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LENKAI EINA ANT VILNIAUS 
Tautų Sąjungos Komisija 

Suvalkuose 

Lenkams Siųlomos Kuogeriau-
šios Taikos Sąlygos 

Lenkai Nepasitenkina; Nori Vis 
Daugiau 

KAIP PRIEŠ KOKĮ GALį 
LENKAI TAIP SMAR

KAUJA. 
JIE U Ž E M E LYDĄ IR EINA 

ANT VILNIAUS. 

LENKAMS NORISI GAUTI 
PLATESNIUS RUBEŽIUS. 

Sakosi jie niekus darą iš 
Maskvos ultimatumo. 

imti jokių mums diktuojamų 
perijodų padaryti įžengiamąja 
taiką ir armisticiją. 

" K a i p kituomet Rusai Min
ske buvo reikalavę pirmiau 
nustatyti taikai principus ir 
•tik paskui padaryti armistici-
ją, taip šiandie mes laikomės 
tokios pozicijos. Armistieija 
bus padaryta tik susitarus pa
čios taikos klausiniuose." 

Nori jie Vilniaus. 

Grabski toliaus pareiškė, jog 
Lenkai nacijonalistai demo
kratai (endekai) stovi- už tą 
rubežių liniją, kokioj Lenkų 
armija yra buvusi pasivariusi 
praeito pavasario kampanijoj. 

Taigi, Lelikai nori Vilniaus 
ir kitų Lietuvos plotų, kuriuos 
jie ilgas laikas terorizavo. 

NAUJAS SUMANYMAS 
AIRIJOS KLAUSIME. 

PASIŲLOMA DUOTI TAI 
ŠALIAI AUTONOMIJĄ. 

VARŠAVA, Spal. 1.—Len
kai oficijaliai paskelbė, jog 
Lenkų armija visu frontu va
rosi pirmyn. Paimta du svar
biu, miestu—Lyda,, pietuose 
nuo Vilniaus, ir Pinskas, ry
tuose nuo Brest Litovsko. 

Nuo Lydos, anot oficijalio 
pranešimo, Lenkai pasuko į 
siaurrytus, tiesiog ant Vil
niaus. Sakoma, už keletos die
nų ir Lietuvos sostinė Vilnius 
išnaujo teks Lenkams. 

Volinijoj Lenkai paėmę Sar-
ny, svarbų geležinkelių s&aibė* 
gimą. 

čia Lenkai tvirtina, jog pa
imti Vilnių Lenkams yra sku
bus daiktas. Nes tam šone bol
ševikų armija neatsilaiko prieš 
spaudimą ir atsimeta. Bet bol
ševikų armija gal ne visuomet 
atsimes, turės kur-nors susi 
laikyti. Taigi pirm to susilai
kymo jie nori ineiti Vilniun. 

TAUTU SĄJUNGOS KOMI
SIJA IŠKELIAVO Į 

SUVALKUS. 

Ryga, Latvija, Rūgs. 30 (Su-
vėl inta).—Rusams (Rusijos 
sovietams) su Lenkais padary
ti taiką šiandie daugiausia 
trukdo rubežių klausimas. So
vietų delegacija, kaip žinoma, 
pasiųlė Lenkams rubežius nuo 
Naugarduko per Brest-Litov-
ską ir iš ten tiesiog ant buvu
sios Austrijos rubežių.' 

Lenkai su tuo nesutinka. J ie 
mato aiškiai sovietų norą kuo-
veikiaus taikinties. Tad ir mė
gina naudoties proga. Tos pro
gos ir drąsos Lenkams delega
tams šiandie duoda prielanki 
Varšuvai mil it arinė padėtis 
karo frontuose. 

Nesutinka su sovietų pasių-
lymu. Sako, tasai pasiųlymas 
sovietams Išrodo augštas. Bet 
iiems vra mažiausias. Gal tas 
pasiūlymas jiems galėjo but 
geras ir tinkamas Minsko kon
ferencijoje, kuomet raudonoji 
armija klabino Varšavos var
tus. 

Šiandie kas-kita. Lenkai jau
čiasi* esą perdaug militariniai 
stiprus. Tad ir nori iš Rusijos 
išgauti tai, kas tik yra galima. 

Kokių jie rubežių nori. 

Lenkų delegacija sovietų de
legacijai viešai dar nėra pa
sakiusi, kokių rubežių Lenkija 
reikalinga. 

Bet sužinota, jog jie nori ru
bežių, kuriuose ineitų Vil
nia us-Baranovičių-Rovno gele-

Londonas, Spal. 1.—Buvusi s 
Suv. Valstijose Anglijos amba
sadorius, vice-grafas Grey, 
laikraštyj Westminster Gazet-
te paduoda naujus sumany-
mus^-+mtrg kurių butų pasek
mingai išrištas tas Anglams 
nelemtai Airijos klausimas. 

J i s pažymi, jog dabartinis 
savy valdos (h ome rule) bilius 
negali but priimtina*. I r sa
ko: 

"Vienatinė praktingoji po
zicija, kuri išeitų geran ir tu-

Galicijos klausime Grabski retų pasisekimo, mano nuomo-
pasakė, jog rytinė Galicija ne
buvus prigulėjus Rusijai ir to
dėl tos šalies klausimas visai 

mo Ai rijo* klausime. Tuo lab-
jaus, kad -pačiuoseN Airiuose 
šiandie nėra susiklausymo. I r 
už suirutę reikia kaltinti jų 
pačių besensinius pasielgimu*. 

Grey savo rašto pradžioje 
pareiškia, jog nuotikiai Airi
joje ir pati Airijos valdžia tik 
diskredituoja Anglijos diplo
matiją taip, kaip dar nekuo-
met nebuvę. 

LIETUVOS ŠAULIAI ŠAUKIASI PAGELBOS, 

BOLŠEVIKAI KRAUSTOSI 
J S CHARKOVO. 

Gal jiems grūmoja Wrai\gelis. 

ne, turi tris kardinalius pos
mus: 

" 1 . Defiuitiviai paskelbti, 
negali but keliamas taikos ' jog tom dviem salom,-Anglijai 

I ir Airijai, turi but vienų-vie-
na užmbežinė politika, viena 

konferencijoje. 

LIETUVIŲ-LENKU KON
FERENCIJA. 

PARYŽIUS, Spal. L—I Su
valkus Lietuva pasiuntė savo 
delegatus konferencijon su 
Lenkais. Konferencija prasidės 
šiandie ar rytoj. 

armija ir vienas laivynas, ir 
kad mes negalime šitam reika
le pakęsti atsiskyrimo labjaus, 
kaip šiaurinė Suv, Valstijų da
lis negali pakęsti apsimetimo 
pietinės dalies. 

SAN DOMINGO NORI INEI
TI TAUTŲ S^JUNGON. 

Sevastopolis, Rūgs. 24 (Su
vėlinta).—Rusijos sovietai su 
paskuba apleidžia Charkovą. 
Čia kol-kas tikrai nesupranta
ma, kodėl taip daroma. 

Bet spėjama, jog tas daroma 
del Ukrainų generolo Makno 
pavykusio veikimo prieš bolše
vikus. Nes gen. Makno grūmo
ja ne tik Charkovui, bet ir ki
tiems miestams. 

Nuo Birželio mėnesio ligšiol 
gen. Wrangelio armijon įstojo 
apie 60,000 bolševikų kareivių, 
kurie buvo skaitlingais būriais 
paimti nelaisvėn. 

Tad gal ir to fakto pabūgę 
bolševikai. 

Šiandie, Rugsėjo 25, gavome nuo Šaulių Centro sekanti 
kabeij: . 

"Kovno, Sept. 24,1920 
Lithuanian Mission. Žilius, America, 

257 W. 71st St., New York. 
Su Lenkais kovojama. Seinai pereina į Lenkų rankas. 

Kovose žvalgyboje pasižymėjo mūsų šauliai. Ūpas geras. Tik 
daugiau ginklų, pinigų. Broliai, padėjote orgaoisuoties. da
bar padėkite laimėti paskutinę kovą. Laukiam aukų laiškais. 
Pakvitavimas paštu. 

Šaulių Centro Valdyba." 
Gerbiamieji Lietuviai: 

Susimildami rinkite kaip galėdami ir siųskite tuoj kodau-
Igiausia aukų, kad jas galėtume per Misiją kabeliuoti Šauliams. 
Kas turite kokių surinktų,atliekamų pinigų, siųskite Šauliams. 

Gelbėkime visi Tėvynės lenkiškuosius .pakraščius, kol ne 
pervėlu. 

t Jonas Žilius, 
257 W. 71st St., New York City. 

RENGIASI ATVAŽIUOTI 
KONCERTUOTI. 

Washington, Spal. 1.—Prie 
Tautų Sąjungos nori prisidėti 
mažiausioji pasaulyj respubli
ka San Domingo. Tuo tikslu 
ta respublika jau padavė pa
reiškimą. 
, Sąjungon įstoti darbuojasi 

dar Monako, Lichtenšteino ka
ralystė, Ieelandija, Latvija, 
Estonija, Luxemburgija, Geor-
gia ir Costa Rica. 

LENKAI GELBESIĄ 
WRANGELIUI. 

LONDONAS, Spal. 1.—Į Su 
valkus Lietuvių-Lenkų konfe 
rencijon iškeliavo Tautų Są 
jungos komisija. 

Komisijon ineina Prancūzų, įžinkeliai 
Anglų ir Japonų Tautų Sąjun- Lenkai sakosi norį strategi- Londonas, Spal. 1.—Anglija 

Paryžius, Spal. 1.—Iš Mask
vos kibirkštiniu telegrafu pra
nešama, jog Lenkija nuspren
dusi pagelbėti gen. Wrangeliui 
su karo medžiaga, kaip veik 
padarysianti taiką su Rusija. 

gos tarybos nariai. 
Būdama Suvalkuose komisi

ja ištirinės Lietuvių-Lenkų 
ginčus rubežių klausime. 

Sakoma, Suvalkuose prie tos 
komisijos prisidėsią dar Itali
jos ir Ispanijos nariai. 

Čia nuomoniaujama, jog ko
misija savo darbą pradės atei
nančios savaitės pradžioje. 

Tautų Sąjungos taryba deda 
pastangas gražiuoju sutaikinti 
Lietuvą su Lenkija. 

ORAS. 

nių vietų. Gi tie geležinkeliai 
jų ir priskaifmui prie strategi
nių vietų. Jie nori rubežius at
remti." Pinsko pelkėmis ir Lie
tuvos teritorijomis. 

Kadangi sovietams yra rei
kalinga taika, >gi Lenkai nesu
tinka su pasiųlyta rubežių li
nija, tad pasekmėje, kaip čia 
nuomoniaujama, taikos konfe
rencija arba gali suirti arba 
šiaip be nieko kai-kuriam lai
kui apsistoti. 

Nenori daryti armisticijos. 

Pasikalbėjime su korespon
dentais Lenkų atstovas Grab
ski, en-dekų vadas, pasakė: 

"Čia negali but klausimo 

NAUJAS KRIZIS ANGLIJAI. 

Duokime Airijai autonomiją. 

" 2 . Su augščiau paminėta 
išimtimi Airiai turi but laisvi 
kaipo žmonės didžiulių pat-
valdančių dominijų. I r jie gali 
sau nusistatyti savo šalyj val
džią tokią, kokia jiems patin
ka. 

" 3 . Dnoti Airiams laiko su
sitaikinti savitarpiai ir apgal
voti, kaip jie nori valdyties. 
Anglijos vyriausybė jiems vi
same kame pagelbės. Neilgiau 
kaip į du metu jie tai turi pa
daryti ir ktomet patvarkys, 
kadir anksčiau, nuosav^ val
džią, Anglija iš ten mielai pa
si trauks." 

Nėra kitokio išėjimo. 

Pagaliaus Grey pareiškia, 
jog nesurandama kitokio i sėji -

TIK SYKĮ APGAVO. 

Kažkoks Lindblum išvilio
jo nuo Kino Christopher Hi-
ram Lowe, Chicagos universi
teto studento, $10. Lindblum 
pasisakė esąs Suv. Valstijų 
maršalas. Girdi, jei Kinas pa
skirtu laiku užsimokąs dešim
tinę, jam leidžiama šioj šalyj 
gyventi. 

Lindblum nepasitenkino su 
ta viena prigavyste. Pareika
lavo dar dešimties dol. Tuo
met Kinas tą "maršalą*' nuro
dė policijai. "Marša la s" už 
tatai atsidūrė kai ė ji man. 

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje yra gavusi žinią, jog 
Kauno katedros kun. Byla ir 
kompozitorius Naujalis abudu 
rūpinas' gauti pasus, kad at
vykti Amerikon koncertuoti. 
Palengvinimui jiedviem atva
žiuoti, Lietuvos Atstovybės in-
teiktas prašymas Valstybės 
Departamentui. 

Lietuvos Informa
cijos Biuras. 

NURODO APIE VOKIETI 
JOS SUSISKALDYMĄ. 

Viena dalis busianti bol
ševikinė. 

SKAITYTOJU DOMEI. 
Kartkartėmis gauname nuo 

savo gerb. Sk Lfcytojų nusi
skundimus, kad nereguleriai 
gauna dienraštį. 

šiuomi pranešame, kad mes 
kasdien reguleriai tą pačią va
landą išleidžiame ir išsiunčia
me dienraštį "Draugą'' vi
siems savo skait; ^ams, neiš
skirdama nei vieno. Sutrukdy
mai, matyt, paskiro pastoje. 
Todėl, jei kas negauna, tesiun
čia pasiskundimą į "Draugo" 
Administraciją. 

Jei mus bus klaida, mes pa
taisysime, jei ne mus. tai Jūsų 
pasiskundimą įteiksime pašto 
valdybai, 

"Draugo' Administracija. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

JAPONAI DENUNCIJUOJA kion savimeilėn ir agresyvu -
SUV. VALSTIJAS. 

Ameriką palygina prie vilko 
avies kailyj. 

man. Mes nekuomet negalime 
mvtylėti, kuomet Amerika pati 
save parodo tokia hypokrite, 
Vilku avies kailyj, nusiduodan-

susilaukia naujo krizio. Nes 
anglekasiai pertraukė tarybas 
su vvriausvbės atstovais ir iš-
naujo grūmoja streiku. Kaip 
šiandie bus dar kartą mėgina
ma susiartinti su nepatenkin
tais anglekasiais. 

WALL GATVAS 37 AUKOS. 

Tokyo, Spal. 1.—Dalis J a - 1 # * tikruoju angelu, 
ponų spaudos tiesiog ima kuo-1 Tj a r faųm^ 
lus tašyti ant Amerikos ua i 
vos, nežiūrint to, kad daugelis 
publicistų pataria liauties su 
tokiais nelemtais užsipuldinė
jimais ir prikaišiojimais. 

Žinomas opozicijos organas 
Yorodžu, editorijale komen
tuodamas apie faktą, kad laik
raštis Los Angeles Times pri
sidėjo prie San Francisco 

New York, Spal. 2. Post spaudos, atsikreipusios prieš 
Graduate ligoninėj mirė 37-oji Japonus, pareiškia, jog Ameri 
žinomos Wall gatvėje eksplio- ka mėgina priversti Japoniją 
zijos auka. Tai Theodore PeckT 
Jis buvo pavojingai sužeistas. 

1 Paryžius, Spal. 1.—Prancū
zų užrubežinių reikalų ofisas 
turi žinių, jog Amerikonai nu-

Chicago ir apylinkės.—Šiandie 
ir rytoj gražus oras; truputį šil-
iiau. 

Vakar temperatūra buvo aug-
šciausia 52 1. žemiausia—44 L | Mes negalime pripažinti ir pri-1 perkelsiu Amerikon. 

apie Rusijos ultimatumą Len- pirkę Vokietijoje zeppelinų 
k i jai šiandieninėj* padėtyj, (orlaivių.) įstaigas ir tai visa 

pakilti kovon, nežiūrint to, ar 
Japonija nori ar nė. 

Primeta avies kaili. 

Vienoj vietoj to laikraščio 
editorijale sakoma: 

"Mes nekuomet nei nesap
navome, kad Amerika tuojaus 
po karo butų galėjus ineiti to-

" P o suminimo kojomis Hai
ti ir San Domingo, ji šiandie 
mėgina maišyties į Sachalino 
klausimą, pakursto revoliuciją 
Korėjoj ir dalyje Kinijos sklei
džia karingą- atsinešimą į Ja
poniją. I r todėl nestebėtina, jei 
Japonų kraujas pasiekia viri
mo laipsnį." 

Reikalauja faktų viešai. 

Laikraštis Kokumin reika
lauja, kad Japonijos ginčai 'su 
Suv. Valstijomis butų paduo
dami viešumon taip, kaip jie 
yra. 

Sako, kiekvienas atliktas 
žingsnis turi but žinomas vi
suomenei, kad tauta žinotų 
tikrai visus Amerikos pasike-
tinimus. 

Paryžius, Spal. 1.—Žinomas 
Vokietis pramonininkas Wal-
ter Rathenau Prancūzijos laik
raščiui La Liberte Išdėstė to
kias savo pažiūras apie Vokie
tijos ateitį: 

"Mano nuomone, Vokietija 
susiskaldins į dalis. Yra šešios 
progos iš dešimties, jog senoji 
Vokiečių imperija sutruks į 
tris atskirias dalis. Viena da
lis bus Bavarija, prie kurios 
prisijungs griuvėsiuose pali
kusi Austrija. Kita bus Rhine-
land (Reino provincijos) ir pa
galiaus trečioji dalis bus su
daryta iš Prūsijos, Saksonijos, 
Hesse ir Hanoverio. Šitos visos 
kitos be kitų negalės gyvuoti 
ir pateks bolševikizman. Ki
taip negali but. 

"Imkime Bavariją. Tai žem
dirbių šalis, kuri nereikalauja 
Prūsijos ir gali gyvuoti pati 
sau"viena. Kas link Rhinelan-
do, tai ta dalis persiims Pran
cūzu patarimais ir atsiskirs 
nuo mūsų. Likusiai Vokietijos 
daliai—tai tik holševikizmas, 
kaipo vienatinė pribėga. Šiau
rinė Vokietija yra grynai in-
dustrijalė ir pati viena, atkir
sta nuo kitų dalių, negalės gy
vuoti ." 

Rathenau tvirtina, jog bol-
ševikizmas Vokietijoje busiąs 
pasekmingesnis negu Rusijoje. 

KARUI PRASIDĖJUS. 
Prasidėjus karui su Lenkais," 

sujudo Lietuvių kolionijos rin
kti aukas Lietuvos Respubli
kos apginimu* perka bonųj 
renka aukas Lietuvos Sau
liams. Baltimorėj Rugsėjo 26 
dieną mass-mi ringe parduota 
bonų virš už du tūkstančiu ir 
surinkta aukų Šauliams šimtas 
tūkstančių auksinų arba du 
tūkstančiu dolrerių. 

Jaunų Vyn^Draugijos Brook-
lyne surengtoj vakarienėj del 
atgavimo Vilniaus parduot i 
bonų ir surinkta aukų Šau
liams 411 'dolierių. 

Broliai Lietuviai, gražus pa-
vyzdis. Skubėkite su pagelba! 

Lietuvos Misija. 

STREIKUOJA 4,000 
GYDYTOJŲ. 

SUSTREIKAVO KIEM
SARGIAI. 

Rymas, Spal. 1.—Čia sustrei
kavo kiemsargiai. Reikalauja 
didesnės užmokesties ir kito
kių privilegijų. 

Vienna, Spal. 1.—Čia sustrei
kavo 4,000 gydytojų. J ie atsi
sakė lankyti pašeipinių-drau
gijų ligonius ir kitus. Pacijefc-
tus priimdinėja tik savo ofi
suose. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Rugsėj# 
30 buvo tokia sulig Merehanta 
Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui 
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkijos 100 markių 
Vokietijos 100 markių . 
Prancūzijos už $1.00 
Italijos už $1.00 

$3.47 
l.§2 

44 
1.62 

15 ir. 
24 1. 0.1 
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"DRAUGAS" 
• t e a kasdiena išskyrus nedėldlenius. 

PRENUMERATOS KAUTAI 
CBTCAGOJ m CŽSIElfTJE: 

$8.00 
• •!£.•.• MDfc* •lt!* • • 6«00 

BUV. V AUST. 
Metama . . . -r -.-••- $6.00 
Pusei Metą 1.00 

Prenumerata mokaal iSkalno. Lai
kas skaitosi auo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisius* Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti Išperkant krasoje ar eipreae "Mo-
ney Order" arba {dedant pinigus l 
registruotą laišką. 

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

Tel. Roosevelt 7791. 
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St. Seimo 
Vakacijos. 

•«-« * f . 
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Ar reikalingos jos jaml 
Nėra abejonės. Dirbusiems 
per tris mėnesius su didžiau
siu įsitempimu proto ir nervų, 
Seimo nariams poilsis reika
lingas. Reikia atminti, kad jų 
darbas eina ypatingose gyve
nimo valandose. Darbas nau
jas, pradinis, žalias; viduje 
neramu del bolševikinių agi
tatorių, iš šalies pavojus nuo 
Lenkų, bolševikų-Rusų ir ne
aiškių draugų. Tokiose aplin
kybėse darbas labai vargina. 
Tat poilsis reikalingas. 

Ką veiks St. Seimo nariai 
per atostogas? »• 

Žinia, jie nežada gulėti iš
tiesę kojas, arj)a trankytis po 
linksmas kompanijas. Jie ža-, VALDYBŲ SUSIRINKIMAS. 
da eiti pas tuos, kurie juosf -' 
rinko. Jie nori pamatyti ir 
patys patirti, kaip valdininkai 
pildo įstatymus, kuriuos Sei
mas išleido ir užtvirtino. Jie 

. nori sužinoti, ar jų darbas 
Seime atnešė žmonėms palen
gvinimą ir didina jų gerovę. 
Jie trokšta patirti, kas žmo
nes da vargina, kas jiems naš-
tą sunkina ir tai jie vėliau į-
statymu keliu taisys. Žodžiu, 
atstovai išsisklaidys po visą 
Lietuvą, pasakys, ką jie vei
kė, ką nuveikė, kas jiems 
trukdė veikti, ką jie žada 

^ veikti ir klaus žmonių, ko jie 
nori, kad Sekne butų veikia
ma, ir paaiškins žmonėms, 

r kas galima greičiau vy kelinti 
gyvenime, o ko negalima į-
vykdinti, nors žmonės nori. 
Nurodys ir priežastis. Taigi 
atstovai neš į žmones politinę 
ir visuomeninę šviesą. Jie au
klės žmones. Jie duos jiems 
supratimo, kaip naudotis išlei
stais įstatymais, kaip pakęsti 
belaukiant tobulesnių parėdy
mų. Jie parodys kelius kur 
ir kaip ieškoti teisybės, jei 
teks patirti nuo ko nors 
skriaudų. 

Tokios vakacijos Seimo na
riams naudingos, ot žmonėms 
jos tikra gydykla, paguoda ir 
apšvieta. 

būstinė yra Sevastopolyj. Tad 
iš tenai- kasdien skleidžiamos 
po visą pasaulį žinios apie jo 
laimėjimus. 

Bolševikai kada-nakada pa
duoda trumpų oficijalių žinių 
iš karo laukų pietinėj Rusijoj. 
Tos žinios trumpos. Nurodomi 
tik vieni faktai. 

Kad tuo tarpu iš Sevastopo* 
lio pareina žinių kasdien. Ii 
kiekvienoje pareiškiama apie^ 
"didelius*' laimėjimus. 

Kas rekorduoja tuos "laimė* 
jimus," tas pagaliaus turi ste-
bėties. Nes ligšiol, sulig gau
tų žinių, gen. Wrangeliui tekę 
keli šimtai tūkstančių bolševi, 
kų kareivių. Jis juos paėmęs 
nelaisvėn, l&męs ir imąs nelai
svėn ant kart po keliolika tūk
stančių. Penki tūkstančiai per-
maža skaitlinė. Todėl apie to* 
kią nekuomet ir * neprisimena
ma. 

m 

Jei tas butų tiesa, bolševikai 
ligšiol butų netekę didesnės 
dalies visos savo armijos. Ta 
visa dalis butų atsidūrusi gen. 
Wrangelio nelaisvėn. 

Matyt, gen. Wrangelio val
džia gerai supranta spaudos 
reikšmę. TodeLnuolat ir skel
bia apie tuos nepaprastus sa
vo laimėjimus. Bet ir tuo 
žvilgsniu būtinai reikalingas 
susiturėjimas. Nes žmones ga
lima suvedžioti kartą, kitą ir 
dešimtg. Bet jokiuo būdu ne 
visuomet. 

Gen. Wrangelio veikimas 
yra svarbus ir mums. Nes jei 
jis Rusijoje laimėtų, mūsų san-
tikiai su Rusija reikėtų nusta
tyti iš naujo. Tai sunkus ir ne
pageidaujamas darbas. Lietu
vos nepriklausomybė galėtų at
sidurti pavojum Kaip pasisek
tų iš to pavojaus išbristi dar 
nežinia. Geriau į jį nepatekti. 

Pirmas Traukinys iš Kauno į 
Paliuosuotą Vilnių. 

Kadangi momentas yra ne
apsakomai svarbas klausime 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
kadailgi visokeriopa pagalba 
Lietuvai yra dabar reikalinga, 
todėl, remdamasis buvusiu 
VVaterburyje A. L. R.-K. Fe
deracijos Seimo nutarimu, 
šaujdu Tautos Fondo, Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus Rė
mėjų Draugijos, Amerikos Lie
tuvių R.-K. Federacijos valdy
bas ir visos New Yorko apie-
linkės Lietuvius veikėjus kon-
ferencijon Spalio 7 dieną, 9 va
landą ryte nustatymui pienų 
didžiajam vajui teikimui pa-
gelbos Lietuvai. » 

Malonėsite viršminėtieji iš-
kalno rengties šion konferenci-
jon, kad ji butų kopasekmin-
giausia labui mūsų tėvynės, 
Lietuvos, 

Vieta konferencrjai paskirta 
Federacijos ra&tin<\ 222 South 
Ninth#Street, Broofelyn. N. Y. 

A. J. Valantiejus, / 
Federacijos sekretorius. 

IŠ LIETUVOS. 

: 

Wrangelio Laime-
^ jimai. 

Generolas Wrangelis giriasi 
su savo laimėjimais taip, kaip 
Blijosius su savo katalikyste. 

Gen. Wrangelis yra pietinės 
Rusijos valdžios vyriausioji 
galva. Jo valdžią pripažino 
Prancūzija. Jis kariauja prieš 
bolševikus. Veda karą už Ru
sijos čielybę. Nes Prancūzams 
Rusijos čielybė yra didžiai 
svarbus daiktą*. 

Gen. \Vrangelio valdžios 

Žemaičių vyskupas pagelbi-
ninkas Skvireckas Rugpjūčio 
22 d. lankėsi Aglonos vienuo
lyne dalyvauti apeigose kon
sekracijos Rygos vyskupo 
Springavičiaus, latvio. 

Kad ir buvauni, bet apsigau
na. Lietuviai, pagyvenusieji 
Amerikoje, ar Anglijoje tam
pa šiokiais tokiais džentelmo-
nais4 džentelmoniškai, be dery
bų, ir krautuvėse moka.Bet su
grįžę į Kauną jie smarkiai ap
sigavo. Kauno "piliečiai" žy
deliai prašo už prekes "džen
telmoniškai'' be derybų, ame
rikiečiai džentelmoniškai mot 
kėjo be derybų- ir užmokėjo 
dvigubai kaip buvo verta. 

Tai iau ir buk dženteimoau. 

Kaunan pribuvę laakėm ir 
klausinėjome, kada duos leidi
mą, važiuoti Vilniun. Rugpjū
čio 28 d. Lietuvos Prekybos 
Bendrovė parneša tris leidi
mus važiuoti Vilniun: man, p. 
F. Virakui ir p. Žukauskui. 
Šeštadienio vakare 8;30 trau
kinys judinas iš Kauno žadė
damas pasiekti Vilnių. Stotis 
po stoties greit eina bekalbant. 
Leitvarave sutemo. Traukinys 
stovi ilgokai. Aš šoku iš vago
no. Prieš mane stovi žmogysta 
su ypatinga kepure. " Žanda
ras,' ' man sako nelietuvis, ku
ris buvo nematęs šios vietos 
per 30 metų. Visa šalis išrodo 
visai svetima. Traukinys sto
vėjo dvi valandi. Kareivių ir 
karininkų pilna. Su visais kal
bame ir išsižiojome išgirdę, 
jog tai pirmas traukinys į Vil
nių. 

-

Vilnių pasiekėm apie v antrą 
valandą nakties. Suėję ant sto
ties pamatėme sopulingą re
ginį. Tūkstančiai basų ir pus
nuogių miegojo ant šaltų grin
dų su mažais vaikučiais. Tai 
buvo grįžtantieji iš rusiško 
bolševikų Tojaus. Stotyje ga
vome laukti, kol pilnai išaušo. 
Tada išvydom, jog visi Lenkų 
parašai užtepti raudona bol
ševikų spalva, bet nesuskubta 
padaryti naujų parašų. Tik 
vienur ant sienos dar pasilikę: 
"Niech žyje Pilsudskį*' (Lai 
gyvuoja Pilsudskis). Aš nusi
ėmiau kepurę ir iškėtęs rankas 
pilnai nusilenkiau. Lenkai pa
matę skaudžiai į mane pažiu
rėjo. Jie suprato mano nusi
lenkimo reikšmę. Toliau daug 
su jais kalbėjome. 

Gerai išaušus manėme pa
imti vežimuką ir važiuot į 
viešbutį, bet nei vienas veži
mukas nepasirodė. Tik pro 
stotį pravažiavo 4 ar 6 sodie
čiai. Smarkiai lietui lyjant tu
rėjome eiti apie pusę valandos 
į Šv.Mykalojaus vaikučių prie
glaudą. Jos vedėja yra panelė 
Žukauskaitė. Čion ir mes ga
vome pasilsėti. Sužinojome 
taip-gi, jog 10 valandą bus iš
kilmingos šv. Mišios Lietuvių 
karuomenei Aušros Vartuose. 
Nuėję pamatėm būrius pilkų 
kareivių. Jų priešakyje vadas 
ant žirgo. Kaip tik* pasirodė 
Aušros Vartų koplyčia, vadas 
tuojaus nušoko nuo žirgo, pa
davė jį laikyt kareiviui, o pra
dėjo žengti pėsčias pryšakyje. 
Visi kareiviai kepures nusiėmė 
suėję ant gatvės ties Aušros 
Vartais.Kareiviai pasitrankė į 
dešinę pusę gatvės, karininkai 
užlipo laiptaąs augštyn į kop
lyčią, gi kairiąją dalį' gatvės 
užėmė civiliai žmonės. Visa 
gatvė buvo pilna žmonių ir iš
rodė lyg dvispalvė juosta. De
šinė buvo pilka, o kairėji mar
ga, kaip genys. Karuomenės 
muzikantai taip-gi užlipo vir
šun ir pradėjo groti. Karuome
nės kapelijonas išėjo Mišių 
laikyti. Aš turėjau pasirinkęs 
patogų langą antrame augšte. 
Žiurėjau ir traukiau paveik
slus. Kapelijonas po evangeli
jai sakė ilgą pamokslą. Grau
du ir malonu pasidarė prieš 
pakėlimą Švenčiausiojo. Mi
nia, kaip stovėjo gatvėje, taip 
pradėjo iš pryšakio linkti 
klaupdama lyginai kaip jūrių 
vilnis, iki visi suklaupė. Pasi
darė šventa valanda. 

Po pamaldų kareiviai atsi
traukė ant rinkos ir ėmė ei-
iiuotis. Atėjo vyriausybe ir * i 
sas štabas. Pasisveikinus jiems 
su karuomene, kiekvieną tos 
karuomenės dalis gražiomis ei
lėmis nužygiavo į sau paskirtą 
vietą. 
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ft GANYS IR LIETUVOS VALDŽIA. 

Sekmadienyje buvau Vil
niaus Saulių susirinkime ir tu
rėjau progą, trumpoje kalboje 
išreikšti amerikiečių Lietuvių 
jausmus. Pridėjau šį-tą, ir apie 
Lietuvius bolševikus Ameri
koj. 

Pirmadienyje, Rugpjūčio 30 
d. nuėjome į komendantūrą su 
pasportais. Čion radome nepa
prastai puikią tvarką ir darb
štumą. 

Sužinoję vietas, kur bolševi
kai nukankino nekaltus žmo
nes, nuėjome pažiūrėti. Ten ra
dome tūkstantines minias. Ma
ne aplinkybės privertė net 3 
prakalbas pasakyti toje nelai
mingoje vietoje ir dar-gi len
kiškai. Nutraukiau paveikslus 
ir surinkau žinias. Nelaimingi 
taip palaidoti, jog žmonės tuš
čiomis rankomis juos atkasė, 
žemelę atžėrdami. Kankino to
kiose vietose, kur niekas nega
lėtų matyti, būtent duobėtuose 
laukuose einant į Kalvariją. 
•Nelaimingieji buvo baisiai žu
domi. Tą liudija jųjų lavonai. 
Vienų išimtos akys, kitų iš
pjautas liežuvi s t nuplėštos au
sys, išlaužytos rankoR. Ki
tiems, turbūt, dar gyviems pa
galiu įkimšta į vidurius ir žar
nos paleistos. Daugiau paro
dymų nenorėjome, nes baisu. 

Suradau kalines paimtas 
bolševikų: panelę Michaliną 
Ježiorską išbuvusią 2 savaiti 
ir Viktoriją Sosnowską—9 die
nas.' Jų apsakinėjimai nežmo
niški. Kankinimų buvo ne vien 
Vilniuje, bet visose dalyse, kur 
bolševikų koja pastovėjo. 

Visų baisenybių aprašyt ne
galima. Aš padariau stambią 
kolekciją paveikslų, kuriuos 
pargrįžęs Amerikon rodysiu 
po svetaines sulempuke. 

Visame Vilniuje matėme gal 
apie pusę tuzino arklių su ve
žimukais ir tat žydelių. Bolše
vikai viską paėmė, pasigailėjo 
tik žydelių. Apielinkėj karvių 
nei šiaip gyvulių nematyt. 
Vienos tik ožkos. 

Viską aprašyt, kas Vilniuje 
yra, labai vargu ir skaudu mi
nėti. Parvažiavęs turėsiu tiek 
medžiagos apsakinėti, kad dar 
niekas tiek negalėjo. Visur rū
pinaus įlysti ir gaunu progų. 
Į vieną kareivių stovyklą pro 
tvorą kišu galvą ir žiūriu. 
Kareivis su šautuvu artyn ir 
rūsčiai tarė: "Ko žiūrai." Aš 
nusijuokiau. "Noriu matyt 
Lietuvos ginėjų kareivių.'' 
Saldžiai ir kareivis nusijuokė 
ir kiti kareiviai jam padėjo. 
Jis ėmė klausinėt ir visi ėmė
me šnekučiuot. Lietuvos karei
vių ir karininkų malonumas 
neapsakomas. 

M. A. Norkūnas: 

(Tąsa.) 

Gal vienur, kitur teko pa
klyst, apairikt, bet viršminėtj 
dvi įstaigi budriai stovėjo 
ant sargybos mūsų tairtinių 
reikalų. Tečiaus greitai paaiš
kėjo, kad šių užsieninių orga
nizacijų nepakanka, kad reik 
pradėti organizuoti mūsų ne-
prigulmybės pamatus pačioj 
Lietuvoj. Užduotis nelengva. 
Jei su pagelba barono lloppo, 
kurs turėjo daug ryšių val
diškose Berlyno sferose, man 
pasisekė įtikint civilę Vokie
čių valdžią reikalingume su
darymo pačioj Lietuvoj tūlos 
reprezentatyvės organizacijos, 
tai - Ober Ost'as, militarė 
Vokiečių valdžia, visomis ke
turiomis spyrėsi, nes nenorė
jo dalintis valdžia Lietuvoj 
su jokia Lietuvių organizaci
ja. Vietoj mano reikalaujamos 
Tautos Tarybos, su plačia 
kompetencija, Ludendorfas su 
kung. Izenburg'u man pasiūlė 
"Vertraucusratą'', kurio pa-
siulimą, žinoma, aš su pasi
piktinimu atstūmiau. 

Nepasakosiu aš čion visų 
sunkenybių, su kuriomis teko 
man kovoti, idant išgauti lei
dimą sušaukti Lietuviu susi
važiavimą Rugpjūčio mėn. 20-
23 d., 1917 m. Vilniuje, ku
riame tapo išrinkta Taryba; 
kokiais kytrumais ir kokiais 
diplomatiniais torteliais tai 
tapo atsiekta, tai dalykas mū
sų busimo historiko. (Bolę, ku
rią lošiau aš šiame svarbiam 
mūsų tautai atsitikime liudo-
ja mano korespondencija su 
baronu Ropp'u, kurią aš pas
kelbiau mano atminimus"Vers 
i * independance Lituanien-
ne , ,) . Turiu tik pridurti, kad 
diduma busimos Tarybos na
rių buvo nustatyta mano iš
vien su Vok. užsienių minis
terijos atstovu. Aš rekoman-
davau į pirmininkus D-rą Ba
sanavičių, bet paaiškėjus, kad 
Dr. B. esąs persenąs, Vokie
čiai pasiūlė atkartotinai man 
užimti pirmininko vietą, te
čiaus aš griežtai atsisakiau ir 
rekomendavau jiems Smeto
ną, kaipo vidurinės srovės 
žmogų ir gerą tautietį. 

Taigi sutvėrimas Tarybos 
Lietuvoj kylo iš mano inicija-
tyvos ir tiek man pačiam, 
tiek mūsų organizacijoms, 
Šveicarijoj, teko viena svar
biausių rolių jos organizavi 
me. Žinoma, mūsų veikėjai 
pačioj Lietuvoj, nors Vokiečių 
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LIET. ST. SEIMAS. 

Rugpjūčio 14 d. Seimas už
tvirtino įstatymą, kad butų 
pakeltos algos mokytojams ir 
kad butų įvestos nekurios at
mainos naujokų šaukimo, i To
liau svarsto "Vidaus Paskolos 
įstatymą.?' 

Pirmutinės vidaus paskolos 
beužteko aprūpinti visų Lietu
vos reikalų, ypač, kad dabar 
prisieis Lietuvai aprūpinti api
plėštas Lenkų ir bolševikų Vil
nius ir kitos atgaunamos teri
torijos. 

Vidaus paskolą taip nori su
tvarkyti, lcad ji neštų naudą 
Valstybei ir patiems pilie
čiams. Nori piliečius pripra
tinti prie finansinių operacijų. 
Josios visuomet neša pejną. 

Prieš paskolą nusistatę soci-
jal-demokratai, už paskolą 
krikšČ.-dem. ir soeįjai liaudi
ninkai. Paaiškinus Lietuvos fi-

— 
nansinius reikalus Finansų 
Mmisteriui Galvanauskui ir 
prie to pritarus Užsienių R. 
Min. Puryckiui, nurodžius ne-
kuriuos trukumus ir reikalin
gas atmainas, paskolos įstaty
mas tapo priimtas. 

Čia prie progos Apsaugos 
Mrnist. Žukui tapo nurodyta 
apie trukumus toje Ministeri
joje, kad tenai netiksliai su
naudojamas turtas. Trukumai 
įvairus: 1. Perdaug karuome
nės štabų, visokių įstaigų ir 
perdideli etatai. Kur galėtų at
likti darbą vienas arba du, ten 
sukįnasi ir krapštosi kokia de
šimts asmenų. Daugelis tokių 
įstaigų dar nepridavė atskai
tos už 1919 m. Susisiekimo 
valdiški įrankiai sunaudojami 
asraeniniems tikslams—pasivė
žinimui panelių draugijoje. 
Karo ligoninės stovis neaiškus. 

Kr. Aps. Min. Žukas pripa
žįsta tuos trukumus, praneša, 
kad su jais kovojama, kalti
ninkai yra baubiami, tatai ir 
štabai mažinami. 

Šiuonu Seimas užbaigė savo 
pirmąją posėdžių seriją ir išsi
skirstė atostogoms dviem sa
vaitėm. V. K. 

prislėgti, nors negalėdami su 
sišiekfci, susižinoti tarp savęs, 
varė tautinį darbą ant vietų, 
tečiaus be impulso iš lauko, 
iš laisvos Šveicarijos, iš kur 
mes skelbdami protestus prieš 
Vokiečių: žfaUrumus Lietuvoj 
(žiūrėk rinkinį Lituanie et la 
Guerre) ir tuqm darydami 
moralę presija ant Vokiečių 
valdžios iš vienos pusės ir 
vesdami tarybas su Vokiečių 
valdžia iš kitos pusės suge
bėjom išgauti tūlas koncesi
jas, tūlus palengvinimus Lie
tuvai. 

Lietuvos Tarybai susida
rius vargais negalais, • mūsų 
užduotis užsienyj toli gražu 
buvo dar neužbaigta. Ober-
Ostas norėjo palikti Tarybai 
vien dekoratyvę rolę, pats sau 
norėdamas pasilaikyti visą 
valdžią. Reikėjo kovoti, rei
kėjo žingsnis už žingsnio jam 
tą valdž\ą iš nagų išplėšti. 
Mūsų bendro veikimo suderi
nimui, lygiai kaipir mūsų poli
tikos dėsnių ir taktikos nusta
tymui sušaukta I I I Lausannės 
arba, taip vadinama, Berno 
konferencija. Čia tapo nusta
tyta Tarybos kompetencija ir 
pasidalintas darbas. Visas vi
dujinis Lietuvos organizacijos 
darbas teko Liet. Tarybai, 
visas-gi Lietuvos užsienio po
litikos ir reprezentacijos dar
bas pavestas L. Tarybai Švei
carijoj (žiūrėk, protokolai 
Berno konferencijų). Taip 
dalykams stovint gale 1917 m. 
ir pradžioj 1918 m. ir matant, 
kad Lietuvos Taryba varžo
ma pber-Ost'o, mes nutarėm 
siųsti Berlynan kun. Olšaus
ką nuo L. Tarybos Šveicari
joj, idant jisai pasistengtų 
išgauti iš Vokiečių pripažini 
mą Lietuvos neprigulmybės. 
Ten, ačiū jo nepaprastam 
darbštumi, centro ir socijalis-
tų paramai jam pasisekė iš
gauti Reichstago pripažinimą 
Lietuvos neprigulmybės 21 
Kovo, 1818 m. Tai buvo di
delis žingsnis pirmyn pada
rytas: viena kariaujančių pu
sių pripažino mūsų neprigul-
mybę. 

(Daugiau Bus. 

Išmok Gerą Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 Savaitėj 
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Buk kirpėju. Klr-
pėjal visur reika
laujami. Geriau
sias amatas, mes 
išmokiname J ke
letą savaičių/pri-
tyrimas duoda
mas mokinanties. 

Vietos atdaros. Specijalis Kriaučy-
stės Skyrius, mokslas užganėdina 
visus. 

MASTER SCHOOL 
180 N. State St. 

Kampas Lake St. ant 4-IŲ labų. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 So. A' įland A venų 
C^c ijr.Hstas 

DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ 
Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

T DR, 6 . M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St.. Chicago, I1L 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
dą vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po p ie t 
Telefonas Yards 687 

DR. S. NAIKELIS 
L I E T U V I S 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

3252 South Halsted Street 
Ant virtetut lniver*al State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po piety; nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
Telefonas Yards 2544 

Išėjo iš Spaudos 

NAUJA KNYGELĖ 

"Amerikos 
Dovanos 

1 Lietuvoje" 
Komedija 5 aktuose 

KAINA 20c. 
i 

Komedija labai lengva sulošti. 
Nereikalauja brangių parėdų, 
nei nepaprastų scenerijų. Turi
nys imtas ii naujausių atsitiki
mų Lietuvoje. Lošimui gali už
tekti 10 knygelių, nors veikian
čių asmenų daugiau.^ 

< < Draugo" Knygynas, 
2334 S. Oakley Av., Chicago, 111. 

^ * . 
PRANEŠIMAS 

Dr. M. T. STRIKOL'IS^ 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgai 

Perkelia ofisą f People Teatrą 
1616 W. 47th St. Tel. Roul. 166 

(Valandos: 1 iki 3 po pietų. S iki 8 
vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 
Ros. 2614 W. 43rd Street. 

Nuo ryto i|ki piet. 
Tel> McKinley 263 

IlIflIlIlIlIlIlIUlIlIlIIIIIIIIIIllllHIIIIIIIIIIIII 
Resld. 1136 Independeuro B!vd. 

Telefonas Vau Buren 264 

DR.A.U0TH, 
Rasas Gydytojas ir Chirurgą* 
SperUaUstas Moteriškų, Vyriškų 

Valkų ir visų chroniškų Ilgų 
VAIiAJTDOS: 16—11 ryto 2 - -3 po 

Pirty, #—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
Ofisas 8354 So. Halsted SU, Chicago 

T6tefqoas Drover 6666 
illtfJlllllUIlIUlIflHUlUIIIIIIIHUIIIHHUlU 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. VezeBis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
S e r e d o m i s n u o 4 l ig 9 v a k a r e 
4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 

arti 47-tos Gatvės 

6#* 

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

Tel Canal 3118 
Valandos: 16 ryto iki 8 

Gyvenimas 
2811 W. 68rd Str. 

Tel Prospect 846f. 

DR. G. KASPUTIS 
Te le fonas B o u l e v a r d 6166 

DENTISTAS 
3331 South Halsted Street 

Valandos: 9—12 A. M. 
1—5; 7—8 P. M. 

«,»# • " " • • " • • • • • • • 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10600 So. Michigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:20 vakare. 
Ilesldenclja: 10588 Perry Ave., 

8 iki/9 ryte, 5 iki 6 vak. 

S. D. LACHAW1CZ 
LtETUVYS GRABORIUS 

'atamauju laidotuvėse ko(>i»iau»ia. R«i-
tsie meldžiu atet&aukti, o mano darb\ 
juaite užganėdinti. 

(14 W. 23rd PI. Chicago, 
Mk/iGanal 3A86 

A. PETRATIS S. FABLlOHi 

A. PETRATIS & CO, 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE—INSURANCE 
Enropean American Burean 

Laivokortaa 
NOTARLrrjaAS 

866 W. 384b Str. Chicago, UL 
BoBtonursri 

«mm* n » * 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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NEWARK, N. J. 

Bendras L. Valstijos darbas ir 
policija. -

Rugsėjo 19 d. buvo pas Baž
nyčią išdalinti apgarsinimai, 
kviečiantįs visus L. R. pilie
čius į viešą, susirinkimą, ta* 
pats ir iš sakyklos apgarsinta, 
kad susirinkimas bus 20 d., pa
rapijos svetainėj. 

Minėtoj dienoj, vietoj ir lai
ke viešas susirinkimas prasi
dėjo "Tautinės Tarybos" sių
stųjų j Washingtoną ypatų ra
portu. Jie guodėse, kad jiems 
tas " t r ipas" kainavęs 200 dol. 
Tam pasibaigus, p. Lazdynas 
perstato kalbėtoją p. Liutkau-
ską, kuris tęsia apie valandą 
laiko, primindamas "Tautinės 
Tarybos" brangius darbus. 
Meldžia nešykštauti. Padaryta 
jų tarybai kolekta- Surinkta 9: 
dol. su centais. P-as Lazdynas, 
kaipo vakaro vedėjas, nekan
triai užreiškė, kad net 9 dol. 
sumesta. 

P. V. Abraževičius nusiskun
džia, kad jį net»visa Lenkų 
spauda pradėjusi persekioti; 
sužinos Varšavą, Europa ir vi
sas pasaulis! Žmogelis virpa iš 
baimės. 

Minėtas vakaro vedėjas lie
pia eiti prisirašyti prie jau vi-
sakuom aprūpinto sutverto 
''Bendro Lietuvos valstijos 
fondo." Mokestis 25c mėnesyj. 
Čia vienas žmogus pastebėjo, 
kad jau po dešimtai valandai 
ir klausė, kada prasidės minė
tas viešas susirinkimas, kuris 
yra sušauktas tik tam fondui 
sutverti. Ar tai tinkama ir ga
lima yra tverti organizacijos 
skyrių, kurios dar nėra cen
tro? O kad nėra centro, tai nė
ra nei įstatų, o be įstatų kaip 
jus žinote, kad mėnesinė mo
kestis yra 25c. I r ar yra tinka
ma vadinti bendru valstybiniu 
fondu, kurį sutvėrė 5 party-
viškiausios ypatos, visuomenės 
nesiklaususios, ir dabar visuo
menei savo minčių išreikšti ne
leidžiant. Vakaro vedėjas rė
kia: " tau balso nėr! sėsk!" 
Tas dar pridūrė. "Tai kokiems 
galams šaukėt šį viešą susirin 
kimą, jeigu minčių išreikšt ne
leidžiat!" Balsų prašo vienas, 
trečias, septintas, dešimtas. 
Vedėjas duoda balsus tik savo 
fondo nariams, iš kurių vienas 
įneša, kad perbalsuotų kas su
tinka, kad šitas fondas yra ge
ras, o kas kad jo visai nerei
kia. Didžiuma, kad yra reika
lingas. Tas pats ponas įnevša, 
kad mažumą, prašalinti; atim
ti baką, kam jie priešinasi. 
Vedėjas tuoj prie balsavimo, 
didžiuma priešinga. Pakyla 
užimąs, šiupinys, kiugelis ir 
dar, dar daugiau. Ponas naujo 
fondo narių pagelbon bendram 
valstybės darbui pasikviečia 
porą policijantų. Tiems po sve
tainę patroliuojant mūsų "tau
tiečiams " ' * bendro, beparty-
viško fondo" tvėrėjams veidas 
visai neutralis pasidarė. Tau
tiška patrijotiška širdužė nu
stojo baimės pulsu plakusi. 
Rankas trina, džiaugias, sako: 
"dabar tai tikrai sutvėrėm 
* bendrą beparty viską valsty
binį fondą.' " 

Tuom pat kartu vakaro ve
dėjas (kurio niekas nebuvo iš
rinkęs), šaukia: "Broliai, visi 
ražykitės prie šito bepartyviš-
ko fondo, valstybinio fondo; 
prie jo ir socijalistai gali pri
gulėti." Buvęs duonvežis rė
kia: "Vyčių armijos mums čia 
nereikia, laukan meskit!" Te-
čiaus policijantai nei krust 
Keletas iš minios perstato vie

ną vyruką už pirmininką. Visa 
minia rėkia ' ' parėmim!'' Šitas 
atsistojęs perleidžia per bal
savimą:" Kurie sutinkate, kad 
šitas fondas, kaipo 'bendras 
valstybinis fondas,*" yra šio 
vakaro tveriamas teisingai ir 
sąžiningai, pakelkit po deši
nę?" Vienas. "Kurie priešingi 
šitam darbui?" Visi. Nubalsuo 
ta? kad tas fondas neteisingai 
tveriamas. Visuomenė prie jo 
tvėrimo nepr įleidžiama ir 
kaipo tokis Newarko visuo
menei nereikalingas ir jo vi
sai nėra. 

Susirinkimo išrinktas pirmi
ninkas uždaro susirinkimą vie
nuoliktą valandą vakare. 

Tečiaus to."bendro fondo" 
fundatoriai pagavo trejetą žu
velių, kurios paskui įžiūrėju
sios į tų ponų "tautiečių" ne
paprastas gudrybes labai gai
lėjosi. 

Tai taip pas mus vykinamas 
ubendras darbas" del tėvy
nės. Girdėjau, kad p . Trečio
kas A. B. agentas. vaikštinėja 
per namus ir taip kur sutikęs 
kalbina prisirašyti prie to fon
do. Patartina newarkiečiams 
apsižiūrėti. L. ir Katalikas. 

prasidės 7:30 va!, vakare. 
Visi roselandiečiai ir iš a 

pielinkių kviečiami tan va 
karan. Pamatykite indomią 
programą ir paremsite pra
kilnią įstaigą — Liet. Raudo
nąjį Kryžių. 

Be to viso dar tame vaka
re bus išleidimas vargonų, 
kurių serijas jau senai parda
vinėjamos. Eĉ  abejonės, visi 
indomaus, kam turės tekti tie 
gražus vargonai. 

Visi paėmusieji pardavinė
ti serijas prašomi jas par
duotas ir neparduotas būti
nai sugrąžinti vakaro rengė
jams. 

Visus kviečia 
L. R. K. 67 sk. vak. rengėjai. 

3E = 
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I CUHAHD Limup 
S. S. StfXOMtA 

Išplaukia Tiesiai 1 

H A M B U R G Ą 
Trečios Kliasos Kaina $125.00 

1 Pridedant $5.00 su Karės Taxtf 

| Atsišaukite į arčiausia CUNARD Agentą 
^iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic 
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VALSTYBINIO AMERIKOS 
LIETUVIŲ FONDO 

SKYRIUS. 

Rugsėjo 15-tą d., s. m., su
sirinkus koletai žmonių j Lie
tuvių svetainę buvo apkalbė
tas klausimas, ar yra reika
linga sutverti Valstybinio A-
merikos Lietuvių Fondo sky
rius Nevvarke. Vienbalsiai 
pripažinta, kad yra reikalinga. 
Tat tuomi pačiu laiku buvo iš/ 
rinkta ir komisija, kad sušau
ktų viešą susirinkimą kas ir 
įvyko Rugsėjo 20-Ui d., 1920 
m. 

Susirinkimą atidarė komisi
jos pirmininkas V. Lazdynas, 
8:30 v. vak., parapijos svetai
nėje, ant Adams St., Newark, 
N. J . Pabaigoje susirinkimo 
prakalbų buvo balsavimas ir-J." 
didžiumos balsu užgirta, kad 
yra reikalingas viršui minėtas 
fondas. Prisirašius 23 ' na
riams ir iš jų buvo išrinkta 
vaidyba, j kurią įneina: J. 
Kralikauskas, pirm., M. Dva-
raskas, iždininkas, A. 8. Tre
čiokas, sekretorius. 

A. S. Trečiokas, sek. 

Prierašas. Tų susirinkimų 
aprašymas iš kitos pusės vie
nas tilpo 223 "Dr-go" num., 
o kitas telpa šitame numeryje. 

SHEBOYGAN, WIS. 

Rugsėjo 19 d. vietos socija
listai buvo įrengę prakalbas. 
Prakalbų vedėjas, atsistojęs 
priešais sėdinčius, pratarė: 
'/Gerbiamieji, dabar prasidės 
mųs, socijalistų, programa" 
ir perstatė kalbėtoją. Po per
statymo išėjo jaunas vaikėzas, 
susikišo rankas į kelnių kiše-
nius ir pradėjo sakyti: "Mes, 
Amerikos darbininkai, ko 
snaudžiame. Pasaulio darbi
ninkai jau senai dirba. Dabar 
laikas, kada jau kapitalistai 
atgyveno savo dienas, kada 
jiems duobė iškasta įr grabas 
padirbtas, tik reikia įstumti. , , 

Jam taip "filozofuojant" vai
kai svetainėje kėdes stumdė j r 
trukšmavo. Tai visa buvo .so
cijalistų programa. Apart to, 
da vaikščiojo agentai siūlyda
mi pirkti knygų, paties Lenino 
parašytų ir kalbino ražyties 
prie kokios ten draugijos. Vie
nok niekas tų knygų nepirko, 
nei draugi jon nesi rašė. 

Mūsų kolonijoj gyvuoja to
kia draugija, kuri pasižymi 
vakaruškomis. Prie tos drau
gijos gali priklausyti visokio 
plauko žmonės, taip-gi 
ir visokio amžio. Negaudama 
jaunųjų, kviečia 50 metų se
nius. Pastaruoju laiku sudarė 
ir chorą. Jo vedėjum nuskyrė 
žmogų, kuris apie muziką ir 
choro vedimą tiek suprant* 

ožys apie astronomiją. 
Tėvynės Mylėtojas. 

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiinimimiiiiiiiiiiiiii 
RHEUMATICO 

Jeigu kenti nuo reumatizmo 
ir da nesi vartojęs RHEUMA
TICO, tas priguli nuo tamistos Į 
įgyti bonką šiandien. Tamista 
nusistebėsi iš pasekmių. 

Yra tai vienas iš geriausių 
žinomų receptų. Yra datirta, 
kad tai yra geriausia pagelba 
įmonėms visokiose reumatiz
mo ligose. s 

Užsisakyk šiandien 
Kaina labai maža. 

Tiktai $1.00. 
Vartok šitą kuponą: 

MUZIKA 
BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE mueikos mokai© meta*. . 

Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1928 m. 
Mokinama Įvairių muzikos sakų. Užsirašyti galima bile kada. 

3259 South Halsted Street Chicago, IU. 
Telefonas Boulevard 9244 

• M M 

Arco Drug Co.. 
Chlcago, III. 

534 W. 18th St.. 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI. 

Gerbiamieji: Čia rasit |1.00 už kuri 
prisiuskit man vieną RHEUMATICO 
Bonką. 

Pavardė 
Street 

City 

• 
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GERB. RACINIEČIAI. 
Sluomi pranešu, kad a i esu įgalio

tinis LIETUVOS PREKYBOS BEN-
t m o V Ė S agentas. Tai-gi turėsite ge
rą progą kfts noplte sušelpti, saviškius 
Lietuvoj. Aš : i mielu noru patarnau
siu jums reikalo. Kreipkitės sekančiu 
antrašu: 

P. Karaliūnui, 
1825 Mcad St., Racine, W&. 

T" 

SHEBOYGAN, WIS. 

A. L. K. K. Moterų Sąjun
gos 14 kp. rengia vakarą sek
madienį, Spalio 10 dieną, po-
hažnytinėje svetainėje. Tame 
vakare statys scenoje 6 veiks
nių, 9 paveikslų dramą Kantri 
Alena. Dramą vaidins gabiau
sieji Sheboygano artistai-mė-
gėjai. Pagirti reikia moteris 
sąjungietes už tokį darbą, 
nes tas veikalas bns pirmąsy-
kį Sheboygane vaidintas. 

Todėl kviečiami visi She
boygano ir apielinkės Lietu
viai tą dieną atsilankyti ir pa
matytį taip gražią dramą. 

Sąjungietė. 
—e. 

ROSELAND ILL. 

Sekmadie.nyj, Spalio 3 d. 
ttoselande rengiamas nepap* 
rastas vakaras. Vakarą ren
gia L. Raud. Kryžiaus 67 rė
mėjų skyrius p-nų Strumilų 
svetainėje. Programoje bus 
vaidinimas ir indomios risty-
nės didelių vyrų. Muzika bu* 
p. J. Ivanausko. Programa 

Daug žmonių keliavo į 
north pole (šiaurinį žemės aši
galį) ir jo nepasiekė. Jeigu 
šiandie atsiranda katalikas, 
kuris nori nukeliauti ton vie
ton, ar valia jam imti bedievį 
į bendrininkus, arba draugus, 
kuris norėtų sykiu keliauti. 

Joseph Sloksnaitis. 
Atsakymas. Tikėjimas to ne

draudžia. Katalikui nevalia 
draugauti su bedieviu jo be
dievybėje. Bet kelione į žemės 
ašigalį yra pasaulinio gyveni
mo reikalas. Tokiame nedrau
džiama katalikui dirbti išvien 
su nekataliku. 

Faieskau -Brolius Pranciškaus ir 
Kazimiero Simanavycttj, Jie prieš 
karu gyveno Amerikoj vienas Illino-
Juus Valstijoj o kitas Pensylvaaijoj. 
Jie patys ar kas apie juos" žinote kur 
jie gyvena prašom atsiliepti šiuo\ 
antrašu: 
Antanui Simanavičiui 

Ka.Hciiiiy paštas, 
Šimkaičių Valsčių-, 

lilimlžiŲ kaimas. 
LIHTUVA. 

I'aieškau Krizostomo Butkaus, taip
gi Antaninos Kavaliauskienės ir Jac
kaus, Alberto, Onos, Kristinos Kava
liauskų. Jie visi paeina 16 Kretingos 
parapijos, pirm karės visi gyveno 
Chicagoje. Gavau nuo jų giminaitės 
Kristinos laišką, kuriame rašo labai 
svarbiu žinių. Atsišaukite šiuo adresu: 

Ona (Strielkaitė) Valatka, 
18*0 H. Hoyne Avc , Chfcago, IU. 

IŠKILMINGAS 
APVAIKŠČIOJIMAS 

ŽO Metų Gyvavimo Sukaktuvių 
DRAUGUbS SV. PETRO 
Nedėlioj Spalio S, 1920 m, 
Sv. Petro Bažnytinėj Svet. 

Kenosha, Wi$. 
Visi nariai turi būtinai pri

būti 7:80 išryto į pobažnytine 
svetainė iš kur eisime ant Šv. 
Mišių 8 vai. ryte Šv. Petro 
Bažnyčioj. Už nepribuvima 
bausme. Nariai kurie norite į-
stoti į šia draugija, tą diena 
busite priimti už $1.00 įstoji
mo niokesties, iki 40 metu am
žiaus. 

&v. Petro Draugija yra vie
na iš geniausiu draugijų Ke-
noshui. J i yra pavyzdingiau
sia draugija, yrą pirkusi Lais
ves Paskolos Bona už $500. J i 
dirba Bažnyčios ir Tautos la
bui. Ateikite visi į svetaine 
pamėginti savo laime, nes bus 
daug labai įvairiu daiktu. 

.Nariai kurie gyvenate ki
tuose miestuose ir dar esate 
neuŽ8imokėjc, malonėkite pri
siųsti savo metinę mokesti ir 
Velykines Išpažinties paliudi
jimus. Piningus ar Money Or
derius siųskite Protokolu 
Raštininkui šiuo adresu: 

P. P^bijonaitis, 
465 tf. Sheridan Road. 

Kenosha, Wis. (Apgr). 
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PRANEŠIM/.:: VISUOMENEI!! 
šluomi pranešame Gerbiamai Lietuvių Visuomenei, kad Šiomis 

dienosis atsidarė New Yorke nauja Lieturly Perstiuntimo Agentū
ra, po vardu Litliuanian Marinė Forwarding Co., kurios tikslas 
yra safmingai patarnauti Lietuviams persiuntime pagelbos saro 
giminėms Lietuvoje, kaip-tal, persiuntime drapanų, valgSmų dalff-
tų, pinigų ir t t 

Su visokiais reikalais kas link persiuntimo gei informacijų mel
džiame kreippties ant šio adreso: 

LTTHUANlAtf MARJXE FORWARDING CO., 
208 West 38rd Str., New York City. 

S _ _ 
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} Y. W. RUTKAUSKAS • 
I ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty j : 
29 South La Salle Street 

Kambarį* S24 
Telefonas: Central 6390 

J Vakarais, 812 W. 33rd St. 
g Telefonas: Yarde 4681 
<--•• 

• • • • 
! 
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DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. McKinley 4988 

sc 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. Vakarais 7 iki 9. 

Nedėliomis 11 iki 1. 
1509 S. Ashland Ave. Chlcago. 111.; 

Phone Yards 1058 

Darbininko Draugas 

Vaizb»ienkli» užr«g. S. V. Pat. Ofise. 

Garsas per dauglan kaip 
50 metų. 

Tėinyk Ikaro (Auebor) Yaizbaženktf 

Ar Jau Pasiuntėt Čevery-
kus Savo Giminėms 

Lietuvoj?! 
Žiema artinasi, Jūsų gimi

nė* laukia, dabar laikas 
jiems nupirkti, o mes Jums 
išsiųsime. Pirkite p a* Lietu
vi, o gausite gera užganėdi-
nima. 
VICTOR SHOE STORE 

4719 So. Ashland Ave. 
Atdara kiekvieną vakarą iki 9 

vai. apart seredos iki 6 vakare. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Kaip buvo pirmiau pranešti 

kad mūsų atstovas išvažiuos 
Lietuvą Rugsėjo (September] 
28 dieną, tai del svarbių prie] 

; žasčių likos tas išvažiavinu 
atidėtas ant Spalio (October] 
12 dienos ir čia minėtą dieną 
valandą po pietų mūsų atstoj 
vas Jonas Kastėnas išvažiuoi 
iš Chicagos į Kauną del naėmiį 
mo vietos vedėjo mūsų ofi 
Kaune ir kituose miestuose pej 
kuriuos ofisus bus atlieki 
sekanti reikalai. Parupinimi 
pasportų norintiems važiuoti 
Ameriką, perdavimą gimin< 
pinigų, ir visokių iš Amerikoi 
siuntinių, suteikimą informaci
jų apie pirkimą nuosavybės 
namų, žemės ir kitokių reiki 
lingu Amerikos Lietuvis 
reikalų. 

Todėl jeigu kas turite koki^ 
reikalų, ar tai giminių atsiėmi 
mo į Ameriką, ar pinigų peri 
davimo, kreipkitės į mūsų ofi 
są pirm atstovo išvažiavimo, h 
tokiu būdu jisai atliks ir patiri 
visus jam pavestus reikali 
ypatiškai ant vietos, taip-j 
musrj atstovas lankysis po vį 
sus Lietuvos miestus ir miesj 
liūs su augščiau minėtais rel 
kalais. Turėdami kokius noi 
Lietuvoje reikalus, nepraleisti 
te šios progos, bet kreipkite*] 

FEDERALĖS AGENTŪRŲ 
BENDROVĖS OFISĄ, 

666 W. l$th Street, Chi< 
(ApgJ 

S. S. "SUSOUKHANNA" IŠPLAUKĖ 
I liKKMHN IR DANZIG. 

Greitasis pasažierinis laivas U. S. 
Mail Steamshtp Kompanija išplaukė 
j Breraen ir Danzig- su kabineto ir 
trečios kliasos pasažierlais. Sugrįžtant 
S. 8. Susąuehanna tikisi parvežti im-
migranti/ kurie nori čionaia atvažiuot 
Apart S. S. Husquehanna, U. S. Mail 
Steamship Kompanija dar sius dau
giau laivų kurie važines j ir iš 
Queensto6n, Cherbourg, Boulogne-
Surmer Bremen Danzlg; ir kitus per
tus. Hie laivai, kelauninkamš Jau bu
vo žinomi prieS kare kaipo~&eriausio 
Vokietijos pasažierinis trafiko. 

(Apgr.) 

Parduodu rakandus pigiai.. Noriu 
važuotl į Lietuva. Atsišaukite: 

Pranas Trilikau>ka^ 
i'21% S. Morgan Str. 

Ant 4 Lubo 

Parsiduoda mūrinis namas dviejų 
pagyvenimų, lietuvių apgyventoj vie
toj. Ant antrų lubų trims mažoms 
šeimynoms, o apačioj kokiam nors 
bizniui. Prie namo yra garadžius 2 
automobiliam. Del informacijų kreip
kitės: 

"Draugas" Publ. Co., 
2334 So. Oaklcy Ave., Chicafo, IU. 

BARGENAS. 
Ant pardavimo pool room, 6 stalai 

Ir kiti reikalingi rakandai; gera vie
ta barbernei, Parsiduos pigiai. Atsi
šaukite į gyvenimo vietą nuo 12 iki 
3 po pietų 1618 So. "Waehtenaw Ave. 

Andrew Ohernowsky, 
1558 S. Washtenaw Ave., Chlcago, UI. 

LIBTCVIŲ ATTDAI! 
Lietuvių Krutamu Paveikslo IŠdirbystė 

štai didelė proga klabena per Inter-
city Photoplay Corp., kur} atidarė di
delė krutamu paveikslų (filmų) 18-
dirbystę ir jau išsiuntė 2 žmones Lie
tuvon ir kitas Europos šalis iš kur 
bus traukti paveikslai visokios rųšies 
ir bus randavojami po visa Ameriką 
ir kitas- šalis kur neš labai didelę nau
da- kiekvienam akcijonieriui. 

Akcijos dar parsiduoda po sena 
kaina. $10.00 akcija ir jos trumpu lai
ku bus pakeltos augščiau. 

Intercity Photoplay Corp., 
170S Canon St., S. S. Plttstrargh, Pa. 

» • II ' l i r I M I I •• • 
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LIETUVIS 
Vaistitiinkas Ai KKJHClS^nupitko Bischoff 'o Ap&eka. 

1900 South Halsted Street 
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami. 

Tel. Canal 114 

S mm. ammmm 

$2 Į .50 
Už TŪKSTANTI AUKSINU 

Mes parūpiname laivokartes per 

Hamburgą ir Liepojų 
4 

Jeigu turi kokį reikalą, nelauk rytojaus, kreipkis šiandien, 
nori pagelbėti saviemsiems ir Lietuvai ir saugiai įvesdinti savo pi
nigus — Pirk L. A. Pr. Bendrovės Šerus PIRK KUODAUGIAUSlA! 

ŠERAI PO 10 DOL* 
x 

Turėdamas reikalą adresuok 

Lithuanian American Trading Co. 
112 N. Greetie Street - Baltimore, NUL 

Arba 

222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y. 



r DRAUGIAS Itfta^nU, Sprify 2, 1920 m. 

: 

: i • KONCERTAS! 
: 

x 

— Rengiamas — / 

w P p , Saboniu ir Sv. Jurgio P. Kanklių Chororo 
IINIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlilIlIlIlinillllllllllllHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIII 

l l l l l l l l 

Nedelioj, Spalio-October 3, 1920m 
ŠV. JURGIO PAR. SVETAINĖJE 

: 

Pradžia 7:30 vai. vakare. 32-nd Place ir Auburu Avenue. 

Chicagiečiai nei vienas nepraleiskite šio kon certo, nes j ame pi rmu ka r tu turės i te p roga išgirs
t i dainininką p . K. Saboni, smuikininke p-nia L. Sabonienė. Apa r t pp . Sabonių koncerte dalyvaus 
žymiausi Chicagos solistai k. a. ponia M. Janusą uskienė, p-lė M. L. Gurinskai tė , p . J . Ramanaus
kas . Kanklių Cboras sudainuos naujas daineles po vadovystė p . K. Sabonio. 

Visas pelnas skir iamas parapijos naudai . Nuoširdžiai visus kviečia K O M I T E T A S . 

: • 
: 

IIMI 
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CHICAGOJE. 
* 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES, P R A Š A L I N T A S IŠ TAR 
NYBOS. 

d.. Šeštadienis, Spalis 2 
Šv. Aniuolai Sargai . 

Sekmadienis, Spalis 3 d., 
Šv. "Evaldas. 

MĖGINO UŽKURTI PEČIŲ 
SU GAZOLINĄ. 

» • Nelaimingas atsidūrė 
kalėjiman. 

Kuomet Joseph Staniszewski, 
32 metų, 2215 So. Whipple 
gat., vakar išryto atsikėlė, pa
sirodė labai šalta. 

Lauke lijo. Pagyvenimas 
kaipo kokia ledaunė. Joseph 
pasitaisė pečių virtuvėje ir už
kūrė . Ugnis nenorėjo smarkiai 
degti. Laukti nebuvo laiko. 

Tad .Joseph sugriebė blešine 
su gazoliną ir klustelėjo į pe
čiaus vidų, kur matėsi ugnies 
kibirkštys. 

Kuomet gaisrininkai atvy
ko, namu* atrado apsiaustus 
liepsnų, gi Josepbą pavojingai 
apdegusį. 

Nelaimingasis paimtas Šv. 
Antano ligoninėn. Sakoma, jog 
varg ia i jis pasveiksiąs. 

ATAKUOJAMA 300 
PRECINKTŲ. 

Tomis dienomis teismuose 
prasidės nepasidalinimo balsią 
klausimo rišimas. 

Priešthompsoninė republiko-
nij srovė Illinois valstijoje ne
patenkinta " p r i m a r y " balsa
vimais, įvykusiais Rugsėjo 15. 
Ta srovė nuomoniauja, jog 
?$0-uose balsavimų precink-
tuose balsavimai turi* but su 
klastuoti . ' i r todėl per teismus 
•h** pareikalauta a t idaryt i 
skrynutes ir perskaityti l»al-
SUS. 

Thompsono srovė nedidele 
didžiuma balsų laimėjo. Prie
š inga anai srovė tvir t ina, kad 
taisai laimėjimas vargiai bu
stas t ikras . Tik reikia perskai
tyti balsus. 

Poliemonas Tbomas J . O'-
Hara prašalintas iš tarnybos. 
J i s kelis kar tus pirmiau buvo 
suspenduotas \v/ prasižengi
mus. 

Paskutiniu kar tu jis buvo 
suspenduotas ir šaukiamas ci-
vilės tarnybos komisijos teis
man visai neatėjo. 

Kad taip, t ad jis visai iš
braukta* iš policijos tarnybos. 

R A M Y G A U E C I Ų ATSI 
ŠAUKIMAS. 

KAREIVIS—AUTOMO 
BILIŲ VAGIS. 

Policija savo rankosna tur i 
paėmusi kareivį Robert Leo
ną rd už vogimą automobilių. 
Leonard ta rnavo Grant sto
vykloje. Tš ten be vyresnybės 
leidimo jis atkeliavo Chicagon. 
Čia ėmėsi vogti automobilius. 
Bet t rumpai pasidžiaugė su 
tuo užsiėmimu. 

PERSIKRAUSTYMO 
DIENOS. 

Kaipo pavasarį apie Gegu
žės \\ taip rudenį apie Spalių 
1 žmonės yra įpratę persikrau
styti iš vienų į kitus pagyve
nimus. Pers ikraustymas atlie
kamas pasiremiant visokiomis 
priežastimis. Bet daugiausia 
pabranginus samdas už pagy
venimus. 

Vakar ir šiandie skaitosi 
persirkaustymo dienos. Bet šį
met mažai{ žmonių persikrau
sto. Nes nelengva gaut i sam
dų. Kas turį gerų ir t inkamą 
pagyvenimą, tas bijosi aplei
sti, nežiūrint pabrangimo sam
dų. 

r 

Daugelis žmonių buvo pat i
kėtinę visus naminius daiktus 
padėti ku r palaikyt i sande
liuose. Bet pasirodė, kad ir už 
palaikymą daiktų šiandie jau 
brangiau reikalaujama. 

ŽUVO PO AUTOMOBI 
LIAUS RATAIS. 

X U L BUS BRANGESNIS 
GAZAS. 

įfvalbama, jog su ateinančiu 
Sausiu ar tik nebus ir vėl dau
giau pabrangintas gazas. 

ftiandie, už gazą. mokama 
$1.15. Norima padaryti $1.25 
tūkstančiui kubinių metrų. 

Gazo kompanija neišeinanti 
ka ip reikia, tad ir norima jai 
padidinti pelną. 

SUAREŠTUOTA RADIKALĖ 
OSTROFSKY. 

Chicagoje suareštuota radi
kalė , Clara Ostrofski. Jos pa
gyvenime surasta daugybė ra
dikalių raštų. Darbo departa mašinos 
mentui pasiūlyta ja deportuo 
ti. 

•Sakoma, Ostrofsky esanti 
čia* suareštuoto buvusiojo ki 
tuomet Lenino sekretoriui* 
Shackman art ima draugė. 

Mary Keating, 4 metų, žu
vo po automobiliu, važiavusiu 
palydint į kapus nabašninko 
lavoną. Nelaimė įvyko ties 
kampu Kedzie a ve. ir Lcxing-
ton g a t . ' 

Su mergaite šalimais gatvė< 
stovėjo jos motina. l^auk^ 
pravažiuojant visos eilės auto
mobilių. 

Tik staiga mergaitė pašoko 
nuo motinos, leidosi bengti 
skersais gatvės ir palindo po 
automobiliu. 

Automobilių valdė George 
Rainey. Šis mėgino mašiną nu
sukti šonan pamatęs priešakyj 
mergaitę. Tr vos nesudaužė 

Remdamiesi atsišaukimu, 
tilpusiu " D r a u g o ' 1 numeryje, 
penktadienyj , Rugpjūčio 27 d., 
š. m., Ramygalos progimnazi
jos komisijos nar ių: kun. Kiz-
nio, pirm., P . Sagamogo, pirm. 
pagelb., K. Krotkaus , raštinin
ko, K. Rasiulio, ižd. i r J . J u š 
kos, nar io patarėjo, prašančių 
parinkt i aukų į.steigimni namo 
minėtai progimnazijai , tam 
tikslui buvo sušauktas susirin
kimas ir išr inkta komitetas 
rinkimui aukų. Komiteto val-
dytbon i nė j o : J . Valoni*, pirmi
ninkas, A. Valonis, Kast, J . 
Krotikas, iždininkas. Ki t i ko
miteto nar ia i : J . Garuckas, 
kun. P . Daniunas, J . Narsut is , 
Z. Balčikonis, J . Ju rkauskas , 
P. Kraujal is , V. Kieki, Gritė-
nas. 

4vo1 bus pabaigtas r inkimas 
nu ta r t a pinigus laikyti Lietu
vių valstijinėj bankoj—Metro
politan Sta te Bank, 2201 W. 
22nd St., Cbicagoj. Nu ta r t a 
šaukti - susir inkimus visose 
apie Cbicagą kolonijose rinki
mui aukų i r visiems aukoto
jams duot i pakvi tavimo lak
štelius su pažymėjimu, kiek 
kas aukojo. Nuo 1 dol. iki 5, au 
kotojas ..skaitysis narys-rėmė-
jas. Nuo 10 dol. iki 25—skai
tysis garbės narys. Nuo 25 dol. 
ir augščiau—skaitysis amžinas 
narys. Apar t pakvitavimo nu
ta r ta amžiniems ir garbės na
riams duoti tam t ikrus certifi-
1 a tus . 

Tad-gi prašome visų, kitų 
mi stų Lietuvių ramygaliečių 
ir aue l inkės , ka ip dr-jų, t a ip 
ir pavienių nepraleisti nepa
stebėjus ta ip svarbaus darbo, 
parinkimo aukų minėtai pro
gimnazijai. * Del platesnių ži
nių reikia kreiptis žemiau pa
duotu rast . adresu . , 

Pinigus galima siųsti money 
order ' iais , čekiais a rba S. V. 
pašto ženkleliais va rdu : A. Va-
lonis, Metropolitan S ta t e 
Bank, 2201 W. 22nd S t , Chi
cago, 111., kuris paėmęs per
duos iždininkui, pasiųs pakvi
tavimo kortą i r paskelbs dien
raštyje " D r a u g e . " J e i per dvi 
savaiti laiko aukotojas nepa
stebės savo vardo t a rp pa
skelbtų, arba neteisingai butų 
paskelbta, prašome kreiptis 
raštininko nurodytu adresu, o 
Klaida bus pataisyta. 

Kitų laikraščių prašau tą 
straipsnelį perspausdinti . 

Ramygalietig, 
Jonas Krotkus. 

me Vilniun i r toliau. Gal but, 
kad Amerikoje pasimatysime. 

Kazimiero Antanas buvo 
pas mane t r i s dienas atgal i r 
nuvažiavo su buriu kareivių 
linkui rytpiečių Lietuvos. 
Bučiuojame širdingai nuo ma
žiausio lyg seniausio visus. 

Mika i i r Kipras Petrauskai . 
15 Laisvės Alėja Kaunas 31 
d. Rugpj . 1920. 

Pr ierašas . Cia minėtas Kazi
miero Antanas y ra žymus as
muo Lietuvos karuomenėje. 
Kadangi j i s su savo pavaldi
niais y r a veikiančioje armrjo-
je, ta i , suprantama, ar tymes-
nių žinių apie jį negalima 
skelbti. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

SVARBU W E S T HAMMON 
DIEČIAMS. 

Sekmadienį, Spal io 3 d., 4 
valanda po pietų, Afiko Tara-
kutonio svetainėje, p a nume
riu 248 155 St . West Ham-
mond, lnd. , įvyks svarbios 
prakalbos. Kalbės įžymus kal
bėtojai. T a t visi Wes t Ham-
imindo i r apielinkės Lietu
viai nepraleiskite tos progos. 
Įžanga veltui. 

Kviečia prakalbų rengėjai. 

Tautos Fondo 32-ro sk. ir L. 
Raud. Kr. Rėmėjų Draugijos su
sirinkimas įvyks sekmadienyj, 
Spalio 3 d., tuoj po pamaldų, Šv. 
Jurjrio mokyklos kambaryj, ant 
3-čių lubų. 

Visi nariai kviečiami susirinki
mai!. Valdyba. 

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus 
fnėnesinis susirinkimas bus penk
tadienyj, Spalio 1 d., 1920 m., 
Unijos salėj, 1564 N. Robey str., 
7:30 vakare. Nariai kviečiami su
sirinkti. 

Frank Juozapavuia, sekr. 

DR-JA ŠV. J U R G I O K A R E I 
VIO IR KANKINTINIO ANT 

T O W N OF L A K E , 
«, CHICAGOJE. 

IŠ N O R T H SIDE. 

Lab. Sąjungos 6 kuopos susi
rinkimas įvyks sekmaelienyj, Spa
lio 3 d., tuojau po pamaldų, Šv. 
Mykolo Ark. parap. svetainėje. 

Susirinkiman kviečiame visus 
narius. Kadangi praeitą mėnesį 
nebuvo kuopos susirinkimo, tat y-
ra susibėgusių daug svarbių rei
kalų, kuriuos turėsime apkalbėti. 
Oras jau atvėso, tat reikės pagal
voti ir .apie tolesnį veikimą. 

Kviečia Valdyba. 

Prezidentas, Jurgis Lešinskis, 
4535 S. Honore St. 

Protokolų sekretorius, Nikode
mas Paukštis, 4416 Hennitage Av. 

Finansų sekretorius, Pr. Buzin-
skis, 4524 S. Wood St. , 

Ižd. Jurgis Brazauskas 4551 S. 
Hermitage Ave. 

Iždo globėjai: Aleksandra But
kevičius, 4512 S. Wood S t , ir Ka
zimieras Cisenas, 4623 S. Honore 
St. 

Susirinkimus ar-ja laiko kas 
paskutinį sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, 2 valandą po pietų. 
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LABAI ŽINGEIDŽIOS 

(PRAKALBOS 
f Šiandie, Spalio 1 d., 1920 m. 
| Šv. Jurgio Par. Svet., Ant Brigeporto 

Prasidės 7:30 vai. vakare 

f Bus išduotas pranešimas delegatu iš Washingtono ir sykiu 
Ims dar kiti kalbėtojai, kurie išaiškins dabartinį padėtį Lietu
voje. 

£ Kadangi Mass-Mitingas susidėjo iš visų Chicagos kolonijų, 
taigi tos kolonijos malonėkite prisiųsti » v o delegatus. 

Ateikite visi kas jaučiatės tikrais Lietuviais. Lietuvos prie
šas gula iš visų pusių ant Lietuvos. Nori atiimti Vilnių ir 
Suvalkiją — Visi kas gyvas kelkime baką, kad priešą jokių 
būda į Lietuva neišsileisti. Kviečia visus KOMITETAS. 
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Parsiduoda groeerne BU visais stu-
bos rakandais gulima ir vieną atsky
riai grocerne priežastis savininką, iš
važiuoja j kitą. miestą. 

14541 S. Hcrail tagc Ave. 

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANf, m 
S. S. " S U S Q U E H A N N A " 

15 Mew Turko tiesiai | 

BREMEN ir DANZIG 
17 Diena Lapkričio 

Kambarėl iai j Bremen nuo $175 iki $200 | Danzif $225. 
Trečia kliasą į Bremen $125 JDanzig $125. 

Karės Taxai $5 
U. S. Mail Steamship Company Iuc. 

, H . civAcserNius A CO. 
Generalc Vakarine Agentūra 100 North La SaUe Street, Chicago, III. 

IŠ TOWN O F L A K E . 

Nepaprastas, extra, susirinki
mas Saldžiausios Širdies Viešpa-
tics Jėzaus* dr-jos bus sekmadie-
nyj, Spalio 3 d , 2 valandą po 
pietų, Sv. Kryžiaus parapijinėje 
svetainėje. 

Visus narius širdingai kviečia
me skaitlingai susirinkti, nes yra 
svarbus reikalas. 

Valdyba. 

PINIGAI I LIETUVA-
Siųsk pinigus j Lietuvą per 

mūsų atstovą Joną , Kastėną, o 
jisai važiuoja J Lietuvą su pini
gu siuntimo reikalais. Jisai per
veš ir ypatiakai 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. 
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I PRANEŠIMAS 
S S 

West Pullman'o Lietuviams 
s Šiuomi pranešu West Pul lmano Lietuviams, kad aš" 
| a tp i rkau didelę ir gerai įrengtą apt ieką nuo R. F . Bogue | 

po numeriu 523 W . 120th S t . Tai-gi meldžiu savo tau-
•*• A* V* i # 1 1 * • • • • m H 

! 

Dr. M. Stupnicki 
3 Į 07 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yarris 50S2 

Valandos: — 8 Iki 11 i i ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-
mis nuo 6 Iki 8 vai. vakare. 

s 

I A. KARTANAS, Apttekorius f 
f S23 West 120 Street W. Pullman, ŪL | 
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IŠ KAUNO. 

Sevastopolis, Spal. 1.—Šiau
riuose , nuo Aleksandrovsko 
gen. Wrangelio spėkos paėmė 
nelaisvėn apie ^0,000 bolševi
kų kareivių. 

Kompozitoriaus Miko Pet raus
ko laiškas giminėms į 

Chicagą. 

Brangus giminėlės. Tai pa
gal i ausia'i abudu broliai susi
tikom vakar . (Kipras Pet
rauskas Miko t ikras brolis 
Petrogrado operos art is tas . 
Red.) . Pasakojo apie sunkų 
žmonių gyvenimą Rusijoje, a-
pie baisenybes, kurių mes čia 
pilnai nežinome. Ryt važiuoja- • • • • • • • • • • • I 

Ant Pardavimo 
-Negirdėta p roga gaut i gražų 

dviem pagyvenimais mūrinį na
mą i r ta ippat gerai ivšdirbtą biz
nį. P i rmos klesos knygynas i r ci
garų krautuvė. Namuose naujau
si į taisymai, ka ip va : visame na
me gazas, geriausi elektrom įvedi
mai, maudynės abejuose pagyve
nimuose, basementas, akmens pa
matas 2 pėdų i r 18 colių storas. 
Grindį s basemente cementinės. 
Garu šildomas visas namas . Su
ros naujausio* įtaisymo 1-mas pa-
gyvenimas^—.pirmos klesos kny
gynas ir cigarų krau tuvė kampas 
47-tos ir Wood gatvių. Grindįs 
muro, dur į s i r langai ąžuoliniai. 
2-ram pagyvenime dur įs i r langai 
t a ippa t ąžuoliniai. 

Parduosiu nam$ ir biznį vi
dut ine ka ina dėlto, kad išvažiuo
ju į Europą. Ats išauki te tuojaus į 

P. Makarewicz, 
• 1757 W. m SU Chicago, 111. 


