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METAI-VOL V. No. 223 

Lietuviai Su Lenkais Laukia Tautų Sąjungos Nuosprendžio 
Lenkai Per Peilį 

Prie Focho Linijos 
Na, Jie Vel Padejuos, Kuomet 

Gaus Pliekti i 

PERTRAUKĘ MŪŠIUS LIE LENKAI ATSIĖMĖ ROVNO. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 

VOLDEMARAS PASPAUDĖ 
RANKĄ PADEREWSKIUI, 
LENKIJA NORINTI PIL

NOS TAIKOS SU LIETUVA 

TRYS APLEIDO TURKŲ 
KABINETĄ. 

Nes negali susiartinti su 
nacionalistais. 

BELGU KARALIUS BRA
ZILIJOJE. 

TUVIAI SU LENKAIS. 

Bus palauktas Tautų Sąjungos 
nuosprendis. 

i Pakėlę puolimą šiauriniam 
fronte. 

į Varšava, Rūgs. 21. Išil-

, Paryžius, fcugs. 21. — Čia * a i v2A m a i H u i ] # i o ^ n t u , 
, i ii j • T • i nuo Kovei ligi Haliez, Lenkai 

vaka r paskelbta, jog Lietuva . ° ,. , _ 
progresuoja ry tu linkon. Ta 

su Lenkija sutiko suspenduoti t e r i t o r i j a p l e ( . i ą g i p r a , i o j U s Bu-
visokius susirėmimus karo ^ i r į a i f f l i s Dniestra. Išilgai 
fronte, kol Tautu Sąjunga ne- j kelio nuo Kovelio ligi Rovno 
paskelbs savo nuosprendžio į pasiekta upė Styr . Rovno pu toras šalims rubežių klausime. 

LENKAI NORI PASIEKTI 
APSIGINIMO LINIJĄ. 

Nėra vilties, kad mūšiai butų 
pertraukti. 

imta praei ta penktadienį. Ši
tam apskri tyj Lenkai savo 
frontą plečia toliaus į pietus. 
Lenkams duoda fmgelbos Ųk-
rainų rai tar i ja . Persimetę por 
Dniostrą, j ie tur i progos pa
sukti tiesiog į šiaurius. 

Ukrainai turi 10,000 arklių. 
Ryga, Rūgs. 21. — Aną T n . . . . 1 A / 1 A r t j . i i • » J Lk rama i turi apie 10,000 ar-dieną kuone per dvi vt4fmsf! , .. . . . . V. ; ' , Y . . r , i kl iu veikti savo i ronto dalvj . susimainė nuomonėmis Lenkui J* v , ,v ., . * . i ,v ., T T .. . / I Lvovo šone bolševikai ta ip i r bolševiku delegacijų pirmi- . ,. .. . . , ., . , . n t . . T /„ sudemoralizuoti, kad bile ma-ninkai Dmowski ir Jo t f e. v . . . . , . , . , „.. . .. ' ziausioji kibirkštis juos gali 
Lenkų delegacijos sekreto- ^ k M p r i o v mvQ v i r ; i n i n k l l , . 

n u s Ladas po tos konferenei-1 P a t y s t Q k n A i o KryveT1tojai 

PARYŽIUS* Rūgs. 21. — Va
kar čia pasibaigė devintoji 
iš eilės Tautų Sąjungos tary
bos sesija. Šita sesija pasižy
mėjo tuo, kad sutaikinta ke
turios tautos, kurios buvo pa
sirengusios karan. 

Lietuvių Lenkų pakilusiame 
krizyj taryba atsiekė savo tik
slą. Nes abidvi viešpatiji su
tiko tuojaus pertraukti mū
šius ir laukti tarybos nuos
prendžio rubežių klausime. 

Tautų Sąjungos tarybos pa
sisiūlymas tarpininkauti buvo 
didžiai sujaudinantis. Sesija 

Konstantinopolis, Rūgs. 21. 
— Try* ' Turkijos sultano mi-
nisterių kabineto nar iai rezig
navo, kadangi nebuvo gal ima 
kabinetui susitaikinti su na
c ional is ta is , be kurių taikos 
sutart is , su talkininkais pada
ryta, negali but ka ip reikiant 
išpildoma. 

Imperijalės dinastijos prin
cai turėjo susirinkimą sulta
no -giminaičio Osman Fouad 
Effendi rūmuose. Pada ry t a re
zoliucija, kurioje sakoma, jog 
princai turi teisių panaikin
t i savo prigulėjimą nuo sul
tano. 

TURKŲ SOSTO ĮPĖDINIS 
LAIKOMAS • NELAISVIU. 

buvo vieša. Salėje buvo daug' 
publikos. Susirinkusieji su di- \ Jis buvo norėjęs pereiti naci-

js paskelbė, jog nesama vilties, 
kad mūšiai veikiai butų pert 

kai-kur pajėgia pakilti prieš 
bolševikus ir tuos išginti pirm 

rauk t i . Nes p i rm to Lenkai no- ' n W s i f y l t L p n k a m s . 
tfi pasiekti s t iprias apsigini-
mo linijas visam fronte. Tas 
linijas Lenkai vadina Foclio 
linijomis, nors jie be mar
šalo Focho parėdymo visur 
buvo pasivarę tiek, kiek jiems 
buvo t inkama ir paranku. 

P a t i t a ika irgi abejotina. 
Nes j i prigulės, sako, nuo mi-
l i tarinės Lenkų padėties fron
te. Lenkai , neatsiekę Focho li
nijų, nenori per t raukt i mūšių. 

BOLŠEVIKAI ESĄ IŠMUŠTI 
IŠ GALICIJOS. 

Varšava, Rūgs. 21. — Len-
'kai garsiai skelbia, jog jiem* 
pilnai pavykusi ofensyva pie
t iniam fronte. Visi lig vieno 
bolševikai išmušti iš rytinės 
Galicijos. Generalis veikimas 
tenai tęsęsis ketur ias diena*. 

Lenkai briaudamiesi rvtu 
link pasiekę liniją ties žemuti-
niuoju Zbruch. Pakeliuje jie 
paėmė Trembovla, Tarnopol ir 
Brody. Toliaus į š iaur ius Len
kai atsiėmė tvir tovę Dubno 
po žiauraus mūšio. 

Čia gauta žinių, jog rytinėj 
Galicijoj būriai Žydų visur 
džiaugsmingai (?) sut inka pa
sirodančius Lenkus. Nes jiems 
jau nukar tus i bolševikinė vaT-
dzia. 

Lenkai pakelia ofensyva 
šiauriuose. 

Šiauriuose Lenkai pakelia 
napją ofensyva .prieš bolševi
kus, matyt , su tikslu pasiekti 
Focho liniją, originaliai pripa-
ižintą talkininkų augščiausios 
tarybos, kad Lenkus atskir t i 
nuo Lietuvių armijos veikime 
prieš bolševikus. 

Focho linija stovi ka ip sto
vėjusi parušta apsiginimui. 
I r kuomet Lenkai ją-pas ieks/ 
jiems nereikės daug laiko pra
leisti dirbdinti apkasus. 

džiausiu atsidėjimu tėmijosi, 
ką pasakys Lietuvių ir Laikų 
delegatai, kuomet taryba pa
siūlė abiem tautom pertrauk
ti mūšius. 

Pirmiausia pakito Lenkų de
legatas Paderewski, Jis kalbė-

jonalistų pusėn. 
' 

Konstantinopolis, Rūgs. 21. 
— Turkijos sosto įpėdinis Me-
jdid Effendi uždarytas čia vie
nuose rantuose ir laikomas kni 
po nelaisvis. J i s iš rūmų kal

damas pareiškė, jog Lenkija kada išleidžiamas po saugia 
visuomet trokšta but pilnoje sargyba pasivaikščioti po dar-
taikoje su Lietuva, jog jis pil i žą. 

Rūmus išlauko apsaugoja a a i pasitikįs, kad to norinti ir 
pati Lietuva. dešimts oficierų su st ipriu bu-

Tuomet Lietuvos delegatai j r į u kareivių. Nes prisibijoma, 
su Voldemaru priešakyje pa 
kilo, priėjo prie Paderewskio 
ir anam paspaudė ranką. Žiū
rėtojuose.pakilo neapsakomas 
džiaugsmas. Pasigirdo krikš-
tavimai. Bet iabjausia jautės: 
patenkinta Tautų Sąjungos ta
ryba. 

Voldemaras kalbėdamas pa
reiškė, jog jia pasitikįs tary
bos teisingumu ir jos nuospren 
dis bus pildomas. 

Be to, Tautų Sąjungos ta
ryba laikinai sutaikė Švediją 
su Suomija Aland salų klausi
me. 

BOLŠEVIKAI KONCENT
RUOJA KARUOMENC. 

kad jis nebūtų išvogtas. 
Oficijaliai aną dieną buvo 

paskelbta, jog sosto įpėdinis 
buvo norėjęs" pabėgti į Ango-
rą, jį ten pakvietus Mustapliai 
Kemal pašai, naci jonai i stų va
dui. Bet buvo pagautas i r a t
gal pr is ta tytas . 

Rio Janeiro, Rūgs. 21. — 
Belgų karal ius Albertas ir ka
ralienė Elzbieta, kuriėdu yra 
pirmutiniu, kaipo kara l ius ir 
karalienė, aplankančiu pieti
nės Amerikos šalį, pasi t iktu 
negirdėtai entuzijastiniai, kuo 
met iš laivo išlipusiu Brazili
jos žemėn. 

Dreaclnautas Sao Paulo, ku
riuo karal ius ir karalienė per
keliavo Atlant iko vandenyną, 
buvo sut iktas tolokai vande
nyne visos divizijos karo lai
vų, būrio lektorių ir daugelio 
ekskursinių garlaivių. Karo 
laivas Paulo su svečiais nu
lydėtas užlajon, ku r ' įleista 
inkaris baubiant armotoms 
visais šonais. 

Prezidentas Pessua su savo 
žmona, užrubežinių reikalų mi 
nisteris, karo laivyno ministe-
ris? Belgijos pasiuntinys ir kiti 
šalies valdininkai suėjo laivan 
Sao Paulo ir ten pasveikino 
atvykusius svečius. 

Paskui visas būrys išvežtas 
j pakraščius. Didžiausios mi
nios žmonių sveikino svečiu*, 
kuomet tie nupuoštomis gat
vėmis nulydėta į Guanvbara 
rūmus. 

McSWINEY PASKELBĖ 
ATSILIEPIMĄ, 

SAKO, PASKUTINIU KAR 

TU IŠMĖGINAMA ANG
LIJA. 

Visi pasirengę mirti už šalies 
reikalus. 

VOKIETIJAI TRŲKSTA 
DAUG DUONOS. 

Berlynas, Rūgs. 21. — Šį
met Vokietija turėjo neperge
riausius javų užderėjimus. Se
kantiems metams t ruks du mi 
lijonu tonų duonai medžiagos. 
Tai visa prisieis ^pasitraukti 
ne iš kur k i tur , ka ip tik iš 
Amerikos. 

GRANO JURY TYRINĖJA 
EKSPLIOZIJOS KLAU

SIMĄ. 
i t 

PAŠAUKTA DAUGELIS 
LIUDININKŲ. 

Vis dar nesurandamas arklio 
savininkas. 

PRANCŪZAI NUKOVĖ 20 
ARABŲ. 

PRIVERTĖ DIRBTI OFI 
CIERUS. 

Sako, tegu išmėgina juodran-
kių darbą. 

Turinas, Italija, Rūgs. 20.— 
Aną rytmetį čia komunistų 
sargyba nutvėrė t r is armijos 
oficierus ir septynis papras
tuosius kareivius , nusivedė 
F i a t dirbtu vėli ir tenai priver
tė juos visą dieną dirbt i prie 
pečių, kuriuose t i rpinama ge-
• I V * t 

lezis. 
Sako, tegu jie pamėgina, ko

kios rųšies darbus tur i atl ikti 
paprast i darbininką,!. Po darbo 
jie visi buvo priverst i pasira-

Berlynas, Rūgs. 21. — At- j syti po pareiškimu, jog už tos 
sistatydino Vokietijos finansų (rųšies darbą darbininkams 

Paryžius, Rūgs. 20. Ties 
Damasku Prancūzų karuome-
nė buvo susirėmusi su Arabų 
koliumna. Nukau ta 200 Arabų. 
P a i m t a armotų ir kuikasvai-
džių. 

VARŠAVA, Rūgs. 21. — 
Rusijos bolševikai koncentruo
ja skaitlingą karuomenę išil- New York, Rūgs. 21. — Rug-
gai Nemuno, priešais šiaurva- sėjo grand ju ry vakar pradė-
karinį Lenkų frontą. Bolševi- jo sesiją ir tuojaus ėmėsi ty
kai rengiasi naujon ofensyvon, r inėti klausimą ekspliozijos, 
kokia bus pakelta už Jkeletos, kokia čia įvyko su baisiomis 
dienų. | pasekmėmis praeitą ketvirta-

Tokių žinių iš karo fronto 
parvežė čia miHtarmiai palydo 
vai. 

Sakoma, jog bolševikų ka 
ro komisaras Trotzky atvykęs 
Lidon. 

PAKILO RASINĖS 
RIAUŠĖS. 

dienį finansiniam centre. 
Išduota teisminiai pašauki-

į mai daugeliui liudininkų.. Tar
pe kitų grand jury išklausi-
ųės E . -P. Fisherį, areštuotą 
Kanadoj . J i sa i ,p i rm tos nelai
mės keletui žmonių čia iš Ka
nados buvo parašęs laiškų, 
kad jie saugotųsi, nes^Wai l 
gatvėje pakilsianti ekspliozi-
ja. 

Po ekspliozijos Kanados po
licija jį ten suareštavo. Pa
t i r ta , jog pamišęs. Visgi jis 

ministeris Wir th . permaža '20 lirų dienoje. 

Ties Halsted ir 47 gat. va
kar išvakaro pakeltos riaušės, 
kurios vos .nepavirto rasinė
mis riaušėmis. Ačių policijos 
viršininko energijai greitai pr is ta tomas čia l iudyti; nors 
muštynės sustabdyta. Keli šim [ iškalno numanoma, kad iš to 
tai policijos per naktį patro-
liavo apylinkes. 

negalima laukti kokių nors 
geistinų pasekmių. 

Rusas laikomas kalėjime. 

Suareš tuotas Rusas ^ l exan -
der Brailovsky, žurnalistas, 
nepaleidžiamas. Dažnai j is po
licijos išklausinėjamas. Nes 
jis išpradžių buvo pasisakęs, 
jog ekspliozijos metu buvęs 
netoli ats i t ikimo vietos ir kal
bėjęsis su pažįstamais. 

J i s , sakome, nepaleidžia
mas po paranka, kaipo negei
stinas, svetimšalis. 
Čia Į a u g a m a atkel iaujant i r 
vėl generalio prokuroro Pal-
merio, kurs , sakoma, persona
liai imsiąsis vesti tyrinėjimus. 

Arklio savininkas nežinomas. 

Suras tas kalvis, ckurs 
kaustes pražirVusį arklį. Bet 
kalviui arklio savininkas ^ne
buvo pažįstamas. 

Lavoninėj ligšiol randasi 
neidentifikuotas riuo eksplio
zijos žuvęs apie 20 metų am
žiaus vyrukas. Kai-kas nuomo-
niauja, a r t ik ne jis bus buvęs 
arklio savininkas, ar tik ne jis 
bus važiavęs vežimu kuriuo, 
be abejonės, buvo vežama už
taisyta bomba. 

Londonas, Ru^s . 21. -— Te-
rence MoSwiney, Corko lordas 
majoras, kurs badauja Brix-
tono kalėjime, vaka r savo i r | 
kitų visų badaujančių Corko 
kalėjime vardu davė paskelb
ti visam pasaulyj atsiliepimą. 

Sul ig Londono laikraščių j is 
savo atsiliepime sako : 

44 Rytoj aš baigsiu keturias-
dešimts dienų neparagavęs jo
kio maisto. I r , nors, guliu čia 
bejėgis, mano valia yra taip 
gryna, ka ip ir visuomet. 

*'Šitai aš priskai tau prie 
dvasios stiprybės. St iprybę gi 
paseiniu savo kasdieninėje 
Komunijoje. Tas duoda stipry
bę ir mano kūnui. Lygiai mane 
st iprina šv. Mišios ir maldos. 

* 'Aš tikiu, Dievas tiesiogi
niai leidžia prailgėti šitai t ra
gedijai. Tas reikalinga (Jides-
nei J o garbei . 

44Tai neintikėtina, kad Ang
lijos gyventojai šitą šal+u 
krauįu ga iTa^udyb^le is t^pni -J 
vesti ligi pa t pabaigos. 

44 AŠ manau, jog Dievas duo
da j iems paskutinę progą ap
sistoti i r apmąstyt i . Bet jei 
jų išlaikomybė ir tolesniai bus 
ta ip palaikoma, mes, k a i p e-
sanje pasiketinę, visuomet pa
sirengę m i r t i . " 

SKANDINAVIJA PRAŠA
UNA BOLŠEVIKU 

AGENTUS. 
KELIEMS LIEPTA IŠSIK 

RAUSTYTI I š NORVE
GIJOS. 

švedijon ateityje bus įleidžia
mi tik su specijaliu leidimu. 

LENKAI PAĖMĖ LUCKĄ. 

Paėmė nelaisvėn 1,000 Rusų. 

Varšava, Rūgs. 19. — Čia 
oficijaliai paskelbta, jog Len
kai nuo bolševikų paėmė Lu
cką, svarbų fortifikuotą mies
tą, už 40 mailių rytuose nuo 
Vladimir-Volinskii. 
} Lenkų spėkos, anot praneši
mo, briaujasi į rytus nuo Vla-
dimirjVoJinskii, pietuose nuo 
Brest-Litovsko. Tenai paimta 
du miesteliu. 

Šiauriuose nuo Kovelio Len
kams teko miesteliu Kamien 
i r Kasprzicki . P a i m t a nelais
vėn 1,000 bolševikų kareivių. 

Šiaurrytuose nuo Brest-Li
tovsko Lenkai pasiekę žino
mus Europai didelius miškus, 
kuriuose dažnai medžiodavę 
Rusijos imperatoriai . 

Rytuose nuo Kobrino Len
kai a ts idūrę ties Gorodeckio 
perkasu^ kurs jungia upec 
Bugą, Pr ipet į ir Dnieprą. 

BOLŠEVIKAI NUGALĖJO 
WRANGELIO SPĖKAS 

JŪRĖSE. 

manymui. Sako, jei arklys su
draskytas į smulkias dalis, 
tad ir vežėjas butų pavir tęs į 
skutus nuo ekspliozijos. 

Stockholmas, Rūgs. 21. — 
Bolševikų agentai Skandinavi
joje y r a didžiai negeistini žmo 
nės. Skandinavijos vyriausy
bės paskelbė, kad tie agentai 
kuoveikiaus kraustytusi ten, 
iš ku r atėję. Ki t a ip su prie
va r t a b u s ' susodinti į išplau
kiančius laivus ir išvežti 

Koks pustuzinis tų agentų 
Norvegijoje išbuvo daugiau 
nėnesio. Oalų-gale jie buvo su
kviest i į Bergen ir^ iš tenai 
garlaiviu pasiųsti Rusijon. De
portavimas a t l ik ta ta ip grei
tai , kad kai-kuriems neduota 
nei pusryčių pavalgyti . 

Litvinov jpolicijos priežiūroje. 

Maxim Litvinov yra Chris-
tianijoje. I r tasai y r a nuolati
nėj policijos priežiūroje, ta ip 
k a d j am nėra progos užsiim
ti kokia nors* propaganda. 

Hš Danijos paranešama, jog 
tenai neatsidžiaugiama, ka<* 
nors kar tą iš ten išsikraustęs 
M. Litvinov. Danijos valdžios 
a ts tovai savo pareiškimuose 
pažymi, jog jie daugesriiai ne
nori pas save turėt i tokios rų
šies žmonių, ka ip nolševikų a-
gentai. Litvinov būdamas Da
nijoje prekybos reikalais ne
padaręs jokio pirmyn žygio. 
Bet vietoje to buvo sušaukęs 
keletą susirinkimų. J tuos su
sir inkimus iš visos Danijos ir 
iš k i tu r sukeliaudavo šimtai 
politikinių agentų. I r tokiuo 
būdu Danijos vyriausybei pa
darydavo d a u g nesmagumų. 

Skandinavija įsteigs sąjungą. 

Švedijos užrubežinių reika
lų ofisas paskelbė, jog ši ton 
šalin bolševikų agentai bus į. 
leidžiami t ik su specijaliu vy
riausybės leidimu. I r tokie a-
gentai privalės turėti l iudy-
mus, kokiais tikslais jie ke
liauja. Ypač pasportas — bū
t inas daiktas . 

Matyt, visos t rys Skandinavi
jos valstybės prieš radikal ius 
agentus padarys sąjungą i r ) 
veiks bendromis jėgomis. Nes 
ligšiol bolševikų agentai šito
se šalyse atliko diaug savo ne
lemtos propagandos. 

RUGSĖJO 21, 1920. 
Chicago ir apyinkės: — Šian

die ir rytoj nepastovus oras, bet 
daugiausia giedras; vidutinė tem
peratūra. 

Vakar augsč. tejnper. buvo 791. 
žemiausioji — 63 1. 

Londonas, Rūgs. 20. — U 
Maskvos bevieliu telegrafu 
pranešta, kad bolševikai Azo
vo jūrėse nugalėję gen. Wran-
gęlid spėkas. Vienas gen. 
Wrangelio karo laivas nus-

Bet kiti pr ieš tarauja tokiam] kandintas ir ki tu du smarkiai [ 
apdaužytu. 

MO ŽENKLELIUS (W.8.S.). 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Rugsėjo 
20 buvo tokia sulig Merchants 
Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.64 
Lietuvos 100 auksinų 1.54 
Lenkijos 100 markių * 45 
[Vokietijos 100 markių /, 1.54 

PIRKITE KARĖS TAUPY- \ Prancūzijos ui $1.00 14 f r. 20 
Italijos už $1.00 22 1. 70 
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UŪBTUTTŲ KATALIKŲ DEElCRAfiTIS 

4«1 >? DRAUGAS 
kasdien? išskyrus nedėldieniue. 

PRENT '-iERATOS KAUTA: 
CMICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metuos . . . . . •.»>_• • • •>:• • • $8.00 
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ka* skaitosi nuo užsiraiymo dienos 
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Žaismes ir Bažnyčia 

i 
-

Nuvargusi baudžiauninko 
siela klampojusi kelias dienas 
po dvaro kiemų purvus, po 
drėgnas dirvas arba dulkėtus 
laukus atsilsėdavo ir nusira
mindavo sekmadienyje nuėjus 
bažnyčion. J i duodavo širdžiai 
visai kitokių ir malonių įspū
džių. Ten draugų ir draugių 
giesmės; ten vargonai gau
džia; ten žiba altoriaus papuo
šalai, šventieji indai; ten ra
miai ir meilingai veizi šventų
jų paveikslai. 

Todėl būdavo žmonės karšti 
katalikai, už vis labiausiai 

• brangino bažnyčią, nors apie 
katalikystę tiek teišmanė, ką 

, J)uvo girdėję iš nepilnai su
prantamų omilijų, vadinamų 
pamokslais. 

Kaip atsirado tiems patiems 
žmonėms pramogų ir pasilink
sminimų, taip jie ir nutolo nuo 
bažnyčios. Karčiama visuomet 
ėjo lenktVn su bažnyčia. Kar
čiama siūlo žmogui daug stip
resnių žaismių, daug didesnių 
pasilinksminimų. Daugybė 
Lietuvių atvažiavusių į Ame
riką nutolo nuo bažnyčios dėl
to, kad jie ir namie jos laikėsi 
tik del žaismės, o čia atvažiavę 
ir apsigyvenę miestuose rado 
visokių žaismių, kiek tik no
rėjo ir kokių tik norėjo. 

Daugelis protestantų bažny
čių suprato, kad žaismė pri
traukia žmones prie religijos, 
todėl pasirūpino pavartoti žai
smes, kad pat/auktų žmones 
prie parapijų. Joseph JMilbank 
Jersey City'je už 75,000 do-
lierių pastatė didelę triobą Ir 
pavadino ją Peoples Palace 
(Liaudies Bumai). Ten yra 
bilijardas, skridinių takas, te
atras, knygynas, vieta gimna
stikai ir kitų tokių prietaisų. 
Tilr gatvė skiria tą. triobą nuo 
bažnyčios. Jos klebonas sako 
parapijiečiams: "Arba žaiskit 
šičia, arba melskitės tenai ." 
Tuo pavyzdžiu jau daugelis 
pasinaudojo. Kai-kurios didė-
sės protestantų parapijos sam
do tam tikrus žaismių direk
torius, kuriems moka geras al
gas ir sakosi gerai išeinančios. 
Daugelyje vietų tam tikri spe-
cijalistai mokina jaunuomenę 
šokti. . 

Jeigu religijos uždavinys 
butų tiktai patraukti kodau-
giausiai žmonių prie parapi
jos, tai ir mes pritartume ši
toms priemonėms. Bet mums 
išrodo, kad tikėjimą tikslas 
yra augštesnis. Lengva yra 
bažnyčioje padaryti vienų žai
smių vietą, bet kas naudos bus 
iš to? Tada tikėjimas pasida
rytų vien konkurentas teatrų, 
koncertų ir kitų tokių nusi-
linl^mirumo vietų. Tada visas 

rimtasis įtikėjimo turinys iš
nyktų. ' 

Katalikų Bažnyčia negali 
būti be savo rimtojo turinio. 
J i užaugo katakumbose, kui 
kas valandą reikėjo tikėtis 
persekiotojų šnipo, kur beveik 
kasdien iš brolių tarpo po ke
lis ir po keliolika pakliūdavo 
į kalėjimus ir baisiai kankini
mų mirčiai. 

g 

Paskirta žmogui šešias die
nas dirbti, septintą pasilsėti. 
Užimdama pasilsio dieną Baž
nyčia negali varyti nuo savęs 
ir nuo žmonių visokią žaismę 
raminančią nuvargusių žmonių 
sielas. Bet tos žaismės neturi 
užimti pirmąją vietą parapi
jos darbe. 

Į baudžiavą negrįšime. Jo
je perdaug buvo blogumų. 
Ačiū Bažnyčiai, kad nors ji 
paguozdavo baudžiauninkų .su
vargusias sielas. Bet dabar to 
reikalo jau nėra. Žmonės jau 
turi kur pasilinksminti ir be 
bažnyčios. Giesmės, apeigos Ir 
altorių papuošalai dar tebėra 
reikalingi, bet jau kitiems tik
slams. ^Tos giesmės ir apeigos 
dabar turi reikšti, mintį ir tie
są, turi sujungti žmogaus šir
dies jausmus su jo proto įgy
tomis tiesomis. 

Bloga buvo baudžiava, kad 
užimdavo visą baudžiauninko 
laiką, nepalikdama nei valan
dos, kada jis galėtų išmokti ti
kėjimo tiesų. Dabar to laiko 
žmonės turi. Todėl tik reikia, 
kad butų kam juos mokinti ir 
kad jie turėtų noro mokintis. 
Ir vieno ir kito mes turime 
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lietuvių Raštas ir p. B. Colby. 
^ ~ 

permazai. * 
Krikščionija yra gilus, pla

tus ir naudingas mokslas. Bet 
visuomenė daugiau mėgsta 
žaisti necu mokintis. Beveik 
visi užaugusieji rimti žmonės 
yra lyg maži vaikai: apsiima 
mokintis, jei mokslas įvelka
mas į žaismę, kaip meškerė į 
slieką. Skaitliug norinčių žai* 
sti yra dar didesnis už skai
čių nerinčių ir galinčių mokin
ti. Tūkstantis merginų svajoja 
apie linksmas sueigas, tik vie
na, ir tai dar ne iš kiekvieno 
tūkstančio, mintija, kad tapus 
seserim mokintoja. Ne geresni 
už jas nei vyrai. Vos vienas iš 
trijų tūkstančių Lietuvių tam
pa kunigu. Apie vienuolius nė
ra kalbos. 

Geras daiktas žaismės i** 
krikščionija jų neniekina, bet 
tikėjimo tikslas yra augštes
nis. Krikščionija moka augti 
rimtybe, tik reikia pasišven
tusių mokintojų. 

PAGELBA SUTEIKTA KA
REIVIAMS IR JŪR

EIVIAMS. 

Hotel TiVasnington, 
Washingtpn, D. C. 

September 15, 1920. 
Honorable Bainbridge Colby, 

Secretary of State, 
WashiBigton, D. C. 

Honorable Sir : 
The Federation of Lithua-

nian Organizations in the 
United States, composed of 
citizens of the United States of 
America, •at a conference of its 
delegates at Hotel Washing-
ton, Washington, D. C , on 
Wednesday, September 15, 
1920, take the pleasure of sub-
mitting to you, Honorable Sir, 
as Segretary of State of the 
United States, their reąuest to 
have the Government of the 
United States recogniže the in-
dependence of the Bepubik of 
Lithuania. 

Whereas President Wilson 
has time and again rightfully 
confirmed the natūrai and 
fundamentai principle of self-
determination of all nations, 
large and small, as the basi c 
principle of world peace, and 
the Republic of Lithuania is a 
distinct, and, in fact, one of 
the oldest national units in 
existance with a distinct civil-
ization, language, history and 
tradition of its own and has 
for over two years, since its 
declaration of independence 
and establLshment as a repub
lic, toased on the most demo-
cratic principles, functioned as 
a well organized government 
"wi th well defined national 
aspirations," the Federation 
of Lithuanian Organizations 
respectfully subniit to you, 
Honorable Sir, ag Secretary of 
State of the United States, the 
following statements. 

The arbitrary and tempo-
rary line of demarcation be-
tween Lithuania and Poland 
designated oy the Allies with-
out the consent of Lithuania, 
has been violated by the Poles. 
Polish troops have attacked 
Lithuanian guards on territo-
ry unąuestionably Lithuanian, 
even by virtue of such desig
nated demarcation line, in-
vaded Lithuanian towns and 
committed excesses against 
the innocent civilian popula-
tion of the invaded districts 
thus provoking the Lithua-
nians to rise in defense of 
their country. 

The Polish government, in 
order to conceal the injustice 
of these actions 

contribute, their ahare of biood 
and sacrifioe; therefore, we 
heartily and unreservedly in-
dorse the natūrai and funda
mentai principle of self-deter-
mination of all nations, large 
and small alike, as the supreme 
enunciation of human justice. 

In the name of the Federa
tion of Lithuanian Organiza
tions in the United States, 
composed of citizens of the 
United States of America, wė 
respectfully file with the Gov-
ernmeųt of the United States, 
through you, Honorable Sir, 
as Secretary of Sftate of the 
United States, our expression 
of deep regret and bitter dis-
appointment that the hopes of 
mankind, aroused by Presi
dent Wilson during the war, 
have not been fulfilled in ac-
eordance with his promise, 
and deplore, condemn and pro-
test against the aforesaid un-
lawfui acts of aggression and 
calumny by Poland against 
the Republic of Lithuania and 
its people, and appeal to the 
general American public by. 
pressure of public opinion to 
render a verdict bound in just
ice to restrain the furthec con-
tinuance of such unlawfui 
acts, ant earnestly entreat the 
Government of the United 
States of America to interpose 
and demand guarantees i'rom 
Poland that the shipment of 
war supplies by the United 
States • to Poland to be used 
against the Republic of Lith-
uania. 

And we, further, in the 
name of the Federation of 
Lithuanian Organizations in 
the United States, composed 
of citizens of the United States 
of America, respectfully re
ąuest that the Government of 
the United States of America 
recognize the independence of 
the Republic of Lithuania. 
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markacijos Maija tarp Lie- veiksmų varymą ir rimtai pra 

Iš rekordų pasirodo, kad su 
pagelba Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus 263,539 kareivių ir 
jurininkų atgavo savo užvilk
tą arba neišmokamą mokestį 
pereituose metuose. Taip-gi 
per tą pat laiką pasirodo, kad 
50,000 valdžios apsaugos atly
ginimų tapo suteikta buvu
siems kareiviams ir jūreiviams 
pasirūpinus Amerikos Raudo
najam Kryžiui. 

Sustatytas viešbutyje Hotel 
Washington, mieste Washing-
ton, D. C. Rugsėjo 15 d., 1920 
m. » 

Gerbiamam Bainbridge Colby, 
Valstybės Sekretoriui, 

Washington D. C. 
Gerbiamasis Tamista: 

l ietuviškų organizacijų Fe
deracija Suvienytose Valstijo
se, susidedanti iš Suvienytų 
Amerikos Valstijų piliečių sa
vo delegatų suvažiavime Vieš-
butyj Washington, Washing-

in its un- / ton 'e, D. C. trečiadienyj, Rug-

:. 
CUKRAUS UŽVADA. . 

Ryga, Latvija. Priaugamieji 
vaikai Latvijoj nepažįsta ir ne
žino kas tai yra cukrus, nes 
nuo pradžios karo Latvijoj 
cukraus nebuvo galima gauti, 
išskiriant kiek Raudonasis 
Kryžius pristatydavo ligonbu-
čiams. Bet Latviai surado gerą 
užvada, cukrui ij^varfcoja pa
prastą lydytą cukrų, kurį* pa
tys maišo su margariną ir v£r-
tojo visu karo laįku. V; 

warranted and wilful violation 
of the'fundamentai principles 
of right and justice, and in 
order to diyert the attention 
of all right-thinking peoples 
from its imperialistic designs 
and plans to subjugatė Lithna 
nia, has disseminated and pro-
pagated deceptive and mis-
leading information through 
official channels, with the pur-
pose of eliciting the sympathy 
and support of the Allied na
tions, alleging that Lithuania 
is cooperating with the Rus-
sian Soviet armies against Po
land, thus resorting to the ob-
vious and age-worn trick of 
unjustly accusing the victim 
of the' intention and crime of 
the perpetrator, 

We were assured ' that the 
World War was being f o ugi it 
in the cause of justice, free-
dom, liberty and independence 
for all people of the vorid, 
and fully fifty thousand Lith-
uanians responded to the call 
of the United States to aid in 
fighting for its cause on such 
principles, and either contrib-

sėjo 15 d., 1920 m. turi džiaug. 
smo patiekti Jūsų Malonybei 
Suvienytų Valstijų Valstybes 
Sekretoriui savo prašymą, kad 
Suvienytų Valstijų valdžia 
pripažintų Lietuvos Respubli
kos nepriklausomybę. 

Kadangi Prezidentas Wil-
sonas nekartą teisingai patvir
tino įgimtą ir pamatinį apsi
sprendimo principą visoms 
tautoms didelėms ir mažoms, 
kaipo pasaulio taikos kertinį 
principą, o Lietuvos Respub
lika yra atskira, ir ištikrų vie
na iš seniausių tebesančių tau
tų su savo ypatinga civilizaci
ja, kalba, istorija ir padavi
mais ir jau daugiau negu du 
metu po savo nepfrigulmybės 
apsiskelbimo bei įsikūrimo, i 
respubliką, pastatytą ant de
mokratiškiausių pamatų, veik
dama kaipo gerai organizuota 
valdžia "su aiškiai išreikštais 
tautos ieškiniais," tai Lietu
viškų Organizacijų Federacija 
su pagarba Jūsų Malonybei, 
kaipo Suvienytų Valstijų Val
stybes Sekretoriui teikia Ši
tuos pareiškimu*, 

uted, or were fully reaigned to I Nepamatuota ir laikina de-

tuvos ir Lenkijos, Talkininkų 
nutiestoji be Lietuvos sutiki
mo, tapo Lenkų sulaužyta. 
Lenkų karuomenė užpuolė 
Lietuvos sargus ant neabejoti
nai lietuviškos Žemės, kurią 
kaipo tokią pažymėjo pati de
markacijos linija, įsibriovė į 
Lietuvos miestus i r pridirbo 
prasižengimų prieš* nekaltus 
civilius užpultųjų apskričių 
gyventojus, tokiu būdu pri
versdama Lietuvius pakilti 
ginti savo šalį. 

Lenkijos valdžia, kad paslė
pus tų veiksmų neteisingumą 
neleistinai ir pilnu noru lau
žantį teisės ir teisybės dės
nius, ir kad nukreipus visų 
teisingai mintijančių žmonių 
domę nuo savo imperijalistirnų 
tikslų bei pienų pavergti Lie
tuvą, sėjo ir platino apgau
lingus ir klaidingus paskalus 
oficijalemiB priemonėmis, no
rėdama sukelti sau simpatiją 
ir fmgelbą Talkininkių Tautų, 
skelbdama buk Lietuva, dirba 
išvien su Rusijos Sovietų ar
mijomis prieš Lenkus, tokiu 
būdu pavartodama parankią ir 
senai sudėvėtą apgaulę netei
singai primesti skViaudžia-
mam tiksle ir kaltę paties 
skriaudiko. 

Mums buvo tikrai sakoma, 
kad Pasaulio Karas ėjo už tei
sybę laisvę, liuosybę ir nepri-
gulmybę visoms pasaulio tau
toms ir vjsa penkiasdešimt 
tūkstančių Lietuvių atsiliepė 
Suvienytoms Valstijoms Sau
kiant padėti kovoje už jų rei
kalas tais principais, ir jie ar
ba prisidėjo, arba buvo visai 
pasiryžę prisidėti savo kraujo 
dalim ir pasišventimu; todei 
mes nuoširdžiai ir be sąlygų 
pritariame įgimtam ir kerti
niam visų, lygiai didelių kaip 
ir mažų, tautų apsisprendimui, 
kaipo augščiausiai žmonių tei
sybės išraiškai. 

Vardu lietuviškų Organiza
cijų Federacijos Suvienytose 
Valstijose, susidedančios iš 
Suvienytų Amerikos Valstijų 
piliečių, per Jūsų Malonybę, 
Gerbiamasis Tamista, kaipo 
Suvienytų Valstijų Valstybės 
Sekretorius .su pagarba išreiš
kiame mūsų gilų apgailestavi
mą ir kartu nuliūdimą, kad 
žmonių giminės viltis Prezi
dento Wilsono sukelta karo 
metu neišsipildė .sulig jo pa
žadų, ir apgailestaujame, pa
smerkiame bei protestuojame 
prieš augščiau paminėtus Len
kijos neteisėtus užpuolimo bei 
šmeižto veiksmus prieš Lietu
vos Respubliką ir jos žmones 
ir šaukiamės Amerikos publi
kos visuomenės, kad ji viešo
sios * opinijos spaudimu išduo
tų ištarmę sulig teisybės su
valdyti tolesnį tokių neteisėtų 

iome Suv4«nytų Amerikos Val
stijų Valdiią kreiptis ir parei
kalauti i i Lenkijos,, kad Anie : 

rikos karo .reikmenų siunti
mas Lenkijai nebūtų panaudo
tas Lietuvos žemei užgriebti 
ir mes rimtai protestuojame 
prieš tolimesnį Suvienytų Val
stijų karo reikmenų siuntimą 
Lenkams, kad jie pavartotų 
prieš Lietuvos Respubliką. 

I r mes, toliaus, vardu Lietu
viškų Suvienytose Valstijose 
Organizacijų Federacijos susi
dedančios iš Suvienytų Ame
rikos Valstijų piliečių, su pa
garba prašome, kad Suvienytų 
Amerikos Valstijų Vyriausybe 
pripažintų Lietuvos Respubli
kos neprigulmybę. 

Redakcijos prierašas. Pa
duodamas šito rašto anglišką 
tekstą ir lietuvišką vertimą, 
mus dienraštis mintija, kad 
dabar nelaikąs yra išreikšti 
nuomonę apie jį. 

Išmok Gert Amatą. Už
dirbk | 3 5 iki $75 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai rlaur Ml-
kal&ujaml Ge-
riausiA* ""ifltfu. 
mes išmokiname 
1 keletą » n l -
člų, prityrimas 
duodamas moki-

nauUa*7~Vietos atdaros. Speoijalts 
Kriaučystės Skyrius, mokslas ul -
ganėdina Tisus. 

MASTER SCHOOL 
1M IT. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4tu lubų. j 
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Dft. CHARLES SEGAL 

PIRKITE LIETUVOS VA1V 
STYBfcS BONŲ. 

^ A . PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

RJSAL ESTATE-JJCSCRAMCE 
E uropean American Bureau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Lalvokortes 

NOTARIJCSA8 
t»uo W. 86th Str. Cbicasjo, BĮ. 

Telophone Boulevasd t l l 
! • m m m m • • M S M S # • ' • »<m m mm »m mmIĮ» • 

i ro PO Perkėlė 

4729 S. As'iUnd Avenue 
Specialistas džiovu, moterų ir vy
r i ligų. 
Valanrfoa nuo 16 iki 12 išryto; nuo 
S iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:tS 
vakare. Nedėllomis l t iki 1. 

Telefonas Drezel 1680 

as 

r."*.1 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
C1TIRI7RGA8 

9201 West t l n d Street 
Tel. Canal 6222 
Ros. 1114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

•s: = =HE 

BR. S. NAIKELIS 
uigrijvis 

GYDYTOJAS IR CHBRUBGAS 
OflaM ir arr*nlmo w\Mm 
8253 fio. l inlst id Str. 

Ant viršaus Unirersal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
8 iki 4 po pietų: nuo 7 iki t rak. 

Nedėllomis nuo 10 iki 9. 

Y. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS • 
Ofisas DidraiestyJ: J 

29 South La Salk Street • 
Kambaris 134 | 

TeL Central M N I 

Vakaraia, 812 W. 88 St. J 

Tel. Drover 704f 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVLb DEBrnSTAS 

Valandos: suo 8 ryto Iki 8 rak 
Seredomis nuo 4 lyg- 8 Tąkart 

4718 SO. ASBLAMD AYKsTUl 
arti 47-to« Gatvėm 

• • -» w < 

K—— 
J.P.WAITCHES 

ATTORNEY AT LAW 
LUJYUV1S ADVOKATAS 

VAL. Vakarais 7 iki S 
Nedėllomis 

4609 S 
Phone 

deltomis 11 iki 1. • 
B. Askland Are. Chloa«o, m. Į 
one Yards 1858 \ 
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dr. A. L* Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

Tel Canal 2118 
Valandos: 10 ryto Iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. 63rd Str. 

Tel Prospect 3448. 

J I — • i * » « » « i * I I 
Telefonas Boutevavd 9188 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTA8 

SSSl m. MsisSed Str. 
VALANDOS: 9—12 A M. 

l — « ; 7—8 P. M. 
[ » • « . « • m • • • » » » » • • • • • ! • 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentisiat 

18891 So. Ifldnlsan, Avenen 
• ninaiį u . 

' JXSJNBO«l 8 fld 9 f t - I 

DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan St. 
Kertė 99-ro St., Chieaso, DL 

8PECIJA4JSTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFI80 VALANDOS: Nuo 19 ryto 
iki 8 po pietų, nuo C iki 8 ralan-
da vakare. 

Nedėllomis nuo 9 iki 9 pe piet 
Telefonas Yards 687 

Į » - » — » » ^ » mmmpmt^mmym • • m>m*m*mtmKmimi 

» • • * * • ' 

| 

| 

>mmn 

Dr.M.Stupnickii 
3107 So. MorgM Street 

— 8 iki i i 18 ryto; 
• po pietų Iki s rak. Nedegio
mis ano 8 iki 8 vaL 
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BAM B1NO 

VAIZBOS HtAfOMA" ŽKK1XAS 
U*r*gijtr»ota S. V. P»t. O&te. 

Vaikai myli jį! ik prašo daugiaus! 
Nekankink sergančio vidurių užkietėjimu kūdikio su -niekingais, 

vidurius traukančiais, aliejais. L)uok jam šaukštuką BAM^IrJO, 
turinčio prijimnų skoųį, lengvai veikiančio ir labai pasekmuigo vidurių 
paliua#avimui vaisto. Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazų, išpū
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo. 

Pabandyk buteli. * Tfk 50c. vsastk9/eieee arba tiesiai nuo išdirbejų 
60c. su persiuntimu. Temyk aambino |»l« ^nt pokelįo. Be jos nota tikras. 

F. AB. RICHTER & C0., Botu Teminsi Bldf. No. 5, BROOKIYN, M. T. 

PRANEŠIMAS 
Dr, M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Ohirurgas 
Perkelia ofise i People Teatrą 

1418 W. 4tf Str. Tel. Boul. 196 
Valandos: 3 iki S po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Bes. 9914 W. 4Jrd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
TeL McKinley 999 

I * • » • ' » • • • » > • » • • • • • •!!• • • m m 

***** 

S. D.UCHAWia 
LIETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju. laldotavėae ko pigiausia. 
Reikale taeldsia atei*Mtkti, o n^"» 
darbu beeita uSveaediaU. 
2314 W. 98 PL . Chicago, DL 

*aL Oaeml 9199). 

KURSAS NUPUOLt. 
1909 AUKSINV 995.00 

[Tai geriausia dabar siųsti puai-
Sjual L4«t«vą. 

I Pasai grjžlmuį. Lietuvon, Laiva
kortės, pasitikimas ir ( palydj&ji-
mas ant laivo. Padarymas viso-

Įkių dokumentų. Rašydami pri-Į 
lėkit t e štampą. 

Pinigus siųskite per Money 
|Orderi. 

P. MIKOl AiNlfc, 
188 Hudson Ave., Brooklyn, K. Y. I 

% 
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WORCESTER, MASS. 

Rng. 12, 1920, šios kolonijos 
Lab. Draugija įrengė prakal
bas, kuriose dalyvavo muzi
kantai iš tėvynės, Lietuvos. 
Jie savo lietuviškomis daino
mis visus palinksmino. Žodžiu 
sakant, visi atsilankusieji bu
vo patenkinti. Vakaro vedė-
jum buvo pirm. P. Mankus. 
Kalbėjo klebonas kun. J. 
Čaplikas, paskui advokatas 
Ant. Milleris, moksleivis V. 
K. Baeys ir Kazimieras Jo
naitis. Visi kalbėtojai po pra
kalbų įsirašė į garbės narius 
ir užsimokėjo po 5 dolierius. 

Vietiniai solistai pagražino 
vakarą savo gražiomis daino
mis. Dalyvavo panelės Bal-
trusaieiutė, Jankauskaitė ir 
ponas Puišys. Ant pijano pa
skambino vietinis vargoninkas 
p. Visminas. Duetą atliko 
moksleivės Leonaitė ir Pau-
liukoniutė. Minėti solistai įs
tojo draugijon įmokėdami po 
vieną dolierį. P-nas A. Vismi
nas prisirašė į garbės narius 
įmokėdamas penkis dolierius. 

Sekantieji taip-gi pasiliko 
garbės nariais: Juliona A. 
Stoekai. $5.00 (ir paaukojo 
$25 našlaičių namui), p-nas 
Navickas ir Wilben Bottling 
Corp. įmokėdami po 5 dolie
rius. 

Kiti nariai: P. Mazuknienė 
$2.00. 

Po 1 dol.: Matuzevičienė, 
J. Grigas, V. Ginkus, D. Ma
žeika, A. Pigagienė, J. Tve-
rionas, P. Struskaukas, A. 
Vaitkevičius, J. Žemaitis, V. 
Zakarevičius, S. Slabcinskas, 
J. Zikaras, ,A. Saratnas, P. 
Nacionis, M. Matlauskas, J. 
Čepkauskas, A. Laukaitienė, 
U. Urbonavičienė, P. Gudele-
vičius, M. Vaitekunienė, O. 
Gludzauskaitė, O. Karevičiutė, 
U. Bubliutė, J. Sriupsa, S. 
Balčiūnas, V. Kibildis, J. Ku
likauskas, K. Valioniutė, O. 
Pankiutė, P. Kalintas, J. ppe-
zulaitis, J. Ziziunas, Augusta-
navičia, J. Vieraitis, J. Jama-
nauskas, P. Ciusys, E. Baltru-
šiutė, P. Butkus, V. Bumza. 

vokite už jos laisvę, kad ne
mindžiotų priešas tų laukų, 
krauju aplaistytų jūsų bočių, 
kurie šimtmečius kovojo u* 
jos laisvę ir delyre.'' 

Sugrįžus parodai svetainėn 
buvo prakalbos ir išnešta pro
testas. Pirmiausia kalbėjo 
kun. Karalius. Jo kalba buvo 
graži, kurianti imonėBe tėvy
nės meilę ir priduodanti ener
gijos veikti nepriklausomos 
tėvynės reikalais. Žmonės ran
komis plojo ir tankiai iškėlę 
vėliavas šaukė: "Lai gyvuoja 
Lietuva, šalin Lenkai!" 

Antras kalbėtojas buvo ofi-
eieras Janušauskas, kuris taip
gi gražiai kalbėjo. Paskui kal
bėjo advokatas M. M. Šilkas 
Angių ir Lietuvių kalbomis. 

Ant galo kalbėjo klebonas 
kun. J. Kaulakis. Jis dėkojo 
žmonėms už skaitlingą susi-* 
rinkimą ir dalyvavimą protes
to demonstracijoj. Ragino my
lėti savo tėvynę ir vienybėje 
dirbti jos labui. Prakalbų ve-
dėjum buvo p. J. Pranckunas. 

Visa v padėka už įrengimą 
tos demonstracijas priklauso 
klebonui kun. J. Kaulakiui, 
kun. Karaliui, pp# J. Pranc-
kunui ir K. Diržai, nes jie dau
giausia pasidarbavo. x 

Garbė Philadelphijos Lietu
viams už gražų pasirodymą 
svetimtaučių akyse. 

Vystanti šakelė. 

rinkimas prasidės 4 vai. vaka
re. 

L. G. D. 36 skyriaus užsi
mokėję nariai: 

A. Aliukas $5.00. 
B. Paplauskis $3.00. 
Po 2 dol.: B. Miliauskas, K. 

Stonis, P. Talandis, A. Mus-
neokis, S. Bakanas, T. Dong-
vėnok, T. Navalinckas, G. 
Smorius, P. Stukas. 

Po 1 dol.: P. Laukavičia, F. 
Salavegus, V. Alstupas, P. Sa-
bonas. 

Viso $31.00. ' 
Nuo pirmiau buvo $71.57. 
L. G. D. 36-tam skyriuj ran

dasi $102.57. F. Pikšris. 

NAMO VALYMAS. 

. . . Tmm^m^m^. •• • J - g 
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LIETUVOS LAIVYNAS 
Ar nori kad Lietuvos velia v a 

plevėsuotų ant jūrių? 
Ar nori savo laivu pasivažinėti 

l i e ta ven? 
Ar įdomauji užjurine pirklyba? 
Ar nori, kad paštas reguliariai 

eitų tarp Lietuvos ir Amerikos? 
Ar nori, kad siuntiniai tavo ir 

pinigai greitai paniektų gimi
nes Lietuvoje? 

Ar nori' pats dalyvauti Uetuvos 
prekyboje ir turėti gerą pelną? 

Jeigu tas viskas tau patinka, tai 
skubinkis pirkti akcijas Lietu
vos Garlaivių Bendrovės*" 

Akcija su surpliusu kainuoja $33.00. Kas 5 akcijos-duoda vieną, 
balsą. Lietuvos Garfalvių Bendrovės reikaluose. 

Visais laivyno reikalais reikia kreiptlesl pas: 
LIETUVOS GAKLA1VIL1 BENDROVĖS GENERAL! AGENTĄ 

l>i. J. šliupas, 1419 N. Main si. . Sciunton, Pa. 
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PHILADELPHIA, PA. 

Rugsėjo 12 d. čia buvo įren
gta protesto demonstracija 
prieš Lenkų imperijalistų ver
žimąsi Lietuvos žemėn. De
monstracija prasidėjo 2-rą va
landą po pietų iš Lietuvių 
Tautiškos svetainės nuo Chris-
tian .st. ir ėjo ligi Spring Gar-
den st. Parodoje dalyvavo 10,-
000 Philadelphijos Lietuvių 
vyrų, moterų ir mažų vaikų. 
Priešakyj buvo nešamos Ame-1 nedaugiausia 

KENOSHA, WIS. 

rikos ir Lietuvos vėliavos ir 
ėjo 200 Lietuvių kareivių Suv. 
Vai. uniformoje, kuriuos vedė 
kapitonas Mačiulis. Ji didelį 
įspūdį darė žiūrėtojų miniai. 
Paskui buvo nešami parašai: 
"Mes .kariavome už laisvę ir 
dabar norime laisvės," toliau 
"Mes protestuojame prieš 
Lenkų įsiveržimą į mūsų tė
vynę, Lietuvą," "Lietuva ma
ža, bet galinga." Vienas para
šas buvo: "500,000 Lietuvių 
meldžiame Dėdės Šamo atsa
kyti mūsų klausimui." 

Diena pasitaikė šilta ir ne
žiūrint, kad kelias buvo ilgas, 
vienok niekas nepavargo. Pra
kaitas ėjo per paroduojančių 
veidus, bįt visi grasiai, su-
lartinai žeagė, nes visus jungė 
karšta tėvynės meilė. Visi ėjo 
vedini Vytauto dvasios, kuri 
lig kalbėte kalbėjo: "-Sunai, 
dukterys tėvynės, drąsiai ko-

Paveikslai ir prakalbos. 

Rugsėjo 14 d., šių metų, mū
sų miestukan atsilankė p. V. 
Vaškas su paveikslais iš Lie
tuvos. Vietiniai Lietuviai in-
domavo tais paveikslais. Į-
gimta tėvynės meilė vilioti vi
liojo visus, kad pamatyti ją 

* 
nors paveiksluose. Ir neapsi
vylė, i 

Apie aštuntą valandą vaka
re žmonių prisirinko pilnutėlė 
parapijos svetainė, kad jau ir 
sėdynių stoka buvo. 

Ponas V. Vaškas 
jausmingą prakalbą apie Lie
tuvos darbuotę ir ką matė bū
damas Lietuvoje. Jis sakė, 
kad Lietuvos liaudis yra pasi
ryžus nepasiduoti priešui, kad 
visi'kaip vienas stoja kovon, 
nes tauta, sakė, yra vienas 
kūnas, tai visi turi ir kpvoti. 
Kalba visiems patiko. 

Toliaus prasidėjo paveikslų 
rodvmas. Paveikslai nebuvo 
gana aiškus, bet p. Vaškas žo
džiais nupiepė jų reikšmę. Vie
tomis buvo ir juoko. 

Pertraukoje pardavinėta L. 
L. bonai ir paveikslai Lietu
vos laisvės. Bonų parduota 

- už apie 400 
dol. 

Daugelis paprastųjų nuolat 
vartojamų būdų namo valy
mui yra nepagirtini princi
pe ir peiktini praktikoje. 
Šluoti arba dulkes šluoityti 
sausais įrankiais nieko nereiš
kia. Plovimas su muilu ir 
vandeniu, šluostymas drėgnais 
įrankiais ir ilgokas vėdinimas 
atneša gan geras pasekmes. 
"Vacum cleaners" yra gana 
naudingi, bet ant nelaimės*ne
visi įstengia juos turėti. 

Valant dulkes drėgnas sku
duras turi būti vartojamas ir 
užbaigus darbą turi būti iš
plautas šiltam muiluotam van
denyje.^ Kai-kurie dalykai, k. 
t. sienos, rakandai arba meta
linės lovos, durys ir t. t. gali 
būti nuvalomi daug pasekmin-
giau vartojant truputį kerosi-
nos, tarpentinos arba paraii-
nos aliejaus.* 

Nieki negali lygintis su vė
dinimu saulėj. Tadgi geras 
patarimas yra vėdinti drabu
žius, šuflėdas, divonus ir t. t. 
saulės šviesoje, išmušant ir iš
dulkinant pirmia negu dedami 
atgal 

* 

A. t A. 
DOM. LUKOŠAITIENĖ 

(JONIKIKĖ) 

mirė Rugsėjo 19 d., 1920 
m., 5:55 vai. po pietų, 35 
metų amžiaus. 

Paėjo iš Kauno rėdybos, 
Tauragės apskr., gimus 
Tauragėj, augus Bata
kiuos. Paliko dideliame 
nuliūdime vyrą Joną ir 3 
dukteris: Marijoną, Ade-
liją ir Magdaleną; Lietu
voj tėvą, Joną Joniką. 

Laidotuvės bus seredoj, 
Rugsėjo 22 d., 1920 m. ii 
šv. Antano bažnyčios, Ci
cero, į iv . Kazimiero ka
pines. 

Giminės ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse po Ko. 
1301 Independent Blvd. 

Liekamės nuliūdime 
Narcizas ir Kazimieras 

Jonikai, broliai. 

Turiu pažymėti, jog sunku 
čia daug bonų parduoti, nes 
jų neperka tie, katrie eina 
prieš Lietuvos laisvę. Jie sa
ve vadinas * * komunistais *'. 
Gi katrie remia Lietuvą, tie 
nelaukia, kad kas juos ragin
tų. Jie jau turį nusipirkę po 
vieną ar daugiau boną, bet ma
tydami reikalą perka ir po ki
tą, trečią ir t. t. Garbė to
kiems tėvynainiams, kad ne
nuilstančiai darbuojas savo 
Tėvynei, Lietuvai. 

P. Pavilionis. 

PAIEŠKOJIMAS. 

Ieškau savo brolio Kostanto 
Šaltenio, kilusio iš Viskcnų kai
mo, Pakalnių valšč., Utenos aps
kričio, dabar gyvenančio Ameri
koje. 

Taip-gi ieškau to pat kaimo pi
liečių, Jono Kvartuno, Ilero 8ir-
gelo ir Jono Girniaus, taipgi Jo
no ir Alfonso Širgelų iš Ronaval-
nio kaimo, Utents valšč. ir aps
kričio. Meldžiu jų pačių arba ir 
kitų Amerikos Lietuvių, kas ži
not kur jie randas, jų adresą 
man pranešti. Prašau rašyti šiuo 
adresu: Lithuania 1-mo pėst. L. 
K. Gedimino pulko, 3-ios kuopos 
A. Šalteniui. 

Taip-gi prašau jus, arba kitų 
Ajnerikos Lietuvių, siųsti laiškus 
kas mums, kaipo Lietuvos karei
viams, bus labai malonu gauti ži
nių iš kitos šalies. Ir aš aprašysiu 
kuodaugiausia žinių apie visą Lie
tuvos gyvenimą, apie visus jos 
vargus -ir darbus ir karą. Tai-gi, 
kas norit žinoti kas daros Lietu
voj, nepasigailėkit laiškų. 

Taip-gi prašau atsiųsti laikraš
čių ir knygų. Apie pasaulio įvy
ki UH mums kariškiams labai malo
nu skaityti. 
^ Viską siųjkit minėtu adresu. 
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PAIEŠKAU ANTANO 
JOKUBAUSKIO. 

PITTMURGH PA. 

'gerbiamieji L. G. D. 36-to 
skyriaus nariai, malonėsite at
silankyti susirinkimas, kuris 
bus sekmadienyj, Rugsėjo 26 
d., po Būna. 2741 Liberty ave,, 
Lietuvių Piliečių name. Susi-

Gerbiamas tamsta. Jeigu gyveni 
CMc&goj, malonėk atsilankyti y-
patiškai pas mane. O jeigu toliau, 
kitame mieste, tai malonėk per 
laišką -atsišaukti. Labai svarbią 
žinią tamstai suteiksiu, iš kurios 
turisi labai didėlę naudą. 

Kreipiuos ir į jo gimines ir pa-
iįatamui. Jei jis pati šito pa j ieš
kojimo neužtemytų, tai širdingai 
meldžiu tamstų malonėkite man 
suteikti žinią, kur jis dabar gy
vena. Keli metai atgal gyv«no 
Chicago j Town of Lake kolonijoj, 
o dabar nežinau. Lauksiu atsaky
mo. 

Su godone, 
PovįįUa #fcmw, . 

6628 So. Talman Ave., 
Chicago. m. 

EXTRA BARGENAI. 
Dviejų ir keturių pagyvenimų nau

jas mūrinis namas visi j^usymai pa-' 
Kai naujausios mados; gražus Sun 
parlor, elektros, vanos, garu apšildo
mas, cementuoti baaementąi, laundry 
tubs, ice baksal, trešo pečiai; padla-
gai triming dark Mahogany. Kaina 
$12,500; įnešti $1,500, l ikusius l a n 
dom. 

Vieno pagyvenimo naujas mūrinis 
C ruimų namas šiltu vandeniu apšil
domas, cementuotas basomentas, 
laundry tubs, Sun parlor, didelis aug-
stas Ice baksas, gazo pečius. Viskas 
po naujausios mados įtaisyta. Kaina 
$7,000. {nešti $1,000, likusius kaip 
randa. 

Dviejų pagyvenimų naujas mūri
ais namas po $ ruimus, steam heat. 
storus ir garadžius po naujausios ma
dos visi įtaisymai. Kaina $12,500. 
Jnc&ti $2,600, likusius kaip randa. 

Penkių ruimų namas, Stucco furn-
ace heat, lyiujai cementuotas baso
mentas, laundry tubs, Ice baksas, 
elektriką, boileris, vanos, didelis aug-
štas. Kaina $6,250. įnešti $700, liku
sius kaip randa. 

Dviejų pagyvenimų naujas mūrinis 
namas po didelius keturius ruimus, 
maudynės, šiltu vandeni* apšildomas, 
Sun parlor, elektra, vanos, cementuo
tas ba-yementas, laundry tubs. Kaina 
$12,500, jnešti $1,000, likusius kaip 
randa. 

Ant šito speeial bargeno pasisku
binkite 'kas norite turėti gerų namų. 
Namai randasi ant 79th St. ir Ash
land Ave. ir ant 95th >St. ir Michigan 
Forest ir Calumet Aveniu. Tai yra 
smagiausios Chicagos vietos ir ger 
riausios transportacijos. 

Gausite su kiekvienu namu apdrau
dimo raštą gvarantuojantį visoj A-
merikoj žinomos Chicago Title and 
Trust Kompanijos. 

Atsišaukite gTeitai pas 
ADAM MARKŪNAS 

847 Fimt National Bank Bldg., 
68 W. Moacee St., Chicago, Iii. 

• Telefonas Randolph 7400 

Paieškau senos moteries del pri
žiūrėjimo namų ir pa'dabojimo kdviejų 
vaikų; mažesnysis yra 4 metų. Sii 
mokesčiu sutiksime. Prašau atsišau
kti po šiuo a-itraftu: 

John Gedwel, 
730 N. St. Loufc Ave.. Chicago. III. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGOS 
Jaunos moterys del fabriko 

darbo. 
Prityrimas nereikalingas. 
Valandos 9:30 A M. iki 

5:30 P. M. 
Trečių lubų (kambaris 30) 
62 West Washington St. 

Reikalaujame du darbščiu vyru už
imti "janitorių" vLeta- iv. Bedo kole
gijoj. Darbas nesunkus—mokestis ge
ra. Atvažiuokite arba rašykite šiuo 
adresu: 

Fr. Simon Rakauskas O. S. B. 
S t Bedė College, Parų, III. 

REIKALINGI 
VYRAI 

del Plieno Ware Hottse 
Darbas pastovus 

, Gera užmokestis. Naktinis 
darbas. 

JOS. T. RYERSON & SON 
16th & Rockvell Sts. 

Door 3. 
• . i i I I i . i i 

Reikalingas vargonininkas, 
kuris galėtų maždaug vesti 
chorą ir patarnauti kaipo za
kristijonas. Su išlygomis mel
džiu kreiptis ant sekančio ant
rašo: 

Kun. 8. K. Kolesinskis, 
9i4 K. 15th St v 

E. S t Louis, IU. 

''^p**®**SP*££: 
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IEŠKAU 
4 ar 5 kambarių, kad butų elektra, 
vanos ir kiti patogumai, esame du 
žmonės. Butų gerai, kad rastųsi Cice
ro j ar apielinkėj. Kas turite kamba
rius praneškite 

J. Ii., 
18*3 So. SOUi Court, Cicero, 111. 

N. 
gatvių 

E. 
ANT PARDAVIMO 

kampas Halsted ir 17-tos 
augsčių medinis namas su 

garadžiuiu užpakalyj; pirmos lubos 
užimta mėslnyčia. Atsiiaukite: 

Halatod Company* 
1700 So. Halsted St.. Chicago, 111. 

Telefonas Canal 8046. 

* » f 5 fvO0 
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PALAIKYK KŪDIKĮ SVEIKU IR TVIRTU 
Kūdikio sveikata ir vystymąsi dikčiai pri
guli nuo priežiiiros ir jam duodamo mai
sto. Jūsų vaikutis turi būti kasdien mau
domas ir reguHariškai maitinamas. Jei 
negali jo žindyt, bandyk 

EAGLE BRAND 
v {CONDENSED MILK) 

Tinkamiausias kūdikių maistas—padary
tas i i riebaus karvės pieno ir malto cuk
raus, specijaliai kūdikiams. Rekomenduo
jamas gydytojų visur dėlei jo kokybės ir 
atsakantumo. 
AugsU vertė—pilnumas—ir, ekonomiškumas 

.padaro EAGLE BRAND pirmu pasirinki
mui prie gaminimo valgiu ir ant stalo. Pir
kit dėžę šiandien—naudokit jį visiems tiks
lumą, kur reikia pieno ir cukraus. Bandy
kit jį su pyragaičiais ir tam panašiai. 
Jeigu norite maisto, kuris padaryt jūsų 
kūdikį stipriu ir sveiku, pasiuskit šiandie 
kuponą ir reikalaukit dykai Kūdikių Kny
gos ir maitinimo instrukcijų jūsų kalboje. 

THE B0RDEN C0MPANY 
New York 

Insteict* 1*67 

Iškirpk Kuponą. Fažymėk Knygą. Pasiųsk Ji Šiandie 

M ra City 

Street I ; . statė ( * ) . 

Kūdikių Gerovės Knyga Nurodymų Knyga 

Sotd evnryvvltefg by furmnar© deckes 
and department stores -

ENCLAKDER SPRING BED CO. 

. ' ! • JT1. " - J 

ANT PARDAVIMO. 
Namas 2 rendų po 4 kambarius ir 

baaementas, geram padėjime. K«^0 SO. 
Wincester Ąve. Atsišaukti: 

lioas W. 5#th Street % 

Ir Bowling 
randa pigi. 

£XTBA. 
Parsiduoda saliunas 

AUey su elektros šviesa 
Labai geroj vietoj randasi visokių 
tautų apgyventa o daugiausiai Rusų. 
Pardavimo priežastis turiu važiuoti 
ant savo farnios dirbti. Turi but par
duota trumpu laiku pigiai. 
1744 W. ĮKUi St., Ouk»go, IU. 

LIETUVIS 
Vaistininkas A. BELSKIS nupirko Bigchoff'o Aptiekę 

1900 South Halsted Street 
Patarnavimai bei patarimaf teisingai suteikiami. 

u Tel. Canal 114 

= / 

— a e 

Ant randos kamfer"*" del 1 
ar 2 gerų vyrų. 

s 

A. B., 
2058 W. 23rd St , Chicago, IU. 

ac 

i A. VILKAS ir B. KAZANAUSKAS S 
REAL ESTATE g 

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 

B namus parluodame labai greitai mus prieinamos kai
nos. Norintieje parduoti namą ir gi kreipkitės pas 
mus, o mes patarnausime teisingai. Mes taipgi apsaugo-
me namus ir rakandus nuo ugnies. Pinigus siunčiame 
į Lietuva pagal dienos kurso. Pinigus skolinama ant 
pirmo mor^ečio ir ant 6% nuošimčio. 

VILKAS & KAZANAUSKAS CO. 
8 2242 W. 23 Ffoce Pkom Canal 1068 
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| PRANEŠIMAS 
i West Pullman'o Lietuviams 
3 

i Ii 
Šiuomi pranešu West Pullmano Lietuviams, kad aŠ 

atpirkau diderę ir gerai įrengtą aptieką nuo R. F. Bogne 
po numeriu 523 "W. 12(Hh St. Taigi meldžiu savo tau
tiečių atsilankyti pas mane su receptais ir su vaistų tfifc 
kalais, o aš užtikrinu malonų ir teisingą patarnavimą. 
Prie šios aptiekos yra pašto stotis, American Express 
Co. agentūra ir geriausia įrengta soda fountain. 

A. KARTANAS, ApMurius 
| 523 Wesl 120 Street W. Paliman, BL 

linilHIIIIIIIIMinimilllHinimiIflItlIMHtlilIlHIIIIIIHIIIMIflUIIItlMIMIlIUIIIIHHMH 
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MUZIKA 

• f 

Bf^THpVEJfO SDN6ERVAT0KIJO4R muzikos mokslo meta*. . 
Pasidėjo Rugsėjo (Septeml^r) 8 d., 1920 m. 

Mokinama jvairtu mutlko* Sakų. Utažraiyti giUima bile kada. 
3259 South Halsted Street Chicago, Ui 

Boulevard U24i 

=sc = A — 
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niDIEJI FEBAI 
S 

PARAPIJOS 

Tre|ia$ifni*, »ugs . 22, 1*2Q 
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Par. Svetainėje ir Kieme 
1644 Wabansia Avenue 

Bus Seredoj, 22 d., 7:30 valalandą vakare ir tęsis 25 ir 26. 
Nedelioms, 3 vai. po, piet, Sered. ir Sub., 7:30 v. vakare. 

• 

Rengiami Rugsejo-Sept men., 1920 m. 
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Bus įvairių daiktų, saldžių gėrimų, šaltos košes prasivedinirrfui. Ateikite visi, 
pamėginti ir pasižiūrėti, ar daug daiktų galėsite laimėti. 

FERV KOMISIJA. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, i REIKALINGA DAUGIAU 
POLICIJOS.' 

Trečiadienis, Rugsėjis 22 d., 
Tarnas Vilanietis, arciv. 

Ketvirtadienis, Rugsėjis 23 d., 
I*inas, pop. kank. 

SENYVAS POLICMONAS 
NENORI PAMESTI 

TARNYBOS. 

Foli&igoje tarnauja 46 metus. 

Patrolinis seržantą? James 
femler, ,72 metų amžiaus, 
irVarren nuovadoje sako: 

"Noser! Keturiasdešimta 
šeši metai tarnauju policijoje 
i r nenoriu pamesti tarnybos. 
Tai padarysiu išbuvęs pen
kias dešimts metų.' 

Tai žinomų Haymarketo a 

Priemiesčio Norvvood Parko 
gyventojai turėjo mass-mitin-
g8 ir padarė rezliueiją su tiks
lu gauti daugiau policijos. 

Praeitą savaitę plėšikai ir 
vagiliai keliolika namų ap-
kraustė. I r nei vienas piktada-" 
ris nesuimtas. 

Vieną naktį plėšikų auka 
krito ir vienas policmonas, Ro-
bert Krieger. J i s miegojo vie
liniais sieteliais aptaisytam*-
savo namų prieangyj. Iš keli
nių kišeniaus jam paimta $50. 

DU POLICMONU TEISMAN. 

New City policijos nuovados 
du policmonu — Heinėn ir Su-
lhvan suspenduotu ir pavestu narchistų riaušių veteranas.* . . ' , . . 
civihvs tarnybos teismui. J is pasižymėjęs Chicagos isto

rijoje, Šiandie paprastai va
dinamas "Uncle J immy." 

Jis yra seniausias policmo
nas Chicagoje. Jo sunūs taip-
pat policmonauja. Yra irgi 
seržantas. I r tasai jau dvide
šimts metų tarnyboje. 

James Bowler daug visko 
praleidęs Chicagoje, daug vis
ko matęs. Kuomet jis 1874 vnč 
tais įstojęs tarnybon eidamas 
25 metus, tuomet Cbicagos po
licija neturėjusi dar patroli-
nių vežimų. Suareštuotą žmo
gų prisieidavę vesti policijos 
nuovadon pasikvietus pagel-
bon piliečius. 

Bowler pasakoja, jog šian
dieninį miesto mojorą Tliom-
psoną jis dažnai pernešdavęs 
skersai dumblinos gatvės, 
kuomet tasai lankęs pradinę 
mokyklą. 

Anarchistų riaušių rrtetu jis 
vadovavęs 26 policmonams 
prieš riaušininkus. Iš to būrio 
4 buvę nužudyta ir 16 sužeis
ta. 

Svarbiausias daiktas tas, 
kad plicmonas James Bowler 
turįs rekordą gražų kaipo pi
nigą. Nekuomet jis nebuvęs 
pabartas vyresniojo. 

Abudu kaltinamu už tatai, 
kad jiedu vaikščiojusiu po 
saliunus ir nuo suliunininkų 
reikalavusiu papirkimų. Prie
šingai grūmojusiu suareštuoti 
už neleistiną pardavinėjimą 
svaigalų. v 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

EXTRA SVARBUS 
PRANEŠIMAS. 

Šiuomi pranešame, kad Rug
sėjo *22 d., š. m.̂  atsilankys į 
Chicagą gerb. kun. J . Petrai
tis, Lietuvos R. Kr. 'Rėmėjų 
Draugijos pirmininkas svar
biais tos "draugijos reikalais. 
Todėl nuoširdžiai kviečiami 
yra Chicagos ir apielinkių R. 
Kr. Rėmėjų Draugijos ir Tau
tos Fondo skyrių valdybos, 
draugijų atstovai ir visi gerb. 
mūsų veikėjai į susirinkimą, 
kuris įvyks trečiadienyj, Rug
sėjo 22 d., 7:30 vai. vakare, 
Dievo Apveizdos svetainėje. 
Tame susirinkime svarbu bus 
išklausyti gerb. pirminyiko 
pranešimų ir nurodymų kas-
hnk tolimesnio mūsų darbo. 

Chicagos L. R. Kr. Dr jos 
Apskričio Valdyba. 

PROHIBICIJINISTŲ KAN 
DIDATAS. 

Chicagoje vieši ir prakalbas 
sako prohibicijonistų partijos 
kandidatas į šalies preziden
tus Watkins. 

J is nesisiųlo, kad žmonės jį 
rinktų ateinančiais rinkimais. 
Žino, jog tai tuščias darbas. 
Bet jis daug nukalba ginda-
•BffOiqiT|0.1(I 3uiUOipUUĮS SKUI 

kurią daugelis nori sugriauti. 

C. D. F. PASIRINKO VIR 
ŠININKUS. 

Chicagos Darbo Federacija 
praeitame susirinkime pasirin
ko viršininkus. Kuone visi 
viršininkai išnaujo išrinkti ir 
sekantiems metams. 

Prezidentas paliko tas pat 
— John Fitzpatrick, sekreto
rius irgi Edward N. Nockels. 

CHICAGOS JAUNIMUI. 

IŠ TRIJŲ VIENAS PA
ŠAUTAS. 

Trys plėšikai įsilaužė kavi
nėn po num. 1758 West Oliio 
gat. Kavinės savininkas tuo 
metu buvo antrajam namų au-
gšte. Kuomet plėšikai išėjo 
laukan, jis per langą į juos 
ėmė šaudyti. I r matė, kaip 
vienas piktadarių susiėmė šo
ną, apsisuko ir su savo sėb
rais nudūmė. 

Atvykusi policija: toj vietoj 
ant šaligatvio atrado prilašė-
įasių kraujų. Tuoįaus apie tai 
pranešta ligoninėms ir gydy
tojams,. Policija tikisi surasti 
pašautąjį. 

APSIGYNĖ POLICMONAS. 
— 

Roger.s Parko policmoną Ke
lly užpraeitą naktį gatvėje 
užpuolė du plėšiku. Bet po
licmonas suspėjo laiku pavar
toti ginklą. Plėšiku pasprųdo. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E . " 

Praėjus vasaros karščiam? 
ir užėjus vėsesniam orui jau 
nebe važiuojam į laukus kvė
puoti tyru oru, bet mąstome, 
kaip naudingiau praleisti lai
kas būvant namie. Tai-gi vi
sam Chicagos jaunimui yria 
žinoma, kad Chicagoj gyvuoja 
Lietuvos Vyčių Chicagos Ap
skričio choras, kurio uždavi
niu yra kelti Lietuvių muziką, 
dailę savųjų ir svetimtaučių 
tarpe. 

Kadangi tas darbas nėra da-
roi.as vieno asmens, nes vie
nas niekad negalėtų to padary
ti, to lel reikia, kad mylintis 
muziką ir dainą Chicagos Lie
tuvių jaunimas rašytųsi ir dė
tųsi prie pakėlimo Liet. dai
lės. Tat ir kviečiamas yra su
siburti vienan dainininkų—L. 
V. Ch. Ap. choro — būrin. 

L. V. Ch. Apskr. choras jau 
pradėjo praktikus Mark "YVhite 
Sąuare parko svetainėj, 29-tos 
ir* So. Halsted Sts. Praktikai 
laikomi* kiekvieną penktadie
nį 8 vai. vakare. 

Choras yra pasibrėžęs atei
nančią žiemą įrengti keletą di
delių koncertų. Choras turi ge
rą vadą p. Pocių, kurio pa
stangomis jau nesyk} gražiai 
užsirekordavo. Kad ir šiuos-
met gražiai užsirekorduotų, 
reikia, kad tas choras butų 
skaitlingas. 

Tat mylintieji dainą ateiki
te sekantį penktadienį į Mark 
White Sąuare" parko svet., 8 
vai. vakare. 

Choristas. 

vas, todėl sutarta visomis iš
galėmis veikti ir mokintis. 

Paskui kalbėta apie kliubo 
10 metų sukaktuves, kurios 
pripuola šįmet.Paminėjimui tų 
sukaktuvių nutarta įrengti 
vak. Gruod. 12 d., š.m., C. S. P . 
S. svet. Darbuotis tuo reikalu 
liko išrinkta komisija. 

Toliaus buvo perskaitytas 
laiškas nuo Lietuvos Vyčių 13-
tos kuopos, kviečiantis kliubą 
dalyvauti jų rengiamame va
kare, kuris įvyks 19 d. šio mė
nesio. Nutarta " i n corpsre" 
dalyvauti. 

Po visų piknikų ir išvažiavi
mų kliubas ėmėsi uoliai dar
buotis. Dabar mokinasi veika
lą "Ker š t a s . " Mokinti tą vei
kalą tapo pakviesta artistė 
Unė Babickaitė, kuri visas pa
stangas deda, kad geriaus išei
tų. Tai-gi mes, kliubo nariai ir 
narės, naudokimės ta prog*. 
Kožno vieno pareiga yra lan
kytis į praktikus, kurios būva 
Davis Sąuare parko svetainėj 
kiekvieno antradienio vaka
rais. Trumpu laiku bus išda
lintos rolės kito veikalo, kuri 
vaidinstm Gruodžio 12 d. ir \ 
ir 2 dienomis Sausio mėn., 
1921 metų. 

Tai-gi darbo turime daug. 
* V . XV. 

SUSIRINKIMAS L. VYČIŲ 
36 KP. 

Susirinkimas Lietuvos Vy
čių 36 kuopos įvyks trečiadie
nyj, Rugsėjo 22 d., 7:30 vai. 
vakare, McKinley parko sve
tainėje. 

Yra daug nepabaigtų reika
lų, kuriuos šitame susirinki
me turėsime apkalbėti. Tat 
visi nariai kviečiami susirink
ti. Taipgi norintieji įsirašyti 
kuopan kviečiami /atsilankyti. 

Kp. rast. 

Resld. H S t Independence Blvd. 
Te l e fonu Van B o r a i 2»4 

DR. A. A. ROTH, 
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S 
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Cia Nėra Sekretas 
Kodėl daugumas Lietuvių dirbančių skerdyklose deda savo tau

pumus į šią didelę Banką • 
• * 

Ant kampo 47tos Gatvės ir Ashland Ave. 
Chicago 

I r kodėl daugiau ir daugiau Lietuvių a te ini į šia banką kasdiena. 

PRIEŽASTIS YRA 
KAD MŪSŲ KOSTUMIERIAI YRA PILNAI UŽGANĖDINTI 

SU MŪSŲ PATARNAVIMŲ ČIONAIS. ' , 

Kad Jie Pasako Savo Draugams 
A P I E TAI 

Jeigu nori gauti naują taupymo kningute pamatyk Poną GRISIŲ 
ar Poną SEDEMKA prie langelio No. 16. 

Jeigu nori siųsti piningus Lietuvon arba norį pirkti šifkarte pa-
simatyk su Ponu GEČIUM prie langelio No. 4. 

PEOPLES STOCK 
YAROS 
STATE BANK 

Bankas Ant Kampo 
47-tos Gat ir Ashland Ave. 

Chicago 

: 

: 

« 
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FOfc YOUiTSfOMACKS S&nX£ 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
\K". Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

IŠ TOWN OP LAKE. 

Teatrališko kliubo "Lietuva" 
darbuotė. 

• 

s 
Naujas "Draugo" Telefonas 

Roosevelt 7791 

Rugsėjo 10 d. kliubas laikė 
susirinkimą bažnytinėj svetai
nėj. 

Apsvarsčius bėgančius rei
kalus kalbėta apie veikalą, 

j kurį d a b a r kliubas mokinasi. 
I J į vaidins Spalio* 17 d., C. S. 

P. S. svet. Veikalas nėra leng-

gydytojM Iv 
8peeljallstas Moterišku, Vyrlškg 
Valkų Ir viaų chronišku Ilgų 

VALAHDA8: 10—11 ryto 1—1 pe 
pietą 7—S vak. Medeliomi* 10—11 * 
Ofisą*: 8864 8o. Halsted 8L, Oatoftp* 

Telefonas Drover OtM 

SPECIJALIS IŠPAR
DAVIMAS. 

Pertaisyti Mitchells ir 
kiti karai. 

Ant mėnesiui mokesčių Pliane 
Išlygos 

Kaina 
$900 
1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
1800 
2000 

Nuošftnčio 

{mokėt 
$350 
400 ' 
500 
600 
700 
900 
800 
900 

nereikia 

Mokesčtc 
$45 į mėneąj 

50 " 
-55 " 
65 " 
75 " " 
95 *' 
85 " " 
95 " *' 

mokėt Mprt-
gage nereikia mokėt, Charges nereik 
mokėt Insurance. 

Kiekvienas karas yra inšiurintas 
nuo ugnies ir vagių 80 nuošimtį savo 
kainos per vienus metus be jokio kaš
to jums. ' 

Tavo seną. karą (ne senesnj kaip 
1912) paimsime } mainus a tskaič iuo
dami jo vertę kaipo dalį įmokesčio. 

Visi Pertaisyti Mitchells turi tą pa
čia gvarancija kaip ir Nauji Karai . 

MITCHELL 
2326—2334 So, Michigan Ave. 

9 SALESROOMS 
Atdara dienomis, vakarais ir nedėliom 

Telefonas—Vic4orv3805. 

SAUGUS VAŽIAVIMAS LIETUVON 
TIESIOG 

Per LIEPOJU Laivakorte . . $145.00 Per HAMBURGĄ Laivakorte $120.00 
PASPORTUS IR VISKĄ KAS R E I K I A KELIONIEJ PARŪPIMA ATSAKAN

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

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

PINIGAI NUEINA I 40 DIENU 
DRAFTUS^ parduoda \ L I E I u V A ir visas s\ielo dans pagal dienos kursą o už 

suma virš $1,000.00 dar pigiau. 

A. PETOATIS 
•j 

S. L FAB1AN 

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

809 VV. 35-th. St. (kampas Halsted ir 35-tos gatvių.) 
Valandos: nuo 9 ryto ik i '6 vakare kasdiena 
VAKARAIS iki 9 valandai—Ltarnlnkais , Ketvergais ir Subatomią, 
NEDALIOMIS iki S valandą po pietų. • 

= 

MAINYK LOTUS! 
Jeigu turi lotą, kuris neneša 

jokios naudos, tai aš juos' iš
mainysiu į PIRMUS MORT-
GEČITJS, nešančius 1% į me
tus. Atrašyk laišką, b aš pri
busiu ir tamstai pilnai paaiš
kinsiu kaip tamsta gali greitai 
pasipelnyti. 

A. LEBECKI, 
3261 So. Halsted St., Chicago. I 

rz 
4 PRANEŠIMAS. 

Daktaras Makaras, Lietuvis 
Atidarė dar viena, ofisą, savo namuose, 

10538 PERRY AVE. ROSELAND, 0 1 . 
Iš ryto nuo 8 iki 9^ ir vakare nuo 5 iki 6. 

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

Telefonas Ofiso ir Rezidencijos, PULLMAN 342. 
iš 

\ 

/ 




