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METAI-VOL V. No. 200 

Lenkai Atmeta Taikos Sąlygas 
Bolševikų Kareiviai Būriais 

Pereina Prūsijon 
Ii Unk i jo s -^una Gryzta 

Ant Gardino • 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIMIIHIIIIMIIII 

ABELNOJI KARO PADĖTIS 

Ant Baltstogės Pasiųsta Bolševikų 
Atsargos 

SAKOMA, BOLŠEVIKAI 
BĖGA BETVARKĖJE. 

Nėra kur jiems pasidėti. 

Berlynas, Rugp. 25. — Vo
kietijos parubežinė sargyba 
rytinėj Prūsijoj šaukiasi Ber-
ly» o pagelbos. Reikalaujama 
ten jjasiiįsti daugiau kąruome
nės. Nes dabartinės neužten
ka patvarkyti skaitlingus bol
ševiku kareivių būrius, katrie, 
bėgdami nuo Lenkų keršto, pri 
versti pereiti Prūsijos rubežhi 
ir tenai padėti ginklus. 

Skaitlingesnė Vokiečių sar
gyba parubežiais reikalinga 
dar ir tuoi žvilgs*-u, kad ne
itai sli paskui bolševikus meiti 
Lenkams. 

Tarpe Rusų pasiauba. 

Laikraštis Lokal Anzeiger 
korespondentas iš Rusų fron
to praneša, jog tarpe bėgan
čių Rusų rytinės Prūsijos pa
rubežiais pakilusi pasiauba. 
Nes juos be atlaidos atakuo
ju Lenkų raiteliai. 

Oficierai ir civiliai komisa
rai mėgina kareivius patvar
kyti su revolveriais. Bet tas 
neduoda geistinų pasekmių. 
Kai-kunų pulki) kareiviai pa
meta šalin visus savo ginklus. 

Korespondentas pareiškia, 
jog Rusų kareiviai neturi prie
monių apsiginti nuo Lenkų la 
kūnų, katrie į bėgančius svai-

*do bombas ir sėja tikrą pra
gaištį. 

Traukia ant Gardino. 

YRA PAVOJAUS RYTINEI 
PRŪSIJAI. 

Didis skaitlius bolševikų per 
eina rubežius. 

Berlynas, Rugp. 25. — Di
delis .skaitlius Rusų kareivių, 
bėgančių nuo Lenkų, pereina 
rytinės Prūsijos rubežius. Ap
skaitoma, kad ligfciol bus per
ėjusių ir internuotų apie 30, 
0! 0. Tas skaitlius teciaus gal: 
padidėti. 

Nuo tų kareivių rytinei Prū
sijai yra pavojau4?. Nes jų 
skaitlius pasirodo didesnis už 
vokiečių parubežinę sargyba. 
Toksai Rusų snplankimas ry 
tinėj Prūsijoj gali pakelti so 
vietizmą. 

BOLŠEVIKUS PAREMIA 
VOKIEČIAI. 

Jiems trūksta amunicijos. 

Proskeno laikraščio korės-
I>ondentas rašo, jog pirmoji 
Pušų (bolševikų) armija trau
kia tiesiog ant Gardino. 

Ketvirtosios Rusų armijos 
štabas ir revoliucijiniai komi
tetai apleido Lomžą. Tenai 
bolševikai buvo suorganizavo 
revoliucijinę milteiją. Tad su 
Rusais kareiviais miestą ap
leido ir ta milicija. >v 

Pirm apleisiant bolševikų 
kareiviai Lomžą apipiešė. 

Atsargu ant Baltstogės. 

Pranešta, jog st iprios Rusų 
atsargos, stovėjusios Gardine, 
pasiųstos ant Baltstogės. 

LomžoSfBaltstogės-Brest Li-
tovsko geležinkelį užėmę Len
kai. Rusams, sakoma, esąs ne
gijimas pasitraukimas į piet-
rvtus. 

Revoliucijiniai komitetai ap
leidžia Grajevą ir kitas vie-

, tas. 

Londonas, Rugp. 25. — Ne
žiūrint užginčijimų Maskvoje 
ir Berlyne, jog Vokiečiai netu
rį nieko bendra su bolševi
kais, ir jog Trockio kelionė į 
rytinės Prūsijos parubežius 
esąs prasimanymas, laikraštis 
Times gavo žinių, kad Vokie
čiai bolševikams pristato amu
nicijos i r karo medžiagos. 

Timeso korespondentas pa
e i n i , jog bolševikai ti*j Var
sa va sulaikyti netekus jiems 
reikiamos amunicijos. Iš Mas
kvos buvo užtikrinta, jog 
amunicija laiku bus pristaty
ta. Bet n ištesėta su tuo paža
dėjimu. 

Tuomet Trockii nuvyko ry-
tinėn Prūsijon ir tenai turė
jo konferenciją su Vokiečiais 
valdininkais. Vokiečiai sutiko 
duoti amunicijos. Bet susivė
linta tas padai }ti. Nes bolše
vikai turėjo jau traukties at
gal nuo Varšavos. 

Korespondentas pareiškia, 
jog Trockii Prūsijon lankęsis 
du kartu 

Iš Varšavos, Paryžiaus ir 
Londono depešų patiriama, 
kad bolševikai baisiai nuken
tėję Lenkijoje. 

Prieš Lenkus Maskvos so
vietas buvo pasiuntęs penkias 
armijas — apie 450,000 vy
rų. Tas armijos buvo 3,4,15,10 
ir Moži r i aus -grupė iš kelių 

i • • • • 

divizijų. # 

Iš tų visų tik 15 armija iš
likusi sveika. Visos kitos ar
ba dalimis sunaikintos, arba 
naikinamos arba pilnai jau 
išnykusios. 

Lenkai nuskaito turį paėmę 
nelaisvėn apie 75,000 Rusų. 
Apie 30,000 Rusų jau perėjo 
rytinėn Prūsijon ir tenai in
ternuota. Gal pereis jų ten ir 
daugiaus. 

Didžiuma Rusų pasiskirstę 
į būrius klaidžioja po Lenki
jos miškus. Juos vaikosi Len
kai valstiečiai. 

Apskaitoma/ kad Lenkijoje 
turės pragaišti apie 300,000 
bolševikų k.v< ivių. 
lllllllllllllllilIlHIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIHIIIIIIHi 

LENKAI NESUTIKS SU
MAŽINTI SAVO ARMIJĄ. 

• 

Sako, juos sustiprina Ameri
kos nota. 

VARšAVA JAU BOLŠEVI
KAMS STATO REIKALA

VIMUS. 
NORI TAIKOS KONFEREN
CIJĄ TUJtĖTI VARSAVOJE 

Nepramatoma greita taika. 

Variava, Rugp. 25. — Len
kų užrubefeinių reikalų mmiste 
ris Sapieta kibirkšrlniu tele
grafu pareikalavo Maskvos 
perkeldinti taikos konferenci
ją iš Min&o Varšavon. 

Tai pirmutinis Lenkų žygis, 
prieš bolševikų norus atkreip-
ta«s išgelbėjusi Varšava. 

Cia sakoma, jog Lenkai de
legatai turėsią apleisti Mins
ką, nes bolševikai trukdo 
jiems susinešti su Varšava. 

mes korespondentas iš Varša
vos praneša, jog Minsko kon
ferencija negalima pasitikėti. 
Ir jei konferencija bus p a 
traukta, tuomet negreit galės 
įvykti taika bolševikų su Len
kais. 

Trumpu laiku visoj etnog
rafinėj Lenkijoj nebeliks bol
ševikų. Tad pakyla klausimas, 
ar Lenkai apsistos, ar išnau-
jo mėgins išeiti iš sau nuskir
tų rubežių. 

Lenkai nusiskundžia, kad 
bolševikai jų delegatam- iš 
Minsko neleidžia susinešti su 
Varšava. Nepraleistas Mins
kan iš Varavos siunčiamas 
kurijeras. 

Londonas, Rugp. 25. — Her 
rakio karespondentas iš Mins
ko praneša, kad Lenkų dele
gatai atmetę visas bolševike 
paduotas taikos sąlyga**, ypač 
katros paliečia Lenkų armiją 
ir demobilizaciją. 

Pranešta, jog dar viena bu
sianti taikos konferencijos se
sija. Tai bubanti paskutinė, 
kurioje Lenkai delegatai per-
siskirsią su bolševikų delega
tais. 

SOCIJALISTAS DĖKOJA 
WEYGANDUI. 

. — * -

Varšava, Rugp. 25. — Len
kijos ministerio pirmininko 
asistentas yra socijalistas Da-
szynški. 

Tomis dienomis jis Prancūzų 
generolui Weygand pasiuntė 
karštą padėkonę už pagelbėji
mą patvarkyti Lenkų armiją 
ir už prisidėjimą apginti nuo. 
bolševikų Varšava. 

Varšava, Rugp. 25. — Kuo
met Lenkams pavyko apginti 
nuo bolševikų sostinę ir pri
versti bolševikus atsimesti iš 
Lenkijos, Lenkų vyriausybė 
ai mainė žymiai savo pažiūras 
į taiką su bolševikais ir į pa
duotas bolševikų taikos sąly
gas. . 

Kalbama, kad Lenkija jo-
kiuo • būdu nesutiksianti 6u 
bolševikų reikalavimais, aną 
dieną paskelbtais Londone, IT 
palyUnčiais Lenkų nusiginkla
vimą, ypač gi armijos sumoii 
nimą ligi (I0,0u) vyri j . 

Sakoma, taippat Lenkai ne
sutiksią Rusams ir Ukrainams 
pavesti savo ginklus. 

Jaučiasi stiprus. 
Lenkai šiandie jaučiasi gana 

sustiprėję ne vienu pavykusiu 
apginimu savo sostinės. Bet 
dar labjaus Amerikos atsine-
šimu į Lenkijos reikalus. Sa
koma, Amerikos nota daug 
pagelbėjusi Lenkams sustip
rėti. 

Ta nota moraliu žvilgsniu 
Lenkajns pasirodęs tiesiog ne-
apkainuojamas turtas. Nes 
kaip tik nota buvus paskelb
ta, karo lauke atsimainiusi a-
belnoji padėtis, 
padėtis. # 

Anglijai negali dovanoti. 
Anglija kaip ir Amerika 

stovi už Lenkijos nepriklauso
mybę. Bet Anglija atsisakius 
pripažinti Wrangelio valdžią 
pietinėj Rusijoj. Tame Lenkai 
Anglijoje įžiūri didelį nešir
dingumą ir į Anglus labai kar 
čiai atsineša. 

Lenkijos gyventojai džiau
giasi pastarųjų dienų laimėji
mais. Bet pati vyriausybė at
sargiai žiuri į tai visa. 

Londonas, Rugp. 25. — Ti-

KO MAI6YTIES Į SVETI
MUS REIKALUS. 

£ 
Lnserne, Šveicarija, Rugp. 

25. — Čia viešėjęs Angfijos 
ministėris pirmininką* buvo 
paklaustas apie jo atsinešimą 
į Amerikos notą Rusijos žvil
gsniu. 

Lloyd George atsisakė išrei
kšti savo nuomonę. Pareiškė, 
jog jis nieko neturįs prieš tą 
notą. Nes Amerikos nuosavas 
reikalas. Gi J svetimus reika-

i u s jis nemano maišyties. 
Wrangelio valdžios klausi

me jis pasakė tą pat. Pažy
g i o * j°& tai pačios Prancū
zijos reikalas. 

GALVIJįl SKERDYKLŲ 
DARBININKŲ REIKA

LAVIMAI, 
i. 

PER METUS NORIMA 
$36,000,000 DAUGIAU. 

pigiau apmokami už darbi rin
kus kitose darbo šakose, kaip 
Chicagoje, taip kituose mies-
tuse. 

BOLŠEVIKAI GAMINASI 
PRIEŠ WRANGELIU 

FRONTį. 
VVRANGEL IMASI NAUJOS 

TAKTIKOS. 

Jis pažada valstiečiams viso
kių gėrybių. 

Reikalavimai paliečia 200,000 
darbininkų. 

Federalis teisėjas Alschuler 
perkratinėja naujus galvijų 
skerdyklų (stock yardų) dar
bininkų reikalavimus padidin
ti užmokestis. Pašaukiami ir 
išklausinėjami liudininkai. 
Teisėjui pristatomi visokie 
faktai. 

Jei darbininkų reikalavimai 
butų išpildyti, tuomet Chica-
gos galvijų skerdyklų firmoms 
prisieitų per metus savo dar
bininkams išmokėti daugiau 
$36,000,000, kaip kad dabar 
išmokama. 

Pčrniai galvijų skerdyklų 
darbininkams to paties teisė
jo nusprendimu pripažinta per 
metus daugiau keliolika mili
jonų dolierių. 

Paliečia 200,000 darbininkų. 

Teisėjo Alschuler bute kapi
talo atstovai priešais'save tu
ri 200,000 darbininkų repre
zentantus ** dvylikos mierr.r. 
Iš tų poros šimtų tūkstančių 
darbininkų yra apie 120,000 
pačiam Chicago. 

Advokatas Brennan iš Kan-
sas City, kurs reprezentuoja 
darbinjikus, paskelbė statisti-
kinius prirodymus, jog sker
dyklose paprasti darbininkai 

Kaip apmokami darbininkai. 

Pirmutinis prieš teisėją liu
dijo darbininkas Malcohn Ti-
pton, kurs per trisdešimts 
metų dirba "sheet meta i" dir
btuvėje,, priklausančioje fir
mai Swift & Co. 

J i s pareiškė, jog jo rųšies 
prie metalo išdirbimų darbi
ninkams mokama 72Vfcc. va
landoje. Pradėjus ^55c. valan
doje. 

Bet esama, sakė jis ir to
kių darbininkų, katriems dau
giausia valandoje modama 
60c. Gi mažiausioji užmokes
tis yra 46c. valandoje. 

Kitur brangiau. 
, Kitose metalinių išdirbimų 
firmose, ty. neprigulinčiose 
prie galvijų skerdyklų, tos 
rųšies darbininkams unistams 
mokama $1.25 valandoje, pa
sakė Tipton. „ 

Net neunijinėse metalo dir
btuvėse mokama pojfcl valandc 
je. 

Taigi galvijų skerdyklų fir
mos kuopigiausia apmoka sa
vo darbininkus. 

Paskui liudijo inžinierių ir 
kitų darbininkų reprezentan
tai. 

Liudys paskiau ir kitų sto
ck yardų darbininkų atstovai. 

Tame nieko nėra ypatinga. 
Pragyvenimas neatpinga. I»ai -
vijų skerdyklų darbininkai 
dirba už tokį pat atlyginimą, 
kokį gaudavo perniai. Jų rei
kalavimai bus išpildyti. 

Konstantinopolis, Rugp. 25. 
Sulig gautų čia talkininkų 

štabe militarinių informacijų, 
viena pusė viso^ Rosijos bol
ševikų kąruomenės šiandien 
pastatyta prieš Lenkus, gen. 
Wrangelį ir Baku apskrityj. 

Prieš gen. Wrangelį bolše
vikai savo kąruomenės skaitlių 
sakoma, staiga padidinę. Šian
die yra ten apie 200,000 karei
vių. 

Baku apskrityj bolševikai 
turi sutraukę ligi 100,000 ka
reivių. Pagaliaus prieš Lenkus 
bolševikų kareivių busią li^i 
500,000. 

Kita pusė bolševikų kariu-
menės yra išsklaidinta ryti
niuose Rusijos parubežiuose. 
Daugiausia jos esama Turkes
tane ir pietuose nuo Uralo kai-
nų. 

Žymią 'dalį šitos kąruome
nės, prisiėjus reikalui, bolševi
kai veikiai gali permesti prieš 
Lenkus arba pietinėn Rusijon 
prieš gen. Wrangelį. 

Nauja taktika. ^ 

Gen. Wrangelio- karo linija, 
pietinėje Rusijoje taip ištęsta, 
kad jo karuomenė tuo tarpu 
negali but pavartojama prieš 
bolševikus.' 

Wrangelis neturi reikiamų 
spėkų stoti akis į akį su bol
ševikais ir todėl jam negalima 
briauties Rusijos gilumon. 

Kad taip, tad jis imasi nau-
nuo jo paties apie tuos visus 
paskirto į būrius, po 5,000 — 
10,00d kareivių kiekvienam, 
ir tuos būrius atskirai pasiun
čia gilumon su revoliucijoninė 
propaganda prieš bolševikus 
tarpe kazokų ir valstiečių. J is 
manąs tuo keliu Rusus gyven
tojus patraukti savo pusėn ir 
juos visus atsukti fyrieš bol
ševikus. 

Čia pasakojama, jog Wran-
gelio karumenės skaitlius ne
busiąs didesnis, /kaip apie 
140,000 kareivių. 

Wrangelio pavykimas svar
biausia priguli nuo valstiečių 
minių. Tad jis Rusams valstie
čiams nesigaili visokių paža
dėjimų. Žada jiems duoti že
mės, kiek patinkama ir viso
kių gėrybių.' Pažada jiems de
mokratinę valdžią ir toje val
džioje pilną atstovybę. 

Valstiečių reikalavimai. 

Kuomet Wrangelis pradėjo 
skelbties tokiu dideliu valstie
čių geradėju ir paskleidė visą 
eilę pažadėjimų, Rusų valstie
čių organizacijos atstovai ap
silankė pas Wrąngelį patirti 
jos taktikos. Savo karuomenę 
pažadėjimus. , 

Gen. Wrangelis valstiečių 
atstovams atkartojo pažadėji
mus. Kad taip, tad valstiečiai 
jam dar padavė sekančius rei
kalavimus: 1. Visą žemę, ko
kią šiandien valstiečiai valdo, 

pavesti jų pilnon nuosavybėn; 
2. Sušaukti naciįenalį steigia
mąjį seimą, kuriame galėtų 
but apspręsta Rusijai demo
kratinė valdžia, neturinti ben
dra su buvusiąja carizmo reak 
ei ja; 3. Pasiliuosuoti nuo viso
kių sąryšių su svetimomis 
viešpatijomis, nes Rusija be 
jokių suvaržymų, savitai turi 
imti gyventi; 4. Neleisti nei 
vienai svetimai viešpatijai Ru
sijoje vesti bent kokius reika
lus su skriauda Rusams arba 
turėti kokios nors intakos i 
Rusijos reikalus. 

Štabas pasidalinęs. 

Gen. Wrangelis pasižadėjo 
išpildyti tuos valstiečių reika-
lavimus, nežiūrint jo kaikuriii 
oficierų aštraus pasipriešini
mo. Kaikurie oficierai yra 
pri-esingi padalinimui žemės. 
Jie sako, kad kuomet išnyk* 
siųs bolševikizmas, tuomet visi 
žemės savininkai privalėsią at
gauti visas nuosavias žemes. 

Del to skirtumo pramatoma 
gen. Wrange4io štabe suskili
mas. Daugelis jo štabo ofiie-
rų yra buvę caro laikais ofi
cierai. Jiems norisi sugrąžinti 
Rusijon senobinę valdžią, kad 
atgauti savas privilegijas. 

Gen. Wrangelis, sakoma, su 
tuo nesutinkąs. Pasekmėje tad 
iš to jo štabo gali pasilikti tik 
vieni grobai. 

• 

DANZIGE PAKILO VOKIč 
KI SOVIETAI. 

J ie paėmė savo žinybon uostą. 

PILIEČIU REGISTRAVI 
mrJolOi 

Šiandie €liicagoje pilieČiij 
registravimasis. Kas tik nori 
dalyvauti ateinančiuose rinki
muose, šiandie būtinai turi 
užsiregistruoti. 

Registravimuisi vietos atfc 
darytos nuo 8:00 ryto ligi 9:00 
vakare. 

• ORAS. 
RUGPJŪČIO 25, 1920. 

Chicago ir priemiesčiai. — Gra
žus oras šiandie ir rytoj; kiek šil
čiau. 

Temperatūra vakar augšeiausia 
68 1., žemiausia - 62 1. 

Saulė teka 6.0§; leidžiasi- 7:36. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Rugpjū
čio 24 buvo tokia sulig Mer-
ehante Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlmgų svarui $3.55^ 
Lietuvos 100 auksinų 1.95 
Lenkijos 100 markių Al 
Vokietijos 100 markių 1.95 
Prancūzijos už 1.00 14 fr. 70 
Italijos už $1.00 22 1. 00 

Paryžius, Rugp. 25. — Vo
kiečiai darbininkai. Danzigo 
uoste įsteigė sovietu? ir paė
mė savo žinybon uostą. Su
trukdyta iškrovimas iš laivų 
amunicijos, siunčiamos Len-. 
kams. 

Talkininkų tautų sąjungos 
komisijonierius Danzige, Sir 
Reginald Tover~ atsisakė veik
ti. Pareiškė, jog laukiąs parė
dymų iš Londono. 
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KlETUTIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

i:' "DRAUGAS" -
t i n a kasdteną t- kyrua nedėldienius. 
*; PRENUMEHATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $800 
Pusei Metą 4.00 

t|UV. VALST. 
Metams $0.00 

M Pusei Metą S-00 
** Prenumerata mokasi iSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užslrašymo dienos 
•ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
j?ey Order" arba įdedant pinigus \ 
registruotą laišką. 

" D r a n g a s " Pnblishing Co. 
2334 S. Oakley A ve. Chicago. 

•= 

Perspėjami 
_ Abelnai manoma, kad bol
ševikai nuo Varšavos atmuš
ti Prancūzų strategistų su-
maningumu ir pačių. Lenkų di
deliu patrijotirųpimu. Bet nie
kas Lenkams nepripažįsta tos 
^nepaprastos stiprybės, su ko
kia jie galėtų įveikti skait
lingas Kusų armijas. Nos Len-
kijašale Rusijos yra kaip vai
kutis šalę suaugusio ir įrambė-
jusio vyro. 

Del pastarųjų savo pergalių 
įsikarščiavę Lenkai išnaujo 
netenka galvų ir ima svajoti 
apie " istorinius" rubežius. 
Ui tas savo svajones nesenai 

• jie atkentėjo. I r todėl turėtų 
saugo ties atkartoti atliktas 
•klaidas. 

Šiandie bolševikų armijos 

piliečiams, nes nuo to priklau
so ne vien Amerikos bet ir 
Lietuvos nauda. Kuo daugiau 
yra balsuojančių rinkimuose 
Lietuvių, tuo labiau Amerikos 
vyriausybė rūpinasi pagelbėti 
Lietuvai. Apsileidėlių tautoms 
Amerika nesiskubina padėti. 

Registruotis reikia nevien 
vyrams, bet ir moterims, nes 
ir jos dabar turi teisę balsuo
ti rinkimuose. 

Kas registruojasi tą klau
sia, . kur jis gimęs. Daugelis 
Lietuvių iki šiol tam klausi
mui atsakydavo " Rusijoje.' ' 
Dabar reikia sakyti "Lietu
voje". Yra valdininkų ir Ame
rikoje nemėgstančių Lietuvos 
Išgirdę, ka4 kas gimė Lietu
voje, jie sakys, kad tuomet 
Lietuva buvo po Rusais ir 
dėlto reikia rašyti " Rusijo
je. ' ' Lietuviai turi neapsiimti 
tokio įkalbinėjimo o turi at
sakyti, jog Lietuva savo vie
toje buvo pirmiau ir ilgiau ne
gu Rusų priespauda (oppres-
sion). Aiškiai ir būtinai rei
kalaujant valdininkai užrašys, 
kad pilietis gimęs Lietuvoje. 

Mums nėra nei naudos nei 
garbės savo asmenimis tarnau
ti Rusams ir dauginti jų skai
čių Amerikos registracijos 
raštuose. 

Lenkų Pavojus Lietuvai. 

Federacijos Seimas. 
Pirmadienyje 30 Rugpjūčio 

Waterbury'je Conn. prasideda 
Federacijos ir kai-kurių prie 
jos priklausančių organizaci
jų seimaif būtent: Darbininkų 
Sąjungos Tautos Fondo, Raud. 
Kryž. Rėmėjų, Moterų Sąjun
gos, Spaudos draugijos ir ki
tų. 

Waterbury'o kolonijos Lie
tuviai yra pasižymėję savo 
mokėjimu patarnauti viešiems 

•kuone visu frontu atsimeta iš r e i k a l a r a s _ K a i k u r i o s iame 

» • 

"Lenkijos. Paskui anas su di-( 

.'džiausiu trukšmu briaujasi 
Lenkai. Jie eina pirmyn neat
sižvelgdami, kad kartais gali 
! prilipti liepto galą. 

Toks nepaprastas Lenkų 
irukšmas davė progos Ameri-
•kai perspėti, kad jie išnaujo 
•neįsmuktų Rusų spąstuosna. 

Iš Rugpjūčio 21 d. laikraš-
;trs Chicago Tribūne pareiškia 
tjog Amerika gailisi Lenkijos, 
Užjaučia jos vargams. Bet to
j i užuojauta bus taijj ilgai, 
"fcaip Amerika matys, kad Len
kai neišeina iš savo ribų ir 
.darbuojasi už taiką. Kitaip 
'Lenkai neturės jokios malonės 
ir užuojautos. 

Tas pat laikraštis pareiš
kia, jog Lenkams nėra reika
lo kesinties prieš Rusiją. Nes 
pastaroji yra neišsemiama sa
vo kareivių atsargomis ir 
turtais. Lenkija negali susi
lyginti su Rusija. I r jei Len
kai nesiliaus veikę ir išnaujo 
.pasileis Rusijos teritorijosna, 
luomet tegu jie nesišaukia pa-
;gelbos nei talkininkų, nei A-
"inerikos. 

Amerikos noras tas, kad 
tuomet bolševikai apleis etno
grafinius Lenkijos rubežius, 
Lenkai neprivalo eiti toliaus. 
-Bet visomis išgalėmis darbuo-
ties del greitesnės taikos. 

Kuomet bolševikai sumušė 
Lenkus Lietuvos žemėje, kuo* 
met ir Lietuviai apkūlė p. Pil
sudskio legijoninkus pas Vie
vį ir Leitvaravą, tuomet len
kiškieji Chicagos laikarščiai 
žadėjo Lietuviams atkeršyti, 
kaip tik atsigriebsią. 

Šiandien Lenkai atsigriebia. 
Nors jie jaugiau giriasi negu 
padaro; tečiaus faktas yra, 
kad bolševikai jau toli uno 
Varšavos, kad Berest-Litovs-
ką jau atidavė Lenkams, kad 
iš Danzigo rankovės išsidan
gino, kad atsitraukė į šiaurius 
nuo Zambrowo, netoli Lom
žos. J i yra pusiaukelije tarp 
Varšavos ir Lietuvos. Klau 
simas tat kyla, ar neįsivela ir 
Lietuva į šitą karę ! 

Chicagos Daily News 23 
Rugpjūčio 1920 spausdino p. 
Paul. Scott Mowrer'io prane
šimą, kad pusoficijaliai skel
biama Varšavoje, jog Lenkai 
taikos derybose su bolševikais 
stipriai išreiškę, negaly pames 
ti tautas* kurios kitados yra 
buvusios dalimis senoje Len
kų viešpatijoje. 

Kai-kurie Lietuviai iš to iš-
veda, kad Pilsudskis norys 
pavergti Lietuvius po Lenk." a. 
Apie tuos Švenčionių dvari
ninko socijalisto norus mes 
nekuomet neabejojome, bet' 
mes vis-gi tikime, kad Lietu
va ne taip greitai pateks po 
Lenkais. 

Pirmiausiai mes neturime 
užmiršti, kad Lifetuva su Len
kais nekuomet nebuvo viena 
viešpatija, nei nebuvo Lenkų 
viešpatijos dalis, arba angliš
kai išsitariant never fornied 
part of the old Polish statė. 
Lenkija buvo karalija, o Lie
tuva buvo Didžioji Kunigaik
štija, ir pinigai, ir kariuomenė 
ir visa valdininkų laipsnija 
buvo atskiros tose dviejose 
viešpatijose. Lenkai to ne
mėgsta minėti, bet mes netu

rime duoti pasauliui tą už
miršti. 

Mųs pasivėlinantieji diplo
matai gal kur nuskambįs tą 
svarbų praeities dalyką ne
lemtais varpais, bet yra ki
tas mums dar naudingesnis ir 
naujesnis dalykas. Associated 
Press telegrafuoja iš Wassh-
iington'o, D. C. 23 Rugpju-

AMERIKOS LIETUVAITĖS Į je, tečiaus buvo kultūringa!f 
MINTYS APIE LIETUVOS j viešpatija; bet kuomet j i vė-
JAUNUOMENĖS ORGANUS 

LAIKRAŠČIUS. 

mieste buvusios iškilmės at
kreipė domą visų miesto gy
ventojų ir plačios Amerikos. 
Užsikvietę Federacijos Seimą 
pas save Waterburiečiai rupį-
sis ji kuopuikiausiai iškeltkfL. K. FEDERACIJOS KON-

čio. 

Poland has been cautioned 
by the American govern-
ment not to permit its ar-
my to advance beyond the 
Polish ethnographic boun-
dries. 

Tat reiškia7: Amerikos 
vyriausybė persergėjo Len
kiją, kad neleistų savo ka
riuomenei eiti toliau etno
grafinių Lenkijos ribų. 

Šitas "YVilsono persergėji
mas padaro Lietuvai daugiau 
naudos, negu padarė skriaudos 
p. Colby'o nota. Tas perser
gėjimas yra neapsakomai 
svarbus, nes visa Lenkijos ga
lybė yra galų gale iš Araeir-
kos. 

Talkininkuose kaskart aiš
kiau darosi dvi skirtingos 
kuopos: vienoje stovi Angli
ja su Italija (kol kas), kitoje 
Lenkija, Prancūzija ir Ameri
ka. Lenkija visai menka, Pran 
euzija neperstipriausia, ' vien 
tik Amerika galinga. Jos tat 
žodį Lenkija negali paniekin
ti kol proto neprarado. Kitaip 
sakant Lenkų armijai nevalia 
apimti Lietuvos. -

Bet p. Colby'o nota tebėra 
J i reiškia kad Amerika ski
ria Lietuvą Rusams, bet ne 
bolševikams. Kol bolševikai 
Rusijoje tebėra gana stiprus, 
tol Lietuvai nėra pavojaus, 
kad ją Amerika atiduotų Ru
sams. Iki kol bolševikai Ru
sijoje sutirps, gal ir Amerikos 
nuomonė apie Lietuvą persi
mainys. 

Nekartą Amerikoje jauni
mas, ne iš žingeidumo kiek iš 
giminingo užsiinteresavimo, 
pamano apie tai kaip Lietuvoj 
jaunimas atsiliepia į laikinius 
tautos nuotikius; kokie jo tro
škimai! ant kokių pamatų jis 
stato savo ateitį! I r lyg at-
jauzdaiųas šias mintis, užma
rio jaunimas pilnai patenki
nančiai atsako tiems klausi
mams savo organuose "Atei
t i s " ir "Pavasa r i s . " 

Malonu ir linksma darosi 
skaitant tuos žurnalus. J ie 
palieka vieną žymų įspūdį — 
kad Lietuvoje ir Amerikoje 
jaunuomenė yra bendra ne
vien tautos pažiūromis, bet 
sumegzta ir stipresniu, neišy
rančiu ryšiu — dvasios vieno
dumu. 
Perkratinėkime nors trumpai 

ypatybes tų mėnesinių laik
raščių. 

"Atei t is ' • yra katalikiškos 
Lietums organas panašus į 
Amerikos "Moksleivį," Atei
tyje telpa gana stambių .straip
snių paliečiančių tikybą, filo-
zofija, dailę, politiką, is tor i 
ją, kalbą ir kitų. Ta pačia 
proga laikraštis supažindina 
mus su artimesniais atsitiki 

liau tapo galingiausia tuomet 
jos kultūra pradėjo pulti, ir 
kiaurai supuvo. Šiandiena 
mes džiaugiamės Romos mok
slo ir dailės veikalais, bet 
bjauriamės pasileidimu ir 
degeneracija kurią pagimdė 
fiziškos pergalės i r materija-
lis perteklius. 

Kritus monarchijoms ir ka-
ralijoms kilus Juirėms, griuvus 
tautoms, bet-gi liko viena di-# 
dėlė Institucija kurią laikų 
perversmės nepajudino nei ne
atmainė — tai Kristaus pas
tatyta Katalikų Bažnyčia, Iš-
tikro tautų politikos tyrinėto
jai ir tvėrėjai turėtų nuodug-
niai įsigumti ir is t i r t r jos 
mokslą — nes ant jos pamatų 
galime statyti ir tautos rūmą. 
Tik dora, mokslas ir kultūra 
pergyvena perversmių des
trukciją. Užtat Lietuvos vi
suomenė turėtų džiaugtis ma
tydama, kad ant tokių tvirtų 
pamatų mūsų jaunimas tveria 
savo ir Lietuvos ateitį. 

Margareta. 

Išmok 
dirbk $35 

Amatą. Už-
i $75 Savaitėj 
Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausia* amatas, 
mes išmokiname 
i keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

nantie*. Vietos atdaros. Specijalis 
KriauČystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

M ASTER SCHOOL 
190 TU. State Str. 

Kampas Lake str. amt 4tu lubų. 

• 
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PRANEŠIMAS. 

Liet. Labd. Sąjungos Centro 
mėnesines susirinkimas bus 
seredoje Rugp. 25 d. 1920. 
7:30 vai. vakare, Dievo Ap-

mais iš studentų gyvenimo.] veizdos parapijos svetainėje, 
prie Union ir 18-tos gatves, 
Chicagoje. » 

Pienai našlaičių prieglau
dai jau gatavi ir bus paro
dyti Centro susirinkime. 

Visos kuopos, Chicagoje ir 
toliaus, yra prašomos kuodau-
giausiai atsilankyti, kviečiame 
draugijas, kurios yra Labd. 
Sąj. narėmis, 

Valdyba. 

r Visatina Registrą-
• • z cija. 

* 

Šiandien 25 Rugpjūčio yra 
Chicagoje piliečių registraci-
į&, arba užsirašinėjimas. Kas 
heužsiregistruos šiandien tas 
negalės balsuoti ateinančiame 
rudeuije prezidento rinkimuo
se. Tuo pačiu laiku bus ir ki
tų valdininkų rinkimai. Šios 
dienos registracija tarnauja 
visiems rinkimams. 
. Reikia užsiregistruoti vi- PIRKITE KARES TAUPY-
šiems Lietuviams Amerikos MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Tiktai tat jiems šįmet bus la
bai sunku, nes kaip tik šįmet 
jų žmonės suvargo del ilgų ir 
sunkių streikų. Savo širdį Wa-
terburiečiai įdės į seimo su
rengimą, bet pinigo įdėti var
giai galės, nes tą pinigą išdė
jo streikui, kuriam pritariame 
ir mes tolymesnieji. 

Seimas turės žiūrėti nevien 
savo naudos, o taip-gi išreik
šti užuojautą ir vietiniems 
tautiečiams darbininkams. 

Privažiavimas į Waterburį 
yra sunkus ir painus del trau
kinių nesuderinimo, todėl iŠ 
tolymesnių kolonijų maža bus 
delegatų. Bet Connecticuto, 
Massachusetts'o, New York o 
ir N. Jersey valstijos gal grei
čiau prisiųsti delegatų negu 
visos kitos. Kadangi tų valsti
jų Lietuvių-Katalikų "pažiūros 
nesiskiria nuo kitų Amerikos 
Lietuvių Krikščionių Demo
kratų, todėl Waterbury'o Sei
mas vistiek išreikš visų nuo
monę. 

Todėl mes tam Seimui nuo
širdžiai linkime kuogeriausios 
kloties. 

Jis turės gana daug ir ga
na svarbių uždavinių. Tarp tų 
kas žin ar ne pirmutinis bus 
Federacijos Konstitucijos per
žiūrėjimas. Apgarsintasis 
" D r a u g e " jos projektas toli 
nėra tobulas, bet jis geras nors 
tiek, kad yra. Rasi ir Federa
cija padarytų taip, kaip Kuni
gų Vienybė, t. y. naująjį pro
jektą su mažomis permaino
mis priimti vieniems metams, 
kad išbandžius. 

GRESO IR KITŲ SEIMU A 
TIDARYMO IŠKILMĖS BEI 

VAK. PROGRAMAI. 

Rugpjūčio 30, 1920. 
Bažnyčioj pradėsime su Iš

kilmingomis Šv. Mišiomis 9:30 
pagal laika "Taupimo Dienos 
Šviesos.'p 

Pirmadienije, kaip Bažnytinė 
se apeigose, taip Seimo ati
daryme (11 vai.) dalyvaus 
vielinis Hartfordo vyskupas. 
Kuris taippat kalbės abejose 
vietose angliškai. 

Gį kun. Prof. Pr . Bučys 
Lietuviška pamokslą sakys 
bažnyčioje. 

Kongreso ir Seimų posėd
žiai bus Šv. Juozapo parapi
jos svetainėse, 49 Congress 
ave. ir 24 John str. 

, Vakarų Programai. 

Rugp. 29 — Sekmad. vaka
re, Liet. Raud. Kryžiaus Rė
mėjų Dr-ja statys labai įvai
rių margumynų vakarą. A-
part-to kalbės: Organizacijos 
pirm. kun. J . Petraitis, ir sve
čias Paryžiaus Universiteto 
Studentas kun. A. Vilimas. 

Rugp. 30. — Tai bus Piln. 
Blaivininkų S-gos puikus sn 
perstatymais vakaras, kurį 
puoš Liet. V^čių 7 kp. artis
tai, jų žiraųs kalbėtojai: 

Blaivininkų S-gos Dvas. 
vad. Kun. Pr. Juškaitis ir 
Kauno* Seminarijos Prof., 
Dvasiškas jos vadovas Ir Lie
tuvoje Pii. Biąiv. Dr-jos pir
mininkas kun. Meškauskis. 

Rugp. 31V. — L. R. K. Fe
deracijos vardu, Šv. Juozapo 
parapijos choras statys labai 

tė p. J . J . Baurio-vargoninin-
ko, svetainėje Duggan School 
Hali, Bank str. 

Rugsėjo 1. -— L. D. S. S-gos 
bus labai įdomus vakaras 
su teatru be to dar bus vie
nas iš žymių kalbėtojų kun. 
F. Kemėžis, [ 

Rugsėjo 2. — Pavargę ir iš
alkę ir svečiai galės gerai pa
sistiprinti ir gardžiai paval
gyti atsilankydami į Moterų 
S-gos vakarienę, kuri^bus 48 
Green str., svetainėje. 

Rūgs. 3. Tautos Fondo Dr. 
ja darįs vakarų užbaigimą 
parinktais kalbėtojais bei ki
tokiais įvairumais. 

Delegatams atvykus, norin
tiems apsigyvęti viešbutyje 
1) The Elton Hotel ir 2) 
Kingsbury Hotel, • pirmasi 
randas ant West Main str., 
gi pastarasis ant Center str. 

Iš čia pasiekti Lietuvių 
Centrą imkite gatvskarį 
Bank str., arba Town Plot 
car, tiedu pristatys beveik iki 
vietai. 

Kun. J . J . Valantiejus. 

Galima drąsiai sakyti kad 
"Ateitis** yra lopšinė prakil
nių krikščioniškų Lietuvos 
jaunimo idėjų, kurios subren
dusios išduos Lietuvai puikų 
ir stiprinantį rvaisių. 

M Pa vasaris* * Lietuvių Kata
likų Jaunimo Sąjungos orga
nas panašus į mūsų " V y t i . " 
Nors jame nėra tiek gilių mok
sliškai atsižymėjusių raštų 
kaiu tai /Ateityje tečiaus į-
vairios eilės ir literatūros 
vaizdeliai tikrai žavėja savo 
jausmingumu. Kaip "Ate i t i s " 
yra, lopšinėr jaunųjų Lietuvių 
idealų, taip " P a v a s a r i s " yra 
židinys karštoms tėvynės mei
lės liepsnoms. 
Istikro, džiaugsmo šiurpuliai 

perima skaitant prakilnius if 
augštus jaunimo siekius. Nors 
jaunos mintys dar nepilnai iš-
sireiškia jųjų žodžiuose, bet-gi 
galime matyti kad jų suprasi
mas apima pilnai laiko nepa
keičiamas tiesas. J ie permato 
ir supranta kad dvasinė ir 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė s a \ o of! a po 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, motery tr vy
rų liffų-
Valandos nuo 10 iki lt išryto; nuo 
t iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:11 
vakare. Nedėliomis l t iki 1. 

Telefoną* Drexel 2880 

S. D. LACHAWICZ 
IiTJETUVYS GRABORTU6 

Patarnauju. laidotuvėse ko pigiausia. 
Reikalą meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užgonedintL 
2814 W. 28 PI. Chicago. HL 

i t te. 

J.P.WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
VAL. Vakarais 7 iki 9 
Nedėliomis 11 iki 1. 

4509 S. Ashland Ave. Chicago, Dl. 
Phone Yards 1053 i 
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Dr • M. Stupaicki 
3107 So. MorgUI Street 

CHICAGO, IIAJIMOIM 
Telefonas Yards MtS 

Valandos: — f Iki 11 U ryto; 
I po pietų Iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo i Iki t vai. vakarą 

;•: 

TRUMPOS PATARMĖS KE 
LIAUJANTIEMS 1 LIE

TUVĄ. 

1. Saugokis nesąžiningų Lie
tuvių agentų, tarnaujančių 
svetimoms keleivių kompani
joms ir išperkančių tautie
čiams klaidingus tikietus į 
svetimas šalis. . 

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

3. Neprisidėk prie svetim
taučių kuopos, keliaujančios 

minties galybė pergali t'izig-jį pietinę arba vidurinę Eu-
ką. spėkų. 

Kas is to jei tauta turi 
plačias žemes ir galingas ka
riuomenės? Su laiku išsivy
sto stipresnės jiegos ir pa
vergia jų. Tik mokslas ir kul
tūra, tiesa, teisė ir teisybė y-
ra šarvai kuriuos jokia mate-
rijalė jiega nepervers. Roma, 
kad ir stabmiejdiškoje dvasio-

= 

MEDALIU IR PINIGU 
. PARODA. 

Chicagos Lietuviams Nau
jiena. , 

Šią savaitė Chicagoje yra 
Amerikos Numismatų Draugi
jos, įvairiausių senų pinigų 
bei medalių paroda. Chicagos 
Dailės Institute, Odanes Str. 
ir Michigan Ave. Toje parodo
je užima labai žymią vietą ir 
Lietuviai. Lietuvius atstovau
ja parodoje • visiems gerai ži 
nomas prakalbininkas, medi-

puikų koncertą, po vadevys-1 cino* gtudsmtas A. M. Račkus. 

kuris yra nariu Amerikos Nu-
mLsmatų Draugijos. 

A. M. Račkus turi išstatęs 
parodon daugybę savo surin
ktų Lietuviškų pinigų, meda
lių, juostų ir kitokių istoriš
kų dalykėlių. Svarbiausia už 
vis ką yra " Bolševikų Duo-, 
n a " , kurią parvežė iš Lietu
vos Prekybos Bendrovė. Visi 
Chicagos Lietuviai, kurie no
rite pamatyti senų Lietuvos 
pinigų iš 15to ir vėlesnių am
žių, ir Bolševikų Duonos, kurį 
buvo vartojama kaipo pinigai 
savo laiku: tai atsilankykite 
į Chicagos Dailės Institutą, 
ant antrų lubų Room 25;reikia 
paklausti sargų jie (parodys 
kur yra Numizmatų paroda. 
Paroda tęsis tik iki ketvergui 
26 šią seredą visiems įėjimas 
dykai. To^el norintieji maty
ti indomybių pasiskubinkite. 

V. M Stulpe. 
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PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRKOL'iS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

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

Bes. 2914 W. 4Srd Street. 
Nuo ryto iki p ie t 
TeL McKinley 268 

—-i 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS LB CHTUL RGAa 
Ofisas Ir OyvenJmo vtsts 

S262 So. Halsted Str. 
Ant Viršaus Cniversal State Benk 
Valandos nuo 16 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 Iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 2. 
M 

ropą; draugauk tik su tais, ku
riuos tikrai z. u ai, kad važiuo
ja į Lietuvą. 

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

5. Atstovybėje nakvoti ne
galėsi,, dėlto nusisamdyk kam
barį viešbutyje. Paryžiuje pa
tariami viešbučiai: Hotel d 
Oxford, Hotel de Louvain, 
Hotel d Orchamps. J ie visi 
yra netoli geležinkelio stoties 
prie gatvės Budapest nume
riais 8. 10, 12. Jie yra pigus. 

6. Girtas būdamas neik iš 
kambario, pateks į kalėjimą 

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

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

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

10. Prieš eisiant ..į'^e&rojjj 
Atstovybę susiliaok Su-ja 
lefonu Paryžiuje Paiesy S7-

— 

TeL Drovsr 7241 

Dr. C. Z. Vezilis 
LTETUVIS D E i m S T A S 

Valandos: sno 2 ryto iki 2 vak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4712 SO. ASU LA JI D AfBJUJM 
47 

i Tei. Pullman S42 ir 3180. 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

10900 Michigan Ave. Itoselande 
Vml. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 

6:30 iki 8:80 vak. 
2 * * * ! • » » » » « • • • • » • • • • Į Į l Į Į i l 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

29 South U Salto Street 
224 

mmmm* mm • * *• 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
• TeL Verda 4eSl 

Resid. 1129 Independente BlvdL 

DR. A. A. ROTH, 

. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
•«r 

•mtm ——I 
CUSTER. MICH. 

l|f||iO tVTAf.tM:— 

Mc»(«**0 IMMUKUIMO ki iniMrtui . IV-n 
'<**!>**. O h . Morty t « m t i « ^ ir 
HU4 i«Kl<*iu> k a i t i l k r ^ t . 

M. f ZM.ntUKAk REIKALAUJA. 

Gyvenant Amerikos įmes
tuose gana ilgą laiką tankiai 
būdavo ateina noras, pamaty
ti kaip Amerikos ūkės yra ve
damos. 

Paskutinę savaitę Liepoe 
mėnesi j e man teko pasilanky
ti pas Ūkininkus Lietuvius 
apielinkyje Custer Mich. 

Iš Chicagos ligi Custer va
žiuojant gelžkeliu bemaž yra 
apie tris šimtai (300) mailių 
pakeliu j teko pastebėti visokių 
gerų ir menkų ūkių Michigan 
valstijoje. 

Pagal mano nužiuriejimo 
matėsi, kad Lietuvių apgy
venta Custero apielinkėje žemė 
yra nebloga. Ūkininkai gerai 
gyvena, vasariniai javai gana 
puikus ūkės vedamos pavyz
dingi, visi draugiškai sugyve
na. ^ * ^ i 

Teko pastebėti, kad Custero 
Ūkininkai Lietuviai turi suor
ganizavę draugiją Šv. xlntano 
vardu jos tikslas yra pagelbė
ti savo tautiečiams nori n-
ties įsigyti ukę ir apsisaugo
ti nuo visokių išsinauduojimų. 
Kas pirko ukę per virš nu
lietą draugiją tas liudija tu-
riejęs teisingą patarnavimą. 

Draugijos administratorius 
yra p-nas Daunora, gana 
stambus ir sąžiningas ūkinin
kas. 

Apsilankęs į Custer. 

SIOUX CITY IOWA. 

Mus aplankė brangus sve
čias k^ tik sugrįžęs iš Lietu
vos kun. D. Mikšys, senasis 
mūsų Debeikių klebonas. Mat 
mūsų mieste tarp Lietuvių 
daugiausia yra Debeikiečįų. 

Svečias viešėjo pas mųs ke
turias dienas. ŽČolinėje 15 
Rugpjūčio jis atlaikė Sumą ir 
pasakė gražų pamokslą. Va
kare jis laike prakalbą apie 
Lietuvos dabartinę pradėtį. 
Iš tos prakalbos patyrėme 
daug naujų žinių. Ką kuri. 
Mikšys buvo matęs šįmet Lie
tuvoje savo akimis, tą ir mums 
pasakė. 

Mes esame labai dėkingi 
gerbiamam svečiui. Dievas 
lai jam atlygina šimteriopai! 
Lai suteikia kun. Mikšiui 

-sveikatos, kad dar ilgai galė
tų darbuotis tėvynės naudai. 

J. Zabulionis. 

WEST PULLMAN, ILL. 

Rugp. 1 d. šiais metais bu
vo Šv. Petro ir Povilo para
pijos pusmetinis susirinki
mas, į kurį suėjo nedaug žmo
nių. Atkalbėjęs maldą, gerb. 
klebonas kun. J. Paškauskas 
smulkmeniškai išdavė apyskai
tą įeigų ir išeigų kiekvieno 
mėnesio. Iš raporto pasirodė, 
kad parapijos ižde pinigu ran
dasi $7,684.73. Iš tų pinigų 
šiame pusmetije yra atmokėta 
2,500 dol. skolos; atnaujinta 
"insurance" 5 metams. Tat 
atsėjo virš 500 dol.; atmokėti 
nuošimčiai $562.50; bažnyčios 
išmalevojimas kiti pataisymai 
1,100 dol. klebonijos stogas ir 
vandeninės triubos virš 100 
dol.; taip pat atmokėta "spe-
cial assessment, anglys ir ki
tos bUos. 

Visi parapijiečiai esame la
bai dėkingi savo klebonui už 
sumaningą parapijos vedimą 
klebonas taip pat matyt yra 
pilnai patenkintas ir ragino 
žmones tolesniai taip gra
žiai remti savo parapijos rei
kalus. Šiais metais nerengia 
jokio pikniko nei bavaro, nes, 

ir išlaidų, patys parapijiečiai 
nutarė, to vietą pinigais su
aukoti. Baigiant susirinkimą, 
klebonas pranešė, kad Šv. Ka
zimiero vienuolija tikrai pri
žadėjo ateinančiais 'Į metais 
duoti seseris mokytojas. 

Birželio 20 d. mūsų bažny-
čioj buvo vaikučių pinna Šv. 
Komunija. Prie Dievo stalo 
aitinosi 13 mergaičių ir 7 ber
niukai. Graudus buvo reginys, 
kuomet klebonas išėjo su kuo-
pa ir ministrantai su kryžium 
bei uždegtomis žvakėmis pa
silikti Vaikučių prie bažnyčios 
durų. Choras giedojo Vieni 
( ieator Spiritus." Visų akys 
tapo nukreiptos j tuos nekal
tus kudykėlius einančius su 
degančiomis žvakėmis prie al
toriaus. Tėvų ir giminių nia-
tJvi ašaros riedėnčios per 
kvuostus, kuomet su savo vai' 

kučiais artinosi prie šv. Ko
munijos. Toje iškilmėje klebo
nas pasakė vaikučiams gražų 
pamokslą, ragindamas iki mir
ties tankiai vaikščioti išpa
žinties ir Šv. Komunijos. 

Birželio 24 d. Jo Malonybe 
Chicagos arkivyskupas sutei
kė 150 ypatoms dirmavonės 
sakramentą. Toji išklimė da
rė nepaprastą įspūdį. Skait
lingas būrelis berniukų ir mer
gaičių su gėlėmis patiko lau
ke Jo Augštą Malonybę arki
vyskupą. Įėjus bažnyčion 
žmogus jautiesi lyg užžavė
tas, nes naujai išpuošta baž
nyčia tartum visus prie savęs 
traukia; visur žvakių ir elek
tros šviesa blizga;, Evangeli
jos šone matosi papuoštas 
arkivyskupo sostas. C1ia toj 
pasirodo skaitlingas būrys 
dvasiškjos ir arki vysk ūpas. 
Prieš suteiksiant sakramentą 
kun. A. Brisk* pasakė gražų 
pamokslą. Kitą pamokslą pa
sakė patsai arkivyskupas. 
Užbaigus dirmavoti, Augštoji 
Malonybė*suteikė palaiminimą 
su Šv. Sakramentą. 

Rugpjūčio 18 d. Lietuvos 
Misija aplankė Wcstpullma-
niečius su prakalbomis. Kal
bėjo p. Žadeikis. Jam įeinant 
į svetainę choras usdainavo 
Lietuvą Tėvyne mūsų. Žmo
nių prisirinko pilna svetainė. 

Kiek Lietuvos bonų par
duoti nepatyriau. 

40 vai. atlaida1, prasidės 12 
d. Rugsėjo. 

Geresnieji katalikai jau ren
giasi prie tos brangios šven
tės, nes kiekvienas trokšta sie
los ramybės ir sustiprinimo. 

V. P. Parapijietis. 

TĖMYKITE! 
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Jieškote pastovaus darbo? 
Mes turime daug darbų jums 
mūsų fandrėse kaipo leibe-
riams ir i)agelbinmkam6. Gte-
ra mokestis. Ateik į mūsų Ėm-
ployment Dept. bile dieną. Mes 
norėtume pakalbėti su jumis 
apie tai. 

LINK BELt 0 0 . 
329 West 31th Str. 

= 

Šią svetainę stato Detroit Lietuvių R. K. Sąjunga. Svetai
nė bus graži, tilps apie 500 sėdynių. Stovės ant kampo Dix 
Ave. ir 25-tos gatves ant West Side gražioj vietoj priešpat bu
simos naujos Šv. Antano bažnyčios lotus. Pienus sudarė ir sta
tymą prižiūri Lietuvis inžinierius, p-as Matas Žaldokas iš 
Chicagos. Svetainė kaštuos apie $75,000.00. Kapitalas susidės 
iš parduodamų šėrų vienas šėras po 10.00 dol. Šerų galima 
pirkti kreipkitės pas sąjungos sekr. 

Leonas Vinalis, 
764 25th Str. Detroit, Mich. 

iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT 0 0 . 
39th A STEWART 

KORONA 
" FiRRATRD 

BITTER WINE 
Patariamas nuo netekimo Appetito, skilvio nemalimo, 

nevirškinimo, viduriu užkietėjimo, susilpnėjimo, rie-
mens, įvairių silpnumų — sveikėjime ir apskritai nuo 
pilvo suirimo. 

Parsiduoda durgštoriuoso. Reikalaukite — Korona 
Wine arba rašyk— 
B. R. K.OZLOW6KI, Laboratories 4766 80. Loomis Str. Clilcago. 

^ • » 
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porą Lietuviškų dainelių, taip 
ir leidom tą brangų laiką, ku
ris gaivina žmogaus sielą pri-
pripildydamas smagiais įspū
džiais žadindamas prie augš-
tesnio įdealo. 

Vietinė kp. rulaukė netikė
tai naudingo nario, kuris atsi
lankė iš Chicagos, būtent p-no 
Kaliukaičio. Jis yra rimtas 
eliro vedėjas jis čionai ap
sistojo laikinai, bet turės dar
bo mokindamas Vyčių jauni
mą. 

Rugpjūčio 29 dienoje vieti
nė kupopa rengia pikniką ti
kslu linksmai laiką praleisti, 
ir kiek pelno padaryti, nes 
kuopa daug turi išlaidų. (Jai 
kas manytų, kad išlaidas su
daro del kokių nereikalingų 
dalykų. Bet visai ne. Truin-
pai paminėsiu stambesnius is-
laidsa: Lietuvos Laisvės pas
kolos bonų pirko 50.00, pri
sidėjo prie labdarybės amžinų 
narių 100.00/ O kur mažesnės 
aukos? Taip tai ir vyčiai su
naudoja savo brangų laiką ir 
darbą tautai ir Bažnyčiai. 

Dieve duok jiems pasiseki
mo. P. Pavilionis. 

MARŠRUTAS. 
Šis maršrutas yra surengtus 

Dr. A. L Grvlėiunui tikslu pa
aiškint Ameriicftl Lietuviams Lie
tuvos ekon) Ui'ii stovj. 

Bus aiški*! -mr, ar yr:i rH ĥlus 
važiuot Amerikos Lietuviams į 
Lietuvą ? 

ANT TOWN OP LAKE 
Sercdoj Rugp. 25 d. 7:30 v. v. 

Darvinskicnes svet. 4628 So. 
Wood St. 

BRIGJITON PARKE. 
Pėtnyeioj Rugp. 27 d. 7:30 v. 

v. 4535 So. Roekwell St. F. Du-
browskio ir V. Stiklio svet. 

CICERO, ILL. 
Subatoj Rugp. 28 u. 7:30 v. v. 

J. Neffo svet. 1500 So. 49th Ave. 
Viršminetu apielinkių Lietuviai 

nepraleiskite progos neišgirdė siu 
svarbių prakalbu. . 

Kniečia L. A. Rūbų Išdirbimo 
B-vė. 

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

Darbas pastovus. 
CRANE COMPANY 

Employment Departments 
40th St. & South Kedzie Ave. 

Or 
15th and Canal Street 

— 

KENOSHA VVIS. 

s 
Išvažiavimas Rugpjūčio 8, 

ių metų, Lietuvos Vyčių 38 
kp. buvo surengusį šeimyniš
ką pasiliksminimą prie Peris 
ežero žaliame gojelije. Anks
tį sekmadienio rytą po 8-tų 
pirmų Mišių gražus jaunimo 
būrelis susispietė į vežimą ir 
leidos per žalius laukus link 
paskirtos vietos linksmai dai
nuodami. Nuvažiavę visi gėrė
josi tyro oro kvapu, tarsi kaip 
po Lietuvos žalius medžius, 
tik negirdėti paukštelių čiul
besio, kurie mums žadindavo 
kas rytas Lietuvoje. 

Sulaukę pietų valandos visi 
susirinko po šakotais medžiais 
šeimininkės ištiesė baltas stal
tieses ir prasidėjo skanus už
kandžiai. Rengimo komitetai 
prabilo širdingais linkėjimais 
į visus Lietuvos Vyčius, tad 
kuo daugiąus darbuotus Lie
tuvos ateičiai. Toliaus . sekė 
daugiau ; , trumpų prakąlbėlių 
ir linkėjimų. Pasibaigus pie-

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

vengdami bereikalingo vargo tuzns . visi sustojo, sudainavo 

20 d. Rugpjūčio š., m., buvo 
paskirta p. J. Vileišiui čia 
kalbėti apie Lietuvos laisvės 
paskolą. Bet kiiip praeitą kar
tą p. Žadeikis visai neatvažia
vo, taip dabar p. J. Vileišis 
žymiai suvėlino atvažiuoti: 
Jokių pasekmių nebuvo, nes 
žmonės; kurie labai skaitlin
gai buvo susirinkę paskirtu 
laiku išvaikščiojo. Nedaug te
liko laukti. Naivieno bono ne
parduotą. Gaila, kad taip be
tvarkiai yra vedama Lietu
vos bonų pardavojimo kompa
nija. Už tai vietoj penkių mi-
iijnų, dar liei už du milijonu 
naparduota bonų.' 

Vietiniai parapijonai ren
giasi prie parapijos bazaro, 
kuris bus 5 ir 6 Rugsėjo, Pe-
tučko darže, 14th ir Central 
ave. Tikimasi, kad netik vieti
niai lietuviai skaitlingai su
sirinks, bet ir Is f iii jų, Harvey 
ir Steger Lietuviai atvažiuos 
į tą kermošių. 

Žolių šventėje pirmą kartą 
choras vedamag vargonininko 
Petro AtkooaiČio giedjo per 
sumą, sutartinai ir gražiai .pa
giedojo. Tikimės toliau dar 
geriau išsilavinti. O žiemai a 
tėjus surengs gražių vakarų, 
kurių čia labai trūksta. # 

Girdėjau, kad Apaštalystės 
draugija rengia vakarėlį 29'd. 
Rugpjūčio, š. m., V. Balnio 
darže. Gerų pasekmių. 

Dėdė. 

MUZIKOS MYLĖTOJAMS. 
Nauji Ir gražy?, muztk. veiKalai 

Raidos su žodžiais del plano, ka tik 
išėjo iŠ spaudos. 
1. "Gana broliai" dnetan 50c. 
2. "Kas ntau darbo" duetas . . 60c. 
S. "Kudicv, gimtinė" Solo 50c. 
4. "O Lietuva numylėta" 50c. 
5. "Laiškas pas tėvelį" Solo . . 50c. 

Užsisakant šiuos veikalus kartu 
reikia siųsti ir pinigus per money 
orderi arba registru otam laiške, 
(Ftampu nesiųskite). Išleidėjo vardu. 

1. A. ŽEMAITIS. 
:,io So. Wc*t St. Shcnandoah, Pa. 

PIGUS PARDAVIMAS. 
Ant pardavimo nedidelė laniiuKc iš
viso 3 akeriai, galima laikyti karvę, 
kiaulių, vištų ir prisiauginti daržo
vių kurias pardavus geras pelnas. 

Galima auginti kiaulių, nes tie pa
tys miesto gyventojai tuojaus nuper
ka, taippat ir daržovės ir pieną.. Yra 
stuba su 5 kambariais, gražus skie
pas gerai ištaisytas, tvoros šimet sta
tytos, gatvė akmeninė, vienas viors-
tas l miestą, žemė visa lygi kaip 
stalas. Čionai viskas auga, uogos ir 
kiti dalykai, lieka žagrė, akėčios ir 
kiti reikalingi dalykai. Čionai yra ke
letas lietuviškų šeimynų, kurie turi 
lotus nusipirkę galima pirkti lotus 
ir budavotl. 

Kas norėtų prie daikto nusipirkti 
lotų pardusiu labai. pigiai ir da pa-
barguosiu, ta vieta netoli nuo Pitte-
burgho, ant trūkio tiktai 60c. i Pitts-
burgh|. 

' Priežastis pardavimo savininkas y-
ra siuvėjas ir turi biznį mieste, ir 
negali apžiūrėti žemės užtat priver
stas parduoti. Išpardavimas bus per 
3 dienas Rugsėjo 5, 6, ir 1. Kurie 
manote pirkti atvažiuokite ir galėsite 
nusipirkti žemės labai pigiai, arba 
kas norės galės nupirkti visą farmą. 

M16KIS, 
275 Park Ave. CIairton, Penna. 

REIKALINGI 
Anglių mainieriai. 

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

2-ros lubos. -

REIKALINGI. 
Rankų Srubų mašinų ope

ratorių. 

Roth Mfg. Company 
1600 South Kilbourn Ave. 

REIKALINGI. 
Lefberiai 50 mokintis molding 61c. 

t valanaa. 9 valandas dienoj. Savaiti
nę mokestis. Po trumpo laiko duo
dama piece work. Brackingin vyrai 
gali padaryti nuo $8.00 iki $10.00 
piece work. Pastovus darbas 6 die
nas savaitėj. 8] vieta randasi Chtca-
goj. Atsišaukite Employment De
partment. 

• 8 W. Harrison Street 
1 • • i 

REIKALINGI. 
Leiberiai mokintis "molding* Chi-

eagoj, «lc. i valanda 9 vai. J dieną. 
6 dienos savaitėj. Darbas pastovus. 
Po dviejų savaičių pamokinti vyrai 
uždirba po $10.00 j diena. Turi 
gyventi ant West Side. Atsišaukite 
Employment Bureau. 

68 \V. Harrison Str. 

' 

PANBD&LIS. RUGPJŪČIO 30 d., — Federa-
cijoB Kangreso atidarymo iškilmėse: Pa
maldos bažnyčioje, Federacijos Kongreso 
pradžia. Vakare Federacijos Tarybos 
pirmas posėdis. 

ANT PARDAVIMO. 
Ant pardavimą mūrinis namas 6 

metai kaip statytas, gera vieta del 
visokio biznio ant kampo 2S00 S. 
Leavitt St. klausk M. Z. Palonis. 

i —— 

PIGIAI IR GERAI. 
Parduodam ir mainom namus, lo

tus, farmas ir visokius biinlus. Paa 
mus salima gauti visokių pasirinki
mų. 

Atsišaukite paa: 
A. GRIGAS A CO. 

SI U S. BLalsied st., Ghicago, U . 

WARSAVINGSSLAMPS 
' 1SSUED BY THE 
UNITED STATE* 
GOVERNMENT 

AJIT PARDAVIMO 
gera kampinė grosernė, Lietuvių ap
gyvento j vietoj. 

2058 S. Law Ave. 
= 

ANT PARDAVIMO 
Negirdėta proga gauti gra

žių dviem pagyvenimais mū
rinį namą ir taippat gerai iš
dirbtą bianj. Pirmos klesos 
knygynasi ir Cigarų krautuvė. 
Namuose jiaujausi įtaisymai, 
kaip va: visame name gazas, 
geriausi elektros įvtdimaį, 
maudvnės abejuose pagyveni
muose, basementas, akmens 
pamatas 2 pėdų ir 18 colių 
storas Grindįs basemente ce
mentinės. Garu šildomas vi
sas namas. Suros naujosios į-
taigymo 1-mas pagyvenimų — 
pirmos klesos knygynas ir 
cigarų krautuvė kampas 47-
tos ir Wood gatvės Grindįs 
muro, durįs ir langai ąžuoli
niai. 2 pagyvenime durįs ir 
langai taippat ąžuoliniai. 

Parduosiu namą ir biznį vi
dutine kaina dėlto kad išva
žiuoju į Europą. Atsišaukite 
tuojaus į ' 

P. MAKAEEWICZ. 
175T *?, *VT St., Cbicago, UI. 

) 

UTARNINKAS, RUGPJŪČIO Si d., ir 
DA, RUGSfcJO 1 d., — Lietuvių Darbi
ninkų Sąjjungos ir Moterų Sąjungos sei
mai. 

* » 

KOTVERGAS, BUGSĖJO 2 d., - Teutos Fon
do, Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų Draugi
jos ir Pilnųjų Blaivininkų Susivienijimo 
seimai. 

. 

PĖT!nr*IA, RUGSĖJO 3 d., — Federacijos 
kongreso užbaiga. 

SUBATA, RUGSfcJO 4 4 , - Spaudos Drau
gijos seimas ir Federacijos Tarybos ant
ras posėdis. 

Waterburio lietuviai katalikai, Federacijos Kongre
so iškilmių ir vakarų rengėjai netrukus praneš 
spaudoje Federacijos Kongreso salės antrašą ir 
rengiamų .vakarų eilę. 

i 

Draugijos, kuopos, parapijoSj kliubai, pri
klausantieji prie Federacijos tuojau sušaukit 
susirinkimus ir išrinkit atstovus, į Federacijos 
kongresą. Nuo kiekvienos 10 narių galima sių
sti į Federacijos kongresą po vieną atstovą. 

Federacijos Sekretsrijatas šiuoini kviesda
mas Amerikos lietuvių latal ikį draugijas, or
ganizacijas, kuopas, parapijas ir kliubus į Fe
deracijos kongresą, šaukiamą Waterbury, 
Conn., nuo Rugpjūčio 30 d., iki Rugsėjo 4 d., 
š. m., atvirai tiki, kad jie sa*vo atstovus pri
sius į kongresą dirbti svarbaus darbo Kata
likų Bažnyčios ir 'Lietuvių Tautas naudai ir 
garbei. 

Federacijos Sekretorijatas. 

BE - M 
L3ŪD 

ENGT A vrwrp 7% Czllcr l:ac -^ ̂ Ū^ dâ ms 
«md department storas -

ENOLANDER SPRINO BED CO. 
3iewYoA -Brooldyn - GhJctg* 

. ' 
m 

\ "Draugo" Knygyne 
Galima gauti laikraščių iš Lietuvos 

"DRAUGIJĄ" 
Nuo N. I — 6 (po du numeru knygoje. Knyga $1.00) 

—«. <4mm. 

• • "GANYTOJĄ" 
'(Dvasiškijai Ha:kraštį) 

L 
N. 6 ii 7 po 35c. Kiekvitnai numeru 

• < • • I! I • • • • • » • 

l i H 

"ŽVAIGŽDĘ" 
Katalikų dvasiškiems reikalams laikraštį 

N. 6 ui 25c 
Adresuokite: 

'DRAUGAS" PUBL CO. 
2334 So O&kley Ave. Ohicatfo, UUnoi*. 
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CHICAGOJE. 
- • • • • K 

KATAUKIŠKOS ŠVENTES, ŽMONĖS NERANDA PRA 
GYVENIMO. 

Trečiadienis, Rugp. 25 d., 
šv. Ludvikas, kar. 

Ketvirtadienis, Rugp. 26 d.. 
Šv. Zefirinas kank. 

TAIKOSI ILLINOISO ANG 
LEKASIAI. 

Illinois anglekasyklų opera
toriai ir anglekfisių unijų at
stovai šiomis dienomis susi
rinkę paskyrė komitetą iš 16 
žmonių, po S iš abiejų pusių. 
Tam komitetui paverta aptar
ti ir nustatyti didesne užmc-
kestį anglekasiams. 

Sakoma, jog paskirtas ko
mitetas kuoveikiaus imsis dar
bo ir trumpoj ateityj paskelbs 
savo nuosprendi. 

Pasakojama, kad operato
riai sutiks darbininkams pa
didinti užmokesti, bi tik grei
čiau pabaigti tuos nesmagu
mus ir spėrjai imties- darbo 
kasyklose, ypač artinanties 
•žiemai. * 

Evanstone katalikų parapi
jos klebonas, kun. Smyth, pas-
kelbė, jog viena pora žmonių 
su trimis mažais vaikais il
gas laikas nesuranda pagyve
nimo. Namų savininkai nepar-
^amdo flatų žmonėms, turin
tiems vaikų. Kad tuo tarpu 
tie patys savininkai mielai 
priima žmones, turinčius šu
niukus, kačiukus, pijanus ir 
tt. . 

Kun. Smyth atsiliepia tad, 
argi nesiras Evanstone ar 
Chieagoje koks geraširdis 
namu savininkas, kurs mvlė-
fu mažyčius .čiulbančius ir 
meilus vaikus. * 

CtCHRO. ILL. 

TA PATI SENA PASAKA. 

Iš Wasbingtono pranešama, 
jog generalis šalies prokuroras 
įsakęs distriktų prokuroram^ 
kuoveikiaus atlikti tardymus, 
surištus su anglių pirklių suo-
kalbiavimais padidinti ang
lims kainą. 

Jei butų susekti kokie nors 
snokalbiavimai, įsakyta be jo
kio atidėliojimo kaltininkus 
patraukti teisman. 

SUIMTAS ŽINOMAS POLI 
CIJAI VAGILIUS. 

. 
Policija suareštavo sena 

jai žinomą Josėpb Carville ir 
jo moterį. J is kaltinamas ap
vogime (Ireenberg Style krau
tuvės, 6442 So. Halsted gat. 

Policija jo pagyvenime pa
darė kratą ir atrado daug pa> 
vogtų daiktų. Nereikia aiš
kesnio prirodymo. 

Carville nesenai teisme bu
vo kaltinamas už žmogžudys
te. Bet išsisuko. 

UŽPULTA IR SURAIŽYTA. 

FARMERIS PAŠOVĖ MER 
GAITC. 

Policija suareštavo Peter 
Slius, 4331 So. Crowford^ave., 
kurs tame plote farmeriauja. 
J i s kaltinamas už pašovimą 
13 metų mergaitės Petronėlės 
Farmus. J i pašauta iš papras
tojo šautuve šmotais veidan 
ir šonan. 

Slius neužsigina. .Bet sako, 
Ura1 ta mergaite ėmus daržo
ves nuo jo farmos. Kuomet 
jis šovęs, Petronėlė* su sayo 
dviem seserim skynusi loinei-
tes (pamidorus). 

Mergaitės t ė vii tuo tarpu 
tvirtina, kad jinai su kitais 
vaikais rinkusi pagalaičiiH 
šalimais Santa Fe geležinke
lio bėgių. 

29-oje gatvėje, arti Lake 
Sbore geležinkelio, aną vaka
rą nežinomas piktadaris už
puolė ir suraižė Miss Floren-
ce O'Connor, 33 metų, 320 
VVest 22 gat.' 

Policija tvirtina, kad tai 
busiąs kokio nors pakvaišė
lio darbas. 

PAŠOVĖ, KAD NEPARDA 
VĖ ANGLIŲ. 

PINIGŲ NETURI IR NE 
NORI 

Cbicagos valdyba neturi iž
de pinigų. Miesto administra
cija aimanuoja, jog negalinti 
sudurti galų su galais. 

Bet štai telefonų kompani
ja indavė valdybai čekį $438.-
941, kaipo atlyginimą už kon-
c* f i jas. 

Miesto valdyba atsisakė 
priimti pinigus, kaip yra atsi-
kiu<i pinigus priimti ir nuo 
gatvekarių kompanijos. 

Tam tikslui yra priežasties. 
Valdyba byluojasi su teMonų 
kompanija del padidintų ra
tų už telefonų vartojimą, del 
laužymo su miestu padaryto 
l.ont rakto. * 

Miestas neturi pinigų. Bet 
duodamų neima. Atrodo dau
giau kaip stebėtina. 

Roy C. Smitb, 5310 So. De-
arborn gat., reikalavo George 
Hayes, 5305 So. Dearborn gat., 
parduoti jam vežim'ą anglių. 

Hayes atsisakė sekmadienyj 
užsiimti anglių prekyba. 

Tad Smitb išsitraukė revol-
ri ii- pašovė Hayesą ausin. 

Smitb atsidūrė kalėjiman. 

NEŽINOJCS KAD UŽTAI
SYTA. 

Frank Horzat,2310 So. Hal-
sted gat., saliunininkas, valė 
šautuvą, nežinodamas, kad ta
sai užtaisytas. 

Šiandie jis yra ligoninėje 
su sužeistu keliu. 

BATUME SIAUČIA CHOLE 
RA.* 

Gi pietinėj Rusijoj — šiltinė. 

NEATPINGA MAISTAS. 

Iš AVashingatono praneša
ma, kad sulig Darbo depar
tamento tyrinėjimų maistas 
Su v. Valstijose ne tik neat
pinga, bet kaikurie produktai 
dar labjaus brangėja. 

Konstantinopolis, Rugp. 25. 
Apturėta žinių, jog išnaujo 
perkirstos anglų susinėsimo li
nijos tarpe Bagdado ir Mosu-
lo /ir tarpe Bagdado ir Persi
jos užlajos. x 

Parėjo žinių, jog Batume 
siaučia cbolera. Kasdien su
serga apie 50 žmonių. Ir di-
desnėji susirgusių dalis mirš
ta, N 

Pirmiau cbolera siautė pie
tinėj Rusijoj, ypač Sevastopo
ly j ir K rime. Šiandien ten vi
sur siaučia šiltinė. 

Dideli kviečių uiderėjimai. 

Rymas, ~Rugp. 25. — Įnter-
nacijonaliam Žemdirbystės In
stitute paskelbta, jog Austra
lijoj šįmet kviečių užderėjimai 
50 nuošimčių; didesni už per

nykščius metus. 
-

Lietuvos Misijos Pirmininko 
Jono Vileišio prakalbos Rugp. 
19 d. 1920 m. Šv. Antano pa-
rap. svet. 

Žmonių buvo neperdaug 
Misija pasitikta su Šv.x Ant. 
parap. Benu ir prakalbos pra
dėtos Lietuvos himnu. 

Iš p. J . Vileišio kalbos pa
aiškėjo daug neaiškumų. J i s 
tvirtina, kad Vilnius, Lietuvos 
sostine tikrai Lietuvių ranko
se. Jei kokie pavojai iš Len
ku, arba iš Rusų pusės užei
tų, tai Lietuva pati su* savo 
priešais apsidirbtų. 

Mes laimingais save skaity-
toniėm žinodami, kad Lietuva 
įstengtų apsiginti nuo priešų. 

Kad ciceriečiai mokėjo gal 
Imt gražiausiai pasitikti Lie
tuvos Misiją pirma syk atva
žiavusia, iš Lietuvos, tai liudi
ja, kad ciceriečiai Krikščio
nių Demokratai ir laukė nuo 
Liet. Misijos aiškių bėgančių 
žinių. .0 kad žiniose aiškumo 
buvo stoka, tai p. J . Vileišis 
šiandien ir susilaukė daug 
klausimų, kurių jis visai ne
sitikėjo ką į pats pripažino 
kad nei kuomet jam panašiai 
neatsitikę. 

[ visus klausimus davė iš
aiškinimų, išskyrus šiuos. 

1) Ar Tamsta tą nelaimin
gąjį laisvamanių "tautinin
kų*' varpą priėmei, kaipo Lie
tuvai valstybinę dovaną, ar 
kaipo savo asmeninę? I r ar 
varde visu Amerikos Lietuvių, 
ar tik varde Ch'icagos Lietu
vių laisvamanių tarybos? 

2) I r ar tą varpą Tamsta 
siųsi ant Gedimino kalno an
tru syk? Nes sau sykį buvo 
pasiųstas. Ar Tamsta tą var
pą pasilaikysi sau, kaipo Chi-
cagos Lietuvių laisvamanių 
tarybos asmeninę dovaną? 
Nes mes Krikščionis Demo
kratai Amerikoje tą varpę 
skaitome pajuokimu Lietuvai 

Ant šių klausimu aiškaus 
atsakimo nebuvo. Bet vis-gi 
davėsi suprasti, jog p. J . Vi
leišis skaito varpą už naudin
gą dovaną ir vertą siųsti Lie
tuvon, lygiai kaip ir $2,000.00 
likusių nuo varpo krikštynų, 
kuriose' sako, įplaukę virš 
$lf>,000.00. 

Mes Krikščionis Demokratai 
darbininkai pripažins tame už 
brangią Lietuvai dovaną virš 
minėtus $2,000.00." 

6) Bet "stebuklingai" antrą 
syk siunčiamą Lietuvon varpą 
skaitom vaikišku žaidimu ne
pritinkančiu Lietuvai pasau
lio akivaizdoje. 

Su šiais klausimais buvo su
rišti ir kiti dar šeši klausi
mai, kuriuos p. J . Vileišis savo 
kalboje dalinai jau buvo išaiš
kinęs. 

Šie paskutinieji 8 klausi
mai p. J . Vileišiui buvo maty
ti ne malonų už tai, kad buvo 
paremti ant dienraštije 
"Draugas ' ' tilpusių žinių. Su
prato ir p. J . Vileišis pripa
žindamas tuos klausimus i m-
tus iš "Draugo" , kas mums 
davė suprast, jog p. Vileišis 
nemėgsta "Draugo" . Ignora-
vi mąs " Draugo' ' , skaudžiai 
inžeidžia Krikščionis Demo
kratus Amerikoje. Nes Krik
ščionys Demokratai (katali
kai) dar nekuomet ne tapo 
apvilti ' ' Draugo' ' žiniomis. 
Bet kiti (prieškatalikiški) lai
kraščiai suvylė savo skaityto
jus labai daug sykių. Užteko 
paminėjus varpo gimdrmą, su
rengimą linksmų iškilmių Au-
titorium teatre Rugp. 1£ d. 
1920 del paliuosavimo Vil
niaus kuomet dar jame tebe
buvo bolševikų, 

Lai p. J . Vileišis ne įsižei-
džia sutikęs ciceriečių Krik
ščionių Demokratų tarpe virš 

poros dešimčia klausima Nes HiiiiiimiHHHiiHiimimiiiiitiiim^ 
kaip ciceriečiai moka ir myli B * ~ * s 
tinkamai pagerbti asmenis ir 
valdininkus už jų nuopelnus, 
taip turi teisę ir duot klau
simus del neaiškaus tų valdi
ninkų pasielgimo. Ciceriečiai 
įdomauja Tėvynės Lietuvos 
likimu. 

Šiaip prakalbas reikia skai
tyti pavykusias L. L; Bonų 
parduota už $700.00. Reikia 
pažymėti, kad vienas asmuo, 
kurio vardo ne pamenu (gai
la) antra syk nupirko už 
$500.00 viso už $1,000.00. Ti
kimasi, kad ciceriečiai savo 
kvotą išpildys. Žadama eiti 
per namus- ne aplenkiant nei 

J. Šliogeris. 
* I 

vienų. 

I š TOWN OP LAKE. 
-
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Gvardija D. L. K. Vytauto 
Laikys mėnesinį susirinkimą, 
nedėlioj Rugpjūčio 29 dieną. 
Pradžia 2-rą valanda po pie
tų. Paprastoj svetainėj, Šv. 
Kryžiaus parapijos. Teiksitės 
visį sąnariai pribūti, nes yra 
svarbių reikalų apsvarstyti. 

Su Pagarba, 
J . Legnugaris. rast. 

Jfi TOWN OF LAKE. 

Labdaringos Sąjungos 1-
mos kuopos paprastas susi
rinkimas bus sekmadienyje 
Rugpjūčio 29 d. 5-tą valandą 
vakare Šv. Kryžiaus parapi
jinėje svetainėje. Visos narės 
ir nariai teiksitės susirinkti 
nes šis susirinkimas bus 
labai iš svarbus. Nepamirški
te penktą valandą. 

Valdyba. 

Labai Svarbus Pranešimas! 

ii 

— 

i 

1. JEIGU siunti pinigus j Lietuvą *iusk per LIETUVOS AME
RIKOS PRAMONES BENDROVE — persiunčia geriausia ir pi
giausia. % 

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

j 

3. JEIGU turi susitaupęs pinigų inveslyk juos j LIETUVOS 
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES Šerus. Gausi gerus nuo-
šimčius ir tavo pinigai dirbs del naudos tau ir Lietuvai. 

4. Dabar LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE 
ruošia Lietuvoj fabrikus idant palengvinti tavo broliams ir sesu
tėms pasiekti gerbūvį. Todėl prisidek prie šios Bendroves neatidė-
liodamas. Šeru dabar da gali gauti po $10 viena. Pirk kadaugiau-
siai gali. Pelnas tau ir nauda Lietuvai bus neapsakomai dideli. 

s 

s 
s i 
s 

* 

112 N. Greene Street 
Trading Co. 

Baltimore, Md. 
* 

—i į { « » » « » » » « « « « « i t į I 
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AUGUSTAS LAUČIUS. 
.Amžiaus 33 metų, likosi 

sužeistas dirbtuvėj ir mi
rė 21 d. 1920 12:10. Velio
nis paėjo iš Tauragės Ap
skričio Žigaičių parap. 
Aukštipių sodos. Lietuvoj 
paliko 2 brolius Juozapa 
ri Aleksandra Amerike 
Broli Kazimiera ir bro
liene Marijona. 

Amerike išgyveno 16 
metų, tarnavo S. V. ka
riuomenėj 3 metus. 

Laidotuves bus seredoj 
Rugpėučio 25, 1920 iš N. 
P. Pras. šv. Marijos baž
nyčios į šv. Kazimiero ka
pines 9 vai. ryte. 

Gimines ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami da 
lyvauti laidotuvėse po 
num. 2532 W. 46th Place. 

Liekames nuliūdę 
Brolis Kazimieras, Bro

liene Marijona ir mušu 
vaikai Kazimieras, Izabe
le ir Antanas Laučai. 

ATONIC 
(KTjc-Eįifl^CSjEi! 

P o valgiui neužmiršk, kad r ė m o 
slas vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina vieus nesmagumus 
•uvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 

viaua aptlekorina. 
. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angl iškos Ir l ietuviškos 

kalbų, aritmetikos, Imygvedyttėa , ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
siu, Suv. Valst. istorijos, abeLnos isto
rijos, geografijos, pol i t ikinės ekono
mijos, pilietystės, dalliarasystėa. 

Mokinimo valandos: nuo t ryto Iki 
4 va landos po pietų; vakarais nuo *6 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS LB 

CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Ros . 8114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

U. S, MAIL STEAMSHIP COMPANY, mc. 
S. S. "SUSQUEHANNA" 

* 
L5 N e w Yorko tiekiai f 

BREMEN i r D ANZIG 
'v 

.̂ * 

22 Diena Rugsėjo 
Kambarėliai į Bremeu nuo $175 iki $200 f Danzig $225. 

Trefia kliasą į Bremeri $125 JDanzig $1S5. 
Karės Taxai $5 

U. S. Mail Steamship Company Inc. 
H. C L A 1 8 8 I N U S & CO. 

Generale Vakarine Agentūra 100 Nor th L * Sal le St iyet . Chicago, m . 

: 

Talef PaUaaaa SM, 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 8 0 . Michlgan, Avenue 
m. 

•axaNDOtii • m • 

Saugok akių regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėj imas sil-
nsta skaitant, s iuvant ar to lyn 
žiūrint — tai reiSkia. jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma sj^ecljalisto, 

W. F . M O N C B U F F , M. D . 

JOHN J. SMETANA, 
A K I Ų SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland A ve., Chieago. 
kertė 18tos gatvės; 3-č los ' lubos 

Kambaris 14-a 5-16-17 
Viršui PLATT'S aptiekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: N u o 10 ryto iki 9 
vak. Nedė l iomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

- \ 

Telefonas Bonlevard t l t f 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

$331 S. Hals ted Str. 
VALANDOS: »—12 A. M. 

1—5; 7—1 P . M. 

IIIHUilU KtlIlNHIllIUINIIIHIUtlIlIlIlIlIlHtHntHIHIDll: 

Dr. A . L. Y u s k a 
1900 S. Halsted Str. 

Tel panai 2118 
Valandos: 10 ryto iki . 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. 6Srd Str. 

Tel Prospect 3406. 

4^imujtwiMMitmiiitiumninif»nm«iiHnijiiiiiU]iitHiiJfiitmiiiini i 
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I PRANEŠIMAS VISUOMENEI!! I 
: s iuomi pranešame Gerbiamai Lietuvių Visuomenei , kad š iomis 5 
: dienosis atsidarė N e w Y o r k e nauja Lietuvių Pers t iunt imo Agentu- S 
r ra, po vardu Litluianian Marinė For\vardtng Co., kur ios tikslas E 
1: yra sąžiningai patarnauti L ie tuv iams pers iunt ime pagelbos savo :-

j ~ g iminėms Lietuvoje, kaip-tai , pers iunt ime drapanų, va lgomų daig- E 
= tų, pinigų ir tt. 

-_: Su visokiais reikalais kas link pers iunt imo gei informacij is męl -
- džiama kreippties ant šio adreso: I 

L I T H C A N I A N M A R I N E F O R W A R D I N G CO., 
203 West 3Srd Str., N e w Y o r k ^ j . 

--"i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i i i i i i i i i i i i , ! , , , , , , , , ,n i , l ) I M i n i l l l l , l l l l l l l l l l l l l l l l i m i l i m„= 

Carter's Little U ver Pilis 
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Pigulka 
Mažas Dosas 

Maža Kaina 

Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems 
Tikras turi pasirašymą* 

Kraujas neturintis Geležie* 
yra priežastimi Išuliikuslu 
veidu. CARTER'S IRON PILLS 

J u m s pagelbės , pamėg ink i te 

/ < 

\ 

Telepbone: Y arda f«»3 

A. P E T R A T I S S. F A B I J O N A S 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

R E A L E S T A T E — I N S U R A N C E 
European American Bureau 

Siunčia PinUrus, Parduoda 
1 Laivokortes 

NOTARIJUŠAS 
800 W. 35Ui Str. / Chicago, III. 

Telophone Boulevard 011 . 

AKUŠEBM 
A. SHUSHO 

Turiu patyrims) 
moterių l igose; rū
pest ingai prižiū
riu l igonę ir kūdi
ki laika ligoa, 

3255 80 . Hals ted St., Chicago, LU 

DR. 6 . M. GLASER 
P r a k u k u o j a 2 t metai 

Ofisas 8 1 4 t So. Morgan St. 
M-n> St., caucago, m . 

SPECIJALISTAS 
MoteriSkų, Vyrišku, ta ipgi chro

n i šku i lga . 
OFISO • A L A N D O B : N u o l t rrto 
iki 1 po plotų, n u o f iki I valan
da vakaro. 

Nedė l iomis n u o • ik i S p o plot. 
Te le fonas Tardo 687 

\TX LIQUI_ 
E ASES OUICKLY 

PAPUDINE 
^ ^ • • ^ P A U f n n r i r P A M Ė G I N K 

10c-30c-60c Buteliai a r Proškei 
I^ABAI G E R O S D E L 

GALVOS SKAUDĖJIMO 

DRi 

mm mmmm 

~ 

KA 
PR 

Ati 

Gal 

Bo 

LENKi 
S 

Be to B 

Varšs 
ta).— 
pirmyn 
ėmė Loi 
se nuo 

Sulig 
karo fr 
kareivis 
llzuoti. 
bolševil 
dairos. 

Lenkų 
Solnoko 
gijos so 
Šonais g 
lig karo 
kus ofei 
250,000 
sigelbėt 
kiti išd 
Prusijor 
ti ir dai 
Lenkam 
Rusų. 

Wrange] 

Bolšei 
nukent 
Daugiau 
pasidav 
Mlawa. 
daug k 

Čia 
ševikini 
pietinėj 
kareivių 
ris part 
geliui 
proga 
ir sude 
kus. 

BOLŠE 
GARDI 

Bus p n 

. P a r y i 

įnešta, 
mija ko 
ir šalim 
Bušai 
džiamąj 
leisti 
sijos rul 
tuvos 

Iš Ma 
bolševik 
prūsėje 
.kaip V 

Lvovo 
gerai 
Maskvo 


