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Lenkai Skundžia Lietu
vius Suv. Valstijoms 

Apkaltina Lietuvius Bendra
vime Su Bolševikais 

LENKAI IR AMERIKOJE 
MĖGINA PAKENKTI 

LIETUVAI. 

Kasa jie duobes ir patys gali 
įsmukti. 

Washington, Rūgs. 13. '— 
Atrodo, ar tik Suv. Valstijos 
nebus prašomos apsiimti tai
kinti Lenkija su Lietuva, kat
ros kita kita apskundžia už 
įsibriovimą svetimosna terito-
rijosna. 

Čia svarbiausia role lošia 
Lenkai. Lenku karuomenė vv-
dama bolševikus be niekur-nie-
ko posenovei plačiai isibriovė 
Lietuvos žemėsna, nors iškal-
no Lietuva Varšav.ą buvo per
spėjusi to nedaryti, nes Lietu
va vra neutralė. 

Lenkai perspėjimo nepak
lausė, manvdami Lietuvos res-
publika yra koks negyvas dai-

tas, bet gerai suorganizuotas 
ir dar stiprus. Lietuvos ka
ruomenė išvijo Lenkus iš Lie
tuvos teritorijų, kaipo nepra
šytus svečius. 

Už tatai šiandie Lenkai skun
džia Lietuvius šios šalies vy
riausybei. 

Varšavoje veikiama. 

Valstybės departamentas y-
ra gavęs iš amerikoniškos pa
siuntinybės Varšavoje praneši
mų apie "dideles nuoskaudas'' 
Lietuvių daromas Lenkams. 

Prie tų pranešimų, sakoma, 
prisekta dar ir Lenkų užru-
bežinių reikalų ministerijos 
nota. Notoje sutraukta Lenkų 
kontraversijos prieš Lietuvius. 

Vadinasi, Varšava nepasiten 
kiną Lietuvai duobę kasti Pa
ryžiuje. Bet dar persimeta ir 
šiapus vandenyno. Kaip ten, 
taip čia tvirtina, jog Lietu
viai Lenkų karuomenę išmu
šę ne iš Lietuvos, bet iš tų 
lietuviškų žemių, kuriose per-

Lietuvių karuomenė užėmė tas 
vietoves ir atliko daugybę pi-
ktadėjysčių Lenkams gyven
tojams. 

Dar daugiau. 

3. Kad paskiau, kuomet 
Lenkų armija sugryžo atgal 
ton teritorijon, eidama paskui 
sovietus, Lietuva pasiuntė Len 
k i jai notą pareikalaudama 
jog pirmiau nustatytos rūbe-
žiu linijos nepripažįstanti ii 
reikalaujanti Lenkų atsimesti 
už (1 rajevos-Augustavo linijos. 
Lenkija į tai atsakė, kad Lie
tuva nesimaišvtu tan reikalan, 
nes Lenkai stovi linijoje, nus
tatytoje augščiausios tarybos. 

Pasako apie užpuolimą.. 

Pagaliaus Lenkai savo toje 

BLOGAI WRANGELIUI IR 
LENKAMS. 

(Londonas, Rūgs. 14. — Iš 
Berlyno depešoje pranešama, 
jog tenai gautai oficijajis so
vietų pranešimas, Jog sovietų 
karuomenė užėmusi naujas 
stiprias pozicijas prieš Lenkus 
ties Bugo upe, ir jog naigia-
mos visiškai naikinti gen. 
Wrangelio spėkos pietinėj Ru
sijoj. 

Depešoje priduriama, jog 
Brest-Litovsko fronte bolševi
kai pradėję naują ofensyvą ir 
Lenkai atsimeta. 

Apeliuojama į ambasadorius. 
— 

Londonas, Rūgs. 14. — Cor- , 
ko lordas majoras McSyiney, 
kurs čia kalėjime badauja, vi
sai jau blogas. Taip sakant, 
jis yra įjau ties mirties slen
ksčiu. Negali jis jau kalbėti, 
nes visas kūnas nutirpęs. Ne
pažįsta jis jau saviškių. Tris
dešimts trečią dieną badauja. 

LENKAI SMAUGIA ŽYDUS. 

Paskelbtas įsakymas pertrau
kti žudynes. 

Varšava, Rūgs. 14. — Len
kų armijos štabo viršininkas 
Rozwadowski paskelbė armi
jai įsakymą sustoti .žudyti Žy
dus, kaip tai buvo Sokolowo 
ir Wyszkowo ąpskričiuose, 
kur veikia 4-oji Lenkų armi
ja. 
Rozwadowski pripažįsta, jog 

Žydų tarpe esama Lenkų prie
šininkų. Bet didžiuma jų esą 
patrijdtai. Tuo tarpu karei
viai, atsiėmę nuo bolševikų 
miestelius, visus Žydus smau-

McSWINEY TIES MIR 
TIES SLENKSČIU. GAL BUS PLEBISCITAS 

. ALANO SALOSE. 
ŠVEDIJA PRAMATO SAU 

LAIMĖJIMĄ. 

Tai busiąs Tautų Sąjungos 
nuopelnas. 

Stockholmas, Švedija, Rūgs. 
13. — Švedijos ministeris pir
mininkas JBranting iškeliavo 

Taippftt labai blogai yra ir į Paryžiun. Tautų Sąjungos ta
šu keletu kitų kalinių, katrie 
badauja Corko kalėjime. 

TAISOMI PLENAI KAM
PANIJAI PRIEŠ BOL

ŠEVIKUS. 

Šiandie čionai jau atgaben
ta keli tūkstančiai tų nelais
vių. Armotų ir medžiagos jau 
•pristatyta. Nelaisvių yra ir vi
sai jaunuolių, pradėjus 15 me
tais amžiaus. Sakosi jie su 

BOLŠEVIKAMS YRA PA
VOJAUS PIETINĖJ RU

SIJAI. 

Atsigaivina atkovotas nuo bol
ševikų miestas. 

Melitopolis, pietinė Rusija, 
Rūgs. 11. — Iš Kerčiaus spe-
cijaliu traukiniu čia atkeliavo 

ryba tenai turės susirinkimą. 
Susirinkime bus diskusuoja-

Nelaimingojo lordo majoro mas salų Aland likimas. Tų' ^ \ 0 ^ x ^ ^ ^ ' ^ ^ 
žmona, brolis ir dvi seseri pa- salų nori Suomija, nes visas a i au^f . į f a.~ 
davė karštą atsiliepimą čia laikas jos buvo> priklaususios 
į svetimų šalių ambasadorius. Suomijai. Tik kuomet po di-

niaus kazokams prieš bolševi
kus. 

Atsiliepime sakoma, jog An
glija 4el tos pačios priežas
ties nužudžiusi lordą majorą 
McCurtain. Šiandie žudomas 
lordas majoras McSwiney. Ši
tos tragedijos grūmoja visam 
pasauliui. Nes ne visiems lem
ta naudot ies apsisprendimo 
principu. 

notoje pažymi, jog Lietuva ne 
atsižadėjusi savo pasiketinimų 
ir Trenkus užpuolusi Seinuose 

ktas ir prieš pon«s• nu*iiras |>Ru««ėjo 2 - paskui S u v ą l t o o ^ ^ fcf"į^gįnįjį^ 
tik kepurę. 

Pasirodė, jog Lietuvos res
publika yra ne tik gyvas .daik-

PIRMASIS SURAŠYMAS 

se ir pagaliaus praginusi juos 
ant Augustavo. 

Pabaigoje Lenkai įskundžia. 
Lietuvius buk ju karuomenė IG*V™TOJŲ JAPONIJOJE 
bendraujanti 'su bolševikais ir 
šitiems užpakalinėse savo lini
jose leidžianti mobilizuoti ka
ruomenę. m m 

BENDRUMAS TARP TAL
KININKŲ. % 

Turi konferenciją du ministe-
riu pirmininku. 

Aix-Les-Bains, Prancūzija, 
Rūgs. 13. — Čia suvažiavusiu 
ir turi konferenciją Prancūzi
jos ir Italijos ministeriu pir
mininku. Po pirmpietinės kon
ferencijos Prancūzijos minis
teris pirmininkas Millerand 
spaudos atstovam pranešė, jog 
talkininkai darbuojasi kuodid-
žiausioj vienybėj. Nėra jokių 
nesusipratimų tarpe Italijos, 
Prancūzijos ir Anglijos. 

Jis pasakė, kad talkininkai 
darbuojasi pabaigti karą Eu
ropoje. Tuo tikslu Lenkijai 
nurodė taikinties su sovietais. 

niai buvus pačių talkininkų j N e g p a s t o v i taika Europai būti 
pratiesta demarkacijos linia. L a j r e įka i įnga < 

Lenkų "faktai.'' Taipgi pasakė, jog talkinin-
x , . , . v, . i kai bendrai veikia ir už talką 
Lenkai savo notoje štai ko- . . . 

Tokyo, Rūgs. 14. — 1902 
metais Japonijos parlamentas 
nusprendė, kad surašymas gy
ventojų Japonijos imperijoje 
turi but atliekamas kas desrm-
fi metai. • 

Pirmasis surašymas turėjo 
įvykti 1905 metaie. Bet pakilo 
karas su Rusija. Taip ir pra
sitęsė be nieko ligi 1918 metų. 

Tais metais išnaujo paskir
tas pirmasis surašymas šįmet. 
Tad jis ir prasidės Spalių 1 d. 
Vyriausybė su vi9u uolumu 
rengiasi tan darban. A 

D'ANNUNZIO'UI REIK A 
LINGĮ PINIGAI. 

Londonas, Rūgs. 14. — Fiu-
me vadovas lakūnas d'Annun-
zio užgrobė amerikonišką gar
laivį Cogne, kuriuo vežama į-
vairios prekės Italijai ir Švei
carijai iš Argentinos. 

Datoar lajranas pranešė Ita^1 tečitfus iškaTrib tnimanoma jo 
Ii jos vyriausybei, jog garlai
vį paleisiąs su tąja sąlyga, jei 
Italijos vyriausybė jam pasko-
lysianti 200 milijonų lirų. Ta 
paskola^ girdi, labai reikalin
ga naujai Piume respublikai 

PER 6 METUS 105 NUOŠ. 
PABRANGO PRAGY 

VENIMAS. 

džiullo karo pakeltas apsispren 
dimo principas, Švedija puo
lėsi prie tų salų. Nes tenai di
džiuma gyventojų yra Švedai. 

Nesmagus daiktas be nie-
kur-nieko atsavinti Suomiją 
nuo tų salų. Tad manoma Tau
tų Sąjungos taryba paskirs 
saloms plebiscitą. To nori Šve
dija. Švedija priguli Tautų 
Sąjungoje, gi Suomija ne. Kad 
taip, tai, manoma, taryba pa
links prie Švedijos noro. Ir 
plebiscite Švedai laimės. 

Ištirti salų padėjimą ir is
torinę praeitį Tautų Sąjunga 
buvo paskyrusi juridinį komi
tetą. Nors to komiteto ofici-
jalis raportas dar nežinomas, 

nuomdhė. Sakoma, busianti 
palanki Švedijai. 

Suomių sferose su didžiau
sia doma laukiama, kaip to-., 
liaus tasai klausimas bus ri 
šamas. (Nes Suomija kaip gy 

paleisti salųi, 

NENORI UŽIMTI PREZI
DENTO VIETOS. 

New York, Rūgs. 14. — Na-
cijonalės industrijos konferen
cijos taryba paskelbė, jog per 
praėjusius seseris metus pra
gyvenimas Suv. Valstijose pa
brango 105 nuoš. 

PRADEDAMI DARBAI 
AUDIMINĖSE. 

, Lawrence, Ma*., Rūgs. 14. — 
Čia keliose Atnerican Wool 
kompanijos audiminėse išnau
jo pradedami darbai. Audi-
minės buvo uždarytos liepos 

THINGS THAT NEVER HAPPLrt 
v B> GENE VYRNES 

kius paduoda "faktus:9> 

1. Kad kuomet Lenkų spė
kos atsimetė nuo įsigriovusios 
sovietų armijos, Lietuvos vy
riausybė padarė sutarimą su 
sovietais. Sulig to, Rusų spė
koms leista liuosai veikti mi-
litariniais tikslais Lietuvos 
teritorijose, inėmus karuome-
nės perėjimą. 

2. Kad kuomet Lenkai, pa
sitraukdami nuo Rusų armi
jos, turėjo apleisti Augustavą 
ir Seinus, pripažintus talkinin
kų tarybos Gruodžio 8, kaipo 
etnografinę Lenkų teritoriją, 

visam pasaulyj. Lygiai jie sto 
vi, kad visos padarytos tai
kos sutarčių sąlygos butų pil
domos. 

Anglijos ministeris pirmi
ninkas nedalyvauja suvažiavi
me. Jam pasiųlytas pasveiki
nimas ir išreikšta viltis ne-
kuomet nesiskaldyti politiki-
niam Veikime. 

Konferencijos pasekmės o-
ficijaliai nepaskelbta. Gal tas 
bus padaryta rytoj. 

Paryžius, Rūgs. 14. — 'Pran
cūzijos prezidentas Deschanel 
sirguliuoja ir negali pildyti 
prezidento pareigų. Pakelta 
sumanymas priversti preziden
tą rezignuoti ir į "prezidentus 
pakviesti buvusį prezidentą 
Poincare. Bet pastarasis at-; 

sisako užimti preaidento vie
tą. 

WALIJOS PRINCAS PA 
NAMOJB. 

PIRKITE LIETUVOS V AL 
STYBĖS BONŲ, 

Panama, Rūgs. 14. — Čionai 
iš Honolulu Anglų skraiduo
liu Renown atkeliavo Walijos 
"princas, Anglijos sosto įpėdi
nis. Jis keliauja namo. 

JAPONIJA TURĖS DAUG 
NARDANČIŲ LAIVIŲ. 

Tokyo, Rūgs. 14. — Japonų 
spauda praneša, jog 1925 me
tais Japonija turėsianti 120 
nardančių laivių. 

Po atkelia vi mo generolas 
vadas tuo jaus atliko ilgoką 
konferenciją su generolu Kou-
tepov. Tos konferencijos pase
kmėje bus pradėtas smarkes
nis veikimas prieš bolševikus 
Tauridos fronte, kur sutrai-
kta skaitlingoji bolševikų ka
ruomenė. 

Tauridos šone neperdau-
giausia yra priesbolševikinės 
karuomenės. Kadangi spėko
mis atviram lauke negalima 
pasistatyti prieš bolševikus, 
bus pavartota strategija ir 
kitokie karo gudrumai, kad 
bolševikus intraukti į spąstus 
ir arba .sunaikinti arba pa
imti nelaisvėn. Tam tad tiks
lui ir sudaryti plenak 

Nėra tiesioginio fronto. 
• * ! 

Kaip viena, taip kita pus£ 
čia daugiausia pavartoja rai-
tariją. IJaitarija kartais įsilei
džia nežinia kaip giliai į prie* 
Šininko plotus ir veikia atski-
riai. Čia negyvuoja frontas, 
kurį butų galima pavadinti tie 
gjioginiu, ar tikruoju frontu. 

Šiandie žymi dalis gen. 
Wrangelio kazokų yra atsidū
rę bolševikams iš užpakalio. 
Lygiai- ir bolševikų raitarija 
tą pat .yra padariusi. Dide
liais plotais tie būriai pro bū
rius nepatėmytinai prasilenkia 
ir tik po kokio laiko patiria
ma, kaip stovi dalykai. 

Gen. Wrangelio dvi raitari-
jos diviziji veikia šiauriuose, 
netoli miesto Aleksandrovsko. 
Gt bolševikų raiteliai princi-
paliai trankosi tarpe Melito-
polro ir Lepetiča. 

Toji padėtis sukomplikuo
ta dar labjaus imant faktan, 
tai, jog skaitlingos bolševikų 
spėkos briaujasi pietų linkon 
nuo Dniepro upės. Tas spėkas 
gen. Wrangelio karuomenė ap
supa. Nes jo raiteliai jau vei
kia tų spėkų užpakalinėse lini
jose. 

Tegu tos bolševikų spėkos 
bus nugalėtos, tečiaus raudo
nieji taippat išvysto kontr-ap-

prievarta paftnti kareiviauti. 
Nelaisviai pasakoja, jog 'bolše
vikai šitan frontan piisiuntę 
visą armijos korpusą iš Lenkų 
fronto. Tad šiandie jų čia bu
sią apie 100,000. 

Daugybė kareivių karčiai 
atsiliepia prieš bolševikus. 
Daugelis mielai sutinka karei
viauti gen. Wrangelio armi
joje. Iš nelaisvių nuorganizuo
tos jau kelios kompanijos. 

Atgįja Melitopolis. 

Šitas miestas nesenai atim
tas nuo bolševikų. Atrodo, kad 
tarytum, per jį butų buvus 
perėjusi baisiausioji vėsula. 
Daug namų apgriauta. 

Sveikų namų langai ir du
rys užkalti lentgaliais, dirbtu
vės uždarytos, lokonlotivų dir
btuvės sunaikintos. 

Lygiai kaip kokioje Belgi
joje, kur buvo persiritę Vokie
čiai. 

s. Taip miestas atraitas išvijus 
iš čia bolševikus. Ir (šiandie 
palengva viskas atgįja. Nes 
ir dirbtuvėse kiek dirbama ir" 
pačiam mieste atgaivinami pa
prastieji kasdieninai reikalai. 

Vargo daug su maistu, ku
rio neperdaugiausia. Gi drab«£ 
žių visai negalima gauti. Pa-
rėdų čia nepamatysi. Kituo-
met pertekliuje gyvenusios mo 
terys vaikščioja basos. Tas 
pat yra ir Sevastopolyj. 

DVI SESERYS NUŽUDYTOS 

New Brunswick, N. J., Rūgs. 
14. — Dvi seseri Sadie ir Su-
sie Selter važiavo automobiliu. 
Koks pašėlęs žmogus į važiuo
janti šovė ir abi nužudė. 

Kiek palaukus sugautas Mi
ke Marakovich, 26 metų.N Sa
koma, jis seseri nužudęs. 

VARGAS BUS SU ANG 
LIMIS 

Chicagos nejudomųjų nuo
savybių tarybos (boardo) ad
vokatas Orr paskelbė, jog dau 
gelis apartanf#ntinių namų ne
turi ir negali gauti anglių. 

Atėjus pirmiesiems šalčiams 
nebus kuo apsišildyti namus. 
Ir tik tuomet žmonės supras-
tikrąjį padėjimą, apie ką šian
die nenorima nei pagalvoti. 

Posenovei permažai anglių 
atvežama Chicagon del betvar
kės ant geležinkelių. Ir pose
novei žmonės negali įsigyti 
žiemai reikalingos kiekybės 
kuro. 

supimą. Bet gen. Wrangel prie ] Priede anglys baisiai bran-

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
— Man labai baugu, perdaug didelis tas deimantas! 

to pasirengęs. Jei nebus kito
kios pagelbos, tuomet karuo
menė bus sugrąžinta į Krimo 
pusiausalio kaklą ir tenai už
ims seniau padirbdintas forti
fikacijas. 

Atgabenami nelaisviai. 

Utž 20 mailių nuo šito mies
to gen. Wrangelio spėkos va
kar laimėjo mūšį. Tūkstančiai 
bolševikų kareivių paimta ne
laisvėn. Paimta daugybė viso
kių ginklų ir karo medžiagos. 

gios. 

PINI6ĮI KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Rugsėjo 
13 buvo tokia sulig Merchanta 
Loan and Truat Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.49 
Lietuvos 100 auksinų 1.83 
Lenkijos 100 markių 
Vokietijos 100 markių 
Prancūzijos už 51.00 14 fr. 70 
Italijos už $1.00 23 1. 45 
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LIETUVIŲ KATALIKU DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdiena išskyrus nedėldienios. 

PRENUMERATOS KAINAI 
CHICAGOJ LB UŽSIENYJE: 

Metama &*••••£••• • 8 ' 0 0 

Pusei Metu • ••2:«»&A ••.•••• ™ " 
8UV. VALST. 

Metama . . v r . . . . * > • •••00 
Pusei Metą , 3 u 0 

Prenumerata mekasl lštalno. Lai
kas skaitosi nuo uisirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiusi* 1? 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperiant krasoje ar erprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus 1 
registruetų laiškų. 

"Draugas" Publisbing Co. 
2334 S. Oakley A ve. Chicago. 

I 

* 
"Draugą*" ir p. But

kaus Taryba. 
- Organizacija išsirinkusi p. 
Butkų savo pirmininku ir pa

sivadinusi "Clricagos Lietuvių 
-Taryba" Rugpjūčio 15 d. su
šaukė Lietuvius į Auditorium 

Tšvetainę. Sušaukdama Taryba 
kvietė džiaugtis Vilniaus pa-

Tiuosavimu. Sušaukime buvo 
aiškiai pasakyta didelėmis rai
dėmis: "Lietuvos sostapilė jau 
mosi}." Ištiesų Vilnius ta. die
ną buvo bolševikų rankose. 

Lietuvos valdžios organas 
:"Lietuva" No. 176 (458) Rug
pjūčio 19 d., 1920 m., deda 
straipsnį vardu "Suėmimai 
;Vilniuje" ir jame šia kaip 
rašo: "Vilnius, Rugpjūčio 18 
(Kita). Rusai suėmė Vilniuj 

Šiąnakt dijecezijos eksadmini-
*etratorj kunigą Mikalkevičhi 
ir vėliau kunigą Kuktą, Lieiu-

jyių Nukentėjusiems del Karo 
Šelpti Draugijos centro komi
teto pirmininką ir vyskupo 
tarną, o pas vyskupą darė kra
tą.' Toliau paduotos pavardės 
suimtų pasauliečių. 

Ponų Butkaus ir Evaldo ka
talikystė yra tokia, kad jiem
dviem nestebėtina buvo 
džiaugtis šitokiu Vilniaus pa-
liuosavimu, bet "Draugas" to
kiame džiaugsme dalyvauti ne-
įgalėjo. Mųs dienraštis iškilmių 
(surengimą tokiu laiku pavadi
no netaktingu. Galėtume daug 
-prirašyti apie bolševikų šėlimą 
•Vilniuje tarp Rugpjūčio 5 ir 24 
dd., šių metų, bet nenorime nu-

"tolti nuo kalbos apie Chicagos 
dalykus. 

Antras dalykas ''Tarybos'7 

apsiėjime buvo dar keistesnis. 
Apgarsinimai žadėjo, kad iš
kilmėse kalbės pirmas Lietu
vos prezidentas Antanas Sme
tona. Tuom tarpu jo nebuvo ir 
nėra Amerikoje. 
- Penkioliktąja tat diena Rug
pjūčio šių 1920 m. Chicagos 
Lietuvių gyvenime pasidarė 

. dvi milžiniškos apgaulės vie^ 
noje vietoje. Ta dvilinka ap

gaulė buvo skaudi Chicagos 
Lietuviams, nes porai tūkstan
čių žmonių išviliojo iš kiše-
niaus vieniems po pusę dolie-

lxlo kitiems po dolierį. Tokį 
,imonių sušaukimą j teatrą 
dviem neteisingais pasakymais 

— Draugas" vadina nedoru 
daiktu ir kaltina už tai poną 
Butkų, kaipo minėtosios "Ta-
^ybos" pirmininką, ir p. Eval
dą, kaipo još sekretorių. To
liau mes kaltiname ir pačią 
Tarybą, kad nesuvaldė savo 
valdininkų. Suviliotų žmonių 
mes nekaltinome nei nekalti
name. Jie įtikėjo Tarybai, nes 
būdami Lietuviai jie neminti
jo, kad atsiras taip žemai nu-

taip viešai ir taip aiškiai sa
kyti netiesą. Šiandie kiekvie
nas chicagietis Lietuvis jau 
žino, kad nėra to suklaidini-
mo, kurio nedrįstų padaryti 
kai-kurie veikėjai. 

Neronas su savo karuome-
nės vadu Tigelinu sudegino sa
vo sostinę Rymą 64 metais po 
Kristaus gimimo. Paskui jis 
paleido paskalas, buk krikščio
nys miestą padegę. ^Hisiduo-
damas tikys tomis paskalomis 
Neronas liepė gaudyti krik
ščionis. Tigelino kareiviai gau
dė ir žudė. Tada Ryme žuvo 
didelė krikščionių daugybe*— 
ingens multitudo.—Spėjama, 
kad žuvusių buvę daugiau de
šimts tūkstančių. 

Kiek Rymo vertė yra dide
snė už penkis tūkstančius do-
1 i erių, tiek tūkstančių kartų 
mažesnė yra kaltė tų, kurie 
dviem neteisingais pasakymais 
apvylė chieagiečius Lietuvius 
subėgusius į Auditorium pa
žiūrėti pirmo Lietuvos prezi
dento. Bet dideliuose ir ma
žesniuose nusikaltimuose yra 
bendras reikalas slėpti savo 
kaltę. Kuomet ji yra labai aiš
ki, tai jją reikia nuversti ant ko 
kito, arba sukelti nors triuk
šmą, kreipiantį žmonių mintis 
prie kitų dalykų. 

Kadangi ' ' Draugas'' pasa
kė, jog ne laikas džiaugtis Vil
niaus atgavimu, kada tas mie
stas tebėra bolševikų rankose, 
kadangi "Draugas" papeikė 
Tarybą už viliojimą žmonių į 
susirinkimą neteisingais pasa
kymais, tai dabar Taryba su
kelia kokį tik gali didžiausią 
triukšmą prieš "Draugą.7^ Ji 
daro protestus, ji kalbina 
draugijas, kad keltų triukšmą 
prieš "Draugą," ji "Drau
gui" primetinėja nebūtų daik
tų. Prikrėtus nedorybių pilną 
lapą ji skleidžia tūkstančius 
to lapo egzempliorių kur tik 
gali. Geriausiai jai sekasi kar-
čiamose, bet kemšama ir šiaip 
žmonėms po slenksčiais. 

Chicagos Lietuviai dabar tu
ri rinktis vieną iš dviejų: arb# 
klausyti Tarybos šmeižto prieš 
"Draugą" ir užmiršti, kad Ta
ryba juos apvylė kviesdama 
į Auditoriją, arba dėtis prie 
Federacijos ir dirbti rimtą tė
vynės darbą. "Draugas" turė
jo drąsos pasakyti, kad p. 
Butkaus Taryba pavartoja ne
teisėtas priemones žmonėms 
sukviesti į susirinkimą, kurio 
įžanga buvo brangi. Užtatai 
"Draugas" dabar turi kentėti 
tokių purvinų žodžių, po ko
kiais nesigėdi pasirašyti '' Chi
cagos Lietuvių Taryba." Ji 
nėra Lietuvių Taryba. Ji tik
tai pp. Butkaus ir Evaldo Ta
ryba. Lietuvių vardu nedaro
ma tokių daiktų, kokius pada
rė tuodu ponai ir jųdviejų ša
lininkai. 

Takas per Lietuvą. 

šiais 

KODĖL PREZ. SMETONA 
NEBUVO AUDITORIUME, 

KADA pp. BUTKUS IR 
EVALDAS "KVIETĖ?" 

Stai ką rašo "Lietuva" No. 
175 (45?) Rugpjūčio 18 dieną: 

— Vytauto bažnyčios pa
šventinimas. Sekmadienį, Rug
pjūčio 15 d., 11 vai. įvyko Vy
tauto bažnyčios pašventini
mas. Iškilmėse dalyvavo einąs 
Valst. prezidento pareigas St. 
Seimo pirmin. Stulginskas, bu
vęs Vai. prezid. Smetona, Mi-
nistertų, St. Seimo narių ir 
pilnutėlė prikimšta bažnyčia 
žmonių. Bažnyčią pašventino 
prelatas Dambrauskas. Kun. 
Tumas pasakė ilgą pamokslą, 
įkvėptu tonu nupiešė visą pa-
vsakingą įbažnyčios atsiradimą 
ir paskutinį jos likimą. Pasak 
K. Tumo, pasižadėjęs Dievui 

(Pabaiga) 

Lietuvos pramonijos 
sustabdymas. 

J 
Visų tautų politikos 

laikais težiūri tik; .savo šalies 
naudos. Anglija yra pasižy
mėjusi tuomi, kad mc&a rasti 
naudos ten kur kiti nesitikėjo. 
Duodama paramos Lietuvai 
Didžioji Britanija nepasiten-
kįs vienu Lietuvos užrubeži-
nių agentų patarnavimu Ang
lijos politikos tikslams. Jau ir 
dabar matyt, kad Anglijai ru 
pi ekonominiai santikiai su 
Lietuva. Jau yra padaryta su
tartis del linų ir miškų. Buvo 
sutartis del Bankų sutvarky
mo, Anglijos ambasadorius 
Berlyne trumpai prieš karą 
1912 ar 1913 metais pasakė 
Vokiečiams, kad Anglija nėra 
vedusi karo be pirkliškų tik
slų. Karas yra tiktai įrankis 
diplomatijai. Tai-gi iš to am
basadoriaus pasakymo galime 
suprasti, jog visa Anglijos 
diplomatija tarnauja Didžio
sios Britanijos pramonijai ir 
pirklyfoai. / 

Išeivija ir ištautėjimas. 

Anglija yra dirbtuvių ir pir
klių šalis. Lietuva yra žemdir
bių šalis. Dirbtuvių šalims rei
kia maisto ir žaliosios medžia
gos. Globodama Lietuvą An
glija visuomet taip elgsis, kad 
mus žemėje netarptų dirbtu
vės, ir 'kad maistas bei žalioji 
medžiaga iš Lietuvos neitų ki
tur tik į Angliją. Tas Anglijos 
tikslas yra augštesnis už visus 
jos politikos tikslus Lietuvoje. 
Anglijai globojant Lietuvą 
nebus galima uždrausti išei
viams keltis į Angliją, kuomet 
ten reikės dirbtuvėse darbi
ninką. Negalint dauginti dirb
tuvių savo Šalyje, nebus kuomi 
sulaikyti Lietuvos žmones nuo 
išbėginio svetur. Iškeliavę į 
Angliją mus išeiviai greitai iš-
tautėja. Iš kun. Norbuto me
morandumo žinome, kad viso
je Didžioje Britanijoje neįsi
kūrė nei vienos lietuviškos mo
kyklos. Be mokyklų Lietuviai 
svetur sutirpsta kaip pavasa
rio sniegas. 

Suimant tat krūvon kas pa
sakyta, matome, jog Anglijos 
globa atneš Lietuvai šituos ne-
„gerumus: 1) pramonija mųs 
šalyje nekuomet nepakils. 2) 
ūkio produktams, gamina
miems Lietuvoje, kainas skirs 
Anglijos suvartotojai. 3) visa 
Lietuvos žalioji medžiaga eis į 
Angliją, o kitur kas atliks. 4) 
gyventojų prieauglius tajėk 
sutirps ištautėdamas per išei
viją į Angliją. 

Sustatę tuos keturis nuosto
lius su augščiau minėtomis 
trimis naudomis turime liau-
ties džiaugęsi. Jau dabar lieka 
tik liūdnas klausimas ar 
mums lieka kas nors geria u> 
kaip ekonominiu vargu nusi
pirkti laisvę lietuviškai šnekė
ti Lietuvoje ir patiems .sau 

bažnyčią; skęsdamas Nemune 
rusų caras Nikalojus pirmas 
už išsigelbėjimą tam pačiam 
Dievui pasižadėjęs tą bažnyčią 
paversti cerkve; o dabar Lie-
tuna, iš* vargų kildama, turinti 
pažadėti ją nepriklausomybės 
atgavimui. Bažnyčia papuošta 
tautiniais ornamentais, kom
ponuotais iš tulpių ir lelijų. 

X. 

uz išsigelbėjimą skęstant 
puolusių tajitiflčių, jog galės'Dnepre Vytautas pastatęs tfc 

"Draugo" Red. prierašas. 
Nemandagus tas pirmasis ̂ Lie
tuvos Prezidentas. Jis nugo-
žino į Vytauto statytą bažny
čią, kuomet jam Chicagos 
"Taryba" buvo skyrusi skam
binti p. Bagdžiuno varpa. 

tvarkytis savo mylimoje ma
žoje žemėje. 

i 

Ideališkumas Amerikos 
politikoje. 1 

Kaip perskaitėme Wilsono 
paskelbimą, kad Amerika eina 
kariauti, idant kiekviena tau
ta, didelė ir maža, butų liuosa 
ir neprigulminga, idant visa
me pasaulyje viešpatautų tei
sybė, o ne galybė, idant di
džiosios tautos negalėtų išnau
doti mažųjų, tai buvome labai 
nudžiugę ir nesigailėjome nei 
jaunuomenės kraujo, nei se-
nuomenės pinigų. 

Tiems gražiems Amerikos 
žodžiams pritarėme, nes tikė
jome jais ir Amerikiečiais. 
Žinojome, kad 1861—1865 me
tais Amerika kariavo ne del 
pinigo, o del žmonių teisių ir 
laisvės. Neabejojome, kad Lin
coln'o dvasia tebėra gyva A-
merikoje. Skaudų .smūgį mums 
davė p. Colby nota Rugpjūčio 
10 d., 1920 m., pasakydama, 
kad Lietuva turi vergauti Ru
sijai. Nors skauda mums šir-\ 
dį, bet neprastojame proto ir 
žinome, jog Amerika yra di
desnė už p. Colby 'o rašomąją 
mašiną, ir kad su ta mašina 
negalima užmušti Lincoln 'o 
dvasios. Netikėdami į Colby, 
tikime į Ameriką. 

Lietuviai pasiduoda kitų 
įtekmei. 

Bet ar protingas tas mūsų 
įtikėjimas? Gal ir mes Ameri
ką keliame į padanges tik dėl
to, kad Amerikoje gyvendami 
paskęstame joje ir per ją nie
ko nematome t * Gal norėdami 
Amerikai patikti atitrauksime 
Lietuvą nuo vienatinių jos 
globėjų,' o paskui ją sužeistą ir 
mirštančią paliksime nugaišti 
pasaulinės diplomatijos pake-
lėjeT Lietuviai lendantieji į 
diplomatiją turi tą silpnybę, 
kad pergreit pasiduoda tiems, 
su kuriais arčiau susieina. Bū
dami po Vokiečiais Lietuviai 
politikai buvo bepučią į Vo
kiečių dūdą; pakrypę prie 
talkininkų viso išganymo lau
kė iš Prancūzijos ir sėdėjo Pa
ryžiuje. Apsigavo vieni ir kiti. 
Dabar susiduria Lietuviai su 
Anglija ir iš jos gauna nau
dos, todėl per ją nieko nemato. 
Gal tat ir klaida, bet tą klaidą 
atkartoja ir "Draugas," kad 
bando Lietuvos politiką pa
kreipti prie Amerikos, gauda
mas iš jos vien tik skaudžius 
ypus? 

Nors skaudi ta šneka, bet 
"Draugas" nepyksta ant kal
bančiųjų. Jie nori laimės Lie
tuvai. Pats ^Draugas" prisi
dėtų prie jų, jei nematytų tų 
keturių nuostoliu, kurie slopįs 
Lietuvos ateitį. Tie keturi 
nuostoliai neduoda mums nu
rimti ir verčia mus ieškoti ge
resnės ateities. 

Naujo karo galimybė. 

Šiandie yra daug skirtumų 
ir daug nesutikimų tarp An
glijos ir Amerikos. Jeigu A-
merika butų visiškai užmiršu
si Keturiolika Wilsono punk
tų, tai ji butų ratifikavusi 
Versailles'o taikos sutartį. Tos 
sutarties nepripažinimas su
kėlė neužsitikėjimą tarp An
glijos ir Amerikos. Nesutiki
mai yra aiškus kaip eaulė. 
Kartais jie išrodo taip pavo
jingi, kad, tarsi, tuč tuojau? 
ir ims liepsnoti Atlantiko van
denys naujos didžios pasauli
nio karo ugnimis, susirėmus 
Anglijai į̂r Amerikai. Ameri
ka skubinasi gaminti užtekti-
'ną skaičių laivų, kad galėtų 
apsiginti nuo Angljjps laivyno. 

Negalime paeakyti, kada tas 

karas bus, bet jie bus. Jame A-
merika atkartos savo obalsius 
1917 ir 1918 m., būtent tau
tų laisvę ir apsisprendimą. 
Amerikos miestai parodo, kad1 

tas obalsis tebėra gyvas, nes 
tų miestą rinktieji viršininkai, 
t. y. majorai, kišasi į Airijos 
kovą su Anglija ir stoja Airi
jos pusėje. Kada iškils karas 
nž Airijos laisvę, už jūrių lai
svę, už pasaulio tautų laisvę, 
ar-gi Lietuva galės eiti prieš' 
Ameriką! 

Jeigu busime po Anglijos 
globa, tai Anglijai kariaujant 
su Amerika turėsime ir mes 
kelti ranką prieš Suvienytas 
Valstijas. To nenorime, nei 
minties neprisileidžiame, netik 
mes Amerikos Lietuviai, bet 
nei vienas asmuo likęs tėvynė
je. Tai-gi dabar yra didelis 
reikalas sudaryti tokius santi-
kius, kad niekas negalėtų pri
versti Lietuvą pakelti ranką 
prieš Ameriką. 

kad ta visuomenė susiorgani
zuotų. 

Tikimės šituo straipsniu pa-
irode sąryšį tarp to, kas daro
si Chicagoje ir tarp karo* ei
nančio Lietuvos pakraščiais. 
Rupinomėsi suprasti savo prie
šus ir jų mintis išdėti jiems 
patogiausiu būdu. Baigiame 
nesikarŠčiuodami, o tik kvies
dami visus tautiečius rimtai 
pagalvoti, kas darosi, kad ne
sipjautame tada, kada tėvynė 
pavojuje. 

Žmonės, kurie skatiko gaili
si tėvynės reikalams dabar 
šimtines kloja agitacijai prieš 
"Draugą," kuomet jis tyliai ir 
atsargiai veda Lietuvius Ame
rikoje prie bendro protingo 
susiorganizavimo, kad Lietuva 
galėtų turėti atspirtį Ameriko
je, idant Gedimino žemė nebū
tų išimtinai vienos Anglijos 
globoje. 

Išmok Gera Amatą. IX-
dirbk $35 i i $75 

Bok k irpto - Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausia* amatas, 
mes išmokiname 
i keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

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

MASTER SCHOOL 
190 N. State 

Kampas Lake str. ant 4tu lobų. 

nanties. 
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VERKIA MANO SIELA. 

Amerikos visuomenės 
organizacija. 

Po p. Vileišio notai Rug
pjūčio 9 d., po p. Colby'o no
tai Rugpjūčio 10 d. tokių san-
tikių sudarymas smarkiai pa
sunkėjo. Bet neturime liautis 
dirbę dėl to, kad sunku. 

Mes Lietuviai katalikai A-
merikoje galėtume susiorgani
zuoti į Federaciją. Kitų pažiū
rų Lietuviai galėtų būti susi
organizavę taip kaip jiems pa
tinka, sakysime į Sandarą. 
(ia! atsirastą ir socijalistų sta
tančių augštai tėvynės reika
lus, gal ir jų esančios or
ganizacijos apsiimtų turėti sa
vo atstovą bendrame komite
te. Tada Lietuviai Amerikoje, 
nors neturėtų oficijaliai pripa
žinto savo tautos atstovo, bet 
turėtų jiegos, galinčios derėtis 
su Amerikos politikais. 

Budri Anglijos politiškoji 
agentūra Amerikoje mato, kad 
"Draugas" veda Lietuvius ka
talikus į Federaciją. Ta agen
tūra suprato, kad gali Ameri
koje susidaryti žymi lietuviška 
jiega, neleidžianti Anglijai pa
naudoti visas monopolio prie
mones ant Lietuvos. Tą mintį 
išrei&kęs ' * Draugas " t u ri 
laukti, kad visa galybė jiegos 
monopolizuojančios Lietuvą 
kils prieš "Draugą," kad sam
dytieji agentai spausdįs lapus, 
kurstančiu® žmones prieš 
"Draugą," kad eis į draugijas 
jį šmeižti, kad nesigailės pini
go ir kitokiais budais kenkti. 
Jeigu visa ta nesąžiningoji me
džioklė kenktų tiktai vienam 
dienraščiui, tai dar butų ma
žas vargas. Bet dideli pinigai 
nededami mažiems tikslam*. 
Čia norima nutildyti balsą, aiš
kiai kalbanti tautai, ko ji turi 
saugotis ir kuomi rūpintis. 
Norima taip-gi suardyti pie
nus veikėjui, bandančiam pa
daryti, kad viena galinga šalis 
neturėtų monopolio ant Lietu-
vos. 

P-as Vileišis 'teisingai jau
čia, kad reikia organizuoti 
Liet. visuomenę Amerikoje, 
bet iš oficijalio pranešimo, ap
rašančio Atstovo -sušauktą po
sėdį, matyt, kad p. Vileišis ar
ba nežino, jog Chicagoje yra 
Federacijos Apskritys, arba 
nusiduoda nežinąs, kitaip sa
kant ignoruoja jį. Visi tie, ku
rie griauja "Draugo" pastan
gas organizuoti Lietuvius, 
dangstosi p. Vileišiu. Jis jiems 
to nedraudžia. Tą mes tupram 
tame, tik nematome iš to nau
dos Lietuvai. Mes pritariame 
p. Vileišiui, kada jis sako, jog 
naudinga yra suorganizuoti 
visas Lietuvių pakraipas Ame
rikoje, bet ignoravimas Fede
racijos, griovimas to kas pa
daryta, trukdymas dirbti no
rintiems, visai neveda prie to, 

—— 
Gyvenu, Juokiuos. Valanda 

už valandos prabėga sunkiam 
darbe, ir mintim aš nuskrendu 
toli—į tą tolimąjį šviesų kraš
tą, kur taip malonu jai, kur 
skraido ji liuosai sutikdama 
ten tokius vaizdus ir paveik
slus, kokių negali matyti čia 
ant žemes. 

Verkia mano siela. 
Mane neapykanta smaugia, 

nuo baisaus pykčio drebu aš, 
pasiutime savo svaidau pra
keikimus. Viskas verda many
je, aš kaip ugnyj degu ir nėr 
jau jiegos gyvent. Pražūt aš 
trokščiau, dingti amžinai, at
siskirti nuo tos niekingos že
mės—skaityčiau laime. . . 

Nurimo audra. Praūžė bai
sios pakramtos minutos, ir ne
apykantos karštis—atšalo. 

Verkia mano siela. 
Apgailėjimo diena ateis—aš 

žinau! Ir tėvynę mano bran
gią užlies visa šviesa skais
čiosios saulės 1 Ir galingą liuo-
sybės himną giedos ji pasipuo
šus gėlėmis ir spinduliais!!.. 

Laiminga šypsena gimtoji 
žemelė šypsosis ir neapsakoma 
laime ir dižiaugsmu prisipildys 
širdys visų. 

Bet vis-gi liūdna man ir 
vis-gi verkia mano siela. 

O tie, kurie už mus žuvo !. . 
Verkia mano siela, verkia 

mano siela! 
Versta iš D Auz. 

U. B. 

Nusipirk 
A 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė eavo otlsa po num. • 

4729 8. AshJaad Avenue 
Specialistas džiovų, moterų ir vy
ru ligų. 
Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki B po piety; nuo 7 Iki 1.1% 
vakare. Nedėliomls l t iki 1. 

Telefoną* Drexel S88f 
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V. W. RUTKAUSKAS 
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I 

ADVOKATAS • 
Ofisas Didmiesty!: ! 

29 South La Salle Street | 
M 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
TeL Varas 4*81 

i 
i i 
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PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRKOL'IS 

i 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą i People Teatrą 

1616 W . 47 Str. Tel. Boul. ISO 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
6 iki 8 rak. Kedėl. 10 iki 12 ryte. 

Res. 2914 W. 43rd Street. 
Kuo ryto Iki piet. 
TeL McKJnley 26* 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgai Street 

CHICAGO, rmirou 

Valandos: — t Iki 11 Ii ryta; 
i po pietų lkl t vak. Medėlio-
mls nuo E |kl 8 vaL 

K 

DR. S. NAiKEUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Q/v«lmo vtata 
8253 So. Bąlate* «tv. 

I Ant Viršaus UnJversal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: auo 
8 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 

Nedėliomls nuo 10 Iki 3. 

Telefoną* Bonlevard 91M 

• 

Maža farmuke naujoj sub-
divizijoj ką tik ant 

pardavimo. 

45 minutos nuo miesto 
70 traukinių j dieną. 

^Akro - $275 
Vienas Akru $550 

Išlygos: 15% eash 
$5 kas mėnuo 

Arti mokyklos, bažnyčios 
ir krautuvės 

Nusipirk vieną iš šito farmų da
bar, o galėsite pavasaryj kran>-
tyties. Gali užsiauginu daržovių 
ir vištų ir tokiu būdu suaoažiuti 
augštai kainas gyvenimo, tuo 
pačiu laiku tavo šeimyna bus 
užganėdinta. Randasi gražioj 
•pielinkėj, ir oras tvanas. 

KUPONAS 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

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

f — t P. M. 

Fl im—IWJIHWII |sllllllli«W«8M—^L 

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

Tel Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. 6SM Str. 

Tel Prospect 3406. 

A. TRAUBK, 
1404 W. 180i St., 

PrisiŲskite man pilnas in
formacijas apie Jūsų suburb-
an farmas be jokios man at
sakomybės. , 

Vardas 
Adresas 

— < m ~ . 

DR, 6. M. GLASER 
/ 

Praktikuoja 29 metai 
Ofisas 314D So. Moegan St. 

Kertė 82-ro St., I Chicago, IIL 
SPECIJAUSTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 18 ryto 
iki 8 po pietų, auo f iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomls auo • iki S po piet. 
Telefonas Tardą t87 

A. PETKATIfc S. FABIJONAS f 

A PETRAT1S t €0 . t 
Mortgage Bank į 

REALi fcSTATF—INKURANCE 
European American Bureau 

Siunčia Pinigas, P 
Laivokortes 

NOTARIJrSAS 
80U W. S5tn Str. Chicago, HL 

8f-* 
Telephone Bonlevard €11 
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ROSELAND. ILL. 

Mokyklos prasidėjimas. 

Rugsėjo 7 d. prasidėjo Visų 
Šventų parapijos mokykla. 
Rytmetyje 8:30 vai. klebonas 
kun. P. Lapelis atlaikė mišias 
bažnyčioje, pasakė vaikams 
pamokslą ir davė palaiminimą 
Švenčiausiu Sakramentu. Baž
nyčia buvo pilna vaikelių ir 
tėvų kurie atvedė juos užra-
švti. 

Po pamaldų visi suėjo į mo
kyklą. Pasirodė, kad iš pat 
pirmos dienos prisirinko pil
nutėlė mokykla vaikų. Dar 
niekad tiek daug šioj mokyk
loje nėra jų buvę. Prisipildė 
visi 6 kambariai. Tai-gi klebo
nas dabar susirūpinęs, kaip 
čia daugiau vietos padarius, 
kad Lietuvių vaikeliai rastų 
visi pilną dorišką išauklėjimą 
ir mokslą šioj mokykloj. 

Vist) Šventų parapijos mo
kykla stovi pirmoj vietoj šia
me distrikte. Užlaikoma šva
riai. Grindįs-dažnai tepama 
aliejais, kad nebūtų dulkių. 
Sveikatos reikalus prižiūri 
daktaras ir nursė, kurie per
žiūri mokinius keletą sykių į 
savaitę. Prie mokyklos yra 
.specijalis kambarys, aprūpin
tas reikalingais vaistais. Šį
met mokyklos vidus išnaujo 
permaliavotas ir pagražintas. 
Dabar joje yra apie 400 mo
kinių, kuriuos mokina 6 ,sese-
rys-mokytojos iš Šv. Kazimie
ro Kongregacijos ir vienas 
svietiškas mokytojas. 

Džiaugiasi Lietuviai roselan 
diečiai, kad jų mokykla kįla 
kaip ant mielių. Tai mūsų tau
tos ateitis! 

Ivoselandiečiai netrukus tu
rės pagalvoti ir apie statymą 
naujos bažnyčios, nes dabarti
nis milžiniškas namas turės 
būti pavestas visas mokyklai 
ir svetainei. 

Reporteris. 

DETROIT. MICH. 

Margumynai. 

• • • ąftįa • • • • M • • » - • • • • « » X 

niekur niekad nesiiuokino* ir 
visai mokytis nemano. Kad tą 
klaidą pataisius, reikia jjrisi-
laikyti konstitucijos. 

Rupesniu gerb. kun. F . Ke
mėšio, tapo suorganizuota trys 
bendrovės. Būtent: Paskolos 
" R ū t a , " Automobilių ir Trak
torių ir Statymo bendrovė. Pa 
staroji pirmininkaujant L. Vi-
naliui bene geriausiai gyvuoja. 
Žada pastatyti puikią svetainę, 
nes jau kitas bolševikai "už
kariavo." 

Labdarių Są-gos 19 kuopa 
pirmininkaujant p-niai Permi-
nienei gerai savo užduotį atlie
ka. Nedėlioję, Jlugsėjo 26 d. 
bus tos kuopos vakaras. Pa
geidaujama, kad visi į labda
rių vakarą atsilankytų. 

L. Vyčių 79 kp. "Labor 
D a y " laikė savo išvažiavimą. 
Tūli sako, kad nekurie vyčiai 
labai nemandagiai laike pro-
gramo užsilaikė. Užėjus šal-
tesniems orams žadama surim
tėti. 

West Sidės vyčių 102 kp. 
pirmininkaujant vyčiui Gruž-
tui auga kaip ant mielių. 

Mūsų biznieriai skundžiasi, 
kad tautiečiai jų neremia . . . 
bet Lietuvos bonų tai nevisi 
nori nusipirkti. Susipratusieji 
mūsų.biznieriai, kurie atjaučia 
Bažnyčios ir Tėvynės reikalus 
yra: Perminai, Drukteinis, 
Abišala ii* Ambrozas. 

L. Dukterų draugijos neku-
rios narės labai pyksta, jeigu 
kas pavadina truput] sulaisva-
manėjusiomis. Bet kodel-gi se
sutės teatro " M i r g a " spaudos 
darbus pavedėt laisvamaniškai 
" D i r v o s " spaustuvei! Nejau
gi jus manot, kad katalikiškos 
spaustuvės yra kuomi nors 
prastesnės! Gėda kad- toks 
menkas susipratimas tarpe jus 
viešpatauja! 

Kadangi Lenkų karuomenė 
neteisėtai briaujasi į Lietuvos 
teritoriją, tai Detroito Lietu
viai, formoje protesto, rengia 
parodavimą. Ta iškilmė įvyks 
nedėlioję, Rugsėjo 19 d., 2 vai. 
po pietų. Vakare 'bus mass-mi-
tingas. 

Rupesniu gerb. kun. F . Ke
mėšio ir visų geraširdžių Lie
tuvių katalikų, čia tapo pasta
tyta puiki parapijinė mokykla. 
Nedėlioję, Rugsėjo 5 d. J o Ma
lonybė vyskupas M. Gallagher, 
asistuojant kunigams J . Berei-
šiui, F. Kemešiui ir dviem sve
timtaučiam, atliko tos mo
kyklos pašventinimo ceremoni
jas ir šapo kalboje pagyrė Lie
tuvius už tokį puikų Dievui ir 
tėvynei atliktą darbą. Mūsų 
lietuviškos mokyklos puikus 
mūras bus ilgiems metams 
tikru veidrodžiu Detroito Lie
tuvių katalikų susipratimo ir 
baime visiems tiems, kurie ne
apkenčia viso to, kas yra lie
tuviška ir katalikiška. Tad 
garbė jums Detroito Lietuviai 
už tą prakilnų jūsų darbą! 
Prasidėjus mokslo metui, yra 
labai pageidaujama, kad visi 
Lietuviai katalikai leistų savo 
vaikučius į naujai pastatytą 
mokyklą. 

Na, o kaip-gi su mūsų suau
gusiu jaunimu? Ar jau jiems 
mokyties n e r ė k i a ! Taip, ir la
bai reikia Iš paskutinio kun. 
F. Kemėšio pranešimo, girdė
jau, kad ir suaugusiems yra 
rengiami vakariniai kursai, s* 
labai plačia programa. Tad 
jaunime! Gana betiksliai ba-

sveiko mūsų lietuviško jauni
mo, trokštančio gero sau, mū
sų išeivijai ir tėvynei Lietu
vai. Tad visi į mokslą! 

Pipiras. 

PATENTUOTI VAISTAI. 

Nedėlioj, Rugpjūčio 29 d. 
buvo gerb. Pocių iš Chieago, 
111. koncertas. P-nia A. Pocienė 
kaipo solistė dainininkė šiuo-
mi kart tai]) puikiai užsireko
mendavo, kad jai lygios nėra 
visoje Amerikoje? P-as A. Po
cius kaipo pijanistas tai tikras 
lietuviškas Paderevskis. Tar
pais programą paįvairino L. 
VTyčių choras, mišias ir vyrų 
kvartetai po vad. nįuziko A. 
Aleksio. Puikus tai dalykas 
toki koncertai, tiktai nekurie 
rugoja, kad tokie yra rengia
mi vieno asmens. Ar negeriau 
butų, kad tokius koncertus 
rengtų mūsų organizacijos? 

Susivienijimo L.R.-K.A. 171 
kuopa, ačių pasidarbavimui J . 
Šalinio, F . Gustaičio ir kitų, 
turi apie tris šimtus narių. Tai 
didžiausia kuopa visoje Ame
rikoje. 

Čia nesenai, rupesjiiu 
moksleivio Daumanto, tapo 
suorganizuota moksleivių kuo
pa. 

Nedėlioję, Rugsėjo 5 d. įvyko 
jau ir moksleivių vakaras. Pui
kiai pakalbėjo gerb. kunigai: 
F. Kemėšis ir J. Bereišis, gra
žiai padainavo moksleivės D. 
Gustaičiutė ir B. Daumantaitė, 
mikliai pijanu paskambino J . 
Jaugutė ir J . Kanevičius, gy-' tais "saidvokus šlifuoti," laz 

Patentuoti vaistai labai gi
riami ir tankiai keikiami, pa
prastai yra visai nepatentuo
ti, kartais visai nei negydanti, 
kas jau senai patirta, anot Dr. 
John A. Foote rašymo į Nat
ional Geographic Society. 

Patentuotų vaistų amatas 
Anglijoje yra žinomas kaipo 
savasis monopolis pirkly boję, 
karalienės Elzbietos laikuose 
virto visai kitokiais kryps
niais. 

Karalienė Elzbieta ir kara
lius. James I nemažai trukdė 
šiam įvairiu būdu pasisavin
tų monopolių išgavimui, ku
rio trukdymas liaudies nepa
tenkino. 

Įsakymas Statute oi' Mono-
polies, 1642 metuose, tvarkė 
visus šiuos leidimus ir klausi
mą perdavė parlamentui. Sa
vastis leisto monopoliaus bu
vo skirtas tik keturiolikai me
tų. Pradžioje nebuvo reikalin
ga duoti formulų arba apri
botų receptų, bet karalienės 
Onos laikuose buvo įvestas 
formulų ir apribotų receptų 
reikalavimas ir šie buvo re-
korduojami. Kadangi nostru-
mų dalykuose ir pasekmiilgu
me daug svarbos pridavė pas
laptingi sutaisymai, šis įsakys 
mas rekordavimo apribotų 
receptų ir formulų nuliūdino 
daugelį aplikantų ir tas mono
polis visai pradėjo slūgti iki 
1800 metų. 

Žinomas išsitarimas "paten
tuoti v isa ta i" šiomis dieno
mis yra klaidingas^ nes dau
gelyje atsitikimų t i^vaistai y-
ra visai nepatentuotį, tiktai 
teisės vaizbaženklių saugoja
mos, kad neprileisti ko kito 
naudotis tuo receptu. 

Anderson Scott's Pilis pa
tentuotas karaliaus James I I 
dienose (1687 metuose) yra 
seniausias žinomas . i 

vai atlošė du dialogu Domeika 
ir Sodaitis. Moksleivių kuopa 
sparčiai auga, tik nekurie yra 
labai nepatenkinti, kad tenais 
priguli tūlos ypatofc, kurios 

domis "bo l e s " daužyti ir su 
sparas ar saliuno barą alkūnė 
mis šveisti! Lai nutyla visoki 
tamsybės urveliai, o lai prisi
pildo naujos aiokyklo* klesos, 
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KAIP JŪSŲ KŪDIKIAI MIEGA? 
Kožnas kūdikis turį miegot gerai—ramus 
miegas reiškia gerą sveikatą. Jei jūsų 
kūdikis verkia ir neramus ir nervuotas 
nakties laiku, tai gal jo maistas nesutinka 
su juo. Kuomet negalint žindyt savo kū
dikio naudokit 

'< lf3ortl&w$ 
EAGJLE B R A N D 

(CONDENSED M Ui) 
Pagirtas ir rekomenduojamas tūkstančiu 
gydytojų. Daugiau kūdikių pasekmingai 
išauginti ant jo, negu visi kiti dirbti mai
stai sudėjus į vieną. 

Aukšta vertė — pilnumas — ir ekonomiškumas 
valgius gaminant ir ant stalo. Pirkit dėžę šian
die—naudokit jį visur kur reikia pieno ir cuk
raus. Bandykit jį su ryžių arba tapioka pudin
gu vietoje pieno ir cukraus. 
Palaikymui kūdikio tvirtu ir sveiku pa
siųsk mums šiandie kuponą reikalaujant 
Kūdikių Knygos ir maitinimo instrukcijų 
jūsų kalboje. 

THE BORDEN COMPANY 
M e w Y o r k 

•*- lastcigta 1857 

Iškirpk Kuponą. Pafcymėk Kny^a. Pasiusk ji šiandie 

Mr.'. c i ty 

Street State (8) 

Kūdikių Geroves Knyga Nurodymų Knyga 

iimiinminimnuiHiirtuiiiHiimmiiimuJ 

PRANEŠIMAS. 
Daktaras Makaras, Lietuvis 

Atidarė dar vieną ofisą savo namuose, 
10538 PEftRY AVE. ROSELAND, ILL. 
Iš ryto nuo $ iki 9; ir vakare nuo 5 iki 6. 

OFISAS: 10900 MICHIGAN AVE. 
Vai. ryto 10 iki 12; po pietų 2 iki 4; vak. 6-#0 iki 8-30. 

Telefonas Ofiso ir Rezidencijos, PULLMAN 342. 

NESKAITYK 
• • • • • • • • • • • • • • • • l a H n 

ŠIO PAGARSINIMO 
nebent jeigu ieškai didžiausios ir geriausios progos Chi-
cacoj. 

Kaip tik Chicaga sužinos apie mūsų naują sub-diviziją 
tai apie tai tik ir kalbės. 

Transportacija kogeriausia ant dviejų traukinio linijų, 
kaina važiavimo 9c, 18 minutų važiuot į pačią Chicagos 
širdį. Dvejos linijos gatvekarių ir tiktai keletą minučių 
ėjimo į elevated. 

Lotai parduodami keturiuose sizuose; galite pasirinkti 
kokį norėsite, sulig savo išgalės. 

Viskas čionais randasi: bažnyčios, mokyklos ir krautu
vės, labai paranku. 

Kainos 
. 
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paten
tuotas va is tas" ir iki £iai die
nai plačiai žinomas ir naudo
jamas. Formula buvo garsini
mą visuose vaistiniuose raš
tuose pirmesnėse dienose ne
lik Anglijoje, bet ir Ameriko
je. . 

Duffy's E\įxir išradimas tū
lo kunigo Thomas Dut'fy Lei-
peistersliire's 1675 metuose i-
ki šiai dienai yra parduoda
mas ir garsinimas, bet jau nė
ra sutaisytas sulig formulos, 
paduotos išradėjo, tiktai re
komenduojamas tūlo Dr. 
King'io ir tas rekomendavi
mas nelabai aiškiai atrodo. 

Harlem Oil, turpentino vais
tas, patentuotas 1672 metuo
se dar vis parduodamas kaipo 
žinomas seniausių patentų 
vaistas, taipgi ir Godtrey's 
Cordial 1722 metuose paten
tuotas. 

ŠVENTO JUOZAPO DR JOS 
VALDYBOS ANTRASAI: 

Sheb#yffan, Wis. 
Pirmininkas, Bufcnis Juozas, 

1426 So. 10-Str. 
Vice-Pirm., Daugirdas Jonas, 

1117 N. 12 Str. 
Pirmas Rast. Vincas Ragaišis, 

1336 Erie Ave. 
Antras Rast. Dvilaitis Juozas, 

1120 Alabama Ave. 
Kasiems, Simaninas Jonas, 

228 So. 14 Str. 
Organo Rast. Ermalas Ircias, 

1414 New York Ave., 
Pinigų prižurėtojai Virbickas A-
domas, Bilą Jurgis. Maršalka 
Kaminskas Jonas. 

Švento Juozapo draugystės mi
lingai atsibuna kas pirma nedėlia 
po piimai dienai mėnesio. 

LIET PILIEČIŲ DR JOS 
VAK. PA. 

• Pittsburgh, Pa. 
Valdybos Antrašai: 

REIKALAUJA. 

J. P. Petraitis—pirmininkas. 
J. Janauskas—viee-pirmininkas. 
J. W. Patckcvich, nutarimų raS-

tininkas. 
J. Daukžys—finansų raitininkas. 
B. W. Woshner—iždininkas. 
Direktoriai:— S. Simanavičius, 

J. Pakrosnis, S. Liutinskas, F. 
Venslovas, J. Marcinkevich, P. 
Bardzilauckas. 

Ligonių direktoriai:—J. Kybar
tas, P. Marmokas. 

Paicftkau čionais Kenoshoj kamba
rio pas gerus žmones, del vieno vyro, 
tad norėčiau, kad butų patogioj Lie
tuviams vietoj, nes ką tik atvažiavęs 
iš Lietuvos. Meldžiu pranešti an t 6io 
adreso: 

M r. Leo Kovas, 
611 Pleasant S t , Kunosha, vVis. 

ANT PARDAVIMO 
krautuve su bažnytiniais dalykais, k. 
t. kryželiai, paveikslai, rožančiai, mal
daknygės ir kiti dalykai. Labai pa
rankioj vietoj priešais Šv. Jurgio baž
nyčios po num. 903 W. 33rd St. At
sišaukite pas 

Joną. Venckų, 
3 327 So. Halsted St., Chieago, Hl. 

Turi but parduota iki utarninko, 
Rugsėjo 14 d. 2 komodos su gražiais 
veidrodžiais, 1 skurinė kėdė, 1 medi
nė lova su sprinksais ir vaUniu niat-
ru.su. Viskas tik už $45.00. Ateikit va
karais ^r nedėlioj po piet. 

Andriejus K. Smith. 
3305 So. Ilatetcd St., Ckiuago, Hl. 

REIKALINGI 
PAGELBININKAI 

Del generalio fabriko darbo 
Pastovios vietos. 

ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd. 

.'" ' ' • p » 

1 0 ! Men. 
Čionais yra nepaprasta proga ir didelė! 

Rašykite reikalaujant informacijų šiandie: 

"Kuponas 

ATONIC 
taECTE IHZ5 : f V 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
HIG. Prašal ina visus nesmaguattis 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

A. TRAUBE, 1404 West 18th Street 
* 

Gerbiamieji: Malonėkite mari prisiųsti be jokios atsa

komybės pilnas informacijas apie jūsų naują, sub-divi-

ziją kuri atsidarys trumpu laiku. 

• 

Vardas 

Adresas -
. . . . . . . . . . . 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dantistas 

10001 So. Miehigan, Avenoe 
m. 

VJJLAMDOSs | m 9 
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J.P.WAITCHES 
ATTOENEY AT LAW 

Parsiduoda saliunas lietuviŲ ir len
ku apgyvento j vietoj. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos. Greitu 
laiku turi but parduotas. Atsišaukite 

•48 W. įao th Street 
/ T e l e f o n a s Pul lman 3572 

KURSAS NUPUOL*. 
t 10OO AUKSINA »25.00 

|Tai geriausia daba r siųsti pini
gus } Lietuvą. 

1 Pasai gr|žimui Lietuvon, Laiva
kortės, pasitikimas fr pa|gdi>Ji- j 

Imas ant laivo. Pada l a m aa^yisp-'g 
kig dokumentų. Kasydami pri-^ 

įdėkit 2c štampą. 
Pinigus siųskite per Money 

[Orderį. 
P . MUtOLATSTIS, 

|53 Hudson Ave., Brookljn, N. Y. 

LDETIJTD ADlTOKATAfl 
VAL. Vakarais 7 iki • 
Nedėliomis 11 iki 1. 

4500 g. Ashland Ave. Chieago, Iii. j 
Phone Yards 1063 

• i m • • - • • • • • • • • • « • • » » • » » ' > 
. Tai. Drovar lUt 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUTIS DElfTISTAfi 

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

4713 SO. AMTTuUfP AVKVUK 

i arti 47-toa Gatvės 
• • • ui i • * 

Rasid. 11S9 Independenoe Blvd. 
Telefonas Van Buren a»4 

DR. A. A. ROTO, 
gydytoja* Ir chirurgą* 

s Speatjaltetas UoterlArn, Vyrlfikn 
Taik i ir visa ckroBlMc^ 

VALAJCDAn: tO—ll ryto 
pletn 7—% vak. BedAUomla 10—11 A 

: M54 8o. 
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PRANEŠIMAS 
Pranešu gerbiainifems diicagiečiams, kad aš pradė

jau dirbti l ie tuvių Prekybas Bendrovės raštinėj, 3249 S. 
Halsted St., ant Bridgeporto. *Todel kurie turite reika-. 
lus prie manės arba prie Lietuvių Prekybos Bendrovės 
{Lithuanian Sales Corporation, of Boston, Mass.) galite 
kreiptis viršminėtu antrašu. 

| VINCAS M. STtTLPĮNAS. 
P. S. Taip-gi pranešu, kad čia randasi Lietuvių Pre

kybos Bendrovės direktorius Povylas Petrauskas. Kas 
turite kokių reikalų prie jo, tai galite kreiptis Bendro-

= vės ražtinėn. 
£ : ,— 
S Ofiso valandos: Panedėliais, seredomįs ir pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto 

iki € vak. Utarninkais, ke tver ia i s ir subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
TitiiMiiMininiiiiiitiiiHtnHiHiniiiiiiiHiiiititiiiiiiitiiiTiMiittinitiiiiiiiiinHtiiimmigi 
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• A. VILKAS ir B. KAZANAUSKAS 
REAL ESTATE 

Turime daug įvairių namų ant pardavimo norin
tieji įgyti savo nuosavą namą reikalaukite nuo mūsų 
pilno surašo. Priduodami savo vardą pravardė ir ant
rašą -per pačta. Skubinkite pasinauduoti iš progos, nes 
namus paduodame labai greitai mus prieinamos kai
nos. Norintieje parduoti namą ir gi kreipkitės pas 
muą, o mes patarnausime teisingai. Mes taipgi apsaugo-
me namus ir rakandus nuo ugnies. Pinigus siunčiame 
\ Lietuva pagal dienos kurso. Pinigus skolinama ant 
pirmo morgečio ir ant 6% nuošimčio. < 

VILKAS £ KAZANAUSKAS £ 0 . 

12242 W. 23 Phce Phone Canal 1668 
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PffEOOJtt satsmabaes 
ĄątradioM*, ftfcfB. 14 1&20 m. 
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niDIEJI FEBAI 
I ŠVENTO MYKOLO PARAPIJOS 

| Rengiami R„esei„-Sept. „*„., 1920 m. 
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Par. Svetainėje ir Kieme = < 

1644 Wabansia Avenue 
Bus Seredoj, 15 d., 7:30 ^al. vakat-e ir tęsis 18, 19, 22, 25 

ir 26. Ned., 3 vai. po piet, Sered. ir Sub., 7:30 v. vakare. 
Bus įvairių daiktu, saldžiu gėrime, šaltos košes prasi 

pamėginti ir pasižiūrėti, ar daug daiktų galėsite laimėti. 
nimui. Ateikite visi, 

FERĮJ KOMISIJA. 

iHiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutiiiiiiiiii ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiitiiiiiiiaaiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiitiiiifiiiiitififiiiiiiiiiniiiiiiHtT 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES, KARTUS POLITIKIERIŲ* 
I UŽSIPULDINĖJIMAI. 

Antradienis, Rugsėjis 14 d., 
Šv. Kryžiaus paaukštinimas. 

Trečiadienis. Rugsėjis 15 d., 
Nikodemas. 

Nestebėtina, paskutinės va
landos. 

'SVVITCHMENAI" BAL
SUOJA UŽ STREIKĄ. 

Visgi žymi dalis nori imties 
darbo. 

Chicagos apskrityj vis dar 
streikuoja "switchmejnai,,

i ka
trie yra išėję iš geležinkelie
čiu, organizacijos, nes streikan 
pakilę prieš tos organizacijos 
norą. 

Vietos apskrityj tų streiki
ninkų skaitoma daugiau 40,-
000. Tai visgi rimtas skait
lius. 

Tomis dienomis streikinjn 
kai balsavo ar pamesti strei
ką, ar streikuoti tolesniai. 

Streikininkų vadas (Jrumm 
paskelbė balsavimo pasekmes. 
Jis štafr ką vakar pranešė: 

Už atšaukimą streiko balsa
vo 21,304 darbininkai. Už to
lesnį streiką 21,974. 

Vadinasi, streikas nepert
raukiamas. 

Orunau pranešė, jog turbūt, 
visoj šalyj streikuojantieji 
"switchmenai" streiko klausi
me balsuosią. Jis pasakė, kad 
jei visos šalies "switclimenai" 
nubalsuosią baigti streiką, tuo 
niet ir Chicagos apskričio strei 
kininkai prisitaikinsią prie di-
džįumos. 

Vakar ir šiandie tik vien 
mitingai paskui mitingus re-
publikonų partijos frakcijų. 
Rytoj įvyksta "primary" bal
savimai. Tad varomi kuosmar-
kiausieji užsipuldinėjimai. 
Kiti kitiems stato kartus pri

kaišiojimus. Piliečiams pažada 
d i < lėlius palengvinimus. 

Bet praėjo tie laikai, kad 
žmonės rinktųsi ir klausytųsi 
tuščių, pažadėjimų, arba užsi
puldinėjimų prieš oponentus. 

Didžiuma piliečių ir be su
sirinkimų turi išdirbtą nuo-
monę už k« geriausiai balsuo
ti. Darbininkai balsuos už sa
vo prietelius. Tie prieteliai— 
tai kandidatai, k i tuomet bu
vusieji patys darbininkai. Bet 
ne piniguočiai, katrie ieško 
tik ambicijos ir šiltos vietos. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

— • • • — i • - • • • . „ „ • . • — y — 

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS. 

sret. Pakvietimą giedoriai pri
ėmė ir sutarė in corpore daly
vauti. 

6v. Cecilijos dr-ja netik ne
mažėja, bet kiekviename susi
rinkime įsirašo naujų giedorių. 

Alumnė. 

S • ATRODO KAIP TIK KOKS 

A. L. R.-K. Federacijos Chi
cagos Apskričio susirinkimas 
bus antradienyje Rugsėjo 14 
d., vakare, Dievo Apveizdos 
parap. svetainėje, Chicago. Su
sirinkimas svarbus, užtat kvie
čiame atstovus ir veikėjus ko 
skaitlingiausia atsilankyti.. 

Valdyba. 

DRAMOS KURSAI. 

TRYS NAUJI UNIVER 
SITETAI. 

rašėme 

PAŠAUTAS POLICMONAS 
CICEROJE. 

REIKIA ATVIRINTI 
VANDENĮ. 

Chicagos gyventojų varto
jamas vanduo vis dar nešva
rus. Sveikumo komisijonierms 
paskelbė, kad reikia jis atvi-
rinti prieš gersiant. 

Jau daugiau mėnesio, kaip 
Chicagos piliečiai liepiami ne
vartoti neatvirinto vandVns. 
Atvirinti vandenį taippat ne
mažai atsieina kasdien. 

Ar tik nebus perbrangus čia 
vanduo. 

^Miestelyj Cicero vienas Iš 
dviejų juodų plėšikų pašovė 
ir gal dar "mirtinai, policmo-
ną AVilliam Hoffman, kurs 
mėgino sulaikyti praeinančiu 
piktadariu. 

Abudu pabėgo. Bet Chica
gos policija veikiai kordonu 
apjuosė visas Cicero apylin
kes. Suareštuota keliolika *in-
tariamų. 

POLICMONAS PAŠOVĖ 
PLĖŠIKĄ. 

Poliemonas Leo Carr pašo
vė plėšiką Joseph \Vhalen, 24 
metų, 5542 So. Loomis gat., 
kuomet tasai su kitais savo 
sėbrais mėgino įsilaužti vie
non vaistinėn. 

TAI BENT REKORDAS. 

Anądien šitoje vietoje, buvo
me pareiškę, jog reikia stebė-
ties automobilių vogimu. Nes 
paroje buvo pavog^ vos 7 au
tomobiliai. 

Bet štai pasibaigusioje pra
eitos dienos fytmetį paroje pa
daryta rekordas. Pavogta net 
24 automobiliai. 

Taigi kas viena valandą 
mieste buvo pavogta viena* au 
tomoibilius. 

Niekam iš publikos nežino
ma, kur tie pavogti automobi
liai sukraunami. 

Nesenai buvo išreikšta nuo
monė, kad jie gal kur skan
dinami su tikslu padaryti dau
giau "bu^inesso" automobi
lių agentams. Bet ta nuomo
nė labai abejotina. 

SMARKIAI APMUŠTAS 
AUTOMOBILISTAS. 

R. J. Bishoff, "brokeris,'' 
važiuodamas automobiliu su
važinėjo ir sužeidė Mary Buf-
korski, 5344 Michigan ave. 

Minia žmonių sulaikė auto
mobilistą 'ir kol atvyko poli
cija smarkiai apmušė. Žmo
nės tvirtina, kad jis pergrei-
tai važiavęs. 

Jau nekartą rašome apie 
Dramos kursus, kuriuos veda 
p-le U. Babickaitė ir p. Balsys. 
Jie gerai prirengti ir gražiai 
vedami. Čia paduodame sąrašą 
asmenų, kurie mokinasi juose, 
ir linkime, kad tas skaičius 
veikiai padidėtų keleriopai. 

Z. Bajorinaitė, Novickaitė, 
Z. Jurgaičiutė, K. Norvilaite, 
L. Teriunaitė, M. Mauziutė, A. 
Kukutienė, P. Maliorienė, A. 
Remešienė, J. Jankūnas, J. Bu-
ragas, K. Jančis, J. Lengvinas, 
V. ^arnas, V. Graičunas. 

Dramos kursai šiame sezone 
mano surengti tris vakarus; 
"Pilėnų Kunigaikštį/' "Auk
so Dievaičiai,'' "Vyresnysis 
Anglekasis" sykiu su baletu 
Suktine. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

NELEGALIAI PALAIKĘS 
SVAIGALUS. 

Federalis warantas išduota 
suareštuoti miestelio Posen, 
111., majorą ir taikos teisėją 
Hyman, kurio žinyboje atras
ta nelegaliai užlaikomų svai
galų. Dar sakoma, kad Hyman 
svaigalus pardavinėjęs. 

Hyman tuo tarpu tvirtina, 
jog viskas yra "tvarkoje.'' 
Svaigalus jis palaikąs iš su-
konfiskavimo. Gi pardavinėti 
niekam nepardavinėjęs. Tai 
esąs prasimanymas. 

Vasarai besibaigiant visos 
draugijos, kuopos, k Ii ubai ir 
tt. ruošiasi prie kitokio veiki
mo, . rengdami vakarus, pasi-
link ^minimus svetainėse. 

Šv. Cecilijos giesmininkų 
draugija ypatingai darbuojasi. 
Štai penktadienyje Rugsėjo 3 
d. įvyko mėnesinis susirinki
mas, kuris buvo labai skait
lingas. Susirinkiman atvyko ir 
dr-jos dvasios vadas, kuii. N. 
Pakalnis. V 

Pirmiausia buvo išklausytas 
raportas komisijos nuo rengia
mo milžiniško paminėti 10 me
tų sukaktuves draugijos gyva
vimo vakaro. 

Dideliu delnų plojimu išreik
šta padėka mūsų choro vedė
jui p. V. Daukšai, nes jis visa 
širdimi yra atsidavęs ir iš sa
vo pusės deda pastangas, kad 
vakaras visais žvilgsniais pa
vyktų. Žadėjo sudaryti milži
nišką koncertinį programą. 

Tat parapijonys ir apielin
kės žmonės prašomi*iš anksto 
įsigyti bilietą it parodyti prie
lankumą Šv. Cecilijos chorui. 
Bilietų galima gauti pas kiek
vieną choro narį, taip-gi ir 
vargonininko p. V. Daukšo 
krautuvėj, 4513 So. Wood St. 

Kalbėta ir apie kitą pasi
linksminimo vakarėlį. Tokį nu
tarta įrengti Sausio 23 d., 1921 
m. Jame jaunuomenė iki so
ties galės pasilinksminti, prisi
šokti. Vakarėlis bus School 
Hali svetainėje. / 

Gauta pakvietimas iš L. Vy
čių 13 kuopos dalyvauti jų 
pasilinksminimo vakarėlyj, 
Rugsėjo 19 d., School Hali 

Nežiūrint į sunkią piniginę 
padėtį, Vokietijoje įsikūrė trys 
nauji universitetai. Tat dabar 
Vokietijoj yra dvidešimts ke
turi universitetai. Nauji uni
versitetai įkurti: Frankforte, 
Hamburge ir Koelne. Univer
sitetams .sunku gauti moksliš
kų prietaisų, knygų ir žurna
lų. Vieno universiteto knygy* 
nas raportuoja sumažėjimą 
svetimų žurnalų. Pirmiau gau
davo 2,300, o dabar tik 140. 
Darbininkų algos, chemiški 
dalykai, šviesos, kuras ir spau
dos išlaidos trukdo universite
tams darbą. 

. 

DIDELIS PIKNIKAS 
Peoples Stock Yards State Bank 

Kampas 4 7-tos ir Ashland Aye. Chicago 

KIEKVIENĄ SUBATOS VAKARĄ 

ATEIK IR PAMATYK 

• 

SPECIJALIS U2PRASYMAS 

Chicagos ir apielinkės 
jaunimui 

L. Vyeių 13 kuopa kviečia 
visus ant pirmo Iškilmingo 
Baliaus Rugsėjo 19 d., 1920 
m., Sehool Hali svet, 4758 So. 
Honore St., 7 vai. vakare. 

Reikia pažymėti, kad tas va
karas ne del pelno surengtas, 
bet vien tik del supažinimo 
Chicagos jaunimo su mūsų •vei
kimu. Tame vakare bus pui
kiausia muzika kokios dar ne-
kuomet nebuvo ant kitų vaka
rų; bus skrajojanti krasa del 
suėjimo į pažintį Chicagos ir 
apielinkės jaunimui, nes pirma 
gal ir paskutinė tokia proga, 
kad galėtumėt susieiti. Iškil
mės tokios kokios dar nekuo-
met Chicagoj nebuvo. 

Užganėdinimas užtikrintas 

Dideli būriai žmonių depozituoja savo 
pinigus į šią stiprią Valstijinę Banką 

Kiekvienas jaučiasi namie užtat, kad 
ČIONAIS KALBAMA LIETUVIŠKAI 

• 

Jus jausitės kaip namie nors ir'nemokėfute vieno žodžio Angliškai. 
Pinigus galite atsiimti iš šios Bankos kada tiktai norite. 

Dabar Pasakykite Man, Ar Gali Būti 
Geresnis Bankas? 

* 

Bankas Ant Kampo 
k47-tos Gat. ir Ashland Ave. 

o 
. 

: 
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visiems. (Apg.) 

ŠV. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

VVAUKEGAN, ILL. 

r 

PirmV— Antanas Sutkus, 1817 S. 
Vietory Str. 

Vice-Pirm. — Steponas Keliotis, 
1228 So. Vietory Str. 

Nut. RaSt. — Jtfrgis Bukantis 
1201 So. Vietory Str. 

Pinansu-Rafit. — Tavadoras Sta-
nulis 502 So. Utica Str. 

Kasierius — Antanas Bakšys 1339 
So. Vietory Str. 
Kasos Globėjai: — , 

1. Pranas Kasdelevičius 1017 — 
Eight Str. 

2. Jonas M. Leškys 1329 So. Jack-
son Str. 
3. Petras Pocius 726 Eight St. 

Maršalkos:— 
1. Kazimieras Stulginskis 1339 S. 

Vietory Str. • 
2. Jeronimas Šimulnas 759 Sherl-

dan Road. 
Knygins. -r- Pranas Kapturauskis 

1321 So. Vietory St. 
Vėliavos neSėjaa: — Stanislovas 

Urbonas 911 Eight St. . 
Organo Užžiurėtojas — Kazimie

ras Burba 1416 S. Prescott Ave. 
Šv. j Antano Draugija susirinki

mus laiko po 8-tai dienai pirma 
sekmadieni, kiekviena mėnesi, -nia 
valanda po pietų, Lietuviu svetai
nėje^9th ir So. Lincoln Strs. Wau-
kegan Illinois. y 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORIU8 

r 
Patarnauju. la!dotuv6*e ko pigiausia. 
Reikale meldžiu atalkaukti, o mano 
darbu busite užgonedlnti. 
2S14 W. 23 PI. Chicago, IIL 

MUZIKA 
-

BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo m e t a s . . 
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m. 

Mokinama įvairių muzikos šakų. Užsirašyti galima bile kada. 
3259 South Halsted Street Chicago, 111. 

Telefonas Boulevard 9244 

SAUGUS VAŽIAVIMAS LIETUVON 
TIESIOG 

Per LIEPOJU Laivakorte . . $145.00 Per HAMBURGĄ Laivakorte $120.00 
PA6PORTUS IR VISKĄ KAS REIKIA KELIONIEJ PARŪPINA ATSAKAN-, 

ČIAI. 
Pinigus siunčia, pagal" dienos kursą per savo atstovus Vokietijoj ir Lietuvoje ir iš 

moka grynais pinigais paskutinėse paš.ose ir pristato kvitą siuntėjuj su parašu paė
mėjo. 

PINIGAI NUEINA I 40 DIENU 
DBAFTUS parduoda Į L I E I L T V A ir visas s\ielo daiis pagal dienos kursą o už 

suma virš $1|§00.00 dar pigiau. 

A PETRATIS S.LFABIAN 

i 

EUR0PEAN AMERICAN 6UREAU 
A. PETRATIS ir S. L. FABIAN Vedėjai 

809 W. 35-th. St. (kampas Halsted ir $5-tos gatvių.) 
Valandos: nuo 9 ryto iki 6 vakare kasdiena 
VAKARAIS iki 0 valandai—Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis, 
NEDĖLIOMIS iki 3 valandą po pietą. 

' 
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