daugiaus , silpnėjimas, kar
štis po pi et , naktinis prakai
tavimas, kraujo ėjimas nuo 
plaučių. Je igu nors vienas iŠ 
tų simptomų pasirodyhi, eik 
pas gydytoja. , 

Apar t to, knygutė nupiešia 
t inkamus budus gyvenimo ir 
jeigu žmonės sektų juos, netik 
sulaikytų plaučių džiovų, bet 
ir ki tas ligas. 
. Tankiai plaučių džiova pra
sideda su šalčiu. Je igu pagau
ni šaltį ir negali nukra tyt i , 
eik pas gydytojų. 

Je igu nori gaut i viršminė-
tų sveikatos knygutę, parašyk 
į U. S. Public Heal th Serviee, 
Washingtonan, D. C. J i e pri-
siųs. 

REKONSTRUKCIJOS DAR 
BO SUTRAUKA. 

vyčiai tur i pasibrėžę platų 

Kasos Departamentas. Bure-
au of Internal Revenue surin
ko ir indė jo kason $5410,284,-
874.90 už metus baigiant Bir
želio 30 d. sulig nesenai pri
imtų raportų. Ši suma yra di
džiausia surinkta kasmetinė 
taksų suma nuo laiko įsteigi
mo biuro 1882 metais. 

Tarptaut inė Politika, Tautų 
Lygos sekretoriai atvažiavo į 
San Sebastian, Ispanijoj , sut
varkyti aštuntą susirinkimų 
tarybos, kuris prasidėjo Lie
pos 30 d. 

Paned., Rugs.-Sept. 6, '20 
fLabor DayJ • 

National Grove Darže 
Riverside, III. 
Pradžia 9 vai. ryto 

R E I K A L I N G I L E I B E R I A I 
DEL FABRIKO DARBO 
DAUBAS PASTOVŪS. 

L I N K BELT GO. 
39th & S T E W A R T 

— — — _ — 

i — , 

REIKALINGAS PARTNERIS. 
prie krutamu paveikslų teatre. Vieta 
išdirbta. Biznis eina gerai. Kreipki
tės tuojaus 

V. MISEVIČIUTE, 
85-ls Ko. Halsted Str. Chlcago, IIP. 
Antros lubos. 
Valandos nuo 10 iki 2 v. dieną 

ir ,,6 „ 8 vai vak. 
Phone: Yards 2100. 

Finansine Atskaita 
Lietuvos Laisves Varpo Komiteto 

ĮPLAUKIMAI: 
Nuo Seimo lWn*aj Komiteto $4,022.13 
Nuo Seimo Rengimo Komiteto r . . . 343.00 
Kareiviu Organizavimui skirtos aukos -. 80.00 
Aukos Lietuvos Laisvės Varpo Išleistuvėse 5,289.70 
Rodant Krutamuosius Paveikslus 4$17.70 
Įvairios Aukos , 1,669.05 

• • • • • • • . . . . Nuošimtis ant pinigų. Bankoje 
Įvairios kitos įplaukos / . . 

• • • • • • • • • • 41.91 
27.47 

Viso jplaukė . » . ' • • • • • • • • • • • • • . • • « • • • • . . • • . . 
m 

— — 

IŠMOKĖJIMAI: 

$16,290.96 

—— — — 

Šis "Draugo" piknikas yra jo pirmutinis ir ŠKĮ metu 
VISŲ piknikų, gal bul, paskutinis, todėl reikėtų visiems ko-
skaillingrausia atsilankyti ir gerokai pasihnksmyti, darant 
"sudiev" visiems piknikams iki kitu mėty. Piknike bus link
smu žaidimų, įvairių pamarginimų ir dovanų atsilankiusiems. 

Kviečia "Draigo" Bendrove 

REIKALINGAS MANADZERIS I R 
KASIERKA 

Krutamu paveikslų teatre. Abudu ^ti
ri būti patyrę. Tik Subatorals ir Ne
daliomis. Kreipkitės tuojaus: 

V. MISEVICIUTIt, 
3548 S. HalMed Si. Clil«a«<>. III. 
Valandos: nuo 10 iki 2 dieną 

" 6 „ 8 vai. vakare 
Ant antrų lubų. 

TAUTOS FONDO PAJAMŲ BEI IŠLAIDU ATSKAITA: 
Birželio mėn. pajamos; 

Clevcland, Ohio. 22 sk 250.14 
Uary, Ind. L. P. Ž. . . : : 74.22 
ChicĄgo, (Romland). 111. 67 sk ' 118.88 
Athol, Mass. L. P. Z 45.00 
Bontlcyvillo, Pa. 88 sk. .. '. 61.00 
Kockford, III. 44 sk 68.15 
E. Vandergrift, Pa. 108 sk ' 59.00 
Easton, Pa. 100 sk ' 2.00 
Chieagu, 111. 31 sk 144.30 
Girardville, Pa. 3 sk. ..' > jfclO 
Kenoeha. Wis. 78 sk J 0 O 8 
Newark, N. J. 1 sk ; 12.00 
Tumbola, Pa. 124 sk 1.15 
Grand Rapids, Mich. 41 sk ' 24.85 
Pittaburgh, Pa. 90 sk. Sv. 'Vincenta par 58.00 
Chester, Pa. 17 sk 31.f>0 
Sioux City, Iowa, 74 sk. L. P. Z. 58.75 
Rumford, Me. 140 sk ' 9.00 
Newark, N. J. 1 sk : 20.05 
Lawrencc, Mass. 87 sk ' , ll.UU 

Viso labo .$1,160.07 
Iki 1 d. Birželio yra likę 24,862.68 

Kartu $26,023.35 

Birželio mėn. išlaidos: 

Sekretoriaus al^a už Gegužį 150.00 
Pasveikinimas Liet. Sie'ig. Seimo kablegrama 
Krikščioniškai akcijai Lietuvoje 

. . . . . . 

• • • • • 

.6.98 
.» loOO.OO 
• • 

REIKALINGU 
Naktiniai ir dieniniai janltoriai ir ja-
nitorės. Kreipkitės j vyriausiąjį J a -
nl tor i i j . 
Micliigan Itoulcvard BnHding, 

30 N. Mkhifcan Ave. 

askelbimai laikraščiuose *. $288.15 
Spaudiiiimas paskelbimų ir kitų reikalingų dalykų 374.78 
Svetainės ir War Tax 883.62 
Operatoriai krtttamųjų paveikslų ir mašinų randa 86.31 
Publicistas, stenografar, knygvedys . , 603.11 
Geležinkelio lėšos, kalbėtojų ir Varpo globėjo 125.74 
5,000 pėdų filmos ir įtaisymai 2,039.67 
Piešiniai ir klišos, propaganda vajui 133.41 
Expresas ir pervežimas Varpo 194.41 
Telefonai, telegramai, krasos ženklai, žemlapiai ir tt 153.92 
Benai, muzikantai, dainoriai, pianų randa 228.20 
Varpo ženklai ir gėlės 438.06 
AutomobiRų ir Taxi raudavojimat? 83.80 
Šauliam perduota auka % 1.00 
Lėšos permainant Amerikos bonus ir War Savings Stanips . . 80.19 
Pasiųsta Paryžiun Lietuvos Atstovybei 8,526.65 
1 ^igų randasi ant rairkų bankoje 2,049.94 

P 
Palyginimas $16,290.96 

m : i h \ i I \ < ; I 

Leiberiai prie Hamson Tractor Co., 
Janesville,v Wi»c. Laivas su Bosu; ga* 
Įima eiti su superendentu kasdieną 
12 P. M. $6.00 iki $6 j dieną; vaiz
bininkai ir visokie mechanikai; ma
šinistai; karpenteHai; muolderiai; 
geri eutteriai; Ir grinderiai; found-
rės Kompanija duoda kambarį ir 
Hurtltį. S i u n č i a k a s d i e n a iš W i » o o n -
«in j M i c h i g u n M i š k u s ; t e a m s t e r i a i 
ir pjovėjai $75 iki $100 mėnesiui. 

Kambar ia ir Valgis; Reikalaujame 
p r i e d a r b o m i e s t e ; a n t ū k ė s ; $ t l 
mt'nesiui. K. ir V. Kasyklose, zlno; 
anglių ir copperio. Svettmžemius ve
žame } VVestus dykai kasdieną. 

DIAMOHD A6ENCV, 
557 W. Madison Str. 2nd floor 
TelefcMias Maln 5074. 

PAIISIDLO^A 
naminiai baldai (furnishiai) ant ke
turių kambarių. 

Kreipkitės: 
1916 Wabau.sia Avc. Clticago, 111. 

. SUTRAUKA IŠMOKĖJIMŲ: 
Pasiųsta Lietuvos Atstovybei Paryžiuje $8,526.65 
Padarymas Filmos 2,039.67 
Įvairios 
Pinigų randasi bankoje 2,049.94 

Gerbiamieji Lietuviai. Pranešu, kad 
aš parduodu biznj ČEVEKYKV 
KRAUTI*VE ir taippat turiu mašinas 
del čeverykų taisymo. Parduosiu viską 
kar tu iš priežasties, kad noriu vaiiuor-
ii Lietuvon. Man gaila parduoti ge
rą biznj, geroje vietoje, lietuvių apgy
ventoje. A# darau §«rą biznį, aš darau 
kitame mieste ta ippat Ir čia darau 
gerą gyvtenimą. Kas norėtų lengvai 
pasidaryti sau gyvenimą tai meldžiu 
kreiptis po tuo adresu 
1439 H. 49 Ct. Cicero, M . 

FABIJONAS A. PKTRAT18 S. 

A PETRAT1S & C0. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE—^IKSURANCE 
European American Bureau 
. Siunčia Pinigus. Parduoda 

Lalvokortes * 
J » O T A R I j r 8 A 8 

9* W. SStli Str. ClifcaKO, BĮ 
Telcphone Boulevard 911 

Palyginimas $1«,290.96 
c 

Kadangi Amei-ikon atvykus Lietuvos Misija paėmė į savo rankas ui-
są veikimą paliečianti Lietuvos Valstybe, todėl Lietuvos Laisvėf Varpo 
K o m i t e t a s j a u t ė s i u ž p a i - e i g ą p e r d u o t i g e r b i a m a i M i s i j a i " L i e t u v o s 

Laisvės Varpa/', FiUnas, likusius pinigus, aukautojų sąrašą, finansų 
k n y g a s ii* viską k a s t i k K o m i t e t o r a n k o s e r a n d a s i dėlei p e r d a v i m o t o 
vigko Lietnvos Valstybei. Ant Komiteto pasiulimo, Gerb. Jonas Vi
leišis, pirmininkas Lietuvos Misijos, sutiko tą viską priimti, ir tarp 
kitkos savo laiške * pasakė : 

"Š iuomi patvir t inu, jog Lietuvos Misija, remdamasi Tamis-
tos laiškais iš Birželio 11 dienos ir Liepos 8 dienos, t inka pr i 
imti savo žinion " V a r p ą " , Filmas, Ženklus, Aukautojų Sąra
šą, Finansų Knyga ir visus likusius pinigus i r ta
ria už tą ^ovaną Laisvės Varpo Komitetui širdingą sičių". 

Lietuvos Laisvė* Varpo Komitetas perdavęs viską Lietuvon Misijai, 
užbaigs savo darbą ir jausis paliuosuotu nuo tolesnių pareigų. Drau
gijoms ir asmenims prisidėjusiems gausiomis aukomis, Komitetas ta
ria širdingiausią aeių už taip didį pasišventimą mūsų tėvyniai Lietuvai 

Sulig Amerikos Lietuvių Seimo nutarimo Komitetas paruošė kuy-
cą talpinančia savyje trumpą Varpo istoriją ir aukautojų sąrašą. Mi
nėta knyga kartu su Varpu bus perduota Lietuvos Misijai. 

LIETUVOS LAISVES VARPO KOMITETAS 
Jonas I. Bagdžhinas, Pirmininkas. 

Ben. M. Butkus, Vice-PirmininkasJ 
Kazys Drangefis, Sekretorius. 
Antanas J. Kareiva. 
Jonas Viskontas. 

Kartu ...$1,656. 
-

Liet. Raud. Kryz. Rėmėjų sekei ja nuo įsteigimo to skyrio iki 
1 d. Liepos pajamų turėjo* v $38,874.84 

l f t t Indepeodenoe Blvd. 
Telefonas Vau Buren 2 M 

DRi Ai Ai ROTH, 

Išlaidų tame pat laike turėjo 34,300.29 
Dapanomin surinkta ir pasiusta Lietuvon už apie $1,000,000.00^ 
Nuo įsteigimo T. F. ikį 1 d. Liepos pajamų $483,343.47 
Nuo įsteig. T. P. iki 1. d. Licp. išleista 454,402.55 

Liepos, 1 d. lieka $28,940.92 
v Geležinio kapitalo ' . . 10,206.90 

Kun. J. Laukaičio fonde 11,916.73 
Kitų fondų 2,242.T4 

Liepos d. T. F. ižde randasi . . . . . . . . . . . .$24,366.37 
i 

t. R. K. Rėjn. sekcijos 4,574.55 
-

Viso labo $28,940.92 
"Draugo" *77 No. patalpintoje T. Fondo atskaitoje apleista yra 

Liet. Raud. Kryž. Rėmėjų sekcijos 1 d. Bal. balansas $10.61847, kas 
sudaro visą T. F. ir L. R. K. R. S. balansą $35,481.15. 

K. J . Kmšinskas , T. F . sekr. 
222 South 9—th Str. 

Brooklyn, N. Y. 

Rusas gydytoja* tr 
8peclj*UstM MotortflkTj. VyrUko 
Valkq tr wiaų cbronINkiį WgĘ 

VJ&JirDAS: 10—11 ryto »—» Po 
pletq f—S rak. Medėliomla 10—11 A 
Oftaavt 8054 Bo. HateieA St., Cfcio—B 

« 

CH1CAG0S LIETUVIU TARYBOS SPEC1JALIO KOMITETO 
RAPORTAS. 

• Crne«£o. Tll., Rnmjm ' io 1, 1920. 
j .rkOHiiifcta*, nuskir tas Cbic-agos Lietuvių 

Tarybos peržiūrėjimui Lietnvos Laisvės Varpo Finansinių 
Knygų, an t pareikalavimo pirmininko Lietuvos Laisvės Varpo 
Komiteto, liudyjaine kad mes atydžiai perk rat inėj ome įplau-* 
kimus i r išlaidas i r radome kad viskas y r a geroje tvarkoje ir j 
kad Lietuvos Laisvės Varpo Komiteto a tskai ta y ra teisinga. 

Chicagos Lietuvių Tarybos Komite tas 

Dr. A. L. Graičuuas. 
P e t r a s Piwaronas . 
Mar t inas T. Tamulimias. 

AKIŲ 
Expertas 

/VAIRAM A K t S IŠ
TAISO IK vieno ats i 
lankymo. Be chlcrofor-
mo. Daug iau 800 iSgy-
d y m ų užiaAuone. 

Atetk ir pa**vesk g lo 
omuoto i r regis truoto P h y s i - -

cian'tt Kurgeob, kuris a t l i k o specijalĮ 
iaetudljavtmą ga lvos . Ypat ingai 
AKIU, AU8U, N O S I E S IR G E I i K i B S 

PaaikUtusi iuas Dovanai . 
SilpiteM A K Y S KorflcM Ą 5 § * S 

dlpT 

?anwMlw4aK AKYH 
V) 

Skanrtaina NOMtS 
Tv%autt NOSIS 
KrHTa NOS1N 
l ži>tkini»Uh NOKI M 

l>kanči»t . Al'KYM 
T i a a i t o a A t K Y S 

l ž . i k i m ^ AtHTYS 

Skandam** AJKYS 
MiMMlUf4aK A 
airos AKV> 

S k u n d a m s M t R K l E 
s i lpnu I .KBKI .E 

K a t a r u a t a OBIUKLE 
Hsiplrtu* GKRKLK 

I K A N K I . I N O. ( A R T E R . M. D. 
N 23 n a t a i aart Stsate M E . 

VZ9 #o. S t a t e Str . Chtcago, III. 
V a l a n d o s : 9 iki 6. N»del iomia 10 iki 12. 

| Extra Proga Biznieriams! 
Parsiduoda "Draugfo" murinis namas. Stovi gero

je vietoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti 
lieavių šv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga-
rage, kurktose gali tilpti 3 automobiliai 

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 

] "HftATJGAS" PUBL. CO. 
1800 W. 46th Str. Chiea^e, BL S 

lafe J 

! 

Sold evwy%rhe» by fumite» deeSoa 
and daportmenf siores -

CNCLANDCR SPR1NG BED CO. 
0sw-ferk -BrooUyn - ChlcaSt 

m 
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Pirmadienis, Rugp. 9 d., 
šv. Romanas. 

Antradienis, Rugp. 10 d., 
šv. Laurynas, kank. 

ČIASI APLINKUI MIŠ 
KUOSE. 

PRISIPAŽINO VOGĘS PI 
NIGUS. 

Aplink namus bus galima me
džioti. 

Nes jam permažai mokėta 
algos. 

Suareštuotas George Bingli-
am 36 metu, 4147 Prair ie a ve., 
dirbęs kaipo knygų vedėjas 
Sehiff & Co., bankoje. Nes 
valstijinis banku egzaminuo-

99 fc. * . * 

tojas Binghamo knygose atra
do trustanf-ių $7.4.10 tūkstan
čių pinigu. 

Bingliam be jokio dvejoji
mo prisipažino vogę* pinigus 
dalimis. Tr vogdamas žinojęs, 
jog ateis tas laikas, kuomet 
jis bu* susektas. Tečinn to 
nepaisęs. 

J i s sakė: 
4 ' J i e mokėjo man algos $!(>."» 

į mėnesį. Aš turiu par i a ir 
vaiku*. Tu pinigų permaža 
pragyventi . Todėl ir vogiau. 
Žinojau, kad kuomet nors bu
siu nutvertas, lomiau pinigus 
mažomis dalimis. Man gana 
nesmagu. Bet jie man nemokė
jo tiek, kiek reikalinga pra
gyvent i . " 

PALAIDOTAS NUŽUDYTAS 
POLICMONAS. 

Žmogžudžiai vis dar nesuran 
darni. 

New Yorko valstijos giri-
ninkystės kolegijos preziden
tas Adams lankėsi Olneagoje. 
J i s eia apvažinėjo visas miesto 
apylinkes. Tr pareiškė, jog už 
keliolikos metų Chicago bus 
indomiausias miestas pašau-

lyj. 
I r štai kodėl. Cliieągos prie-

miesėiai didžiumoje yra miš
kai. Tuose miškuose vis dau
giau žmonių apsigyvena. Iš
taisomos gatvės, s tatydinamos 
rezidencijos. 

Už keliolikos metų d auge
li ui Oliieagos gyventojų nerei
kės kur ki tur eiti medžioti 
Tai galės padaryt i aplink sa
vo namus. Nes miškuose srr-
vens. * 

Cook apskrit is turi daug at
sarginio miško. Tai puikus 
daiktas miesto gyventojams. 
Nes šventadieniais ir atosto
gomis dešimtvs tūkstančiu gv-
ventojų liuosai gali važiuoti į 
tuos miškus ir pasigerėti vasa
ros gražybėmis. Tuo gali nau-
doties kiekvienas žmogus. 

Adams patar ia , kad tuose 
atsargos miškeliuose butų in 
taisyti ženklai žmonėms ori-
'utuotie*, kad nebūtų galima 

paklysti. Nes visokiu y ra žmo-
niu. 

L I E T U V O S LAISVAS PASKOLOS CHICAGOS IR A P I E 
L I N K S S APSKRIČIO STOČIŲ DOMEI. 

Aną diena pajaidotas nužu
dyto polie.mono Mofjurk lavo
nas. J i s buvo nnžudvtas keliu 
plėšikų jam saugojau! išmoka
mas; darbininkams užmokestis 
Vinegar Manufactnrins: Co o-
fise, ties 48-ta ir Leavitt gat. 
J i s apdraudė kompanijos pini-
gus, lx't už tai paguldė savo 
galvą. 

Palaidotas iškilmingai su 
bažnytinėmis apeigomis Buvo 
daugybės policijos. Buvo ir 
policijos viršininkas. 

Chieagos laikraščiai paskel
bė rinkimą aukų sušelpti liku
sią našlę. 

McGurk buvo detektivas 
seržantas. Ta<l detektivų ser
žantų asoeijacija paskelbė tuks 
tantį dolierių dovanų už suse
kimą žmogžudžių. Nes ligšiol 
jie nesurasti . 

P R I E Š PAGYVENIMŲ SA 
VININKUS. 

POLICIJA IEŠKO PRAŽU
VUSIOS MERGAITES. 

Sbakespeare nuovados poli-
eija ieško nežinia kur pražu
vusios 9 metų mergaitės Mary 
Kulig, 1736 Girard gat. 

Praeitą trečiadieni mergai
tė iš namų išėjo su muzikos 
lekcijomis ir nesu^ryžo. Jos 
tėvai yra nuomonėsVar tik ne
bus jinai pagrobta kokių pik
tadariu. 

PADARYTA DIDELĮ NUO 
STOLIAI. 

Wilson & Co. dirbtuvėje, 
Hermitage a ve. ir 45 gat., aną 
naktį pakilęs gaisras padarė 
$250,000 nuostolių. 

Obieagoje, kaip ir kituose 
dideliuose miestuose begalo 
pabrango pagyvenimų samdo". 
Namų savininkai tiesiog kiti 
su kitais lenktyniauja. Paduo
da jie daugeli pabrangimo 
priežasčių. Kai-kurios teisin
gos. 

Bet vra ir tokiu namu savi-
ninku, katr ie tiesiog nežmoniš 
kai pakelia samdas, kad tik 
daugiau pasipelnyti. Tokie 
" l a n d l o r d a i " verčiau pagyve
nimus laiko tuščius, jei žmo
nės nesiduoda apiplėšti. 

Buvo apgalvojama visokių 
priemonių prieš tuos skriau
dėjus. Bet ir ligšiol nesuras
ta t inkamų ir pasekmingų. No
rėta tokius pa t raukt i teisman. 
Bet tam tikslui nėra j staty
mų. Tr todėl samdomųjų pa
gyvenimų savininkai nuolat 
gieda, kad jie su savastimis 
gali pasielgti taip, kaip jiems 
tinkamiausia. 

Dabar sugalvojamas nau
jas būdas. Norima juos apdė
ti mokesti mis. Namų savinin
kai turėtų mokėti specijales 
mokestis miestui, jei norėtų 
imti p e r a u g t a s samdas už pa
gyvenimus. Kuo daugiau jie 
imtų, tuo didesnes mokestis 
turėtų mokėti. 

Bet, kaip žinoma, t a priemo
nė nepabaidytų savininkų. Nes 
mokesčių jie nemokėtų iš savo 
k i seni aus. Tą sunkenybę turė
tų atkelti visi tie, katr ie sam
dosi pagyvenimus. Dar pelno 
liktų i r patiems namų savi
ninkams. 

Lietuvoj Misijos pirmininkas J . Vileišis, maj. P . Žadei-
kis ir Marijona Jokubai tė a tvyks Chieagon 15 d., g. m., i r da
lyvaus rengiamoje manifestacijoje, kuri įvyks fa pačią dieną 
Audi tor ium'e . 

Po to jie pradės lankyti kolonijas sulig žemiau telpan
čio maršruto. Misija lankysis Cbicagoje i r apielinkėse t iks
lu, kad prieiti prie laimingo užbaigimo paskir tos mums pas
kolos kvotos. 

Visų kolonijų L. L. P . stočių y r a pare iga susirasti sve
taines ir kuoplačiausia išgarsint i ; su t raukt i publikos ir išpar
duoti paski r tas kvotas. 

Kviečiamos visos organizacijos, draugijos, kuopos bei 
pavieniai asmenys prisidėti pr ie sukėlimo žmonių upo. Tik 
ko-ordinuotas visų mūsų part i jų darbas tegali privesti %prio 
geriausio pasisekimo: išpardavimo Lietuvos Laisvės f a s k . 
bonu. \ 

• 

Maršrutas nebus permainytas nes Lietuvos Minija tokį 

J . A. Mickeliunas. 
Lietuvos Laisvės Pask. Chieagos ir 

npiel. apskričio ra i t in inkas , 
4410 So. Riehmond Str . 

Phone McKinley 1833-2797 

IŠ LIETUVOS. 
GIMINIŲ P A I E Š K O J I M A S . 

uzgvre. 

MARŠRUTAS 

Rugp. 17—7:30 vai. vak. 
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Bridgeport — Cliicaco, BĮ. 
J . Vileišis 

West Side — Ch., UI. P . Žadeikis 
W. Pul lman Ch., Ui. P . Žadeikis 
Brighton W r k Ch., 111. J . Vileišis 
Melrose Park , 111. P . Žadeikis 
Cicero, 111. J . Vileišis 
Chicago Heights , UI. J . Vileišis 
( iarv, Ind. P . Žadeiki-

• y 

Tndiana Harbor , Ind. J . Vileišis 
S. Chicago, 111. P . Žadeikis 
Roseland, Ciicago, TU. J . Vileišis 
North Side a i . , IM. P . Žadeikis 
18tli Street P . Žadeikis 
Town of Lake Ch., UI. J . Vileišis 
Springfield, UI. J . Vileišį-
(Irand Ra pi ds, Mieli. P . Žadeikis 

Šiuomi maloniai prašome 
kokiu nors būdu sužiuoti apie 
mano sunu Aleksandra Budė-
jį, a r j i s gyvena, a r ne. O j«i 
j i s neatsi^eptų į Tamstų hn\ 
są, prasor.u pranešt i gimi
nėms a r pažįstamiems, gal kas 
apie jį koki j nors žinių suteik
tų. Mes nuo jo, prasidėjus eu-
ruopiniam karui, ' iki šio laiko 
neturėjome jokios žinios. P r i eš 
karų j is gyveno mieste Nau-
jorke i r jo adresas busro toks : 
293 5 F. 155 St . New York, 
City, N. Y., Room 26. Alek
sandras Bųdėjis. 

Ant ra , širdingai prašome 
pranešt i mūmsLietuv*>n žinias, 
kokias norsv pasiseks surast i , 
a r ką nors pat i r t i apie jį iš 
giminių a r šiaip pažįstamų 
žmonių. , , 

J e igu j is gyvena ir atsiliep
tų, prašome pasveikinti jį nuo 
tėvo, motinos, seselių i r bio-
lių^ Mes visi «same Kveikf i r 
gyvi. 

Da r vieną, sykį maloniai 
prašome sužinoti ir į mūsų 
prašymą duoti atsakymą, už 
ką busime dėkingi. 

Jonas Budejis, 

A n t r a š a s : Lietuva, Kauno 
redyba, Kėdainių apskri t is i r 
paštas , Šėtos valsčius, sodžius 
Užkapiai, 

P . S. Kitų lietuviškų laik-
Vašcių redakcijos prašomos 
šitą paieškojimą perspauzdin-
ti. 

U, S. MAIL STEAMSHIP GOMPANY, m 
Važinėjimas iš NEW YORK tiesiog i 

BREMEN ir DANZIG 
Kambarėliuose ir Trečia Kieta 

Kreipkitės 

45 Broadway, New York City N. Y. 

arba į Vietinius Agentus. 
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Rockford, III. 
WestviHe, UI. 
Waukegan, Tll. 
Spring Valley, III. 
Keriosha, Wis. 
Omaha, Nebr. 
Racine, Wis 
Kansas City, Kan<. 
Milwaukee, Wis. 
K. St. Louis, UI. 
Sheboygan, VVis. 

P. Žadeikis 
' J. Vileišis 

J. Vileišis 
y P . Žadeikis 

J. Vdeisis 
P. Žadeikis 
J. Vileišio 

P. Ža4leikis 
P. Vileišis 

P. Žadeikis 
J. Vileišis 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIjy. 

A. L. R. K. FEDERACIJOS 
CHICAGOS APSKRIČIO 

SUSIRINKIMAS. 

A. L. R. K. Federacijos Chi-
cagos Apskr. mėnesinis susi 
rinkimas bus antradieny j , Ru
gpjūčio 10 d., vakare, Dievo 
Apveizdos parap. mokyklos 
kambariuose, Chicago. Kadan 
gi yra daug svarbių, neati
dėliotinų reikalų, tad malonės 
visi skyriai ir draugijos pri
siųsti kuodaugiausia atstovų, 
atstovių. Taipgi kviečiami ka
talikai darbuotojai bei dar
buotojos. 

. V a l d y b a . 

IŠKELIAUJA LENKIJON. 

Los Angeles, Cal., Rugp. 8. 
— Amerikoniškas pasiuntinys 
Lenkijoje (iibson čia aplankė 
savo motiną. J i s iškeliauja at
gal Ijcukijon užimti ten savo 
Tietą. 

PRAMATOMA BEDARBĖ 
A N G L I J O J E . 

Londonas, Rugp. 8. — Mini-
steris pirmininkas Lloyd Geor
ge, parlamente pareiškė, jog 
vyriausybė pramatant i didelę 
šalyje bedarbę ateinančią žie
mą. Tad tuo tikslu iškalno tu
ri but apgalvotos, priemonės. 

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, 
Į>ievo Apveizdos par . svetai-
nėję, 184h str. i r Unidn a ve., 
7:30 vakare. , 

Trečiadieni je, 11 Rugpjūčio, 
Šv. Ju rg io parapijos svetainė
je, 33-rd str., i r Auburn a ve., 
7:30 vakare . 

Penktadienije, 13 Rugpjūčio, 
Šv. Kryžiaus par. svetainėje, 
Town of Lake, 46-th \J; Wood 
str., 7:30 vakare. 

Antradieni je, 17 Rugpjūčio, 
Visų Šventų parapijos svetai

nėje, Roselande 10800 S. Wa-
bash a ve., 7:30 vakare. 

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

Penktadienije, 20 Rugpju-
čio, Šv. Petro - i r PovylO par . 
svetainėje, West Pullmane 
12259 $o . Emerald ave., 7:30 
vakare. 

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

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

Penktadienije, 27 Rugpjūčio, 
Melrose Pa rke , 111. Italų para
pijos svetainėje, 7:30 vakare. 

Tame maršrute kalbėtojai 
bus kun. Je r . Vaičiūnas, kun. 
V. 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 
kru tamu jų paveikslų. Įžanga 
dovanai. Aukų rinkimo nebus. 

Šv. Antano, Cicero, UI,, i r 
Aušros Vartų parapijose to
kios prakalbos jau buvo. 

Į jas kviečia 
Rengėjai. 

Aš, Teklė Apanavičai tė , i r 
mano seserys : Ona, Veronika 
ir Franciška paeinančios iš 
kaimo Pin<čišk?ų, valsčiaus 
Gudelių, apskri t ies Marijam
polės i r įuusų serganti moti-
na-našlė-Viktorija (Dzidkaus-
kaitė) Apinavičien'*, paieško-
me mūsų tikro brolin Bronis
lovo Apanavičiaus, kur is Anie* 
rikoje gyvena nuo 1904 metų. 

J i sa i pats a r kas jį žino 
meldžiamas į mus rašyti . Svar
bus gyvenimo reikalai verčia 
šeimyną suvienyti. 

Mano ad re sa s : 

Teklė Apanavičai tė 
Šaulių gatvė 25 N. 
Kaunas Lietuva. 

(Li thuaoia) 

— 
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PRANEŠIMAS PERSIKĖLIMO 
š iuomi pranešu v is iems l ie tuviams. įog a š perkė l iau 

savo Haiyi* iš po numer io 23S4 So. Oakley Ave. \ v i s i ems 
ta hiau prie inama ir parankesnę v ie lą p o nmmerin 2116 
W. 22 Street, Sale IlliiiRton Teatro. 

Perku ir pardiiotlu n a m u s ir lo tus ; skol inu pinigus a n t 
nuatiav.vbiu; apsaugoju nuo u&ules; parduodu la ivakor
tes; siunčiu pinigu^ Lietuvon; parūpinu pasportus; pa 
dirbu ir užtvirtinu visokius d o k u m e n t u s . 

Su visokiais reikalais meldžiu ats i lankyti ant n a u j o 
antrašo: / 

JONAS I.BAGDZIUNAS 
2116 W. 22 St., tarpe Leavitt ir Hoyne Ave. 
Telefonas: Canal 2138. 

-

Carter's U ttle Liver Pilis 
Vaistas Kuris 

iARTERS> ^ e ' ^ ^ n g a s Vi**em* 
Tikras turi pas irašymą. 

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža P igu lka 
Mažas Dosas 

Mažii Kaina 

Kraoju nrturintls Geleftir* 
>n» priežtMtimi išhliški^iii CARTER'S IRON PILLS 

1 J u m s pagelbės , pamėg ink i te C 

. 

STPAKHT 
IO MELBA 10* 

STRAIGHT 
+**+*. 

J~He. Ctca. <i£>7'c?m*ž 

tip^L 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk s a v o krautuvninko—lie t je igu 
krautuvninkas neturi—rašyk m u m s . 

I. LEWI5 CJCAR MFG.CO.NEWWK.NIJI 
Largest Independent Gįįar Factory inlhe World 

• 

ANCHOR LINIJA 

»HIIIIHnilllllllllli!lltllll!!IHIII!Hlin«m^ 

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

Tel ( anai 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. 63rd Str. 

Tel Prospect 3466. 

IIMIIiaWIUHiiiRIUIIiilUtlilllllllliWHIIIIIUJIHill# 

P a U m a a S M 

Dr.P. P.ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Michigan, Avenue 
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S.S.CALABRIA 
Išvažiuoja Rugpjūčio 17, 1920 

3-čios Klesos Kaina 

HAMBURGĄ 
DANZIG 

Dadedant $5.00 War Taxų 

Lokalis Agentas randasi jūsų mieste ar apielinkėje. 

$120.00 
. . 135.00 • 
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P I R K I T E 
L I E T U V O S PASKOLOS 

EONUS 

T * l . Drovar 7 §4? 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 0 ryto Iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4712 SO. A S H L A N D A V E N I U 
arti 47-tos Gatvė*. 

DR. G. M. 6LASER , 
Prakt ikuoja 20 metai 

Ofisas 3140 So. Morgan St. 
Kertė S2-ro St., Chicago, DX 

SPECIJALISTA8 7 , 
MoteHSkų, VyriSkų, taipgi chro

niškų Ilgų. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki t po pietų, nuo 4 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėl iomia nuo 9 iki 3 po plet. 
T e l e f o n u Tardą 687 

i 

F. A D . R I C H T E R & CO., 
. N e w York. 

Gerbiamieji: 
Aplaikiau Bambino. kurj man s iuntėte 

ir maldauju prijimkite nuo manės š irdin
giausią padėka už taip didelę pagalbą, s u 
teiktą mano kūdikiui. 

Prijemęs kelias dozes, j i s miegojo per 
visą naktį be prabudimo ir dabar jau 
nereikalauja daugiau u ž m i g d y m o liūlia
vimu. 

A š nežinau kaip T a m s t o m s dėkuoti 
netik už suteikimą pagalbos mano kūdi
kiui, bet taipgi ir man, nes aš ir nesijau
čiau gerai, kuomet mano kūdikis k a n 
kinosi. 

A i patariu visiems savo draugams 
vartoti šitą stebuklingą gyduolę . 

A. K. Philadelphia. 

. Kūdikių geriausias draugas 
Duok jam vieną dozę einant gulti , jeigu j is yra neramus, piktas, ne -

nutildomas. Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus l inksmas k o l 
negaus: 

BAMBINO 
VAIZBOS "MADONA" ŽENKLAS 

UžregUtruot* S. V. Pat. Oftte. 

Vaikai myli ji! Jie nori jo daugiaus! 
Tikrasai turi Bambino lė les paveikslą ant pokelio. Neprij imk pamėgdž io j imų. 
50c. butelis vaist inyčiose arba 60c. su pnsiunit imu, užsisakant tiesiai n u o : 

F. AD. RICHTER & CO., Busk Ttmuul BMg. No. 5, BROOKLYN, N. T. 
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