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METAI-VOL. V. No. 207 

Lenkai Džpuola Lietuvius 
Šalimais Augustavo 

Varšava Skelbia Apie Laimėji
mus; Bolševikai Grūmoja 

Matyt, Grius Pilsudskio Viešpatavi
mas Lenkijoje 

NEPASITENKINA ETNO
GRAFINIAIS RUBEŽIAIS. 

LONDONAS, Rpgs. 2. — Iš 
Kauno čia Lietuvos reprezen
tantui pranešta, kad šaliniais 
Augustavo, Suvalkijoje, Lenkų 
karuomenė užpuolusi Lietuvos 
karuomenę, katra buvo pašto 
jusi kelią Lenkams, norintiems 
briauties Lietuvos teritorijos-
na. 

Užpuolimo pasekmės neži
nomos. Tik pranešta, jog tas 
yra sąryšyje su Lietuvių-
Lenkij derėjimo^i del rube-
žiaus Suvalkijoje. 
Visur kitur talkininkai ki-

tuomet buvo nuskyrė Lenki
jai laikinus rubežius. Tas 
nepadaryta tik Suvalkijoje. 
Nes Lenkai talkininkus bu
vo intikine, jog buvusioji 
visa Suvalkų gubernija pri
klausanti Lenkijai. Tad šian 
die Lenkai išnaujo kabinasi 
prie Lietuvių. 

Bolševikai grūmoja. 

Rusijos sovietų užrubežinių 
reikalų komisaras Tchitche-
rin bevieliu telegrafu Lenkams 
paskelbė, jog Rusija mielai 
sutinka daryti taika su Lenki-
ja. 

Tehiteberin tečiaus pareiš-
kia? jog Ru<ai pakels naują 
ofensyvą prieš Lenkus, jei tie 
savo pasižadėjimų nepatvir
tins darbais. 

Tehiteberin tvirtina, jog 
Rusuose nepranykusios spėkos 
kovoti už savo reikalus./ 

LENKAI ARTINASI PRIE 
GARDIN6. 

Užėmę jie jau ir Augustavą. 

PILSUDSKĮ PRAŠALINO 
DU GENEROLU. 

Lenkai prieš jį pakelia aštrius 
protestus. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS, 
LENKAI GULA ANT GAR

DINO. 

PARYŽIUS, Rūgs. 2. — Len
kų karuomenė vis labjau spau
džia Gardiną. Viena Lenkų ko 
liumna ant Gardino eina nuo 
Augustavo ir jau nepertoliau 
sia Nemuno, kita eina nuo So 
kolka, iš šiaurių šono. 

Pranešta, jog Lenkų raitari-
ja yra už 10 mailių nuo Gardi
no. ' . 

ABELNOJI MOBILIZACIJA 
• LENKUOSE. 

Variavo, Rūgs. 2. — Lenkijoje 
paskelbta visatina inilitarinė mo-
bilizaeija visų vyrų, pradėjus 
18 metu amžiui ir baigus 50 me
tais. 

LENKAI ATSAKĖ SUV. 
VALSTIJOMS. 

Pažymima, atsakymas "nesu 
viltas." 

> . 

Washington, Rūgs. 2. — 
Lenkų vyriausybė pagal I aus 
atsakė Suv. Valstijų vyriausy
bei j pastarosios perspėjančią 
Lenkus notą, kad jie, kariau
dami prieš bolševikus, neiš
eitų iš etnografinių rubežių. 

Atsakymą Valstybės depar
tamentui pristatė Lenkijos pa
siuntinys Lubomirski. 

Valstybėms viršininkai parei
škia, jog Lenkų atsakymas 
"nesuvil tas ." Matvt, Lenkai 
nenori laikyties savo etnogra
finių rubežių linijos. 

BOLŠEVIKAI PAKĖLĖ O 
FENSYVĄ PRIEŠ 

WBANGELĮ. 

Bolševikų koliumnos briaujasi 
ant Perekopo. 

BUS ATIDARYTOS AUDI-
MINĖS DIRBTUVĖS. 

PRANCŪZAI DŽIAUGIASI 
UKRAINŲ VEIKIMU. 

Paryžius, Rūgs. 2. — Prancū
zai džidžiai pradžiugę Ukrainų 
pakilimu prieš bolševikus. Sako, 
kad, rasi, Ukrainai duos progos 
Lenkams susijungti su gen. 
Wraugelio spėkomis. Šiandie Len
kai nuo "VVrangclio atidalinti 300 
mylių toluma. 

Varšava, Rūgs. 1. — Iš šiau
rrytinio karo fronto pranešta, 
kad Lenkai pasiekę Nemuną 
netoli Gardino. Ir iš ten pasukę 
briauties ant paties Gardino. 

Didesnę dalį rytinės Galici
jos atgavo Lenkai nuo bolše
vikų. Lenkams ten gelbsti LT-
krainai, katrie pasekmingai 
veikia kairiajam upės Dnjps-
tro šone. 
^rzemyslany apylinkėse, pie-
trytuose' nuo Lvovo, Lenkai 
išblaškė sovietų spėkas. Tenai 
bolševikai buvo ruošęsis pa
kelti naują puolimą. 

Gen. Pavlenkos Ukrainų ko
liumnos, kurios rytuose nuo 
Bučač persimetė per Dniestrą, 
pasekmingai išvysto veikimą 
prieš bolševikus. Dėlto esantie
ji vakaruose nuo upės Seretb 
bolševikai visu galimu greitu
mu atsimeta, kad išvengti ap
supimo. 

Užima Augustavą. 

Lenkų karuomenė užėmė 
Augustavą, vakaruose nuo Gar 
dino. Sakoma, jog to miesto 
gyventojai džiaugiasi sutikę 
Lenkus kareivius. 

Rusų karuomenė traukiasi 
atgal nuo Lenkų spaudimo 
Baltstogės šone, anot gautų 
pranešimų. Lenkai tenai užė
mę Sokolka, Grudek ir Narew. 

Užrubežinių reikalų minis-
teris Sapieba ir taikos dele
gatu — Dmovski (o gal Dom-
bski) ir Grabski, iš Brest-
Litovsko sugryžo Varšavon. 

Varšava, Rūgs. 2.'— Pilsud
skio viešpatavimas Lenkuose, 
matyt, baigiasi. Kaip nesenai 
Lenkai jį gerbė ir žadėjo nu
pirkti kuopuošniausią dvarą 
visuomenės sudėtais pinigais, 
taip šiandie protestuoja prieš 
jo autokratizmą. 

Kuomet bolševikai buvo at
mušti nuo Varsa vos, Lenkuo
se prigijo nuomonė, kad Var
šava išgelbėjo ne kas kitas, 
kaip tik gen. Haller, kuriam 
krizio metu buvo pavesta su
organizuoti liuosnorių legijo
nus. 

Gen. Haller, sulig- Lenkų 
tvirtinimo, su savo suorgani
zuotais liuosnoriais atliko di
delius darbus. I r del to Lenkų 
visuomenė gen. Hallerį pradė
jo vadinti Lenkijos "išgelbė
toju. % 

Pilsudskį pabūgo. 

Tokio dalykų stovio Pilsud
skį pabūgo. Nes aiškiai buvo 
pramatoma, fcad gen. Haller 
gali pakilti augščiau už jį pa
tį. 

Tad Pilsudskį nieko nelau
kdamas prašalino gen. Halle
rį, kurs vadovavo liuosno-
riams ir buvo vyriausiuoju va^ 
du rytinei armijai. 

Pilsudskį trumpai pranešė, 
jog šiandie Lenkijai nėra pa
vojaus i r todėl Hallerio vado
vavimas nereikalingas. 

Po to jis prašalino iš vie
tos ir kitą Lenkų generolą, 
kurs vadavavo Lenkų armijai 
Galicijoje, ir kurs neperdau-
giausia sutiko su Pilsudskio 
pažiūromis. 

Pasiskelbė maršalu. 

Taip apsidirbęs Pilsudskį 
pats pasiskelbė vyriausiuoju 
visų Lenkų armijų vadu ir pa
sivadino ^maršalu. 

To Lenkams užteko. Pasi
pi lė protestai prieš tą autok-
ratizmo pamėgdžiotoją. Šian-

HOWAT PRALOŠĖ APE
LIACIJĄ. 

Topeka, Kas., Rūgs. 2. — A-
]<xander Howat yra Kansas val
stijos anglekasių vadas. Kuomet 
valstijoje įvestas įstatymas, už
draudžiantis streikus, Hovvat at
sisakė pripažnti sulig to įstaty
mo įsteigtą industrijinį teismą. 
Šaukiamai teisinau nėjo. 

Už tą jis nubaustas kalėjimu. 
Padavė apeliaciją augšeiansin 
valstijos teisman. Apeliacija at
mesta. Dabar bus apeliuojama 
augsčiausian šalies teisman. 

C'hicagoje iš užimamų vietų pas 
toje prašalinta 11 klerkų, prigu
linčių unijoje "Postai Clerks." 
Prašalinti sįakymu iš Washingto-
no. 

Boston, Rūgs. 2. — The A-
merican Woolen Co. valdyba 
paskelbė, jog kompanija iš
naujo atidarys kai kurias sa
vo audimines dirbtuves Nau
joj Anglijoj su Rugsėjo 13 d. 

Dirbtuvės yra uždarytos ke
letas mėnesių. Pavarginusios 
darbininkus išnaujo jiems 
duos darbo. 

PRIEŠ SOVIETUS PAKILĘ 
TOTORIAI. 

Konstantinopolis, Rūgs. 2.— 
Bolševikų karuomenė pakėlė o-
fensyvą prieš gen. Wrangelio 
spėkas pietinėj Rusijoj. 

Po poros dienų smarkaus 
molio, bolševikams pavyko 
pereiti upę Dnieprą. Dvixko-
liumni briaujasi ant Perekopo, 
kurs yra raktas į Krimo pu-
^iausalį. 
Anot gautų žinių, gen. Wran-

gelio karuomenė atsimetė į Pe-
rekopa kur mėgins pasiprie
šinti bolševikams. 

Ęolševikų esama 40,000. 
Jų tikslas priversti gen. 

Wrangelį atšaukti savo karei
vių koliumnas, pasiųstas j 
Taganrogą, Rostavą, Jekateri-
nodarą ir Novorossiiską su
kurstyti prieš bolševikus Ku-
baniaus ir Dono kazokus. 

ŽUVO PASIŽYMĖJĘS LA-
- KŪNAS MILLER. 

SKRIDO JIS SU PAŠTĄ 
CHICAGON. 

Du kitu lakūnu smarkiai ap
degė. 

Morristown, N. J., Rūgs. 2. 
— Vakar anksti ryto šitoj a-
pylinkėj skrizdamas vlsa*s plie
ninis lėktuvas ore užsilieps
nojo ir su trenksmu smogė že-
men. 

PLEČIASI STREIKAI 
N£W YORKE, 

KOMPANIJOS NAUDOJASI 
STREIKLAUŽIAIS. 

Žada sustreikuoti daugiau 20,-
000 darbininkų. 

— 

New York, Rūgs. 1. — Vir
šutiniais i r požeminiais gele
žinkeliais Brooklyn Rapid 
Trausit sistemoje, kur strei
kuoja tūkstančiai darbininkų, 
pagerėjo susisiekimas. 

Viešosios tarnybos komisija 
Tai matė aplinkiniai uki- )>askelbė, jog vakar smarkiau-

300,000 VAIKŲ BADMI 
RIAUJA BALTOUDIJOJE. 

Jiems duos pagelbos Amerikos 
pašelpinė organizacija. 

Baku, Transkaukazija, Rūgs. 
2. — Pranokta, kad prieš so
vietus pakilę totoriai. Pakili
mo priežastis — tai pabrangi
mas pragyvenimo. Kuomet čia 
įsteigta sovietų valdžia, pra
gyvenimas daugiau kaip dvi
dešimts kartų pabrangėjo. 

Konstantinopolis, Rūgs. 2.-^-
Stiprios Prancūzų spėkos su 
Armėnais huosnoriais rnaršuo-
ja ant Urfos, Turkų Azijoje. 
Tas miestas šiandie yra Turkų 
nacijonalistų rankose. * 

Varšava, Rūgs. 2. — Balt-
gudijoje, kurią seniau buvo o-
kupavę Lenkai, ir kur šian
die višpatauja bolševikai, apie 
300,000 vaikų Baltgudžių' ir 
Lenkų badauja. 

Amerikos pašei pi nės organi
zacijos atstovu, Maurice Pate 
ir Nerscbell Walker, darbuo
jasi gauti Maskvos leidimą 
duoti pagelbos tiems vaikams. 

Tiedu vyru ir prie Lenkų 
Baltgudijoje visas laikas" rū
pinasi vaikų likimu. Tad jiedu 
nori ir šiandie neapleisti tų 
mažutėlių, katruos prispaudė 
karo vėsula. 

n inkai. Jų dauguma subėgo 
nelaimingojo atsitikimo vie
ton* 

Po sulūžusiu lėktuvu atras
ta du žmogų. Vienas iš jųdvie
jų buvo lakūnas styrininkas, 
kitas mecbanikas. 

Susirinkusieji iš apylinkės 
ūkininkai tečiaus negalėjo i-
dentifikuoti nei vieno nei ki
to. Nes ant abiejų drabužiai 
kuone visai buvo susvilę. La
vonu taippat smarkiai apde
gusiu. \ 

Maišai su paštą išdalies su
naikinti. Daugelis pastos iš
barstyta po laukus. Žymią da
lį ūkininkai parankiojo. 

Ūkininkai matė neperaugš-
čiausia skrmdantį lėktuvą. 
Tik staiga jis pradėjo ore ma-
nebruoti. I r tuo jaus užsilieps
nojęs krito žemėn. 

Po atsitikimo tuojaus duota 
žinia į Morristown. Iš čia pra
nešta New Yorkan ir kitur. 
Iš čia i r aplinkinių miestelių 
nukeliavo postmasteriai. Paš
tą šiaip taip surankiota, su-
gludenta ir atsiųsta automo
biliu čia. Paskui paimta New 
Yorkan iš kur buvo vežama. 

die kaip Varšavoje, taip pro
vincijose Lenkai atlaiko susi
rinkimus ir padaro protestus 
prieš Pilsudskį. 

Čia nuomoniaujama, kad 
Pilsudskį neatlaikys tų atakų 
ir turės griūti. Jo vieton bus 
pašauktas kitas Lenkijai vir
šininkas. I r ar tik nebus tas 
pat gen. Haller. Nes Lenkų 
visuomenė griežtai reikalauja 
sugrąžinti buvusią vietą gen. 
Hallerui. 

Prancūzai ir nepatenkinti. 

Šiandie artimiausieji Lenki
jos ^prieteliai Prancūzai taip
pat nepatenkinti tokia Pilsud
skio politika. Ir Prancūzai sto
vi už gen. Hallerį. Nes didžio
jo karo metu tas gen. pasek
mingai veikė Prancūzijoje 
prieš Vokiečius, vadovauda
mas svetimšalių legijonui. 
Nesenai patys Prancūzai pra

dėjo apgalvoti budus, kaip bu
tų galima vietoje Pilsudskio 
padėti Hallerį. 

Pilsudskį pabūgęs neteksiąs 
vietos tuojaus apsidirbo su 
Halleriu. 

Čia ne veltui pasakojama, 
kad ir Prancūzų gen. Wey-
gand susipykę* su Pilsudskiu. 
Ir todėl veikiai apleidęs Var
šava. 

D'ANNUNZIO STEIGIA 
NAUJĄ VALSTYBĘ. 

• 

VALSTYBĖ VADINSIS 
"ITALŲ QUARNERO REGE-

NTURA." 

Pagamino jis tai valstybei 
konstituciją. 

• -

Fiume, Rūgs. 2. — Italijos 
kareivis-lakunas-poetas Cabri-
ele D'Annunzio, kur arti vie
neri metai, kaip laiko užėmęs 
šitą miestą, paskelbė turinį 
konstitucijos, kokią jis paga
mino naujai valstybei v_vardu 
"I ta lų Quarnerp Regentura." 

Naujon valstybėn turi inei-
ti miestas Fiume ir keletas 
artimiausių salų Adrijatikos 
jurėje. Naujos valstybės gy
vavimas busiąs paskelbtas o-
ficijaliai Rugsėjo 1.1. Tą die
ną sueis vieneri metai kaip 
lakūnas valdo miestą. 

Konstitucija ilgoka ir para
šyta poetiniu stilių. Kas septy
neri metai konstitucija, sulig 
reikalo, gali but pertaisyta ir 
padarytos joje reikalingos at
mainos arba priedai. Pertai
symui arba pamainymui yra 

^reikalingas valstybės piliečių 
sutikimas. Šitam atvejyje nus
veria trys penktosios dalys pi
liečių balsų. 

Fiume atviras uostas. 
Sulig konstitucijos, Fiume 

padaromas atviras uostas. Pa
tsai miestas pavadintas "Lat i -
nų civilizacijos sargas kraš
tutiniuose rytuose.! ' 

Įvedamas visatinas akreivia-
vimas visų vyriškių nuo 17 li
gi 55 metų amžiaus. Įsteigia
mu dii įstatimdavystės butu. 
Priešakyje valdžios stovi vy
kinamoji komisija, guriai pir
mininkauja užrubežinių reika
lų ministeris. Pasitaikius ko
kiam' nors pavojui, valstybei 
paskiriamas diktatorius. ,. 

Gyventojai užregistruojami. 
Sulig konstitucijos, visi val

stybės piliečiai užregistruoja-
)mi, kaipo darbininkai, ir pas
kirstomi į dešimtį klesų. Gva-
rantuojama minties, žodžio ir 
spaudos laisvė. Gyventojams 
leidžiami susirinkimai ir lei
džiama liuosai .steigti kokias 
patinkama draugijas, ar tos 
butų pasaulinės, ar religijinės. 
Laisvė paliečia visus gyvento
jus be skirtumo lyties, rasės 
ar nacijonalybės. 

Darbininkams nustatoma 
mažiausioji užmokestis, įveda
ma pašelpa ligoje ir pensija 
senatvėje. 

Įvedama proporcijonalė re
prezentacija, referendumo tei
sė ii* atšaukimas išrinktų val
dininkų. 

Washington, Rūgs. 2. — Ne
toli Morristown, N. J., žuvu
siu lakūnu — tai buvo laku-
nas-styrininkas Max Miller ir 
mecbanikas Gustave Rierson. 

Paštų departamentas apie 
tai čia gavo žinių, iš Morris-
town, N. J . Oficijaliam depar
tamentui pranešime tečiaus 
nepaaiškinta, kokia nelaimė 
juodu galėjo patikti, kodėl lė7 

ktuvas užsiliepsnojo. 
Lakūnu plieniniu lėktuvu an

ksti ryte su paštą skrido iš 
New Yorko Cleyelandan ir 
Chicagon. 

Pastos departamente pažy
mima, jog lakūnas Miller bu
vo, vienas iš pasižymėjusių ir 
drąsių tos rųšies vyrų. Nese
nai kartą-jam skrendant lėk
tuvas buvo užsiliepsnojęs. Bet 
jis sugebėjo iš to nuotikio iš
eiti sveikas. 

\ 

siojo žmonių judėjimo valan
domis važinėjo 97 traukiniai 
po du ir po tris vagonus. 
Kompanija tam tikslui panau
doja streiklaužius. 

Tuo tarpu gatvekarių kom
panija paskelbė, kad ji kol-
kas neleisianti važinėti gatve-
kariams. Buvo visgi praneš
ta, kad kaip šiandie busią pa
leista kiek gatvekarių. 

Sužeista keli žmonės. 
Nors tik dalis viršutinių ir 

požeminių traukinių važinėja, 
bet policija turi darbo pilnas 
rankas. 

Vienoj vietoj keli požemi
niai traukiniai apmėtyti ak
menimis, kuomet jie išvažiavo 
iš. tunelių. Keli žmonės pavo
jingai 'sužeista. 

Streikininkų vadas Shea, 
sakoma, darbuojasi pabaigti 
streiką. Tuo tikslu, sakoma, 
jis kreipęsis į darbininkų or
ganizacijos internacijonalį pre
zidentą Malion Detroite, Micb. 

Sustreikuos čiadaugiau dar
bininkų. 

Kaip šiandie sustreikuos 
žada sustreikuoti dar daugiau 
20,000 darbininkų kitose dar; 
bo šakose. 

Kaip rytoj pakyla streikanį 
15,000 tepliorių. J ie reikalau-T 
ja $10 vietoje gaunamų $9 die
noje. 

Kaip šiandie suttreikuos 
3,000 naminių daiktų perkrau-
stytojų. J ie reikalauja $8 dau
giau savaitėje: 

Pagaliaus1 pakilo streikąn 
2,000 plumbuotojų. Reikalauja 
$9 dienoje. 

Honolulu, Rūgs. 2. Iš Peki
no pranešta, jog priešbolševi-
kinės karuomenės vadas ryti
nėj Siberijoj, gen. Semionov, 
smarkiai sužeistas ištikus ko
kiai tai ekspliozijai. 

RUGSĖJO 2, 192a 
I 

Chicago su priemiesčiais. - — 
Gražus oras šiandie ir rytoj; vė
su. 

Desshelr, Ohio., Rūgs. 2. — 
Šalimais šito miestelio 5,000 
pėdų augštumoje užsiliepsno
jo plieninis lėktuvas, kuriuo 
buvo gabenama pasta iš Chica
go New Yorkan. 

Lėktuvu skrido lakūnu Smi-
th ir Hait. Abudu baisiai ap
degė. Tečiaus jiedviem pavyko 
su užsidegusiu lėktuvu nusi
leisti kornų laukan. 

Paštą apsaugota. I r čia tuo
jaus paimta traukinin, einan
čiam į New Yorką. 

Temperatūra vakar augščiausia 
67 1., žemiausia — 63-1. 

Saulė teka 6:16, leidžiasi 7:22. 

PINIGU KURSAS, 
Svetimą salių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Rugsėjo 
1 buvo tokia sulig Merchants 
Loan and Trust' Co.: 
Anglijos sterlingų^ svarui $3.57 
Lietuvos 100 auksinų 2.06 
Lenkijos 100 markių .48 
Vokietijos 100 markių 2.06 
Prancūzijos už $1.00 14 fr. 20 
Italijos už $1.00 21 1. 30 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 
; "DRAUGAS" 
Gina kasdieną Išskyros nedeldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metama $8.00 
Pusei Meta . . . . . . . . v . . . . . . . . 4.00 

BUV. VALST. 
Metams . . . ••'••: S3.00 
Pusei Metų S.00 

Prenumerata mokasl lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiusi* ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus į 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
2334 S. Oakley Ave. Chicago. 
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Baigiasi Atostogos 
Vaikams. 
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Už keletos dienų pasibaigs 
vaikams atostogos. Išnaujo 
jiems plačiai bus atidarytos 
mokyklų durys. Tad šiandie 
reikia pagalvoti tėvams ko-
kion mokyklon pasiųsti savo 
vaikelius. Nes nuo mokyklos 
rųšies ir kokybės priguli vai
kelių visa ateitis, pati amži
natvė. 

Geri ir dori Lietuviai tėvai 
žino, kokios mokyklos yra tin
kamiausias jų vaikams. Nes 
jie turi savąsias mokyklas 
kiekvienoj savo parapijoj. Tos 
mokyklos įsteigtos ir palaiko
mos jų lėšomis. Tomis mo
kyklomis jie didžiuojasi. I r į 
jas siunčia savo vaikus. 

Negeras daiktas butų peik- patikti tokiems 
ti kitos rųšies mokyklas. Te
gu jos žinosi. Bet didžiai nau
dingas daiktas nurodyti savo 
mokyklų gražiąsias ypatybes. 

Katrie Lietuviai tėvai mvli 
s 

Dievą, žinok, kad jie myli ir 
savo Tėvynę. Tokie Lietuviu! 
skaitosi susipratę. Tokie žmo
nės visuomet pageidauja, kad 
ir jų vaikai išaugę butų dori, 
butų laimingi. 

Kokioj-gi kitokioj mokykloj 
Lietuvio vaikai pramoks ir 
įpras mylėti Dievų ir Tėvynę, 
jei ne nuosavioj parapijos mo
kykloj] ' 

Tik lietuviški apuokai pei
kia mūsų parapijų mokyklas. 
Nes jie nepriguli į parapijas, 
pašiepia tikinčiuosius Jiems 
leidžia taip daryti suodžiais 
apžėlusi jų sąžinė? 

Tuo tarpu mūsų parapijų 
mokyklos atlieka čia didžiai 
prakilnių pasiuntinybę. Aeių 
joms, šiandie mūsų jaunuome
ne reikia tik pasidžiaugti. 
Mūsų jaunimas Amerikoje ir 
doras ir gražus. Gi kas yra do
ras, tas jaučiasi laimingas. Tų 
dorų jis yra pasėmęs ne kur 
kitur, kaip tik parapijų mo
kyklose. 

Pasibaigus atostogoms, mū
sų parapijų mokyklos tegu bu s 

kupinos vaikelių. Nes tose mo
kyklose jų širdelėsna bus 
įeiepyta Dievo ir Tėvynės 

* meilė. Bus naudos mūsų tau
tai. 
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į į Teleidžia kur ' kitur savo 
vaikus tik demagogai. Nes to-

"..kie žmonės negali skaityties 
Lietuviai ' 

rėje labai pasižymėjo, kadangi 
jis, kariaudamas- prieš Vo
kiečius, nepasidavė įtekmei ki
tų galingų viešpatijų galinčių 
tapti Amerikos priešininkė
mis, todėl Georgijos valstijos 
piliečių organizacija vadina
ma United Daughters of Con-
federation iškėlė sumanymų 
surinkti per mokyklas iš vai
kų stambių sumų aukų ir jo
mis nuliedyti pasižymėjusio 
Georgijos piliečio stovylų. 

Moterys! protingai mintijo, 
k a i vaikams naudinga yra pa
sidarbuoti užaugusius pager
biant, nes iš tų vaikų užau
ga busiantieji tėvynės darbi
ninkai Georgijos atstovų bu
tas tų sumanymų užgyrė. Rci-
kėjo, kad jis pereitų per val
stijos General Assembly. 

Šitos įstaigos taisyklių ko
mitetas svarstė sumanymų 
prieš paduosiant visam susi
rinkimui. Komiteto pirminin
kas senatorius Fowler suma
nymui pritarė, bet komiteto 
diduma atmetė. Tada pirmi
ninkas prisidėjo prie mažu
mos ir abi nuomoni tapo iš
dėtos viešame Generalio Su
sirinkimo (General Assembly) 
posėdyje. 

Tenai senatorius Fermor 
Barret aštriai kritikavo suma
nymų sakydamas, kad Benson 
yra Kolumbo Vytis (Knight 
of Columbus), ir kad tie 
Knights o f Columbus suma
nymų sukėlė. Senatorius vie
nų dalykų įspėjo: admirolas 
Benson yra Kolumbo Vytis, 
bet senatorius suklydo kita
me: sumanymų iškėlė nekata-
likų ir ne vyrų organizacija. 
Beveik visa Suvienytų Konfe
deracijos Dukterų Valdyba y-
ra nekatalikės ponios. 

Bet Bensonui esant katali
ku jo pagerbimas turėjo ne-

asmenirns, 
Icaip Sam L. Olive, kuris kan
da katalikams kur gali. 
Drauge su kitu fanatišku ka
talikystės priešu p. Tom Wat-
son, jis kitados priešinosi Su
vienytoms Valstijoms, kuomet 
jos ėmė vyrus į kariuomenę 
priverstinai. 

Senatorius Iiagsdale smar
kiai kritikavo p. Olive politi
ka, išreikšdamas tų mintį, kad 
kurie nenorėjo kariauti su Vo
kiečiais, tie šiandien grviti į 
karę su katalikais. Tečiaus 
General Assembly sumanymų 
atmetė. 

Tas dalykas nedaug kų reiš
kia katalikui vyrui, kuris tė
vynei tarnavo ir tarnauja ne
žiūrėdamas savo garbės. Bet 
asmenims mylintiems Suvie
nytas Valstijas gana liūdna 
žymėti, kad jose yra žmonių; 
neprip rantančių prie minties, 
kad laisvės šalyje katalikų 
teisės yr.a lygios su kitų tei
sėmis. Ypač liūdna, kad tie 
žmonės turį įtekmės teisdavy-
bės įstaigose. J ie nesenai vie
nur keistai apsėjo su penkiais 
socijalistais, o dabar kitur su 
vienu kataliku. 

MAŽOJI LIETUVA. 
Savo tėvynės rytuose turime 

vargo su Lenkais. Ačiū Die
vui jau Vilnius galutinai mū
sų, nes Lenkai iž jo pasitraukė 
pirmiau, o Rugpjūčio 24 d. pa
sitraukė ir bolševikai. . 

Bet turime vargo ir vaka
ruose. Klaipėdą dar valdo tal
kininkų įgalioti Prancūzai. 
Bet ne jie mus vargina, tik 
vietiniai gyventojai Vokiečiai, 
"kurie, anot Naujos Lietuviš
kos Ceitungos, iki karo pabai
gos šios mažos šalelės zoka-
ni&ki ponai buvo ir iš didžio
sios dalies ir dabar dar tebė
ra. >i 

MAUJAS RAUPŲ GYDY
MAS, MATOMAI, PA

SEKMINGAS. \ 

Tas dienraštis labai nusi
skundžia, kad " paskutiniame 
laike buvp politlškosės bangos 
labai sukilusios, kadangi mū
sų anžuolai ant Rambyno su
pustyti buvo ir mes iš tos prie
žasties savo balsų pakelti pri
versti buvom. Žinoma, nenorė
jo vokiškieji laiškai kaltę nuo 
Vokiečių nuristi ir dalykų taip 
pastatė, lyg Lietuviai kalti vi
sų ginčų y r a . " 

Sunku buvo patirti įsak
miai, kas atsitiko su tais Ram-
byno ąžuolais, bet del jų kilo 
tautinis ginčas, tarp Lietuvių 
ir Vokiečių. Teisė Prancūzas 
krašto valdytojas, vadinamas 
prefektas, p. Petisnė. Abiejų 
pusių išklausimas buvo Lie
pos 10 d., šių metų. Abiejas 
tautas atstovavo jų laikraščių 
redaktoriai. Lietuvius atstova
vo Prūsų Lietuvių Balso re
daktorius, o Vokiečius Dampf-
boot'o redaktorius p. Seyfried. 

Pasišnekėjimo pabaigoje 
abiejų tautų laikraščiai pasi
žadėjo prefektui liautis ginčų 
politikų vedę. Vokiečių laik
raštis Heimatbund neturėjo 
atstovo ir nieko nežadėjo. J o 
redaktorius yra p. Orlowski. 
Labai lenkiška pavardė. 

Mažoje Lietuvoje, arba Klai
pėdos krašte, kaip jį dabar 
jau daugelis vadina, įvesta pa
sų, arba pasportų .sistema. Jos 
įstatai yra gana aštrus ir 
sunkus. Už jų peržengimų yra 
bausmė iki 10,000 markių. Bet 
ne ka darvsi. Jau dabar "visa-

v : . , . . , kymų ir ims visas jo meigas, 
me pasaulyje nago tmikųs} J^rmAm^ wua^JL I ^ M 
laikai. Pasportų sistema nie 

trumpinamos būti. 
Iki šiol Vokiečių valdžia 

pranešdavo valdžios žinias 
taip vadinamais Kreisblatt 
laikraščiais (Apskričio La
pas). Nuo Rugpjūčio 1 d. vo
kiškų lapų vietų užėmė vo
kiškai ir lietuviškai spausdi
namos " Klaipėdos Krašto Val
džios Žinės. ' ' 

• 

Tai-gi turime vilties, kad 
lietuviškoji dvasia urnai su
stiprės mylimame ir gerame 
Klaipėdos krašte. 

Muitas tarp Mažosios ir 
Didžiosios Lietuvos. 

Birželio viduryje Klaipėdos 
krašto valdininkai kreipėsi 
prie Lietuvos Respublikos val
džios prašydami, kad taptų 
panaikinta' muito siena tarp 
Mažosios ir Didžiosios Lietu
vos, ir kad lietuviškoji muito 
linija taptų perkelta į Klaipė
dos krašto pietus bei vakarus, 
t. y. kad eitų jura ir paskui 
Nemunu iki Jurbarkui. 

Tas muito linijos perkėlimas 
tautybės žvilgsniu butų labai 
geras, neg labai suvienija dvi 
Lietuvos dali. Bet vargo yra 
tiek, kad Klaipėdos krašte be
veik visi valdininkai yra Vo
kiečiai. Jie tat apimtų lir'"*-
viškųjį muitų dviejuose Liecu-
vos šonuose. 

Pats pasiūlymas tapo pada
rytas dėlto, kad Vokiečiai no
rėjo lietuviškų javų ir galvijų. 
Saviems Klaipėdos krašto 
Lietuviams mes nepavydėtu-
me. Tegu pasinaudotų ir Vo
kiečiai gyvenantieji tarp jų. 
Bet to neužtektų. Lietuvos 
nauda be muito eitų tolyn į 
Vokietijų, o mes' už tatai nie
ko negautume. 

Todėl Lietuvos valdžia pro
tingai atsakė, apsiimdama per-
kelti muito linijų į-pasiūlytas 
vietas, bet ta sąlyga, kad visi 
muito valdininkai bus Lietu
viai ir po valdžia Centralės 
Lietuvių valdžios, kuri galės į 
muito valdininkus imti ir 
Klaipėdos krašto gyventojus, 
bet pati ves visų muito tvar-

Suv. Valstijų Viešog Sveika
tos Biuras turi raportus apie 
naujų raupų gydymų. Taip bu
vo pranešta generalio chirur
go, Hugh S. Cumming. 

Tokiu būdu viena pasaulio 
baisiausia liga, laikyta kaipo 
per amžius neišgydoma, rodo
si, tapo nugalėta su pagelba 
Viešos Sveikatos Biuro oficie-
rių raupuočių kolonijoje Ha-
waii salose. 

Per kelius metus stiprinosi 
nuomonė, jog raupai gali but 
išgydomi ir keli tyrinėtojai tu
rėjo gan geras pasekmes. Bu
vo patėmyta, jog "ehaulmoog-
r a " aliejus turėjo prielankių 
įtekmę į ligų, bet v i s rados 
daug keblumų. Tuomet Svei
katos Biuras, pasiėmęs pagel-
bon prof. L. E. Dean, viršinin
kų Chemijos Departamento 
Hawaii kolegijoje ir pirminin
kų tos įstaigos, ir tų gyduolę 
mėgino atskirti nuo kitų vei
kiamų elementų, arba išrasti 
budus. Paskesnis buvo pada
rytas sutaisant vadinamų "et -
hyl es ter" nuo "chaulmoog-
r a " aliejaus. Bandymas buvo 
daromas Raupų Investi gacijos 
Stoties Kalihi, Hawaii, po 
priežiūra Dr. J . T. McDonald, 
stoties direktoriaus. Pasekmės 
pasirodė geros ir daugelis rau
puočių atėjo gydyties. 

Hawaii'os Sveikatos oficie-
rfų prižiūrėjimas nesenai pa
rodė, jog nėra nė vieno užslėp
to raupų atsitikimo. Sekant 
gydymo ėjimų, tesant per me
tus, 48 raupuočiai, gydomi 
nauju būdu, buvo paliuosuoti 
Spalio mėn., 1919 m. Lig šiol 
liga neatsikartojo. 

Chirurgo Cummmg'o prane
šimas liečia raupuotus, kurie 
buvo nauju būdu gydomi ir 

kurie buvo ilgų laikų prižiu-
riami. Nusprendis matomo gy
dymo buvo oficijaliai apsrę-
stas ne Vielos Sveikatos Biu
ro oficierių, bet specijalio bor
do, kuris turi autoritetų pa
liuosuoti ligonius. Sveikatos 
Biuras dabar veda atsargų 
studijavimų gydymo, padary
damas smulkmeniškus rekor
dus visų atsitikimų ir ima pa
veikslus. 

APLINKYBES PRIEŽASTIM 
MOKINIŲ NĖJIMO Į 

MOKYKLAS. 

kur nėra lengvesnė kaip buvo 
Rusijoje carų laikais. 

Lietuvystė ima atsigriebti 
tame krašte, kurį taip baisiai 
vargino kitados priverstina 
germanizacija. Liepos 7 dienų 
išėjo įsakymas žemuose mo
kyklų skyriuose tikėjimų mo
kinti lietuviškai tuos vaikus, 
kurių motinos kalba lietuviš
kai. Augštesniuose mokyklų 
skyriuose turi lietuviškieji 
vaikai skaityti ir rašyti. Menk 
gabiems kūdikiams gali už tai 
vokiškosios tikėjimo valandos 

grąžindama Klaipėdos kraštui 
jam atitinkančių muito pelnų 
dalį. 

Derybas iš Lietuvių pusės 
vedė p. Petrulis, o iš Vokiečių 
p. Altenberg, Klaipėdos kraš
to direktorijos pirmininkas. 

Lietuva nori gero Klaipėdos 
kraštui, todėl neatsisako jam 
parduoti užtektino skaičiaus 
galvijų, javų ir malkų. Abiejų 
tėvynės 4alių ryšiai eina stip
ryn ir geryn. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Paskutinė Rūsy 
Viltis. 

Maža Nesveika 
~\ Audrele. 

. 

Vice-admirolas (rear admi-
ral) William S. Benson yra 
gimęs valstijoje Georgia. J i s 
yra jos pilietis. Kadangi ad
mirolas didžioje pasaulio ka-

Generolas Wrangelis stovi 
priešakyje naujos Rusų val
džios pietinėj Rusijoj. Tų val
džių pripažino Prancūzija. 

Wrangelis eina buvusio ad
mirolo Kolčako, generolų Yu-
deničo ir Denikino pėdomis. 
Jo tikslas — sutraškinti bol
ševikus, nuversti jų valdžių ir 
išnaujo suvienyti suskaldytą 
Rusiją. 

Amerikos vyriausybė nepri
pažįsta nei bolševikų, nei gen. 
Wrangelio valdžių. Bet Ame
rika stovi už nepadalinam® 
Rusiją. To paties nori ir pat
sai Wrangelis. Loginiai išeina 
tas, kad Amejika, norsr netie

sioginiu keliu, vis-gi paremia 
gen. Wrangelį ir jo valdžių. 

Aplink gen. \Vrangelį šian
die susispietę visi priešbol-
ševikiniai RusaL Nes tai yra, 
kaip sakoma, paskutinė jų 
viltis. Paskutinis jų žygis nu
versti bolševikizmų. 

Tų priešbolševikinių Rusų 
"vi lč ių" kelios jau pražuvo. 
Rusai daugiausia vilties buvo 
dėję adm. Kolčake ir gen. De-
nikine. Tečiaus tiedviem ne
pavyko sugriauti bolševikiz-
mo. Užgeso abiejų kituomet 
buvusios skaisčios žvaigždės. 

Gen. Wrangelis skaitosi pa
skutinė jų ta žvaigždė. 

Kas gali nelinkėti Rusams 
sugriauti bolševikija, katra 
kovoja prieš Rusų tautos 
šventuosius jausmus ir pa
čius jų tautinius įsitikinimus. 
Bet kuomet jie mėginą sugrą
žinti RuBijai/imperijalizmą, iš* 
kalno prAmatpnias jiems 

New Yorko Apšvietos De
partamento prižiūrėjimo biu
ras laiko surašą visų miesto 
vaikų tarp keturių ir dvide
šimt vieno meto. Biuras pri
žiūri vaikų nėjimų į mokyklas 
ir laiko psichologiškas klini
kas nepilno proto asmenims. 

Departamentas podraug tu
ri surašų visų įleidimų, per
kėlimų ir paliuosavimų iš mo
kyklų. Biuras seka vaikų ju
dėjimų per visų jų mokyklos 
gyvenime. 

Departamento raštininkas 
turi s'uvirš nuli joną užrekor-
duotų vardų. J au šeštas me
tas kaip tas biuras gyvuoja 
ir tuoj turės apie tr is šimtus 
darbininkų. Mr. James F . Mc-
Manus, biuro viršininkas, sa
kęs "New York Times*' ko 
respondentui: "Mano nuomo
ne, aplinkybės yra priežastim 
šiandien 99% nėjimo į mokyk
las. Daugiausia nesupratimų 
tarp nekalbančių angliškai. 
Jie nesupranta mūsų įstatymų 
apie priverstiną mokslą. 

" K a i p tik svetimtaučiai su
pras, jog vaikai priversti eit 
į mokyklas ir kokią svarbia 
rolę mokyklos lošia Amerikos 
gyvenime, jie didžiai pagelbės 
valdžiai pasiekt savo tikslų — 
padaryti vaikus gerais vals
tiečiais. 'p 

limok Gerą Amatą. Už
dirbk | 3 5 iki $75 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai Tiaur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mee išmokiname 
J keletą savai-
Šių, prityrimas 
duodamas moki-

Vietos atdaros. Specijalie 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTER SCHOOL 
190 N. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4tu lubų. 

nar.ties. 

DR. CHARLES SEGAL | 
Perkėlė saro ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, moterų ir vy
ru ligų. 

Valandos nuo 10 lkl 12 išryto; nuo 
2 1W S po piety; nuo 7 iki 8:2t 
vakarą Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Dreael 1880 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORirS 

Patarnauju. laidotuvėse ko pigiausia. 
Raikai* meldiiu atsiiaukti. o mano 
darbu busite uigonedintl. 
2314 W. 23 PI. Chicago, UL 

VeL Oaaal 1199. 
= 

J.P.WAITCHES 
ATTO&NEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
VAL. Vakarais 7 iki 0 
Nedėliomis 11 iki 1. 

4500 S. Ashland Ave. Chicago, UL 
Phone Yards 1053 

W~ • • • • • » ' 

Ą 

Dr. 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ELLlMOtt • n 

x 

Valandos: — 8 lkl 11 t i ryto; 
• po platu lkl • vak. NedėUo-

va*, a a 

TAUTOS FONDO PAJAMŲ BEI IŠLAIDŲ ATSKAITA. 

Liepos mėnesio pajamos. > 
Detroit, Mieli., L. P. Z .$ 44.50 
Elizabeth, N. J 65.00 
Chicago, I1L. H sk '. 57.20 
New Britam, Conn 102.00 
Middleboro, Mass., 66 sk 10.50 
I ) < i l l l l i l ' ) M , . . H ' l . • • . . , • . . . . . . . • . . . . # . . . l / v / . U U 
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Columbus, Ohio, S. L. R. K. A. 235 kp 30.00 
Chicago, 111., 43 sk ; 195.36 
Philadelphia, Pa., 21 sk 500.00 

skaudus nepavykimas. 
Geizdauii jie vaduoties pa

duotais Amerikos nurodymais, 
kad Rusija neturėtų but skal
doma, neteks jie paskutinės 
Vilties, ty. gen. Wrangelio, 
kaipo patekėjusios paskutinės 
žvaigždės. 

Kitaip nieko nebūtų. 
Nes kas tai matė, kad tokia [Ki t i raštinės mažmožiai 

l^ICCrOj l l l s j Oif SK, . • • 2 # # # 

Wilkes-Barre, Pa., L. P. Z 
Oj-rl 111«-, V aimy, XII . . * , 

Amsterdain, N. Y., 65 sk 
xrenion, IN. J . , OO aKt ..^ i . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kacine, VVis., o7 sk i . . 
r įttsuurgii, r a., 1 sk •. 
YVaterbury, Conn. • 
Schenectady, N. Y., 142 sk 
New Britain, Conn., L. P. Z. 
L'uijucsnv, x a., \JO SK '. r , . 
Chicago, 111., 32 sk 
P. Molis, sugrąžino likusius nuo Byoir Biuro 
t i 
vi&o fe.$ 2)4:2L.O2 
Iki l iepos 1 d. yra likę / $24,366.37 

t * 

Kartu .$26,787.99 
Liepos mėnesio išlaidos. 

Sekretoriaus alga už Birželio mėn $150.00 
Kelionės lėšos važinėjant su T. F . prakalbomis 57.75 
Už krasaženklius nuo Kovo 8d . iki Liepos 14 d 17.50 

• . . . 

167.21 
79.65 
16.00 

300.00 
30.00 
44.50 

210.KT 
38.60 
38.30 
45.00 

9.00 
31.00 

262.70 

Lietuvos respublika ir kitos 
naujos, šiandie savitai gyve
nančios nuo Rusijos atskilu
sios tautos turėtų išnaujo pa
siduoti Eusijos jungan! Tai 
butų tikroji pragaištįs. Turė
tų atgyti dar didesnės netei
sybės, negu gyvavusios pirm 
didžiojo karo. 

Gi tai visa nori sugrąžinti 
gen. Wrangelis. Jam pagelbs
ti Prancūzija, pataria Ame
rika. 

Ve kodėl be niekur nieko 
turės pragaišti ta paskutinė 
priešboUevikinių Rusų viltis. 

• # * • • • , . . . . .40 
Kun. džiak. V, Mironui kelionės išlaidos 400.00 
T. F . iždo globėjo lėšos, suvažinėjimo, peržiūrėti C. 

Rast. knygas * 32.50 

DR. S. NA IKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas Ir 0/~v«nlmo Ttetm 

SS61 So. Halsted Str. 
Ant Viršaus TJnrrenal State 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 va 

Nedėliomis nuo 10 Iki S. 
TclsCsoas Tsrds VUA 

įį » i ^ » •» •» •» • 

Telefonas Boulevard 9199 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

18S1 S. Halsted Str. 
VALANDOS: 8—U A M 

1—6; 7—8 P. M. 

^ ^ * * ^ ? ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ^ " l j ^ ' * ' % » ' ' % ^ ^ > - ^ ' ~'Į.JII t_ » I l_lll l_^« 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
3301 West 33nd Street 

f e l . Canal 6222 
Res. 3114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

I 

= 

Di\ A. L Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

Tcl Canal 3118 
Valandos: 10 ryto iki S vakare 

Gyvenimas 
3311 W. 63rd Str. 

Tel Prospect S4S€. 

Viso • $658.15 
Nuo įsteigimo T. F. iki Rugpjūčio 1 d. pajamų $485,772.52 
Nuo įsteigimo T. F. iki Rugpjūčio 1 d. išlaidų $455,060.70 

Rugpjūčio 1 d. lieka $30,711,82 
Geležinio kapitalo .$10,409,90 
Kun. Laukaičio fondo •. 11,916.73 
Kitų fondų I 3,810.64 

Viso labo .$30,711.82 
K. J. Krušįnikas, T. F. Sekretorius 

222 S. 9th St, Brooklyn. N. Y. 

\ 

DR. G. M. GLASER 
f / Praktikuoja 39 

Ofisas SI43 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro SL, Chicago, DL 

SPECIJALI6TAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi enro-

nlfikų Ilgų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto 
iki I po aiaių, nuo 6 iki 8 valas* 
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 lkl 2 po pieL 
Telefonas Tardą 187 

» • • • ' • • • ' • • • — < d 

A. PETRATIS S. FABUOVAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE—INSURANCE 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivokortes 

• MOTARIJLSAS 
80t W. ftotit Str. Chicago, UI. 

Tclophone Boulevard 311 
• ' J .J . 1 M, ' ją . i , Į iJL" U S i V J 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
RACINE, WIS. 

L. L. Paskolos reikale. 

CICEBO, ILL. 

Lietuvos Laisvės Paskolos 
vietinio skyriaus valdyba ir 
visi darbuotojai tame darbe 
atsišaukiame į brolius ir sesu
tes, racinu.»eius, kurie esate 
pirkę bonų, kad prigelbėtumėt 
užbaigti paskolos darbą, nes 
mūsų ir jūsų priedermė yra ra
ginti tuos, kurie dar nepirko, o 
tokių daug randasi jūsų tarpe. 
Su jais jus susieinate, dirbate 
sykiu dirbtuvėse ir net sykiu 
gyvenate. 

Mes, stoties valdyba, ir visi 
bonų pardavinėtoja^ esame 
pasiryžę savo kvotą išparduot 
ti. Pasekmės iki šiol buvo ne
blogos, bet sunku mums vie
niems užbaigti tą prakilnų Tė
vynės labui darbą. Todėl ir 
atsišaukiame j visus tuos, ku
rie savo skatikais esate prisi
dėję prie gelbėjimo Lietuvos. 
Pakelkite balsą į tuos, kurie 
dar nepirko Lietuvos bonų, 
kad nepasiliktų Lietuvos prie
šais. Nes kas neperka bonų ar
ba kitą atkalbinėja nuo pir
kimo, tas stoja eilėsna Lietu
vos priešų ir eina prieš savo 
brolį, kuris kovoja už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę. 

Gal kai-kurie mano, kad sto
ties nariai yra apmokami, ar
ba paliuosuoti nuo bonų pir
kimo. Ne, mes pirmose eilėse 
esame bonų pirkikai. Užmo
kestį turime tokią, kad nuplė-
šame eeverykus vaikščiodami 
po namus ir kas savaitę į su
sirinkimus. I r mes, kaip ir visi, 
esame darbo žmonės, teeiau sa
vo liuosas nuo darbo valandas 
ir dalį poilsio . pažvengiame 
dirbdami Tėvynės labui. 

Todėl vardu brangios Tė
vynės, vardu tų visų, kurie 
šelpia ją, kviečiame visus prie 
užbaigimo išparduoti L. L. 
Paskolos mums skirtą kvotą, 
kad nepasiliktumėm užpaka
lyj* bet pas i rodytume stovį 
pirmiau net didesnių kolonijų. 

Subruskime tat visi, kaip 
vienas. Žadinkime tuos, kurie 
apsnūdę tautiniam susiprati
me; išdėstykim plačiai jiems 
Tėvynės reikalus; skiepykim i 
jų širdis Tėvynės meilę, idea
lus. Nežiūrėkime tų, kurie pri
sigėrę komunizmo ir kitokios 
dvasios eina prieš tą paskolą, 
bet budinkime tuos, kurie yra 
tik apsileidę tautiniuose rei
kaluose. 

Todėl į darbą, o jis bus 
trumpas, bet pasekmingas! 

J. S. Kesminas. 

Dieninės Vaikų Prieglaudos 
(Day Nursery) mėnesiniai 
susirinkimą; būva kiekvieno 
mėnesio pirmą pirmadienį Šv. 
Antano parapijos svetainėje. 
Tai-gi sekantis susirinkimas 
įvyks ateinantį pirmadienį, 
Rugsėjo 6 d., 8 vai. vakare. 
Skaitlingai susirinkite, nes vi
siems mums turi rūpėti pami
nėtoji įstaiga. Visos draugijos, 
turinčios savo atstovus toje 
įstaigoje, turį reikalauti iš jų 
raportų, kad tokiu būdu kiek
vienas atvyktų į šaukiamus 
susirinkimus. Pirm. 

AR REIKALAUJI ATILSIO? 

Ar jautiesi pavargęs kiekvieną 
vakarą ir negali gerai ilsėties 
naktį; ar tavo galva jaučiasi sun
ki ir turi negerą skonį burnoj; 
galva nuolat skauda, viskas su
kasi, gal rėmuo ėda! Tai tikras 
ženklas, kad organai netvarkoj ir 
nedirba reguliariai. Nelauk ilgai, 
bet tuojaus imk SLAVISH 
CROWN BITTEB V7INE TONI-
KO prieš kiekvieną valgį ir prieš 
einant gulti. Tas jums pagelbės 
ir labai palengvins jūsų sistemą 
nuo nereikalingų dalykų, ^valgis 
bus gardesnis, galėsi geriau ilsė
tis naktį ir kuomet atsikelsi išry
to jausiesi visai kitaip, ir gatavas 
prie geros dienos darbo. Ant par
davimo visose vaistinyčiose arba 
pas J. B. Scheuer Co., 17 W. Au-
stin Ave., Chieago, 111. 

(Apgr.) 

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIUI. 

?ER LIETUVOS ATSTOVYB? AMERIKOJE 
• PAREIŠKIMAS. 

Šiuomi pareiškiu, jog nors iš esmu iškeliavęs iš Lietuvos dar 
prieš 1904 metus (arba nors aš esmu išsiėmęs pirmąsias Amerikos 
pilietybės popieras) tečiau ryšių su Lietuvos Respublika pertrauk
ti nenoriu, bet priešingai geidžiu pasilikti ir būti ištikimu Lietu
vos Respublikos piliečiu. 

Sutinkant su Užsienio Reikalų Ministerijos dėlei tokių asmenų 
reikalavimu iš gegužės 18 d., 1920 m., No. 1660, aš žemiau pasira
šęs suteikiu apie save reikalaujamas žinias ir prašau mane skai
tyti Lietuvos Respublikos piliečiu. 

Apmokėjimui šio prašymo, surašomo dviejuose ekzemplionuose 
ir parsiuntimo Lietuvon, pridedu 5 dolierius. 

Parašas 
Signature 

TO THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS 
through the Representative of Lith. in America 

APPLICATION 
I, the undersigned, solemnly deelare that although I have lcft 

the Lithuania before 1904 (or although I have made a declaration 
of intention to become a eitizen of the U. S.) nevertheless I do 
not desire to severe my allegiance to Lithuania and wish to be a 
faithful and loyal eitizen of the Republic of Lithuania. 

In compliance with the regulations of the Ministry of Foreign 
Affairs issued May 18, 1920, No. 1660, I herewith submit the 
iieeessary information and reąuest to be considered as eitizen of the 
Republic of Lithuania. In payment of the doeumentary tax for 
this application (made in duplicate) I attach nereto f i ve dollars. 
1. Pavardė « 

Suirtame 
2. Vardas . . . . • 

N a m e 
Dabar 

Pil ietybė 
Citizenship 

PETRAS BRAZAUSKAS 
mirė nedėlioj, rugpj. 29, 
1920,1:40 vai. ryte, 31 me
tų amžiaus. Paėio i i Kau
no gnb.. Raseinių miesto 
ir parap. Amerike išgyve
no 11 metų. iš kurių 5 me
tus išbuvo Kankakee. 

Laidotuvės bus pėtny-
čioj, Rugsėjo 3, 1920, iš 
Sv. Antano bažnyčios 8:30 
vai. ryte į Sv. Kazimiero 
kapines. 

Paliko nuliūdime žmo-
ną Ona ir sūnų Alfonsą. 

Visi giminės ir pažįsta
mi kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse po num. 1422 
So. 48th Ct., Cicero, I1L 

Nuliūdus žmona Ona 
Brazauskienė ir sunūs 
Alfonsas. 

IlIf lIIIIIIIIlt l lI lIIIIIIIIIlIf lI lI lI lI lI lI lI lI lI lI lIMIll l l l l l l lIt l lI lIIIIIIIIIIIItlI lI lI lIt lI iai lIf lI lI lI lIIIinil l l lHll l l l l l l l l l l l l lIMlll l l l l l i lHii i i i iMMt 

TEATRAS ii GENOVAITE ff 
8-niu Veiksmų Drama, Bus Statoma Scenoj 

SUBATOJ, RUGSEJO-SEPT. 4 d., 1920 
Durys Atsidarys Pusė Po Dviejų 

§ 
S 

REIKALAI 
REIKALINGAS SALESMOHAS 

$60 iki S«o 4 (savaitę. 
Turi būti greitas ir apsukrue. Nie 
kados ant marketo šie dalykai nebu
vo pardavinėjami. 

Ats išaukite — 8 ryte iki 6:80 va
kare. * 

15 Wėst «Srd Btr. R o o m 412 
M< rrick Building 

ANT PARDAVIMO. 

ANT P A R D A V I M O 
Business (soft drinks) su visu Bldg. 
ant pardavimo. Geroj vietoj arti fab
riko atsišaukite. 

P . GIEDMAN 
133S S. &2nd Ave. Cicero, Iii. 

ANT P A R D A V I M O 
4 kambariu medinis namas e lektros 
šviesa, maudynes, vandeniu apši ldo
mas, parsiduoda pigiai. Atsišaukite: 
4054 So. Artošian .".ve., Chieago, III. 

Pirmas lošimas prasidės kaip 3 .po pietų. Antras lošimas prasidės kaip 8 vaL vak. 
s . - ' > 

Nepamirškite atsilankyti ir atsivesti savo drauges ir draugus ant šio puikaus 
vakaro. "GENOVAITĖS ' ' lošime dalyvauja visi gabiausi Chicagos artistai. Taipgi, 
scenerijos ir kostumai bus pritaikinti kuonopuikiausi. 

Lošimas įvyks: g 
I VVANDA TEATRE 3214 So. HaUted St., Chieago, 0L I 

Tikietų kaina 50 ir 25c. Atsilankykite ankst i norėdami gauti sėst. KOMITETAS. 
TflIlIlIlIflIlIlIlIllIIIIIIIEIIIIIIIIIItlIlIlIlIlItlIlIlIlBIlIlIlIlIlIlIlIlIlIliriMIttStlSIitl^IlillIlilISIIIllll l l l l l l l l l lIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIttlf? 
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II Tel. Pu l lman 342 ir 8180. 

Dr. L L MAKARAS 
Lietu viii Gydytojas ir Chirurgas 

10900 Miehlgan Ave. Rose lande 
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 

6:30 iki 8:30 vak. 

I W I 
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PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
Perkel ia ofisą | Peop le Teatrą 

161S W. 47 Str. Tel . Boul . 1 M 
Valandos: 1 iki Z po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl . 19 iki 12 ryte. 

R e s . 2914 W. 4Srd Street. 
N u o ryto iki p i e t 
Tel. McKinley M S 

• • • • • • • » • • • i» • • » » » « i » » » » ( | 

•"TRUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty J: 8 

29 South La Baile Street 
: 

Kambarls S24 
TeL Central SSM t 

VIENU TIESIAI | 

Jau Lietuviai gali važuoti tiesiog iš Amerikos 
Liepojų be jokiu kliūčių. 

Parūpiname PASPORTUS ir Lietuvos pilietybes 
POPIERIAS į labai trumpa laika. 

Parduodame laivakortes ant visu linijų. 'Z 
\ • m 

Siunčiame PINIGUS į Lietuva Markėmis pagal die
nos kurso. 

Parduodame Draftus ir čekius. 
Mes turime šimtais prirodymu už rnusų teisingumą. 
Visais reikalais kreipkitės pas 

ZOLP ir BARČUS 
4547 S*. Hermitage Ave. Chieago, UI. 

Tel. Yards 145 

• * • • • • • 

MELR0SE PARK, ILL. 

Šitame miestelyj yra visokių 
pramonininkų, tik nėra Lietu
vio duonkepio, kuris gerai iš
kepti] duona, visokius saldai-' 
nius ir pyragaičius. Jeigu to-
kis atsirastų, tai galėtų gera 
padaryti sau ir čionykščiams 
Lietuviams. Buvo vienas Lie
tuvis, bet persikėlė kitan mies
telin—Maywood?an. Šiaip 
krautuvių ir mėsinyčių čia yra 
gana daug. 

Tai-gi šiuo pranešu visiems 
Melrose Parko Lietuviams, po
draug ir apieiinkei, kad neuž
ilgo atidarysim naują keptu
vę. Kepsime gerą lietuvišką 
duoną ir visokius keiksus, nes 
turime patyrusį žmogų, kuris 
daug metų tame darbe yra' 
dirbės. Vedėjai keptuvės bus: 
F. Vaiuekas ir A. Urbelis, ži
nomi Melrose Parko Lietuviai. 
Tikimės, kad naujoji keptuvė 
visus Lietuvius patenkins. 

Lietuvis. 

At present 
PrieS išvažiuojant iš Lietuvos 
Before leaving Lithuania 

4. Tautybė 
Nationality 

Relijjion 
6. Amžius • 

Age 
f Kada 

7. Gimė J VVhen 

( W h e r e 
f Dabar . . . . • 

8. Gyvenamoji vieta j At present 
(adresas ) ] Prieš karę 

Place of residence į Before the War 
f Dabar 

9. Užs iėmimas j At present 
Occupation | Prieš išvažiuojant 15 Lietuvos 

[Before leaving Lithuania 
10. Kokj mokslą išėjo ir kur 

VVhat education and where 
11. Kada išvažiavot iš Lietuvos 

When did you leave Lithuania 
12. Kodėl išvažiavot iš Lietuvos . 

Why did you leave Lithuania 
13. Vedęs ar ne 

Married or not 
14. še imynos sudėtis ir jos narių amžius 

Number in family and their s g s s 
15. Kur še imyna dabar gyvena 

(adresas) 
YVhere does your family reside at pressnt 

16. Ar prašytojas turi • f K o k | 
Lietuvoje turtą J W h a t kind 

Has the applioant property") Kur 
in Lithuania (VVhere 

17. Del kokių priežasčių nori pasilikti Lietuvos Respubl ikos piliečiu 
For what reasons do you want to rematn a eitizen of the Republ ic of 

Lithuania 
18. Kokiu tikslu keliauji Lietuvon ir p a s ką (adresas ) 

For w h a t purpose are you going to Lithuania and where 
19. Kokius turi raštus a s m ė n s išrodymui 

W h a t documents have you got for Identification 
20. Kokios esi sveikatos 

What is your health 
21. Tėvo ir motinos vardas ir pavardės 

N a m e and. surname of father and mother 
22. Kur tėvai g imė 

VVhere were your parents born 
f Dabar . . 

23. Tėvų pilietybė J At prestnt 
Parents cit isenship 1 Prieš karę 

B A H G i : \ . \ s . 
Pardavimui grosernė ir bučernė su 

5 kambaria i s . pagyvenimui Lietuvių 
tirštai apgyventoj v ie toj ; yra viso
kios rųšies mašinų. Kaina $f>,000.00. 
Mainau ant gero namo; priežastis: 
turiu kitą bizni. 
827 W. 33«1 St., Chieago, UI. 

Ant 2-rų lubų, 8. f. 

EXTKA P I G I M A S . 
Parsiduoda automobil ius už pusę 

prekės; yra vertas $1,200.00; parduo
du u i $600.00. Jei netikit mano pra
neš imo, tai ats i lankykite ir persitik
rinkite. Galite atsilankyti vakarais 
nuo 5:00 iki 8:00. 

J. Tarvidas, 
J41 i So. 50th Ave., Cicero, UI. 

— — — 

SAUGUS VAŽIAVIMAS LIETUVON 
TIESIOG — 

= = 

•• 

. . . . . . . . . . 

volJirefOMAatt SMC* 
P o valgiai neužmiršk, kad geriau

sia* vaistas tavo skilviui yra KATO
NU . Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o Ut* reiškia, kad rei
k ia pamėgint i vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

• • 4 . • • • , 
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Dr. P. P. ZALLTS 
Lietu vu Dentistu . 

• 

24. 

25. 

26. 

Before the War 
f Dabar 

Kur tėvai gyvena J At present 
Where do parents ] Prieš karę 

reside į Before the War 
Lietuvoje kur f Giminių (adresai ) 

prašytojas turi ) Relatives (address ) 
Appiicant has in ) Pažįstamų (adresa i ) 

Lithuania Į Friends (address) 
Čia paduotas žinias tikrinu savo parašu 
I certify by my signature to the truth 

oi the s tatements herein given 

• • . . . . . 
i • » « • 

• - \ 

, . . . . / . 

• 

10801 So. Miehlgan, Aveuue 

VAJAND08. l U I rsJkSJm. 

mmm** 
Tai. Drov«r 7#4* 

Dr. C. Z V eželis 
LIETUVIS DEIfTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

i
4711 SO. ASHLAHD A V E H I E 

mrU 47-tos Gatvės 

Per L1EP0JU Lahrakorte . . $145.00 Per HAMBURGĄ Laivakorte $120.00 
PASPORTUS IR VISKĄ KAS R E I K I A KELIONIEJ PARŪPINA ATSAKAN-

Pinigus siunčia pagal dienos kursą per savo atstovus Vokietijoj ir Lietuvoje ir iš 
moka grynais pinigais paskutinėse p a l o s e ir pristato kvitą siuntėjuj su parašu paė
mėjo. 

PINIGAI NUEINA I 49 DIENU 
DRAFTUS parduoda \ L L E l u V A ir visas s\ielo daus pagal dieno* kurse o už 

suma virš $1,000.00 dar pigiau. 

S. L. FABIAN 

AMERiCAN BUREAU 
A PETRAT1S ir S. L FABIAN Vedėju. 

809 W. 35-th. St. pampas Haleted ir 35-tos gatvių.) 
Valandos: n u o 9 ryto iki « vakar<* kasd iena 
VAKARAIS m 9 v a l a n d a i — t t a m ink ais, l i e t vergais ir Subatomis, 
M-:i>r-:U(>MIS iki 3 valandą po pietų. 

— mmmmm— -=3 
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Prasytojo parašas (Appl icant 's s ignature) 
Atstovybės pastabos ir motivuota išvada del prašytojo 

pilietybės optacįjos t iksl ingumo. 
1. Reikia duoti platus nurodymai. 

Explanations mušt be glven in detatl. 
J. Ar neserga kas še imynoje trachoma, džiova arba 

kita l impamąja liga. ' • 
Is any one in the family suffering from trachoma, 

tuberculoftts or other contagious disease. 

PASTABOS: 
REMARKS. 

. 

. 

1 
Pril ipdykite Čionai savo pa
veikslą ir ant jo pasirašykite. 

Attach your s igned photo-
graph here. 

— ™ - • f » • -m~* 
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Resid . l i t i Independence Blvd. 

Telefonas Van Buren 2V4 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgą* 
BpedjsJistas MolerfAus, VyrlAka 
Vslku | r visv cturoniats Ilgu 

i i a 
VAIiAJTDAfl: 10—11 ryto 

I—a vak. • e d f U o m l s 1 
Ofisas: a»54 So. Halsted Bk, Ghicagr 

Telefoną* Drover M M 

Kam^^s^^^a^^^^a«^^^aaa^#«a« 
FIBKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS 

DIDŽIAUSIA I įETUVim rRAĮJTUVE P.HICA60JE 

-r-

> , i 
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iKL OUBBN KOHCMtliHA. *H 

NtMOKĖSl PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė--viena ii didžiausių Cbicagoje 
Parduodame už žemiausia kainą, kur kitur taip negausi 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokias laikrodžius, žiedus, fliubi-
nius ir deimantinius; gram&fonus lietuviukais rekordais ir 
koncertiniu geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų isdir-
byscių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikaliskus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawskt 
4632 So. ASHLAND AVE., OHIOAGO, ILL. 

Telefonas: DBOVEB 7309 
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Ketvirtadienis, Būga, i 1920 

CftICAGOJE. 
• K 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 
1 ' " 

Ketvirtadienis, Rugsėjis 2 d. 
Steponas, kar. Diomedas. 

Penktadienis, Rūgs. 3 d., 
Šv. Serapija. pana. 

REZIGNAVO SENYVAS 
"JUODAS POLICMONAS. 

CHICAGOS TRTJST CO. FIR 
MAI TRŲKSTA $70,000. 

Bondsų pardavėjas išdūmęs į 
piet. Ameriką. 

Policijos tarnyboje jis išbuvo 
nuo 1883 m. 

> * _ 

Chieago neteko vieno iš se
niausių policmono. Jis yra 
Martin Van Buren French, tu 
metų juodukas. Policijoje ĵis 
tarnavo nuo 1883 metų. Jis 
buvo pirmutinis čia juodas po-
-Kcmonas. 

Vakar jis formaliai prane
šė policijos viršininkui, jog 
jau gana susenęs ir rezignuo
jąs iš tarnybos. 

Pankui jis pranešė, jogei su 
savo šeimyna iškeliausiąs i 
Tennessee valstija, kur jo mo
teris yra gimusi ir augusi. Te
nai jis manąs apsigyventi. 

"Be t aš sugryšiu-Chicagon 
mir t i , " pareiškė Frencli poli
cijos viršininkui. 
• Policijos departamentas pa

skelbė, jog Frencli buvo pa
vyzdingas policmonas, uolus 
tarnyboje. Kartą jis buvęs pa
žeistas piktadarių. 

Ar jau turi tikieta j 
"Draugo" pikniką RŪGS. 
(Sept.) 6 d. National Grove, 
Riverside, 111. 

PER KELIAS VALANDAS 
TRANKĖSI TRYS PLĖ

ŠIKAI. 

Praeitą Gegužės mėnesį iš 
darbo paliuosuotas Cbicago 
Trust Co. firmos bondsų par
davėjas Basil P. Edwames. 
Jam pasišalinus bondsų parda
vinėjimo departamente paste
bėta trukumai. 

Veikiai buvo pakviesti au
ditoriai patikrinti knygas. Tie 
per kelis mėnesius dirbo. Ir 
dar nepaba igė p a t i k r i n i m o . 
Bet tas darbas davė pasekmių. 
Patirta, jog trųksta $70,000. 
Tuos pinigus susukęs Edwar-
des? pardavinėdamas bondsus. 

Auditoriai nuomoniauja, kad 
kuomet jie pabaigs darbą, ma
tyt, trukumas sieks $100,000. 

I r tik su vakar diena pra
nešta policijai ieškoti buvusio
jo bondsų pardavinėtojo, kurs 
ligšiol nežinia kur atsidūręs. 
Jį surasti nusamdyta visa ei
lė privatinhi agentų. Yra ži
nių, kad jis atsidūręs net į 
pietinę Ameriką. 

Edwardes gyveno labai iš
teklingai. Už pagyvenimą jis 
mokėdavo $160 samdos per 
mėnesi. Yra nevedęs. 

MILITARINIS LAVINIMAS 
MOKYKLOSE. 

Apiplėšė visą eilę žmonių. 

Vakar prieš auštant trys 
jauni kaukuoti plėšikai per 
kelias valanda* su pavogtu au
tomobiliu trankėsi po šiaurinę 
miesto dalį. Jų aukomis krito 
keletas praeivių. Kai-kuriuo-
se atsitikimuose niekšai dar 
pasinaudojo revolveriais. 

Pirmiausia auka krito Dr. 
Sullivan iš Edgewater Beacb 
viešbučio. Nuo jo atimta'$300. 
Gi nuo jo šoferio $17. 

Paskui sekė John Garrity. 
Atimla $133. 

Toliaus Roy Van Cort ir. ki
ti. Pas visus atrasta pinigų. 
Sakoma, plėšikai susirinkę 
daugiau $600. 

Paskučiausia jie užpuolė 
automobilių stotį Acme, 4762 
North Washtenaw gat. Stoties 
darbininką apmušė, pamainė 
automobilių ir pražuvo. 

Praeitais mokslo metais vie
šose augštesnėse Chicagos mo
kyklose militarinio lavinimo 
kursą, ėjo 40,000 mokinių. 

Šįmet, kaip pranešama, tan 
kursan manoma sulaukti jau 
60,000 mokinių. Nes jaunimas 
kažkodėl linksta prie milita
rinio lavinimo ir tuo gėrisi. 

Kuomet padidės skaitlius 
norinčių utilitariniai lavinties, 
tuomet vyriausybė bus priver
sta paskirti tam tikslui dau
giau instruktorių — ofiėierų 
ir seržantų. * 

Vyriausybė pažada parūpin
ti naujas atatinkamas unifor
mas tiems mokyklų kadetams. 

ATRADO BLEŠINĘ SU 
$1,800 AUKSO. 

PASIDARĖ GALĄ KRIZDA 
MAS IŠ &OJO AUGŠTO. 

Pennsylvanijos geležinkelio 
agentų viršininkas šiaurvaka
rinėse valstijose, I. B. Thomas, 
vakar Chicagoje pasidarė galą 
krisdamas iš 8-ojo augšto Ex-
change buste. 
Sulig surastų jo kišeniuose lai 

škų ir kitokių dokumentų pa
aiškėjo, jog jis nusižudęs del 
kokių tai finansinių apsivyli
mų, 

Arti Highland Parko Adol-
pho Sehultzo farmoje ties vie
na pašiurę buvo kasama žemė 
naujo trobesio pamatams. 

Kasti žemę padėjo Raymond 
Horenberger, 14 metų. Kaz-
damas jis atrado blešinę su 
$1,800 auksinių pinigų. 

Edward Meyer, kurs buvo 
pardavęs farmą Schultzui, 
tvirtinaį jog, matyt, tuos pi
nigus ten buvo užkavojęs jo 
brolis John, kurs nepasitikė
jęs bankomis. Šiandie John 
eina 70 metus ir yra vienoje 
įstaigoje Nebraska valstijoje. 
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Saugok Savo 
Alkūnę t 

DESKINIS Telefonas 
susideda iš daugiau kaip 
šimto dalelių ir taip deli-
katniai padarytas1 kaip lai
krodis. Tie kurie vartoja 
turėtų, į tai atkreipti aty-
dos. Blogas vartojimas' 
pridaro daug bledės. 

Jeigu telefonas stovintis 
prie tavo alkūnės, yra 
numetamas žemėn per ne
apsižiūrėjimą, jo pataisy
mas daug atsieina. 

Malonėkite saugotis. 

CHICAGO T E U B P H O N E 
COMPANY 
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PROTOKOLAS. ros žinios negavusi ant kada 
bus galima gauti tą rinkliavą 

Sv. K. A. R. Draugijos Chicagos gatvėse įvykdinti. 

Smarkiai sužeistas gaisri
ninkas Arnold Boss, 32 metų, 
3708 So. Wells gat., kuomet 
gaisrininkų sunkusis automo
bilius susidaužė su 63 gat. ga-
tvėkariu ties Normai ave. 

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

Policija-atrado nužudytą ži
nomą Chicagos Italų • tarpe 
" juodrankį" vadą Fred Ru-
sso. Tai buvęs žinomas gal-
važudis-. Bet visuomet išsisuk
davęs nuo bausmės. 

. New York Central geležin
kelio kieme po lokomotiva 
žuvo " ^witchmanas" Francis 
Templeton, 18 metų* 

"National Gas Engine ' ' są
junga turi savo konvenciją 
Congress viešbutyj. 
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PIRKITE LIETUVOS VAI. 
STYBĖS BONŲ. 
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Centras turėjo paprasta susi
rinkimą Rugpjūčio 15 tą die
ną, 3-cią valandą po pietų, 
Šv. Kazimiero Seserų Vienuo
lyne, 2601 West Marą u tėte 
Road, Chicago, 111. 

Susirinkimą atidarė Cen
tro pįrm. p-nia A. Nausėdie
nė. 

Maldą atkalbėjo draugijos 
kapelionas kun. P. Bucys. 

Iš priežasties nepribuvimo 
nutarimų rast., p-lės M. Ču-
rinskaitės, buvo išrinkta V. 
Galnaitė. 

Raštininkė užėmė vietą ir 
iššaukė skyrių atstoves. 

Sk. 1-mas: p-nia M. Šedienė, 
p-lė N. Sokaitė ir V. Galnaitė. 

Sky. 2-ras: p-nia A. Gilienė 
p-lė M. Overlingaitė ir p-nia 
A. E. Nausėdienė. 

Sky. 3-cias: p-lės E. Geč-
riutė, A. Urbonaitė ir B. Tu-
maitė. 

Sky. 4-tas: p-nios A. Sabo-
uienė ir J . Leudutienė. 

Sky. 5 ir 6 neprisiuntė. 
Tky. 7-tas: p-nios A. Strp-

dien% ir M. Karuskienė. 
,Sky. 8-tas? neprisiuntė. 

Sky. 9-tas: p-lė E. Gricaitė 
ir p-nios M. Jesienė ir O. 
Bukauskienė. 

Sky. 10-tas: p-nios E. But
kienė ir D. Kairaitienė. 

Sky. 11-tas, iš Grand Ra-
pids, Mich.: p-lė M. Slapi-
kauskaitė. 

Viso pribuvo 19 atstovių. 

Skyrių raportai. 

Sky. 1-mas, nieko ypatingo. 
Sky. 2-ras, nieko ypatingo. 
Sky. 3-eia*. Kalba p-lė Tu

mai tė, kad gavo leidimą nuo 
vietinio klebono, kun. A. Meš
kausko, rinkti aukas Šv. K. 
Vienuolynui 22 dieną Rug
pjūčio, Šv. Mykolo bažnyčioje, 
North Side. 

Sky. 4-tas, nieko ypatingo. 
Sky. 7-tas. įkalba p-nia A. 

Strodienė, kad skyrius išnaujo 
susitvėrė, narių prisirašė 18 
ir pinigų pridavė $18:00 dol. 

6ky. 9-tas, nieko ypatingo. 
Sky. 10-tas. Kalba p-nia E. 

Butkienė, kad rengia vakarą 
su įvairia programa, t. y. pra
kalbomis, eilėmis ir t. t. 

Sky. 11-tas^ Kalba p-lė M. 
Šlapikauskaitė, kad skyrius y-
ra susiorganizavęs ir su laiku 
pradės darbuotis. 

Komisijų raportai. 
P-nia A. E. Nausėdienė kal

ba reikale viešos rinkliavos 
(Tag Day), kad buvo nuva
žiavusi į City Hali, bet tik-

V. Galnaitė kalba apit pik
niką, kad del tūlų telausimų 
daržo nepaėmusi. Centras 
klausimus išrišo ir nutarė pa
imti Bergmane daržą. Dar
bas pavestas tai pačiai ko
misijai. 

Nauji sumanymai. 
P-nia A. E. Nausėdienė į-

neša, kad įrengti Šv. K. A. R. 
D. savaitę ir supažindinti Chi
cagos visuomenę, - ypatingai 
moteris ir mergaites, su šia 
organizacija. Išnešimas priim
tas. 

Draugijos kapelionas kun. 
P . Bučys kalba tame dalyke, 
nurodydamas patogiausį laiką 
advente ir ragina skyrius kuo-
tinkamiausia prisirengti. 

Gerb. svečias kun. B. Urba 
kafba pagirdamas visus Cen
tro sumanymus, yjkatingai šį, 
ir pasižada prisidėti kiek bus 
galima. 

Susirinkimą uždarė Centro 
pirmininkė p-nia A. E. Nausė
dienė su malda. A 

V. Galnaitė, 
To susirinkimo rast., 
6816 S. Emeraic! Ave. 

Chicago, 111. 

ATSIŠAUKITE 
JONAS MATUZEVIČIUS 

tapo užmuštas Rugp. (Aug.) 28 
d. 1920 m., ant Grand Ave ir 
North Ave. Jį užmušė pasažieri-
nis trudkas. 

Nabašninkas buvo 45 metų am
žiaus. Paėjo iš Mohilevo Gubera. 
Ten paliko pačia ir 8 vaikus. Jo 
gimines ir pažįstami prašom atsi
šaukti šiuo adresų: 

Nikodemas Januška, 
2612 Meade Ave., Chicago, 111. 
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SPECIJALIS IŠPARDA
VIMAS. 

Pertaisyti Mitchells ir 
kiti karai. 

Ant mėnesiui mokesčių Pliano 
ISlygos 
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mokesčių 
$45 } mėnesį 
60 „ „ 
65 „ „ 
05 ,, „ 
75 „ „ 
• 6 „ „ 
86 „ „ 
96 ,. „ 

Kaina / {mokėt 
$900 $350 
1000 400 
1200 500 
1400 600 
1600 700 
1800 900 
1800 800 
2000 900 

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

Kiekvienas karas yra inšiurintas 
nuo ugnies ir vagių 80 nuošimti savo 
kainos per vienus metus be jokio ka
što jums. % 

Tavo .seną karą (ne senesni 
kaip 1912) paimsime j mainus at-
skaitliuodami jo vertę kaipo dalį į-
mokesčio. 

Visi Pertaisyti Michels tur i t a pa
čią gvarancija kaip ir Nauji Karai. 

MITCHELL 
2328 2 Salesrooms 2334 

Michigan Ave. Michigan Ave. 
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National Grove, 
iverside, III. 

Pradžia 9 vai. ryte 
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Šis "Draugo" Piknikas yra jo 
* • • V• • T\*1 * 

pirmutinis ir Sių metų visų Pikni-
kų, gal but, paskutinis, todėl rei-
ketų visiems koskaitlingiausia at-
silankyti ir gerokai pasilinksmyti, 
darant "sudiev" visiems P i k n i 
kams iki kitų metų: Piknike bus 
linksmų žaidimų, įvairių pamar-
ginimų ir dovanų atsilankusiems. 

Kviečia visus 

"Draugo" Bendrove. 
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