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Patvirtins 
Taikos Sutartį 

Trukdymas ratifikuoti sutarti 
grūmoja bolševikizmu 

* j 
a 

Taip sako mūsų prezidentas 
Wilsonas 

savais, bet ir svetimais reika-
i . 
IrtlS. 

DR. RENNER GRYŽTA 
PRANCUZIJON. 

Austrija protestuodama pat
virtino sutartį. 

Paryžius, nigs. S.—Austrijos 
atstovybė mieste St. Germani 
pranešė talkininku taikos kon
ferencijai, jog Austrija sutiko 
patvirtinti taikos sutarti, ir 
jog T)r. Reiiner įgaliotas sutar
ti patvirtinti parašais. Dr. 
Renner iš Viennos atkeliauja 
i St. (Seimam. 

Austrijoj atstovai po taikos 
sutartimi pasirašysią ši trečia-
dieni ryte Stone Aire salėje, 
kur paskirtu laiku bus BUSI rin
kę talkininku pu>ė> atstovai. 

Balkanai nepatenkinti. 
Padaroma >n Austrija taikos 

sutartimi nepatenkinti Balka
nai, taigi Jugoslavijos tautos, 
taippat Rumunija. Tos tautos 
tvirtina, jog ta sutartis neap-
draudžia svetimi] tautu mažu-
imi Austrijoje. 

97 balsai prieš 23. 
Nacijonalis austrų susirin

kimas Viennoje apsvarstė tai
kos sutarties sąlygas ir nubal
savo patvirtinti. Už patvirtini
mą balsavo 97 atstovai, gi 
p rus _\>. 

Podraug susirinkimas pada
rė protestą, kad Austrija su
tartį patvirtinanti tik su prie
varta. 

Susirinkimas tuojaus p 0 to 
padarė rezoliucija, kad Austri
jai yra naudinga ateityje jung
ties su Vokietija. 

SUVĖLINIMAS PATVIR 
TINTI SUTARTĮ GRŪ

MOJA PASAULIUI. 

Taip sako prezidentas 
Wilsonas. 

BOLŠEVIKAI PAĖMC 
TOBOLSKĄ. 

Londonas, rūgs. 8.—Bolševi
kai iš Maskvos praneša, kad 
jų kariuomenė paėmusi mie
stą Tobolska vakarinėj Si beri-
joj. 

CHICAGOS ARKIVYSKU
PAS GAL BUS KAR

DINOLAS. 
Rymas, nigs. 8. — Šventojo 

Tėvo konsistorius įvyks gal 
lapkričio ar gruodžio mėnesi. 
Bus skiriami nauji kardinolai. 

Kalbama, kad Suv. Valstijos 
susilauks dviejų naujų kardi
nolų. Į kardinolus nužiūrimi 
Pliiladelpbijos ir Cbieagos ar
kivyskupai. 

Yra žinių, jog ir Lenkijai 
bus paskirtas kardinolas. Juo 
bu s dabartinis Varsa vos arki
vyskupas Kakowski. 

Des Moines. Iowa, nigs. 8.— 
Prezidentas VYilsonas ėia kal
bėjo praeitą šeštadieni. ,]}<• lai
vo atkeliavęs iš Kaušas Oitv, 
Bfo. 

Kaip kitur, taip ir ėia jis 
gynė taikos sutarti su tautų 
sąjunga i r reikalavo, kad su
tartis kuoveikiaus butų rati
fikuota. 

I 
Anot prezidento, Suv. Val

stijoms grūmoja— bolševiki
nius, kuomet užtrunkama rati
fikuoti sutarti. 

Visas pasaulis pasiilgęs tai
kos. Ir kuomet ratifikavimas 
taikos sutarties vilkinamas, 
bjauroja „vis labyn tie nuodai, 
katrie sunaikino Rusija. Nie-
kas nfgali pasakyti, kaip tie 
nuodai galės prigyti šitam 
naujam pasaulyj. Bet pavojus 
aiškus, nes taikos sutartis ne
patvirtinama. 

Gerbia senatą. 
Prezidentas kaltino senatą 

už vilkinimus taikos sutarties 
reikale.' 

J is pažymėjo, jog jis gerbia 
senatą, kaipo šios šalies Įsta-
tvnidavi kuna. 

• • » 

Bet jei senatą palyginti su 
taikos sutartimi, tai pastaroji 
yra labjaus svarbesnė už patį 
senatį. 

Senatas yni gerbiamas. Bet 
kai-kurie j 0 nariai sutarčiai 
prieštarauja privatiniais žvilg
sniais. Tokie prieštarautojai 
yra ne kas kitas, kaip tik tie 
žmonės, katrie nemato šaliai 
pragaištingumo, jei sutartis 
nebūtų patvirtinta. 
Monroe doktrina nepaliečiama. 

Pasak prezidento, Monroe 
doktrina tautų sąjungos san
daroje: Įpinta ir apsaugota. 
Kitais žodžiais tariant, Mon
roe doktrina yra nepaliečiama. 

Tad bėreikalo, sako prezi
dentas, sutarties ir tautų są
jungos oponentai džiovina 
smegenis rūpindamiesi aiškin
ti, kad sąjunga grūmojanti pa-
ėiu Suv. Valstijų ėielvbei. 

Ne, sakė prezidentas, nepri-
gulėjimas prie tautų sąjungos 
gali daug pakenkti Amerikai. 
Gal kituomet ir buvo gera A-
merikai gyventi atvienėtai. 
Bet šiandie kitokie laikai. Lab
jaus reikia skaityties su pasau
liu. Daugiau rupinties ne tik 

Darbas ir kapitalas. 

Neratifikuota taikos sutartis 
reiškia karės metą, reiškia, 
kad pasaulyj nėra taikos. 

Be taikos negali susiartinti 
ir kitas kito suprasti darbas 
su kapitalu. Negali pradėti jo
kio rimtesnio ir tikresnio vei
kimo. 

Prezidentas sako, jog jam 
šiandie nevyksta išrišti kadir 
pačiu, geležinkeliečių klausi
mus. Nes nėra taikos. Nėra 
kuo remties rišant tą svarbią 
šalies problemą. 

Ateinančio mėnesio pradžio
je sušaukiamas AVashingtonan 
darbo ir kapitalo susirinkimas. 

Pus tad daug keblumų, jei 
ligi to laiko nebus ratifikuota 
taikos sutartis. 

Taip yra su darbu ir kapita
lu Amerikoj. Taip yra ir visam 
pasaulyj. Nes pastarasis tėmi-
jasi tik j Suv. Valstijas ir lau
kia, ką šios pradės veikti tai
kos p ra vedimo reikale. 

S. V. vadovaujanti rolė. 

Pasaulis lukeriuoja, sakė 
prezidentas, kaip veikiai Suv. 
Valstijos pradės veikti, ne 
bendram darbe, bet vadovau
jančioje rolėje. Laukia, kuo
met, Suv. Valstijos tars savo 
žodi, jog pasaulyj .vykinama 
taika ir sugražinami normaliai 
laikai. 

Keliauja toliaus. 

Prezidentas vakar ėia visa 
i 

dieną ilsėjosi. Popietyj pavaži-

BOLSEVIKIZMU PĖDSA
KUI BUDAPEŠTE. 

Geneva, rūgs. 8. — Kuomet 
rumunų kariuomenė inėjo Un-
garijos sostinėn Budapestan, 
tenai parlamento rūmų rųsyse 
atrado 270 žmonių lavonu, bol-
ševikų aukų. 

Vienoj dirbtuvėj tarpe tuš
čių butelių nuo šampano atra
sta 60 lavonų. 

Vienam katalikiškam vie
nuolyne atrasta 80 badu miru
sių kunigų. Bolševikai visus 
kunigus tenai aklai uždarė ir 
badu numarino. . 

LENKAI REIKALAUJA 
AMERIKONIŠKOS 
KARIUOMENĖS. 

Taip jie įsismagino, kad nori 
apžioti pusę Europos. 

KRAUSTOSI IŠ PETROGRA 
DO GYVENTOJAI. 

Ir Kolčakas perkėlęs savo 
stovyklą. 

Gelsingforsas, rūgs. 8. — Iš 
Petrogrado kraustosi gyvento
jai, anot apturimų ėia žinių. 
Jie bijosi talkininkų užpuoli
mo. 

Paryžius, nigs. 8. — Lenkų 
premjeras Paderewski išnaujo 
atkeliavo Paryžiun. Ir išnaujo 
ėmė skųsties lenkų vargais. 
Sakosi, lenkams trūksta viso-
kio ištekliaus ir pačios kariuo
menės kovoti prieš bolševikus 
Lietuvoje, Gudijoje ir Ukrai
noje. Taippat prieš vokieėius 
Silezijoje. 

Kitais žodžiais tariant, len
kams permaža kariuomenės ir 
ginklų pasmaugti Lietuvą ir 
kitas kaimyniškas šalis. Nes 
lenkams šiandie norisi apžioti 
pusę Europos. 

Tad Padere\vskis ėia kreipė
si j Suv. Valstijų atstovus, kad 
Suv. Valstijos Silezijon pasių
stu nors 40,000 kariuomenės. 

Jei tas Įvyktų, tuomet ten 
lenkų kariuomenė butų paliuo-
uiota ir pasiusta smaugti lio-

Lygiai pranešama, jog K o b | t u v i l l s ;,. o-ll(lus. 
Bet vargiai bug išpildytas 

tasai Paderewskio reikalavi
mas. 

fokas savo stovyklą perkėlė* j 
Novo-Ni kola jevską. 

Vakare pasileido toliinesnėn 
kelionėn. 

Šiandie ryte kalbės mieste 
Omaha, gi vakare—Sioux Kali. 

Rytoj kalbės miestuose St. 
Paul i r Minncapolis, gi užpo
ryt—Bismarck, N. 1). 

Ketvirtadienį sustos Bil-
lingse ir Helena, Mont., gi 
penktadienį mieste Spokane. 

Šeštadienį jis kalbės mies-
nėjo automobiliu po apylinkes, j tuose Taeoma ir Seattle, Wasli. 

RIAUŠĖS VALSTIJOS 
KALĖJIME. 

Pontiac. 111., rūgs. S.—Vie
tos kalėjime buv0 didelės riau-
šės, kuomet keli kaliniai mė
gino pabėgti iŠ kalėjimo, iš
pjaudami vienam lange gele
žines grotas. 

Užmušta vienas sargas ir 
vienas kalinys. Trys žmonės 
sužeista. 

Morgano pagelbininkas duoda 
vėjo Senatui 

LAM0NT SAKO, KAD SE
NATO VEIKIMAS GA

MINĄ PAVOJŲ. 

Sako, nori jis S. Valstijas su
lyginti su Vokietija. 

New York, rūgs. 9. — J. P. 
Morgano & Co. valdininkas 
Tliomas \V. Lamont paskelbė, 
kad senato pasistatymai prieš 
tautu sąjunga šiandie nieko 
kito nedaro, kaip tik stipri
na bolševikus Europoje. Kuo
met bolševikai ten sustiprės, 
tuomet jiems nebus sunku inei-
ti su savo nuodais ir šion ša
lin. 

Lamont sako, kad jei sena
tas ir toliaus vilkins ratifika
vimą taikos sutarties ir kovos 

VOKIETIJA NEGALINTI 
ATŠAUKTI KARIUOME

NĖS IŠ PABALTIJOS. 

prieš tautų sąjungą, ateinan-
ėią žiemą ant Europos už
trauks badą ir Suv. Valstijas 
pastatys ant vienos papėdės su 
Vokietija. 

Tautų sąjunga, anot La-
monto, visvien gvvuosianti. 
Tad paskui Suv. Valstijoms 
prisieis bendrai su Vokietija 
įstoti ton sąjungom Reiškia, 
tuomet Suv. Valstijos talki
ninkų akyse Ims lygios 
Vokietijai ir neteks vardo. 

Lamont buvo Europoje. 

Ta kariuomenė neklausanti 
valdžios. 

VOKIETIJA LAIMĖJUSI 
KARĘ RYTUOSE. 

TAIP TVIRTINA VOKIEČIŲ 
OFICIERAI IR KAREIVIAI. 

Tuo tikslu te n vokiečiai ir 
suokalbiauja. 

Ryga. nigs. 8.—Kas laimėjo 
karę? Šitą klausimą savaip iš
riša vokieėiai oficierai ir ka
reiviai, šiandie veikiantieji 
Pabaltijos viešpatijose. Tą ge
riausia parodo sekantis atsiti
kimas: 

Kuomet anais laikais Ryga 
buvo vokiečių okupacijoje, 
vienas anglų oficieras iš anglų 
misijos Pabaltijoje mėgino 
pereiti vienu tiltu skersai Dau
guvos. 

Ant tilto oficierą sulaikė 
vokiečių kareivis sargas ir pa
klausė oficiero ar jis turi vo
kišką leidimą. 

Anglas oficieras nusistebėjo 
ir tuojaus paklausė kareivio: 

" K a s laimėjo k a r ę ? " 
Vokiečių kareivis atsakė: 
"Talkininkai laimėjo karę 

vakaruose, bet mes laimėjome 
rytuose. ' ' 

Tasai atsakymas išaiškina 
vokiečių militarinių autoritetų 
veikimą Pabaltijoje nuo to 
laiko, kuomet buvo paskelbta 
armisticija, gi paskui taikos 
sutarties sąlygos. 

Sulig taikos sutarties vokie
čiai turėjo pasitraukti iš Pa
baltijos. Bet ir ligšiol jie to 
nepadarė nežiūrint talkininkų 

reikalavimų ir maršalo Koclio 
ultimatumų. 

Šiandie Pabaltijoje gen. von 
der Goltz turi užėmęs Mintau
ją su 40,000 kariuomenės. (Ji 
aplinkinėse teritorijose jis tu
ri dar apie 100,000 kareivių. 

Išginklavo latvius. 

Kuomet vokiečiai rugpjūčio 
25 d. inėjo Mintaujon, jie iš 
vyriausios latvių stovyklos pa
ėmė tūkstančius rublių, nugin
klavo kelis šimtus latvių ka
reivių, paskelbė karės stovį ir 
valdo miestą. 

Talkininkų ir Suv. Valstijų 
oficierai, katrie kokiais nors 
reikalai(S nori pereiti okupaci
jos juostą, privalo turėti spe-
cijalį vokišką leidimą. Kitaip 
jie areštuojami. 

ja su bolševikais. 
Mintaujoje be kitko yra. 

taip vadinamos, priešbolševi-
kiškos rusų kariuomenės apie 
8,000. Tai buvusieji karės ne-
laisviai Vokietijoje. Tarpe tų 
rusų yra ir vokiečių kareivių, 
katrie sakosi esą kokios tai rų-
šies Rusijos piliečiai. 

Ta kariuomenė yra žinoma 
vardu "Bermondo korpusas,' 
nes jai vadovauja pulkininkas 
Bermond. 

Nors kariuomenė sakosi yra 
priešbolševikiška, bet pulk. 
Bermond atsisako pripažinti 
Siberijos valdžią, kuri skaitosi 
visos Rusijos priešbolševikiška 
valdžia. 

Pulk. Bermond veikia ben
drai su vokiečiais vienodais 
tikslais. Nes jo kareivius vo-

Kuomet vokiečiai užėmė kiečiai aprengia, pavalgydina, 
Mintaują, vienas jų oficieras, I apmoka, aprūpina amunicija 
majoras Bisliop, kalbėdamas į ir visakuom reikalingu. 

Berlynas, nigs. 8.—Vokieti 
jos valdžia pranešė talkinin
kams, jog ji negalinti atšauk 
savo kariuomenės iš Pabalti
jos. Nes ta kariuomenė atsisa
kiusi klausyti ir nenorinti ap
leisti Pabaltijos. 

Tečiau, sakoma pranešime, 
vokiečių valdžia mėgįsianti 
gražumu perkalbėti kariuome
ne. 

ANGLAI BAUDŽIA MIRTIM 
VOKIETĮ. 

Ir ant miesto uždeda piniginę 
pabaudą. 

kareivius pažymėjo, kad tos 
kariuomenės veikimas iš Ber : 

lyno neautorizuotas. Bet karei
viai tegu nesibijo. Už tą jie 
nebus baudžiami. 

Toliau^ kalbėdamas majoras 
Bisliop užatakavo talkininkus, 
ypač anglus. Jis sakė, jog tal
kininkai Pabaltijos gyvento
jams nepadarę nieko gera. Gi 
Vokietija juos išgelbėsianti 
nuo bolševikų. 

Be kareivių jo kalbos klau
sėsi dar ir civiliai Mintaujos 
gyventojai. 

Su visais geruoju. 

Vokiečių veikimas Pabalti
joje užima platiį^lauką. Jie čia 
yra geruoju su vietos gyvento 
jais ir nuolat paslapčia flirtuo- si prieš ju«>s kariaują. 

Tikroji politika neaiški. 

Bet pirm visako vokiečiai 
čia neturi nusistatę tikros ir 
aiškios politikos, kuri negalė
tų niekur krypti. 

Vokiečiai nežino, kas galės 
įvykti ateityje su pačia Rusi
ja ir su Pabaltija. Visgi jie 
nujaučia, kad atsigavusi Kol-
čako valdžia galės kabinties 
prie atgimusių Pabaltijos vieš
patijų. 

Todėl jie neveikia atvirai 
prieš Kolčako valdžią ir po
draug yra visuomet geruoju su 
vietos gyventojais. 

Be kitko jiems ir bolševikai 
yra reikalingi. Tad ir su ši
tais flirtuoja, nors vįešai sako-

Londonas, nigs. 9. — Vokie
tijos mieste Buskircbene an
dai vokiečių minia užpuolė 
anglų kareivių būrį. Vienas 
anglų kareivis sužeistas. 

Už tai anglų karės teismas 
minios vadą Kupper pasmer
kė miriop. Gi anglų militari-
niai autoritetai ant paminėto 
miesto gyventojų uždėjo 100,-
000 markių pabaudos. 

Lamont tomis dienomis par
keliavo iš Europos. J is tenai 
išbuvo penkis mėnesius su a-
merikoniška taikos komisija, 
kaipo finansinis patarėjas S.-
Valstijų atstovams taikos 
konferencijoje. 

Jis sako, jog šiandie visas 
pasaulis ištroškęs galutinos 
taikos ir tos taikos nuolat 
šaukia. Nes norima sugražinti 
visur normalis darbas ir gy
venimas. 

Tuo tarpu mūsų senatas 
trukdo taiką ir nenori išgirsti 
pasaulio šauksmo. 

į . Eksportas varžomas. 

Suv. Valstijoms šiandie y-
ra kuopuikiausia proga pra
plėsti savo biznį Europoje sir 
eksportu. Bet tą darbą varžo 
senatas trukdydamas ratifika
vimą taikos sutarties. 

Sulig Lamonto, čia stoka ne 
kitko, kaip tik susipratimo ir 
rūpinimosi savo šalies reika
lais. 

Lamont sako, kad jei kar : 

tais senatas ir įžiūri kokius, 
nors trukumus ir neaiškumus 
taikos sutartyje, tai juk tai 
visa busią galima pataisyti 
paskiau. Tą padarysianti tau
tų sąjunga, kuomet busianti 
veikti. 

Sako, Japonija reik pasiti
kėti. Ji sugrąžins Kinijai 
Shantungą. Gi jei kartais to 
nepadarytų pati, tautų sąjun
ga tą atliktų. 

PARKELIAVO GEN. 
PERSHINGAS. 

Didelės iškilmybės 
New Yorke. 

BOLŠEVIKAI PRIEŠINGI 
ANGLŲ-PERSŲ SUTAR

ČIAI. 

NUSKENDO ANGLŲ KA 
RĖS LAIVAS. 

Gelsingforsas, rūgs. 9.—lAn-
glų karės laivas S-19 užplaukė 
ant minos Baltijos jūrėse. Su 
laivu žuvo 24 vyrai iš įgulos. 

BOLŠEVIKAI TAIKOSI SU 
ESTAIS? 

New York, rūgs. 8.—Šiandie 
čia iš Europos parkeliavo gen. 
Persbingas, buvęs amerikoniš
kos armijos vadas Prancūzijo
je. 

Skaitlingas šalies valdinin- L o n d o n a s > r u g s 9 . _ B o l S e . 
kų ir žymių žmonių čia suplaii- ylka[ ^ v i e l i u telegrafu iš 
kimas. Ruošiamos didelės iš- ^ , M „„„«xrt u„ i ™™u« 

Maskvos praneša, kad praeitą 
k l , m y b ė 8 * trečiadienį Estonijop valdžios 

ir bolševiku valdžios atstovai 
Pskove »pradėję taikos tary
bas. 

Bolševikai atstovai, sako, 
Copenhagen, rūgs. 9. -Ne-'pasiulę Estonijai pripažinti ne

senai Anglija su Persija pa-! priklausomybe i r kad bolšev£ 
darė sutartį. Iš Maskvos da- kai tolesniai nesimaišysią 
bar pranešama, kad tai sutar
čiai priešinga bolševikų vai-

* 
dzia. 

Mat, rusų bolševikai irgi tu
ri pretensijų prie Persijos. 

kai tolesniai nešimaįsysią 
Estonijos reikalus. 

Anglijos valdžia neleidžiusi 
tas taikos tarybas vesti pa
čioj Estonijoj. Tad tarybos 
vedamos Pskove. 
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so keli šimtai susipratusių 
moterų lietuvių. J o s y r a tiek 
protingos, kad iš ras būdą. įvy
kinti Šitą sumanyme ir netin
gėk tą padaryt i . 

PRANEŠIMAS Iš WASH-
IN6T0N0. 

Lietuvių Memorijalas [teiktas 
Suv. Valstijų Senatui. 

• 

.ietuviškos A kad e 
mijos Mokinybė. 
T a i p Chieagos moterų lietn-

'ių yra kilusį mintis; sudary
ti prie Šv. Kazimiero Akade-
uijos tą ką anglai vadina sco-
arship, o mes lietuviškai lum-
lome praminti mokinybė. 

Sako galima butų padaryti 
L'iiktviies mergučių, šįmet l>ai-
^usių Chicagos ir apielinkės 
lietuviškąsias mokyklas. Tos 
jenktvnės hutu moksle, ne 
porte. Jos Įvyktu šv. Kazi-
niero Akademijoje. Kuri mer-
aitė geriausiai išlaikytu l>an-

lymus, pralenkdama savo mo-
.vklos drauues. ta gautu teist' 
lovanai mokintis šv . Kuzi 
niero Akademijoje. Tat yra 
nokinvhės teisė. Kuri 
enktu ne vien savo mokvklos, 
)et visų lietuvišku šios apy-

4. I l t 

cardės mokyklų drauges, toji 
;autu teise dovanai ne vien 
Dokintis, het ir gyventi prie 
uinėtosios Akademijos. Tat 
ra auklėtvhės teisė. 
Laimėjimas pensijonato. ar

ui auklėtybės; teisių, reiškia 
aimėjimą, mažiausia, 2UU do
lerių i metus. Kadangi Aka-
lemijos mokslas tęsiasi ketve-
•ius metus, tai pensijonato 
eisiu laimėjimas reiškia laimė 
inią. 800 dolierių. Tai yra už-
ektinai didelis dalykas, kad 
erta butų dalyvauti lenkty

nėse. 
Mažesnis daigias yra moki-

įybė, bet ir tas yra gana stam
bus, nes reiškia 30 dolierių 
netams arba 120 dolierių vi-
iam laikui. Kat ra nelaimės 
burnojo, būtent auklėtybės 
eisiu, ta gali laimėti antrąjį, 

outent mokinybė. 
Kadangi Chieagos apielin-

cėje yra apie dešimt lietuviš-
cų mokyklų, tai viena moki-
lybė Šv. Kazimiero Akade-
nijai a tse i tų .apie ;JIK) dolierių 
netams, arba 1,200 dolierių i< 
/iso. Pridėjus 800 už auklėty-
pe, išeina, kad sumanymo ia. 
uldynias Šv. Kazimiero Aka-
lemijai patušt intų iždą dviem 
ukstanėiais dolierių. Kol kas 
as iždas dar nepakenčia di
lelių tuštinimų. 

Bet mus moteriškosios jau-
momenės netur t ingumas ir 
tugštesnės apšvieto s reikalin
gumas verčia daugiau mintyti, 
ir ne pasiseks kaip nors išdė
tąjį sumanymą įvykinti. Cki-
•agoje y ra Akademijos Rėmė
jų draugija. Prie jos priklau-

Kkzekutyvis Komi t ė t i s šian
die gavo iš Paryžiaus nuo Lie
tuvos delegacijos sekanėią kab-
legranlą: 

44Gavom iš Kauno įsakymą, 
jog jokiu būdu negalime sutik
ti pavesti lenkams Punską ir 
Seinus. J sako reikalauti, kad 
demarkacijos linija eitų nors 
palei upę C'arnagančą palie
kant Punską ir Seinus Lietu
vos pusėje, 

" J i m ;>.;u<-i». 22 d. lenkai, ne
paisydami fiiuisii kreipimąsi į 
Taikos Konferenciją i', ryžiun, 

į visa Unija] isiloiovo Suvalki
jon. Visai nepaisydami mūsų 
reikalavimo pasiusto jiems tie
siog ir per tarpiuinkystę pran
cūzu misijos, kad liautųsi ver-
ž<-si i Lietuva. Lenkai veržiasi 
skersai Nemuno į Druskininku 
ir Merkinės apielinkes. J i e tą 
atlieka su reguliariais karei
viais ir, tankiausia sudarę plė
šikų gaujas, terioja šalį, gązdi-
na vietinius gvventoius, sklei-
džia ta rp gyventoju, literatūrą, 
kurstančią nrieŠ Lietuvos val
džią. Kugpjucio 'So d. po kruvi
no mūšio lenkai užėmė Seinus. 

" M e s esame tvirtai pasiryžę 
su ginklu rankoje ginti Seinus, 
Punską ir kitas Lietuvos dalis 
nuo lenkų užsimojimo, visa tau
ta to nuo mušu reikalauja. 

** Kauno ir .Vilniaus gubernijų 
linkon, kuomet Taikos Konfe-
reucija Įsakė lenkams pasi
traukti iš Lietuvos teritorijų, 
jie netik kad neklausė, bet dar 
>tengiasi užimti Alytų, Valki
ninkus, But-ri numins, Merkinę 
ir kitus miestelius. 

" J e i Ali jautai negali sustab
dyti lenku besiveržinia Lietu-
von, Lietuvos valdžia bus pri
veista griebtis desperatiškų 
priemonių apgini m ui šventu 
teisiu Jietuviu tautos . ' 

Sekantis pranešimas yra nuo 
Lietuvos geueralio š tabo: 

" Rugpjūčio 29 d. mūsų ka
riuomenes dalis a trėmė žiaurų 
rusu užpuolimą ir paėmė Pod-
brodną. Panevėžio ir Joniškė
lio rūgime n tai kovojo su nepa
prastu narsumu, ir paėmė ke
lis šimtus, belaisviu. Kairysis 
mušu sparnas užėmė A lukštą, 
t'o dviejų dienų smarkios ko
vos mūsų kariuomenė pergalė
jo bolševikus ir nustūmė juos i 
šiaurinę pusę upės Dauguvos. 
Rusai statė didžiausi pasiprie
šinimą, bet viskas veltui, jų li
nija liko sutriuškinta, mes pa
ėmėm 250 belaisvių. Dauguvos 
tiltas liko s u naikintas. '1 

Ekz. Komit. Inf. Biuras. 

Suvienytų Valstijų Senato ; Amerikos piliečiais ir už jos 
Tarptaut inių Susinėsi

mų Komitetui. 

Gerbiamieji Sena tor ia i : 

Mes, lietuvių kilmės Suvie
nytų Valstijų valstiečiai, su 
pagarba teikiame jūsų domai 
memorandumą Lietuvos klau
sime. 

T a r p konstruktyvių šios ka
rės pasekmių yra ir ta, jog aby-

idealus bei reikalus jie liejo sa
vo kraują Prancūzijoje ir Ita
lijoje, Archangelske ir Siberi-

nališka Rusijos valdžia. Ta t 
pavergt i Lietuvą išnaujo po 
Rusija, a r tai po sovietais a r 
tai po Kolčaku, butų vis vien 
ką sustiprinti pasaulyje bolše
vizmą, duodant jam ekspansi
jos lauką. • | 

Vienu ta rpu bolševizmo ma
sės buvo, netikėtai, užėmusios 
beveik puse. Lietuvos. Bet tat 

Lietuviai dėlto važiavo į A- iššaukė Lietuvos koilt rakei ją. 
meriką, kad čia buvo laisvės 
šalis. Visa lietuvių tau ta jau 
gyvena laisvės principais, i r 
organizuoja dabart inę Lietu
vos Respubliką laisvės dės
niais. 

Tai vra Amerikos dvasios 
šaliai Nemuno vėl pasirodė j išplėtimas ir Amerikai, ne vien 
Lietuvos tauta, šiuo tarpu kai- j Lietuvai, j is išeina ant naudos, 
po respublika. Ka ip atskiriems asmenims 

Tas faktas nėra sudary tas ! Amerika buvo laisvės davėja 
tvarinys, bet natural is ir neiš- rusiškos priespaudos laikais, 
vengiamas pasirodymas to, kasj taip dabar Suvienytų Valstijų 
buvo taip senai, kaip senai sie- teisdarybė taps laisvės nešėja 
kia istorija. 

Strahono minėtieji Aistioi, 
penkiasdešimtys metų pirm 
Kristaus, yra lietuviai. 

Apie tūkstanti metų jie gy
veno nesudarę viešpatijos. 

l)v\ liktame amžvje lietuviai 

Lietuvai kaipo tautai . Taip ti 
kimės mes, taip senai jau kal
ba visi Lietuvos kainui žino-
nės, ir taip rašo visa jų laik
raštija. 

Atgimus tautai , atgims, be 
abejonės, jos produkcija, pra-

sudarė valstiją, kuri pora am- monija ir prekyba 
žiu vėliau tapo viena iš galin
giausių I Jytinėje Europoje. 

Nuo pradžios penkiolikto am
žiaus iki pusei šešioliktojo Lie
tuva buvo personalėje vieny
bėje su Lenkija. 

Per pusantro amžiaus ta 
unija tapo labiau negu perso
nale. 

Nuo 17i)5 iki 11)15 m. Lietuva 
buvo pavergta po autokratiška 
1 * iiisija. 

Lietuvos dalis vaitojo po 
Prūsija. 

Susidėjimas su Lenkija ne- mokratiją ir sulyg jos besior-
buvo paremtas lietuvių tautos ganizuodama namieje Lietuva 

Kkonomiški santikiai su A-
merika Lietuvai yra daug nau
dingesni negu pasidarbavimas 
kokiai nors kitai ekonominiai 
supremacijai. 

Nė jokios neamerikoniškos 
pagundos Lietuvoje neturės 
atbalsio, nes Lietuva sn Ame
rika jau vra susirišusi įvairiais 
dvasios ir kultūros ryšiais. 

Lietuvos karš ta kova su 
bolševizmu. 

AuKuikiškai suprazdai.ua de-

i 

LIETUVOS REIKALAS 
SENATE. 

! 

Rugpjūčio 2\) d. Senato 
užrubežinių dalyku Komisija 
išklausė Lietuvos reikalą. Iš
dėstyta visapusiškai dabar
tinis Lietuvos padėjimas, val
stybės susįorganizaviinas, Lie
tuvos kariuomenė ir jos pa
sekmingas žygiavimas prieš 
bolševikus. Pers ta ty ta santi-
kiai seniau ir dabar su rusais, 
lenkais ir vokiečiais. 

Nurodyta visos priežastys 
kodėl Lietuva negali ir nepri
valo būti jungiama su Rusija, 
Lenkija ar bent ki ta kokia 
valstija. Išdėstyta lenkų šu
nybės ir jų laužymas Taikos 
Konferencijos nustatytos tai-
svkles ir j u besiveržimas i 
Lietuvą prieš žmoniškumo tei-
se? ir prieš tarptaut inius san-
tikius. Išdėstyta lietuvių atsi-
nešimas link vokiečių ir pa

baisa v imu. 
Pavergimas po Rusija buvo 

militarės prievartos pasekmė. 
'IVs priežastys uekumnet 

nepajėgė išnaikinti tautoje ne-
prigulmybės jausmą, paremtą 
ir maitinamą gamtos teise. 

Amerikos balsas, apskelbda
mas visų tautų apsisprendimo vieji interesai skaitlingiausio 
principą, sustiprino Lietuvos jos luomo, būtent, smulkių sa-

iŠ pat pradžių turėjo skaudžiai 
susidurti su bolševikizmu, ku
rio nuodijantis kvapas, viešpa
taujantis Rusijoje turėjo palie
sti ir kaimynus. 

Lietuvoje prieš bolševizmą 
stojo jos sena, nuo Rusijos 
skirtinga, kultūra, taip-gi rv-&j 

viltį l i uosy bes gavime. 
Lietuva džiaugiasi, kad A-

inerika taip kalbėjo ir tur pilną 
iržsitikėjimą Amerikos žodžiuo
se. 

Pirm dviejų šimtų metų Lie
tuva, kaipo tauta, negalėjo tu
rėti santikių su Amerika. 

Kuomet Lietuva tapo pa
vergta po svetimu jungu, tuo
met jos sunūs, Tadas Kosciuš-
ko, savo genijų ir kardą pavedė 
Amerikos kovai už jos nepri-
gulmybę. 

Dabar atėjo laikas, kad Ame
rika, laisvės žemė, galės ištie
sti liuosybės ranką Lietuvai 
pr ipažindama ją kaipo respub
liką. 

Tas aktualis p r i pažinimas 
yra tuom labiau geistinas, kad 
šimtai tūkstančių lietuvių yra 

vininkų laukuose ir miestuose. 
Lietuvių pasaulėžvalga yra 

stačiai ir radikaliai priešinga 
bolševizmui. Netik visos par
tijos susivienijo kovoje su jais, 
bet ir soeijalistai Lietuvoje 
yra visi antibolševikai. 

Raudonosios Armijos blogie
ji darbai t rumpu dalinės oku
pacijos laiku labai veikiai su
stiprino visoje lietuvių tautoje 
antibolŠevikišką dvasią. Bolše
vizmas Lietuvoje gali būti įgv-
vendin^as teroru arba kitokios 
prievartos priemonėmis iš ša
lies. Lietuvos neprigulmybė 
yra jėga mažinanti bolševizmą 
pasaulyje. 

Bolševizmas yra Rusijos 
dvasios vaisius, užgimęs senai 
prie pabaiga devyniolikto am
žiaus i r ' sus t iprė jęs po nacijo-

brėžta, kad lietuviai tesutiks .parupinimo reikmenų Lietuvo.* 
vien tik kaimyniškų valstijų 
santikius su vokiečiais palai-
Kyli. 

Išdėsčius kaip Lietuva, ne
žiūrint visų karo išnaikini
mų, įstengė susiorganizuoti į 
nepriklausoma valstybę ir pa
taikė apsiginti nuo priešų už
puolimo; nurodžius, kad Lietu
vos valstybė įstengė išsilaikyti 
ir todėl prašyta , kad Suvieny
tos Valstijos pripažintu, Lietu
vos Respubliką, kaipo nepri
klausomą valstybe. 

Šiomis dienomis gauta ka-
blegrama iš Paryžiaus v nuo 
Lietuvos Delegacijos, kurioje 
dėkoja už prisiųstus pinigus. 
Praneša, kad nuo Tautinės 
Tarybos iš Xew Yorko gavo 
(i-,400 frankų, o nuo Ameri
kos Lietuvių Tarybos per Tau 
tos Fondą gavo 296,200 fran
kų. Tie pinigai nusiųsti del 

karininkams. 
Taipgi gauta kablegranui iš 

Kauno nuo viršiausio- Lietuvos 
pašto užveizdos. J isai pri
siunčia Ekzekutvviui Komite-
tui pilniausį įgaliojimą rūpin
tis Lietuvos pašto reikalais 
Amerikoje. Čia reikia pažymė
ti, kad Ekzekutyvis Komitetas 
jau išsirūpino leidimą ir pa
darė reikalingas sutart is siun
timui laiškų į Lietuvą ir iš 
Lietuvos Amerikon. Apie tą 
truputį ankščiaus buvo pra
nešta ir jau šimtai tuksiančių 
laiškų siunčiama į Lietuvą. 
Šiuo tarpu daroma pertrakta-
eijo s kas link siuntimo pake
lių ir pinigų Lietuvon. Dabar 
gavus nuo Lietuvos pašto vir
šininko įgaliojimą. Ekzekuty
vis Komitetas tikisi ir šiuose 
reikaluose greitu laiku pada
ryti reikalingas sutarti**. 

Ekz. Komit. Inf. Biuras. 

Šiandie bolševikų frontas yra 
atmuštas į šiaurius už etnogra
fiškos Lietuvos. 

Ret girdėti , kad bolševikai 
koncentruoja savo jėgas apie 
Dvinską. 

Lenkai daro sutar t is su bol
ševikais, sunaudodami savo 
militarės. jėgas prieš Lietuvą. 

.Jeigu šitame mpmente Lietu
vos pastangos kovoje su bolše
vizmu neturės nei realės nei 
moralės a t ramos nebolševikiš-
kame pasaulyje, tai bus liūd
nas reginys, kad maža tauta, 
kovojanti už sveikus kultūros 
idealus, rūpinčius visoms ga
lingoms tautoms, liks be ti] tau
tų paramos. 

Lenkų įsiveržimas silpnina 
Lietuvą, prieš bolševikus. 

Didžiosioms talkininkų vieš
patijoms dar vis atidėliojant 
Lietuvos neprigulmybės pripa
žinimą, lenkai naudojasi tuomi 
ir užgriebia etnografiškas lie
tuviu žemes. Lietuva turėdama 
ginti savo žemės čielybę, dalį 
savo spėkų turi sunaudoti 
prieš lenkus ir dėlto silpnėja 
kovoje prieš bolševikus. 

Taikos konferencijos vardu 
generolas Poch užbrėžė demar
kacijos liniją t a rp Lenkijos ir 
Lietuvos. Lenkai tą liniją su
laužė. Dabar jau tik Lietuvos 
armija stoja apginti garbę 
Taikos Konferencijos ištar
mės. Ret ta armija tikisi, kad" 
Suvienytų Valstijų Senato bal
sas bus su ja. 

Lietuva negeidžia svetimų 
kraštų. 

Lietuva nuo niekeno negei
dž ia svetimų žemių. 

Dideli istoriškos Lietuvos 
plotai lieka po Vokietija, dar 
didesni dabar tenka Lenkijai. 

Bet naujai a t gimusioj i Lie
tuvos respublika teisingai ne
pakenčia, kad nuo jos butų at
plėšti lietuviškai kalbantieji 
plotai arba tendentiškai kolo
nizuotos vietos. 

Vokietija priešinga Lietuvos 
neprigulmybei. 

Lietuvos neprigulmybė yra 
negeistina Vokietijai, a rba 
nors žymiai jos politikų srovei, 
kuri rūpinasi palaikyti tiltą į 
Rytus bei turėti armiją ne vo
kiečių žemėje, kad tuomi ap
gintų Rytinius Prusus . 

Iš geografiško žvilgsnio, 
Lietuva yra ar atvir i var ta i ar
ba uždaryta siena t a rp Vokie
tijos ir Rusijos sulyg tuom ar 
ji bus pavesta po vienai iš tų 
dviejų valdžių a r bus jai leista 
įsteigti pastovią neprigulmin-
ga tautine būtybe. Vokietijos 
tolesnis logiškas žingsnis y ra 
Rusijos ekspliotacija, ant jos 
ji norėtų pasitikėti aprūpini
mais kaip žmonėmis, taip me

džiaga , josios ateityje plėtoji
mosi sumanyme. Neprigulmin-
ga Lietuva butų pasekmingas 
užtvaras t a rp Vokietijos ir Ru
sijos sulaikąs tiesioginį susinė
simą, panašiai kaip Belgija yra 
užtvaru t a rp Vokietijos ir 
Prancūzijos. 

Urnas pripažinimas teisybės 
darbas. 

Pasaulio kultūra rūpinasi 
užlaikyti retenybes nuo išnvki-
mo. 

Lietuvių tauta skiriasi nuo 
slavų, germanų ir kitų savo se
na kalba bei išimtinomis ypa
tybėmis. 

Pr ie politiškų žvilgsnių pri
sideda ir moksliškas reikalas 

pripažinti Lietuvai neprfgul-
mybę, kad po ištautinančiu sve 
ttinų jungu neišnyktų iš pasau
lio ar tymiausia sanskri tai kai-
ba. 

Lietuva jau pasiskelbė res
publika. Visos srovės, net ir 
mažumų tautos y ra atstovauja
mos valdžioje. Taikos Konfe-
rencįja oficijaliai pažymėjo 
Lietuvos ir jos valdžios buvi
mą, susinešdama su Lietuvos 
delegacija Taikos Konferenci
joje, paskirdama komisiją iš 
Al i jautų ta rpo Pabal t i jos pro
vincijoms bei Lietuvai, dary
dama tūlus aprūpinimus kas-
link Nemuno bei Klaipėdos 
prieplaukos, i r pažymėdama 
tamlaikinę demarkacijos liniją 
t a r p Lietuvos ir Lenkijos. 

Suvienytos Valstijos atski
rai pažymėjo Lietuvos buvimą 
ir vedė tarybas su Lietuvos 
valdžia siųsdamos Lietuvon 
Amerikos komisiją, ir parduo
damos maistą bei įvairius me
dicinos reikmenys dabart iniai 
Lietuvos valdžiai. 

Lietuvos neprigulmybės pri
pažinimas logiškai seka iš to 
kas pasakyta. 

Negalima atidėlioti pripaži
nimo. 

Ūmas pripažinimas galima 
pavadinti lygiai naudingu bei 
teisingu. 

Pasirašė varde Lietuvių A-
merikos Piliečiu^ 

Lietuvių Tautos Tarybos 

Mastauskas, prez., 
Česnulis, sekr. 
Vinikas, prez., 
Sirvydas, sekr. 

s ta tydama ir programą. Po to 
Alinimų choras padainavo A-
merikos himną, "Lie tuvos did
vyriai " ir "Miškas ūž ia . " P-lė 
K. Norvilaitė kuopos vardu pa
sveikino7 delegatę ir įteikė gė
lių bukietą su dovanėle. Paskui 
deklamavo p-lė Z. Jurga ič iu tė ; 
gražiai ant smuiko pagriežė p . 
M. Petrošius . Solo padainavo 
A. Košleikaitė, pr i tar iant 
smuiką M. Petrošiui. Monologą 
" K u k o š i e n ė " atliko O. Auškal-
naitė. Paskui buvo šokis " B o a i 
dance , " kurį šoko Z.Pukela i tė , 
Z. Bajori linaitė, Z. Navickaitė, 
Z. J urgaičiutė. V. Galnaitė pa-
deklemavo eiles. Po to viso kal
bėjo delegatė, M. Brenzaitė, 
kuri trumpai išreiškė savo 
įspūdžius iš M. Są-gos seimo. 
Programui baigianties, sudai
nuota Lietuvos himnas. 

Po programui p radė ta vai
ši uties šaltakoše ir kitais už
kandžiais. Visi svečiai buvo už
ganėdinti . Augščiau minėtą 
programą išpildė mųs parapi
jos Alun^nai. Jų dalyvavimas 
ir veikimas darė įtekinę į kiek
vieną klausytoją. 

Garbė Sąjungietėms 21-mos 
kuopos ,kurios visuomet nenu
ilstančiai veikia ir visiems mei
lę rodo. 

Lai gyvuoja ta rpe visų są-
jungiečių meilė ir vienybė. 

Ten buvusi. 

IŠ TOVVN OF LAKE. 

Vakarėlis* pagerbimui delega
tės. 

Moterų Sąjungos 21 kp. su
rengė vakarėlį rugsėjo 3 d. pa
gerbimui delegatės, p-lės M. 
Brenzaitės, kuri mųs kuopą at
stovavo (i-tame Moterų Sąjun
gos seime. M. M iksai tė a t idarė 
vakarą ir pranešė jo tikslą, per-

ŠV. KAZIMIERO DR-TĖS 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai: 

Pirm. Jonas Stauckas, 1414 
Ncw York. 

Vice-pirm. Juozas Bubnis, 1425 
So. lOth Stj. ^ 
Pin. sekr. Jonas Kunigonis, 1117 
Alabama Ave. 

Prot. sekr. Kazimieras Smai-
džiunas, 1017 Swifts Ave. 

Ižd. Antanas Čižauckas, 1318 
New York Ave. 

Kasos glob. Kazimieras Lukšis 
ir Jonas Joeis. 

Maršalka Pranas Daugirda. 
Susirinkimai atsibūva kas antrą 

nedėldienį mėnesio. 
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KĄ TIK IŠĖJO LIETUVIŲ PASAULIN 

MEILES GALYBE" 
Nauja, Puiki Knygelė Begalo Žingeidi 

Kaina Su apdarais 75c. be apd. 45c. 

Vertė iš Anglų kalbo s Kun. J . F . Jonai t is Ex-Leitenan-
\ tas ir Kapelionas 

Užsisakymus ir pinigus siųskite sekančiu adresu: 

3832 Fulton St. 
J . VVILTRAKIS, 

Chicago, 111. = 

<a»*:. 

VISOMS SOLISTĖMS IR SOLISTAMS N A U J A S 
DŽIAUGSMAS 

IŠ N A U J Ų DAINŲ, 

kurioms muziką, (piano) parašė 

ANTANAS S. POCIUS. 

J a u išėjo iš spaudos šios dainos: 
Leiskit į tėvynę Kaina 60c. 
Ne bile kieme mergele auga v 60c. 
Gale sodo rymavo i r Svint aušrelė 60c. 
Vai močiute mano 60c. 

Galima gaut i pas ' ' DRAUGĄ' ' 
1800 W. 46 St. Chicago, 111. 

• •*• 
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai ka ip pirma 

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS j LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir k i tų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 Washington Street, New York, N, Y. 

>:>coccoecoco^. 
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,Antradienis, rugsėjis 9 1919 -*• D R A U G A S 
- > 

Lietuviai Amerikoje, 

-

N E W YORK, N. Y. 

Ruglėjo 1 d. L. Vyriu 12 lq>. 
buvo surengus obuolių balių. 
Pelną pągkirė Lietuvos mok
sleivių naudai. Žmonių prisi
rinko pilna svetainė. Vakare 
buvo ir keli soeijalistai, bet ra
miai užsilaikė. Buvo visokiu 
žaislių ir Šiaip painaruiuiinų. 
Viskas pavyko. Žmonės paliko 
užganėdinti . 

Aš. 

MOKSLEIVIŲ SEIMO 
ĮSPŪDŽIAI. 

) 

j 

Svarbesni dalykai tankiai 
prabėga mažai pastebėti arba 
visai nepastebėti . Rodos keis
tas išsireiškimas, bet ta ip yra 
mūsų gyvenime. 

Štai vienas svarbus dalykas, 
ypaė svarbus Amerikos lietu
vių gyvenime, prabėgo beveik 
visai nepastebėtas. Tas svar
bus dalykas—tai laikytas A. L. 

,.» R.-K. Moksleivių S-mo Seimas, 
Chieagoje. (Jai kam ir išrodo. 
kad Moksleivių organizacija 

| bei josios seimai nėra verti di-
I delio pastebėjimo, nes mažai 

ka lietuviai iš jų gauna. Tiesa, 
žmonės negauna to, kų gali sa
vo pirš ta is sučiuopti, paliesti. 
bet jie gauna iš katalikų mok
sleivių bei alumnų turtą, kurio 
niekas negali išplėšti ; jie gau
na gerus organizacijų bei pa
čios tautos vadovus. Pažiūrėki
me į visuomenę, o pamatysime, 
kad dabart iniai visuomenės 
vadai, tai buvę moksleiviai bei 
moksleivių organizacijos na
riai ! 

Vienok ta organizacija, kuri 
auklėja draugijoms bei kitoms 
organizacijoms vadus : kuri 
dirba del Dievo ir tėvynės ma
žai težinomi, tepastebimi. Tie
sa, moksleivių seimas yra pa
stebimas, bet kai]).' (Ji kritika
vimu, peikimu, paniekinimu! 
Laimi teisingai pasielgiama. 
l 'ž gerų blogu užmokama. Ken-
tėkime broliai moksleiviai ir 
sesės moksleivės, nepaliauki
me darbuoties del Dievo ir tė-
vvnės. Yra žmonių, kurie su-
p r a n t a ir apkainuoja mūsų 
darbus . 

A. L. K.-K. Moks. S-mo aš
tuntas seimas Įvyko Chieago, 

. ,11!., šv. Ju rg io parapijos sve-
f tai nėję, rugpjūčio 15, lb* ir 17 

dienose. Seimas prasidėjo pėt-
nyčios rytų su šventomis mi
šiolui s, kurias atlaikė vietinis 

/ klebonas, kuir. Krušas. Pamok
slų pasakė kun. Svirskas. Po 
pamaldų visi delegatai susirin
ko Į naujai tšmalevota, išpuoš
tų ir seimui prirengtą ruimin
ga svetaine. Svetainė buvo pa
puošta amerikoniškomis ir lie
tuviškomis vėliavomis, iškabi
nėta raudonos, žalios ir gelto
nos spalvos poperomis. Inėjus 
į vidų pirmiausia puola i aki> 
didelė iškaba su pa rašu : 
" S v e i k i n a m e ! " Viršuje scenos 
t a r p Amerikos ir Lietuvos vė
liavų iškabinta an t ra didelė iš
kaba su pa ra šu : " A . L. Iv.-K. 
Moks. S-mo VI I I Se imas . " 

Po svetainę išvedžioti pope-
riniai spalvuoti susukti diržai. 
Kuomet švelnus vėjalis paplis
davo per a tvi rus langus, suju
dindavo visa papuošima, tuo
met lyg šnabžde te Šnabždėjo 
kiekvienam delegatui į ausį : 
"Moksleiviu, seimas... Lietuva 
neprigulininga; jos pirmas 
prezidentas A. Smetona... Lie
tuvos dvasia per šias vėliavas 
kalba į jus , moksleiviai.. Dar-
buokitės meilėje, vienybėje del 
Dievo ir t ėvynės . " (Jražu... ma-

•lomi... jausminga L. 
Bekalbėdamas apie įspūdžius, 

kokiuos darė Šv. Ju rg io parap . 
svetainė, p r i rengta M. seniui, 

užmiršau apie patį seimų. Da
bar pakalbėsime apie patį sei-
m-i ir jo vakarus. 

Delegatų susirinko virš 30. 
Sykiu su delegatais atėjo gerb. 
klebonas, kun. M. Krušas, ir 
kun. Svirskas. Buvęs Centro 
pirm., J . Navickas, pakvietė 
gerb. kleboną, kun M. Krušų, 
atkalbėti maldų, pradedant 
seimų. Po maldos pasakė trum
pą, jausmingą ir naudingą pra-
kalbė-lę, ragindamas darbuo
jies del Dievo ir tėvynės. Pas
kui jau sekė seimo vaidybos 
rinkimas. Seimo valdyba rink
ta s lap t į balsavimu. Į seimo 
vedėjus pateko Jonas P. Poš
ka , pagęlbininkas V. Kukšta-
lis. 1 rast. Rakauskas, I I rast . 
M. Šlikas". Taip-gi buvo išrink
ta įvairios komisijos, bet jųjų 
vardų nepamenu. 

Seimas buvo vedamas nepa
p r a t a i rimtai ir pasekmingai. 
Xei patys delegatai stebėjosi 
ir gėrėjosi seimo dvasia ir rim
tumu. 

Nutar ta nemažai svarbiu da-
lykų, kurie tobulins ir padės 
pasekmingiau darbuoties del 
Dievo ir tėvynės. Nutar ta pa
tobulint *; Moksleivį" ir jojo 
expedieija. Nutar ta šelpti savo 
brolius moksleivius Kuropoje 
ii- patvir t indami savo prižadė
jimą paskyrė $100.00 del Eu
ropiečių moksleivių. Nutar ta ir 
daugiau dalykų, kurių minėti 
nėra reikalo. 

Pasiųsta telegramos: šv . 
Tėyui, Lietuvos prez. A. Sme
tonai, prez. \Vilsonui ir arki-
vvskupui \V. (J. Mundelein'ui. 

Laike seimo ap turė ta daug 
laiškų bei telegramų su pasvei
kinimais. 

Baigiant seimų, išrinkta 
Moks. S-mo Centro valdyba. I 
pirm. pateko Jonas P. Poška, 
.joju pa.uvlbininku Pr. J u r a s , 
rast. Daugžvardis, ižd. kun. A. 
Petrai t is , red. I*. Juškai t is , 
dvasišku,vadovu kun. Svirskas. 
Kitų valdybos narių nepame
nu. 

Seimo vakarai . 

Laikei seimo buvo surengta 
du iškilmingu vakaru su pro-
gramais. P rogramas išpildė 
patys moksleiviai bei mokslei
vės. Subatos vakare progra
mas susidėjo iš dviejų dalių. 
Pirma dalis buvo inuzikalė; 
antroji susidėjo iš lošimo ko-
medijėlės. Be to, pradžioje 
programo buvo skaitytas p. J . 
Navicko referatas apie lietu
vius moksleivius Kuropoje. Jį 
skaitė p. Pr. J u r a s . 

Žmonės buvo užganėdinti 
dainelėmis, kurias dainavo 
dainininkės moksleivės; nema
žai linksmino pijano skambini
mai gabių pijanisčių, bet dau
giausia prijuokino publiką ga
bus ar t is ta i bei ar t is tės , kurie 
lošė komedijų "Consi l ium Fa-
cu l ta t i s . " Publika tiek prisi
juokė, prisikvatojo, bežiūrėda
ma į lošimų, kad jau kitam ir 
pilvas ėmė skaudėti. Na, ir 
kur-gi-čia nesijuoksi ir nesi-
kvatosi. kad vienas jaunas ag
ronomas, o kitas jaunas inži
nierius nežinomis imasi gydy
ti ligonį, kuris serga nuo daug 
valgymo bei įvairių gėralų gė
rimo. Daug prijuokino žmones 
'gydyto ja i ' su savo iškraipyta 
lotynų kalba, bet dar daugiau 
prijuokino, kuomet susėdo pie
tautų. Pr ie skaniai pagamintų 
piety atsisėdo ir " l i g o n i s " sy
kiu su " g y d y t o j a i s . " Bet čia' 
nauji nežinomi " g y d y t o j a i " 
griežtai užgina " l i g o n i u i " val
gyti vištienų ir gerti skanų 
skystimėlį. " ( J y d y t o j a i " 'pa
tys geria, valgo, o " l i g o n i u i " 
neduoda, nors jis ir sako jiems, 
" k a d aš jau badu mirš tu" . . . 

Galop " l i g o n i s " supykęs pabė
ga nuo stalo ir visų laikų čiau
do sykiu su savo tarnu, žiūrė
dami kaip tiedu " g y d y t o j u " 
skaniai valgo ir geria. 

Visas veikalėlis juokingas, 
užtai artistai-mėgėjai, budanu 
gabus ir mokėdami savo roles, 
pagirt inai atliko savo užduotį. 
Lai būna jiems bei joms didelė 
garbė už tai. 

Sekmadienio vakare, buvo 
nepaprastas programas, kurį 
išpildė Šv. Kazimiero Akade
mijos auklėtinės (visos jos 
yra M. susivienijimo narės) . 

Pirmiausiai p. Jonas P . Poš
ka, naujas M. Centro pirminin
kas ir vakarų vedėjas, persta
tė gerb. kun. Vaičiūną pasaky
ti prakalbų. Gerb. kalbėtojas 
pasirodė ant scenos. Publika 
pasitiko jį rankų plojimu Kun. 
Vaičiūnas šį kartą išbarė mok
sleivius už nerangumų, už ap
sileidimų. Gerb. kalbėtojas ži
nojo, kad didesnė dalis mūsų 
moksleivijos Amerikoje eina 
mokslus patys iš savo uždar
bio. Be to žinojo, kad katalikų 
moksleivių pilnos yra katali
kiškos organizacijos, kad kiek
vienas liuosų valandų sunaudo
ja darbiu del Dievo ir tėvynės. 
Bet, žinoma, pabart i , papeikti, 
pakritikuoti kiekvienam yra 
lengviau, negu pastebėti ir aik
štėn iškelti bile keno gerus' dar
bus, o ypač darbus beturčių 
moksleiviu. 

Po prakalbai, vakaro vedė
jas p. Jonas P. Poška, pa
dėkojo gerb. kalbėtojui už 
prakalba, pažymėdamas, kad 
jeigu kum Vaičiūnas pabarė, 
tai mes turbūt esame verti to 
barimo. Tumistos, kurie buvote 
atsilankę vakar vakare ir gro-
žėjotės mūsų programų, tikiu, 
nemanėte, kad mes nebuvome 
prisirengę, bet dar labiau ne-
manvsite matydami šio vakaro 
programų. 

Ir ištikro taip buvo. Šv. K a 
zimiero Akademijos auklėtinės 
taip užžavėjo publikų savo ga
bumais: muzika bei da inomis , 
kad kiekviena, gausiu rankų 
plojimu, buvo iššaukta po tr is , 
keturis sykius ant scenos. 

Solo ant pijano skambino 
p-lės B. Nausėdaitė ir Petkiu-
tė. Solo dainavo p-lės A. Berec-
kaitė ir C. Filipaviclutė. 

Smuikavo ir deklemavo p-lė 
J . I r b i u t ė . Minėtos panelės 
yra tai žvaigždės Amerikos 
lietuvių tarpe. Je igu jau sve
timtaučiai gėrisi JUUSIĮ talen
tais, tai ką jau besakyti apie 
mus pačius. 

Publika buvo užganėdinta 
abiejų vakarų programais. Ne
vienas net ypatiškai dėkojo 
moksleiviams už taip nepapra
stus programų*. 

Moksleivių Aštuntas seimas 
paliko neišdildomų įspūdį Chi-
cagos lietuvių mintyse ir gilų 
jausmų jųjų širdyse. 

Seimo surengimas, progra
mai ir visi reikalai buvo tai 
milžiniškas darbas, kurį teko 
atlikti Cbicagos ir apielinkės 
moksleiviams. 

Už tai garbė priguli seimo 
rengimo komisijai. Į komisiją 
buvo išrinkti šie asmenys: J . 
P. Poška, Al. Jovaišas , J . Kli
mas, J . Balanda, J . Šlikas, p-lė 
Norkaitė ir p-lė Tirunaitė , te-
čiau didesnė dalis darbo puolė 
ant pirmųjų trijų, nes tiems 
per tų laikų dar nereikėjo eiti 
į d i rbtuvę; jie turėjo mokyties 
po kelias valandas vasariniuo
se kursuose. Gi kiti moksleiviai 
turėjo eiti į dirbtuves. Nema
žai pasidarbavo ir pašaliniai 
moksleiviai, gelbėdami savo 
komisijai surengti seimų bei jo 
vakarus. Ypatingai nemaža 
garbė priguli p-lėms Al. Be-
reckaitei, A. Preitikaitei, p-nui 
Specijonui ir kitiems. 

Žemės dulkė. 

TŪLI LIETUVIAI BIZNIE 
RIAI JAU KRUTA! 

Pranešimas. 

Malonu mums pasidalinti su 
lietuvių visuomene vienu, ytin 
labai daug žadančiu apsireiš
kimu, tai mūsų biznierių, judė
jimu rš komercijiiiio snaudu
lio, atbudimu savo srity j . 

Mes visuomet, spauda ir gy
vu žodžiu, raginome ir ragina
me kai]) visą lietuvių visuome
nę, taip ir pačius lietuvius biz
nierius, o ypač pastaruosius, 
kad jie pradėti] budėti; pradė
tų kuoptis į krūvą kaip savo 
kapitalų sukoncentravimui, 
taip lygiai ir savųjų spėkų. 

I r kaip visame kame mes 
esame perdaug lėtus, taip ly
giai ir šiame atvėjuje. Tečiaus, 
laikui slenkant, vis-gi pradeda 
rodyties vaisiai, [r vienu tokiu 
šio momento faktu norime su 
visuomene pasidalinti . O, tai, 
būtent, apie susiorganizavima 
tūlo " P r o g r e s s Wholesale 
( i rocery ," kuriam pamatus pa
tiesė tūli t rys lietuviai, kurių 
vardų šiuo tarpu neturime tei
sės skelbti. 

š i s "P rogresą Wholesale 
( J rocery" liko suorganizuotas 
per tarpiniukyslę O n t ralio 
Bendro Lietuvių Banko, Bos
ton, Mass. Tai lėtai sudėta 
$12,000 Centralio Banko kaso
je. YVbolesėlis busiąs Bostone. 
Atsidarys jis apie pabaigą 
rugsėjo mėnesio. 

Labai džiuginąs, daug žadąs 
ir pavyzdingas bei sektinas pa-
vyzdis visai lietuvių visuome
nei, o ypatingai biznieriams. 
Juk tik kooperatyviai veikiant 
mes tegalėsime pakelt save ir 
savo tautą: tik kooperatyviai-
bendrai dedaiilles kuopelesna, 
korporacijosna ir kooperacijo-
sna-bendrovėsna, tegalėsime 
pakilti komercijoje! Priešin
gai, mes kaip skardome, taip ir 
skursime. Mūsų priešai tuo-
mi nmsn apsileidimu naudoja
si ir mus netik skriaudžia me-
deginiai, bet dar ir moraliai, 
pavyzdžiui lenkai su savo bau
džiavomis. 

Baigdami ši pranešima, dar 
kartą raginame lietuvių visuo
mene, o ypač lietuvius biznie-
rius, kad sukrustumėt dar (lan
giaus. Ypač reiktų visiems lie
tuviams biznieriams atkreipti 
doiua i Centralio Bendro Lie-
tuvių Banko busiantį susivažia-
vima-kont'erencijų, įvyksianti 
rugsėjo 128 d. ir būtinai visiems 
pribūti. Čion tai ir galėsime 
dar arčaus susiartinti , dar ge
rinus pasižinti; visiems ben
drai apsisvarstyti ir savus rei
kalus geriaus subendrinti, kad 
pastačius savo tautą ant lygių 
laipsnių su kitomis. 

Bukime bundantieji, o ne 
snaudžiantieji broliai biznie
riai, o mūsų ateitis. 

Su pagarba, 
Cent. B. Liet. Banko Prez. 

Juozas Kavaliauskas. 

KEmMjmA 
REIKALINGA 

C«era gaspadine kar i gali 
susikalbėt lietuviškai ir ang
liškai, turi turėti paliudijimą 
nuo klebono. Atsišaukite se
kančių adresų: 

Kun. F. Alinskas, 
923 Shelby Str. 

Youngstown, Ohio. 

S. D. LAGHAWICZ 

REIKALINGOS. 
25 merginos del fabriko dar

bo $14 į savaite dirbant nuo 
dienos, nuo štukio $17 iki 
$20 į savaitė. 

American Insolated Wire Co. 
954 W. 21st Str. Chieago. 

Tel. Canal 1854 

DIDŽIAUSIAS B A R G E N A S . 
611 West 47-th Gatvę. 

I pagyvenimų medinis namas po 
6 kambarius "postlum" vana, gazas, 
eombination gaztj š i ldomas garadžius. 
Kandos neša $40,00, gera vieta arti 
2 mokyklų, nužeminta kaina $1',900.00 
ant lengvų išmokesčiu. 

Lietuvys Graborius patarnauju, 
laidotuvėse ko pigiausia. Reikale mel
džiu atsišaukti, o mano darbu busi
te užganėdinti. s 

2314 W. 23 PL Chieago, 111. 
Tel. Canal 2199. 

įDr. A. R. Blumenthal D. D. 
AKIV SPECIJALISTAS 

Patarimas Dykai 
(Ofiso valandos - nuo 9 iš ryto iki 

9 vai. vakarė. Nedėl iomis 9 iki 11 
lOttt 8. Ashland Ave. karap. 47 St. 

Telefonas Tardą 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

=—JS 

Taippat parsiduoda 9 kambarių 
mūrinis namas po 5 ir 4 kambarius, 
gazas ir toiletai viduj. Gera vieta vis
kas sutaisyta randos neša $2 3 į me-
nesj Kaina $2,200.00 

3708 S. Kmcrald Ave. 
Telefonas Vinccnnes 1195 

! F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Monroe, Gor. Clark Kt. 
Room .207 , Tel. Central 220 

CHICAGO, rLLINOIK 

Gyv.: SI 12 So. Halsted Street 
Telefonas Tardą 2300 

t 
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Anl pardavimo mūrinis n a m a s su 
ba.s(»mentų ant 1 pagyvenimo su G 
kambaMmla, yra elektra, vandenių 
šildomas. 

5038 S. AYinrliester Ave. 

ERNEST WEINER 
DRY GOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mes duodame dvigubas stemp** 

Ketver ia i s ir Subatomls. 
Didel iame pasirinkimo gaunami. 

Visokie materljolai, va lkams drabu 
žial, š lebės ir jakutės. 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R C U I R I R G A S 

4712 So. Ashland Ave. 
P h o n e Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th St. 
Phono. Cicero 39 

Rezidencija 3336 W. 66-th Si. 
Phone Prospect 8585 

Telefonas Pul iman 60 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11710 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 

Nedoliomis nuo 10 iki 11 išryto 
•a 

Ant pardavimo 7 kambariu namas 
su didele barne ir vištoms namas, y-
ra vanduo, gazas apačioj yra 4 kam
bariai ant viršaus 3 su toiletu viduj, 
randasi netoli G7tos bulvaro gražioj 
apiel inkcj. mokykla ir bažnyčia arti. 
Atsišaukite 

Mr. Englcs , 
6020 So. Talman Ave. 

BARGENAS. 
Ant pardavimo gražus 2 pagyveni

mų Atimu ši ldomas mūrinis namas, 
elektros, šviesa, beveik naujas, gara-
dzius štimų ši ldomas ir elektros švie
sa, pumpa, garadžius, atneša randos' 
$70.00 j mėnesį Kaina $6,250.00. 

Pluksnos 

79c 
Pluksnos 

79c 

Ant pardavimo greitai 
t! ks imburnj m ū r i n i s n a m a s k u r i o 

priešakys / gražų parka, lotas 204 Vi 
pėdos ilgio, atneša randos $25.00 j 
mėnesi. Turi būti parduotas prieš rug 
at'jo 8. l!ilt>. Kaina $2,750.00. 

Atsišaukite 
Chas. Pa tkus 

3667 Archer Ave. 

P A R S I D l ODA. 
Groscrnė su visai intaisymais (for-

PLUNKSNOS. 

įįm • . • • » » « . » • • « » i 
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DR. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytoja** Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Rex ldenc i ja l0781 So. Michigan A T . 
Roseland, III. 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pul iman 841. 

Vai.: 9 ryto lkl 11 d.; 2 po pietų 
iki 4: 6 lkl 9 vakarą Ned. 
9 lkl l t . 

nišiais) . 
4537 S. Paul ina St. Chieago. 

NEGIRDĖTAS BARGENAS. 
Savininkas išvažiuoja ant farmų 

todėl parduoda pigiai narna ir 2 lo
tus Brighton l'arke. 

Medinis namas ant 2-jų lubų po 6 
kambarius maudykles, gazas, elektra 
telefonai ir visokie jtaisymai. Me
dinis namukas užpakalyj 3 kamba
rį ii. ( lamdžius vienam automobil iuj , 
ant tuščio loto yra šviežių daržovių 
per visa vasara. 

Ateikite pasižiūrėkite ir pamaty
site kad Jums patiks nes yra šviesų 
iš visų pusių ir puikus medžiai prie 
namo vienas blokas nuo bulvaro. 
2511 \V. 45 P l a c e Chieago, 111. 

RED. ATSAKYMAI. 

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

L. D. S. valdybai (Cicero, 
111.), D. Gustaitei (Detroit, 
Mieli.). Praneši mus gavome 
pervėlai, todėl negalėjom pa
talpinti . 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti "Draugą" arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

1442 So. 49-th Ave. 
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

~ ATONIC 
WTžxmM!nmmf9*«:»• 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėgint i viena. Parduodama 
paL visus aptiekorlus. 

JONAS STRUZYSKIS 
Paminklų Išdirbėjas prie 
Šv. Kazimiero Kapinių. 
šiuomi pranešiu Lietuviams 

kad aš sugrižau iš Francijos ir 
vel atidariau išdirbyste. Darba 
atlieku atsakančiai ir pigiau ne
gu kitur. Kreipkitės pas lietuvį, 
o visuomet busite užganėdinti. 
Adresas 

Blue Island, UI. 
R. F. D. Box 128 

Telefonas Mt. Grocmvood 45 

Dr.M.T.Strikol'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CIITUt liUAlS 
1757 W. 47th St., Chieago, fl l . 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Namu Telefonas Soeley 420 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Tardą 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
B po pietų iki 8 vak. Nedėlfo-
mis nuo 6 iki S vai. vakare. 

Dr. G. M. GLASER 
V* 

Praktikuoja 27 metai 
Ofisas 3149 So. Morgan N«. 

I4«rtė S 2 - r o BC, f^U-acv, 111. 
B P B C I J A U 8 T A 4 

Moterišku, Vyrišku, taipgi chro
nišku ligy. 

OFISO VALANDOS: Nuo » ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo f 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonaa Yards 687 
• } 

- 26 

Į DR. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas: 1741 W. 47th Street 
Valandos: 9:30—12. 3—5 ir 7—». 

Telefonas: Boulevard 3480. 
Rezidencija: 4515 So. Wood SL 

Telefonas: Yards 723. 
; . - - - . . . —H 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South Western Boulevard 

K a m p a s W. 85-tos gatvės 

iiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiimiiuiiiiiiiiiiiiiiiii! 
Hesid. 933 Ko. Ashland Blv. Chieago 

Telefosas Haymarket 3644 

DR, A. A. ROTH, 
Husas gydytojas ir chirurgas 

r , ' : ' • ;•:• tfotcri&ku, Vyriškų 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chieago 

Telefosas Drover 9693 
VALANDAS: 10—11 ryto 2—8 po 

pietų 7—8 vak. Nedėlioinis 10—12 d. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii 

Dn.LE0AW0TIN 
Gydytojas. Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. Halsted SL, Chieago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

V. rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 rytą: 6 — 9 

vakare Tel. Canal 4367 

ALUMINUM C0MPANY 0 F AMERICA 
KURI RANDASI MASSENA NEW YORK • 

REIKALAUJA 50 VYRU! 
Prie Carbon plantos ir furnace darbo. Prie furnace darbo moka 

iš pradžios 47 centus j valanda iki 56 oentų, 8 valandos darbo. Gera 
proga. Carbon pantoj prie iškrovimo, 10 valandų į diena po 35c. J 
valanda išpradžiu ir bonus vėliau. Mes turime 1,500 modernišku na
mu kuriuos randavojame po $9.00 į menėsj ir augščiau. Taip pat 
parduodame ant lengvu išmokesčių. Geras pagyvenimas del pavie
niu vyrų. Bažnyčios, mokyklos, teatrai ir kiti pasil inksminai arti. 

Atvažiuokite tiesiai via Ne\v York Central R. K. arba rašykite 
ponui. 

JAMES SPRINGER. 
4 Smithfield Street, Pittsburgh, Pennsylvauia. 

x* —a 
Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND A V E N L E 
arti 47-tos Gatvės 

8 - •V 
J0SEPH C. W0L0N 

Lietuvis Advokatas 
29 SO. LA SALLE S T R E E T 

Gyvenimo Tel. Humboldt 97 
Vakarais 2911 W. 22-nd Street 

Tel. Rockwell 6999 
CHICAGO, 1LL. 

®< 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

09 W. WASHINGTON S T R E E T 
Kam baris 609 

Tel. Central 6478 

Gyeeniraas, 812 W. SSrd St. 
Tel. Yards 4681 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E . " 

Kirppjiai ir kriaučiai yra reikalau
jami visuomet, jie turi trumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes galime^jus išmokyti šio darbo 
j trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant s iuvamu Power maši -

MASTER SCHOOL, 
190 N. State Str. 

Kamp. Lake Gat. 4 lubos 

file:///Vilsonui


D R A U G A S 
a s E wmm EB EsmammmmBBSMmaMUBE 

Antradienis, rugsėjis 9 1919 
' . . ' " • i ' • i'n ) * "t 

'»> 

« m n » w 

n ĮDĖLIS RAZARAS .IOMARKAS 
S v. Mykolo par. kieme 1644 Wabansia A v. 

Rugsejo-Sept. Nedeliomis, Seredomis, Subatomis tai yra: 
10,13,14,17, 20, 21, 24, 27, ir 28 dienomis. 

* 

Ned. prasidės 3:30 Sub. 4v. Sered. 7v. 

Northsides draugijos dalyvaus incorpore: 
1. Vyčių dr-ja 
2. Aušros vartų dr-ja. 
3. Šv. Mykolo dr-ja 
4. Šv. Juozapo dr-ja 
5. Ražančiavos dr-ja 
6. Moterų Sąjunga 4-kp. 
7. Šv. Cecilijos dram. dr-ja 
8. Šv. Kazimiero dr-ja. 

Kas apsilankis, daug ko išlaimės, O kas ne dalyvaus labai pasi 
Įžanga vakarui 10c. Visiems vak. 50c. 

rugsėjo 10 d. 
79 

JJ 

» 

99 

ii 

1 " 
ii 

13 d. 
14 d. 
20 d. 
21d. 
24 d. 
27 d. 
28 d. 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. rė> prohibicijos metu svaiga

lai nt> tiktai butu nepardavi-
Antradienis, rugsėjis 0 d., nėjami ir vartojami, bei n»>t 

Šv. Gorgonas. 
Trečiadienis, rugsėjis. 10 d.. 

Šv. Mikalojus Tolent. 

PRAMATOMAS PLIENO 
DIRBTUVIŲ DARBI-
NINKU STREIKAS. 

nenesiojami žinotini su savimi 
ir n,ekraustomi iš vienos vie
tos kiton. 

Policija veikė su) i c to 

I t i k r a i n e š u d e g t i n e , i r k o l n e - ^iliilliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiieiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii iiiieiiiciiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiKsiiiciiiiiiiiieisiiiiiiiiiiiiiltisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^ 
t u r ė s i t e \ v a r a n t o " . . ; 

| Mes Patariame Gatavas Kombinacijas j 

' , - > ais-

Taip tvirtina Chicagos Darbe 
Federacijos prezidentas. 

"Saus ie j i " tvirtina, kad jei 
taip tasai įstatymas išaiški
namas, reiškia jis niekam ver
tas. O juk tame įstatyme daug 
vilties buvo padedama. 
Kai-kurie mano, kad gal tei

sėjas Stewart klysta aiškinda-
nias įstatymą. Bet jei jis tti- | 
ii tiesy — "slapiesiems" tik
ras džiaugsmas. Nes jų laimė
ta. 

| Jūsų Giminėms Lietuvoje. 

VISKAS PALENGVA AT-
PINGA. 

Praeitą sekmadieni Chiea-
gos Darbo Federacijos atstovu 
susirinkime tos Federacijos* 
prezidentas Fitzpatrick pra
nešt' apie savo kelionę Xe\v 
Yorkan, paskui Washingto-
nan plieno dirbtuvių darbi
ninku reikalais. 

Šiandie Fitzpatrick iške
liauja Washingtonan. Tenai 
įvyks galutina konferencija 
streiko reikale, .lis tvirtina, 
kad jei plieno korporacijos 
viršininkai atsisako asmeniš
kai pasimatyti su darbininku 
atstovais, streikas neišvengti-
nas. Fitzpatrick' sakė, jog pre
zidentas YYilsonas piašąs su
laikyti plieno dirbtuvių darbi
ninku streiką. Bet tas negali
ma padaryti nei prezidento 
nei kito kieno žvilgsniu. Nes 
darbininkai kovoja už savo 
būvį. 

Kasyklose darbo sąlygos 
taip-pat baisiai nepakenkia
mos, sakė jis. Darbininkai 
spaudžiami, persekiojami ir 
net žudomi. 

Pranešama, jog krautuvėse 
visoks maistas palengva jau j 
atpingąs. Kai-kurios mėsos rū
šys šiandie daug pigesnės. 

Atpinga net cukrus, bulvės, 
mil ta i ii' k i tok ie d a i k t a i . 

ATNAUJINA IŠKLAUSINĖ 
JIMUS. 

kinimo. Daugelis žmonių bu
vo suareštuota ir nubausta. 
Kai-kuriems teisėjams neinėjo 
ni'i galvon įsigilinti į tą įsta
tymą ir ji išaiškinti. Visas lai-
kas vaduotasi pačiu "sausu-
.pi išaiškinimais. 

Dalgis atitiko akmenį. 

Praeita šeštadieni anksti rv-
te Sliminan viešbučio darbi
ninkai iš sandelio skersai gat-
vailės kraustė viešbutin deg
tinę. Kraustomos degtinės ver
tė lmvo $5,000. 

Policija užklupo darbininkus 
ir suareštavo, (ii degtine kon-
fiskavo ir nuvežė policijos 
nuovadom 

Teisėjas išaiškino istatyma. 

Tą pačia dieną suareštuo
tieji darbininkai • pristatyta 
munmipalin teisman prieš 
teisėją Stewart. 

Teisėjas paliuosavo šnarės- Londonas, rūgs. 9. -Ulste-
tuotus ir liepė policijai sugrą- ris yra ta Airijos dalis, kuri 
žinti viešbučiui konfiskuotą priešinasi Airijos laisvei ir.ne
butine, -riklausomybei. 

Lietuvos — Amerikos Pramonės Bendrovė apsiima pristatyti jusu giminėms ar draugams Lietuvoje, kurią tik norite, čia pa
duodamųjų kombinacijų nurodytomis kaino.mis. Tos mokesnis uždengia lėšas siunčiamųjų dalyku, bakso, visus iškaščius dedant 
į baksą., apsaugą, nusiuntimą ir pristatymą į Lietuvą. Daiktu gerumą pilnai garantuojame. Pasirink vieną, ar tiek, kiek tik nori kom
binacijų. Nuplėšęs išpildyk apačioje šio lapo esančią blanką ir sykiu su money orderiu ar čekiu pasiusk mūsų adresu. Tai ir viskas, 
ką turi daryti. Visą kitą darbą atliks Bendrovė, (iausi kvitą už savo pinigui luojaus, o kuomet baksas bus pristatytas tam, kam 
siunti, į Lietuvą, gausi su parašu to asmens, kuriam mums liepsi baksą pasiusi i. = t 

No. 1. Kombinacija už $10. 
1 
5 
11 
1 
j 

1 
5 

svarai 
šmotai 

i svaru 
tuzinas 

ryžiu. 
muilo. 

kondensuoto 
špiilių s iūlu. 

pakeliai adatų. 
svarai 
matkai 

cukraus. 
vilnonių siul 

P 

"• 

cno. 

No. 2. Kombinacija už $15. 
10 svarų lašinių. 
10 svarų tauku. 

Teisėjas Alschnler vakar 
išnaujo pradėjo tęsti išklausi- j 
nėjimus gvvuliu skerdyklų 
darbininkų atstovu, reikale pa
didinimo užmokesčio. 

PATYS ANGLAI PLATINS 
AMERIKOJE ULSTE-
RIO PROPAGANDĄ. 

No. 3. Kombinacija už $20. 
B svarai cukraus, 
10 svarų kondensuoto pieno. 
B svarai tauku 
C svarai jautienos. 
10 šmotų muilo. 
1 tuzinas špulių siūlų. 
2 pakeliai adatų. 
10 svarų miežinių kruopu. 
Vi svaro pipirų. 
I matkai vilnoniu siūlu. 

No. 4. Kombinacija už $25. 
1 L' svarų lašinių. 
B svarai tauku. 
I svarai jautienos. 
10 šmotų muilo. 
10 svarų kondensuoto pieno. 

No. 5. Kombinacija už $50. 
12 svarų lašinių. 
10 svarų tauku. 
1 f» svarų cukraus. 
C svarai jautienos. 
10 svarų fasolių. 

30 svarų kondensuoto pieno. 
20 šmotų muilo. 
2 tuzinai špulių siūlu. 
2 pakeliai adatų. 
10 svaru ryžiu. 
1 svaras pipiru. 
2 svarai kavos. 
1 svaras arbatos. 
10 matkų vilnoniu siūlų. 

No. 6. Kombinacija už $75. 
24 svarai lašinių. 
."0 svaru tauku. 
20 šmotų muilo. 
4.S svarai kondensuoto pieno. 
12 svarų jautienos. 

No. 7. Kombinacija už $100. 
36 svarai lašinių. 
12 svarų jautienos. 
25 svarai tauku. 
4 8 svarai kondensuoto pieno. 
20 svarų cukraus. 
25 svarai ryžių. 
10 svarų miežinių kruopų. 
24 šmotai muilo. 
6 svarai kavos. 
2 svarai arbatos. 
4 tuzinai špulių siūlų. 
% tuzino pakelių adatų. 
10 matkų vilnonių siūlų. 

No. 8. Kombinacija už $200. 
72 svarai lašinių. 
100 svarų tauku. 
2 5 svarai ryžių. 
4 S svarai kondensuoto pieno. 
25 svarai cukraus. 
48 svarai jautienos. 
24 šmotai muilo. 
B svarai kavos. 
2 svarai arbatos. 
4 tuzinai špulių siūlų. 
% tuzino pakelių adatų. 
1 svaras maišytų pipirų. 
10 svarų fasolių. 
10 matkų vilnonių siūlų. 

I 

Teisėjas pažymėjo, jog poli
cija klaidingai supranta pa

siųsdami užsakymą viršminetoins kombinacijoms parašykilc kombinacijos numeri kuri norite siusti ir jdėkite eekj arba mo
ney orderj vardu kilhuanian-American Trading Coinpnny. 

Laiške parašykite aiškiai vardą ir adresą kur siunčiama Lietuvoj, taipgi jusu vardą ir adresą kad galėtum pasiusti ju
mis pakvitavojimą už jusu pinigus, o vėliaus pakvilavojimą iš Lietuvos kuomet, bus prislatyta 1am kuriam siunčiama j Lietuvą. 

Adresas: LITHUANIAN AMERICAN TRADING COMPANY, 
6 West 48-th Street, New York City. 

Kadangi airiai Suv. Valsti-j = 
jo: e smarkiai darbuojasi už 

minėtą įstatymą, beteisiškai.ta nepriklausomybę, gi ulste-

TAUTŲ SĄJUNGOS PRIE 
ŠININKAI PAKELIA 

KAMPANIJĄ. 

areštuoja intariamus žmones liečiu, vadai patys asmeniškai 
ir tuomi atlieka prasižengimą. • negali iškeliauti ton šalin, tad 

Polilija sulig to Įstatymo! Anglijos vyriausybė eina pa-
uegali areštuoti nei vieno in-
tariamojo žmogaus be vvaran-
to. iv. be teismo leidimo. 

Kuomet šiandie prezidentas 
\Yilsonas važinėja po šąli ir 
agituoja už tautų sąjungą ir 
greitesnį ratifikavimą taikos 
sutarties, tos sąjungoj ir su
tarties priešininkai taippat 
pakelia kampaniją. 

Kampaniją pakelia senato
riai, katrie šiandie veikia prieš 

Policijai pasakyta, kad degti-
• ' 

ne. 
Kuomet prasidėjo byla, tei

sėjas Stewart paklausė polic-

gelbon ulsteriečiams. 
Tam tikslui gaminama lite

ratūra, kuri bus veikiai pasius
ta į Suv. Valstijas. 

Nėra jokio nuostolio. Viskas yra pilnai apsaugota ir jei koks baksas pražūtu arba susidaužytų, justi pinigai bus sugrąžinti. 
Tai garantuoja Lietuvos — Amerikos Pramonės Bendrovė. 

KO AIRIAI REIKALAUJA 
NUO SUV. VALSTIJŲ. 

monų: 
. 

Scranton, Pa., rūgs. 9. —A-
na diena skaitlingam susirin-

• \ \ r jųs tikrai žinojote, kad k j m e k f t l h ^ 0 A i r i j o s r e s p u b l i . 
darbininkai kraustė degtinę?' 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI) 

PRANEŠIMAS. 

IŠ WEST SIDE. 

, " X o , " atsakė poliemonai. 
14 Darbininkai patys pasakė, 
kad degtinė". 

"Taigi jus tikrai nežinojo-
tautų sąjungą ir už pataisymą'te, kad jie krausto degtinę ir 
taikos sutarties. Kampanija 
prasidės rytoj Cbicagoj. 

Auditorium teatre kalbės 
senatorių Jobnson ir Dorab. 

1 ' SAUSIEJI ' ' NUSTEBINTI 
TEISĖJO IŠAIŠKINI

MU. 

Be waranto negalima areš
tuoti intariamus žmones. 

Illinois valstijos legislatura 
po smarkios kovos, nesenai 
pravedė Įstatymą prieš svai-
galus, žinoma vardu 4*soarcii 
and seizure" (atlikti kratą ir 
užgrobti). Pradžiugo "sau- ' Je i aš eisiu gatve nešinas 

rankoje buteliu degtinės, jus 
negalite mane areštuoti, kol 
neturėsite prirodymų, jog aš 

neturėjote \varanto juos areš
tuoti, ar ne. '" klausė toliam 
teisėjas. 

Poliemonai atsakė, kad 
tai]). 

"Tad jus peržengėte savo 
autoritetą. Sulig "search and 
seizure" įstatymo jei norima 
areštuoti žmogų, būtinai rei
kia žinoti, kad jis tikrai turi 
degtino ir reikia turėti garan
t a s ' 7 via žymėjo teisėjas. 

Padavė pavyzdį. 

Tuo tikslu teisėjas poliemo-
nams padavė pavyzdį. 

"Štai aš jums paaiškinsiu. 

>» s i e j r s ava ip a i šk indami įsta
tymą. Visos valst i jos polici jai 
b u v o į saky ta ž iūrė t i , kad ka-

kos prezidentas de Valerą. 
Kalbėdamas pasakė, jog ai

riai nuo Suv. Valstijų reika
lauja ne teisių kelti maištus 
Airijoje. Airiai jau atliko sa
vo maištus prieš Angliją ir 
laimėjo kovą. Iš kiekvienų ke
turių Airijos žmonių trys bal
savo už Airijos respubliką. 

Tik reikalauja nuo Suv. 
Valstijų, kad šios pasipriešin
tų Anglijai tolesniai valdyti 
Airiją. 

Airiai reikalauja, kad Ame
rika įgyvendintų savo princi
pus, del kurių dalyvavo karė
je ir kuriais pasiremiant lai
mėjo karę. 

Teko patirti, kad trumpu lai
ku vvestsidiečiai susilauks sa
vo apielinkėje lietuviško resto-
ranto. Plačiai vvostsidiečiams 
žinomi veikėjai: p. A. Valonis, 

Seredoje, rugsėjo 10 d., 8 J. Mikaliunas ir A. Dūda ne-
val. vakare, Dievo Apveizdos I juokais rengiasi prie atidary-
parapijos mokyklos kambaryj mo "Kauno valgyklos," ant 
įvyks dideliai svarbus Lietu- kampo Leavitt st. ir 23rd pi. 
vos Vyčių Chicagos Apskri- Bus tai vienintelė savo rųšies 
čio Veikiančiosios Komisijos:įstaiga vvestsidėje lietuvių ve-
susirinkimas. Visus kuopų į- dama. Vietos lietuviai, kvieeia-
galiotinius kviečiu būtinai su
važiuoti. 

Ig. Sakalauskas, 
L. V. Ch. Apskr. pirm. 

St. Louis, Mo., rūgs. 7. — 
Čia lankanties prezidentui Wil 
šonui suareštuotas prekybi
ninkas Rozier Wickard, buvęs 
S. V. armijos lakūnas kapi
tonas. J is intariamas, jog grū
mojęs pasikėsinti, prieš prezi
dento gyvybę. 

KATALIKŲ" VIENYBĖS 
CENTRO SUSIRIN

KIMAS. 

L. R. Kataliku Vienybės 
Centro mėnesinis susirinkimas 
bus antradienyje, rugsėjo 9 
d., vakare, Diev0 Apveizdos 
par. svetainėje (18-tb ir 
Union Ave.), Chicago, 111. Ta
me susirinkime atstovas į L. 
R. Katalikų Federacijos IX-tą 
seimą, Woreester, Mass., iš
duos raportą. Yra ir svarbiu 
organizacijos reikalų. 

Atstovų iš skyrių ir draugi
jų ir katalikų veikėjų laukia
ma kuoskaitlingiausio atsilan
kymo. 

Valdyba. 

vardais Edmundas ir Pran
ciškus. Krikšto tėvais buvo 
Pianas Stasiuiis ir Domicėlė 
Nausiedaitė. Nebuvo tai, kaip 
paprastai, didelės arba triukš
mingos "kr ikštynos", bet la
bai gražiai tarpe savęs pasi
kalbėjome apie įvairius lietu
vių reikalus ir Ii uksiniai pra
leidom laiką. 

Tarp ki tko Pranas Venzelis 
užsiminė apie Lietuvos šelpi
mą. Pr, Stasiulis paaiškino 
plačiaus apie dabartinį Lietu
vos padėjimą ir mųs brolių, 
tenai gyvenančių. Visiems pri
tariant sumesta keletas dolie-
rių aukų. Aukojo sekantieji. 

A. Jurevieia $5.00. 
Po 1 dol.: D. Nausiedaitė, P. 

Stasiulis, Pr: ir V. Venzeliai, 
Pr. ir M. Norbutai, A. Nor-

Moterų Sąjungos 21 kuopos butas. Kūmas, Pr. Stasiulis, 

mi remti savąją valgyklą, kuo
met ji bus įsteigta. 

Namie* Nedavalgęs. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Pranešimas. 

susirinkimas Įvyks šiandie, rug 
sėjo 9 d., 7:30 vai. vakare, Šv. 
Kryžiaus bažnytinėje svetainė
je. Visos narės malonėkite su
sirinkti. Daug dalykų turime 
pranešti. Taip-gi. bus išduotas 
sei- aportas ir daug kitokių 
svarhių žinių bus pranešta. 

Valdyba. 

IŠ BRIGHTON, PARKO. 

Subatos vakare, rugpjūčio 
30 d., buvo krikštynos pas Pran 
cišką ir Marcelę Norbutus, 
gyvenanč ius B r i g h t o n P a r k e , 
jų sūnaus, kuris apkrikštytas 

norėdamas, kad ir jaunas Ed
mundas Pr. Norbutas pataptų 
Liet uvos šelpėjų ir kad užau
gęs butų geras lietuvis, dar 
jo vardu dadėjo $1.00. Tc4;iu 
būdu susidarė $11.00. Aukos, 
aukotojams pritariant, paves
ta Pr. Stasiuliui perduoti Ii. 
Raudonojo Kryžiaus rėmėjų 
vietiniam skyriui. 

•Visi išsiskirtė su gerai s įs
pūdžiais ir linksmais veidais. 

Pageidaujama daugiaus to
kių susirinkimų ir prie kiek
vienos progos stengkimės šelp 
ti savo brolius ir tėvynę, Lie
tuvą. P. S-lis. 

NAMAI-FARMOS-LOTAI 
Jeigu reikalauji namų j pietį; da-

tį miesto tai kreipkitės į mūsų offi-
sa, o mes parodisim jog mes galime 
Tamsta užganėdinti. Čionai tiktai 
paduodame kelis namus iš tūkstan
čių namų pietų dalyj (south Side). 
Chicagos, kuriuos mes turime ant 
pardavimo. 

Ant 47-to ir "VVells medinis namas 
ant trijų pagyvenimų ir didelis stal-
das del laikimo automobilių arba ark
liu. Randos neša $47.00 j mėnesi. 
Pirkit tiktai $3.800.00. — $1000.00 
įmokėti likusius ant lengvių išlygų. 

Ant 57-to ir Princeton Ave. Pui
kus 2 lubų medinis namas puikiai 
vydus ištaisytas vanos ir 1.1, akmens 
fudamentas 2 po 6 kambarius Pre-
kis $4,300.00 $1,000.00 įnešti likusius 
ant lengviu išlygų. 

Ant 65-to ir Union Ave. 5 metų se
numo 2 lubų medinis namas karštu 
vandeniu šildomas teiposgi akmeno 
garage del dvejų automobilių namas 
yra viduj išpuoštas puikiai elektra 
gazas ir maudynės. Randas nesu 
$92.00 į mėnesi. Prekė $4,300.00 
$1000.00 įmokėti kitus ant lengvių 
išlygų. 

Ant 64-to ir Lowe Ave. 2 lubų mū
rinis namas po 6 ir 7 kambariur, 
elektra, gazas ir maudynės, garų šil
domas randos neša $80.00 į mėnesi 
Prekės tiktai $5,500.00 $1000.00 j -
nešti likusius ant lengvių išlygų. 
Mes parduodam ir mainom farmas 
ant miesto namų, farmu gali gauti 
nuo vieno akerio iki tūkstančiu ake-
rių po visas valstijas. Atsišauktie va
karais nuo 7 iki 9:30 P. M. o dieno
mis ant sutarimo. Teiposgi galite 
laišką parašyti ir pareikalauta namo. 
farmos arba loto o mes greitai dup-
sime atsakimą. 
First National Real Estate Co., 

6505 So. Halsted St. 
Chicago, m . 

Tel. Wentworth 174. 
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1S3VEDBY TKB 

UNITED STATES 
COVERNMENT 

\ 

file:///varanto
file:///Yilsonas
file:///varanto

