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Neišvengtinas j SU 
Lietuvos Lakūnai Bombardavo 

Lenkus Augustave 
Lenkai Neklauso Lietuvių 

Perspėjimų 
Išnaujo Lenkai Užeme Suvalkus 

LENKAI TURI APLEISTI LIETUVOS TERITORIJAS. 

EXTRA! 
LIETUVIAI TRUŠKINA 

LENKUS. 
LIETUVOS VYRIAUSYBĖ 

PERSIKĖLUS VILNIUN. 

BOLŠEVIKAI SUTIKO TU 
RĖTI KONFERENCIJĄ RY 

GOJĘ. 
• 

Reikalauja delegatams gva
rantijų. 

Varšava, Rūgs. 4. — Bolše
vikų delegacijos taikinties *u 
Lenkais pirmininkas Daniše-
vski rezignavo iš užimamos 
vietos. Tai padarė todėl, kad 

BERLYNAS, Rūgs. 4. taikos tarybos busią vedamos 
Lietuvių telegrafų agentūra iš j neprielankioj jam vietoj, bu-

IŠGELBĖTA NARDANČIOS 
LAIVĖS ĮGULA. 

Vandenyj išbuvo 48 valandas. 

KITAIP LENKIJA TURĖS NAUJĄ KARĄ. 

BERLYNAS, RITOS. 4. — Lietuva ginsis su Visomis sau 
prieinamomis priemonėmis prieš Lenkų karuomenės briovimą-
si į Lietuvos teritorijas ir neleis Lenkams daugesniai peržengti 
Lietuvos 'žemių, sakoma gautoje ėia iš Kauno depešoje. 

Lietuvos užrubežiniu reikalu ministeris Purickis tame klau-
sime štai ką pranešė: 

"Lenkų vyriausybė paskelbė parėdymus utilitarinei Lietu
vos teritorijų okupacijai tuojaus po to, kuomet užtikrino Lietu 
vius valdininkus, jog Lenkai yra Lietuvai draugingi ir visuo
met taikingai atsineša į Lietuvius. 

Gali but išvengtas praliejimas kraujo. 
"Kraujo praliejimas gali but išvengtas tik tuomet, kuo

met, Lenkai atsimes iš Lietuvos teritorijų," pareiškia užrube
žiniu reikalų ministeris. "Lenkai turi pasitraukti iš mūsų teri
torijų ir palaukti nustatymo laikinos demarkacijos linijos, kat
ra priguli pilnai nuo Lietuvos vyriausybės sutikimo." 

Toliaus ministerio pranešime pažymima, jog Lenkai už
puolė Lietuvius, kuomet demarkacijos linijos klausime ve
damos tarvbos. 

Kauno depešoje praneša, jog 
Lietuvos karuomenės stiprus 
būriai užpuolė Lenkų karuo 
menę Gardino-Suvalkų fronte 
ir Lenkus atbloškė atgal vie
tomis per 25, vietomis per ou 
viorstų. Lietuviai paėmė ne
laisvėn Lenkų. Lietuviams te
ko ir karo medžiagos. 

Lietuviai, anot pranešimų, 
nuo Lenkų atsiėmė Seinus, 
Krasnapolį, Kolesninkus. če 
rvonke ir kitas vietas. 

Smarkiai prieš Lenkus vei
kia Lietuvos lakūnai. 

Lietuviai visu frontu pažan-
giuoja. 

Be to, čia pranešta, jog Lie
tuvos vyriausybė persikėlė iš 
Kauno Vilniun. 

LENKAI JAU BUVO UžĖ 
MC KALVARIJĄ. 

PARYŽIUS, Rūgs. 4. — 
Prancūzų užrubežiniu reikalų 
ofise buvo gauta žinių, kad 

Karas neišvengtinas. 
"Nesutikimai Lietuvos su Lenkija kas valanda aršėja," 

sakoiia depešoje iš Kauno. 
^'Lenkai reikalauja jiems pavesti naudoties Gardino-Mo- I*t*ffa i pagaliaus neteks 

lodeėno geležinkeliu ir gvarantuoti, kad tasai geležinkelio ne- kantrybės, kuomet Lenkai 
butų naudojamas Rusų militariniams tikslams. jbriovėsi Lietuvon, nežiūrint 

"Tegu Lenkai briovę^i Lietuvon nesiliauja, karas ne-; Lietuvių protestų 

tent Rygoje. 
Daniševskio vietą užims A-

dolf Abramovič Joffre, buvęs 
bolševikų valdžios ambasado
rius Vokietijoje. 

Apie tai vakar gauta žinių, 
iš Maskvon. 

•Reikalauja gvarantijų. 

Rusijof užrubežiniu reikalų 
komisaras Tchitcherin ėia be
vieliu telegrafu pranešė, jog 
bolševikų valdžia sutinka tu
rėti taikos konferenciją su Len 
kais Rygoje. 

Tik tam tikslui reikalauja 
būtinų gvarantijų Rusų ir Uk-
rainų delegatams, laisvo susi- j 
nešimo su savo valdžia vie 
liniu ir bevieliniu telegrafu ir 
pagaliaus per kurjerus. 

Philadelphia, Pa., Rūgs. 4. 
— Suv. Valstijų nardančios 
laivės 8—5 įgula, 90 vyrų, va
kar išgelbėta. Buvo 2:(K) pa 
pietų kuomet paskendusią lai
vę apliedo paskutinis laivės 
komendantas Cook. 

Išgelbėti vyrai nepažeisti. 
Bet truputį nukentėję del sto
kos šviežio oro, kokįp ganė
tinai nebuvo galima pripum
puoti per pragrąžintą skylę. 

Visą laimė tame, kad nar-

BUS ĮVYKINTOS REFOR
MOS ELLIS SALOJE. 

BUS ĮVESTI VISOKIE PA 
GERINIMAI. 

dancioje laivėje buvo elektri- j -

Prašalinami stačiokiniai pa
tarnautojai. 

New York, Rūgs. 4. — Svar
bios atmainos ir žymios refor
mos bus padarytos Kilis salo
je, per kur atkeliauja ateiviai 
šion šalin. Taip nusprendė im-
migracijos komisijonierius 
Wallis. Jis sako, jog sala at
eiviams turi but padaryta 1a-

Kuomet bolševikų valdžia trokštan>i«rjgUSE duoti 

įsvengtinas. Lietuviai lakūnai jau bombardavo Augustavą. 
"Anglai darbuojasi* abiem šalim patarpininkauti nesuti

kimuose. Lenkai teėiaus to nežiūri ir atkakliai savo veikia." i riją ir pasiuntusi patrolius li
gi Alytaus tilto per Nemuną. 

Lenkų raitarija tomis dieno 
mis jau buvo užėmusi Kalva 

gaus tam tikslui gvarantijas 
nuo Lenkų,, tuomet Lenkams 
paduos savo delegatų pavar
des ir tuog delegatus tuojaus 
pasiųs Rygon. 

Lenkų užrubežiniu reikalų 
ministeris Sapiel>a mušė tele
gramą Lenkų pasiuntiniui Ry-

kinė karo metu įvesta prie
taisą. Ta prietaisą nelaimin
gajam atsitikime atkabinama 
ir paleidžiama ant paviršaus 
vandens. Prietaisoje yra elek-
trikiniai žiburiai ir ji smar
kiai skamba, taip kad balsas 
girdimas aplinkui per mylią. 

Kuomet laivė 8—5 buvo pa
nėrusi ir sugedo mašinerijos, 
po visų nepavykimų iškiltf 
buvo paleista darban prieta;-
sa. Netolimais plaukiantis gar
ai vis nugirdo skambinimą. 

Pasuko nurodomon vieton ir 
atrado paskendusią laivę. 

•Pirmutinis darbas buvo 
i . * ik . . . ' - - . . «•» • - . . _ . - « . 

s vei-

US smagesnė, negu kaip 
šiandie yra. 

Komisijonierius naujiems 
šion šalin atėjūnams Kilis sa-

daugybė suareštuotų visoj" ša
lyj radikalų. 

Komisijonierius jų nenpri. 
Sako, jie tik užima reikalin
gas ateiviams vietas. Sako7'ra
dikalai neturėtų but laikomi 
saloje, bet tuojaus d«*part«o-
ti, Je' jiems prirodomi jų pra-| 
s i žengimą i. 
Be kitko komisijonierius AVa-

llis kreipėsi i geležinkelių 
kompanijas. Toms pasiųlė, ka< 
su vežamais traukiniais aiei-l 
viais butų dailiai apsieinama, 
kad jie nebūtų išjuokiami irj 
išnaudojami. Kad naujiems at-
keleiviams patarnavimas butųj 
mandagus. 

Kreipsis kongresan. 

Reikalingų saloje reformų] 
klausimu komisijonierius" krel-

ko oro. Ir tuojaus bevieliu te
legrafu pašaukta pagelba. 

JAPONAI NEAPLEISIĄ 
VLADIVOSTOKO 

loję pažada laisvę ir šviesią-1 p*i* kongresan. Pareikalauji 
ją saulutę. Bus pareikalauta 
vyriausybės didesnių ir rui-
mingesnių trobesių, sako» ko
misijonierius Wallis. Turės 
but 'žymiai pagerintas sanita
rinis padėjimas. Bus parūpin
ta daugiau lovų ir kitokių rei
kiamų daiktų. 

Reikalingas gražus apsiėjimas. 

paskirti reikalingą pinigų-#*-
mą. 

Jo nuomone^ kongresas <fi&\ 
atmesiąs jo gerųjų nurodymų 
ir reikalavimų ir paskirsiąs] 
pinigų. 

Jis pareiškė, jog jau pada-
veę prašymą leisti jam viešą
sias aukas rinkti reikalingoms] 
saloje reformoms, jei kongre
sas kartais nepasirodysią* pa-

LABJAUS SILPNĖJĄS COR 
MAJORAS. 

Honolulu, Rūgs. 4. — Japo
nijos, vyriausybė nusprendė 

goję gauti tas gvarantijas nuo neatšaukti savo karuomenės iš 
Latvių vyriausybės. Po gavi-' Vladivostoko taip ilgai, kol te
mo tiesiog pranešti Maskvon 
bolševikų valdžiai. 

nai nebus tikrai apdrausta gy
ventojų gyvybė ir manta. 

UŽGINTOS ŽINIOS APIE Į-
VYKUSIUS MŪŠIUS. 

Londonas, Rūgs. 4. — Buvo 
paskelbta žinių, jog šalimais 
Augustavo buvę įvykę Lenkų 
su Lietuviais mūšiai. 

Vakar depešoje iš Varsa vos 
užgintos tos žinios, kaipo ne
teisingos. Depešoje pasakyta, 
jog tose apylinkėse Lietuvių 
karuomenė pasitraukia atgal 
be jokių susirėmimų. 

Anot depešos iš Berlyno, 
Vokieėių vyriausybė pakėlė 
protestą prieš Lenkus už per
žengimą rytinės Prūsijos ru-
b'ežių. 

Toje paėioje depešoje pa
sakyta, jog sulig Petrogrado 
laikraščio Izviestija šįmet Ru
sijoje nepavykę kviečių užke
rėjimai. 

ANGLIJA ATSAKĖ TCHI-
TCHERINUI. 

Nesutinkama, kad butų maži
nama Lenkų armija. 

Londonas, Rūgs. 4. — Ang
lijos valstybės tarybos lordas 
prezidentas Balfour paskelbė 
atsakymą Rusijos bolševikų 

užrubežiniu reikalų komisarui 
Tchiteherinui Lenkijos klausi
me. 

Balfour atsakyme pažymi, 
jog Anglijos vyriausybė jau
čiasi patenkinta, jei bolševikai 
atsisako išreikalauti iš Lenki
jos suorganizuoti Lenkams mi
liciją iš vienų darbininkų. * 

Bet nepatenkinta sąlygą, su 
kuria bolševikai reikalauja 
Lenkijos, kad pastaroji suma
žintų savo armijos skaitlių li
gi 50,000 vyrų. Mano, jog bol
ševikai atsisakys ir tos sąly
gos. Į 

Kas link Anglijos interven
cijos Lenkijoje, Anglų vyriau
sybė neturinti jokio pasike-
tinimo imties kokio nors &&• 
tivio darbo. 

Tas tiltas yra skaitomas svar
bus kelias pasiekti Vilnių i i 
vakarų šono. 

Prancūzų vyriausybė, kiek 
patirta, mėgino Lenkus inti 
kinti, kad jie nesibriautų Lie
tuvon. Nes buvo turima žinių, 
jog Lietuva mobilizuoja ka 
ruomenę Vilniaus apskrity j . 

Tečiaus Lenkai nepaklausė 
to patarimo. Ir susilaukė nau
jo priešininko. 

LENKAI PAĖMĖ SUVAL 
KUS. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

Londonas, Rūgs. 4. — Indi
jos apskrityj Mansbara pra
si dėjusi smarki propaganda 
prieš Anglijos valdžią ir apsi
reiškė sukilimai. Sukilimus 
numalšinti pasiųsta karuome
nė. 

RUGSĖJO 4. 1920. 

Chicago ir priemiesčiai. —Šian
die gražus\ oras; rytoj nepasto
vus; maža atmaina temperatūro
je. 

Varšava, Rūgs. 4. — Vaka
rykščiam oficijaliam Lenkų 
pranešime sakoma, jog Lenkų 
karuomenė paėmusi Suvalkus 
ir ten patraukusi toliaus. 

Pranešta, kad Suvalkuose 
Lenkai kareiviai labai "džiau
gsmingai" pasitikta. 

Kitam pranešime sakoma, 
jog gen. Budenny su savo rai
tarija atsimetąs rytinėje Ga
licijoje po nepavykimų pra
simušti per Lenkų linijas. 

Pronto centre veikimas kai-
pir apsistojęs. 

Lenkai didžiai išgiria savo 
lakūnus, kurių tarpe yra ir 
Amerikonų, už nepaprastus jų 
pasižymėjimus. 

šeimininkė:—Kaipgi, Brigita, atrodai peršilusi. Manau, 
stiklas alaus tamstą atvėdintų. 

Tarnaitė:—Ne, poniute, tokioj karštoj dienoj nieko ne
darau iŠ alaus. 

Kas valanda gali jis mirti. 

Komisijonierius Wallis nuo 
visų saloje patarnautojų reika-1 lankus jo sumanymams. 
lauja, kad jie visuomet grasiai 
ir mandagiai apsieitų su nau
jais atkelei viais. Kaikuriuos 
stačiokinius ir nesusivaidomus i 
patarnautojus-veteranus komi
sijonierius prašalino. Jų vie
ton priimti mandagus, jaunes
ni vyrai. 
Komisijonierius tvirtina, jog 

jo tikslas Ellis salą padary
ti vieta tokia ateiviams, ką 
jiems tikrai pažada Amerika. 
Ateiviai saloje turi jausties lai 
svi ir nebauginami. 

Londonas, Rūgs. 3. — Ba
daujantį čia kalėjime Corkol 
lordą majorą aplankė šiandie j 
jo žmona, brolis ir dvi •Sese— 
ri. Pas jį išbuvo apie 45 niinu-
tas. 

Išėjusieji iš kalėjimo prane-j 
šė, jog lordas majoras kas va-

Bus intaisytos maudynės. A- landa darosi menkesnis k ^ a s 
teityje kiekvienas ateivis tu
rės gerai nusimaudyti po ilgos 
keflonės ir jo rūbai bus ste-
relizuoti. Ir tik paskui jis bus 
paleidžiamas iš salos. 

Bus sulaikytos ligos. 

Juk su kareiviais visur taip 
daroma, tai kodėl nebūtų ga
lima to padaryti ir su atei
viais, sako komisijonierius. 

Nusimaudymas ir stereliza-
vimas rūbų apdraus mūsų ša
lį nuo netikėtai įneštų čia ko
kių nors ligų. Ir moraliu žvil
gsniu tas bus geras daiktas. 

Komisijonieriaus parėdymu 
ateivėms motinoms su kūdi
kiais pristatomas šiltas pienas. 
Tasai pagerinimas įvestas, 
kuomet komisijonierius paty
rė, jog šaltas pienas vartoti 
motinoms ir kūdikiams netin
kamas ir kartais net kenks
mingas. 

Kuomet jis patyrė, kad šim
tai ateivių yra uždaryti lau
kimo kambariuose, kur jiems 
buvo ankšta,' įsakė juos pa-
liuosuoti ir davė vietos rui
mingoje salėje peržiūrėjimų. 

Nenori jis radikalų. 

Šiandie saloje palaikoma 

valanda jis gali mirti. 
Badaujančio nuodėmklausis, 

Tėvas Domininkas, nepalei
džia majoro dienomis ir nak
timis. Šiandie išryto Tėvas 
Domininkas turėjo Šv. Mįgias 
kalėjimo koplyčioje. , 

POLICIJA PAIEŠKO MER
GAITĖS. 

Nuo praeito pirmadienio ne
žinia kur pražuvo 12 metų Le
oną Shirley, 617 So. Leavitt 
gat. Viena moteriškė liudija, 
jog pirmadienį jinai mačiusi 
Leoną, kaip ta kalbėjusi" su 
kokiuo tai vyru Harrison gat
vėje. Tą dieną ji neparėįrsi 
namo. 

Policija iešk). 
t*mn 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, toai-

nant nemažiau $25,000, Rugsėjo 
2 buvo tokia sulig Merehants 
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Anglijos sterlingų svarui 
Lietuvos 100 auksinų 
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Italijos už $1.00 21 f*. 40 
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Kaip Atsieina Pa* 
veikslams. 

Cortozo septynioliktame šim
tmetyje tarnavo Ispanų ka
riuomenėje, kariavusioje ,su 
Nyderlandais, kuriems tuomet 
priklausė dabartinis Belgijos 
miestas Antverpija. Ispanams 
ta mieste užėmus Cortozo 1.6-
47 m. pasiėmė gražų Kristaus 
paveikslą iš domininkonų baž
nyčios. 

Iš garsaus artisto Van Dy-
ck'o gyvenimo žinia, kad jisai 
padaręs mirštančio Kristaus 
paveikslą dovanojo dominin
konų vienuolynui Antverpijo-
je 1629 metais dėlto, kad ar
tisto tėvas prieš mirsiant mel
dė sūnaus padaryti tą dova
ną vienuoliams. 

Susekus visą paveikslo is
toriją nėra abejonės, kad tai 
tikras garsaus Van-Dyck'o 
veikalas. Todėl Chicag' s ir ki
tų miestų dailės dalykų pirk
liai Notre-Dame universitetui 
siūlo už tą paveikslą šimtą 
tūkstančių dolierių, bet uni
versitetas neatMuo !a. 

FEDERACIJOS SEIMAS. 

Netoli Chicagos, valstijoje 
tipdiana yra universitetas va-
fonamas Notre-Dame. Tame 
įtniversitete nuo 1885 metii 
Iluvo Napoleono I paveikslas 
jjiadarytas ant drobės. Dailės 
Svilgsniu jo vertė buvo men-
jaa: nesenai, nepergeriausiai, 
legarsaus artisto darytas. 

Du metu pakybojęs univer-
įiteto kambaryje tas paveiks-

Ijas ėmė gesti. Mokyklo? val-
lyba pavedė p. Gregori tą pa
veikslą pataisyti, nes Gregori 
įuvo dailės profesorius tame 
•ačiame universitete.Betaisant 
mveikslas dar smarkiau suge-
lo: iš dažų susitraukė pūslės, 
•Os truko ir ėmė birti. 

Tada pasirodė, kad po Na-
»oleono portretu butą kito pa
veikslo. Iš po nubirusių dažų 
)asirodė gi*ažiai nuteptų mo-
eriškės plaukų. Kitame daigte 
M> sugedusiu Napoleono por-
retu pasirodė galas kryžiaus 
eptas brangiais senoviškais 
lažais. 
Tą pastebėjęs p. Gregori jau 
lebetaisė Napoleono portreto, 
ik atsargiai pradėjo imti jį 
alin saugodamas, kaJ nega
lintų apatinio paveikslo, kū
no dalelės kyšojo per Napole
ono portreto skyles. Visą Na
poleono portretą nuėmus šalin, 
jasirodė puikus paveikslas V. 
fėzaus- prikalto prie kryžiaus, 
prie kurio klūpojo Magdale
na. 

Žinovai iš spalvą, ir kitų y-
jatybių tuojaus iš ydo, kad 
ai garsaus Van Dyck'o dar

bas. Bet klausimas, kaip jis 
lateko** į Notre-Dame. 

Pasirodė, kad Prancūzė p. 
juillemont'ienė 1885 tą Napo-
eono paveikslą (bvanojo ku-
įigui Šoriu, kuris buvo ėjęs 

:noksltis drauge su jos nabaš-
įinku •sūnum, o paskui tapęs 
:Motre-Dame universiteto pro-
esorium. Portretas kitados 
priklausė nabašninkui Guille-
nont ir buvo ja ranka dary

bas. 
Beieškant patirta, kad Gui-

Oemont'as tą N x̂>U«f>no por
tretą darė ne* ant naujos dro

bės, tik ant seno paveikslo. 
Tą paveikslą Guillemont'o tė-

?vas gavęs iš vieno Prancūzų 
generolo, kurį išgelbėjo nuo 
mirtie* kovoje ties Auslerlitz. 
Generolas-gi nežinojo paveik 

slo vertės, bet jį buvo pag-
lemžęs iš Ispanijos, kuomet 
Prancūzija su ja kariavo 18-
t)8 m. Ispanijoje tas paveiks
las priklausė dailės dalykų 
jmėgėjiu didžturčiui Don Mi-
£uel Cortozo, kurio namuose 
[išbuvo nuo 1649 iki 1808 me
to. 
I- » 

Lenkų Ypatybes. 
Lenkai didžiai indomųs 

žmonės. Turi jie daugelį vi
sokių ypatybių. Mums, Lietu
viams, tos jų ypatybės gana 
gerai žinomos. Nes gana jie 
i l g u s m e t u s p r i t r u k š m a v ę L i e -
tuvoje. Gana jie mus lenkinę 
ir savo ••kultūrą"" čiepinę. 

I r šiandie juos ne mes vie
ni pažįstame. Su jais jau yra 
susipažinęs visas kultūringas 
pasaulis. Pažino juos ir įsi
gilino juosna del jų nelemto 
pasielgimo. Nes kuomet bu
vęs didysis karas atgaivino 
jiems šalį, jie pradėjo novyti 
mažesniąsias tautas. Vos pa
tys paspėjo pasiliuosuoti iš il
gų metų vergijos, tuojaus su
skato kitus pavergti. 

Tad ir nestebėtina, jei jie 
labai mažai gavo pasaulio už
uojautos, kuomet Rusijos bol
ševikai buvo atsidūrę palei 
VaršavOvS sienas. 

Lenkai ypatingi tuo, kad 
jie perdaug giriasi. J ie giria
si pasauliui savo praeitimi, 
savo augšta kultūra, savo i-
dealiais darbais ir visokiais 
žygiais. Kam jie nėra gerai 
žinomi, tas negali atsistebėti 
prakilnia jų širdimi. 

Bet žinantiems ir juos pa-
žjstantiems kitaip yra. Nes 
tai imperijalistai, tikri gro
buonys. Pasakyk jiems, kad 
du ir du yra keturi, jie tvir
tins priešingai. I r atkakliai 
laikysis savo klaidingo tvirti 
nimo. To negana. Jib mėgins 
dar ir kitus intikinti tan savo 
klaidingan tvirtinimam 

Gal nedaugeliui šiandie A-
merikonų nežinoma, kad Vil
nius yra Lietuvos sostinė, kad 
tai Lietuvos miestas. Bet Len
kai posenovei žodžiu ir spau
doje tvirtina, kad tas miestas 
tai Lenkijos miestas. I r pa
mėgink, sveikas, pertikrinti 
kokį inkaitusį mozūrą. 

Tomis dienomis iš Lenkijos 
Amerikon atkeliavo Henry 
Arctowski. Angliškoj spaudoj 
paskelbta, kad tai buvęs pro
fesorius Leopoldo universitete, 
Lenkijoj. Kas tas per univer
sitetas ir kur jis yra, neleng
va patirti. 

Tas lenkiškas mokslininkas 
angliškai spaudai pranešė, jog 
talkininkų nustatyta Lenkijos 
rubežių linija, žinoma vardu 

Curzono liniją", esanti ne-

Išpuošimas. 
• Sekmadieni j e atvykusieji į 

Waterbury delegatai maloniai 
nustebo išvydę tankiai Lietu
vių apgyventą miesto dalį vi
są išpuoštą vėliavomis. Jo
mis, gali sakyti, buvo klote ap
klotos bažnyčia, mokykla ir 
klebonija. Taip-pat i r pirklių 
sankrovos. Trijose vietose 
skersai gatvių kybojo Lietu
viški parašai ant audeklo: 
" Seimai tęsiasi nuo 30 Rug
pjūčio iki 4 Rugsėjo'*. 

Pirmadienio pamaldos. Rytą 
apie 9 valandą į kleboniją ė-
mė rinktis Lietuviai kunigai iš 
apielinkės i r nelietuviai kuni
gai iš Waterbury'o. Tuomtar-
pu žmonių prisirinko pilna 
bažnyčia taip, kad kaikurioms 
vietinėms moterims nepriteko 
vietų suoluose. Altoriai buvo 
apstatyti žvakėmis ir gėlėmis. 

Dešimtą valandą išėjo ku
nigai ru Mišiomv. J a s laikė 
kun. profesorius J . Meškaus
kas, dijakonU buvo kun. Au
gustinas Petraitis iš Athol 
Mass., snbdijakonu k^n. J . 
Jankauskas iš Waterbury, 
Conn. Trys Lietuviai klierikai 
atliko ceremonijoriaus ir ako-
litų priedermes. Vietinis 
vargoninkas buvo pirm savai
tės palaidojęs savo sūnelį, bet 
nežiūrėdamas savo nelaimės 
puikiai išlavino chorą iškil
mėms. 

Prieš giedant Evangeliją į 
bažnyčią inėjo per zokristiją 
J . A. M. vyskupas Jonas Ni-
lan. J is atsisėdo ant jam pa-

deracijos pirmininkas mintijo, 
kad jai naudinga yra turėti 
130 kunigų dirbančių Federa
cijos tikslais. Tam tikslui 
kun. Bučys darbavosi kunigų 
sąjungoje, kad iš jos susilau
kus paramos Fedeiacijai. Čia 
kun. Bučys pažymėjo, kad su
manymas pilnai pasisekė ir 
nebuvo reikalo pergalėti kokių 
nors kliūčių, kadangi patys 
kunigai beveik kiekvieną su
manymo dalį arba apdirbo, 
arba aptarė Ir išpildė. To
liau pirmininkas sakė, kad 
dirbęs kaipo konstitucijos ko
misijos narys ir nors menką 
Federacijos konstitucijos pro 
jektą, bet-gi sustatęs. Kadangi 
Chicagos kolonija yra didžiau
sia, tai ir Federaciją organi
zuojant svarbu sutraukti į ją 
visas katalikiškas jiegas Chi-

Pasveikinęs delegatus ir de- o p g o j e T a i s įį^ k u n B u . 
iegates kun. P. Bučys padavė v mvin*** hnti VUHABP f!hi_ 

Žmonės kartais nusiskundžia 
vyskupais, kad neduoda tiek 
ir tokių kunigų kokių parapi
ja norėtų. Tą galėtų parapijos 
veikiai pataisyti: reikia tiktai 
leisti daugiau bernaičių į 
mokslus ir nesutrukdinti jų, 
pašaukimo. Pagyręs Federaci
jos augštuosius tikslus vys
kupas palinkėjo jai gražios 
kloties ir pasekmingų svarsty
mų. 

Vyskupui paliovus angliškai 
jam padėkojo kun. Kaulakis, 
o kun. P. Bučys#lotyniškai. Po 
to vyskupas atkartojo savo 
palaiminimą ir klebono lydi
mas išėjo iš svetainės. 

Posėdžio pradžia. 

AMERIKOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS DARBAS 

LAIKE GAISRO ' 
KAUNE. 

sumanymą išrinkti seimo ve
dėjus. Tapo paduoti trys kan
didatai. Iš jų tapo išrinktas p. 
Bielskis. J o pagelbininku tapo 
p. Šaliunas. Pradėjus rinkti 
sekretorių visi ėmė atsisaki
nėti. Kun. Meškauskas patarė 
pavartoti priemonę vartoja
mą Lietuvoje, kad nevalia at
sisakyti delegatams. Įnešimas 
tapo priimtas. Todėl sekreto
rium išrinktas kun. M. Pan
kus iš Bridgeporto, p-lė Pet
rauskaitė ir p. Daugžvardis. 

Naujai išrinktoji prezidija 
užėmė savo vietas ir rinko 
mandatų, presos ir rezolru
jų komisijas. Sutar į i , kad 
mandatų komisija bus taipgi 
ir knygų peržiūrėjimo. Jon iš
rinkti p p.' Kneižys, Vaške vy-
čiutė, Siderevyčiutė. Preso* 

rengto sosto. Šalia jo sėdėjo komisija kun. Jankauskas. 
;:o kancleris iŠ vienos pusės ir 
kun. J . Kaulė Uis iš kitos. Apie 
penkiolika kunigų su kamžo-
mis sudarė chorą. 

Po Evangelijos kun. Bučys 
prisiartino prie vyskupo, kuris 
palaimino ir uždėjo stulą pa
mokslininkui. Tas pasakė 
trumpą pamokslą, kad pirmų
jų krikščionių gyvenimas 
mums yra tas pats ką veid
rodis žmogui, kuris rūpinasi 
savo veido švarumu. Pirmieji 
krikščionys Dievą ir jo apreik
štąją tiesą statė augščiau už 
viskiL Brolišką meilę jie pildė 
ištiesų, savo asmens reikalus 
jie statė trečiojo vietoje. Ši
tuos mes mėgstame statyti 
pirmon vieton ir siebimės, kad 
taip labai nesiseka mums 
juos aprūpinti, tad taip tan
kiai mųs pastangos sugriūva. 
Federacija yra persiėmusį 
krikščionijos tikslais. J i juos 
įkūnys, kuomet pirmųjų krik
ščionių dvasia atgims. 

Vyskupas svetainėje. 
Po Mišių vyskupas pasakė 

pamokslą apie ištikimybę Baž
nyčiai. Paskui jis dar apžiurė
jo naują bažnyčios ištapinimą. 
Tuomtarpu delegatai susirin
ko į mokyklos svetainę. Ten 
atėjo ir vyskupas. J is , kun. 
Kaulakis, vietinis klebonas ir 
kun. Bučys, Federacijos pirmi
ninkas, užėmė vietas ant palai-
pos. 

Po kelių klebono žodžių 
prabylo vyskupas J is sakė, 
kad vyskupas yra Lietuvis 
visais žvilgsniais, Išskyrus kal
bą, kad jis gerbia Lietuvių 
tautą ir supranta jos jausmus. 

» . 
Tuo tarpu kiekvienas, kaU 

ras tik seka laikraščiuose ži-
teisinga. Nes, girdi, nors ta J nias, gerai žino, jog už tos-
linija esanti etnografinė, bet 
ji pačią Lenkiją pusiau pada
linanti. Nes už tos linijos, gir
di, dar toli Lenkijos rubežiai. 
Už tos linijos, sako, tolokai 
driekiasi gražiausi Lenkijos 
plotai. 

Taip jis informuoja šios 
I V 1 • i • * ? 3 W 1 ! šalies gyventojus. 

'* Curzono linijos" nėra Len
kijos. Gyvena ten Lenkų, tie
sa. Bet tie visi plotai prigul? 
Baltgudijai, Lietuvai ir dar 
toliaus—Latvijai. 

Taigi ir susikalbėk su Len
kais, jei nori. 

Ve kodėl jie šiandie garsus 
' su savo ypatybėmis. 

Rezoliucijų komisija: kun. 
Augustinas Petraitis, kun. 
Meškauskas, kun. Budys, p. 
Saliunienė ir p. Krušinskas. 

Dar prieš 1-mą valandą po 
pietų visi tie rinkimai užbaig
ti ir dėlto padaryta pertrauka 
pietums iki 2 vai. po pietų. 
Maldą atkalbėjo kun. Meš
kauskas. 

Popietinė sesija. 
Lygiai 2 vai. po pietų p. 

Bielskis atidarė posėdį. Vie
nas kunigas atkalbėjo maldą. 
Prisėjo statyti dienotvarkę. 
Po trumpų svarstymų tapo 
priimta toji, kurią buvo pasiu
tusi Federacijos valdyba. 

Mandatų komisijos pirmi
ninkas p. Kneižys pastebėjo, 
kad po daugeliu mandatų 
nors yra du ar trys parašai, 
bet nėra antspaudo. Po trum
po svarstymo tie mandatai ta
po pripažinti teisėti. Kun. 
Meškauskui, Katalikų Centro 
Veikimo atstovui, atvažiavu
siam iš Lietuvos pripažintas 
sprendžiamasis balsas. 

Paskaityta telegrafui;, pas
veikimų laiškai ir išklausy
ta pasveikinimų gyvu žodžiu. 
Valdybei pritariant, delega
tams norint p. Karosas peri* 
kaitė pereitų metų protokolą 
atspaustą laikraščiuose. Pro
tokolas priimtas vienbalsiai. 

Prasidėjo valdybos rapor
tai. Pirmas savo derlu* apys
kaitą išduoda kun. Bučys, Fe
deracijos pirmininkas. Ji<$ sa
ko, kad Taryba rinkdama jį 
pirmininku pažymėjo žodžiu 
ir darbu, jog pirmininko užda
vinys yra nešti garbę ir 
daugiau nieko, nes sekretori-
jatas tapo perkeltas už 10Q0 
mailių nuo pirmininko. Toliai, 
kun. Bučys sakė, kad kilus Fe
deracijoje abejonei apie jos 
valdybos rinkimų teisėtumą, 
pirmininkas rūpinosi nekovoti 
už savo įgytąją garbę, bet tai
kinti nenutinkančias nuomo
nes. Galų gale pavojus pras
linko. Chicagos apskritys su
tarė nepeikti p. Mockaus už 
perdavimą iždo naujai iš
rinktam iždininkui. Toliau, Fe-

čys rūpinęsis būti visuose Chi
cagos Apskričio posėdžiuose. 
Kun. Bučio tikslai išsipildė 
nepilnai. Ten kur jie išsipil
dė, būtent Šv. Antano para
pijoje, Cicero, UI., tai buvo 
ne referento nuopelnai, tiktai 
kun. Vaičiūno, p. Šliogerio, 
p. P . Zdankaus, p. J . Moc
kaus, p. A. Valančiaus ir ki
tų veikėjų. Jeigu Federacijos 
darbas visoje Cbic^goje sto
vėtų taip kaip Šv. Antano 
parapijoje ir j«i paskui ji 
taip stovėtų visuose miestuo
se, tai Federacija butų savų 
jų ir priešų gerbiama milži
niška jiega. 

Toliau referentas sakė, kad 
jis prie savo uždavinių pris
kaitė ginti gar lę organizaciją 
priklausančių prie Federaci
jos. Kai-kurie asmenys ban
dė ir pradėjo kelti į visuome
nę užmetimus rr ieš Tautos 
Fondą ir R. Kryžiaus Rėmė
jų Draugiją. Federacijos pir
mininkas išklau A: tų užmetimų 
ramiai, davė pragos jų auto
riams išsikalbėti nuodugniai 
ir pats gavo patirti, kad už
metimai neturi rim'u pamatų 
bei yra kenksmingi. Nors jau 
buvo surinkta kelios dešimtys 
parašų po protestais prieš 
minėtąsias organizacijas, Fe
deracijos pirminiiikas protes
tų varymą sustabdė. Kuomet 
antrąkart surengta iškilmės 
su varpu, įžeidusiu Tautos 
Fondą, Federacijos pirminin
kas atsisakė dalyvauti tose 
iškilmėse. Užtatai jis paskui 
susilaukė žadėjimų kenkti jam 
ir jo darbams. 

Piryiininko raportas tapo 
priimtas. 

Vice-pirmi ninku nepribuvo 
nei vieno. Sekretorius savo ra
portą įteikė raštu. Tas taps 
įtrauktas į seimo protokolą ir 
apgarsintas su juomi. Žodžiu 
išdavė raj>ortus iždininkas ir 
abu iždo globėjai. Iš tų rapor
tų paaiškėjo, kad pernykštis 
Federacijos Seimas ižde turė
jo kelis šimtus dc?*3rių skolos, 
o dabar yra pinigų apie 2,00i) 
dolierių. 

Po raportų kun. ' Milukas 
pakėlė klausimą apie p. Colby 
notą ir Lietuvos nepriklauso
mybę. Žmonių ūpas pasidarė 
karštas dėlto, kad Suvienytos 
Valstijos pasisakė pavedan
čios Lietuvą Rusijai. Kun. Bu
čys patarė nedaryti politiškų 
veiksmų įsikarščiavus. Visi 
sutarė, kad Lietuvių nepasi
tenkinimą reikia išreikšti pre
zidentui Wilsonui. Atsirado du 
to išreiškimo projektu. Vieną 
buvo sustatęs kun. Bučys ; ki
tą kun. Milukas. Veikiai kun. 
Bučys apsiėmė pritarti kun. 
Miluko projektui su sąlyga, 
kad taptų išmestas paskutinis 
sakinys, o jo vieton užbaiga 
butų kitaip perredaguota- Sei
mas tam pritarė. Į AVashing-
toną tapo išsiųsta šitokia te
legrama : 

(Daugiau Bus.) 

Kaunas, Lietuva. Gaisras su
naikino šešias namų eiles 
(blokus) Kaune ir tūkstan
čiai žmonių pasiliko be namų. 
Daugelis mirė. Tai buvo ket
virtas didelis gaisras penktoje 
savaitėje. Vietinė Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus komisija 
dikčiai pagelbėjo benamiams, 
išdalindama drabužius ir ant
klodes. Komisija vartojo vie
nintelį ligonvežimį mieste. 

Manyta, kad tie gaisrai, tai 
bolševikų darbas. Ugnegesių 
streikas, stoka ganėtinų gais
rui gesinti prietaisų ir necen
tralizuotas autoritetas dikčiai 
trukdė sulaikymą pakilusios 
ugnies. 

Miestą valdo trys majorai. 
Vienas atstovauja Lietuvius, 
kitas Žydus-ir trečias Lenkus. 
Kuomet kilo gaisras, majorai 
laikė konferenciją sutvarkyti 
algas pasilikusių ugnegesių. 
Šita konferencija buvo pir
mutinė, kurioje visi trys su
tiko. 

Amerikos Raudonasis Kry
žius parūpino prieglaudas be
namiams senojoj rotužėj, 
Šv. Petro i r Povilo bažnyčio
je ir turgavietėse. Leitenantas 
Luther Bridges iš Sparkes, 
Georgia, Kaudonojo Kryžiaus 
direktorius, patarė Lietuviams 
dinamituoti namus, kad užsto
ti kelią besiplečiančiam gais
rui. Majorai sušaukė kitą kon 
ferenciją ir patarimas priim
tas. Jsigandę pulkai žmonių 
bėgo didžiausiomis gatvėmis 
nešdami su savim visus savo 
turtus. Tūkstančiai šeimynų 
turėjo miegoti ant upių kran
tų, bažnyčiose ir turgavietėse. 

Amerikos Raudonasis Kry
žius organizavo biurą pagelbai 
susirasti paklydusiUs ar at
skiltus nuo tėvų vaikus. 

Kaune yra 80,000 gyvento
jų. J o tvirtovė buvo stipriau
sia visoje Rusijoje. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.). 

Išmok Gerą Amatą. Už 
dirbk $35 iki $75 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai rtour rei
kalaujami. Ge-
nauaiae amatas. 
mes Išmokiname 
| keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

nantles. Vietos atdaros. Specijalls 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTER SCHOOL 
l&O H. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4tų lubų. 

« — 

DR. CHARLES SE6AL 
Perkėlė saro ofisu po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovu, moterų ir vy
ru Ilgą. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8: t t 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexcl 2880 

H—~ 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORIUS 

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

TeL Oanal l l f f . 

J. P. WA!TCHES 
ATT0ENEY AT LAW 

lillcTDVlfl ADVOKATĄ* 
VAL. Vakarais 7 iki t 
Nedėliomis 11 iki 1. 

4509 6. Ashland Ave. Chicago, 111. 
riionc Yrarcls 105S 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politlklnės ekono
mijos, pilietystės, df iliarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 0 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted S t , Chicago. 

Saugok akių regėjimą 

Kada kankinies dcl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sll-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties j ' manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą del 
Akin. Ausų. >',»•<•> ir Gerklės 
Lipos pydoma specijalisto, 

W. F. MONCRtTPF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Aslilam] Ave., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-člos lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATITS aptiekos 

Tėmyklte mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

D r . M . Stupnicki 
3107 So. Morg&H Street 

cmcAGo, tLLnroifl 
Telefonas Yard* M t S 

Valandos: — 8 iki 11 II ryto; 
i po plotų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 iki 8 vai. 

; ! 

a 

DR, S. MIKELIS 
LIKT U f 1S 

GYDYTOJAS tH C a m U R O A i 
Ofisas Ir Gyvenimo rista 
8252 So. Halsted Str. 

Ant Viršaus Universal State 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
t iki i po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 1. 

Telefonas Boulevard 9199 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8331 S. Halsted Str. 
VALANDOS: 9—12 A. U. 

1—5; 7—8 P. M. 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS m 

CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Res. SI 14 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

J ? rmiiifiiniiRifffniiiitiBBi nnMmKHiitif it tfflniimRtniiifmimmfBiii ^ 

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

Tel Canal 2118 
Valandos: 16 ryto iki 8 vakare 

• 

Gyvenimas i 
2811 W. C3rd Str. 

Tel Prospect 3466. 
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Resld. 1139 Independence Iil\d. 

Telefonas Van Buren 294 

• DR.A.A.R0TH, 
Rusas gydytojas Ar ckirajyas 
aportjalisto* M> 
Valko Ir visų 
8fMX«Jnlia9ae Blot-artškų, Vyriškų 

sų eurosdakų ligų 

I 
VALANDAS: 10—11 ryto 9—8 p-

piftu 7—a vak. Vodėliomls f o—19 i 
Ofisas: 3354 8o. Halsted St.. Chleasv 

Telefoną* Dftiver 9598 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan S t. 
Kerte S2-ro St., Chicago. ni, 

SPECIJAUISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, talpsft chro

niškų lig-ų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto 
iki t po pietų, nuo t iki 8 valan
da vakare. 
Nedėliomis nuo. 9 Iki 8 po piet. 

Telefonas Y arda 887 

K A. PETRATIS &. FABIJONAS 

A. PETRATIS & C0. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE—OfSURANOE 
European American Bureau 

Shineta Pinigus, Parduoda 
Laivokortes 

NOTAJUJUŠAS 
809 W. *5tta Str. Chicago, UI. 

Telephone Boulevard 611 J. 



Šeštadienis, Rngs. 4 1920 m. DRAUGAS 
• ' • 

Taupymas Amerikoje. 
Yra žmonių, kuriems pini

gas mielesnis už viską. Tie 
apie pinigą tik šneka ir min
tija. Mes turime svarbesnių ir 
brangesnių reikalų, bet ir mes 
kartais turime atsiminti pini
go dalykus. Jei kurioje šalyje 
daugelis žmonių taupo pini-
gus, tai ta šalis nėra ištvirku
si, nes girtuokliai ir palaidū
nai pinigų netaupo. 

Šitame numeryje paduoda
me Suvienytų Valstijų prisių
stąsias žinias apie tai kurioje 
valstijoje, kaip eina pinigų 
taupymas. Iš tų žiniij gauna
me patirti, kad Suvienytose 
Valstijose yra 20,380,000 žmo
nių taupančių savo uždarbio 
dali. Kadangi šeimvna banko 
laiko * pinigus padėtus vienu, 
dažniausiai tėvo, vardu, tai 
reiškia, jog Amerikoje taupy
mas apima 20 milijonų šeimy
nų. Ne kiek daugiau šeimynų 
yra visoje šalyje. 

Taupymo dvasia greit auga 
Amerikoje. 1910 m. buvo 7,-
700,000 taupytojų. Dabar jų 
vra beveik trisvk tiek. Tuom 
tarpu žmonai skaičius per tą 

dešimtį metų padidėjo tik ne
pilnai šešta dalimi, nes 1910 
metais Suvienytose Valstijose 
gyventojų buvo 91,972,266, o 
dabar yra 105,000,000 ,su vir
šum. Jeigu taupytojų skaičius 
butų tik tiek padidėjęs kiek 
padidėjo gyventojų, tai butų 
tiktai nepilnai 9 mil. taupy
tojų. Ištiesų-gi jų yra 20 mili
jonų. Tat reiškia, kad taupy
mo dyasia Amerikoje auga du
syk greičiau negu žmonės ge
ma. 

Lietuviams reikėtų pasimo
kinti tuo pavyzdžiu. Į keturio
lika metų po to, kaip Suvie
nytas Valstijos apsigarsino ne-
prigulmingos, jose buvo 3,929,-
214 gyventojų, tai yra žymiai 
mažiau negu dabar Lietuvoje. 
Mokėdamos dirbti ir taupyti 
Suvienytos Valstijos per 144 
metus pasidarė 26 sykius di
desnės už savo pradžią. Jei 
mums taip sektųsi, tai už pus
antro šimto metų galėtume bū
ti tarpe pirmutinių pasaulio 
tautų 

Bet atsiminkime, kad reikia 
dirbti ir taupyti. 

OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY 
(Piiiisu Kontrolierio Rastinė). 

Washington, Liepos mėn., 1920 m. 

Šitas sąrašas parodo pilną skaičių Amerikos Naeijonalių bankų 

arba gavusią teisę veikti Suvienytose Valstijose, bei joms priklausan
čiose salose iki Liepos 1 d., 1920 m. 

Drauge parodyta, kiek yra depozitų kiekvienoje valstijoje sulig 
Gegužės 4 d., 1920 m. Žinios yra paduotos po prisieka. Prie jų pri
dėtas gyventojų skaičius. 

Valstijos. 
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Maine G3 68 120 188 787,042 239 
New Hampshire . . . . 55 84 21 105 448,274 235 
Vermont 49 40 53 93 367,439 255 
Massachusetts 159 289 290 579 3,889,607 149 
Rhode Island 17 22 10 32 648,964 49 
Conneetieut 66 122 80 202 1,307,163 154 
New York 497 934 747 1,681 10,833,795 155 
NewJersey 215 380 330 710 3,146,547 225 
Pennsylvania 855 1,344 1,245 2,589 8,936,091 289 
Delaware 19 21 8 29 218,722 133 
Maryland 92 123 103 226 1,395,405 162 
Distriet of Columbia. 15 76 44 120 379,886 319 
Virginia 166 347 239 986 2,255,036 259 
West Virginia 122 213 129 342 1,465,729 233 
North Carolina 87 168 97 265 2,497,668 106 
South Carolina 82 136 72 208 1,678,664 124 
Georgia 93 185 100 285 2,975,394 95 
Florida 55 126 71 197 961,569 205 
Alabama 101 199 78 .277 2,426,602 114 
Mississippi 31 79 15 94 2,026,361 46 
Louisiana 38 109 23 132 1,912,603 69 
Texas 562 982 127 1,109 4,687,136 236 
Arkansas 83 132 22 154 1,819,587 85 
Kentucky 134 284 68 352 2,423,001 145 
Tennessee 98 229 119 348 2,337,879 148 
Ohio 374 607 517 1,124 5,335,543 210 
Indiana 254 410 196 606 2,872,842 211 
Illinois 484 646 551 1,197 6,400,473 187 
Michigan 112 117 314 431 3,173,089 136 
Wisconsin 151 169 399 568 2,580,800 220 
Minnesota . 333 282 363 645 2,378,128 271 
Iowa 358 329 254 583 2,224,771 262 
Missouri 136 299 158 ' 457 3,467,401 132 
North Dakota 182 100 79 179 817,554 219 
South Dakota 136 108 76 184 753,897 244 
Nebraska 188 197 106 303 1,309,627 231 
Kansas 252 312 79 391 1,896,520 206 
Montana 146 114 60 174 499,816 349 
Wyoming 47 52 24 76 195,791 394 
Colorado 141 198 93 291 1,040,842 280 
New Mexico 48 55 12 67 450,381 148 
Oklahoma 358 459 66 525 2,465,402 213 
Washington 90 187 131 318' 1,723,757 185 
Oregon 90 169 83 252 914,493 275 
California 309 588 210 798 3,209,792 248 
Idaho 84 108 32 140 478,356 293 
IHah 29 42 29 71 463,431 154 
Nevada 10 12 5 17 118,745 148 
Arizona 21 40 8 48 280,280 174 
Alaska 3 3 — * 3 94,000 30 
Hawaii 3 4 1 5 235,000 24 

Viso 8,093 12,315 8,065 20,380 107,206,895 
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PERSKAITYKITE! 

Paned. Rugs.-Sept. 6,1920 
[Labor Day] 

National Grove, 
Riverside, M. 
Pradžia 9 vai. ryte 

Gros puikiausia muzika iš ryto 
iki .vakarui. Jaunimas galčs šokti 
tiek kiek kurpes ir sveikata laikys 

Šis "Draugo" Piknikas yra jo 
pirmutinis ir Šių metų visų Pikni
kų, gal but, paskutinis, todėl rei
kėtų visienis koskaitlingiausia at-
silankyti ir gerokai pasilinksmyti, 
darant "sudiev" visiems P i k n i -
kams iki kitų metų. 

Kviečia visus 

"Draugo" Bendrove. 
Važiuoti reikia 22 gatv, karais į Westus kol sustos; paskui 

La Grange karais iki daržui. 

Penkis veršius, extra, pjovė, 
Į kilbasas visus darė 
Ir kopūstų ir batvinių, 
Sviesto bačką, kaip molio, 
Is Viskonsino parvarė. 
Matai, pietus rengia didžius 
Pirma kuopa sąjtmgieeių, 
Tų gerųjų šeimininkių, 
Bridgeportiečių, , 

" D r a u g o " piknikui. 

Jonas Petrą susitikęs, 
Klausia: "Kur-gi trauksi 

* Labor' dieną? 
Ar bazaran, a r p iknikau!" 
Petras^ galvą pasikrapštęs, 
Nežinojo ką sakyti: 
Ar bazarą, ar pikniką, 
Geriaus butų atlankyti. 
"Daugel šposų y r ' bazare," 
Petrai šitaip sau rokavo, 
"Bet piknike viskas kitaip. 
Nei vaikų, nei kito trukšmo 
Nebus tiek daug suprašyta, 
Kad ardytų tau ramybę 
Su klepkelėm's, su lente

lėm's. 
Čia, kaip vyras, liuosas busi, 
Šoksi polką ir sukt inį" . 
"G'erai sakai ," Petras tarė. 
"Reikės tą ir padaryti. 
Duok bilietą, .šia penkinė, 
Vistiek reiks ją a tmainy t i / ' 

Del " D r a u g o " pikniko. 

EXTRA DARBAS. 

Žydas kriaučius, 
Kaip perkūnu, 
Trenkia karštu, 
Šimto pusė 
Svarų, prosu, 
Kada but* lygus 
Džiano siutas, 
A Tonelio kamizelka, 
Maikio, Vinco išilginis, 
Mergaičių jakės šilkinės. 

Del '•'Draugo'' pikniko. 

TĖMYKIT, KUR ALUS 
NUEIS. 

Trečia diena alaus bačkos 
; * " Šnypščia, kliuksi, "liodai? 

slenka 
Iš Chicagos į tą garsią 
Visiems vietą, 
Kur per vasarą tiek svieto 
Gerų laikų ir sveikatos, 
Tyro oro, kaip arbatos, 
Traukė, gėrė, kiek norėjo 

National daržan, 
" D r a u g o " piknikui. 

KAM Z O S Y T i . . . . 

Kam Zosytė riečia plaukus?.. 
Kad patikti jos Jonukui, 
Ilgakojui Adomukui, 
Kurs, kaip gandras, išsirietęs 
Šokant polką žemę krato, 
Na, ir Feliksą Šimelį 
Lengvaširdį vėj'vaikelį, 
Kurs kiekvieną pašokinės, 
Šalta.koše pavaišina 
I r dar extra čiokolado 
Visą svarą sugaišina 

Visi "Draugo" piknikan. 
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" D r a u g o " piknikui yra pa
imta tokia orkestrą, kuri įvai
rius šokius gros žodžiais. Čia 
paduodame tik vieną pavyzdį: 

Nė tu gerk, pasikark, 
Tik ant manęs nesibark, 
Aš tau širdies nežadėjau, 
Nė rankytės nedaviau, (bis). 

Kitų šokių pavyzdžių neduo
dame. 

Atvažiuosite, išgirsite. 

I 
S 

ATSIŠAUKITE * 
JONAS MATUZEVIČIUS 

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

Nabasninkas buvo 45 metų am
žiaus. Paėjo iš Mohilevo Gubera.-
Ten' paliko pačia ir 3 vaikus. J© •• 
gimines ir pažįstami prašom atsi
šaukti šiuo adresų: 

Nikodemas Januška, 
2612 Meade Ave., Chicago, m . 
^—Į Į Į ;S ĮSS—•————. 

ANTPĄRDAVIMO. 
E X T R A PIGUMAS. 

Pars iduoda automobi l ius už pusę 
prekės; yra vertas $1,200.00; parduo
du už $600.00. Jei netikit mano pra
nešimo, tai ats i lankykite ir persitik
rinkite. Galite atsi lankyti vakarais" 
nuo 5:00 iki 8:00. 

J. Tarvidas. 
1414 So. 50th Ave. t Ciceto, III. 

Parsiduoda sal iunas už labai žema 
kain;j ir "Paekard" automobi l ius iš 
priežasties išvažiavimo į kitą. miestą. 
280S So. 49tli Ave. , Ctcero, BB. 
" "* ~— 

Pars iduoda automobi l ius "Stude"-
baker" už mažą prekę, 15 metų m a 
dos. Ats išaukite: 
2217 W. 23rd Plaoe. Chicago. III. 

• * 

P A R D A V I M U I 
8 lotai šalę Chicagos arba mainysiu 
ant antomobil ių, nežiūrint kokios 
išdirbystės, arba prapertės. Lotai pi
gus taipgi 5 kambarių naujas medi 
nis namelis . 

Ats išaukite pas savininką: 
A. CHERJTAUSKAS, 

4038 So. Carol Ave. 1 b lokas į 
rytus nuo Oak Park Ave. 
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TIKRAI G E R A PROGA 
Trumpu laiku turiu išvažiuoti į 

Lietuvą su Federalės Agentūrų Ben- -
d rovės reikalais, ir iš tos priežasties 
esmu priverstas parduoti savo krau
tuvę, kuri susideda iš įvairių saldai^ 
nių, cigarų, lengvų gėrimų, biterių ir 
vaistų. Kartu parsiduoda visi namų 
rakandai ir automobil ius. Biznis yra 
labai gerai tarpe lietuvių išdirbtas ir 
vieta v is iems žinoma, o biznis neša 
geras jplaukas. Parduodu labai-labai 
pigiai. . Nepraleisk šios progos, ateik 
ir ištirk viską ant vietos. 

JONAS KASTĖNAS, 
663 W. 18th Street, Chicago, 111. 

ATONIC 
ggrjTCTrarrararflP/:' 

P o valgiui neužmiršk, kad geriau
s ias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus n e s m a g u m u s 
t u virškinimo, o tas reiškia, kad rei 
k ia pamėgint i vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

PIGIAI I R G E R A I . 
Parduodam ir mainom namus , l o 

tus, farmas ir visokius biznius. Paa 
mus gal ima gauti visokių pasirinki
mų. 

Atsišaukite paa: 
A. GRIGAS & CO. 

3114 S. Hals ted st., Chicago, HL 

2 

T i l r f t — i 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistai 

10801 So. Michigan, Avenue 
irwila«fl IIL 

VAlAHDOfll t Ud • rw*a*%. 

TeL P u l l m a n 342 Ir 3180. 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

10900 Michigan Ave . Rose lande 
Val. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 

6:30 iki 8:30 vak. 
' 

y — — — 

S 

s 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRKOL'IS . 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perke l ia ofisą 1 Peop le Teatrą 

1610 W. 47 Str. Tel. Boul . 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl . 10 iki 13 ryte. 

Res . 2014 W. 43rd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
TeL McKinley 303 

^Įm » • • • • • » • • » » » » » » • • • • • • • • • i 
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["TRUTIAUSKAS"] 
• ADVOKATAS i 

Ofisas Didmieatyj: 

29 South La Salle Street i 
Kambaria S24 

TeL Central I t M 

• Vakarais, 812 W. 33 St. ! 
TeL Tardą 4681 

S 

įįm • • » • • ! • • » • « • • • • • • • • • • • 
TeL Drover 7649 

Dr. C. Z. Vezelis 
LUČTU VIS DEHTISTAS 

Valandos: auo 9 ryto ik i • 
Seredomis nuo 4 lyg f vakare 

4713 SO. ASKLAKD A V E H U 1 
arti 47-tos Gatvės 
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SIOUX CITY. IOWA. 

Rugpjūčio 20 d. vietinis Tc-
atralis Ratelis parapijos nau
dai įrengė gražų vakare su vi
sokiais pamarginimais. Vai
dino du gražiu ir juokingu 
veikaluku: " Jonukas ir Mary
t ė " ir " Žydas pas Fotogra
fą." Abu veikaluku išėjo ge
rai, nes visi vaidintojai mokė
jo savo roles. Pirmąjį veika-
luką vaidino: Jono rolėjo bu
vo J . Bilkevičius, Gertrūdos— 
A. Balčiūnienė, Jonuko—K. 
Mockevičiokas, Marytės — V. 
Biržetaitė, Aniolo L. Balčiū
naitė, Elgetos—J. Balčiūnas 
Raganos — A. Biržetienė ir 
Piktos dvasios — V. Birže-
čiukas. 

Antrąjį veikaluką vaidino: 
Fotograt'isto rolėj buvo A. 
Jončis, Žydo K K. Gogciis, 
Mergaitės — S. Darmaitienė 
ir Urėdninko — J . Dapkevi-
čius. Rezisorium ir vakaro ve-
dėjuni buvo moksleivis J . 
Zabulionis. 

Po vaidinimo eiles "Lietu
vos ruduo" padeklemavo 
p-lė U. Mockevičiūtė, o "Lie
tuva, mušą Tėvynė" ir '4Pa
sakyk, berneli, ar tuoj į Lie
tuvą gr į š i " O. Linkevičiūtė. 

Ant galo mąs vargoninin
kas p. Simanavičia su žmona 
susirinkusius palinksmino 
gražiomis dainelėmis ir mu
zika. Jiedu išpildė sekančius 
dalykus:. p. Simanavičius solo 
padainavo " E r a mano bran
g i " ir " U ž šilingelį". Pi Ja
nu pritarė jo žmona. Po to 
dar pagriežė ant smuikos. 
Paskui p-nia Simanavičienė. 
solo padainavo "Siuntė mane 
motinėlė," "Šiu nakcialy" 
ir "Plaukia sau laivelis", iri 
pagriežė ant smuikos. Pas- [ 
kui jiedu padainavo duetą 
"Man gaila' : ir "The Ciref-
lon" keturiomis rankomis 
paskambino ant pijano. 

Po programos buvo šokiai, 
kurie tęsėsi iki vėlumai. Pu
blikos buvo nemažai ir visa 
liko patenkinta. 

Vakare buvęs. 

sujudino susirinkusių širdis, 
šaukdama gelbėti Lietuvą ir 
padėti broliams, kovojantiems 
su amžinais jos priešais. 

J a i pabaigus kalbėti p-lės: 
O. Jurgutaitė su O. Karpavi
čiūte padainavo duetą "Bėg-
kim į Tėvynę," kurią turėjo 
atkartoti. 

Paskutinis kalbėjo maj. Ža-
deiMs. J is aiškiai išdėstė rei
kalą pirkimo L.. L. P. bonų. 
Pabaigus kalbėti buvo duoda
mi klausimai, į kuriuos atsa
kydamas aiškino ko žmonės 
nežinojo arba apie ką turėjo 
kitokį supratimą. 

Po visų* prakalbų dar Vyčių 
choras padainavo dvi daini 
" K o liūdi seselė" ir " 
mūsų brolužėlis.' Programa 
užbaigta tautiniu ir Amerikos 

mųs klebonas. Jo sumanymais 
ir patarimais Vyčiai daug nu
dirbo gTažaus darbo tautos la
bui ir pakėlimui Lietuvių var
do. Reiktų tiktai, kad nepri
klausantis da prie Vyčių, tai
gi ir choro, jaunimas spiestųsi 
krūvon, o nepreitų daug lai
ko, kuomet Vyčių choras iš
augtų į milžiną ir butų tikru 
papuošalu Westvillės Lietu
vių. 

Westvillietis. 

CICERO, ILL 

Teko girdėti jog čia su-

imnais. 
Žmonių buvo keli šimtai, bet 

toli mažiau negu Rugpjūčio 24 
d., nes tada buvo labiau išgar
sinta. Bomj išpirko, rodos, už 
pusantro tūkstančio." Vis-gi 
malonu yra žymėti, kad nedi
delė Westvillės Lietuvių kolo
nija taip gražiai pasirodė. 

Papuošimu šio vakaro buvo 
Vyčių choras. J is yra didelis 
ir gerai išlavintas vietos var
gonininko, kuriam tame darbe 
netrūksta norų ir gabumų. 
Kiek teko patirti, pirmiau mųs 
vargonininkas muzikos moki
nosi Cliicagos konservatorijoj, 
o dabar lanko muzikos kolegi-

Nemažiau darbo bei pasi
šventimo Vvčiuosna įdeda ir 

si tvėrė nauja draugija var
du " Lietuvių Teatrališka ir 
Meno draugija. ' ' Bet kol kas 
jokio gyvumo nerodo. Pagy
vensime, pamatysime. 

Reikia pažymėti, kad Ci-
*?"*' ceroje yra gana jaunimo drau-Alazas .. . . .. . . . . . . 

gijų, kurios darbuojasi dailės 
srityje. Tąi-gi, ar negeriau 
butų jaunimo pajiegas trauk-
ti į vieną krūvą negu skaldyti 
jas tveriant naujas draugijas. 

Senas cicerietis. 

CICERO. ILL. 

Kas apleis Švento Antam 
parap. kermošių šeštadienij 
vakare, sekmadienyj ir pirm* 
dienyj, tas praloš visus šio pa
saulio turtus. Ateik, laimėsf 
viską. 

Kermošiaus Rengėjai 

RED. ATSAKYMAI. 

P-ui E. M., (Dievo Apv. pa
rap., Chieagoje), Šv. Agnietės 
choro rast. (Brighton Parke, Chi
eagoje). Pranešimus gavome vė
lai, todėl negalėjome patalpinti. 

; 
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NoriKad Jus Gimines T ™ n » p i l V f / ^ 1 TCį? 
pu Laiku Gautu Siunčiamus * * » ™ * " ^ *^ • 

Kad nori keliauti į Lietuva tai gali laivakorte pirkti j L1EP0JU (LIBAVA). 

Kad nori pirkti drafta bile kokios šalies pinigu, pagal kasdieninio kurso, tai mes jum 

geriausia patarnausime. 

Teisingumas, Mandagumas ir Patarnavimas 
yra Mūsų Pamatas 

i 

.*•" 
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VERTA KIEKVIENAM LIETUVIUI SUSIPAŽINTI SU 
g S 

Lietuviu Valstijiniu Banku Amerikoje it 

Ant Kampo 22ros ir Leavitt Gatvių 
i 

VALANDOS: 
vakare. 
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Kapitalas ir perviršis $245,0Q0.oo 
Turtas daugiai kaip $ 1,350,000.oo 
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Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piety, Utarninkais ir Subatomis iki 8 : 3 0 

WESTVILLE ILL. 

Rugpjūčio 30 d. pas mus bu
vo didelės iškilmės. Tą dieną 
buvo atvykusi Lietuvos Misi
ja (p. J . Vileišis, maj. Žadei-
kis ir drauge p-lė Jokubaitė). 
3 vai. po pietų gražiai papuoš
ti automobiliai nuvažiavo į 
stotį pasitikti pribuvusių sve-
eių. Gandas tuojau aplėkė 
Lietuvių pastoges^ kad Misija 
jau atvažiavo. 

Apie 7 vai. vakare didelėje 
miesto salėje prasidėjo pro
grama. Pirmiausia skaitlinga* 
Vyčių choras, vedamas varg. 
A. Stanšausko, užtraukė tau
tos imną ir padainavo: "Sto
kim broliai į darbų," "Apie 
bonus," " K u r bėga Šešupė." 

Chorui nuėjus, išėjo vietos 
klebonas, kun. L. Brigmanas, 
ir -perstatė Misijos pirmininkų 
p. J.-Vileišį. Išėjęs p. J . Vi
leišis visųpirma atsiprašė 
•\vestvillieeiu už neatvykimų 
Rugpjūčio 24 d. Sakė, ne įo 
buvo kaltė, kad išėjo toks suvi-
limas. Paskui gražiai kalbėjo 
apie Lietuva, ir šiandieninę jos 
padėtį. 

J am pabaigus kalbėti, p-lė 
O. Jurgutaitė solo jausmingai 
padainavo " K u r bakūžė sama
nota." Šita daina visų Lietu
vių yra dideliai mėgiama, to
dėl i r čia dainininkė turėjo at
kartoti. 

Paskui išėjo kalbėti p-lė Jo
kubaitė. J i savo kalba labai 

Darbininku 
• 

Didele Švente Panedelyj 
Rugsėįo 5 geras laikas atvažiuot pasižiūrėt, geru 

Farmu Apie Hart, Mich. 
r 

M. VValenčius 
119 YVashington, St. Hart, Mich. 
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I Pranešimas. 
s 
X 

Pranešu gerbiamiems ~ 
i S 

mano kostumenams, io~ = 
= 

giai aplaikiau gražių ma- s 

tenjy sampelių, siutams 

ir overkoutams rudeni

niam ir žieminiam sezo

nams. Todėl, kuriem rei

kalinga drapanos, malo

nėsite nesivėluoti su už

sakymais. Kainos dabar : 
•g 

Siutai nuo $40 iki $85 j 
Overkotai nuo $35 iki $75 | 

SALUTARAS 
CHEM. DRUG CO. 

Prof. J. Baltrenas 

Savo Laboratoryjose Išdirba 
1. Garsu Salų tara Bitters 
2. Kraujo Valytoja — 
3. Moterims nuo Baltųjų 
4. Regulator dėlei Moterų. 

Ir dar 30 čion nei: aminė tų lekarstų, no įvairių ligų. 
Vienatine vieta kur galima gauti visokių žolių ir šak
nis — Rašykit 

Salutaras Chem. Drug Co. 
1707 So. Halsted Street Chicago, Illinois. 

" ENG1ANM 
WIT-I wrr-tDG£ 

Sold evuryvrhem by fumitur© doclom 
ana doparfmtjnt siores -m 

ENCLANDEK SPRING BED CO. 
įScwYork -hneUyn. - Chtft^o 

'1 

Dabar mes galime Jumis par
duoti saugia šipkarte j Lietuva. 
Mes taippat išsirūpinsime jums 
passporta. 

Pinigai yra Siunčiami į Lietuvą 
ir visas kitas dalis svieto. 

Parduodame Laivakor
tes ant visų Linijų. 

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 

1112 West 35-th Street 
Turtas Virš $6,000,000.00 

A STATE BANK 
Atdara Panedėliais, Seredoms" ir Subatoms vakarais 

. 

i 

;&* 

»« 

VIENU TIESIAI Į 

S. ALEKNO 
I SIUVĖJAS VYRŲ IR MOTERŲ RŪBU 

I 911 W. 33rd St, priešais Šv. Jurgio Bažnyčią. 
I Tel. Drover 6836. 
S ^ 
r s 
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Jau Lietuviai gali važuoti tiesiog iš Amerikos į 
Liepojų be jojau kliūčių. 

Parūpiname PASPORTUS ir Lietuvos pilietybės 
POPIKRIAS į labai trumpa laika. 

Parduodame laivakortes ant visu linijų. 

Siunčiame PINIGUS į Lietuva Markėmis pagal die--
nos kurso. l 

Parduodame Drat'tus ir čekius. 
Mes turime šimtais prirodymu už mūsų teisingumą. 

Visais reikalais, kreipkitės pas 

Z O L P ir BARČUS 
4S47 So. Hermitage Ave. Chicago, III 

Tel. Yards 145 , , 

i t 

« 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

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

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

artį Ashland Ave. 
Cash a r ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Seredomis Ir 

Petnyčiomis Iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. SlMPLE* UNIYERSAt 

^ • • • • . • . • • i 
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R CONRĄD i 
UETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St., Chicago, IU. 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš keliu skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius Ir tt. Darba aUiekame kuoge-
riausta. Phone Drover C369 

I 
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Šeštai 

-fKMlMI 

CHI 
IŠ LABD. S 

TRO SU 

Trečiadien 
vakare, Die v 
pijos svetai 
Sąjungos Cei 
sirinkimas, I 
lingas at^to1 

jais Labdary 
Perskaiciu 

kimo protol 
misijos išda 
vusio pikui! 
nešė, jog ne 
pridavė atsl 
tas serijas. . 
vimas, kad ) 
įkaitomis ku 
si a pasistenjj 
kniko rengi 
Seimo reng 

nešėt kad sei 
jis įvyks jai 
Jose dienose, 
pridėjo pm? 
kuopų atsto 
savo koloniji 
hų adresus, 
pakvietimus 

Laike Lab 
bus ir vakm 
įrengti ta pa, 
komisija. 

Čarterio 
kad iš kaik 
šiol* dar m 
Žadėjo kreij 
to. 

Penktos k 
išgauti mies 
m$ viešajai 
tas pavasari i 

Devinta ki 
nymą išleisti 
švęstą Lab. 
lams; kad ji 
apie našlaiči 
Sąj. judėjime 
pinamos visc 
manymas pą 
sekantiems ji 
7 Ant galo ] 
susirinkimui 
prieglaudos, 
kviestas ir 
architektas, 
atsieis pastai 
galės tilpti n 
Žaldokas pa* 
tatymas to^ 
visais intais] 
tiį mokykla, 
ke atsieis r 
300,000 dol. ' 
galės tilpti ." 
garčiu. Prio 

ildokas p ' 
in t užtektin 
prieglauda st 
>astatymas \ 
įieitų apie 1 
laJykas ati* 
:ik nutarta i 
:lišę (eut) 

;* Drauge* \ 
:okią priegla 
lai^iams steii 
*odraug nut 
isus Ameril> 
jant paramos 
laitnamio. Vi 

k a d nesi ras ] 
[vė, kurie ta 

cya paaukoi 
Fe< busianeic 
n4)ė Lietu v 
ivai. 
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Šv. KRYŽIAUS PARAPIJOS ant Town of ;Lake 
PRIE 46 tos ir SO. W 0 0 D GATVIŲ 

' Šis puikiausias bazaras prasidės 

Nedalioj, Rugsejo-September 5 d., 4 vai. po pietų 
ir trauksis šiomis Rugsėjo dienomis: 5, 9, 12, 16,19, 23, 26 ir 30 

tlllllflllllllllllllllllllilllllllilllllllllllllillflflli 

Krečiami visi kuoskaitlingiausiai atsilankyti. Atsilankę nesigailės—pamatys daug visokiu įvairybių. 
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GHIGA60JE. 
IŠ LABD. SĄJUNGOS CEN

TRO SUSIRINKIMO. 

L. GARLAIVIŲ B-VŽ. 

(Prisiųsta) 

Trečiadienio, Rugpj. 25 d., 
vakare, Dievo Apveizdos para
pijos svetainėje įvyko Lab. ! sugebėjo, tą atliko Žydai, Rusai, 
Sąjungos Centro mėnesinis su- Lenkai ar Vokiečiai. Svetimoms 

Pereitais laikais Lietuvių tauta 
mažai domės kreipė j jūrės svar
bume, o dar mažiaus į pirkiyba, ir 
todėl Lietuviij gyvenimas buvo 

•apsnudęs. Ko Lietuviai patys ne

sirinkimas, kuris buvo skait 
lingas atstovais ir darbuoto 
jais Labdarybės dirvoje. 

Perskaičius praeito susirin
kimo protokolą, įvairios ko
misijos išdavė raportus. Bu
vusio pikniko komisija pra
nešė, jog ne visos kuopos daj 

tautoms Lietuvoje viešpataujant, 
Lietuviui nebuvo leista užimti 
urėdus savo gimtinėje, o remės-
lai ir pirkiyba bei pramonė buvo 
slegiami, kad tik Lietuvių tauta 
neapsisviestų ir nepraturtėtų. 

Ir šiandien Lietuviai neturi jo
kių rankvedžių pirkly bos ir pra-

, monės reikaluose, o priversti yra 
pridavė atskaitas už panhio- pasitenkinti gyvenimo prityri-

serijas šreikšta pageida-, m a i s . N o r s n o m aža išeina spaudo
je visokių histortjų ir historijėlių, 
bet pirklybos ir pramonės išsi-

vinias, kad pasilikusios su at
skaitomis kuopos kuogreieiau-
sia pasistengtų jas išduoti pi-1 plėtojimas mažai užkabinamas ten 
kniko rengimo komisijai. <*ti. O pasitenkinti vien kUralių 
Seimo rengimo komisija p ra - | i r a r m i i u darbais, rodos, dgiaus 

nešė kati seimas rengiama* ir nebegalime, 
jis įvyks jau seniau paskelb- «*<»•«*•» yra didelis pamoky-

T^ . , . . . tojas. Nuo seniausių gadynių iki 
i o se dienose. P r i e to komisi ja „. .. . , , , . . 

. , . . v . _ . ' i šiandien pirklybos ir pramones 
p r idė jo p rašymą, k ad visu , .. . , , , 
f" ° * " *' - | praeitis skaitosi lyg koks romanas. 
kuopų a t s tova i p r iduo tų jai j ž i l o j e s e novėje randame Chynic-
savo kolonijų d raug i jų valdy- c.iu8> 0 l a b i a u g d a r p h o in ikus ju-
bų a d r e s u s , kad žinotų kam j r ė m i s įdomaujant. Phoinikai iš 
p a k v i e t i m u s s iųst i | Sidono ir Tyro nausėdijas ir 

Laike L a b . Są jungos seimo faktorijas praplatino pakrašeiuo-
luis ir v a k a r a s . J į pas i s t engs ;se Tarpžeminės jūrės, jie aplinkui 
į rengt i t a pa t i , seimo r eng imo . ' Afriką pirmi apvažiavo -ir net 
komisi ja . I gintarą iš Lietuvos gabenosi, 

Car t e r io komis i ja p ranešė , Į Parduodami žinomąmjam tuomet 
kad iš ka ikur ių valst i jų i k i . ' l i e t u i . Graikų, tauta, ypaeiai At-
v , , įėnu miestas, išplėtojo savo laivy-
s ior d a r negavo •fttsKFrvrrm.! * ' .-, i-.-i 

nus ir įsigijo netik politiška spė
ką, bet ir milžiniškus turtus. Flo
rencijos ir Genuos miestai savo 
laivynais lobius susikrovė ir buvo 
nešėjais civilizacijos. Portugalai 
laivais apsukę Afriką atidengė 
k( lią j Indiją ir josios paslaptin
gais turtais lobino savo šalį. Is
panija surado kelią Amerikon ir, 
smaugdama Amerindus, plėšė jų 
šalį, grobė auksą ir praplatino 
savo kalbą Centralėje ir Pietų 
Amerikoje. Hanzos miestų sąjunga 
šiaurėje buvo įgijusi ir didelius 
lobius ir politišką galybę. Kritua 
Ispanijos garbei, jos vieton stojo 
H oi landai, Anglai ir Prancūzai. 
Skandinavai jau viduramžiams au
štant buvo žymus jūreiviai, ir 
šiandien Da*nai, Norvegai ir 
Švedai turi savo žymius laivytfus. 
Visos tautos pajūriais gyvenan
čios, o už jūrine pirkiyba užsiman-
čios, yra labilus apšvietime ir ci
vilizacijoje pakilusios negu tos, 
kurios toli nuo jūrių nustumtos. 

Latviai ir Batai, prieš Didįjį ka
rą, turėjo savo jūreiviškas ben
droves ir pirkly b inius laivus, ir 

negavo 
Žadėjo k re ip t i s pr ie advoka
to, i 

P e n k t o s kuopos į n e š i m a s -
išgauti miesto valdžios leidi
mą viešajai rinkliavai, atidė
tas pavasariui. 

Devinta kuopa duoda suma
nymų išleisti laikraštukų, pa
švęstų Lab. Sąjungos reika
lams; kad jame butų rašoma 
apie našlaičių auklėjimą. Lab. 
Sųj. judėjimą ir kad butų tal
pinamos visos atskaitos. Su
manymas pagvildenti atidėtas 
sekantiems posėdžiams. 
n Ant galo perstatyta Centro 
susirinkimui pienai našlaičių 
prieglaudos. Prie to buvo pa
kviestas ir p. M. Žaldokas, 
architektas, paaiškinti, kiek 
atsieis pastatymas jos ir kiek 
galės tilpti našlaičių. P a s M. 
Žaldokas paaiškino, kad pas
tatymas tos prieglaudos^ su 
visais intaisvmaK t. v. ama-
tu mokvk'a, dabartiniame la;-
ke atsieis 
;;ilO,IHM) dol 

kriaustos seniaus. Rusų carizmo, o 
dabar i r karo metu ir taikai įvy
kus dar tebslėgiamos artimiausių 
kaimynų. Todėl Lietuvos Garlaivių 
Bendrovė ir kreipiasi prie Ameri
kos Lietuvių, kad pirkdami jos 
akcijas pagelbėtų įsigyti Lietuvos 
laivyną. 

Kiekviena akcija praktiškai pa
reina po $33.00. Kas penkios akci
jos duoda vieną balsą. Kas gali, 
linkėtina, kad įdėtų didesnį 
Bendrovėn kapitalą. Akcijos pirk
ti galima ar pas įgaliotus agentus, 
a r tiesiog Centralinėjc, kurios ant
rašas dabar y ra : 1419 N 
Ave., Scranton, Pa. 

Amerikon Lietuvos Garlaivių 
Bendrovė prisiuntė vieną direkto
rių D-rą Joną Šliupą, kuris, kai
po generalis agentas, įgaliotas yra 
suorganizuoti ir pervesdinti ak
cijų pardavimą. Tasai pasikvietė 

p. Skritulską, p. Lopatto ir ka
pitoną Vaišnorą į Patarimų Ko
misiją, kuri toliaus taps padidin
ta. 

Kviečiame visus į bendrą darbą 
be skirtumo įsitikinimų ar parti
jų. Čion politikos nėra, bet tik 
rūpestis, kaip geriaus ir greičiaus 
Lietuvai patikrinus ekonominį at
sistatymą. Kas prijaučia Lietuvos 
^eorvei, šviesai ir laisvei, tas tegul 
prisideda dabar pavo pinigu prie 
Lietuvos Garlaivių Bendrovės! 

Subruzkime, vyrai ir moters, o 
veikiai Lietuvos laivynas grožėsis 

Main ' a n t jūrių. P° Lietuvos vėliava. 
Dr. J. Šliupas, 

Lietuvos Garlaivių Bendrovės 
Generalis Agentas. 
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it GENOVAITE JJ 

PIRKITE 
LTBTUVOS PASKOLOS 

BONUS • 

llllllllllllllllllllllllUlllllllllllilIlIliilIlIlIlIlIlIlHlllllllllllllllilIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIII 
MILŽINIŠKAS PIKNIKAS 

Reigiamas 

LIETUVIŠKOS TAUTIŠKOS DRAUGYSTES "VIENYBĖS" 
LABOS DAY, RU0S6J0 (SEPTEMBER) 6 D . 1920 M. 

G. M. Cl ieniaueko Darže. Lytms. 111. 
Pradžia 9 vai. ryte. Įžanga 85*- Porai 

Baigiasi vasara. Kiekvienam yra malonu pasilinksminti ir pažaisti tyra
me ore. Todėl nepraleiskite šitos progos kur bus puiki inuiyKa. I>elto s a 
lėsite kiekvienas linksniui laiką praleisti. 

Kviečiy. KOMITETAS. 
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PRANEŠIMAS VYfify BENDROVĖS NARIAMS 
<. 

Is priežasties šventės "Labor Day" susirinkimus Vyčiu 
Bendrovės tapo atidėtas ant 

4 

Utarninko, Rugsėjo 7 d., 1920 m. 
vietoj Panedėlio. VALDYBA. 
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LIETUVIAI E 

nuo 250,000 iki' apšvieta abiejų tautų bei jų ūkis 
Toje prieglaudoje jaugsčiaus pakopę buvo negu Lie-

Per mušu Bankos Agentūra gali važiuoti tiesiai j 

Liepojų [Libavą] I 
Parduodam laivakortes į Lietuva ir iš Lietuvos. 

Į Siunčiame Pinigus Lietuvon i 
Su pilna gvarancija ir pristatojn kvitas su parašu 

priėmėjo greičiausiai. 

| Saugumą ir Užtikrinimą savo sunkiai uždirbtiems 
pinigams rante šioj Valstybinei įstaigoj. 

8-nių Veiksmų Drama, Bus Statoma Scenoj 

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

4 

E * 
Pirmas lošimas prasidės kaip 3 po. pietų. Antras lošimas prasidės kaip 8 vai. vale. 

Nepamirškite atsilankyti ir atsivesti savo drauges ir draugus ant šio puikaus 
vakaro. " G E N O V A I T Ė S " lošime dalyvauja visi gabiausi Chicagos artistai. Taipgi, 
scenerijos ir kostumai bus pritaikinti kuonopuikiausi. 

\ Lošimas įvyks: 
Į WANDA TEATRE 3214 So. Halsted St., Chicago, UI. 

Tikietų kaina 50 ir 25c. Atsi&nkykite auk sti norėdami gauti sėst. KOMITETAS. 
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• 

Ar Nori Trumpu Laiku [ 
Važiuot Lietuvon? S 

• 
Tiesiai iš Amerikos j Liepojų. Ar nori gauti savo passportą kaip 

greit galint? 

Informacijos Dykai Visiems Lietuviams 

Peoples Stock Yards State Banke 
Kampas 4 7-tos ir Ashland Ave. Chicago 

Pasimatykite su Pony Rapolų Gečium prie 4 langelio. 
Pipingai siunčiami Lietuvon. Dabar per šį Banką gaunami tenais 

t 

I TRUMPĄ LAIKĄ 

Peoples Stock Yards State Bank 
s s 
• 
• • 
S 

iiiHiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiieiMiiiBiiiiBBimi1 

Bankas Ant Kampo 
47-tos Gat ir Ashland Ave. 

Chicago 

w . . . . . . — . n . .-iJfc>T 

galės tiipti 300 vaikų ir mer
gaičių. Prie paaiškinimo p. 
Žaldokas pridėjo, kad, netu
rint užtektinai pinigų, galima 

tuvoje, kuri nors susiduria su 
Baltijos jūrėmis, bet jomis nesu
gebėjo naudotiesi. Dabar kita ga
dynė virto. Lietuviai turi naują 

• 

, nusistatymą. Jūrė tai langas į Va-
p r i e g b u d a s t a ty t i da l imis , k a d U ^ k u l t u r ą ? t a i t i l t a 8 > k u r i g L i e . 
p a s t a t y m a s p i n u o s dalios a t- t u v a i d u o s 8U8į8įekti su plačiu 
skutų apie 100.000 dol. Šita? 
d a l y k a s a t i dė t a s an t tol iau. 

svietu. 
Todėl ir subruzdo Lietuviai tver 

tik nutarta iš pienų padaryti .ti Lietuvos Garlaivių Bendrovę, 
kliše ( cn t ) ir p a t a l p i n t i ! ne del grobižavimo sveti,mų žemių, 
" D r a u g e " , kad visi ma ty tų , I bet kad pagerintų ekonominę pa-
kokių prieglaudų Lietuvių n a š - i ^ i Lietuvos,* taip labai nus-
laieiams steigia Lab. Sąjunga 

| Mokama 3 nuošimčiai už padėtus pinigus, kuriuos ga
lima atsiimti aut kiekvieno pareikalavimo 

I Banko Turtas Virš 

Į Pustrečio Milijono Dol. į 
s 

i 3252 S. Halsted St., Chicago, 111. | 
iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiifiiiiiiiiHiiniiiuiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiimiiinii 

Podraug nutarta atsišaukti į ;g 
visus Amerikos Lietuvius pra-j 
s ant paminos pastatymui naš-
iaitnamio. Visi giliai įsitikinę, 
kad nesi ras Lietuvis ar Lietu
vė, kurie tam tikslui atsisa
kys paaukoti nors po 1 dol. 
Ne* busiančioji prieglauda bus 
garbė Lietuviams ir vi.^ai Lie
tuvai. N. 

^iifiiiiiiiiiiiaiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiii2iiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiitfiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiitiiififiisiiiiiiifiiiiiitciiiiii!8i8Miiiiiiiiiiiiiisiiiina 

f KORONA VYNAS Ferrated 
BIHER j r - -T" I 

Yra liubsuojantis vidurius Tonikas ir pilvo vaistai Bitter Wine. Puikus Iron 
Tonikas. Drugštoriuose, arba rašyk: v ; . I 

B0LESLAW R. K0ZL0WSK1 LABORATORIES 4755 So. Loomis S t Chicago, III. I 

iiiiiiiiiiHiifiuiiiiiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiriiiriiiiiiifiiiifiiiiiiiiiiiiiiifiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiJiiiiiiiiuisiiti 

VAŽIAVIMAS 
TIESIOG 

Per LIEP0JU Laivakorte . . $145.00 Per HAMBURGĄ Laivakorte $120. 
PASPORTUS IR VISKĄ KAS R E I K I A KELIONIEJ PARŪPINA ATSAKAN

ČIAI. 
Pinigus ^uučia pagal dienos kursą per savo atstovus Vokietijoj ir Lietuvoje ir iž 

mojea grynais pinigais paskutinėse p a l o s e ir pristato kvitą siuntėjuj su parašu jjaė-
mėio. 

_ 
PINIGAI NUEINA J 44 DIENU 

DKAFTUS parduoda \ L I E i u V A ir visas s\ielo daiis pagal dienos kursą o už 
suma virš $1,000.00 dar pigiau. 

A. PETRATIS S. L. FABIAN 

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS ir S. L FABIAN Vedėjai 

809 VV. 35-th. St. (kampas Halsted ir 35-tos gatvių.) 
Valandos: nuo » ryto iki 6 vakare kasd iena _ 
VAKARAIS iki 0 valandai—Utarninkalb, K et vergais ir Sabatomia, 
NEDALIOMIS iki 3 valandą po pietų. 

= = 
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KA IVALAS 
Šv. JURGIO PARAPIJOS 
32 Pi. and Auburn Ave. 

•• .ssiBmmi«»TOii i«mmiiiMmMMiM • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Didžiausias Karnivalas Chicagoje • 

"S Rugsėjo-Sept. 5 d., 4-tą vai. po pietų [ 
, užš vėl visos budos visų Draugijų Bridgeporto iki 12 nakties M 

Panedelyjp [Labor Day] Rugsėjo 6 d., pradžia 4 vai. po pietų iki 11 vakare • 
ToJiaus Karnivalas tęsis 11,12,15,19, 22, 25 ir 26. S 

1NŽANGA DYKAI 5 

8« 

CHICAGOJE. 
J į • • • - • • • • » » « , w - i - - r - - — - — — —— ^ — » — — — — — — — — ——.. - - — — -tt 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Šeštadienis, Rugsėjis 4 d., 
Rozalija. Rožė Vitcrbictė, 

Sekmadenis, Rugsėjis 5 d., 
Laurynas. Just inas . 

Pirmadienis, Rugsėjis 6 d., 
Zakarijas, pr. Eugenijus. 

VIS DAUGIAU ATPINGA 
CUKRUS. 

Suvartojai gauna po lSVįc 
svarui. 

Chicagos miestinio maisto 
biuro direktorius Poole piane-

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

. IŠ BRIDGEPORTO. 

įvykių Bridgeporte netrūk
sta, tik nėra kam jų parašy
ti į vienintelį, visų Lietuvių 
katalikų mėgiama dienraštį 
" D r a u g u . " Apie įvykstančiu* 
vakarus bei pasilinksminimus* 

fiiiitiiiiiiiimiimimiiiiiiiiiiim'imiiimii 

NUO ADMINISTRACIJOS. 
Panedėlyj, G Rugsėjo Ame

rikos Darbininkų Šventė (La
bor Day) . Laikrašt is neišeis. 

ša, jog cukrus šiandie atpigę* kaip kada da. randi parašyta , 
gerokai ir da r daugiau at- bet retai kada pastebi žinių 
pigsias. j jš gyvavimo parapijos, nio-

Šiandie cukraus- svarui kai- kyklos ir t. t-
kuriose krautuvėse mokama 

L. MISIJOS ATSISVEI 
KINIMAS 

Pasiro 
» 

— —— 
-

Užvakar parapi jos svet. 
Bridgeporte buvo susirinkę 
vakare gana skaitlingai Lais
vės Paskolos darbininkai iš 
Chicagos ir apielinkių. Susi- f 
rinko atsisveikinti «u L 'e t . ' 

nų kuopa toli pasilikus 
dykim savo darbais. 

\im turit serija- nuo pikniko, 
meldžiu sugrąžinti 

A. Cibulskis, pirm. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

141/2/ir 15V&C. Kai-kur truputį 
brangiau. 

(Ii aplink ateinantį Sausio 
Tą, diena bus " D r a u g o " pi-^nėnesį cukraus svarui busią 

11 centų, o gal 10 centų. 
d e r a s daiktas vargdieniu 

kninkas National Grove, Ri 
verside. UI. 
••IIIlIlilIlIlIlIllIlIllIIIIlIIISIIIIIZilSIlEIIIIIIl 

AGENTAI SVAIGALUS 
SUKROVĖ VIENON VIE 

TON. 

Sako, busią galima juos len
gviau apdraust i . 

Majoro Dalrymple agentai 
vakar, kaip pranešta, suglu-
denę visus svaigalus, kokie y-
ra jų žinyboje, vienon vieton. 
I r *ako, jog šiandie jie ap
drausti nuo pavogimo ir šin-
kavimo. 

Tų svaigalų vertė siekian
tis $;>,()77,5(M). J i e buvę išmė- j greitumo buvo pranešta. 

zmoniu seimvnoms. 

POLICIJA ATRADO PA 
VOGTĄ TRAUKINĮ . 

Tai busiąs streikuojančių 
" s w i t c h m e n ų " darbas. 

Pavogta prekinį traukinį 
Chicagoje policija po keltų 
valandų ieškojimo vakar a t ra
do pamestą geležinkelių var
duose ties North ave. ir Di-
vision gat. 

Taigi, t raukinis nebuvo ap
leidę* miesto, kaip vakar iš 

Policija spėja, jog tai bu
siąs streikuojančių "swi tch-

tyti po visus kampus Sibley 
Mndelvj. Vvriausvbė tam pa-
i'\am sandelyj nusamdė visą j m e n ų " darbas . Ne* jų buvę 
trečiąjį augštą ir ten sugabeno | apie 30 žmonių. Traukinį jie 
tą " tu r t ą . ' Nes šiandie svai- jbuvo apvaldė ties Cbicago ir 
galai kai-kam brangesni i r . buvo apleidę ties Cbicago ir 
didesnės vertės už patį auksą. 'Kedzie ave. 

Tai tiek to " t u r t o " yra vy- ' 
yiausybės agentų priežiūroje. 
Bet kas gali žinoti, kiek to yra 
visame mieste. Daugybės svai
galų neužregistruota, kad iš
vengti augštų mokesčių. Su 
taip neužreg i s t ruo ta i s d a r o m a s 
geras " b u s i n e s s . " 

I r su užregistruotais savi
ninkams yra mažai baimės. 
Nes prireikus paskelbiamas 
" i švogimas" ir pabaigta.-
kriukis. 

TURI TYLĖTI ARBA RE
ZIGNUOTI. 

ATRASTAS NEŽINOMO 
ŽMOGAUS LAVONAS. 

South Clark gatvės polici
jos nuovados policmonai ties 
8 gatve iš ežaro ištraukė ne
žinomo žmogaus lavoną. Bu
vęs apsitaisęs išeiginiais dra
bužiais. 

Kol-kas nesužinota kas per 
vienas ir kaip jis pakliuvęs 
ežeran. 

Prašalinti iš pastos 11 kler
kų padavė apeliaciją preziden
tui WiIsonui. Pasekmės to da r 
nežinomos. 

Bet iš pastos departamento 
parėjo parėdymas, kad pastos 
klerkai i r visi kiti darbinin
kai turi tylėti arba rezignuoti. 

Tas reiškia, jie negali blo
gai atsiliepti apie darbo są
lygas. Turi dirbti a rba pasi
t raukt i . 

PASIŠOVĖ IR MIRĖ KA
REIVIS. 

(Irant parke vakar netyčio
mis pasišovė ir veikiai mirė 
neidentifikuotas kareivis. Jtf 
buvo prigulėjęs prie mi l i tan-
nio cirko. • 

Po trumpų atostogų, trečia-
dienyj, Rugsėjo 1 d. a ts idarė 
Šv. Ju rg io parapi jos mokyk
la. Siuosmet vaikučių suvesta 
kur-kas daugiau negu kitais 
metais, būtent virš 900. 12 
kambarių prisipildė gražiais 
Lietuvių katalikų žiedeliais. 
Reiškia, susiprat imas bridge-
portiečių Lietuvių žymiai pa
kilęs. 

Parapi jos bazaras, prasidė
jęs praei tam sekmadienyj, ro
do gražias pasekmes. J i s tę
sis per dešimts dienų, šven
tadieniais gerųjų pa rap . ir 
šiaip svečių, net ir iš kitų ko
lonijų, būva pilna svetainė. 
.Jų atsi lankymas nebūva vel
tui. Po bazaro kiekvienas 
grįžta namo su šiokiu a r to
kiu laimvki*. Reikia tikėties, 
kad šiuosniet bazaras atneš 
parapijai naudos tiek, kiek ne-
kuomet pirmiau. 

į nesenai pasi t raukusio 
vargonininko p . Janušausko 
vietą atvyko naujas vargoni
ninkas p. K. Sabonis, vienas 
i.v; įžymiųjų dainininkų. J o 
gražųjį baritoną kai-kurie chi-
cagiškai jau girdėjo koncerte, 
kuris buvo perA.L.R.K.Sus-mo 
Seimą, Šv. Ju rg io pa rap . 
svetainėje. 

P-nia L. Sabonienė yra ta
lentuota smuikininkė.' Gyven
dami pirmiau P i t t sburgo a-
pielinkėje ponai Saboniai buvo 
vieninteliai tenykščių Lietu
vių vakarų puošėjai. I r chi-
cagiečiams nereiks ilgai Jauk
ti, nes sekmadienyj, Spalio 3 
d., Šv. Ju rg io parapi jos sve
tainėje y ra rengiamas koncer
tas, kuriame dalyvaus abu 
viršui paminėtu ar t is tu . t Iš 
anksto apie tai pranešu del to, 
kad kita kokia organizacija, 
rengdama vakarus, išvengtoj 
susidūrimo su šituo koncertu, 
ir kad visiems mylintiems mu
ziką ir dainą duotų progos 
ateiti pirman tokian koncer
tam 

Aš. 

A. L. R. K. Federacijos 7 skyr. 
mėnesinis susirinkimas n-vks an-atstovais užbaigusiais savo ,. . _, . . . . . _„ ° , „ tradienyje, Rugsojo i d., H. m., 

maršrutą Bonu prakalboms . v .. .. * • •• o^n • 
. .v „ r .. „. \ Y„ _ .bažnytinėje svetainėje, S M. vai. 
ir išvažiuojančiais Į New l o r - Į v a k a r e 
ką. T tą atsisveikinimą atvvko j ,T. . , 

• . \ 7 . .. , . L . Visi draugijų atstovai ir atsto-
v.si trjs buvusieji dabar Cln- ^ w p a v i e n i a i darbuotojai kvie-
cagoje Misijos nariai . J i e visi ; , , i a m i a t 8 į i a n k y t į ( Katros draugijos 
t rumpai prakal to jo į sus i r in- ' aar nepriklauso prašomos išira-
kušins. P . J . Vileišiu dėkoda- ' gyti ir išrinkti afsiovus, kurie 
mas Bonų komitetams už pa- praneštų kas veikian J. Federaoi-
sišventimą^ išreiškė mintį, kad jos skyriuje. Begalo yra daug 
pasibaigus Paskolos vajui tie svarbių reikalų, kurie Imtinai rei-komitetai neiširtų, bet ir to
liau pasiliktų kaipo pagelbi-
ninkai Lietuvos valdžios 
valstybiniam darbe. Be to 
pranešė, jog y ra sumanymas 
atsiųsti į Ameriką iš Steigia
mojo Seimo komisiją Laisvės 
Paskolai užbaigti. 

Maj. P. Žadeikis sakė, kad 
nereikia nusiminti d e k i nepil
no Paskolos pasisekimu: kaip 
kiekvienas Lietuvis atvykęs į 
Ameriką ne tuajaus prasimu
ša i r p ra tur tė ja , taip-pat y ra 
ir Misijos su <Paskolos Bo
nais, kad ir sunkiai, bet vis-gi 
darbas stumiamas pirmyn, o 
ištvermingas veikimas viską 
pergalės ; tik reikia, kad Pas
kolos stotys nelyginant ka-
ruomenės pulkų štabas išdirb
tų gerus veikimo pienus h 
tuos pienus išpildytų. Tarė 
ta ippat t rumpą atsisveikini
mo žodį visiems i r p-lė M. Jo
kūbai tė išreikšdama džiaugs-
smą matant tiek tikrų Lietu
vos piliečių, tėvynės darbuo
tojų. P o to visi ęu Misijos na
riais nusifotografavo atmin
čiai bendrojo darbo Lietuvos 
naudai. 

Bonų pardavėjas . 

kia apkalbėti. Visus atstovus pra
šome susirinkti paskelbtu laiku. 

Valdyba. 

Draugija Šv. Vincento Ferereu-
6o laikys bertaininį susirinkimą 
sekmadienyj, Rugsėjo 5 dieną, 
2 valandą po pietų, Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje. Kviečiami 
yra visi nariai susirinkti, nes 
yra svarbių reikalų, kuriuo* tu
rėsime aptarti. 

* * 
/ . Lcgnugaris, rast. 

Chicagos Lietuvių Pašelpos 
K linkis laikys mėnesinį susirinki
mą sekmadienyj, Rugsėjo 4 d., 
7:30 vai. vakare, paprastoje sve
tainėje, 1900 So. Union ave. 

/ . W. Panusis, Fin. Rast. 

DRAUGIJA ŠV. VINCENTO 
FEREREUŠO. TOWN OF 

LAKE, CHICAGO, ILL 

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

Juozapas Klimas, pirmsėdis, 
4527 So. Marshfield Ave. 

Jonas Jucius, vice-pirmsėdis, 
4403 So. Wood St. 

Juozapas Legnugaris, prot. rast., 
4645 So. Wood $t. 

Nikodimas Klimašauskas, finan
sų rast., 4441 So. Washtenaw Av. 

Jonas Viskantas, iždin, 4635 
So. Wood St, 

Stanislovas Mockevičius, iždo 
globėjas, 4542 S. Marshfield Ave. 

Antanas Vaiskia, iždo globėjas, 
4637 So. Francisco Ave. 

Antanas * Stankus, maršalka, 
4546 So. Wood St. 

Je igu nori gerai i r laimingai ir be jokių kliūčių 
parvažiuoti į Lietuvą, tai važiuok ka r tu su Federa lės 
Agentūrų Bendrovės Atstovu, kuriamvisi keliai i r visi 
kelionės apsiėjimai y r a gerai žinoma i r j isai parveš 
saugiai i r laimingai į pa t Lietuvą visus kurie pr ieš 
laiką su juom sus i tars važiuoti. J o n a s Kas tėnas , mūsų 
atstovas, iš mūsų ofiso išvažiuoja į Lietuvą užimti mū
sų naujai a t idaromo ofiso vedėjo vietą Kaune , per 
kurį ofisą bus greitai priduoti visoki siuntiniai iš A-
merikos žmonėms Lietuvoje, ka ip tai daiktai i r pi
nigai ir kitoki reikalai, t a ippa t parupin imas paspor tų 
i r laivakorčių važiuojantiems į Ameriką. Mūsų a ts to
vas J o n a s Kas tėnas išvažiuos iš Chicagos s tačiai i 
Lietuvą šio mėnesio 28 dieną (Sep. 28). J e igu rengiesi 
važiuoti į Lietuvą, arba jeigu nori grei ta i pasiųst i savo 
giminėms pinigų, arba atlikti bile kokius Lietuvoje rei
kalus, neko nelaukdamas tuojau kreipkis į mūsų ofi-
Ftą. Mes parupinam paspor tus , laivakortes, taksų po
pierius, išduodam draf tus ant Lietuvos i r Vokietijos 
bankų, i r siunčiam pinigus Lietuvon pastoms i r tele-
gramais . ' 

rMML«8i&aMNY 
666 W. 18th Street Chicago, 111. 

P . S. Taipgi pranešam kad nuo pirmos dienos šio 
mėnesio, an t mūsų linijų, parduodam laivakortes ant 
laivų i r gelžkelio tikietus iš Chicagos pe r Canadą stačiai 
į Liepojų. 

-

PRANEŠIMAI. 
— 

IŠ WEST SIDE. 

Lietuvių Labdaringos Sąjungos 
7 kuopos mėnesinis susirinkimas 
bus sekmadienyj, Rugsėjo 5 d., 4 
valandą po pietą, Aušros Vartų 
parapijos svetainėje. , 

Gerb. labdariai, prašau visus 
skaitlingai atsilankyti, nes tnrim 
apsvarstyti daug reikalą. 

Subraškini ant rudens, nes mu-

CICERO ILL. 
— 

Ciceros Lietuvių Pašelpos 
kliubas tur i paėmęs piknikui 
National daržą, Riverside j , 
ant Gegužės 22 d., 1921 metų. 
Xuo sekančio susirinkimo jn-
eina galėn dovanai mėnesinė 
mokestis tiems, kas. ateis j 
susirinkimus. 

C. L. P. Kl. koresp. 

PIRKITE LIETUVOS V AL 
STYBfcS BONŲ. 

NAUJAS IŠRADIMAS. 
Tik klausykite, Stan. Gas-

paraitis išrado i r Washingto-
ne, D. C , naują šepetį (brush) 
malevojimui, su pr i ta isy tu oro 
spaudimu, kuris varo malevą 
dūdelė į šepetį. 29 Rugp. susi
rinko būrelis Lietuvių apie 50 
ypatų, vienbalsai pr ipažino 
t inkama i r nu ta rė tver t i kor
poracija. T a m tikslai y r a šau
kiamas viešas susir inkimas, 
nedeloj 5 diena Rugsėjo 1822 
Wabans ia Ave. Liuosybes sve
tainėj . P radž ia 6 vai. vak. 
Kviečia visus Iš radėjas . 

STAN. GASPARAITIS. 
SS 

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

I TIKRAI EKTRA BARGE-
NAS! „ 

Medinis 2 augščių namas an t 
mūrinio pamato , su beismen-
tų ant p i rmo floro s toras i r 
7 kambaria i pagyvenimu a n t 
2 floro 14 kambarių. Daba r 
y ra " B o a r d i n g H o u s e " bet 
i .crint galima padary t i l2 pa-
g>venimus, Pa r s iduoda su vi
sais rakanrlais, 14 geru lovu, 
patal ines, kėdės i r 2 pečiai 
Ka ina T a m s t a pa t s padaryk , 
nesiūlyk daugiau ka ip $7000. 
Tur i but : g re i ta i parduota , 
nes savininkas mirė. 

JOKANTAS BROS. 
3934 So. Rockwell St. 
Pbone McKinley 5 2 / / 

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

:i£ 

JUS IR BAZARAS! 
20-fų Metų Sukaktuves 

Dievo Apveizdos Parapijos 
Rugsėjo; 5 , 6 , 1 2 , 1 6 f 19 ,23 , ir 26 ,1920 m, 
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Nsdeliomis ir šventėmis 4 vi l„ šiokiomis dienomis 7 vai. vak, 
S s Jubiląjaus apvaikščiojimas prasidės Nedėlioj, Ru$s. 5 d. 10:30 vai. ryte iškilmingomis š v . Mišiomis. B a ž n y - / 
- E čia bus ypat ingai papuošta, choras giedos naujos ko mpozicijos Mišias, o chorui p r i t a r s garsus vargonai siK 
E | orkestrą; kun. Vilimas, atkeliavęs iš Europos sakys pamokslą . 2-rą vaL draugijos i r v i s tpa rap i jona i subena i s , 
= r papuoštais vežimais i r įrengtais flotais maršuos po Dievo Apveizdos parapi jos apyl inkę. 4-ta vaL .programų 
I r prasidės bazaro grandijoziškas kermošius. Tas kermoši us bus mokyklos svt ta inėj i r kieme. Kermošiuje bus 
; = visko ir daug gero, — muzikos, gardžių gėrimų, skanių užkandžių* i r daug visokių įvairumų. Visi kas tik ateis 
£ = į kermošių gėrėsis, džiaugsis i r ras laimę. 
| | Šitokio bazaro dar niekas nematė. Tai ne bent koks kermošiukas, bet 20 metų parapi jos sukaktuvių gren-
= 5 dijoziškas kermošius. 
| | Jubilėjines p a r sukaktuves rengia visos draugijos i r parapijonai . Sukaktuv ių rengėjai kviečia visus Chi-
I I cagos lietuvius į jubilėjaus iškilmes ir į didžiulį kermo šių. 
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