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METAI-VOL V. No. 230 

Lietuviai su Lenkais Naują Konferenciją Turės Suvalkuose 
. 

Pranešama. Taika Veikiai 
Busianti Invykinta 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' 

Lenkai Perkirtę Gardino-Vil
niaus Geležinkelio Liniją 

UNGARIJA APDOVANOJA 
KARO VETERANUS. 

Duoda jiems žemės ir kitokių 
privilegijų. 

ŠIANDIE SUVALKUOSE 
BUS LENKŲ DELEGATAI. 

Bus mėginama gražiuoju 
susitaikinti. 

Londonas, Rūgs. 29.—Vakar 
iš Varšavos gauta tokiu žinių 
apie Lietuvių-Lenkų santi-
kius: 

Šitą sekmadienį Lenkijos 
vyriausybė pranešė Lietuvos 
vyriausybei, jog Lenkija su
tinka su Lietuvos pasiūlymu 
atnaujinti abiejų šalių taikos 
tarybas. Taippat Lenkija su
tinka su Lietuvos notoje pa
duota sugestija abiejų šalių 
karuomenėms užimti pozicijas 
šalimais demarkacijos linijos, 
kokia buvo nurodvta maršalo 

•r 

Foeho Gruodžio 8, 1919 m. 
Lenkijos vyriausybes vardu 

užrubežinių reikalų ministeris 
Sapieba notoje Lietuvai pa
reiškė, jog Lenkijos delegatai 
Rugsėjo 29 d. vakare bus. Su
valkuose. Tenai turi but be jo
kių trukdymų pradėtos tary
bos su Lietuviais su tikslu nu
statyti tarp abiejų šalių laiki
nąjį rubežių. Kuomet tas bus 
atlikta, bus galima imties dar
bo galutinai susitaikinti. 

PRANEŠAMA APIE LIETU 
VIŲ NUSILEIDIMĄ. 

Aplinkybių verčiami Lietuviai 
tarsis su Lenkais, v 

Varšava, Rūgs. 26 (Suvėlin
ta. Rašo angį. laikr. korespon
dentas).—Nežiūrint to, kad 
Lenkų spėkos stumiasi pirmyn 
kuone visu karo frontu, yra 
vilties, kad taika kas kiekvie
na diena gali įvykti. 

Lenkijos vyriausybė čia ga
vo nuo Lietuvos vyriausybės 
notą, kuriąja Lietuviai pa
kviečia Lenkus taikinties. Lie
tuviai pasiųlo Lenkams abie
jų šalių karuomenėms apsisto
ti išilgai Foebo linijos, kol ne
bus galutinai išrištas rubežių 
klausimas. 

Lenkijos vyriausybė atsa
kydama Lietuvai pareiškė, jog 
Lenkija sutinka su tais taikin
gais- Lietuvių pasiųlymais ir 
atnaujina su Lietuviais konfe
renciją. 

Lenkijos užrubežinių reika
lų ministeris Sapieha sako, jog 
jis esąs įsitikinęs, kad susitai
kymas su Lietuva jau čia-pat. 
Taippat jis turįs gerų žinių ir 
is Rygos, kur seka Rusų-Len-
kų taikos konferencija. 

Bolševikai nusilpę. 

Čia gauta žinių, jog sovie
tinės Rusijos užrubežinių rei
kalų komisaras Tchitcberin 

paskelbęs, kad bolševikų val
džia atsiimsianti reikalavimą, 
sulig kurio Lenkija turėtų de
mobilizuoti savo karuomene. 

Lietuvių nusileidimas čia 
matomas. Lenkai sako, Lietu
viai suprato, jog bolševikai 
nusilpo, jog jie Lenkų neįvei
kė, ir jog šiandie Lenkai pasi
rodo stipresni už bolševikus. 
Tad butų tuščias daiktas bė
rei kalo lieti kraują. 

Aplmkybiij verčiami Lietu
viai .sutinka su Lenkų norima 
demarkacijos linija. Tuo lab-
jaus, kad tasai klausimas pa
duotas rišti Tautų Sąjungai. 

Lenkai Gardino šone. 

Kuornet Varšava skelbia jau 
kaipir taiką su Lietuva, Len
kų spėkos, užėmusios Gardiną, 
briaujasi toliaus. 

Lenkai perkirto Vilniaus-
Gardino geležinkelio linija ir 
dar labjans grūmoja bolševi
kams. - . 
. Čia sakoma, jog Lenkai per-
simesią per Nemuną ir pasi
varysią tolokai į Lietuvos te
ritorijas, kurias sovietinė Ru
sija taikos sutartimi pripažino 
Lietuvai. 

Lenkai militaristai tuos sa
vo žygius pateisina tuomi, jog 
tose teritorijose veikia bolše
vikų karuomene, kuri esanti 
pavojinga Varsa vai. Tad nori
ma panaikinti tą pavojų. 

Lenkai norį taikos. 
1 'Sovietų valdžia pasiųlo 

mums geras taikos sąlygas," 
sako Sapieha. "Mes norime 
taikos, Lietuviai nori taikos ir 
talkininkai mųs reikalauja da
ryti taiką. 

"Tokiuo būdu taika atrodo 
tik keletos dienų klausimas.'f 

Budapeštas, Ungarija, Rūgs. 
29.—Ungarija yra ne tik dė
kinga, bet ir duosni visiems 
tiems, kurie buvusiojo karo 
metu pasižymėjo narsumu ii» 
kurie su pasišventimu kovojo 
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pnes bolševikus. 
Parlamentas išleido įstaty

mą, kuriuo šalies regentas, ad
mirolas Hortby, autorizuoja
mas visiems tiems didvyriams 
paskirti įstatymu nustatytus 
plotus (žemės su teisėmis per-, 
duoti ją savo vyresniesiems' 

f-sunams. 
Visi tie pasižymėjusieji ir 

apdovanotieji žeme dar turi 
teisę prie savo pavardės pri
dėti, kaipir titulą, žodį "nar
suolis.." Be to, jiems suteikia
mos dar ir kitokios privilegi
jos. - t 

Daugybė'municipalitetų tam 
tikslui jau pasiųlė plotus že
mės, kuri bus padalinta nar
suoliams,* kovojusiems didžiu
liam kare ir prieš komunistus. 

LENKAI NEATSAKO Į BOL 
ŠEVIKŲ ULTIMATUMĄ. 

"AR ESI "ŠLAPIAS,'' AR 
"SAUSAS?" 

— 

Sioux City, Ia>, Rūgs. 29.— 
Miestelyj Mitcbell gubernato
rius Co$, demokratų partijos 
kandidatas į prezidentus, buvo 
paklaustas vieno žmogaus 
skaitlingam susirinkime: "Ar 
tamsta esi šlapias, ar sausas?" 

Gubernatorius Cox tam žin-
geiduliui atsakė, jog jis nėra 
nei toks nei kitoks, bet stovįs 
už pildymą šalies įstatymų. 

WRANGELIS GAVO DAUG 
GINKLŲ. 

LENKAI LYDOS APYLIN
KĖSE. 

Lietuviai apšaudą Lenkų 
pozicijas. 

Varšava, Rūgs. 29.—Vaka
rykščiam t Lenkų oficijaliam 
pranešime sakoma, jog Lenkų 
raitarija, kuri veikia prieš pa
sitraukusius nuo Gardino bol
ševikus, atsidūrusi net Lydos 
apylinkėsna. 

Pranešime pažymima, ^jog 
Rūgs. 27 d. musių metu įvai
riose vietose Lenkai paėmę ne
laisvėn 1,300 bolševikų su vie
nu komisaru ir 8 armotomis.. 

Taippat sakoma, jog Suval
kų šone Lietuvių artilerija ap-
šaudanti Lenkų pozicijas. 

Toliaus į šiaurius kai-kurio-
se vietose Lenkai persimetę 
per Nemuną (Matyt, tarpe 
Druskininkų ir Merkinės). 

Konstantinopolis, Rūgs. 29. 
}en. Wrangeiiui pietinėn 

Rusijon pristatyta 45,000 šau
tuvų ir 8 milijonai patronų. 

,Tuos šautuvus ir amuniciją 
karo metu Vokiečiai buvo pa
ėmę nuo Rusų. Po karo Vokie
čiai tai pavedė talkininkams, 
gi šitie gen. Wrangeliui. 

ITALAI VALSTIEČIAI UŽ 
GROBIS KARALIAUS 

NUOSAVYBĘ. 

Londonas, Rūgs. 29. — Šalę 
Neapolio žemdirbystės draugi
jos užgrobė Italijos karaliaus 
nuosavybes—didelius plotus 
žemės. Prfeš tai, anot žinių, 
nepasipriešinta. 

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

ORAS. 
\ 

CHICAGO SU PRIE 
MIES6IAIS. 

Šiandie gražus oras, bet gana 
šaltas; rytoj irgi tas pat. 

Temperatūra vakar augšc. 72 1., 
žemiausia—51 1. 

Saulė teka 6:44; leidžiasi 6:37. 
Mėnulis teka 6:51 vakare. 

Bet jie ir neprieštariauja bol
ševikų sąlygoms. 

ANGLIJOS SPAUDA PAKI 
LO PRIEŠ TERORĄ 

AIRIJOJE. 

ĮVYKUSI ATMAINA BOL
ŠEVIKU PASIELGIME, 

* ! 

JIE DALYVAUJA KRIK
ŠČIONIŠKOSE LAI

DOTUVĖSE. 

Reikalauja suvaržyti policijos 
sauvaliavimą. 

klausiman tuojaus įsimaišė 
Dombski paduodamas sugesti
ją tą incidentą panaikinti ir 
daugiau nesvarstyti. Joffe su
tiko. 

Pirma to Joffe buvo paskai-

Londonas, Rūgs. 29.—Airi
joje plečiasi policijinis teroras 
taip, kad prieš tai pakilo vie
tos spauda ir reikalauja kuo-
veikiaus panaikinti' terorą. 
Kai-kųrie laikraščiai tiesiog 
pažymi, jog tasai teroras Airi-' 
joje palaikonrtCs pačios vyriau
sybės. Nes policija užsiima te
roru. 

Kad taip, matyt, vyriausybė 
dirstels į savo policijos sauva
liavimą ir ją pašauks tvarkon. 

Policijinis teroras ligšiol pa
darė milžiniškus medžiaginius 
nuostolius Airijos gyvento
jams, neskaitant daugelio 
žmogžudžių. 

Ryg&, Rūgs. 29. — Trečioji 
Rusų-Lenkų taikos konferenci
jos sesija čia įvyko Rūgs. 27. 
Bet taikos klausime nepadaryT 

ta jokio pažangumo. Susirin
kusieji delegatai tik susimaino 
tuščiomis frazėmis ir tikras 
taikos klausimas nerišamas. 

Pareina žinių, jog talkinin
kai spaudžia Varšava netruk
dyti konferencijos ir kuovei-
kiaus daryti taiką. Jei tas tie
sa, tuomet Lenkai į taikos 
klausimą gal su atsidėjimu 
dirstels ir trumpoj ateityj bus 
sulaukta kokių-riors geistinų 
pasekmių. 

Šitoje sesijoje Lenkai buvo 
pakėlę ultimatumo klausimą. 
I/enkų delegacijos pirmininkas 
Dombski pareiškė, kad jei Ga
licijos klausimas iš dabartinių 
tarybų prašalinamas, kaip to 
nori sovietai, tuomet sovietų 
ultimatumas nepastumės pir
myn taryba Ir tokiuo būdu ul
timatumo padavėjai kas mo
mentas, kaip suprantama, gali 
pertraukti tarybas. 

Tuo užsigavo bolševikų de
legacijos pirmininkas Joffe ir 
po trumpų debatų jis paklau
sė, ką reiškia toksai Dombskio 
pareiškimas. Ar tas reiškia at
metimą ultimatumo? 

Ir po to klausimo jau buvo 
laukiama, kad ims* tuč-tuojaus <*lja. Tuo tarpu Lenkai nesi-
ir suirs konferencija. Bet tair skubina su armističija. 

SULTANAS STIPRIAI 
APSAUGOJAMAS. 

Konstantinopolis, Rūgs. 29. 
—Turkų sultano rūmai sripriai 
apsaugojami. Nes susekta suo
kalbis nužudyti sultaną. 

i M 

Pirm poros metų jie to nebuvo 
darę. 

' • 

tęs atmkymą į Lenkų pasiūly
mus, padarytus praeitą penk
tadienį ir palytinčius Lenkijos 
nepriklausomybę, rubežius, su-
*imainymą nelaisviais ir kt. 
Buvo pareikšta, jog tie visi 
klausimai bus rišami tuojaus, 
kaip tik bus padaryta armisti-

Joffe pasakė, jog sovietų 
valdžia jau padavusi lienkams 
konkretines taittbs sąlygas ul
timatumo formoje. Ir Rusija 
nori taikos, greitos taikos. Bet 
Lenkai neatsako į ultimatumą. 

TH1NGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES 

NEKUOMET TAIP kfiRA. 
Žmogelis į konduktorių: 
— Konduktoriau, paimk šitą nikelį! Vakar aš neužsimo

kėjau ui važiavimą. Ir todėl negaliu užmigti apie tai minty
damas, m, 

Ryga, Rūgs. 26 (suvėlinta). 
—Šiandie Ryga buvo liudinin
kė, kuomet bolševikų (sovie
tų) taikos delegatai dalyvavo 
gedulingame krikščioniškam 
ėjime palydint į geležinkelio 
stotį mirusio čia generolo Po
li vanovo lavoną, kur« išvežtas 
palaidoti Maskvon. 

Gen. Poiivanov buvo buvęs 
karo ministeris viešpataujant 
carui. Čia gi jis buvo sovietų 
delegacijoje kaipo karo eks
pertas. Sakoma, jog jis miręs 
nuo šiltinės. Susirgęs veikiai 
jam atvykus Rygon. 

Pravoslavų procesija. 
Lydint gatvėmis į sto^į la

voną pįrmiausia ėjo pravosla
vų cerkvės cboras giedodamas. 
Paskui chorą sekė pravoslavų 

jis įstojo praeitą Balandi, kuo
met buvo suorganizuota nepa
prastoji karo taryba pirminin
kaujant gen. Brusilovui. Kiti 
tos tarybos nariai generolai 
yra: Verchovsky, Čeremisoy, 
Parsky ir Guttor. 

Vienas Rusa-; žurnalistas bu
vo klausas mirusiojo gen. Po-
livanpvo, kodėl jis įstojęs bol
ševikų tarnybon. Poiivanov at
sakęs : 

" To priežastis tokia pat, ko
kia verčia socijalistus menše
vikus pri»sinties bolševikų 
valdžiai. Bolševikų valdžia yrą 
diktatorijalė ir įgijusi dideTį 
autoritetą. Soči jai istai menše
vikai diktatoryslei priešinasi. 
Bet man patinka tokia valdžia 
Rusijoje." . 

LENKAI PASISKIRSTĘ 
TAIKOS KLAUSIME. 

Militarinė partija turi viršų. 

Varšava, Rūgs. 28 (Rašo aą-' 
gi. laikr. koresp.). Aną di'et 
ną man teko čia but Lenkų 
seime, kuomet atidaryta nau
joji sesija. 

Seimas sesijon sušauktas delk 

dvasiškis (popas), apsitaisęs nepaprastų nuotikių karo lau-# 
blizgančiais auksu -cerkvės ru- ke ir del vedamų taikos tary-
bais. 1>U su bolševikais Rygoje. 

Pagal iaus juodai aptaisytu Seimo atstovai .susirinko 
vežimu, šešių arklių traukia
mu, buvo vežamas generolo lk-
vonas. Šalimais vežimo ėjo 8 
atendantai baltuose rūbuose. 

Vežimas buvo papuoštas ke
turiais dideliais vainikais nuo 
mirusio generolo sandarbinin-
kų sovietinėje valdžioje. 

Paskui vežimą su plikomis 
galvomis sekė bolševikų taikos 
delegatai, vedami savo pirmi
ninko Joffe ir klausydami gra
žaus ir skambaus choro balso 
giedant MDieve susimylėk." 

Norėjo krikščioniško 
palaidojimo. 

Bolšeyikų delegatai, palydė
ję ligi stoties lavoną, veikiai 
sugryžo į savo gyvenimo vie
tas, besistebint miesto gyven
tojams. Juk pirm poros metų 
bolševikinėj Rusijoj nekuomet 
ko panašaus nebūdavo. 

Gen. Poiivanov prieš mirsiant 
buvo išreiškęs norą but palai
dotas su pravoslavų cerkvės 
apeigomis. Tad bolševikai ne-

laikinai vienos augštesnės mo
kyklos salėn. Atstovai repre
zentuoja net 14 atskiriu poii-
tikinių partijų. 

Atstovų yra ir kunigų, ir 
rabinų, ir valstiečių, ir dvar-

i 

ininkų su miestelėnais. 
Ministeris pirmininkas Wir 

tos atidarė seimo sesiją. Jis 
kalbėdamas pareiškė, jog šalis 
labai pasiilgus taikos. Padė
kojo jis kai-kuriems karo va
dams ir Prancūzų gen. Wey-
gandui už išgelbėjimą Varša-
vos nuo bolševikų. 

Lenkija politikos žvilgsniu 
pasidalinusi į dvi stovykji. 
Viena stovykla stovi už taiką, 
kita — už karą. Bet karinė 
partija yra stipresnė. Ir todėl 
vedamas karas. 

Visgi prieš tą partiją'smar
kiai darbuojasi karo priešinin
kai. Ateis laikas, kuomet ka
ro partija turės sutirpti. 

Vienas daiktas paaiški, įog 
visos Lenkų partijos stovi už 
tai, idant svetimieji nesimai-

sipriešmo nabašnrnko norui. Ir • . v į d u j m i u ^ L e nkijos rei 
dar paskutinį kartą -patarnavo ^ ^ ^ ^ g a W » e m^ 
jdm, kaipo sandarbminkui. j ̂  p a t y s v a l d y t i e s ^ e v e t i . 
Buvo Rasputino priešininkas, mų pagelbos. Tad patys vieni 

turi rišti ir rubežių klausimą. 
Gen. Poiivanov buvo gen. 

Kuropatkino proteguojamas. 
Bet jis nebuvo mylimas paties 
caro. 1913 metais eskortuojant 
carą gen. Poiivanov kažkaip 
nukrito nuo arklio. Nuo to lai
ko jis papuolė caro nemalonėn. 

Visgi 1915jmetais Poiivanov 
buvo patekęs į karo ministe-
rius. Kadangi jis buvo žinomo 
sukčiaus Rasputino priešinin
kas, tad prieš jį kovą -pakėlė 
pati carienė. Ir kuomet per fea-
rienės intaką Šturmeris buvo 
paskirtas ministerių pirminin
ku, gen. Poiivanov rezignavo 
iš karo ministerio vietos. 

Įstojo bolševikų tarnybom. 

Po revoliucijos gen. Poiiva
nov dešimtį mėnesių išbuvo 
kalėjimo. Bolševikų tarnybon 

Matyt, jog šita seimo sesija 
privers militaristus pasimesti 
su .savo imperijai i stiniais tro
škimais kariauti be ^aliovo*, 
kol nebus atsiekti jų tikslai. 

/ PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

PINIGŲ KURSAS, 
Svetimų žalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Rupejo 
28 buvo .tokia sulig Merchanta 
Loan and Trust Co.: 
Anglijos.sterlingų svarui $3.41 
Lietuvos 100 auksinų 1.70 
Lenkijos 100 markių 44 
Vokietijos 100 markių 1.70 
Prancūzijos už $1.00 14 fr. 90 
Italijos už $1.00 23 1. 60 
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"DRAUGAS" 
9Maa kasdiena Išskyrų* nedėldienlus. 

PRENUMERATOS KAUTAS 
OHIOAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metama 98.00 
Faeet Metų . . ts; . »JLA» •.•.•• • ***° 

8UV. VALST. 
Metams * • . . . . » • • • • • • • rv 

$6.00 
Pusei Metų . . . . < . . . . 8.00 

Prenumerata mokasl lSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirafiymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia BIŲ-
stl lsperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
2334 S. Oakley Ave. Chicago. 

TeL Roosevelt 7791. 

Krikščionims Demo= 
kratams Minėtina. 

i 

Šalia Paryžiaus prastame 
sodžiuje 25 Rugpjūčio tapo 
palaidotas kunigas Garnier. 
Jis mirė eidamas 71 metus-; 
mažai kas tepribuvo jo laido
tuvėse. Tečiaus tas žmogus 
pasižymėjo daug ir labai gali
ma, kad ateitije jis bus gar
sesnis už pasaulio valdonus. 

Kuiugas Garnier apie 1890 
metus pragarsėjo tuomi, kad 
Paryžiaus bažnyčiose organi
zavo taip vadinamus ginčių 
pamokslus. Jis stovėdavo vie
noje sakykloje; tikėjimo prie
šas būdavo kitoje. Kunigas 
tvirtindavo katalikiška tiesą; 
priešas darydavo užmetimus. 
Pradžioje tat sekėsi; bet il-
gainiu tikėjimo priešai, vieto
je daryti užmetimų, darydavo 
triukšmus. Paryžiuje tos rų-
šies pamokslai pasiliovė. Jie 
dar daromi Ryme, bet tenai 
tikėjimui užmetimus jau daro 
ne tikras tikėjimo priešas, tik
tai taip-gi kunigas. 

A. a. Garnier gyvendamas 
tarp darbininkų ir su darbi
ninkais žinojo jų reikalus ir 
gynė juos. Prancūzijoje jis 
buvo tarp pirmutinių ir 
uoliausių krikščioniškos, de
mokratijos įkūrėjų. Prancūzų 
darbininkai pasinaudojo jo 
užtarymu. Prancūzų didžpo
niai ir didžturčiai pasinaudo
jo' tiek, kad kunigas Garnier 
jiems parodė, ko buvo nema
tę, daug tikrų darbininko rei
kalų. * 

Kunigas Garnier yra įkūręs 
dienraštį Le Peuple Francais, 
t/'y. Prancūzų Žmonės. 

Leidžiant tą laikraštį, orga
nizuojant krikščioniškąją, de
mokratijų, kovojant su tėvy
nės nežiūrinčiu bet žiauriu so-
cijalizmu kunigui Garnier 
daug sykiu teko būti didelia
me pavojuje. Galutinai jis 
tuos pavojus pergalėje. 

Jo mintį paėmė kiti. Iš jo 
sėklų užaugo galingi ir dide
liai .naudingi daigtai. Jis pats 
apsitraukė nuo viešojo gyveni
mo ir užbaigė gyvenimų ra
mioje mažoje sodžiaus klebo
nijoje. 

Mūsų pagarba jį lydi į ka
pus, o mūsų maldos eina su 
juomi pas Amžinąjį Tėvą į 
dangų. 

nors socijalistai įgys valdžią, 
be kitų daiktų jie įves žmo
nėms vergiją. 

Tuomet mūsiškiai namie 
auklėt* socijalistai tiesiog pie
stu šokdavo prieš tokius pri
kaišiojimus. Girdi, kaip tai, 
juk socijalizmas toks mokslas, 
sulig kurio žmonėms ir nedir
bant turi gerai kloties ir lai
mingai gyventies. 

Bet šiandie pasirodo, jog tie 
prikaišiojimai buvo stipriai 
pamatuoti. Nes šiandie vergi
ja yra neatskiriama socijaliz-
mo draugė. ' 

Po karo Europoje kai-kur 
įsigalėjo socijalistai. Kai-ku-
riose šalyse jie per peilį pa
grobė valdžią. Ir pasirodė tas, 
ką pirmiau socijalistai mėgino 
atkakliai užginti. 

Patys socijalistai nedirba 
arba labai mažai. Bet kad jie 
galėtų jausties laimingi, rei
kia, kad už juos ir del jų kiti 
dirbtų. Gi tie visi kiti tai mi
nios darbininkų, kuriems soci
jalistai visuomet žadėdavo 
aukso kalnus ir linksmas die
nas. 

Šiandie socijalistai darbinin
kams vergiją turi įvedę Rusi
joje ir Bulgarijoje. Vergija ža
dama įvesti ir Vokietijoje. Tas 
šalis valdo socijalistai. Kuo
met jiems pavyks su tuo išmė
ginimu ten, tuomet jie pasi
stengs taip padaryti ir kitur, 
kur tik jie bus įgiję valdžią ir 
intaką. 

Rusijoje darbininkai milita-
rine metodą paskirtąja laiko
tarpiais mobilizuojami ir siun
čiami ten, kur jie labjausiai 
darbui reikalingi. 

Bulgarijoje vyrai darbinin
kai vieneriems metams pašau
kiami ton socijalistinėn vergi-
jon, gi moterys—pusmečiui. 
: 'Bulgariją dabar nori pasekti 
ir socialistinė Vokiečių vai-
džia. 

Socijalistų vergija yra bjau
resnė už buvusią senovėje bau
džiavą. Socijalistai pavergtus 
darbininkus, tiesa, apmoka, 
bet juos siunčia ten, kur patin
kama. Baudžiauninkai nebū
davo atskiriami nuo namiškių. 
Su socijaliziuo vergais yra 
priešingai. Jie varomi ten, kur 
reikaMnga dirbti kokį-nors 
darbą, nežiūrint tolumo. Pri
statomi jie prie darbų kasyk
lose, dirbtuvėse, miškuose, 
laukuose ar kitur. Ir .juos pri
žiūri kareiviai su užtaisytais 
šautuvais. 

Socijalistai teisinasi, jog tas 
reikalinga pokariniam patvar
kymui šalių. Bet to visa juk 
nereikia nei Anglijai, nei 

f raneuzijai, nei kitoms šalims, 
ur socijalistai neturi valdžios. 

Raktai ir Biblijos Studentai. 
Gavome laižką, kurį sulig 

autoriaus noro talpiname: 
Šv. Lukošiaus Evangelijo

je 11, 52 radau *ipie išmany
mo raktą. Šv. Petras turėjo 
du raktu, kaip mes matyda-
vom ant paveikslų. Aš noriu 

, žinoti, ką tie du raktu ženk
linai Ar su vienu negali 
dangaus durių atrakytit. 

man visokia valdžia," Kristus 
pažymėjo, kad ir mokslo val
džia turi pareiti iš bendro val
džios šaltinio, būtent iš Dievo. 
Niekas kitas negali duoti val
džios ant dangaus ir ant že
mės. Sakydamas apaštalams: 
"Mokykite visas tautas," 
Kristus perdavė jiems mokini
mo valdžią. Išganytojas labai 

O dabar kaipo Petro 4pė- rimtai įsakė žmonėms klausyti 
dinis yra popežius, tai gal 
jis turi tuos dangaus raktus? 

, Ir toliaus sako: patys nei-
nat, o tų kurie ėjo neleidot. 
Man išrodo, gal vieną raktą 
tegavo nuo Petro ir negal 
at idaryt i dangaus durių sau 
ir žmonėms. , 

Meldžiu įdėti į laikraštį 
"Draugą." 

Jos. Getchas. 
6v. Liuko Evangelijoje 11 

perskyrime 52 eilutėje yra pa
rašyta: "Nelaimė jums teisi
ninkams, kad pasiėmėte mok
slo raktą; patys neinėjote ir 
tiems draudėte, kurie buvo be \* 
einą ." 

* 
Teisininkai. 

ammmmm 

P. GABRYS IR LIETUVOS VALDŽIA, 
— 

v 

V. Jėzaus laikais Palestinos 
žemėje, kur Jis gyveno, buvo 
dvi parizėjų rųšys: vieni vadi
nosi teisininkai, kiti—Rašto 
mokslininkai. Tos dvi rųšys la
bai maža kuo skyrėsi. Teisės 
vardu vadindavosi Šventasis 
Raštas ir Rašto vardu taippat 
vadindavosi tas pats Šventasis 
Raštas, kurį šiandie kai-kas 
vadina Biblija. Studentų žodis 
tuomet mažai buvo tariamas, 
bet nuolatai buvo vartojamas 
žodis mokintojas arba dakta
ras, reiškiantis tą patį, ką An
glų kalboje stodent. 

Kristus peikė tuos teisinin- '( 

kus ir Rašto moksl inėms už (p 
ką jie neteisėtai savindavosi 
Dievo mokslo valdžią, nors 
Dievas jiems tos valdžios ne
buvo davęs. 

Rakto reikšmė. 
# 

Žodis raktas Aramajų kal
boje turėjo dvi reikšmi. Jis 
reiškė prietaisą durims užra-
kyti, bet drauge reiškė ir val
džią. Mokslo raktas reiškia 
valdžią ant mokslo; dangaus 
karalystės raktas reiškė val
džią dangaus karaiystėje, gel
mės raktas reiškė valdžią ant 
gelmes^ 

Mokslo valdžia. 

tų, kuriems buvo įteikęs mok
slo valdžią. "Kas jųs klauso, 
manęs klauso; ir kas" jus pa
niekina, mane paniekina. O 
kas mane paniekina, paniekina 
tą kuris mane siuntė/' (Liuk. 
10, 16). 

Perslskaityk, pone Getchai, 
savo laiško žodžius, tai aiškiai 
pamatysi juose paniekinimą 
tiems, kuriuos Kristus siuntė 
mokinti žmones. Siųsdamas V. 
Jėzus žinojo, kad ne visi pri
ims Jo siųstuosius asmenis. * 
Tai-gi Kristus kalbėjo: "O jei 
į kokį miestą ineisite ir nepri
ims jus, išeidami į jo gatves 
tarkite: Net ir dulkes prilipu
sias mums iš jus miesto nukre-
čiame ant jus; bet žinokite tą, 
kad prisiartino Dievo karaly
stė. Sakau jums, kad Sodomai 
toje dienoje bus lengviau negu 
tam miestui.'' (Liuk. 10, 10— 
12). Meilingo ir lėto Jėzaus 
skaudus žodžiai parodo, kaip 
didelė nuodėmė yra paniekinti 
tuos, kuriems Išganytojas Die
vo vardu pavedė tikėjimo 
mokslo valdžią. Į tą baisią 
nuodėmę įpuola Biblijos stu
dentai nesijusdami. Jie taip-gi 
nesijaučia, kad stoja į senų 
parizėjų vieta/ kovoti su Jėzum 
ir tiems, kuriems Jis paliko 
mokslo raktą arba valdžią. • 

Kun. P. Bučys. 
.... 

(i abaiga bu*). 

L, ATS, AM. PRANEŠIMAS 
LENKAI ISNAUJO GRŪ

MOJA KARU. 
/ 

IŠ LIETUVOS. 
KAUNAS. 

Socijalizmas ir 
Vergija. 

Visais laikais be kitų daiktų 
socijalistams buvo prikaišioja
ma žmonių vergija. Buvo ra
šoma laikraščiuose ir skelbia
ma žodžiu, kad kuomdt kur-

Rugpjučio 1 d. čia buvo "Šv. 
Zitos Draugijos" visuotinasai 
narių susirinkimas. Tarp savo 
programo punktų turėjo vieną 
nepaprastą iki tolei, būtent 
"visos Lietuvos katalikių tar
naičių (mergaičių) suvažiavi
mo klausimas" ir "Tarnaičių 
darbo įstatas Steigiamajame 
Seime." 

Nuo kai-kurio laiko čia yra 
"Katechečių (tikybų mokinto
jų) ir vaikų darželių bei prie
glaudų vedėjų kursai." Atsi
randa labai daug norinčių įsto
ti į kursus. 

Vaikams prieglaudų yra 
įsteigta gana daug, bet trūk
sta tinkamų vedėjų. 

Rugpjūčio 9 d. į Kauną par
keliavo Londono Lietuvių pa-
rap. klebonas kun. Kaz. (Matu
laitis. 

V. Jėzus rūpinosi Dievo ap
reikštuoju ir liuaėjo, kad pa-
rįzėjai savinasi valdžią ant to 
mokslo negavę {galiojimo nuo 
Dievo. Už tatai Išganytojas 
juos peikė, pažymėdamas, kad 
neteisėtu Dievo mokslo pasisa
vinimu nei patys į tą mokslą 
neineįna, nei kitiems ineiti ne
duoda. 

Papeikęs parizėjus už netei
singą Dievo mokslo pasisavini
mą už aiškinimą Šv. Rašto 
vien žmogiškomis priemonė
mis, be antgamtinės Dievo pa-
gelbos, Kristus parodė, kam tą 
mokslo valdžią palieka, ir kam 
suteikia dievišką galybę ne
klaidingai suprasti bei skeįbti 
Dievo žodžius. 

Apaštalams Išganytojas ta
rė: "Duota yra man visokia 
valdžia ant dangaus ir ant že
mės. Eidami tat mokykite vi
sa* tautas krikštydami juos 
vardan Tėvo ir Simaus ir 
Šventosios Dvasios, mokinda
mi juos pildyti viską ką pave
džiau jums. Ir štai aš esmi su 
jumis visomis dienomis iki pa
saulio pabaigai" (Mat. 28, 
18-20). 

Tikėjimo mokintojų panie
kinimas. 

Sakydamas: "Duota yra 

Rugsėjo '21 dieną Valstybės 
sekretoriui B. Colby tapo į-
teikta Lietuvos valdžios pra
nešimas dėlei naujo Lenkų 
grūmojimo karu po pasitari
mų Suvalkų Kalvarijoj. Val
džios pranešimas buvo toksai: 

"Kuomet Lenkų delegacija 
yra pareiškusi Lietuvos Dele
gacijai. Kalvarijoj, idant Lie
tuviai tuoj atitrauktų sav« 
karuomenę už demarkacijos 
linijos, kuri buvo nustatyta 
Gruodžio 9 dieną, Lietuvos 
Delegacija buvo pareiškusi, 
jog ji sutiksianti atitraukti, 
bet reikalaujanti, kad tarp 
Jjenkų ir Lietuvių karuoinenės 
butų sudaryta neutralė. zona. 
Lenkai atsisakė priimti tokį 
pasiūlymą ir Rugsėjo 18 die
ną vakare pertraukė derybas. 
Jie pareiškė, jog jie užpulsią 
mūsų karuomenę Rugsėjo 19 
dieną, nuo 6 vai. išryto." 

Pranešdama apie tat, Lietu
vos Atstovybė nurodinėjo, jog 
Associated Press žiniomis iš 
Varšavos nuo Rugsėjo 19 die
nos sakė jau prasidėjo nauji 
mūšiai. 

Be to, Rugsėjo 21 dieną 
gauta iš Kauno nauja kable-
grama nuo Balučio, išsiųsta 20 
dienią: 

"Ryt keliamės Vilniun. Ad
resuokite viską Vilniun. Lenkų 
fronte vakar Lenkų žvaigybob 
ruožte į pietus nuo Seinų Len
kai mėgino artinties, bet at
mušti mūsiškių ugnimi. Naru
ševičius pirmininkas lietuvių 
delegacijos arbitražui su Lat
viais, šiandien išvažiuoja Ry
gon. '' 

Lietuvos Informa 
cųų Biuras. v 

(Tąsa.) 
Nors šie agitacijos, propa

gandos darbai turėjo labai 
didelę svarbą, nes rengė vie
šąją opiniją Jpie Lietuvos ne-
prigulmybįįįftečiau vien jos 
neužteko. Reikėjo tiesioginio 
politikos darfo; pirmoj eilėj 
reikalingas įuvo tas darbas 
Vokietijos valdiškose sferose, 
idant įtikinti jas visam jiem 
naudingume ir reikalingume 
Lietuvai neprigulmybės pripa
žinimo. Buvo tai nelengvas 
darbas. Žinome mes visi, koki 
buvo tikri norai Ludendorf'o,, 
Lieturos užkariautojo. Jis 
svajojo iš Lietuvos padaryti 
tnilitarę koloniją. 

Kaip ir kokiais keliais man 
pasisekė įtikinti diplomatines 
ir politiškas Vokietijos sferas 
reikalingume pripažinimo Lie
tuvai neprigulmybės, aš neaiš
kinsiu šiose siaurose laiško 
ribose. Nors vis tai aš atsie
kiau keliu asmeninių mano 
ryšių ir pažinčių, tečiaus rei
kalinga buvo kolektyve tauti
nė organizacija, turinti tūlą 
autu rita ir visuomeninę sank
ciją. To atsiekimui reikėjo 
ar neįvykti Lietuvon ar tulųs 
veikėjus atkviesti užsienin-
laisvon Šveicarijon. 

Apie vykimą Lietuvon ne
buvo ką x\ei svajoti, i Cariška 
Vokiečių okupacijos valdžia, 
panaikinusi visą vibuomeniš-
kąjį gyvenimą, uebutu leidusi 
tuomet jokio žymesnio tauti
nio apsireiškimo. Liko tatai 
viens išėjimas: atkviesti kelis 
žymesnius veikėjus Šveicari 
jon. Nors ir tai buvo toli ne-
leng\a užduotis, reikėjo Įtik 
rhit vyriausią Vokiečių /ai
džių Berlyne, lygiai kaip ir 
okupacijinę Ober Ost' o 
valdžią. Proga tam greit pa-
sitaike. 

Aš sumanęs buvau, kaipo 
generalis sekretorius Paverg
tųjų Tautų Sąjungos, įsteig
tos Paryžiuje 1912 m., su
kviesti Birželio 25-27 d., 1916 
m. Pavergtųjų Tautų kongre
są Lausannėį Vokiečiai, tikė
damiesi nukreipti tą kongre
są prieš Rusija, apsiėmė iš
leisti po kelis atstovus iš jų 
užimtoj šalių, k. a: Lietuvos, 
Lenkijos, Ukrainos ir t.-1. Aš 
prašiau, kad iš Lietuvos iš
leistų Smetoną, Šaulį ir Kai
rį, atstovaujančius žymiausias 
rnusų politikines sroves.Aš čia 
neišguldinėsiu visų smulkme
nų (norintieji ras jas "Vers 3' 
Independance Lituanienne'' 
pp...) to didei svarbaus mūsų 
tautai kongreso, tik pasakysiu 
tiek, kad tai tame kongrese 
pi ima syk viešai, akyvaizdoj 
atstovų 23 pavergtų tautų, ta
po paskelbtas pasauliui obal-
sis laisvos neprigulmingo'S 

Lietuvos. 
Po kongresui mes sudarėm 

pradžioj Liepos mėn. Antrąją 
Lietuvių Lausannės konferen 
cijįą, kuri su viršminėta Pir
mąja (Gegužės mėn., 1916 m.) 
nustatė mūsų politikos orien
taciją ir reorganizavus mano 
įsteigtąjį 1911 m. Liet. In
formacijų biurą, įlteigė naują 
įstaigą Liet. Augščiausią Tau
tos Tarybą, kurią turėjo su
daryti atstojai Liet. Taut. Ta
rybų iš-Lietuvos, Amerikos 
ir Rusijos (žiūrėk protokolai 
I ir II* Lausannės konferenci
jų 1916 nu). Tikslas šios pas
tarosios įstaigos turėjo būti 
vedimas visos Lietuvių poli
tikos ir Liet. atstovavimas 
reikalui esant. Buveinė turėjo 
būti laisvoj ir neutralėj Švei
carijoj, nes pati Lietuva, tuo
met būdama Vok. okupacįjinės 
valdžios prislėgta,negalėjo pa
kelti savo balso. Taigi visoą 
politikos ir diplomatinis vei-| 

kiraas turėjo susikoncentruoti 
mūsų šveicarieČių rankose. 
Nors Lietuva, Rusija ir Ame
rika buvo pasiėmę atsiusti 
sa^o delegatus, tečiaus tik iš 
Amerikos atvažiavo vienas 
kun. Bartuška, iš ŠveicarieČių 
man buvo priskirti kaipo ben
dradarbiai du jaunu Friburgo 
studentu: kun. PurycHs (da
bar ministeris užsienio reika
lų) ir kun. Daumantas Dzimi-
davičius, kuriems nestigo ge
rų norų, tečiaus labai stigo 
prityrimo ir kalbų pažinimo, 
taip kad, galima sakyti,, visos 
agitacijos, propagandos ir po
litikos darbas gulėjo ant ma
no vieno pečių, tik vėliau 1917 
metais, atvykus kun. Bartuškai 
ir kun. Olšauskui, kiek pa
lengvėjo. Stinga man vietos 
atpasakoti čion visą veikimą, 
visus memeir'us, deklaracijas, 
notas, protestus, paskelbtus 
L. A. T. T. vardu (tūli jų ta
po surinkti ir paskelbti rįfiki-
nyj "Lituanie et la guerre I, 
II III sąsiuviniai). Aš nekalbu 
čion apie L. I. B. veikimą, ku
ris be savo organo "Pro Li-
tuania" paskelbė šimtus -ko
munikatų, daugybę straipsnių 
Šveicarų, Prancūzų, Ispanų, 
italų, Vokiečių Anglų spau
doj. 

(Daugiau Bus.) 

A REAL BARGAIN 

SELF-REDUCING 

• 

Išmok Gera Amatą. Ui* 
dirbk $35 iki $75 Savaitėj 

Buk kirpėjo. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausiais amatas, 
mes ifimoklnams 
i keletą savai-
Siu, prityrimą* 
duodamas moki

nanti^. Vietos atdaros. Specijalia 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina TiSUS. 

M ASTER SOHOOL 
190 N. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4tų lubų. 
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DU. CHARLES SEGAL 
Perkėlė 

4729 a 
IYO ofisą p o 

Avenue 
Specialistas dliovu, moterų tr ry- j 
«*» ūsu* 

Valandos kuo 19 Iki 1S Išryto; nuo 
2 iki S po pietų; nuo 7 iki 8 : I t 
vakare. Nsdėliomis 19 iki 1. 

Telefonas Dresel 2880 v 
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DR. S. MIKELIS 
LIETUTIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
OtimM ir Orvaolm* viste 

8259 8o . HSIsSrrl Str. 
Ant Viršaus TJnrrecsal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 

• 

DR. S. BIEŽIS. I 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

TeL Canal 6222 
Res. 8114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 408S 

\ 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgau Street 

CHICAGO, HJJBOI8 

— t iki 11 i* ryto: 
I po pietų iki 8 rak. Hadėuo-

nuo 6 iki 8 Tai. 

GERIAUSI 
GORSETAI 
DIKT0MS 
MOTERIMS 
LENGVI bet 

STIPRUS 
Jeigu tavo krma- _ 
tuviiilnkaa netu- MDtlO tt IKI 36 
?u* rttr/^ PARDUODAMI 
juost* (aot dra-
l>">»ig), o mėn pa-
sių-Jme jum* Iš
mėginimui. Pušta apmokama. 
N8M0 B YGIENIC-FASRION UttffflUfB 
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NEAPRIBUO-
TAM LAIKUI 
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DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Chloago, HL 

SPECUALISTAS 
Moteriškų. Vyriškų, taipgi onro-

niskų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto 
iki S po pietų, nuo 6 iki 8 valau 
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Yards 927 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL1S 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą i People Teatrą 

161S W. 47 Str. Tel . Boui . 190 
Valandos: J iki 3 po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 Iki 12 ryte 

Res. 2914 W. 48rd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
TeL McKinley 998 

« ^ ! • • • » » » • 

D r . A . L Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

Tel Canal 2119 * 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. 83rd Str. 

• Tei Prospect 8489. 

• i ' • " , ? , - '• i . » , 

^•**a»«9«9»«»»«»«+aa»e»t« 
ReskL 1189 Independence Blvd. 

Telefonas Van Bnren 994 

DB.A.A.R0TN, 
tr visų 

I Š — u ryto s _ a p* 
•edaMpsnte 89—19 9 

8884. So, Halsted S**, 
Telefonas 

0 9 9 | 8 8 8 8 H 0 8 8 9 8 8 0 t 8 8 9 9 8 t 9 0 

TZ 
*2$&G&$&stXi&§&G&&®&&&&G&&@ 

Ja P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIKT U V U ADVOKATAS 
VAL. Vakarais 7 iki 0 
Nedėliomis 11 iki 1. 

4509 S. Ashland Ave. Chicago, E I 
Phone Yards 1998 

T9i. DIOTOT 7948 

Dr.C.Z.Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 0 ryto iki 0 
Seredomis nuo 4 lyg 9 

4789 SO. ASHLASD AVKSUK 
artt 47-toa Gatves 

t 

Telefonas Bosdevard 91VS 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

9881 8. Halsted Str. 
VALANDOS: 9—18 A. M. 

1—6; 7—8 P. M 
* ~ —— — y - - - Į a j j_ 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare. 
Residencija: 10588 Perry Ave., 

8 iki 9 ryte, 5 iki 6 vak. 

A. PETRATIS S. 

A. reTRATIS & CO. 
» Mortgags Bank 

REAL KSTATE—INSURANCB 
European American Bureau 

Siunčia Pinigas, 

MOTARUnJaAfl 

Telenfaoge Boulevard 911 

' 
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JUETUVIAI AMERIKOJE | 
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SHEBOYGAN, WIS. 
, — 

Penktadienį, Rugsėjo 17 d. 
nmsų kolonijoj lankėsi p. Vaš
kas su prakalbomis ir paveik
slais iš Lietuvos. Tai nors vie
nas mųs tautietis, kurs buvo 
Lietuvoje ir matė kas joje 
veikiama, atlankė mus, o ne 
apvylė. Žmonių susirinko ne-
perdaugiausia. Priežastis ta
me, kad kaip buvo skelbta, jog 
mušu kolonijon atraituos p. 
Vileišis L. L. Paskalos reika
lais, ir nors oficijaliai kvies
tas, bet neatvažiavo, tai ir ši
tam skelbimui mažai kas tikė
jo ic del to daugelis susilaikė. 

Apie 8 vai. vakare prasidė
jo rodymas paveikslų. Jie 
vaizdavo Lietuvos valdžia, at
stovus, Lietuvos karuomomv ir 
t. t. Kadangi Sheboygane 
daugiausia gyvena suvalkie
čių, tai daugelis matė ir pa
žįstamų . vietų. Gi aiškinant 
paveikslų reikšmę ir darant 
pranešimus iš Suvalkų pusės, 
daugeliui net ašaros per 
skruostus riedėjo. 

Pabaigęs rodyti paveikslus 
p. Vaškas pradėjo prakalbą. 
Papasakojo, kaip žiaurus yra 
Lietuvos priešai, kaip okupavę 
mųs žemę jie plėšė žmonių j 

-» turtą ir t. t. Nemažai ypų te
ko bolševikams. Paminėjo 
prez. Wilsoną, kad nieko nesa
ko Lenkams už jų imperialis
tinius žygius, karčiai išsireiškė 
apie p. Colby'o notą, kurioje 
nmsų tėvynė vėl pavedama 
tai pačiai Rusijai, kuri per il
gus metus nežmoniškai slėgė. 

Baigdamas prakalbą ragine 
pirkti L. L. P. bonus, kad 
Sheboygano Lietuviai zu kau
pu išpirktų tą kvotą,-kokią tu
ri nustačius Lietuvos Misija. 

P-as Vaškas yra geras kal
bėtojas. Jis yra čia gimęs ir 
augęs, bet giliai persiėmęs 
tikrąja tėvynės meiie. Dirbda
mas pats Lietuvos labui jis 
ragina kadir visi dirbtų. 

Pabaigus jam kalbėti apie 
bonus žmonės pradėjo klaus ii, 
kaip stovi dabar ekonominiai 
dalykai Lietuvoje. Dau&elis 
klausinėjo apie Amerikos Lie
tuvių bendroves ir jų veikimą 
Lietuvoje. P-as Vaškas paaiš-

^ kino, kad viena Amerikos 
Lietuvių bendrovė Lietuvai 
padarė naudos tiek, kiek visos 
kitos sudėjus krūvon. 

Po tokio pranešimo She-
1 boygano Lietuviai įsitikino 

kuri bendrovė daro Lietuvai 
naudos ir kuri verta paramos. 

Paskui dauguma pageidavo, 
kad p. Vaškas patarpininkau
tų ir patartų tai bendrovei a-
tidaryti čia ofisą, per kurį vi
si Sheboygano Lietuviai, gaie 
tų siųsti Lietuvon pinigus. 

Aukų surinkta 20 dol. 58c. 
Jas paėmė p. Vaškas ir žadėjo 
perduoti Lietuvos Misijai. 

K. Jutis. 

iki 500 dol. Kuopa išreiškė 
pagarbą p-lei J. Šefeldaitei. 

Paaiškinus atstovei apie 
Centro valdybą, jog kaip ir ki
tais metais susideda iš visų 
Amerikos kraštų, labai apgai
lestavo, nes praeitis gana aiš
kiai parodė, kad išsiskleidusiai 
valdybai sunku yra atlikti visi 
Sąjungos reikalai ir neišlaiko
ma tvarka, o tvarka /centro 
valdyboje labai pageidaujama. 
Nes jei dalykai eis taip> kaip 
iki šiol ėjo, tai Sąjunga ne-
tarps ir neturės pasisekimo. 

Plačiai kalbėta apie ateinantį 
veikimo .sezoną, kaip pasek-
mingiau į̂į sunaudoti. Pradžią 
sąjungietės žadėjo parodyti 
dar šiame mėnesyje, įrengda-
mos vakarienę Rugsėjo 29 d. 
Tikslas bus paskelbtas vėliaus. 
Aišku, »kad ciceriečiai mųs 
darbą parems. 

Korespondentė. 

organizavimo reikalais reikia 
kreipties vienu i i šių dfviejų 
adresų: J. Šliogeris, 1508 So. 
48th Ct., Cicero, IU. arba "S. 
Jucevičius, 726 W. 18th St. 
Chicago, 111. 

J. Šliogeris. 

EUROPINE PAGELBA. 

A. L. R K LABD. SĄ GOS 
REIKALAIS. 

Amerikos Jlaudonasis Kry
žius turi prirengęs pagelbos ir 
medžiagos Rusijai ir laukia 
progos kada tik bus galima 
teikti tą pagelbą,t anot prane
šimo Centralimo ofiso. 

Labai daug šios pagelbos 
randasi sankrovose Konstanti
nopolyje ir Salonikuose, iš kur 
bus galima tuoj gabenti ir 
pristatyti pagelbos Pietinei 
Rusijai. B šių sankrovų yra 
duodama pagelba Jugo-Slavi-
jai. ' t 

Dvylika Raudonojo Kry
žiaus prižiūrėtojų dabar yra 
Kryme ir užsiima vien išdavi
mu pagelbos gyventojams, 
prieglaudos namams ir kitoms 
nekariškoms įstaigoms. Pagel
bos tai p-gi randasi sankrovose 
Baltikos uostuose: Viburge, 
Revele ir Mitau'o. (Mintauja, 
arba Jelguva, yra toli nuo ju
ros. Red. prier.). 

Abelnai pranešama, kad k » 
ras laikinai eina Rytinės Eu
ropos ruožu nuo Finlandijos 
per Estoniją, Latviją, Lietu
vą, Lenkiją, Baltgudiją, Aus
triją ir Jugo-Slaviją. Kon
ferencija šiomis dienomis lai
kyta Venecijoje išrado negei
stina kol kas teikti pagelba 
Sovietinei Rusijai, nors pagel
ba ten reikalinga. Tolesnis 

PADABOKIT! 
Grįžtant tėvynėn, Lietuvon 

i r keliaujant per Klaipėdą iš-
keisk savo dolerius Lietuvių 
Banke, Klaipėdoje, Liepojaus 
gatvė 20 (Pirmasis bankas 
lįepojanfl gatvėje "Libauer 
str." pareinant nuo stoties). 

Į Lietuvių Banko bendrovę 
gali įstoti kaipo dalininkai ir 
lietuviai amerikonai, t Viena 
dalis mk. 500.—Reikalaukite 
įstatų. 

LIETUVIŲ BANKAS 
įrašyta bendrovė su apsiaurin-

ta atsakomybe. 
Klaipėda (Memel), Mažoji 

Lietuva, 
Liepojaus gatvė 20. 

T — ~£~~ —* 

GERU. RACINIEČIAI. 
ftiuomi pranešu, kad a i esu įgalio

tinis LIETUVOS PREKYBOS BEN
DROVĖS agentas. Tai-gi turėsite ge
rą proga kas norite sušelpti saviškius 
Lietuvoj. Aš su mielu noru patarnau
siu jums reikale. Kreipkitės sekančiu 
antrašu: 

P. Karalunas, 
1825 Mead S t.. Kacine, Wfc. 

NAUJAS GYDANTIS VYNAS 
VARTOTI ŠEIMYNOMS. 
Grynai Naminis Vaistas. 

Korona Ferrated Bitter Wine 
yra tai didelės vertes Laxative To-
nie ir pilv<ji vaistas Bitte* Wia*. 
Puiku* Iron TonJc, ypad pavarto
tas del kraujo nusilpnėjimo. 

Patariamas, nuo sumažėjimo a, 
petito, dispepsijos, revty4kir>.iiao, 
del atsigavimo, nuo pilvo suirimo, 
kataro ir t. t. Šita| Bitter Wine 
yra atnaujinantis sveikatą, duo
dantis #Uprum% virškinimo orga
nams. 

Šeimyna 
Taigi* jis yra augštos vertės 

vaistas. Jis visiškai •skiriasi nuo vi
sokių kitų pagaminta vaisttį. Nu
sipirk to Korona Ferratcd Bitter 
Wine, o suprasi jo verte. Jis su
darytas griežtai pagal mokslo nu-
rocLpnų ir to deki turi duoti ge
ras? pasekmes. 

Reikalauk visuomet ir ii ak ne 
i 

kitokį, o tik Korona Ferrated Bit
ter Wfrie. Parsiduoda drug storuo
se, arba rašyk — 
B0LESLAW R. K0ZL0WSKI 

Laboratories 
475S S. Loomis St. Chicago. 

(Laiškas p. J. Šliogeriui). 

Spring Valley, 111. 
"Lab. Saj. 14 kuopa atgai

vinta Gegužės 16 d., 1920 m. 
ir žingsnis po žingsnio eina 
pr^e pilno įsibėgimo. Narių 
turi pusėtinai ir pinigų ižde ar 
ti $30.00. Tie pinigai bus pa
siųsti centran, kaip tik gau
sime iš centro aiškų antrašą. 
Malonėkite jį prisiųsti. 

''Mustj 14 kuopa pasiryžus 
kaip greičiaus įbėgti į garbės 
narius. 

"Aš būdamas penkių orga
nizacijų pirmininkas ir jų ge
rovei dedu visas pastangas. 
Visomis išgalėmis taipgi rū
pinuosi, kad ir Lab. Saj. 14 
kuopa tvirtai gyvuotų, neš
dama paramą vargšams naš-
l a ' ™ - . . . u L, Suvienyti; Valstijų Viešasis 

„ 1 U , . „ P " S l , } S t l _,*l.krUS I Sveikatos Skyrius ir įvairių 
kitų sveikatos skycių viršinin-

NKPAPKASTAS BARGENAS. 
Kankryto ir medžio namas ant 2 

lubų po 4 kambariu* BU bizniu ant 
kampo 44-tos ir So. Mozart gatvių, 
pusė bloko nuo bažnyčios ir mokyk
los. Raridos neša 1360.00 j metus. 
Gatvės ištaisytos, taxai apmokėti. 
Kaina $8,350.00. Atsišaukite pas 

J. K. Eacfaerl, 
4403 So. Mozart St., Cliicago, IU. 

Paieskau Krizostomo Butkaus, taip
gi Antaninos Kavaliauskienės ir Jac
kaus, Alberto, Onos, Kristinos Kava
liauskų. Jie visi paeina iš Kretingos 
parapijos, pirm karės visi gyveno 
Chicagoje. Gavau nuo jų giminaitės 
Kristinos laišką, kuriame rašo labai 
svarbiu žinių. Atsišaukite Šiuo adresu: 

Ona (BUrielkaitė) Vakrtka, 
18AO N. Hoync A ve.. Chicago, IU. 

ParKiduoda mūrinis namas dviejų 
pagyvenimų, lietuvių apgyventoj vie
toj. Ant antrų lubų trims mažoms 

. 

M M 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedjatės, ste
nografijos, typewritint, ptrklyboa tei
sių, 8uv. Vklst. istorijos, abelnos lsto-sių, 
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pliletjstės, dailiarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po Bietų; vakBrals n u o ' • 
iki l t vaL 
3106 So. Halsted St., Chicago. 

. , išuimynoms, p apačioj kokiam nors 
K a u d o n O j O K r y ž i a u s V e i k i m a s bizniui. Prie namo yra garadžius 2 
pradėjus aprūpinti šias šalis 
prigulės nuo to, kiek pagelbos 
Suvienytos Valstijos bus pasi
rengusios suteikti Raudonajam 
Kryžiui. 

GYVENIMO PAILGINIMAS. 

automobiliam. Del informacijų kreip
kitės: 

"Dracras" PubJ. Oo., 
23S4 So. Oaklcy Avc , Chicago, III. 

CICERO, ILL. 

Iš moterų veikimo. 

A; L. R.-K. Mot.'Są-gos 2-ra 
kp. laikė mėnesinį susirinkimą 
Rugsėjo 13 d. Susirinkimas 
buvo skaitlingas, nes visos na
rės indomavo raportu iš M. S. 
6-to Seimo. 

Apsvarsčius kp. bėgančius 
reikalus, eita prie Seimo ra
porto. Jį sutrumpintą išdavė 
atstovė p-lė A„ Jakaitė. Iš kai-
ktirių seimo nuveiktų $alykų 
pjisidžiangė. Labai stebino vi
sas nares pranešimas, kad M. 
S. garbės narė p-lė J. Šefel-
daitė pasižadėjo atlyginti ne-
datekrių padarytą apš vietos 
fondo, kurio suma siekia net 

adresus, kuriais galėtume 
siųsti pinigus ir t. t. 

"14 kuopos pirmininkas, 
Juoz. Aukštaitis, 212 W. 5th S. 
Spring Valley, I U " 

(Seka valdybos narių adre
sai). 

Malonu gauti tokie praneši
mai, ypâ č iš tolimesnių kuo
pų. 

Patarimai: Naujai susiorga
nizavusiai kp. tokią sumą pi
nigų neapsimoka siųsti cen
tran. Geriaus keli dolieriai 
turėti savo ižde, kad ištikus 
nelaimei kokiam vargšui arba 
vargšei galima butų suteikti 
greita pagelba. 

Visi garbės nario pinigai 
eina centro iždan. 

14 kuopa nusiskundžia, kad 
nelengvas yra darbas labdar. 
srityje^ todėl kuopos reikalus 
žada pavesti savo klebonui. 
Tiesa, gražu žiūrėti, kuomet 
mųs klebonai veda labdary
bės reikalus. Bet nereikia pa
miršti, kad ant klebono pečių 
gali visa našta parapijos ir 
parapįjonų dvasios reikalų. 
Todėl patartina patiems na-
riams-darbininkams apsišarvo
ti kantrumu ir veikti, 
kaip kad veikiama Chicagos 
kuopose. Buvo laikai, kad ir 
enieaginėms kuopoms taip at
rodė, kaip dabar 14 kuopai, 
bet pamažu priprato prie vei
kimo ir šiandie pilnai paten
kintos, matydamos savo tarpe 
klebonus vien tik su naudin
gais patarimais. 

Tikimės, kad kaip veikdama 
14 kp galės lenktyniauti su 
senes nėinis Chkagsa kuop
inis. / 

Laukiame uuo kitų naujųjų 
kuopų1 panašių žinelių. 

Visais agitacijos ir kuopų 

, 
BARGENAS. 

Ant pardavimo pool room, € stalai 
ir kiti reikalingi rakandai; gera vie
ta barbernei. Parsiduos pigiai. Atsi
šaukite } gyvenimo vieta nno 12 iki 
3 po pietų 1618 So, Washtenaw Ave. 

Ąnttrevr Chernowsky, 
1558 S. Washtenaw Ave., Chicago. IU. 

PINIGAI I LIETUVA. 
Siųsk pinigas į Lietuvą per 

mūsų atstovą Joną Kastėna, o 
jisai valiuoja j Lietuvą su pini
gų siuntimo reikalais. Jisai per
ves ir ypatifikai paduos pinigus 
visiems jūsų giminėm ir pažįsta
miem . be jokių sutrukdymų ir 
be jokių nutraukų. Jisai išva
žiuoja Spalio 12 dieną. 

Federal Agency Company 
| 666 W. 18th St., Chicago. 

Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai 
Apsaugok savo kūdikio sveikatą laikant visuomet po ranka nuo vidurii| 

užkietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo buteli 

BAMBINO 
_ * . ... ^„ . 

"t 
Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli ji! Jie praio Jd 

daugiaus. Gaunamas įg^sose vaistinyčiose arba tiesiai iš labaratorijos. \ 
Reikalauk pokelio su Bambmo lėles paveikslu. 

Kaina 50c. butelis. Užsakant nuo išdirbejų 60c su persiuntimu. 

F. AD. RICHTER k C0., B*** Tenufaml Mdg. No. 5, BROOKLYH, N. T. 
T T 

Sold evervwhe«© by furmnor© doalotp 
end deportment stores -

BNGLANDER SHRtNG BED CO. 

1 •»-
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I CUNARD LINIJA 
S.S.SAXONIA 

Išplaukia Tiestai I 

HAMBURGĄ 
Trečios Kliasos Kaina $125.00 

Pridedant $5.00 m Karės Taxy 

§ Atsišaukite j arčiausia CUNARD Agentą 
!mtiMsuuiiiiiimiituiuiifitiuiMiw^ 

— 

Ant pardavimo grosernė, saltakoftės, 
saldainių Ir mokykloms reikalingi 
daiktai; randasi geroj vietoj. Taippat 
kartu parsiduoda Ir automobilius. 
Parsiduoda i i priežasties ligos. Atsi
šaukite: 
1001 W. 88sd SS,, Chicago, DL 

5 E 

kai labai užsiinteresavę klau
simu, kaip pailginti žmonių gy
venimą, nes tai yra vienas iš 
svarbiausių instinktų kožno tu
rinčio gyvastį. Bet, ant nelai
mės, nevisi atsiekiame savo tik 
slą ir nevisi mokame tą gyvastį 
tinkamai apkainuoti. Daugeliui 
atsitinka apleisti • Šį pasaulj 
pirmiau paskirto laiko. Dau 
getis gimę geroj sveikatoj, ge
roj priežiūroj užlaiko gyvastį 
gan ilgai. Daugelis gimę pras
toj sveikatoj, bet gerai pri
žiūrami ir vengiant nelaimių 
pasiseka jiems šiek tiek pail
ginti savo gyvastį. 

Kiti gimę ir sveikatoj, bet 
gyvenant netinkamoj priežiū
roj miršta daug pirmiau pas
kirto laikft. 

Anot paduoto surašo, Hen
ry Jankius, gimęs Yorkshire, 
Anglijoj, 1501 metuose, gyve
no iki 169 metų,. Jo vienatinis 
nurodymas pailginimui, gyve
nimo yra tai nuosaikumas vi 
šame kame. Jankius'as iMl 
paskutinių savo dienų gėrėjo
si gera atmintim ir, anot re
kordų, pasirodė, kad 1658 me
tuose jis būdamas 151 metų 
senumo buvo liudininku teis
me. Bebūnant savo geriausiose 
dienose (100 metų senumo), 
jis yadinosi garsiu plaukiku. 

= ^ — = —— = 

• LIETUVIS 
Vaistininkas A. BELSKIS nupirko Bischoff'o Aptieką 

1900 South Hakted Street 
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami. 

. • Tel. C«nal 114 

Jau gauname tikrai 
Lietuviškus pasportus | 
ketete. dienų. Jei dar 
pasyorto neturit tai ra
šykit tuo jaus pas mos: 

LIETUVIŠKA 
LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA 

• 

— 
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LIETUVIŲ AT YDAI! 
Lietuvių Krutamu Paveikslų Išdirbj stė 

štai didelė proga klabena, per Inter-
city Photoplay Corp., kurį atidarė di
delė krutamu paveikslų (filmų) iš-
dirbystf įr jau iisiuntė 2 žmones Lie
tuvon ir kitas Europos Šalis ii kur 
bus traukti paveikslai visokios rūšies 
ir bus randavojami po visa Ameriką 
ir kitas šalis kur nei labai didelę nau
dą kiekvienam akdjonieriui. 

Akcijos dar parsiduoda po sena 
kaina. 9X0.00 akcija ir jos trumpu 1*4-
ku bus pakeltos augičlau. 

VIENU LAIVU TIESIAI l 

LIEPOJU 
Jau Lietuviai gali važuoti tiesiog iš Amerikos į 

Liepojų be jokiu kliūčių. 
Parūpiname PASPORTUS ir Lietuvos pilietybės 

POPIERIAS į labai, trumpa laika. 
- Parduodame laivakortes ant visu linijų. 

Siunčiame PINIGUS į Lietuva Markėmis pagal die
nos kurso. 

^Parduodame Draftus i? čekius. 
Mes turime šimtais prirodymu už minų teisingumą. 
Visais reikalais kreipkitės pas 

/ 

ZOLP ir BARČUS 
4547 So. Hermitage Ave. 

Tel. Yards 145 

= 
3 5 'U'.. • . a r S=JB 

1708 Carson St., S. S. Pittsburgh, Pa, 
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PRANEŠIMAS VISUOMENE!! 
Siuomi pranešame Gerbiamai Lietuvių Visuomenei, kad iiojnis 

dienosis atsidarė K « v Yortos nauja Lietuvių PsrstiunUflao Afentu-
ra, po vardu Luliuanian Marinė Fonvardins; sDo., kurios tikslas 
yra sąžiningui patarnaut' Lietuviams persiuntime psjssibos savo 
giminėms Lietuvoje, kaip-tai, persiuntime drapanų* vsjfomų daUj-" 
tų, pinląrų ir tt. 

Su visokiais reikalais kas link persiuntimo gei i«fornMfccijis nsst*. 
diiame kreippties ant iio adreso: 

LITHUANIAIV MARINE FOKWAKOING OO., 
208 West Mrd 8tr., Wew Xotk GUj. 
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In ternat ional B!3i.u lnc.1 
DBPT. B-*. W. L. K U R Y S , Vedėjas. 

138 East 42-nd Street, New York, N. T. 
Jei norit gauti pasportą. jei norit pigiai nuvažiuoti Lietuvon ant di
džiausių ekspresinių laivų, jei norit pigiau nusiųsti pinigus Lietuvon! 
ir kad jie butų aplaikytl i 4 savaites, tai tuojaos neatidėliodami 
kreipkitės pas mus! gimtai Lietuviu važiuoja kas savaitę per mus. 

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANi, IIG. 
S. 8. <<SU»QinBHANWAM 

BREMEN ir DANZIG 
g 

17 Diena Lapkričio 
Kambarėliai į Bremen nuo $175 ild $tOO į Dsuuds; $22*. 

Trečia kMnsa i Bremen $125 jDanzig $135. • 
Karės Taxai $5 

U. S. Mail Steamship Company Inc. 
B . CLALSSOrTUS & OO. 

Generale Vakarine Agentūra 100 Nortb La SaBe Street, Chicago, DL 
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3 
PRANEŠIMAS 

West Pullman'o Lietuviams 
Šiuomi pranešu West Pullmano lietuviams, kad a3 

atpirkau didelę ir gerai įrengtą aptieką nuo R. F. Bogne 
po numeriu 523 W. 120tb Ęt. Tai-gi meldžiu «avo tau
tiečių atsilankyti pas mane su receptais ir su vaistų rei
kalais, o aš užtikrinu malonų ir teisingą patarnavimą. 
Prie šios aptitkos yra pašto stotis, American Expresa j 
Co. agentūra ir geriausia įrengta soda fountain. 

A. KARTANAS, Aptiekerius 
5231lfwl 120 Street W. PuMma©> IU 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

.Ketvirtadienis, Rugsėjis 30 
d., Hieronimas. kuri. 

Penktadienis, Spalis 1 d., 
Remigijus. 

DETEKTIVAS PAŽINO 
ŠOVĖJĄ 

OOOK APSKRITIS TURI 
3,053,017 GYVENTOJŲ. 

Illinois valstija—6,485,098. 

Cenzo biuras Waslii<ngtone 
paskelbė, jog pagal pastarojo 
gyventojų surašymo, Illinois 
valstija turi 6,485,098 gyven
tojus. Iš tu 3,035,017 priguli 
Cook apskričiui, kur yra Olii-
cago. 

'Pasirodo, jog Cook apskrityj 
gyventojų skaitlius per praei
tuosius dešimtį metų pasidau
gino 26 nuošimčiais. 

Nereikia pamiršti, kad 1810 
metais Illinois valstija skaitė 
tik 12,000 gyventojų. Sulygi
nant su šiandieniniu skaitliu-
mi pasirodo, jog skaitlius gy
ventojų čia augo kaip su mie
lėmis, anot patarlės. 

Nors pastaraisiais metais 
augimas jau ne tiek žymus, bet 
nuolat "didėja, • 

Štai kaip Illinois valstijoje* 
didėjo skaitlius žmonių: 

1810 metais buvo 12,282. 
Paskui: 
1820 55,211 
1830 157,445 
1840 476,183 
1850 851,470 
1860 1,711,951 
1870 2,539,891 
1880 3,077,871 
1890 ....3,826,352 
1900 4,821,550 
1910 '....5,638,591 
1920 6,485,098 

Saliuninmkas Frauk Kichts, 
lt 856 So. Mieli i gan ave., ren
gėsi uždaryti sali tina, kuomet 
inėjo du jaunu "kostuineriu." 

"Duokš ¥\i\ mudviem tikro
jo "štofo/" tarė iš anųdviejų 
vienas. 

Riehts pasakė, kad jis netu-
'rįs kitokių gėrymų, kaip tik 
minkštuosius. 

Tuomet vienas piktadaris iš
sitraukė revolverį, liepė pakel
ti rankas, atėmė $125 ir abudu 
pabėgo. 

AR TIK NEBUS PERSKAI
TYTI BALSAI. 

• 

Illinois valstijos republiko-
2ui partijos srovės nenurimsta 
po nuskyrimo kandidatų (po 
"primary") Rūgs. \h. Per 
praėjusi dvi savaiti balsai 
skaitomi ir perskaitomi po ke
lis kartus. Ir vis pasekmėje pa
sirodė, kad Tbompsono srovė 
laimėjo. Nors laimėjimas nežy
mus, bet šitam atsitikime daug 
reiškia kadir vienas bal.sas vir
šaus. 

Kadangi prieš-Tbompsoninei 
srovei nesimato jau kitokio iš
ėjimo, tos srovės vadams pa
tariama dar kartą imties prie
monių, ir tai jau paskutinių. 
Būtent, patarta iš augščiausio-
jo valstijos teismo gauti leidi
mą daugelio Cbicagos preeink-
tų skrynutes su balsais atida
ryti ir balsus išnaujo perskai
tyti. 

Politikams tas padaryti ne-
feus sunku. Ar tas duos kokių 
pasekmių ar ne, bet išlaidų pa
darys daug. 

Policija suareštavo Henry 
Fisherf20l£ Larrabee gat. .lis 
buvo paimtas ligoninėn, kur 
guli pašautas detektivas Leo-
nard. Detektivas aname paži
bo šovėją. 

Fisber ginasi. Sakomi nieko 
nežinąs apie jokius šaudymus. 

SALIUNININKAS NETEKO 
$125. . 

^ 
SENIS SVAIGALŲ 

'MYLĖTOJAS. 

Polieija suareštavo 80 metu 
senį Leo Ekerstein, 4526 Pat-
terson ave. Jis kaltinamas už 
dirbdinimą savo namuose svai
galų. Nes ryšyje daugybę at
rasta. Pristatytas Suv. Valsti
jų komisijonieriaus ofi^an. 

SUIMTAS PADEGĖJAS. 

Tomis dienomis vidumiestvj 
buvo pakerti keli intariami 
gaisrai. Imta tyrinėti ir pra
nešta panaktiniams stipriau 
prižiūrėti jiems pavestas ap
saugoti nuosavybes. v 

Panaktinis L. Benevinski su
gavo kažkokį Frank Moss, 
kurs mėgino padegti vieną ve
žimą su poperomis ties 24 So. 
Clark gat. 

Kalbama, jog pakilusieji ki
ti gaisrai, tai jo darbas. 

* 
Moss pavestas patikrinti gy

dytojams. , 

Iš OHIGAGdS LIETUVIŲ 
KOLONUI). 

Lietuvių R. K. Amer. Labd. 
Sąjungos Centro mėnesinis su
sirinkimas bus tarečiadienyj* 
Rugsėjo 29 d., 1920 m., 7:30 
vai. vakare, Dievo Apveisdos 
parapijos svetainėje, prie 18-
tos ir Union gatvių, Chicagoje. 

Valdyba. 

kesčio ir ' dar neišbaigusiems 
mokėti pranešu, kad išbaigtu-
mėt, nes su šito mėnesio pa
skutine diena pasibaigs L. .L. 
Paskolos vajus. 
" Tat-gi visi subruskime. 

Jonas P. Parkauskas, 
StMįes rast. 

PRANEŠIMAS. 
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f Pinigai, Laivakortes Lietuvon f 
5 SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA 2BMAS. DASTATOME PI- § 
I , NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ. 

IŠ NORTH $IDE. 

Per vasaros karščius visas 
veikimas čia buvo kaipir ap
miręs. Susirinkimų nebuvo ga
lima sušaukti. Jeigu ir su
šaukdavo, tai bodavę neskait
lingi, apsnūdę. 

Vasarai praėjus vėl viskas 
atgija, vėl visi kimba prie dar-
bo. Be abejonės, per-rudenį ir 
žiemą nortbsidieeiai daug ką 
galės nuveikti. 

Čia gyvuoja A. L. R.-K. Fe
deracijos skyrius. Jis yra daug 
pasidarbavęs, tik laikraščiuo
se nesigiria. Nors skyrius da 
jaunas, bet matė reikalą ir 
siuntė atstovą Federacijos 
Kongresam 

Atstovu buvo įžymus North 
Sidės darbuotojas p. *A. Bace-
viėia. Jis skvrio susirinkime 

w 

gražiai išdavė raportą, kuris 
d i< lėliu rankų plojimu tapo 
priimtas. 

,A Rugsėjo 14 d. čia lankėsi p. 
J. Meškauskas, Kūdikėlio Jė
zaus <lr-jos Kaune įgaliotinis 
našlaičiu šelpimo bei prieglau
dos reikalais. Jo atvirą širdį 
susirinkę nortbsidieeiai giliai 
jautė, ne^ 33 asmenys aukų sū
dė jo 55 <Jol. 

Štai kur nortbsidiecių apsi
reiškia artimo meilė. 

DARBININKAI ATIDA V * 
DIRBTUVES. 

Mokslo metas parapijinėje 
mokykloje jau prasidėjo. Vai
kučių šiuosmet didesnis skait
lius lanko mokyklą negu pra
eitais metais. Galėtų būti dar 
didesnis, bet nevisi da mųs tė
vai supranta naudą parapiji
nių mokyklų. 

Vaikučius mokina keturios 
Si erys Kazimierietės. Jaun. 

PIANEŠIMAS TOWN OF 
LAKIEČIAMS. 

/ 

Rugsėjo 21 d. p. J. J. Ežer-
Turinas, Italija, Rūgs. 29.— * k i o svet-> * 0 0 So. Paulina 

Italai darbininkai neteko visų i Sat-> b u v o susirinkimas Ben-

APIPLĖŠTA GAZOLINOS 
STOTIS. 

Du plėšiku užvakar naktį 
užpuolė ir apiplėšė gazolinos 
stotį ant kampo Jackson boulv. 
ir Ogden ave. Paimta $50. 

dirbtuvių, kokias buvo pagro
bę ir buvo manę patys vesti 
darbus. 

Vienas dirbtuves nuo jų at
ėmė kareiviai su policija ir su
grąžino savininkams. Kitas 
patys darbininkai tą padarė. 

Dirbtuvėse jie turėjo daug 
ginklų ir amunicijos. Visa tai 
pasiėmė į-privatinius namus. 

&iuomi pranešam, kad L. V. 
Cbicagos Apskričio mėnesinis 
susirinkimas bus šeštadienį 
Spalio 2 d., š. m., 6v. Mykolo 
Ark. parap. svet. (Nortb Sidė-
je), 8 vai. vak. 

Visi kuopų atstovai kviečia
mi koskaitlingiausia suvažiuo
ti, nes yra svarstymui 'daug 
svarbiu dalvku. 

Valdyba. 

AMERIKIEČIŲ DOVANOS 
LIETUVOJE. 

i š , Tokiu antgalviu išėjo 
spaudos V. K. nauja, penkių 
aktų komedija. Iki šiol ameri
kiečiai Lietuviai rinko dova-
nas ir siuntė jas saviškiems 
Lietuvon, bet niekas nežinojo, 
kaip tos dovanos Lietuvoje 
yra priimamos ir kam dalina
mos. Vieni rašė vienaip, kiti 
kitaip, bet niekas taip ryškiai 
nevaizdnoja, kai]) ta komedija. 

Cbicagos Lietuviai turės 
progos pamatyti, kaip jų su
rinktos Amerikoje dovanos 
priimamos ir dalinamos Lietu-
yoje, .nes Lietuvos Vyčiu. 36 
kuopos artistai-mėgėjai neuž
ilgo žada tą komediją, atvai
dinti School Hali svetainėje, 
prie Honore ir 48 gatvių. Jau 
mokinasi. Vėliau paskelbsiu, 
kada tas vakaras įvyks. 

. Sodas. 

i 
• • • 

VAKARAS. 

Lietuvių Duktei-ų Amerikoj 
kliubas rengia vakarą su šo
kiais trečiadienio vakare, Rug
sėjo 29 d., 8:30 valandą La 
Salle viešbutyje, Red Room. 
Cbicagos Lietuviai kviečiami 
tan vakaran pasilinksminti. 
Įžanga pigi. " 

Alumnė. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

Peter Winkler, 1734 Barry 
ave., smarkiai sužeistas, kuo
met jo motorinis dviratis su
sidaužė su ^gatvekariu. Wink-
ler paimta^ ligoninėn. 

SUMANYMAS TURĖTI ŠAR 
VUOTUS AUTOMOBILIUS. 

John Karpęs, 4356 So. Wood 
gat. mirė nuo sužeidimo auto
mobiliu. 

Nacijonalės Detektivu. agen
tūros prezidentas Gorton pa-, 
daoda sumanymą bankoms ir 
didžiosioms dirbtuvėms įsigy
ti šarvuotus automobilius ve-> 
žioti pinigus bankosna ir iš 
bankų. 

Tokiuose automobiliuose tu
rėtų but po keletą sacgų su 
Šautuvais ir rankinėmis gra
natomis. 

BIZNIERIAI GARSINKITE 
" D R A U G E . " 

a* • S V. W. RUTKAU3KAS j 
ADVOKATAS • I • • 

l 
I 
I 

a 
Ofisas Didmiesty j : | 

29 Snnth La Salle Street, j 
Kambarį* 824 | 

Tel. Centrai MM | 
. B 

9 Vakarais, 812 W. ,33 Bt " 
TeL Ysnta 4 M 1 I 

ii 

droš Lietuvių L. P. stoties vai 
dybos ir bonų pardavinėtojų. 
Svarstyta žemiau pažymėti rei-
Jkalai. 

Kadangi daug pardavinėto
jų nebuvo nei viename susi
rinkime, tai nutarta paskelbti 
laikraštyje, jog kiekvienas bo
nų pardavinėtojas privalo iš-
kolektuoti pinigus iš dar ne
pilnai užsimokėjusių. Jei pats 
to negali padaryti, privalo su
daryti surašą ir priduoti pirm. 
A, J. Kareivai, 4537,.So. Wood 
St. nevėliau dešimt dienų. 

Nutarta nusimiti paveikslą 
stoties valdybos ir visų bonų 
pardavinėtojų. Diena nuskirta 
sekmadienis, Spalio 3, 10 vai. 
ryto. * Vieta bus paskelbta vė
liaus. 

Pakelta klausimas apie do
vanas, kurių daug turime su
rinkę. Nutarta dovanas duoti 
tiems, katrie turės sukolektavę 
daugiaus pinigų, bet ne narių 
užrašę. Tai-gi kreikiame domę 
visiems bonų pardavinėtojams, 
kad per pabaigą šito mėnesio 
pasidarbuotumėt % ir kodau-
giąusia iškplektuotumėt pini
gų, kad sudaryti sumą lrg 20r 

ODO dol. Bus tada nauda tėvy
nei Lietuvai ir laimėsime pir
mą dovaną. 

Pirkusiems bonus ant išmo-

Parduodame laivakortes 
į Lietuvą ir iš Lietuvos. . 

Padarome Jęgališkus do
kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus. 

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washing-
tone. 

Parduodame lotus, na
mus, far.mas, padarome 
paskolas ir apdraudžiame 
nuo ugnies. 

Z Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas 

I PAUL P. BALTUTIS and CO. 
I 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, 111. | 
Tiiriifimi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiitiiiifiiiiiiiiiiiiiiiEiiiitiiiiiii ittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>i>iiii>iiii>><*>> l l l l l l l ia i l l>l l l l l lT' 

!fi 

IDABAR PROGAI 
Šelpti SAVUOSIUS LIETUVOJE 

Pirmu Kart Toks Žemas Kursas! 

$21.50 
Už TŪKSTANTĮ AUKSINU 

\ Mes parūpiname laivokartes per 

Hamburgą ir Liepojų 
Jeigu luti kokį reikalą, nelauk rytojaus, kreipkis šiandien, 

nori pagelbėti saviemsiems ir Lietuvai ir saugiai įvesdinti savo pi' 
nigus — Pirk L. A. rY Bendrovės Šerus PIRK KUODAUGIAUSIA! 

ŠERAI PO. 10 DOL. 
Turėdamas reikalą adresuok \ 

Lithuanian American Trading Co. 

s 
112 N. Greene Street 

222 So. 9th St., 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • u 

, Md. 
Arba 

Brooklyn, N. Y. 

• 
S 
• m m z 
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Kaip buvo pirmiau pranešta, 
kad mūsų atstovas išvažiuos j 
Lietuvą Rugsėjo (September) 
28 dieną, tai del svarbių prie
žasčių, likos tas išvažiavimas 
atidėtas ant Spalio (October) 
12 dienos ir čia minėtą dieną 4 
valandą po pietų mūsų atsto
vas Jonas Kastėnas Išvažiuos 
iš Chicagos į Kauną del užėmi
mo vietos vedėjo mūsų ofise 
Kaune ir kituose miestuose per 
kuriuos ofisus bus atliekama 
sekanti reikalai. Parupinimas 
pasportų norintiems važiuoti į 
Ameriką, perdavimą giminės 
pinigų, ir visokių iš Amerikos 
siuntinių, suteikimą informaci
jų apie pirkimą nuosavybės, 
namų, žemės ir kitokių reika
lingų Amerikos Lietuviams 
reikalų. 

Todėl jeigu kas turite kokių 
reikalų, ar tai giminių atsiėmi
mo į Ameriką, ar pinigų per
davimo, kreipkitės į *musų ofi
są pirm atstovo išvažiavimo, ir 
tokiu būdu jisai atliks ir patirs 
visus jam pavestus reikalus 
ypatiškai ant vietos, taip-gi 
mūsų atstovas lankysis po vi
sus Lietuvos miestus ii* mieste
lius su augščiau minėtais rei
kalais. Turėdami kokius nors 
Lietuvoje, reikalus, nepraleiski
te šios progos, bet kreipkitės j 
FEDERALŽS AGENTŪRŲ 
BENDROVĖS OFISĄ, 

666 W. 18th Street, Chicago. 
(Apg.) 

PIGIAI IR GERAI. 
Parduodam Ir mainom namus, lo

tus, farnias ir visokius biznius. Pas 
mus salima šauti visokių pasirinki
mų. 

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS & OO. 

SI 14 8. Halsted st.. Chicago. III. 

X — 

Saugok akių regėjimą 

Kada kankinies del g-alvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia. Jos pri
valote kreipties i manę klausti 
patarimo del jūsų akių: „mano 
20 metų patyrimas* smelks 
jums geriausj patarnavimą del 
Aklų, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma epecljalisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-Clos lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
VirSui PLATT'S aptlekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto*iki S 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d. / 

Ar Jau Pasiuntėt Čevery-
kus Savo Giminėms 

Lietuvoj? 
Žiema artinasi, Jūsų gimi

nės laukia, dabar laikas 
jiems nupirkti, o mes Jums 
išsiųsime. Pirkite p»« Lietu-

v vi, o gausite gera uzganėdi-
nima. 
VICTOR SHOE STORE 

4719 So. Ashland Ave. 
Atdara kiekviena vakarą iki 9 

vai. apart jieredos iki J vakare. 

1 

l 

VAŽIUOJANT LIETUVON Laiva-
" kortes tiesiog j Liepojų (Libau) 

Kainuoja $145.00 
Laivakort. į Eitkunus-Eytkuhnen 

Kainuoja (106.80 
Pinigus Lietuvon nusiunčiame 

greičiausiai ir pristatome 
parašą prijemejo 

iš Lietuvos. 

C E N T R A L MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 

1112 West 35-th Street 
Turtai Viri $«,0O0,0OO.e« 

A STATE BANK 
Atdara Pancdėliais, Seredoms ir Subatoms Vakarais 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGĄ" 
^ s -

STPAKHT 
IO MELBA io« 

STRAKiHT 
. .* 

\ Geresnis ir geriau užganedinan ne-

v>r gn koks Havana cigaras. 
Paklausk savo krautuvninko—Bet jdgm 

krautuvninkas neturi—rašyk immt. 

12 
•OTMEB1 

sizes 

vjmj I. LEWI5 CIOAR MFC.CO.N«MKjti| 
15 ^ ^ Uugest hdtpenderft Cĵ ar Facfenj nlhe Vfarld 




