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METAI-VOL V. No. 203 

Patsai Trockii Vadovauja 
Rusų Armijoms 

Bolševikų Karuomene Siun
čiama iš Suomijos Šono 

Weygand Pataria Lenkams Apsikasti 

LENKAI PAGEIDAUJA 
TAIKOS. 

Nacijonalistai pakelia kovą, 
prieš Pilsudskį. 

iiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

PRANCŪZIJA LIEPIA 
LENKAMS NEAPSISTOTi. 

Paryžius, Rugp. 28. - Pran
cūzijos* vyriausybė paskelbė 
patarimą Lenkams neapsistoti 
savo ofensyvoje prieš bolševi-

dar nepertraukiami. Vienur 
bolševikai vis dar bėga, kitur 
jie jau apsistoję ir mėgina pa
sipriešinti. Lenkų štabas skel
bia apie savo laimėjimus vi
sur. Sakoma, vis daugiau pai
mama nelaisvėn atkirstų Pap
rūsėje Rusų. 

Tarpe paimtu nelaisvėn su
randama Kaukazo vyrų ir ki-kus. 

Sako, netsžvelgnt į etnogra- tų Rusijai priklausančių pro-
binių rubežių liniją, Lenkai tu-1 vineijų. Anot, Lenkų, karei-
ri eiti pirmyn ir apsistoti tin
kamose strateginėse vietose. 

Nes sako, karo lauke padė
tis turės intakos i taikos ta iv-
bas. 

iiimiiiiiiimim.iiiiiimiiiiiiimiiiiiiHiiir 
BUS MUŠIS GARDINO 

BREST-LITOVSKO LINI
JOJE. 

vių didžiuma neturi perdide-
lio nnio kariauti už bolševi
kui 

Siunčiama pagelba. 

Sulig militarinių informaci
jų, Gardino šonan bolševikai 
sutraukia naują karuomene. 
Aną gabena iš Suomijos šono. 

Bolševikų tikslas — nusukti 
sprandą Lenkų ofensyvai ir 
duoti pagelbos daugeliui at
kirstų Rusų, katrie būriais mė
tosi Lenkų apjuosime. 

Varsa va, Rugp. 2j. — Lenkų 
spauda labai abejotinu tonu 
atsiliepia apie Minsko konfe
renciją. Sako, jog ta konferen
cija veikiau pairs, ne kaip duos 
kokių nors geistinų pasekmių. 

Tuo tarpu didžiuma Lenki
jos gyventojų šaukia taikos ir 
daugiau nieko. Del taikos 
smarkiai darbuojasi ir Lenkai 
socijalistai. 

Socijalistų partija reikalau
ja, kad iš užimamos vietos pa
sitrauktų socijalistas Daszyn-
ski. Jis yra ministerio pirmi
ninko AVitos asistentas. 
Nacijonalistai demokratai pa

kėlė smarkią kovą prieš Len
kijos valdytoją Pilsudskį. 

(ii Pilsudskio šalininkai at
sikerta, jog nacijonalistai de
mokratai smarkiausiojo krizio 
metu buvo mėginę sugriauti 
dabartine vyriausybe. 

MOKSLEIVIŲ SUSIVIE
NIJIMO SEIMAS. 

(Tel e^rama *' Draugui''). 
SO. BOSTON, MASS., Rugp. 

27. — Lietuvių Rymo Katali 

INTERNUOTA 75,000 RUSŲ. 

Lenkai išžudę miestelio gy
ventojus. 

Berlynas. Rugp. 28. — Gau
ta žinių, jog rytinėj Prūsijoj 

kų Moksleivių Susivienijimo I internuota apie 75,000 Rusų 

Lenkai Nori Konfedera 
rijos su Lietuva 

WEYGAND DUODA PATĄ 
RIMŲ LENKAMS. 

PARYŽIUS, Rugp. 28. — 
Prancūzijos uirubežinių reika
lų/ofisas turi žinių, jog bolše 
vikai nusprendę stoti spren-
džiajaimvin mušin su Lenkais' S a v o ke l iu> L e n k a i I i e P e r ' 
Gardino-Brest-Litovsko linijo traukia^ puolimo. Paimta Oso-
je. Ton linijon sutraukiamos j v v i m ) tvirtovė. Matyt, veikia. 
skaitlingos bolševiku spėkos, j tim"'s P l l l t l i r Gardina*. 

Sakoma, bolševikai su suo-
PRAŠALINTAS VYRIAU

SIAS BOLŠEVIKŲ VADAS. 

miais susitaikė. Ir todėl jie iš 
ten gali paliūosuoti dešimtis 
tūkstančių kareivių. 

Už tai, kad jis nepaėmė Var-
šavos. LENKAI EINA ANT AU 

GUSTAVO. 

Mušęsis jie su Žydų batali-
jonais. 

Varšava, Rugp. 28. — Su!iš
gautų čia žinių, iš vyriausio
jo vado vietos bolševikų ar
mijoje prašalintas gen. Tuch-

• atschewski, kursai buvo va- Paryžius, Rugp. 28. — Len 
dinamas sovietų Napoleonu, kai, paėmę nuo bolševikų Oso-
Ta negarbė jį patiko, kuomet ! w i e e o tvirtovę, pastaruosius 
jam neva vyko paimti Varsa- I atbloškę per dešimtį mylių .per 

upės Bobro. pelkes. 
Lenkai po to pasiekė Augu

stavo ežerus. Iš ten varosi ant 
Augustavo miesto, iš kur bus 
jiems atviras kelias į Suval
kus. 

Rytuose nuo Brest-Litovsko 
aną dieną Lenkai susidūrė su 
vienų Žydų batalijonais. Sako
ma, tie žydų batalijonai buvę 
bolševikų suorganizuoti Vil
niuje. Apie tai čia gavusi ži
nių Lenkų militarinė misija. 

Išpradžių Žydai smarkiai 
kovoję. Bet paskiau Lenkai 
su prancūzų tankomis iškloję 
juos. 

Žydai liuosnoriai kuone visi 

Pataria nesibriautf tolyn, bet 
apsikasti. 

devintasis Seimas šiandie čia 
iškilmingai prasidėjo. Seimo 
vedėjas J. Poška, sekretorius 
— V. Baičys. Delegatų apie 40 

širdingus linkėjimus nau
dingai darbuoties Seime ir po 
Seimo išreiškia "Draugo" Re 
dakcija. 

T 

Paryžius, Rugp. 28. — čia 
sugryžo iš VarSavos gen. 
\Veygand, kurs patvarkė Len
kų armiją apginti Varšavą nuo 
bolševikų. 

Pasikalbėjime jis pareiškė, 
jog apleizdainas Lenkiją pa
taręs Lenkams nesibriauti lo-
li į rytus. Vietoje to pasirinkti 
atsakančias ir tinkamas vietas 
ir apsikasti. 

INTERNUOTŲ RUSŲ BU 
SIĄ 75,000. 

vos. 
Paimti nelaisvėn bolševikų 

armijos oficierai pasakoja, jog 
šiandie Rusų armijai Lenkų 
fronte vadovaująs patsai karo 
komisaras Trockii. 

Šitos žiniom iš kitų versmių 
nepatvirtintos ir todėl apie j 
jas reikia dar paabejoti. 

Turi pažymėtiną rekordą. 

Gen. Tuchatscliewski yra 
jaunas, vos 28 metų, ir paei
na iš augštos kilmės. Bolševi
kų armijoje jisai pasižymėjęs 
nepaprastais savo gabumais. 

Didžiojo karo pradžioje jis 
buvo papuolęs Vokiečių ne 
laisvėn, i.š kur pabėgo b u . | buvę barzdoti, be uniformų 
damas leitenanto rangoje. 

Pakilus Rusijoje sovietams 
jis stojo šitų pusėn ir nepap-
raastai ėmė pasižymėti. Už ta
tai jis buvo augštintamas ran
goje. Būdamas gen. rangoje 

p jis su bolševikų armija įveikė 
admirolą Kolčaką Siberijoje ir 
gen. Denikiną pietinėj Rusi
joj-

Mūšiai nepertraukiami. 
Visu karo frontu mūšiai vis 

apginkluoti šautuvais, peiliais 
ir namie padirbtomis rankinė
mis granatomis. 

Berlynas, Rugp. 28. — Čio
nai manoma, jog Rusų karei
vių, su kuriais yra daug mo
terų su vaikiais, pabėgusių iš 
Lenkijos, rytinėj Prūsijoj bu
sią apie 75,000. 
Vokietijos apginimo ministe-

ris visus internuotus Rusus 
žada pristatyti į stovyklas Vo-
kietijos gilumoje. 

Kadangi Vokietija pasiskel
busi neutrale, tad internuotus 
Rusus palaikys ligi įvyksian
čios Rusų-Lenkų taikos. 

Vokietija turi 150,000 
nelaisvių. 

Įvairiose Vokietijos karo 
stovyklose dar ir ligi šiandie 
palaikoma apie 150,000 Rusų 
kareivių nelaisvių. Juos visus 
ši ai p-taip reikia maitinti. Kad 
tuotarpu «patvs Vokiečiai sau 
turi neperdaugiausia maisto. 

Nuo internuojamų Rusų 
kareivių, sulig Vokiečių vy
riausybės parėdymo, atimami 
bolševikiniai rubliai. Tad Ru
sai paliekami be jokių pinigų. 

LENKAI APSAUGOJA LVO 
VO FRONTĄ.* 

Bolševikams visur yra bloga. 

Paryitei, Rugp. 28. — čia 
Lenkų militarinė misija pas
kelbė, jog aplink Lvovą, ryti
nėj Galicijoj, Lenkai sutrau
kia skaitlingas atsargas. Nes 
manoma kad boUi*vikai tame 
šone atnaujins puolimą. 

Ta pati militarinė misija 
pareiškia, jog bolševikams vi
sur yra bloga. Niekur jie ne
turi pasisekimų. 

Anot Lenkų, bolševikai ne
geruoju apleidę ir Vilnių ir 
kitas teritorijas, kur jie bu
vę manĄ pateigti sovietus it 
šituos praplatinti po visą Lie
tuvą. 

• l 

kareivių. 
Laikraštis Allensteiner Vo: 

ksblatt praneša, kad kuomet 
Lenkai atsiėmę miestelį Chor-
zele, šalimais Prūsijos rūbe-' 
žių, išskerdę daugelį miestelio 
žmonių, daugiausia žydų, už 
jų prielankiavimą bolševikams 

t Berlyne turima žinių, jog 
bolševikai stiprias spėkas su
traukia Lvovo šonan. Sugabe
nama daug artilerijos. 

BOLŠEVIKAI GAL PASI 
LIKS LONDONE. 

— 

Londonas, Rugp. 28. — Ru
sijos bolševikų valdžios atsto
vu, Kamenev ir Krassin, kiek 
sužinota, dar nepareikalavę 
pasportų. Gal kartais jie ap-
siliks Londone po nuo'.vikaus 
Maskvos valdžios atsakymo 
Anglijos vyri ausy l)ei. 

NAUJANYBĖ STREIKE. 

NUŽUDYTAS INTARIAMAS 
JUODUKAS. 

Granam, N. C., Rugp. 27. — 
Baltųjų minia^iš kalėjimo iš
vilko juodą žmogų John Jeff-
ress ir sušaudė. Jis buvo intar-
tas užpuolime keturių metų 
mergaitės. 

sties streikuoti. Su trumpomis 
valandomis jie menkai uždir
ba. Tad jie n/ri ilgiau dirbti 
ir daugiau pelnyti. 

WRANGELIS TURI GRA
ŽIUS RUSAMS SUMA

NYMUS. 
VISOKIŲ GERYBIŲ PRIŽA 

DA JIS RUSAMS. 

Pažada apmoksti svetimoms 
šalinis skolas. 

SUŽEISTAS GEN. BU-
DENNY^' 

Londonas, Rugp. 28. — Iš 
Berlyno depešoje sakoma, jog 
Krakovan nugabenti Rusai ne-
laisviai praneša, kad Rusų 
raitarijos vadas gen. Budenny 
esąs sužeistas. 

VOKIEČIU PARTIJOS TU 
RI PADĖTI GINKLUS. 

Berlynas, Rugp. 27.—Vokie
tijos prezidentas Ebert paskel
bė, proklamaciją.^ Pakvietė vi
sas partijas padėti ginklus ir 
but ištikimoms šalies vyriau
sybei. Kitaip prasižengėlius 
laukia aštrios bausmės. 

Sevastopolis, Rugp. 28. — 
Gen. Wrangelis, priešbolševi-
kinės Rusų karuomenės vadas 
pietinėj Rusijoj, paskelbė at
sakyme Prancūzijai, į šitos 
nuolankų atsinešimą ir pripa
žinimą jo valdžios. 

AtsakjTne gen. Wrangelis 
pažymi, jog jam laimėjus Ru
sija atmokėsianti visas sveti
moms šalims skolas. Sako, jis 
įsteigsiąs naują visai Rusijai 
valdžią, paremtą demokrati
niais principais ir idealais. 

Gyventojų balsavimas. 
Gen. Wrangelio pranešimas 

skamba : 
1. Pirmiausia, steigiant Ru-

balsuoti su tikslu prisi dėti 
prie pasirinkimo itnkamiau-
sios valdžios formos, 

2. Pietinės Rusijos valdžia 
visiems Rusijos piliečiams 
nežiūrint jų paėjimo ir religi-

sijai naują valdžią, Visos Ru
sijos gyventojams bus leista , 7. Vyriausybė išmokės visas 

jos, gvarantuoja politikinę ir 
socijalinę lygybę ir apdraudi
mą. 

Žemę paves valstiečiams. 

3. Žemė bus pavesta visiems 
tiems, katrie užsiima žemės 
kultūrinimu. Revoliucijos me
tu valstiečiams pavesta žemė 
bus jiems atidųoįa pilnon nuo
savybėn. Tos reformos jau 
šiandie vykinamos pietinėj Ru
sijoj, kurią yra užėmusi prieš-
bolševikinė karuomene. 

4. Ypatinga globa bus duo
ta visiems darbininkams ir jų 
organizacijoms. 

Apmokės skolas. 

5.. Pietinės Uusijos valdžia 
dės pastangas suvienyti vle-
nan bendran demokratiniu ku-
nan visas Rusijos dalis. Tai 
bus kaipir 4em°kratinė lede 
racija, paremta savitarpiais 
reikalais, pirmučiausia ekono
mijos žvilgsniu. , 

6, Ekonominiu atžvilgiu val
džia 4&rbuosis įsteigti kons-
t rūkti ves Rusijoje spėkas, pa
remtas privatinės inicijatyvos 
principu. 

VILNIUS PRIPAŽINTAS 
LIETUVAI VERSAILLESE. 

VARŠAVA, Rugp. 26 (suvė
linta. Rašo angį. laikr. kores
pondentas). — Čia įsigalėjęs 
nujautimas, jog Rusų Lenkų 
taikos tarybos Minske kas va
landa gali but pertrauktos. 

Lenkų vyriausybė jau kelis 
kartus iš eilr's paskelbė, jog 
bolševikų paduotos sąlygos ne 
priimtinos. Nuo to laiko, kaip 
ministerio pirmininko asisten
tas Daszynski pirm dvylikos 
dienų paskelbė pamatines Len 
kijos taikos sąlygas, militari
nė padėtis šalyje visiškai at
simainė. Ir todėl prie tos pa
dėties turi but pritaikintos 
tinkamos taikos sąlygos. 

Lenkai nesutinka su talki
ninkų paskelbtais Lenkijai et
nografiniais rubežiais rytinia
me šone. Jie nori, kad Lenki
jos rubežius eitų nuo Vilniaus 
rytiniu Gardino šonu išilgai 
Pripeties pelkių ligi Kovelio. 
Paskui Galicijos rubežiu per 
Sokal, Lvovą ir Tarnopoiį. 

KAS SUNAIKINO BOLŠE 
VIKŲ ŽYGIUS. 

Paryžius, Rugp. 27.—Nauja-
nybė įvyko streike, kuomet 
Salo Copiegneprie rekonstruk
cijos darbo sustreikavo darbi
ninkai, pareikalaudami ilges
nių darbo valandų! 

Visur kitur pakeliami strei
kai del trumpesnių darbo va
landų dienoje. Tenai kaip tik 
atbulai. Berlynas, Rugp. 28. (Rašo 

Darbininkai turi prieža-jangL laikraščių koresponden 
tas). — Iš Pragos pranešama 

Bet kadangi Vilnius pripa-Į 
žintas Lietuvai VerssaillesoĮ 
sutartimi, tad Lenkai propo-
nuoja įsteigti konfederaciją 
su Lietuviais, suteikiant a-
biem tautom liuosą keliavimai 
po abidvi sali ir pilietinės ly
gybės teisę abeįose šalyse* 

Bolševikai reikalauja per 
Lenkiją liuoso praėjimo į Bąl-| 
tijos jūres, kaip kad Lenki, 
ja turi žinomą Danzigo pra
ėjimą. Tečiaus Lenkai tą bol-l 
ševikų reikalavimą griežtai at-
meta. 

Lenkų užrubežinių reikalų | 
:ininisteris Sapieha paskelbė, 
jog su bolševikais vargas ves-1 
ti tarybas. Pirmiau jie trukdė 
tarybas norėdami paimti Var-į 
savą. šiandie tą pat daro lau
kdami atmainų militariniam 
padėjime. 

Jei taryboms bus lemta gy 
vuotif Lenkai pageidauja ta
rybas iš Minsko perkelti ko-
kian nors neutralin miestan, | 
kaip tai Rygon arba Gelsing-
forsan. arba kadir Brest-Li-
tovskan. 

Sakoma, suokalbiavimas bol
ševikų armijose. 

ir tvirkinama, jog sovietų val
džia Maskvoje didžiai sujau
dinta tuomi, jog Rusų armi
joje pakeltas suokalbiavimas 
nupuldęs bolševikus Lenkijoje. 

Cariniai oficierai, katrie ve
dė kareivius į Danzigo ruožą, 
atsisakę paklausyti įsakymų 
iš Maskvos gryžti iš to ruožo 
ir pulties prieš Varšava. 

Podraug sakoma, jog ir gen. 
Budenny raitarija, veikusi ap
link Lvovą, atsisakiusi klau
syti įsakymų iš Maskvos. 

Cariniai oficierai, sakoma, 
turį vilties sulaukti revoliuci
jos prieš bolševikus, kuomet 
v,isur ims nesisekti jų armi 
joms. 

STREIKAS NEW YORKE. 
SUSTABDYTAS ANGLIJOS 
"LAIVAIS SIUNTIMAS. 

Streikuojama su tikslu paliūo
suoti Corko majorą. 

BUVCS AGENTAS NEĮLEI
DŽIAMAS Į SUV. VALS 

TIJAS. 

svetimoms šalims skolas ir 
pildys kituomet senosios vy
riausybės padarytus pasiža
dėjimus. Tai visa bus paremta 
ekonominės rekonstrukcijos 
programa. 

EI Paso, Tex., Rugp. 27. — 
Nesenai Meksikos sostinėj su
areštuotas Dr. Paul Altendorf, 
kaipo "pavojingas'' svetimša
lis. Jis pristatytas į parube-
žinį miestą Juarez. Norėjo 
jis ineiti į Suv. Valstijas. 
Bet ateivystės viršininkai ne
įleidžia. Nes* jis nėra žios ša
lies pilietis. 

Karo metu Dr. Altendorf 
Meksikos sostinėj būdamas 
tarnavo Suv. Valstijoms, kai
po slaptas-agentas. 

Jo įleidimo klausime lau
kiama instrukcijų iš Washin-
gtono.. 

New York, Rugp. 28. Ą 
Vietos prieplaukoje sustreika
vo darbininkai, dirbantieji! 
prie iškrovimo ir įkrovimo pr*i 
kių į Anglijos laivus. 

Vakar streikavo apie 2/ 
darbininkų. Šiandie, sakoma,] 
padidėsiąs streikininkų skait
lius. ^Prie streiko vedimo pri
sidėjusios ir moterys. 

Streikas pakeltas su tikslu 
priversti Anglijos vyriausybe 
paliūosuoti iš kalėjimo badu 
mirštantį Corko (Airijoje) 
majorą Sweeney. Ir tą pačią 
vyriausybę priversti ne užginti 
Australijos Arkivyskupui Ma-
nnix aplankyti Airiją. 

Streikuojantieji darbinin
kai, Airiai ir šitų šalininkaf 
laiko susirinkimus. Susirinki
muose pasmerkiamas Anglijos 
vyriausybės pasielgimas. T 

RUGPJŪČIO 28, 1920/ 
Chicago su priemiesčiais. — 

Gražus, oras šiandie; rytoj 'gali 
but lietaus; maža atmaina tem
peratūroje. 

Temperatūra vakar augšeiausia 
75 1., žemiausia 66 1. 

Saulė teka 6:11; leidžiasi 7,;31. 

PINtGy KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų verte, mai

nant nemažiau $25,000, Rugpjū
čio 27 buvo tokia sulig Mer-
chanU/Loan and Trnst Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $£56 
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkijos 100 markių 
Vokietijon 100 markių 2.05 
Prancūzijos už 1.00 14 fr. 26 
Italijos už 1.0CT 21 1. 38 
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DRAUGAS Šc^adienis, Rugp. 28 1!)20 m. 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIEN KASTIS 

"DRAUGAS" 
ĮBinft kasdieną i^-tyrus nedėldlenius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGO J IR UŽSIENYJE: 

Metaną $8.00 
Pusei Metų . . . ; . . . . . . . . . • • • *»00 

8UV. VALST. 
Metama •••0° 
Pusei Metų *«00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraaymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių-

i sti ISperkant krasoje ar exprese "Mo-
fney Order" arba .dedant pinigus į 
' registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Oo. 
• 2334 S. Oakley Ave. Chicago. 

tyti, kas darosi aplinkui. Tai 
net stebėtina. Mažių mažiau
siai devyni iš kiekvienos de
šimties žmonių*, visai neturi 
gabumo pastebėti ir negali į-
sakmiai atsiminti, kas atsiti
ko kad ir porą valandų prieš 

j 

naudoja ta žmonių nemokėji
mu suprasti s aktu 3 monus ir 
alFiminti ką tik įvykusius daig 
tus. ? 

Gaila, kad Heredia nemoka 
lietuviškai. Jį reikėtų pakviesti 
pasakyti porą prakalbų grįž
tantiems į burtus Lietuviams. 

Ant Ko Būva Nuosavybe? 
Nors pirmutinė ir tikroji 

nuosavybės žodžio reikšmė y-
ra visvien ką teise 
laikytis įgyta daigtą, te-. 

Spiritizmas. 

i 

Spiritizmu vadinasi burtai 
tų, kurie sakosi pasikviečia 
numirėlių dusias jtada, kada 
nori su jomis pasišnekėti. Pa-

i sišnekėjimai įvyksta dažniau-
!sia tarpininkaujant kokiam 
inors asmeniui, vyriškam ar 
{moteriškai. Tas tarpininkas 
. vadinasi medium. Sakoma, kad 
j tarpininkas prieš dvasioms at
vykstant turi pasimerlinti ar
ba ypatingu būdu užmigti. Tas 

' keistasis užmigimas vadinasi 
• transas. 

Keletas asmenų labai pra
garsėjo spiritizmo burtais Eu

ropoje ir Amerikoje. Paminė-
įsime Prancūzą Aliau — Car-
'decq, Italę Euzapiją Palaui-
no, Kusą Aks ako va, Augią 
Conan-Dovle. Pirm kokios tris 
dešimties metų garsi buvo p. 

.Blavatskienė. Chicagoje spiri-
'tizmą platino dienraštis He
rald and Examiner. 

Bet nei vienas Amerikietis 
nėra taip gerai ištyręs spiri 
tizmą, kaip VYorcester 'ietis 
Cliaries J . Heredia. J i s yra 
jau apie 50 metų vyras ir ne
mažiau trisdešimt >es metų pa
šventęs spiritizmui ištirti. 

C. J . Heredia tyrinėjo spi
ritizmą keturiose žemėse: Su
vienytose Valstijose, Meksiko
je, Italijoje ir Ispanijoje. J i s 
perskaitė spiritis.u veikalus, 
kiek tik jų yra parašyta ang
liškai, prancūziški)i, ispaniškai 
ir itališkai. Visuose tuos© raš
tuose atsikartoja tas pats tu
rinys. Ką vieuf.s spiritistas 
pasako, tą kitas sa raip perpa
sakoja. Kadangi jie nesiliauja 
nuolatos malę tuos pačius da
lykus, tai visuomenė ima ti
kėti buk taip esama, kaip 
rašoma. 

Įkalbėjimo jiega yra labai 
didelė. Ant jos stovi visas spi-

jritizmicKgarsingumas. Nei švie 
įsieji laikai neapseina be tam-
isių burtų, tiktai tie burtai 
) mainosi. Senovėje budavr vie-
jnoki, dabar kitoki. Mūsų lai
kais burtų ir niektikybių yra 
daugiau negu būdavo senovė
je. 

Heredia, kaip ir spiritistai 
padaro visus monus taip, jog 
irarintieji stebisi ir mintija, 

j kad velnias jam padeda. J is 
paskui parodo, kad tai ne vel
nias tik monininko miklumas 
ir sumaningumas. Tuomi He
redia skiriasi nuo spiritistų. 

Kitados Eusapia Paladino 
buvo prigavusi šešis Leipzig'o 
universiteto profesorius gam
tininkus. J i paskui susigrieb 
dino Varšavoje. Nemažiau už 
j t įgars inga Blavatskienė kny
goje "Modom Priestess d'f 
įsi s " p. 156 rašo: " A š nesu
tikau daugiau kaip du žmo
gų, mokėjusiu žiūrėti ir ma-

Iš Bolševikijos. 
Nevos upė, tekėdama per Pe

trogradą, pasidalina į dvi di
deli rankovi. Viena vadinasi 
Didžioji Neva, kita Mažoji 
Neva. Miesto dalis tarp tų 
dviejų upės šakų vadinasi 
Vasiljevskii Ostrov. 

Tenai išliko viena cerkvė ir 
popas prie jos. J i s Liepos mė-
nesije laikė pamaldas. Bolše
vikų vyriausybė išrado, kad 
tos pamaldos peržengia įstatus 
apie viešuosius susirinkimus. 
Mat bolševikiškoje laisvėje 
nevalia laikyti susirinkimų be 
valdžios leidimo. Nei prie ca
ro nebuvo kitaip. Skirtumas 
tas yra, kad prie caro soci-
jalistams nevalia buvo susi
rinkti, o dabar pamaldų cerk
vėje nevalia laikyti 1x3 leidi
mo. 

Už to įstato nepildymą po
pas ir jo parapijiečiai ant 
Vasiljevskio Ostrovo susilau
kė raudonosios armijos atei
nant. Topas pasitiko karei
vius pas cerkvės duris. Apie 
popą buvo visa minią jo pa
rapijiečių abejos lyties. Kas 
galėjo tas buvo ginkluotos laz
domis, kastuvais, virtuvės į-
rankiais ir kitais mažiau ar 
daugiau galinčiais įskaudinti 
drugtais. 

"Raudonoji armija sustojo 
priešais žmones, kurie buvo 
pasirengė kovoti už teisę mel
stis. Nors jie ir butų pralai
mėję kovą, bet j h butų savo 
krauju pažymėję, kad yra 
Rusijoje žmonių nenorinčių 
i/ūti galvijais. • 

Prasidėjo derybos tarp popo 
apginė jų ir raudonosios armi
jos viršininko. Reikia pripa
žinti, kad tas pasirodė protin
gesnis negu caro oficierai. Ko
misaras paliko popą su jo pa
rapijiečiais, -o raudonąją ar
miją parsivedė į kazarmes. 

Caro laikais pravoslavija 
Rusijoje laikėsi ant policijos 
pečių. Tos paramos pravosla
vija dabar neteko. Daug cerk
vių ištuštėjo, daug dvasiškijos 
pakriko, bet iš gilumos iškilo 
sveika ir drąsi tikėjimo dva
sia. Bolševizmas peitoli nuė
jo, kad kaikurias eerkves per
mainė į krutamųjų paveikslų 
teatrus, kad ant Syversko var
tų ties Šv. Marijoc paveikslu 
padėjo didelį parašą, buk re
ligija esant nuodai. Nuo tų 
"nuodų", greičiausia, mirs 
bolševizmas. Nei viena parti
ja pagriebusi valdžią sau į 
rankas negali ža i s i su gerais 
įgimtais visuomenės jausmais. 

tai "Spir i t is tai sumaningai iš-f čiaus labai dažnai žmonės 
nuosavybės vardu vadina dai-
gtus esančius po nuosavybe. 
Ypač anglų kalboje žodis pro-
perty reiškia nevien savinin
ko teisę, bet ir tą daigtą, ant 
kurio jis tą teisę turi. Todėl 
angliškai žemė ir trioba daž
nai vadinasi property. 

Svarbu yra atskirti nuosa
vybės teisę nuo daigto, kurį 
ji apima. Tas pats namas va
kar buvo vieno žmogaus nuo
savybė, šiandien jis jau yra 
kito. Po kiek laiko tas namas 
gali būti trečio ir ketvirto as-' 
mens nuosavybe. Kadan-gi na
mui tebesant tam pačiam nuo
savybė ant 30 mainosi, tai ai
škus yra skirtumas tarp nuo
savybės ir tarp daigto, kurį 
ji apima. Pinigas lieka vis tas 
pats kol suplyšta ar sudyla, 
bet viena savaitė jis pereina, 
kartais, per dešimtį ir daugiau 
nuosavybių! 

Nėra abejonės, kad galima 
turėti nuosavybę ant namo, 
pinigo, rūbo, maisto, knygos, 
žemės, girios, javų ir 'gyvu
lių. Visi tie daigtai yra me
džiaginiai. Todėl ir sakoma, 
kad nuosavybė būva ant me
džiaginių daigtų. 

Mano sąžinė, mano garbė 
priklauso man, bet negalima 
sakyti, kad aš turiu nuosavy
bę ant savo sąžinės ar savo 
garbės. Medžiaginių daigtų 
nuosavybė skiriasi nuo dva
sinių daigtų priklausymo žmo
gui tuomi, kad nuosavybę ga
li perleisti kitam, o dvasinių 
ypatybių negali perleisti* Įr 
sąžinė, ir garbe, ir mokslas, ir 
miklumas yra žmogaus ypaty
bė, bet ne nuosavybė. 

>> 

Plateliai. (Kreting. apskr.) 
Čia eina plačiai miškų speku 
lacija. Lietuvos "piliečiai 
dvarininkai ir kiti svetimtau
čiai tą darbą puikiai varo. 
Krikšč. dem. skyrius rūpinasi 
tą bjaurų darbą sustabdyti, 
nes žmonės negali gauti rei
kalingiausiems medžio. 

Svetimtaučiai baisiai rėkia, 
kad susilaukia kur nors "muš
tynių' ', bet jie savo bjauriais 
darbais įerzina geriausius žmo 
nes ir gali išvesti iš kantrybės 
ir Lietuvius. 

Ne ant visų nei medžiagi
nių daigtų žmogus turi nuo
savybę. Vieškelis yra taip jau 
žemė, kaip ir dirva. Dirva ga
li būti žmogaus nuosavybė, 
vieškelis negali būti. Taippat 
neplinta nuosavybė nei ant o-
ro, nei nt jūrių ar upių van
dens. Žmogus į nuosavybę gau 
na tą vandenį, kurį pasise-
mia, bet ne tą, kuris lieka u-
pėje tekėti. 

Kitados buvo mintijama, 
kad žmogus ant žmogaus ga
li turėti nuosavybę. Tada žmo
gus esantis kito asmens nuo
savybėje vadindavosi vergas. 
Būdavo laikų ir vietų, kur 
savininkai su savo vergais tu
rėjo teisę daryti ką norėjo: 
mušti, sužeisti ir užmušti ar
ba kitam pardupti. Šiandie ta 
pažiūra tebėra likusi tiktai 
k ai kuriose Azijos ir Aprikos 
šalyse. Amerikoje ji žlugo po 
Naminei arba Civilei Karei 
1865 metais. Dabar visos ci
vilizuotos tautos vienaip pri-
pažysta, kad žmogus negali 
turėti nuosavybės ant žmo
gaus. 

Šv. Povylas rašo, kad neturi 
teisės moteris ant savo kūno, 
bet vyras jos. Ir neturi teisės 
vyras ant savo kimo, bet mo
teris jo. Iš to išeina, lyg kaip 
moterystėje butų nuosavybė 
vieno ant kito, bet taip nėra. 
Vyro ir moteris bendras* gyve
nimas nuo nuosavybės skiria
si tuomi, kad negali būti per
leidžiamas kitam. Moterystė 

sutartyse. Šv. Povylo žodžiai 
labai pritinkančiu būdu išrei
škia, kad moterystėje esantie
ji pagerbtų vienas kito jaus
mus ir norus. 

Augšiau minėjome vande
nius, orą ir vieškelius, kad ant 
jų negalima užtraukti nuosa
vybę. Tečiaus tas išsireiški
mas yra nepilnais. Vieškeliai 
nepriklauso nei vienam žmo
gui skyrium, bet priklauso 
visiems žmonėms drauge. Vi
si juos taiso, visi jais naudo
jasi. Toki visiems priklausan
tieji daigtai vadinasi vieša 
nuosavybė. 

Senovėje mažiau būdavo 
viešos nuosavybės, paskui jos 
atsirado labai daug. Šiandien 
yra begalės visokių daigtų e-
sančių viešoje nuosavybėje. Vi 
sų miestų gatvės, sodnai,'van
dens partraukimo ir išleidimo 
prietaisai, kariuomenės trio-
bos? ginklai ir reikmenys, val-
dviečių namai su jų įrengi
mais. Vieša nuasavybė skai
tosi plikų kalnų viršūnės, 
jūrių vanduo per tris mailes 
nuo kranto, keliolika pėdų 
pločio krantas nuo stambios 
,upės i r Žymaus ežero, tiltai 
skersai upių ir šiaip gilių įdu
bimų, pati kiekvienos upės va
ga ir visi žemės ar girios plo
tai dar netapusieji privačių 
asmenų nuosavybe. Visų vie
šos nuosavybės daigtų negali
ma supasakoti, nes jų yra la
bai daug. 

Visi daigtai, kuriuos čia mi
nėjome yra vieša valstybės 
nuosavybė. Bet yra vielos 
nuosavybės, nepriklausančios 
valstybei, būtent bažnyčios, 
vienuolynai ir kiti tikėjimui 

^reikalingi medžiaginiai daly-

Jie nėra akmenų nuosavy
bė, nes nepriklauso vienam. 
J ie nėra viešpatijos nuosavy
bė, nes susideda iŠ asmeninių 
nuosavybių, kurios duodamos 
yra Bažnyčiai, o ne valsty
bei. Bažnyčia yra nemažesnė 
už valstybę ir senesnė už ją. 
Kaip valstybės turtas suside
da iš piliečių mokesčių ir ki
tų įgijimų, taip Bažnyčios nuo 
savybė susideda iš tikinčiųjų 
aukų ir kitokių įgijimų. 

'1 

Tokiu būdu yra dvi vieši 
nuosavybi: Bažnyčios ir V a l 
stybės. 

Dar yra viena minėtina nuo
savybė. Pašalpinės draugijos 
iždas ir padarai nepriklauso 
nei Bažnyčiai, nei valstybei, 
nei atskiriems asmenims. Taip 
pat geležinkelio turtas, taip 
pat kiekviena pramonės kom
panija stovinti ant įnešimų, 
pajų, arba šėrų. 

Šitos rųšies nuosavybės ne
siskaito viešas, nors nėra nei 
vieno asmens. Jos vadinasi 
bendros nuosavybės. Bendrose 
nuosavybėse kiekvienas asmuo 
dažniausiai atskiria savo dalį 
nuo kitų. Tam ir yra šorai, 
akcijos ir kitokio vardo po-
peros. Jei kur ir neatskiria
ma, tai bet-gi bendroji nuosa
vybė yra sudėta iš nesusilie-
jančių atskirų nuosavybių. 
Pašalpįnėje draugijoje kiekvie 
nas narys turi savo atskiras 
teises, kurios pasibaigia su 
pomirtiniais išmokėjimais. 

Viešoje nuosavybėje nėra 
dalių skirtumo. Nei Katalikų 
Bažnyčios, nei kokios nors vai 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI. 

1. Atsitinka, kad moteris 
ištvirksta, pameta tikėjimą ir 
neapkęsdama savo vyro doro 
pameta jį ir su kitu pasiėmus 
" l a i svės" gyvena. O vyras 
palikęs nelaimingas negali iš
laikyti to nesmagumo ir-gi 
pradeda tvirkti. Ar Bažnyčia 
negalėtų tokiam vyrui arba 
moterei duoti dispensą apsi
vesti su kita? 

1. Atsakymas: ne. 
— 

nuo nuosavybės sutarčių ski- styBėgį nedalinamos yra į šė 
riasi dar ir antru labai svar
biu dalyku, būtent, kad įstoju
sieji į moterystę negali paliuo-
suoti vienas kitą nuo sutarties, 
kaip tat daroma yra visuose 
nuosavybės kontraktuos* arba 

rus arba panašias dalis. Rei
kia pridėti, kad kaikurie ne
katalikiškieji tikėjimai orga
nizuoja savo turtą, kaipo ben-
<įrą nuosavybę Šerais. Bet Ka
talikų Bažnyčiai tas būdas ne-

2. I r jeigu nepavėlina apsi
vesti, , tai del ko, nes pagal 
mano nuomonę, toksai vyras 
ar moteris, katalikas gali bū
ti liuosas nuo bedievio! 

Jurgis Vaišnora. 

2. Atsakymas. Bažnyčia ga
li mainyti tuos įstatus, ku
riuos ji pati išleidžia,. bet gi 
negali mainyti Dievo apskelb
tų įstatų. V. Jėzus apie mo
terystę aiškiai pasakė: "Ką 
Dievas sujungė, to žmogus te-
neskiria. ,> Katalikų Bažnyčia 
tiki ir skelbia, kad V. Jėzus 
yra Dievas, todėl ji Jo įstatų 
nemaino. 

Didelė yra nelaimė vyrui, 
kuomet jo pati ištvirksta ir 
pabėga. Didelė nelaimė mote
riškei, kuomet vyras ją aplei
džia. Bažnyčia negali padary
ti, kad pasaulyje nebūtų ne
laimių, bet ji kitiems pataria 
kaip tas nelaimes mažinti ir 
pati darbuojasi, kad jos suma
žėtų. 

Kitiems Bažnyčia pataria 
nesiskubinti su įstojimu mo-
terystėn, o gerai pažinti vie
nam kito būdą. Rimtas, pas
tovus būdas yra didelė apsau
ga nuo ištvirkimo ir moterys
tes suardymo. Bažriy&a nuo*-
lat atkartoja vyrams, kad ren
gdamiesi vesti pačią labiau 
žiūrėtų į nuotakos dorą, negu 
į jos veido gražumą. Daug. vy
rų šitos patarmės neklauso. 
Daugeliui paskui atseina ne
laimės pakentėti. 

Nesykį kenčia nekaltas dėl
to, kad žmonių gyvenimas y-
ra susivijęs į vieną virvę. Vie
ni nuodėmę daro, kiti kenčia. 
Vieni vagia, kiti iš to nuosto
lį turi. Teip yra ir kitose nuo
dėmėse. Geruosius nuo blogų
jų, kentėjimus nuo gerų dar
bų ir džiaugsmą nuo nuodė
mių Dievas žadėjo atskirti tik-
__________ . 

tinka. Vietomis pasaulinė val
džia verčia ir Katalikų Baž
nyčią taip tvarkyti savo tur
tą, bet Katalikystė to nenori. 

Trumpai sakant yra trejopų 
nuosavybių: privačių, bendrų 
ir viešų. Viešos yra dvejopos: 
viešpatijinės ir bažnytinės. 

Daigtuose galinčiuose būti 
• 

keno nors nuosavybėje yra 
vienas skirt ūmas. 
Vieni daigtai vartojami nyks
ta: duona, rūbas, gėralas ir ki
ti toki. Naikinimas daigu] 
vartojant juos lotynų kalboje 
vadinasi consumptio; todėl 
vartojimu nykstantieji daigtai 
vadinasi konsumdljos daigiais. 

Kiti daigtai, nors taip-gi dy
la darbe, bet sunaikinimas nė
ra jų tikslas. Priešingai, jie y-
ra kitiems daigtams gaminan
ti. Tos rųšies yra visi įrankiai, 
mašinos, prietaisai. Žemė taip 
pat gamina žmogui reikalin
gus daigtus: javus jam ir pa
šarą jo gyvuliams. Visi šitos 
rųšies daigtai vadi naši produ
kcijos reikmenimis. Producti-
o lotyniškai reiškia gaminimą. 

Produkcijos ir kosumcijos 
dalykų skirtumą būtinai rei
kia žinoti norint suprasti ir 
apsvarstyti yvairias žmonių 
pažiūras į nuosavybę. , 

tai /tada, kada gyvesime dū
šia, o ne kūnu, t. y. kitame 
pasaulyje. 

Būva vyrų, kurie savo pa
čias vartoja ne tam, kad jos 
motinomis taptų, o tam, kad 
vien tik vyro geiduliams pa
tarnautų. Tokiu būdu mote
riškė ir moterystėje virsta pa
leistuve. Virtusi tokia ji pas
kui bėga su tuo, kas jai la
biau patinka. Je i vyrai neap-
seitų su pačiomis, kaip su pa
leistuvėmis, tai mažiau butų 
ištvirkusių moterų, paliekan
čių savo vyrus. 

Bažnyčia mokina, kad žmo
nės ne susyk pradėtų moterys-
tęy kaip tik kūnas subręsta, o 
kad dar , keletą metų pildytų 
skaistybę. Skaistybės metai 
suaugusiems bernefiams ir 
mergelėms yra susivaldymo 
mokykla. Gerai ją išėję jie 
lengvai atkelia nelaimes, jei 
paskui moterystėje liga ar 
persekiojimas padaro, kad rei
kia gyventi be poros. 

Katalikų Bažnyčia nevien 
protingai pataria apsisaugoti 
nuo moterystės nelaimių, bet 
ir pati dirba, kad tos nelaimės 
sumažėtų. Tą galima padary
ti kitaip sutvarkant žmonių 
gyvenimą negu šis dabar y-
ra. Jį tvarko pasaulio viešpa
tijų įstatai, kurie gali palen
gvinti vyrams ir moterim* 
skaldyti porų gyvenimą ir ga
li pasunkinti. 

Pirm keleto šimtų metų 
Bažnyčiai buvo pasisekę teip 
sutvarkyti Europos gyvenimą, 
kad pati pabėgusi nuo vyro 
ir vyras apleidęs pačią nega
lėjo pasidžiaugti savo apsėji-
mu. Toki šeimynų ardytojai 
skaitėsi kenksmingesni už va
gis. Teip ir yra. Mažesnė ne
laimė yra žmogui, jei kas pa
vagia jo tūkstantį dolierių, ne
gu kad jį palieka be pačios. 
Teippat ir moterei vyro. ap
leidimas yra skaudesnis už va
gystę. 

Ta Bažnyčios sudarytoji 
tvarka daugeliui vyrų pasiro
dė persunki. J ie įvedė mote
rysčių persiskyrimo teises. Iš 
pradžių dėlto kentėjo tik mo
terys. Dabar jau ir moterys 
sako, kad lengviau yra per
mainyti vyrą, negu atstačius 
tarnaitę gauti jos vieton ki
tą. Dabar jau kenkia abeji: 
vyrai ir moterys. Labjausiai 
kenčia vaikai del tėvų persis
kyrimo. 

Atsitraukdami nuo tvarkos, 
kurią buvo sudariusi kantri 
daugeliu šimtmečių rengiama 
Bažnyčios įtekme, tą atsitrau
kimą žmonės vadino pirmyn-
eiga. Dar nepriėjo prie jos ga
lo, o jau kenčia vyrai, mote
rys ir Vjaikai. 

Jei žmonės klausytų meilin
gos prityrusios išminties la
biau negu melagių, tai grei
čiau pasiliuosuotų nuo dauge
lio kentėjimų. 

Kun. P. Bucys. 

Išmok Gera Amatą. 
$35 iki $75 

UV 

Buk kirpėju. Kl 
rpėjal visur rei
kalaujami. Ge-
rtauBlaa am_Ui, 
mes iSmoklname 
} keletą savai
čių, prityrimą* 
duodama* moki-

Vletos atdaros. Specijalia 
Kriaučystes Skyrius, mokala. už
ganėdina visus. 

MA8TER SOHOOL 
190 lf. State Str. 

Kampa. Lake str. ant 4tu lul>q. 

nanties. 

Sf- * 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo o f i po num. 

4729 S. A_.-_-.-U_d Avenue 
Specialistą- džiovu, moter į Ir vy
ru ligų. 

Valandos nuo ,10 iki 12 išryto; nno 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki _:>• 
vakare. Nedėliotais 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

S. D. LACHAW1CZ 
l-IJETUVYS GBABORICS 

Patarnauju. laidotuvėse ko pigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, • mano 
darbu busite užponėdiDti. 
2814 W. 23 PI. Chicago, UL 

J_P_WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIBTr VIS AD VOKATAi 
VAL. Vakarais 7 iki t 
Nedėliomis 11 iki 1. 

4500 S. Ashland Ave. Chicago, UL 
Phone Yards 105S 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. ^Morgan Street 

rmCAOO, IIJ-LMOIB 

•alandoe: — 8 iki 11 IK ryto; 
i po pietų iki t •___, Ife-e-lo-
mls nuo B Iki t vai. 

55 - — _ — » _ — i - i i i • • __•—_-____• 

ws.s. 
WAR SAV1NGS STAMPS 

188UED £ Y THE 
UNITED STATES 
COVERKMENT 

PR___NEŠIMAS 
. IL T. STRUCOL'IS 

l ie tuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1€16 W. 47 Str. Tel. Boul. 140 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryta. 

Hes. 2814 W. 4Srd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
Tel. McH_nley S4S 

! » • _ - • - - • - - _ • - - _ • _____' • ——_—_»—»4| 

DR. S. MIKELIS 
LIET UTIS 

GYDYTOJAS I R C H T R r R G A S 
Ofisas Ir Qy II _•_•!!• vieta 

8252 So. Halsted Bts. 
Ant Viršaus Vnivenal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nno 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 lkl 0 vak. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 2. 
T_«_*a_t Tardė t5M 

i Tel. Drovor 704? 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS DE-fTTSTAS 

Valandos: suo 0 ryto iki t vak 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakarą 

4711 SO. ASHLAND AVENLE 
arti 47-tos Gatvės 

Tel. Pūliniai . 342 ir 8180. 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvi- Gydytojas ir Chirurgas 

UDOOO Michigan Ave. Ro-elande Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 
6:30 iki 8:80 vak. 

ir 

r — 

GENERAUS ELECTRI-
CAL KONTRAKTORIUS. GAL KONTRAKTORIUS. 

Suvedu dratus j namus ir patai
sau kas tik reikalinga prie elek
tros. 

PETER BERNOTĄVICIUS 
2181 W. 2 s s * P i . . Chicago, 111. 
Telefonas Canal 4187 

J£ _».—11II_ m m m m m —i m m m m . « » » • _ • _ _ » ¥ 

. . « . 

ADVOKATAS 
Ofisą* Didmiea-yj: 

29 South La Salle Street 
„ > m _ _ _ 894 

TeL Central t S f t 

• ViU_8_rai_, 812 W. 33 St. j 
Tel. Ts___ 4481 ' g 

sae 

__=c 
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Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistai 

įoftOt be. AvoaM 
Oi. 

•AJ-4XD08i t m 9 

Ra_i_. t lSS Ic-__p-__te_-9e _Hv__ 
Telcfona. Vau Burta 2B4 

DR. A. i ROTU, 
_—oter__t_. •*____(• 
s-B-ąs-^s*-—; _•______«« w yw_t____lk^ 

Vaikų Ir visu ctuPoaUSkv Ugu 
v*ALAWD_8t 10—11 ryto t — | po 

( * * • »—a vaJk. We_kM_«--__rte--___ 4L 
Ofls-oi: S154 So. ___%l_4ed 8_, C__lc_gO 

>«»»a-*+4)a,ti_af,s>«4l 
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, LIETUVIAI AMERIKOJE. 
— t ^ r į ą ^ Į » «J » » » » » 

WESTVILLE. ILL. 

Musų kolonijos tautininkai 
turėjo 22 d. Rugpjūčio dide
lės prakalbas. Dr. Šliupas jas 
laikė. Taipgi buvo užkviestas 
IVyči^ choras dalyvauti pro-
grame. 

Programas prasidėjo Tau
tos himnu, paskui choras ve
damas A.Stanišausko dainavo, 
"O kad aš jojau", "Karve
lėli". Puikiai kalbėjo d-ras 
Šliupas nupiešė Lietuvos pra
eitį ir jos padėjimą visiems 
patiko, tik nepatiko socilistam, 
nes juos ožiais išvadino. Taip
gi ir subolšėvikėjusiems Lietu
viams buvo vėjo užtektinai už 
griovimą vienybės. Kalba gana 
gera buvo ir svarbi. Žmonių 
buvo apie tūkstantis susirinkę 
didelėj miesto svetainėj. Po 
kalbos dainavo solo p. A. Jur-
gutaitė, "Gale sodo rimavjo", 
duetą "Plaukė sau laivelis,'' 
dainavo p. A. Jurgutaitė ir p. 
O. Karpaviėaitė labai gra
žiai, paskui Vyriu choras la
bai gerai dainavo "Vai kur 
buvai, Dėduk" po to visas 
choras dainavo suktinį gana 
gerai. Visiems patiko. Lietu
vos himnu užsibaigė progra
mas. 

Dabar yra didelis ir gražus 
sugyvenimas visą Lietuvių, tik 
laikykimės ir toliaus mes vie
nybės visi, o mes nuveiksim 
didelius darbus mušu Tautai 
ir Lietuvai. 

Tik nežinia, kas atsitiko su 
mūsų Lietuvos Atstovu p. Vi
leišiu. Jis neatvvko 24 dieną 
Rugpjūčio ir labai mūsų žmo
nes suardė. Jie norėjo jį gra
žiai pasitikti. Gal teks pama
tyti protestą nuog rcusų kolo
nijos. 

Ten buvęs. 

M • • • • • • • • • WB 

išmokinimo, laike- Šv. Mišių 
mokyklos vaikeliai chore gie
dojo giesmes, kurios ne tik 
pirmų komunikantų be visų 
širdis kėlė prie geresnio pa
žinimo savo Viešpaties. Pri
ėmusieji pinr# komumją po 
Šv. Mišių gavo pusryčius baž
nytinėje mokykloje. 

Man rodos, kad ne pro šalį 
priminti, jog bažnyčioje alto
riai buvo tą dieną labai pui
kiai papuošti. Ačiū mušu zak-
rastijonui J^monui Kvietkui! 
Jo triūsų krikštenyčia, klau
sykla, ir sakykla buvo rūtom 
ir kitom gėlėm papuoštos. 

Priešais sumą vaikeliam bu
vo aiškinta apie krikštinyčią, 
klausyklą, ir sakyklą. Prie 
krikštinyčios vaikeliai atkar
tojo savo krikšto apžadus. 
Kun. Budrevičius vaikelius į-
rašė į škaplierius ir rąžančių. 
Po sumai traukė vaikelių pa
veikslus. 

Dėkojame gerb. klerikui 
Norbutui ir p. Simonui Kviet
kui, už išlavinimą ir pamoki
nimą mažyčių vaikelių ir už 
visus tos dienos gražumus. Ne
užmiršime tą dieną. Turime 
džiaugties motinėlės newarkie-
tės; puiki ta dieną Kugp. 22, 
1920. 

Katalikė, 

RACINE, WIS. 

NEWARK, N. J. 

Rugpjūčio 15 dieną 
buvo surengtas vakarėlis 
išleidimui keliaujančio Lie
tuvon, gerbiamo draugo Pet
ro Juškos, plačiai žinome ir 
gana daug pasidarbavusio 
tarpe Racinos Lietuvių bei 
draugijų, ypač teatro veika
luose. Vakarėlin susirinko ge
ras būrelis Lietuvių ir visi 
tarė atsisveikinimo žodį, linkė
dami laimingo sugrįžimo bei 
nenuilstančio sugrįžus darba
vimosi tarpe savųjų mūsų 
brangioje tėvynėje Lietuvoje. 
Į šį vakarą buvo atsi-

Rugp. 22-ta dieną nedėlioj 
buvo nepaprasti gražumai; 
čionais atliko pirmą komuniją lankę keletas ir Kenošiečių. 

Tarpe kurių buvo Povilas Bei-
sys, plačiai žinomas Kenosho-

maži vaikai ir mergaitės: 22 
vaikų ir 25 mergaitės. 

Ši pirma komuniją turi 
dvejopą svarbą: pirma, kad ji 
yra pirmiausia komuniją nau
joje mušu bažnyčioje: antra, 
kad vaikeliai ir mergaitės bu
vo labai gražiai išmokyti ir 

je. Jis, tardamas atsisveikini
mo žodį, davė puikų pavyzdį 
visiem kėliaujantiemsLietuvon 
amatninkams organizuoti kor
poracijas ir sugryžus Lietu
von platinti reikalingiausias 

MUŠU BARGENAI. 
AHT PARDAVIMO AR 

MAINYMO. 
2 šeimynų mūrinis namas ant 

Bridgeporto. Priimsime automo
bilių kaipo 1-ma mokesti arba 
maža grocerne. 

Mainysiu 2 lotus ant namo, nuo 
$500 iki $1000. Cash mokėsiu jei
gu gausiu gera narna ant Bridge
porto ar Bridgeporto $2000.00 
Cash $500 Balance kaipo randa. 

Ant pardavimo 4 kambariu na
mas medinis, didelis basementas 
Kaina $1950, iškalno $300. Ba
lanos kaipo randa. 

Ant pardavimo namas ant 35-
tos ip Halsted. Su bizniu savinin
kas važiuoja Europon. 

Ant pardavimo2-4 kambariu me
dinis namas, moderniškas, Brigh-
ton P a r k e $3,300.00. Įmokėti 
$1000.00 Balance mokesčiais. 

Ant pardavimo 5 metu medinis 
namas, didelis basementas, karštas 
vanduo, elektra ir gazas, didelis 
augštas ir extra lotas prie šalies, 
vyštynyčia, šandes ir namas vis
kas gražiai aptverta. 

Ant pardavimo 2-4 binbariu 
mūrinis namas ant Bridgoporto 
$1600.00 įmokėti $600.00 „ likusi 
$1000.00 ant išmokėjime 

Ant pardavimo 5 ir 6 kn.r.bariu 
murini* namas ant South Side 
Moderniškas, Steam Heat, kaina 
$8500.00. 

12 flatu namas ant išmainimo, 
prie JaeV-gon parko, moderniškas, 
Steam Heat, šiltas ir šaUr.? van
duo, janitoriaus patarnavimas, 
elektra j* gazas, randos neša $5,-
200.00 į metus. Mainysiu ant tuš
čiu lotu mieste Cbicagos ar bent 
ant kokios properties. Čionais ne
paprastas bargenas. 

6 flatu mūrinis namas ant mai
nymo, 5 metu senumo, 0 steam 
heat janitoriaus patarnavimas, 
tiesiai prieš ežerą. Mainysui ant 
mažesnes propertes. 

Ant mainymo mūriniai namai 
ant Bridgeporto, 1 namas 4 flatu 
kitas namas turi 2 krautuves ir 
8 flatus, steam heat. Mainysiu ant 
mažesnes propertes. 

Ant virš paduotu propereiu mes 
priimsime Amerikos Laisv<f Pas
kolas ir Lietuvos Laisvės Pasko
las kaipo pirmutini mokesti. Prieš 
perkant bent kokia nuosavybė at
eikite pas mus pasikalbėči ir pa
matyti mušu bargenus. 

FIRST NATIONAL REALTY 
CO. 

840 West 33rd Str. 
Telefonas uouievard 2437 

REIKALAUJA. 

TĖMYKITE! 
Jieskote pastovaus darbo? 
Mes turime daug darbų jums 
mūsų fandrėse kaipo leibe-
riams ir pagelbininkams. Ge
ra mokestis. Ateik į mūsų Ęm-
ployment Dept. bile dieną. Mes 
norėtume pakalbėti su jumis 
apie tai. 

LINK BELT CO. 
32TWe8t 31th Str. 

• - 1 — 

REIKALINGI LEIBERIAI 
D E L F A B R I K O D A R B O . 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT 0 0 . 
39th & STEWART 
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Labai Svarbus Pranešimas! 5 

REIKALINGI 
Darbininkai į šapą ir į mol-
ding (liejimų) skyrius. 

Darbas pastovus. 
CRANE COMPANY 

Employment Departments 
40th St. & South Kedzie A ve. 

Or 
15th and Canal Street 

i 

s 

l 
i 

REIKALINGI 
Anglių malnierlal. 

Kentucky ir West Virginijoj, geros 
algos mokamos. Atsišaukite. 
30 S. Canal Str. 

2-ros lubos. 

1. JEIGU siunti pinigus j Lietuvę siusk per LIETUVOS AME
RIKOS PRAMONES BENDROVE — persiunčia geriausia ir pi-
giausia. • . 

2. JEIGU nori važiuoti j Lietuvę, kreipkis prie LIETUVOS 
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES, suteiks Tamistai teisin
giausias informacijas, parūpins laivakortę, išmainys pinigus ir gra
žiai išleis į kelionę. į / 

* 

3. JEIGU turi susitaupęs pinigu investyk juos i LIETUVOS 
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES serus. * Gausi gerus nuo
šimčius ir tavo pinigai dirbs del naudos tau ir Lietuvai. 

4 . Dabar LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE 
ruošia Lietuvoj fabrikus idant palengvinti tavo broliams ir sesu
tėms pasiekti gerbūvį. Todėl prisidėk prie šios Bendroves neatidė
liodamas. Šery dabar da gali gauti po $ 1 0 viena. Pirk kadaugiau-
siai gali. Pelnas tau ir nauda Lietuvai bus neapsakomai dideli. 

= 
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Lithuanian 
112 N. Greene Street 

Tradiog Co. 
• 

Baltimore, Md. 
• 
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privesti prie pirmos konroni- S a l i a i išdirbystes.Jų tikslas, sa 
kė, yra suorganizuoti odų išjos. 

Visiems patiko ir visi džiau
gėmės, regėdami savo vaike
lius taip puikiai išmokytus. 
Valandėlę prieš Sv. Mišias vie
tinis klebonas kun. Budrevi
čius apsirėdęs alba ir kapa ir 
tarnai su kryžiumi ir žvakėm 
vaikelius išvedė iš bažnytinės 
mokyklos. Visa procesija tie
siog įėjo į bažnyčią. Įeinant 
mokvklos vaikeliai chore užgie 
dojo "Laudate Pueri , , ir kitus 
hymnus. Kun. Budrevičius pa
sakė labai pritinkanti pamok
slą mažiems vaikeliams, imda
mas šią temą: "Leiskite ma
žus vaikelius prie Manęs, nes 
jų yra karalystė daugaus." 
Gerb. klebonas vaikeliams iš-
rodinėjo, jog pirmos koralini 

dirbystės kompaniją, ir sugry 
žus užtvenkt Nemuną arba 
kitą kokią Lietuvos upę ir jos 
jiega varyti dirbtuves. (Ką 
veiks garlaiviai? Red.) 

Tai puikus ir naudingas 
Kenoshos Lietuvių sumany
mas. Yra pageidaujama, kad 
visi pasiturinti Lietuviai A-
merikoje stotų vienybėn ir su
dėję kapitalą grįžtų Lietuvon, 
tenai steigtų išdirbystės, ku
rios Lietuvai yra reikalingiau
sios. 

Užsibaigus pasikalbėjimams 
buvo renkamos aukos padengi
mui lėšų. Likusieji-gi bus pa
siųsta Liet. K. Kry/iui. 

Aukavo šios ypatos: 
A. Simonavičius $5.00 

jos diena yra jiems svarbi, i r , ^ Karaliūnas 2.00 

SPECIJALIS IŠPARDA
VIMAS. 

Pertaisyti Mitchells ir 
•kiti karai. • 

Ant mėnesini mokesčių Pliano 
Išlygos 

kad ši pirma komuniją bus 
jiems pagelba visuose varguo
se. 

Pirm priėmimo Švene. Sak
ramento visi vaikeliai sukal
bėjo "Tikėjimo, Vilties ir Mei
lės Aktus"; o kunigui atsisu
kus su Švenčiausiu jie sukal
bėjo "Šitai Dievo Avinėlis" 
visi suklaupę viduryj bažny
čios, tada prisiartinę prie alto
riaus ir rankas sudedami pri
ėmė savo Viešpatį. 

Apart va'kėlių gražumo ir 

P. Atkočiūnas 2.00 
M. Leudanskas 2.00 

Po 1 dol.: P. Steponas, J. 
Steponas, A. Darkintis, J. Zis-
montas, S. Mockus, P. And
rijauskas, J. Ugenskas, P. Če-
pukenas, P. Beisys, P. Beisenė 
A. Žezminskaitė, V. Varana 
vičius, F. Žilius, D. Jackus, S. 
Urbonas, J. Žutautas, A. Gud 
žiunas, ir T. Varanius. 

Smulkių aukų surinkta 80c. 
Viso surinkta $29.80, 

T. J. Varanius. 

mokesčiu 
$46 J mėnesį 
50 „ „ 
" ,, „ 
65 „ „ 
76 „ „ 
95 „ „ 
85 „ „ 
95 „ „ 

Kaina {mokėt 
$900 $360 
1000 400 
1200 500 
1400 600 
1600 700 
1800 . 900 
1800 800 
2000 900 

NuoSlmčlo nereikia, mokėt Mortga-
ge nereikia mokėt, Charges nereik 
mokėt Insurance. 

. Kiekvienas karas yra Inšiurintas 
nuo ugnies Ir vagiu 80 nuoitmti savo 
kainos per vienus metus be jokio ka
sto jums. 

Tavo sena karą (ne senesnj 
kaip 1912) paimsime i mainus at
skaičiuodami jo vertę kaipo dalį J-
mokesčio. 

Visi Pertaisyti Michels turi ta* pa
čia gvaranclja kaip ir Nauji Karai. 

2328 2 Salesrooms 2334 
Michigan A ve. Michigan Ave. 

REIKALINGI. 
Rankų šrubų mašinų ope

ratorių. 

Roth Mfg. Company 
1600 South Kilbourn Ave. 

REIKALINGAS SALFS.MONAS 
f&O iki $80 į savaitę. 

Turi būti greitas Ir apsukrus. Nie
kados ant marketo Sie dalykai nebu
vo pardavinėjami. 

Atsišaukite — 8 ryte iki 5:30 va% 
kare. 

35 W«st €3rd Ktr. Room 412 
M. nu k Bullding 

ATYDA 
—ieškantiems pastovaus dar
bo sn geru mokesčiu ir bonus, 
atsišaukite gatavi prie darbo 
WESTERN FELT W0RKS, 
4115 Ogden Avenue, arti 22ros 
ir Crawford. 

ANT PARDAVIMO. 

Paklydėlio Kelias 
Keturiuose aktuose scenos 

veikalėlis. 

Parašė 
Vystanti šakelė 

Kaina 15c. 

Veikalėlis neperdidelis, 
lengvas sulošti, gražaus ir 
rimto turinio. 

Norėdami gauti Adre
suokite: 

"DRAUGAS'' PUBL. 0 0 . 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, m. 

ANT PARDAVIMO. 
Kampinis namas su lotu J namas 
2 pagyvenimai su bizniu antras ma
žas mūrinukas užpakalyje. Atsišau
kite: 

2150 W. 22nd Place. 

AA, ADOMAS M KARALAUSKAfi, SEKANČIAI RAŠAU. 
* 

A5 labai sirgau per S metus, nuslabnėjes pilvelis bnvo. Dispep
sija, nevirlnimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimai 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 8 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po S mėn. savo paveikslą pa
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreiptis* prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL IYSTITirTK Ilaltrėnas, Prof. 

1707 So. Halsted St., Telcph<y»G Canal 6417, Chicago, DL 

^IIIHfllIlIllIlIlIlIlIlIfiailIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIIIlIftlIffillIlIllIlIlIilItlIIIIilIlIlIlIflIlIlllIIItfflIlIlftlfllIlIlIflIIlilIlIflIflMlIIflIIIItfUlllIflIfflIlII 

I Važiuok į Lietuvą per Liepojų! | 
Mūsų Didžiausia Garlaiviu kompanija padarė sutarti su Baltujnn Juru kompanijom ga

benti pasazierius per anglija j Liepoju. Nebus nei kokiu keblumu tikieto iš duodama į Lie
pojų. Kaina $135.00 per Vandenį. Šį kompaniją turi geriausius Laivus pasaulij kaiptai "Mau-
ritania "Aquitania lmperator." Šie laivai per per plaukė marės į 6 dienas. Vietinis agentas 

| A. DARGIS, 726 W. 18th Street, Chicago. | 
Siuneiame pinigus į Lietuva parduodame Draftus, Lietuvos atstovai sako važiuokite j 

s Lietuva per senus agentus. Dargis. Seniausis Chieagoje. 
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AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLĄ 
PIGIAI IR GERAI. 

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

Atsišaukite pas: t 
A. GRIGAS A CO. 

8114 S. Halsted st., Chicago. 111. 

ANT PARDAVIMO 
Business (soft drinks) su visu Bldg. 
ant pardavimo. Geroj vietoj arti fab
riko atsifiaukite. 

P. G1EDMAN 
1836 S. 52nd Ave. Cicero, 111. 
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ANT PARDAVIMO 
Tuojaus parsiduoda moderniškas 

namas dviem pagyvenimais. Vande
niu apšildomas, yra elektra ir ga
zas. Stovi dailioj yietoj, šcll-iais Šv. 
Kazimiero vienuolyno, arti didelio 
parko. 

Kas nori įsigyti puikią vietą, tegu, 
kreipiasi adresu: 

VINCENTAS KLIMAS, 
2554 West • • Str. Chicago, 111. 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, plrklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polltikinės ekono
mijos, pilietystės, dalliarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto lkl 
4 valandos po pietų: vakarais nuo C 
iki 10 vai, 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

Dr. 0 , VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Pa!engvins visy aklŲ 
tempimą k a a y r a 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemin.o, ner-
votumą, skaudan^iue 

ir užsidegusius karščiu akiu kreivos akys, 
katerakto, nemiegio; netikras akis indedam. 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pageTOsta. Berge-
kito savo regėjimo ir vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. Ns-
dėttosnls nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover 9660. 

A. PETRATIS S. FABIJONAS* 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE—^DfSURABTCE 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Laivokortcs 

NOTARIJUSAS 
809 W. 35th Str. Chicago, Hl. 

Tclephone Boulevard 611 

ANT PARDAVIMO 
4 kambarių medinis namas elektros 
šviesa, maudynės, vandeniu apšildo
mas, parsiduoda pigiai. Atsišaukite: 
4845 So. Artesian Ave. Chicago, 111. 

BARGENAS 
Parsiduoda automobiliai 1920 El-

gin 5 pass. Toūring 1350.00 1917 
Priemier 8 pass Limažinas $1100.00 
1916 studebaker 5 pass $250.00 

Visus parduosiu greitai ir_ pigiai. 
Phone Yards 7125. 

154S W. 4«th Str. 

DIDŽIAUSIA Į JETUVISKA KRAUTUVE RHICA60JE 

:PBARL OLBBN KONCERTINA: 

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

Mašinėlių laiškam H drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų^ kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

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

Telefonas: DEOVEE 7309 
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LIETUVOS MISIJOS PRA 
NEŠIMAS. 

_£ 

Dėlei Lietuvos Laisvės Pas
kolos Apyskaitos. 

Pradėdama Lietuvos Lais
vės Paskolą, Lietuvos Misija 
buvo pasižadėjusi visą savo 
darbą daryti su žinia pačios 
Lietuvių visuomenės ir su jos 
kontrole. 

Tuo tikslu prie Lietuvos 
Misijos-, iš pat pradžios buvo 
sudarytas nuo įvairių visuo
menės . organizacijų Lietuvos 
Laisvės Paskolos iš 12 narių 
komitetas, kursai ir buvo per 
kelius kartus šaukiamas ir 
kuriam buvo perstatomos vi
sos išlaidos ir įeigos ir nuro
doma visa Lietuvos Laisvės 
bonų pardavimo tvarka. Te-
eiau tenka girdėti, jog kai ku
rie žmonės, žiūrėdami į Lietu
vos Misiją, kaip į kokią pri
vatinę, o ne valstybinę įstaigą 
reikalauja, idant butų išduo
damos smulkmeniškos apys
kaitos, idant butų pasakoma, 
kodėl tiek, o ne daugiau pini
gų Lietuvon išleista ir tt. 

Kaipo Valstybinė įstaiga, 
Xietuvos Misija turės išduoti 
pilną apyskaitą Lietuvos val
džiai ir šiandien skelbti laik
raščiuose visas smulkmenas 
dėlei daugelio priežasčių gal 
butų ir neatsargu. Lietuvos 
Misija visuose nutarimuose 
dėlei pinigų parsiuntimo ar 
laikymo prisilaiko aiškių Lie
tuvos valdžios nurodymų ir 
lygiai daro išlaidas sulig Lietu 
vos valdžios permatytų są
matų. 

Neveizint to ir norėdama 
nuraminti i r tuos, kurie taip 
prašo šių apyskaitų, Lietuvos 
Misija yra užprašiusi tris 
narius minėto komiteto pil. 
Juozą O. Sirvydą, K. J . Kru-
šinską ir Vincą Jankauskį 
peržiūrėti visas knygas ir do
kumentus i r išnešti savo nu
tarimą, kursai ir yra žemiau 
talpinamas. 

Lietuvos Laisvės Paskolos Re 
vizijos Komisijos Parei

škimas. 

Ineigos: 

Pereita apyskaita 5-4-20, 
balansas, $793,236.64. 

Inei^ų nuo 5-4-20 iki 7-31-20, 
538,534.15. 

Viso ineigų $1,331,770.79. 
Visi Lietuvos Misijos ir pas

kolos kėlimo kaštai nuo pat 
pradžios $33,001.00. 

Lietuvos bonų atspausdini
mas, $3,250.00. . 

PAVEIKSLAI ANT 
DROBĖS. 

Tūkstančiai mūsų brolių ir 
seserų atsiskyrusių nuo savo 
tėvų krašto turėjo iaimę ma
tyti nesenai pergabentus pa
veikslus iš Liteuvos, kurie bu
vo rodomi ant drobės jųjų 
kolonijose. 

Vyrai ir moterys, kaip jau-
Lietuvos valdžios įsakymu n i t a i P i r 8 e n i džiaugiasi pa

matę ant drobės Lietuvos val
džios įstaigas, valdininkus 
kariuoinenę ir kitus gražaus 

įvairiams kontraktams išmo
kėta, $17,920.91. 

Iš viso $54,171.91. 
Bankos sugrąžintas p. Shat-

kaus, Chester, Pa., "protcs-
t e d " čekis, $£02.04. 

Viso išeigų $54,673.95. 
Pasiųsta Lietuvon Lietuvos 

valdžiai 4-ais atvejais, $335 r 

100.00. 
Sulig Lietuvos valdžios įsa

kymo sudėta rezervon ant 6 
%, $604,067.60. 

Randasi ant rankų Ameri
kos bonų neparduodamų ir 
AVar Savings Stamps p r i s i e 
ta, $9,586.38. 

Lincoln Trust Company ran
dasi pinigų $328,342.86. 

Iš viso $1,331,77(^79. 
Prie to mes turime pabriežti 

gana svarbų faktų, jogei visas 
ikišiolei vedamasis Lietuvos 
Laisvės Paskolos darbas ir vi
si su tuom besijungiantieji iš-
kaščiai, Lietuvos valstybės iž
dui nepadaro jokių iškaščių, 
nes visi ikišiolei padarytieji 
iškašeiai, kaip va : Pačios Lie
tuvos Misijos įsteigimas, už
laikymas raštinės, algų išmo
kėjimas, patsai bonų atspaus
dinimas, agitacija ir apgarsini
mai, važinėjimai su prakalbo
mis, e te , pasdengė išj tų į-
plaukimų, kuriuos apturi Lie
tuvos Misija kaipo mokestį už 
įvairus mūsų vientaučiams pa
tarnavimus. 
Pasirašome Rugp. 12, 1920. 

New York'City, N. Y. 

J. O. Širvidas, 
K. J . Krusinskas, 
V. F . Jankauskas. 
Lietuvos Misija. 

Mes, žemiaus pasirašusieji, 
L. L. Paskolos Revizijos Ko
misijos nariai, pakviesti per 
Lietuvos Misiją pedžiurėjimui 
L. L. Paskolos apyvartos per 
visų laikų ir per praėjusius 
tris mėnesius Gegužio, Birže
lio ir Liepos, 1920, susirinko 
Lietuvos Misijų peržiūrėjimui 
71st Street, New York City, 
peržiūrėjome viršminėtųjų a-
pyvarta ir žemiaus einančiųjų 
apyskaitų radome visiškai pil
nų ir teisingų, kų toliaus savo 
parašais liudijame. 

SV. KAZIMIERO DR-TĖ, 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai: 
T. Grigaliūnas, pirmininkas, 

1437 So. l l th str. 
Jurgis Bataitis, vî ee-pirni., 

1428 So. ,11-th str. 
Auff. Juknialis 1 rast., 

1626 New Jersey Ave. 
Kaz. Smaidžuna8 2 rast., 

1441 So. 10 str. 
Mikolas Drassutis iždininkas, 

1512 So. 11-th str. 
Kasoti globėjai: Kaz. Lukšiu ir 

Jon. Jočis, Pranciškus Daugirda 
maršalka. 

vaizdelius. 
Ilgus metus buvo laukiama 

visų tikru Lietuvos kovotoju, 
idant galėtu pamatyti savo a-
kimis Lieruvoo t r i spalvę vė
liava pelvėsuojant ant Lietu
viškų įstaigų. 

Šiandie savo akimis mato
me visa tą ka mūsų bočiai, tė
vukai i r tėvai stengėsi iškovo
ti per ilgus kankinimų me
tus. 

Tūkstančiai Pennsylvanijos 
Lietuvių neužmirš tuos įspū
džius, kurios Lietuvos vaizde
liai padarė ant jų kuomet jie 
pirmą kartą žiurėjo į Lietu
vos kariuomenę ir kitus gra
žius paveikslus parvežtus iš 
Lietuvos. Visose kolonijose 
bus rodomi šie paveikslai i-
dant kiekvienas Lietuvis galė
tų matyti i r suprasti kas de
dasi jo gimtinėje. 

Kiekvienas Lietuvis pama
tęs šiuos vaizdelius bus suža
dintas ir Tėvynę geriau pa
mylės. Ypač tie, kurie nepir
ko Lietuvos Paskolos Bono 
turėtų atsilankyti į paveikslų 
vakarėlį i r apmąstyti šio mo
mento istorišką svarbumą. 

Lietuvis, kuris šiandien ne
duoda savo gimtinei pagelbos 
pirkdamas boną, nevertas to
liaus vadintis save Lietuviu. 

Iš pennsylvanijos važiuosiu 
toliau į Ohio ir Illinois vals
tijas. 

Visi, kurie ligšiol nematėt 
paveikslų laukit pakol atsilan
kysiu į jūsų koloniją. 

Bekeliaujant po Lietuvą su 
valdiškais reikalais man teko 
patirti visuokių įdomių atsiti
kimų, apie kuriuos kalbėsiu 
kartu rodydamas paveikslus. 

Atsilankant į paveikslėlių 
vakarą kart uatsineskite pini
gų nusipirkti nors po vieną 
boną. 

V. Vaškas. 
Ingaliotas ir siunčiamas 

Lietuvos Misijos per visa A-
merika L. L. P . Bonų reika
lais. 
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Kad nori keliauti į Lietuva tai gali laivakorte p i rk t i į HEPOJU (LIBAVA). 

Kad nori pirkti draftą bile kokios šalies pinigų, pagal kasdieninio kurso, tai mes jam 

geriausia patarnausime. 
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1 eisingurnas, Mandagumas ir Patarnavimas 
Pamatas 

VERTA KIEKVIENAM LIETUVIUI SUSIPAŽINTI SU 
l 

Pirmutiniu Lietuviu Valstijiniu 

• s 

s m 
: 

Ant Kampo 22ros ir Leavitt Gatvių 
* 
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: 

las ir perviršis $Z4d,uuu.oo 
Turtas daugiau kaip $ 1,350,000.oo 
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VALANDOS: — Kasd iena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų, Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 
vakare. 
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PINIGAI DABAR 6ALI BŪTI 
siaugiai siunčiami per mus j 
Vilniaus miestą ir visa Vilniaus 
apieiinke. Žemiausios kainos-
greičiausias prisiuntimas. 

Pinigai yra Siunčiami į Lietuvą 
ir visas kitas dalis svieto. 

Parduodame Laivakor
tes ant visų Linijų. 

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 
Turta^ Virš $6,000,000.00 

A STATE BANK 

TRUMPOS PATARMĖS KE 
LIAUJANTIEMS l LIE

TUVĄ. 

prie gatvės Budapest nume
riais 8. 10, 12. J ie yra pigus. 

6. Girtas būdamas neik iš 
kambario, pateks į kalėjimą 

7. Paryžiuje nevalia būriais 
stoviniuoti ant gatvių nei grū
stis kur-nors. Už nepildymą 
to įstato galima patekti į kie-
msarginių globę. 

8. Nesusidėk su gražiai iš
rodančiomis moteriškėmis va
dinančiomis į karčiamą. Jos 
yra paleistuvės ir vagys. 

9. Neprisiimk pasiųlyma 
moteriškų, žadančių parodyti 
miestą. Jos yra vagys ir pa
leistuvės 

10. Prieš eisiant į Lietuvos 
Atstovybę susižinok su ja te
lefonu Paryžiuje Passy 37-44. 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI? 
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti "Draugą" arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį spau
dos darbą kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

1511 S. 49 Court 
Pas j{ galima gauti malda 

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

KORONA FERRATED 
WINE IR JO VARTOJIMAS. 

| } » » • » » » » m 

Kada jit* turi būti vartojama*: 
Kaip tik apsireiškia ženklai nete
kimo apetito. Užkietėjimas ir ne-
reguleris vidurių veikimas. Dažnas 
ar kasdieninis galvos skaudėji
mas, paeinantis nuo pilvo kataro 
arba sugedimo virškinimo proce
so, arba kraujo tmmažėjimo, kas 
matoma iš išbalusio ir išblyškusio 
veido ir svaigimo. Arba atsigau-
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 nor-

"malį padėjimą ir natūrai į stipru
mą. 

Korona Ferratcd Bitter Wme 
yra labai geras atsigriebiant po ; 
šalčio, kosulio, kataro, arba karš
čio. Visuomet reikalauk Korona 
Wine. Parsiduoda Drugstoriuose, 
arba rašyk: Bolcslaw R. Kozlov/s-
ki Laboratories, 4755 So. Loomis 
Str., Chicago, 111. (Apgr.) 

» »mm m m » » » » » • » • • » • » • » » » • ! 

s: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KABPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MASINAS ir t.t. pas 

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

arti Ashland Ava. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Seredomia ir 

Petnyčiomis Iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 
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. a tdara Panedėliais, Seredoms ir Subatoma vakarai* 
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1. Saugokis nesąžiningų Lie
tuvių agentų, tarnaujančių 
svetimoms keleivių kompani
joms ir išperkančių tautie
čiams klaidingus tikietus į 
svetimas šalis. 

2. Nepalik savo bagažo be 
aiškaus gražiai parašyto ir 
tvirtai prisegto adreso. 

3. Neprisidėk prie svetim
taučių kuopos, keliaujančios 
į pietinę arba vidurinę Eu
ropą ; draugauk tik su tais, ku
riuos tikrai ž;uai, kad važiuo
ja į Lietuvą. 

4. Paryžiuje, Berlyne ir ki
tur, kur yra Lietuvos Atstovy
bė, daigtus pasilik geležinke
lio stotyje, bet neužmiršk pa
siimti resytę. Nesinešk pundų 
į Atstovybę. 

' 5 . Atstovybėje nakvoti ne
galėsi, dėlto nusisamdyk kam
barį viešbutyje. Paryžfuje pa
tariami ( viešbučiu: J Hotel < d 
Qxford, Hotel de JLouvain; 
Hotel •"' d OrcHamps. [ J i e visi 
yra netoli (geležinkelio^stoties 

SIUSKITE PINIGUS I LIETU-
VA PER KAUNO BANKĄ. 
Mes turime padare sutarti su 

Lietuvos Prekybos ir Pramones 
Bankų Piningų siuntimo reikale. 

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

Viršminėtas Bankas Išsiuntinėja 
adresantams į nurodytas Paštas 
greitai ir užtikrintai — pinigais. 

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

Darome visus legaliskus Doku
mentus, Į Lietuva ir Amerikoj su 
užtikrinimo Amerikos ir Lietuvos 
valdžios teisėmis. 

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

ZOLP & BARČUS, 
4647 6,' Heraaitage Ave. . 
Tel. Yards 145 Chicago, SI. 

Telephons: Tardą C491 

AKUŠERIU 
A. SHUSHO 

Tnrin patyrimą 
moterių U*osa; m -
peatingal prižiū
riu ligonę ir kudl-

J kj laike ligoi. 

8255 So. Halated Bt., Gbloago, IU 

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllHIIIIIIIIUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIUII^ 

P. CONRAD ' 
UETUVIS FOTOGRAFAS Į 

3130 S. Halsted S t , Chicago, IU. | 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos -

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

Z Traukiame paveikslus namuose, prie 7 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir t t Darba atliekame kuoge-
riausia, Phone Drover 63«t 

—~—^^^^^~ ——»• 
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DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 YVest 22iid Street 

Tel. Canal 6222 
Res. 8114 \V. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

ATONIC 
^SEOiK^^iiiiii 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau 
alas vaistas tavo skilviui yra ŠATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas raiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pa* visus aptiskorina-

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 jnusų 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. 

Antanas Overlingas, Rast. 
8201 Auburn Ave. 

Rutkauskas. Adv. 

Jurgis Žakas, Pirm. 
901 W. 33rd S t 

812 W. 33rd Bt. 

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

Carter's Uttle Liver Pilis 
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Pigulka 
Maias Dosas 

ffafn ¥^^nf» 

K r a u j u neturintis GeleUe* 
prleta^timi UbUikiutą 

Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems 
Tikras turi pasirašyme 

C ARTER'S IRON PILLS 
Joms pacelbes, pamėginkite O 

• 
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S 
: KARNIVALAS 
| Sv. JURGIO PARAPIJOS 

Didžiausia i šk i lme Chicagoje 
Prasidės Rugp.-Aug. 29 d., 4-tą vai. po pietų 

t,y, Ateinančiame Nedeldiepyj; trauksis Rugsėjo-Seplember 
1, 5, 6, 11, 12, 15,19, 22, 25 ir 26. ' 

32 Pi. and Audurn Ave. Kas tik gyvas į Bridgeporta; visiems žinomą vieta. Ten praleisi a- !g; iUi&i laiką ir daug į-
domiu dalvkų pamatysite, o apart to dar ir laimę sau rasite. Tik neužmirškite pradžios iškilmių 
Kugp.'—Aug. 29 d. 4-tą vai. po pietų. * Kviečia: KLEBONAS IR KOMITETAI. 
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SKAITYTOJI! BALSAI. 
Nuosavybė. 

Žmogus iš mažens daug su
valgo, ilgai miega, neapsei-
na be rūbų ir patarnavimo. 
Jei niekas mažo neprižiūrėtų, 
jis užsimuštų, ar kitaip galą 
pasidarytų neišmanydamas. 
Vaikai patys apsirupyti nega
li iie darbo neatkelia. 

Laimė tat vaikų, kad yra tė
vas ir motina. Juodu nepyks
ta, kad maži vaikai nieko ne
dirba. Iš savo uždirbto skati
ko tėvai turi vaikams ir trio-

J>ą, ir rūbą, ir valgio. Kuo 
daugiau vaikai valgo tuo dau
giau tėvas džiaugiasi. Jam ne
gaila, kad jo uždarbi naikino, 
bet jam džiaugsmas, kad j<> 
uždirbtu maistu jo vaikai au
ga. 

Kol tėvas gyvas užaugę vai
kai, kartais nesiskubina tėvo 
turtą dauginti darbu, nors ži
no, kad tas r tur tas jiems tek<. 
Tėvo turtas yra jų turtas, br*t 
ne jų nuosavybė. Jis yra tėvo 
nuosavybė. Pasenęs tėvas ati
duoda, nuosavybę sūnui, arba 
padalina tarp visų vaikų. Žiū
rėk, vaikai tapo kitoki. Kiek 
vienas turi mažiau žemės, ne-

- 1 * ~s į*. \ J 

gu jos buvo kol bendrai tėvas 
visą ukę valdė, bet dabar kiek
vienas turi savo dalies nuo
savybę. Pirma jie visi nega
lėjo išlaikyti visoje tėvo ukė-
je dešimties gyvulių. Dabar 
kiekvienas Jįįk dalį jos teturė
damas išlaiko tiek gyvuliu 
kiek tėvo ukėje butą. Ir nau
dos padaro kiekvienas iš savo 
dalies tiek, kiek prie tėvo pa
darydavo iš visos. Dėlto taip 
yra, kad dabar, kiekvienas tu
ri nuosavybę. 

Kada žmogus vieną daigtą 
padaro kitam, tai mintija, lyg 

bus arklys, kurio darbą nu
dirba kiti. 

Jei-gu 500 dešimtinių dva
rą pavestų apdirbti ir valdy
ti 8 krikščionių ir 2 socijalis-
tų šeimynoms, tai aisktai ura-
ti, kad viena sočijalistų šeimy
na važinėtų į miestą dvaro ja
vus pardavinėti, kita namieje 
darbininkus prižiūrėtų, o aš
tuonios krikščionių šeimynos 
gautų ir mėšlus vežti ir per
kasus kasti ir visą kitą dar
bą nudirbti, nežiūrint kaip 
sunkus. Socijalistai tik šnekė
tų, kad jie bevažinėdami į 
miestą ir bekeikdami darbi
ninkus perdaug smarkiai nu
sidirbo, ir kad aštuonios 
" tamsios" krikščionių šeimy
nos nesupranta soči jai istų pa
sišventimo, o dar turi kontre-
voliucijos dvasios. 

Metus kitus pabuvę ir kri
kščionys virstų socijalistais, 

miiiiiimiiimimmiiimiimiimiiiiiifiim 

• 

irmutinis 19 

PIKNIKAS 
Paned., Rugs.-Sept 6, • 

f Labor D&y) 
National Grove Darže 

Pradžia 9 vai. ryte. Riverside, III. 

I 
įetuvą | 
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S 
/ PER 

Division State Bank 
• 

Jeigu to dar i;c padarėte, siųskite dabar ir persitikrinkite, 

kad pinigus j Lietuva siunčiame sulyg žemiausio dienos kurso, 

greitai ir teisingai. 

JUOZAS M. BALTIS, 
Vedėjas Pinigu Siuntimo Skyriaus. 

Šis "Draugo" piknikas yra jo pirmutinis ir šių metų 
kad gavus pristavų arba v a - ' y i s u piknikų, gal but, paskutinis, todėl reikėtų visiems ko-

~ skaitlingiausia atsilankyti ir gerokai pasilinksmyti, darant 
"sudiev" visiems piknikams iki kitų metų. Piknike bus link
smų žaidimų, jvairių pamarginimu ir dovanų atsilankiusiems. 

Kviečia "Draugo Bendrovė 

žinėjaneių agentų vietas. Pa 
sidarytų visa dešimt socijalis-
tų vietoje dviejų. Dvaro nau
dą grt i t išparduotų ir galvi
jus busi valgytų. Tada jau ne
būtų kuomi įgyventi laukus. 

Vabalai ir spragės maitina
si medžių ir daržovių lapais. 
Kada amaro pasidaro daug, 
tada jis veikiai nuėda lapus ir 
nebeturi kuomi misti nei du-
gintis. Teip jis naturališkai iš-

! nyksta arba išdvesia. Gera da
bar yra socijalistams, kol dar 

f iš seno yr visokios naudos, 
kuria galima misti. Bet kada 
socijalistu privis daug, tai ir 
turės išgaišti fyg amaras nu-
ėdąs visus* lapus. 

Jug šiandie darbštaus tėvo 
sunūs viskuom aprūpintas na
mieje, nenorėdamas nei dirbti 
nei mokintis socijalistu tampa. 
Jug šiandien soči jai istas, pats 
nenorėdamas šeimynos laiky
ti įsisamdo pas krikščionį ir 

Su visais reikalais ateikite ar rašykite į » 
4' — 

BANK 
OIIIIII 

šimtą padaręs, ir liauja dirbęs p u ; k u | s u JQ ̂ ^ ^ . ^ J d 

:ių darbi, | p a l e i s t l l v i a i p r i^ įeb ia išsine
ša darbininko ir pinigus. Kaip tikrai padaro sau, tai jaučiasi 

lyg vieną tepadaręs skubinasi 
ir dirba dar daugiau. Kuo la
biau dirba, tuo daugiau turi 
darbo. Darbas daugina naudo, 
ir turtą. Turtas padaro ir 
džiaugsmo. 

Socijalistai. 
Rambus arklys vienas įkin

kytas į vežimą ar žagr£ turi 
vežti. Jeigu ūkininkas į akė
čias pakinko tris keturis ark
liu^, tarp tų vienas ramiais, 
tai akėčios eina gerai, nors 
rambusis nieko neveža. Jo 
sunkumo dalį gauna vilkti ki
ti. 

Socijalistai nenori, kad Lie-, , v . r i persišovė, ar kitaip nusižudė tivos dvarų žeme buių padą- * ... .v . t ...-. . . . . 1. . , . i . Kiti ištvirkėliai susipainios linta. J ie nori, kad j tos žemes 
dirbimą butų pakinkyti visi 
darbininkai krūvoje. Rambus 
galėtų socijalistauti, o kiti už 
juos darbą nudirbtų. 

Dvarų laukus dirbant vi 
šiems išvien socijalistai nieko 
neveiks, bet jie moka daug

i s PALIUOSUOTŲ NUO 
LENKŲ VIETŲ. 

Merkinė. Lietuviai užėmė 
Merkinę Liepos 15 d. Lenkai 
nenorėjo iškarto ^pasitraukti, 
bet Lietuviams paleidus kelis 
šūvius iš armotų, išėjo iš mie
sto link Marcinkonių. Yra 
keletas Lenkų nukautų ir su
žeistų. Lietuviams paliko kele
tą arklių. Daug sulenkėjusių 
miestelėnų pabėgo. 

Daugiai. Iš čia pasitraukė . . , . • - „ • • * ; . . sus i r inko cia žmonių labai Lenkai Liepos 14 d. Lietuviai! , , . ,• ., ~, . .v „ 
y . . ,^ v_ v. m l Į daug. Atsilankė iš Kauno 

Seimo atstovai-Ambrozaitis ir 
Jočys. Ju(xlu pranešė apie 

darbo metu Lietuviai neima 
pastočių (stiukų). B. 

"žydų programas.'' 

Lendvaravas. Lenkai išeida
mi čia surengė žydų pogromą. 
Apie 50 su viršum namų išplė
šta. G3 žydų šeimynos nuken
tėjo. Apielinkėse rasta daug 
žydų lavonų ir sužeistų. 

Kauno "Laisvė." 

Žemaičių Kalvarija.: 
i 

Šįmet į Aplankymo atlaidus 

2 7 4 9 W . Division St . , near Catifornia Ave. 
(arti Humboldt Park), Chicago, IU. 

Pinigu Siuntimo Skyriau* valandos: kasdiena nuo 9-tos vai. ryto iki 5-tai vai. po piel. Utamikais ir ML 
Imtomis viwa riienaiki 8-tai vai. vakaro. NEDELIOMI8 Nl'O 10-tos. VALANDOS IIYTO IKI 3-ėi:-.i \ ALAN
DAI P o P I E T . 

• 
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užėmė Daugus be mūšio. Tele
fonai, kabelis pateko į Lietu
vių rankas. Išeidami Lenkai 
išsivarė daug pastočių (stui-
kų), kurie dar nesugrįžo. Or
ganizatoriai "s t rze lca" pabė
go. Jauni vyrai, kurie buvo 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 31#9 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Ohicago, III. 

SPECIJALISTAS 
Moteriftkų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryta 
Iki t po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėllomis nuo J iki 2 po plet 
Telefonas Tardą 687 

HBIEIMIIIIIIIieBlilIlIlIlilIlII 
M 

S 
Kelione į Lietuvą Saugi i 

Važiuojantiems Per 

*+tfm 

St. Seimo darbus. Žmonės do-
miai klausė. I Saugok akiy regėjimą 

amaras naikina kitų užaugin- j ̂ ūkiami į kariuoinene ir ne
tils lapus, teip socijalistai nai 
kiną kitų uždirbtų naudą ir 
džiaugsmą. Ne iš knygų ra-

1 sau, o iš matymo. 
Paleistuvis ar paleistuvė at

likę savo šėtonišką darbą kaip 
amaras nyksta. Ištvirkimas 
dabar dar plinta lyg kokia li
ga. Bet jos plitimas jai galą 
padaro. Nedorėlai gauna są
žinės graužimą'ir nerimasčio 
pilni blaškosi lyg piktosios 
dvasios. Kur tik jie eina, ten 
vis paskiau juos seka mintis 
"Pasidaryk sau galą". Ir dau
gelis jau pasikorė, pasipjovė, 

ip nusižudė. 
susipainioja 

tarp savęs ir naikina vieni ki-

pribuvo savo laiku, dabar 
traukia būriais į Alytų, kad į-
stojus Lietuvių karuomenėn. 
Paskutinėmis dienomis buvo 
čia Lenkai sumanę mobilizuoti 
Lietuvius. Bet nieko iš to neiš
ėjo.' 

Butrimonys. Liepos 14 d. at
ėjo Lietuviai ir ramiai užėmė 
miestą. Čia pasielgė Lietuviai 
su Lenkais labai mandagiai. 
Kuomet Lenkai iš Stakliškų 
ėjo per Butrimonis Varėnos 

FEDERACIJOS SEIMAS. 
_ 

PRANEŠIMAS GERB. 
DELEGATAMS. 

Pribuvę į Waterbury, Conn. 
apsistosit viešbučiuose: Tlie 
Elton llotel prie pat Exclian-
ge place Knigsbnry ir New 
Conneeticut. Randami ant Cen-
ter str. Pirmasis yra branges
nis sesijos bus laikomos. Hv. 
Juozapo parapijos svetainėje 
49 Congress ave. 

Organizacijų Vakarai. 
1 B. K. R. Sekmadienio va-

šnekėti, tai jie šaky? dirbą 
daugiau už visus, nors tik lie-
žnvį makaluos. Bet jei žemė 
bus padalinta, tai kiekvienas 
gaus dirbti ant savo dalies; 
niekas negalės būti kaip ram-

tus. 
Nėra ką džiaugtis savožu-

džio mirtimi, bet reikia pripa
žinti pasaulio tvarkos išmintį, 
kad blogi gaivalai besidaugin
dami patys save išsiŽudo. 

(Bus daugau). 
Socijalistu Tėvas. 

link, Lietuviai praleido juos \ karė, 29 Rugpjūčio. 
liuosai su ginklais. Vietiniai | 2. V. Blaivininkų, Pirmadie-
žmonės, kurie vežė Lenkus, pa- i nis vakare, 30 Rugpjūčio. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

matę savo kareivius, buvo be
pradedą mėtyti Lenkų daiktus 
iš savo vežimų, sakydami: 
"eikite dabar pėst i" . Lietu
viai įprašė žmones toliau Len
kus vežti, kad jie po kojų ne-
simaižytų. Butrimonių klebo
nas kun. Wierzbowski pabėgo. 
Jisai labai darbavosi Lenkam 
ir turėjo daug priešų Lietuvių 
tarpe. 

Visur priėmė žmonės Lietu
vius su džiaugsmu. Gėrėjosi 
kareivių išvaizda, gražiais ar
kliais. Džiaugėsi, kad laukų 

3. Federacijos. Antradienio 
vakare, 31 Rugpjūčio. 

4. L. D. S. Trečiadienio va
kare, 1 Rugsėjo. 

5. Moterų Sąjungos, Ketvir
tadienio vakare, 2 Rugsėjo. 

6. Tautos Fondo, Penktadie
nio vakare, 3 Rugsėjo. 

Gerbiami delegatai pribuvę 
į Waterbury imkit karąTown 
Plat tai atve iki pat sveai-
nės. Važiuodami ant karo 
Bank išlipsit ties Congress av. 
bus matyt bažnyčia ir ten pat 
svetainė. Rengėjai. 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties j manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą del 
Akių, Au**ų, Nosies Ir Gerkjcs 
Ligos gydoma specijaUsto, 

W. F. MONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPEClJALISTAS 

18<M S. Ashland Ave., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 8-čtos lubos 

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

Tėmykite mano parašą. 
Valandose Nuo 10 ryto iki • 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

S UNiVERSAL STATE BANK 
: 

: 

i čiame Pinigus Į Lietuvą Su Pilnu Užtikrinimu 
GAUNAME, iš Lietuvos kas savaite kvitas su para.šu priėmėjo. 

PARUPINAM PASPORTl S greičiausia per Lietuvos Respublikos 
Atstovybe. 

Laivakortes iš Lietuvos norintiems atvažiuoti parduodam per 
Antverpa, Kotterdama, Hamburgą, 

Kapitalas ir 

Perviršis 

$225,000,00 

Banko Tur
tas Virš 

2,530,000 

Telefonas Boulovard 9199 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

*S31 S. Halsted Str. 
VALANDOS: 9—12 A. M. 

I—B: 7—8 P. M. 

Mm\imv\mmmmm\um\\mmmmmmm ĘL 

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

Tol Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

' Gyvenimas ~j 
3811 W. «Srd~Btr. * 

Tel Proepect 3466. / 

B. Tegul Jūsų Pinigai Dirba del Jųs 
S Pinigas gulintis namie be apyvartos yra lygus medžiui be vai-

• sių. DEKITE pinigą* į Banko, lai uždirba procentą; tai bus saugu 
ir NAUDINGA, 

Taupikitė" pinigus tiktai tvirtame, saugiame, ištikimame Banke, 
kur pinigus galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo su nuo
šimčiais. 

Tuomi yra tiktai, tarnaujantis Lietuviams, vienintelis Lietuviu 
Bankas — 

I UNIVERSAL STATE BANK § 
(Under State Government Supervision) 

S 3252 S. HALSTED STREET CHICAGO, ILL 
BANKINES VALANDOS: 

Kas diena apart šventadieniu 
nuo 9 vai. išryto iki 5 vai. va
kare. 
VAKARAIS: Utarninkais ir 
ir Subatomis iki 8:80 vai. va
kare. 

BANKINĖS VALANDOS: 
Tanedėliais, Seredomis, Ketver-
gais ir Pėtnyčiorais nuo 9 vai. 
išryto iki 6 vai. po pietų-
VAKARAIS: Utarninkai* ir 8u-
batomis nuo 9 vai. išryto iki 
8:30 vai. vakare. 

• • • • • • • • • f l l l l l 
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20-tų 
R BAZARAS! 

etų Sukaktuves 
vai., šiokiomis dienomis 7 vol, vok. ? 

Dievo Apveizdos Parapijos 
į E visko ir daug gero, — muzikos1, gardžių gėrimų, skanių užkandžių ir daug visokių įvairumų. Visi 
= r į kermošių gėrėsis, džiaugsis ir ras laimę. 

kas tik ateis, 

II 
Šitokio bazaro dar niekas nematė. Tai ne bent koks kermošiukas, bet 20 metų parapijos sukaktuvių gren-

dijoziška-s kermošius. 4 ę -*• 
, , . > * ~- Jubilėjines par. sukaktuves rengia visos draugijos ir parapi jonai. Sukaktuvių rengėjai kviečia visus Chi-

Rugsėjo: 5 , 6 , 1 2 , 1 6 , 1 9 , 2 3 , ir 25 ,1920 m, Nedeliomis ir šventėmis 4 =§ <**<>* lietu™, į m&m m**** »r į didžiulį kermošių. 

K 
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CHICAGOJE. 
R-

PRANEŠIMAS. GVARDIJA D. L. K. VY
TAUTO. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. į ŠIANDIE CHICAGOJE PA
MINIMAS MOTERŲ LAIMĖ 

šeštadienis, Rugp. 28 d., 
Šv. Augustinas, vysk. dak. 

Sekmadienis, Rugp. 29 d.. 
Šv. J. Krikštytojo nukirtimas. 

Pirmadienis, Rugp. 30 d., 
Šv. Rožė Limietė. 

JIMAS. 

TAI BENT NEPAVYKIMAS 
PLĖŠIKAMS. 

Vidudieniu atsilieps varpai ir 
švilpynės. 

Jų norėta paimti $40,000. 

Užvakar pirm pusiaudienio 
ties DepositorV Stato banko, 
£633 S. Ashland av., įvyko ne
paprastas daiktas plėšikams. 

Iš bankus išėjo YYilson & 

ATĖMĖ VEŽIMĄ SU AR-
KLIU. 

Moterų laimėjimas politiko
je šiandie Chicagoje bus at
žymėtas pusiaudieniu varpais 
ir švilpynėmis, anot praneši 
inų. 

Bet tai nebus dar viskas. 
Trumpoj ateityj vietos mote
rys paruoš iškilminga to lai
mėjimo paminėjimą parudavi
mais, susirinkimais ir prakal
bomis. 

Xė< tas motorų laimėjimas 
Co. pasiuntėjas su krepšiu, yra nepaprastas nnotikis A-
kuriam buvo $40,(MK). Jam merikoje. Tlgus metus mote-
draugavo poliemonas unifor- j rys kovojo už tą lygiateise, 
mojo. Abudu ėjo prie laukiau- j Tr atsiekė tikslą, 
eio jų šaliniais antomobiliaus,' 
jturiuo turėta važiuoti su pini
gais į paminėtos kompanijos 
ofisą. 

Jiedviem išėjus iš bankos 
staiga netolios liaukos sukto
jo didelis automobilius. Aki
mirkoj iš antomobiliaus išli
po du plėšiku ir puolėsi prie 
pasiautėjo su pinigais. 

Tuo metu detektivų virši
ninkas Mooney su keliais sa
vo vyrais pašoko prie plėši
kų ir abudu suėmė. Suimtas 
ir antomobiliuje pasilikęs. 

Vienas plėšikas jau buvo 
beišsitrankias revolveri iš ki-
šeniaus. Bet policnlonas uni-

, formoje, kurs draugavo pa-
siuntėjui, nutvėrė plėšiką už 
gerklės ir parbloškė. Tuo mo
tu poliemonuį pagelbon atė
jo detektivai. 

Suimti plėšikai yra: Malo-
Bey, Ryan ir Bronski. .Jie pri 
sipažino policijai, jog jų tiks
las buvo nužudyti pasiautėją 
ir poliemoną ir paimti pini
gus. 

Susekta, jog vienas iš jų. 
IVfaloney, y ra dalvvavo.s nr/xa-
vykusiame apiplėšime Illinois 
Vinegar Co. ofiso, kur nužu
dyta poliemonas Meflurk, Jų 
buvo pienuojama apiplėšti ir 
kitas firmas. Automobiliu tu
rėjo pasivogę. 

Paaiškėjo, kad apie suple-
nuotą plėšikų užpuolimą po-

Šiuomi pranešu, kad L. V. 
36-tos kp. šeimyniškas išva
žiavimas įvyks rytoj, Rugp. 
29 d., š. m., į Jaekson Parką, 
ant Lietuviškos Salos. 

Todėl visi nariai vra kvie-
ėiami susirinkti prie bažnyti
nės svet., 12:00 vai. iš kur va
žiuokime ant Lietuviškos sa
los. 

Taipgi ir sveėiai iš kitų kp. 
vra kviečiami.. 

Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 
L. D. S. Chicagos Apkr. su

sirinkimas 29 (h Rugp. 2:30 
vai. North Side. Meldžiu skai
tlingai atsilankyti. 

Valdyba. 

Henry Suderinau, 18 metu, 
važiavo u vežimu vienu ark
liu. Vožė jis^ buvo tėvo krau
t u v ė j ties VVntor gat., kiauši
niu vertės $1,00;). 

Ties \Vest Kiužio ir No. Ro-
1)0y gatvėm trys jauni plėši
kai ji sulaiko. Numetė nuo ve-

i žimo ir patys nuvažiavo. 

Neužmiršk atsilankyti j 
"Draugo" pikniką per Labor 
Day RŪGS. (Sept.) 6 d. 
National Grove, Riverside, 
IM. 

IŠ BRIGHTON PARKO 

Ar jau turi tikietą j 
"Draugo" pikniką RŪGS. 
(Sept.) 6 d. National Grove, 
Riverside, IK. 

LIGONINĖ NEDAVĖ NEI 
LAVONO NEI KŪDIKIO. 

Pirma Divizija Raitelių. 
Town of Lake Chicafo, IU. 

i 

Juozapas Letukas, \Pirm., 
4437 So. AVood St. 

Jonas Viskontas, vicepirm., 
4G35 So. Wood St. 

Juozapas Legnugaris, Prot. 
Rast., 4645 So. Wood St. 

Vladislavas Szarko, Fin. 
Rast., 4512 So. Talman ave. 

Jonas Balnis, ^Kasierius, 
453G So. Paulina St. 

Vincentas Petkevičius, kas. 
globėjas, 25^6 TV. 60th St. . 

Antanas Pocius, kasos glo
bėjas, 4441 So. TVashtenaw av. 

Aleksandra Mockus, kasos 
globėjas, 4523 So. Paulina S t 

Liudvikas Banevičius, mar
šalka, 5542 So. Paulina St. 

Juozapas Legnugaris, Gene
rolas, 4645 So. Wood St. 

Rast. 

PRANEŠIMAS. 

Reikalavo apmokėti lėšas. 

Darbininkui Joseph Chapes, 
Indiana IFarbor, Micb rtinu 
šešių savaičių susirgo moteris. 

Sulig gyventojų patarimo ji
nai buvo atvežta Chioagon ir 
paduota ligoninėn TVoman's 
Ilospital of Chicago, 406 East 

°>-} £at. 
v Nelaimingajai padaryta o-

peraciją. (limo kūdikis. Po še
šių savaičių ligos jinai mirė. 

Ligoninės valdyba buvo at
sisakiusi išduoti vyrui mirų-
sios lavoną ir kūdiki, kol tasai 
neapmokėsiąs išlaidų už spe-

licija buvo patyrusi. Tad prie j cijalės slaugytojos patarnavi-
bankos iš pat ryto sukinėjosi ; mą. Paskui paaiškėjo, jog mi
kčiotas detektivų. Šito visa į rusioji neturėjusi tokio patar-
plėšikai nebuvo pramato ii j navmo. Lavonas šduotas nelai-
papuolė užtaisytosna kilposna.; mingąjam žmogui. 

A. L. R. K. Moterų Sąj. 
surengė pikniką, Rugp. 22 d., 
parapijos darže. Piknikas at
sidarė 4 vai. vakare. Žmonių 
atsilankė gana daug, visi šo
ko, valgė ir gėrė lig 9 vai. Bas
kui prasidėjo kontestas. Pir
miausia buvo iššaukta 5 vai
kai, katras primiausis suval
gys" pajų, gaus dovaną. Trys 
vaikai laimėjo, pirmas gavo 
75c; antras 50c; trečias 25c 
Paskui prasidėjo vyrij laimė
jimas: katras pirmutinis iš-
•ers su papkiuku pieną. Buvo 
1; Imi daug juoko. Paskui pra
s i ė j o merginų išlaimėjimai 
suvrdgyti siūlą apie du jardu. 
Dovanas aukavo pačios narės 
Ponios: K. Cutauskienė, $2.50 
paaukavo, Elena Statkienė, 
$2.00, D. Klimienė. $1.50, O. 
p-n i a S. Janušauskienė nupir
ko pajus. Taigi išėjo apie 
$1.50. 

Labai malonu, kad moterys 
pradeda suprasti ir veikti 1š-
vieno, tai yra pavyzdis ki
toms draugijoms. 

Brighton Park Moterų Sąj. 
yra atsižymėjusi visame kame. 
Žmonės buvo, kaip girdėjos la
bai pasitenkinę ir 11 vai. vak. 
visi smagiai išsiskirstė. Pelno 
liko $66.68. Butų likę daugiau, 

Mes kraustysimės į savo nau
ją vietą apie Rugsėjo (Sep 
tember 5tą, 192tf'į 736 West 
35th Str. arti Halsted Gatv. 

: 

S. PETROWSKIS STUDIO 
Augštos rūšies fotografas. 
G foteprafijos su{ foldenaL* pa

didintus 16-20 su rėmais ir stik-
\u, tesidarė kaina $16.00, m pa
darau už $8.00. Darba' Kv i tuo
ju, di?na ar nakti vistien*. 

• 

5231 So. Halsted St. 
Chicago, IU 

• i i į i it i m • 

TAIKA AR KARE? 

Europoj Dalykai Gerėja § 

/ 

PINIGAI SIUSTI LIETUVON 
» • m i 

Per šia sena ir stipria Valstijine Banką yra priduodami DABAR 
trumpu laiku. K VITOS YRA PASIRAŠOMOS LIETUVOJ. 
ŠIPKARTES LIETUVON, ant geriausių linijų, goli būti perkamos 

ŠIOJ BANKOJ. 

VISOS INFORMACIJOS IR PATARIMAI DYKAI 

Reikalaukite MR. RAPOLAS GECIUS prie langelio numerio 4. 

5 

š 
§ 

Peoples Stock Yards State Bank i 
i 

Bankas Ant Kampo 
47-tos Gat. ir Ashland Ave. 

* ^ p 

p 

\ 

• • • • • • • • • • • • IMMIBHHHHHIEH? 

Pasaulis ir vel pilnas visokių 
cxplosivų atsikoles išryto kiekvie-* 
nas tiktai grebiasi už laikraščio 
pažiūrėti ar yra kokia nors viltis 
turėti taika, ar gal vėl prasidės 
išnaujo pasaulinę karę. Mes dcl 
šios priežasties užmirštame daug 
dalykų ypačiai šį laiką. Jis yra 
pavojingas, kuomet karštos vasaros 
dienos mainosi į rudens, vesiąs ir 
miglotas dienas, tuomet mes turi
me užsilaikyti geroj sveikatoj. 
Mes turime prižiūrėti kad mūsų 
viduriai dirbtų reguliariai, nes jie 
yra visas pamatas geros sveikatos. 
Su pagelba Triners American Eli-
xir Wine jus ta sezoną perleisite 
be jokio vargo ir nejausite tos 
permainos. Taigi nieko nelaukua 
paklausk savo aptiekoraus apie 
Triners American Elixir of Bi+.ter 
Wine. Taippat nusipirk ir Tri
ners Cough Sedative del šalčio ir 

_ 

SAUGI KELIONE LIETUVON 
PASPORTAI JAU YRA IŠDUODAMI VISIEMS LIETUVIAMS P A G / L VAL
DŽIOS TAISYKLIŲ, taip, kad jikių kliūčių del paso kelionėje nebus. K R E I P K I T Ė S 
P R I E MŪSŲ, o mes pagelbesim Jums PASPORTUS ir viską atliksime atsakančiai. 
PARDUODAME LAIVOKORTES ant kokios tik linijos norte. 

SIUNČIAME PINIGUS IR PARDUODAME DRAFTUS Į LIETUVĄ ir visas svieto 
dalis PAGAL DIENOS KURSO o ant didelės sumos dar pigiau. 

v: 

jei ne labai salta butų buvę 
J- n. \. f) • i i T> Triners Lmement del rumatizmo, 

ta diena. Dabar Bngbton Par- • . . . . . . . , ' 
, r o. • • - i - neuralgijos, ir turėk juos visada 

ko Moterų Sa,]. jau rengia di- p o r a n k a , __. J a s e p h T r n i e r <<om_ 
delį šokj apie-Naujus Metus. p a n y > 1 ^ 4 5 So> Ashland Ave., 

Brightonparkietė. Chicago, 111. (4pgr) 

A. PETRATIS 

' 

* • X 

S. L FABIAN 

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS or S. L. FABIAN Vedėjai \ 

809 W. 35-th. St. (kampas Halsted ir 35-tos gatvių.) 
Visi Patarimai Ypatiškai ar Raštu DYKAI. 

VAI^ANDOS: kasdieną nuo 9 iki 6 vakaro. VAKARĄ IS^ Uttrn . , Kctverg. ir Subat. iki 9 vai. 
NEDĖLIOMIS: 9 ryto iki 3 po pietų.7 

t 
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PRASIDĖS Cicero, 111. Naujosios Grožybes! 
I Šv. Antanr Parapijos Svet. ir Sode, 15 St. ir 49 Court 
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Nedėlioję, Rugp.-August 29 d., 1920 
2-rą va landą p o piet 

«0>«. 

Su žmonių parodavimu kermošiai bus Nedėlioiuis po pietij ir oSeredos ir Subatos vaka
rais nuo 7 iki vėlumos. % 

Bus visokių gyvulių.ir paukščių. Daiktų (iros P. Benas, šoks ir dainuos. Kermašiuos 
visi Ciceros ir Chicagos žmonės. — Bus rodomi visi Lietuvos miestai. 

Širdingai kviečia visus Komitetas ir Klebonas. 
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