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Lenkai Sunaikinę Bolševi-

Taip Paskelbiama iš Varšavos 
PRAGAIŠUS NAUJA TROTZ 

KIO OFENSYVA. 

Bolševikų kareiviai žudą 
savo vadus. 

BOLŠEVIKINEI RUSIJAI 
GRŪMOJA SUKILIMAI. 

Varšava, Sįjal. 2.—fiiauri-

Neramybės siaučia ypač 
Petrograde. 

Stockholmas, Spal. 2. - Iš 
niam karo fronte Rusu armija' Rusijos čionai atkeliavo 250 
kuone visiškai nugalėta. Prancūzu pabėgėlių. Jie sako, 

Anot.apturimų čia žinių, so-'.PK bolševikinėj Rusijoj nu-
vietų karuomenės būriai be- j jaučiama kas tokio negera. Sa

ko, jog neramybės apsireiškia 
tarpe pačiu bolševikų kareiviu 
Petrograde. 

tvarkėje bėga rytų linkon, kad 
nepapulti Lenkams nelaisvėn. 
Lenkai be atlaidos vejasi Ru
sus. 

Cm militariniai ekspertai 
tvirtina, jog Lenkų laimėjimai 
galutinai sukone veikė visus 
Trotzkyo pienus pakelti rude
ninę ofensyvą prieš Lenkus su 
tikslu šituos išmušti iš terito
rijų, kokias jie užėmė po nepa-
vykimo bolševikams paimti 
Varsa vą. 

Žudę. savo vadus. 

Iš karo fronto raportuoja
ma, jog viena Rusų divizija 
pasidavus Lenkams po išžudy
mo visų savo komisarų, katrie 
verste verte kareivius stipriai 
priešinties Lenkams. 

Toliaus pranešama, jog tre
čiosios bolševikų armijos va
rinas pasidaręs galą, kuomet 

šaudymai aplink Kronštadtą. 

Pirm iškeliausiant iš Reve-
lio, Estijoj, Prancūzai girdėję 
dideMius trenksmus ir iš dide
lių anuotų šaudymus Kron-
štadto šone. Jie nuomoniauja, 
kad tenai turės but pakilusi 
revoliucija prieš bolševikus. 

Apie abelną padėtį bolševi
kinėj Rusijoj Prancūzai sako, 
jog tenai pragyvenimui yra 
tiek viena priemonė, arba už-
siimdinėti plėšimais arba par
siduoti bolševikų valdžiai. 

600 Prancūzų Rusijoje. 

Jie sako, jog vidurinėj Ru
sijoj esama apie 600 Prancūzų. 
Jie tenai visur išsisklaidę. 

Bolševikinėj Rusijoj sklei-

LENKAI PAĖMĘ NELAIS
VĖN VISĄ 4-JA BOL

ŠEVIKU ARMIJĄ, . 
Ryga, Spal. 2.—Karo žinios 

iš Rusų-Lenkų ir iš Lenkų-Lie-
tuvių mušiu frontų kuone visai 
čia užtemdė taikos konferen
cija. 

Lenkų taikos delegacija iš 
(Jardiuo-Lydos šono gavo ži-
niŲ, i°K lankai kuone visą 
bolševikų 4-ąją armiją apsupę 
ir paėmę nelaisvėn. 

Nelaisvėn paimtas visas ofi-
cierų štabas, išėmus vyriausią 
armijos vadą ir štabo viršinin
ką. Paskiau pranešta, jog vy
liausias vadas viename miške-
lyj nusižudę*. 

Tad Lenkams tekę 26,650 ne
laimių, 426 kulkasvaidžiai, 166 
lauko lengvos armotos ir 26 
sunkiosios armotos. 

Tarpe nelaisvių yra specija-
lii būrys komunistų iš Petro
grado ir daugybė teelmikalių 
vyrų. 

Lenkai, gavę čia tokių žinių, 
kuone visai pamiršo apie tai
kos konferenciją. Sovietų de
legatų pirmininkas ragina 
Lenkus pasiskubinti su atsaky
mu klausime įžangiamosios 
taikos. Bet Lenkai nieko ne
daro. Laukia daugiau džiugi
nančių juos žinių iš karo fron
to -. —-

Bolševikų delegacijos pirmi
ninkas Joffe konferavo <m An
glijos komisijonierium. Kalba
ma, ar kartais Anglija neįsi
maišys šiton Rusų-Lenkų kon-
ferencijon. 

INDUSTRIJALISTAI REN
GIASI PAKELTI TERORĄ. 

Apie tai gyventojus perspėja 
kongresmanas. 

Tacoma, Wash., Spal. 2.—Ši
tos valstijos trečiojo apskričio 
kongreso atstovas Jolinsto-n 
paskelbė, jog industrijai i štai 
(Industrial \Vorkers of tlie 
World) yra suplenavę šiaur-
vakaruose pradėti terorizmo 
laikotarpį į sekančias dvide
šimtį dienų. 

Atstovais perspėjimu pažy-

BA V ARIJA IR VĖL GALI 
SUSILAUKTT KARALIAUS. 

Juo pramatomas buvęs Bava
rijos sosto įpėdinis. 

Paryžius, Spal. 2.—Prancū
zijos užrubežinių reikalų ofise Į 
gauta informacijų, jog Bavari
jai busianti sugrąžinta nionar-
cbija. Karalium nužiūrimas 
buvęs Bavarijos sosto įpėdinis 
princas Rnpprecbtas, kurs di
džiojo karo metu vadovavo 
všiaurinei Vokiečių armijų gru
pei. 

Nesenai Bavarijos sostinėj 

Katalikai Šaukiami 
Gelbėti Badaujančius 

Chicagos Arkivyskupas Atsi
liepia Tuo Tikslu 

mi, jog Seattle policija ir fe- MunicJje buvo paminėjimas 
deralė valdžia vra gavusios l k a r e žUVUsių. Parodavime pir-

laiSku anoniminių JairfKų apie tuos m į a U s ia ėjęs princas Rupp-
radikalų pienus. Sakoma, jie : j^fctaą gi paskui jį sekęs 
sumanę ir nutarę sprogdinti.feldmaršalas Ludendorff su 
finansines įstaigas ir kitus Bavarijos princu Leopoldu. 
viešuosius trobesius Tacomoj, 
Portlande ir Seattle. 

Darbuojasi federaliai agentai. 

Federaliai agentai turi tuos 
laiškus ir darbuojasi susekti 
jų autorius. Laiškuose pasira
šo " Darbininkų draugas/ \ 

Kongreso atstovas- Jolinston 
paskelbtam pareiškime pažy
mi, jog industrijalistai pa
skelbę savo kuopuose referen
dumą nubalsuoti, ar legalę pa-
gelbą, duoti suareštuotiems in-
dustrijalisianis nariams, ar 
imties dcitdkių priemonių. 

Indu>trijalistų vadai *tovi 
už tai, kad nereikalinga jokia 
legalė pagelba suareštuotiems. 
Vietoje to pakelti keršte ir at
simokėti teroru savo priešinin
kams. 

mus. 

pamatęs, kad jo visos pastan- ^iamos žinios, jog gen. Wran-
gos niekais nuėjusios. Į S e l i o . karuomenė nugalėta. Ir 

Lenkų Poznaniaus karuome-ji ie stebėjosi čia pirmukart mi
nė be sulaikymo briaujasi r y - U i r d ? a P , e t o ^ m > r o l ° l a , m ^ 1 " 
tų linkon. Paimta Baranovi
čiai. Tai svarbus geležinkelių 
mazgas ir raktas į buvusius 
Vokiečių apkasus. Baranovi
čiuose paimta daug karo me
džiagos. 

Lenkai netoli Vilniaus. 

VVRANGELIO KARTJOMENĖ 
PAŽMĖ CHARKOVĄ. 

Yra pavojaus pačiam Kijevui. 

TURKIJA NORI GAUTI 
PASKOLOS. 

Konstantinopolis, Spal. 2. — 
Čia gauta žinių, jog gen. 
Wrangelio karuomenė paėmė 
nuo bolševikų miestą Cbarko-
vą, ITkrainijoj. 

Tasai gen. Wrangelio~laimė 

Pietuose nuo Pripet Rusai 
atblokšti atgal skersai upės 
Sluč. 

Lenkų raitarija, veikiančioji 
Volinijoj, staiga pasuko ir, j į m a s priskaitomas prie svar-
ėmė briauties pietrytų linkon.: biausių laknėjimų visoj jo 
Užėmė Novograd-Volinsk, kur j kampanijoj prieš bolševikus. 
yra kuone pusiaukelis tarpe Vietos Rusai nacijonalistai ne

gali atsidžiaugti ta žinia. 
Jie sako, galimas daiktas, 

kad no šito laimėjimo gen. 

Lucko ir Kijevo. 
Naujausieji raportai iš karo 

fronto nurodo, kad Lenkų ar
mija pasivariusi jau už 30 mai- | W r a n g e l i o < p A k o s busiančios 
lių nuo Vilniaus, Lietuvos sos-! . .. , f — • T « 
tinės. Tr Lenkai briaujasi to
liaus. 

BULGARIJA GAUS PINIGŲ 
ANGLIJOJ. 

,pakreiptos ant Kijevo. Ir gali 
mas daiktas, kad IJkrainijos 
sostinės gali netekti bolševi
kai. 

Cbarkovas yra* už 250 mai
lių šiauriuose nuo Azovo jūrių. 

KARALIUS SUGRYŽO 
MADRIDAN. 

Sofija, Bulgarija, Spal. 2. — 
Bulgarijos ministeris pirmi
ninkas Stamboulisky trumpoj 
ateityj iškeliauja Londonan. Madridas, Spal. 2.—Ispani-

Bulgarija nori gauti 100 mi- jai grūmoja politikinis krizis. 
lijonų dol. paskolos Anglijoje, i Todėl Madridan staiga sugry-
Sakoma, jog Anglija prielan- žo karalius ir atliko konferen-
kiai atsinesanti į paskolos ciją su ministeriu pirmininku 
klausimą. ' Dato.-

Sako, neturinti pinigų, nega
linti pildyti taikos sąlygų. 

Konstantinopolis, Rūgs. 30. 
—Turkijos sultano valdžios 
ministeris pirmininkas (didy
sis veziras) Ferid pana čia tal
kininkų komisijonieriams in-
davė ilgą memorandumą. Jis 
nurodo, jog Turkija mielai no
rinti pildyti taikos sutarties 
sąlygas. Bet negalinti to pada
ryti del suirusio finansinio pa
dėjimo. 

Ižda6 tuščias, valdininkams 
algos išmokamos tik mažomis 
dalimis* Ir jei padėtis nepasi
taisys, nežinia kas galės įvyk
ti. 

fttai 7,000 atsitarnavusių ofi-
eierų vis garsiau šaukia sau 
pensijų susirinkę priešais karo 
ministerio ofisą. Jie grūmoja, 
kad jei jiems pensija nebus 
išmokėta į dešimtį dienų, jie 
patį ministerį pakarsią ant 
augščiausio Stambule stulpo. 

Ferid paša prašo talkininkų 
paskolinti pinigų. Paskolą ža
da apdrausti natūraliais šalies 
turtais. Pažymi, jog iš privati
nių versmių paskolų negali 

DAR VIENAS MEDALIS 
GEN. PERSHINGUI. 

Sakoma, princas Rupprecb-
tas yra palinkęs prie federali-
stinių sumanymų. Būtent, kad 
kiekviena Vokietijos valstybė 
butų liuosa pasiskirti sau pa
tinkamą valdžios formą, turėti 
atskiria nuosavą karuomenę ir 
nuosavus diplomatinius santi-
kius su užrubežiais. 

BADAS IR VARGAS CEN 
TRALINJĖJ EUROPOJ. 

LENKAI APTURI DAUG VI 
ŠOKIOS MEDŽIAGOS. 

Iš Suv. Valstijų pasiųsta 
laisvanorių. . 

Washington, Spal. 2. — Iš 
Kuropos laukiamas atkeliau
jant Prancūzų gen. Foyolle. 
Jis atvež gen. Persbingui dar 
vieną atsižymėjimą—militarinį 
medalį. 

Londonas, Spal. 2.—Kibirk-
štinėje dopešoj* iš Maskvos 
sakoma, jog Lenkija nuo tal
kininkų per Danzigą apturi 
daug visokios sau reikalingos 
medžiagos. 

Anglija, sako, prisiuntus 
septynis garlaivius su amuni
cija ir tris tankas. Kitais dvy
lika mažesniais laivais atga
benta provizijos. 

Kad tuo tarpu Suv. Valsti
jos prisiuntė šešis laivus su 
laisvanoriais. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS fvV.S.S.) 

AIRIAI NEGIRDI GREY'-
AUS SUMANYMU. 

SINN FEINERIAI NORI 
LIUOSOSIOS ATSA

KOMYBES. 

Policijinis teroras nepaliauja. 

Dublinas, Spal. 2. — Vieė-
grafo Grey'aus naujas suma
nymas Airijos klausime čia 
daugelio atkreipė domą. Bet 
viešoji opinija yra priešinga 
tokiam naujos rųšies apsi
sprendimui. 

Vidutiniai Airių elementai, 
rasi, ir palinktu prie to suma
nymo. Bet vyriausieji sinn-fei-
neriu vadai nenori nei klausv-» • 

ti. 
Jie sako, Anglija praeityje 

yra buvus pažadėjus daug gra-
ga'uti. Bet jef ir butų galima'žių daiktų Airiams. Bet tai vi-
tas padaryti, tam tikslui p ir - , s a i r *to° t i k v i ™ I™™dėji-
miausia re ika l ing i talkinin- m a i -
kų leidimas. , Į Sinn-feineriai, sakoma, su-

Talkininkų komisijonieriai tiktų su tuo sumanymu tik 
pažadėjo apie ,tą visą reikalą taip: Kad jeigu Airiai į du 
pranešti savo vyriausybėms. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

metu negalėtų susitaikinti sa
vitarpiai, Anglija visvįen turi 
prasišalinti iš Airijos ir šaltes 
likimą palikti liuosąjai pačių 
Airių atsakomybei. 

"Akis ui akį." 
Policijinis teroras nesiliau

ja Airijoje. Daugel vietose 
žmonės užpuldinėjami, atlieka
mos žmogžudystės ir manta 
naikinama. 

Droghedoj teroristai išlipdė 
atsiliepimą,, .kuriame pasaky
ta: , . 

"Drogheda, apsisaugok! Jei
gu šitose apylinkėse bus nu
šautas poliemonas, bus sušau
dyti penki vyriausieji sinn-fei-
neriai. Tai nėra jokia prievar
ta. Tai tik akis už aki. 

"Mes nesame kokie girti pa
siutėliai atkeršintojai, kaip 
mes esame perstatomi Dublino 
'puodelių.' ^Mer; neieškome 
grobių. Mes įKHižpuldinėjame 
moterų. Mes esame tokie pat 
žmonės, kaip kiti krikščionys. 
Bet mes patys ir taip perilgai 
susilaikėme." 

50-ta diena badauja. 
Vakar suėjo 50 dienų, kaip 

Londono kalėjime badauja 
Corko lordas majoras McSvvi-
ney. 

Sulig skelbiamų žinių, jis la-
bai sumenkėjęs. Bet jo padėji
mas neaiškus. Vieną dieną jis 
rbdosi veide kiek skaistesnis, 
neperdaug kūnu nutirpęs. Ki
tą diena su juo būna visai »blo-

| gai-

J. A. M. Chicagos Arkivy
skupas Jurgis V. Mundeleinas 
vakar paskelbė atsiliepimą j 
visus Suv. Valstijų katalikus 
duoti pagelbos vargstantiems 
ir badaujantiems gyventojams 
centralinėj Europoj, ypač Aus
trijoj ir Vokietijoj. 

Chicagos Arkivyskupas "yra 
Praplatinimo Katalikų Bažny
čios Draugijos Suv. Valstijose 
kanclieris. Tad tos Draugijos 
vardu paskelbta atsiliepimas i 
katalikus. 

Prie atsiliepimo prisegta ra
portai praloto Francis Clement 
Kelley ir kunigo Thomas V. 
Stannon iš Chicagos, taippat 
kun. P. Guilday iš katalikiško 
universiteto Washingtone. Tie 
trys gerb. kunigai per tris mė
nesius tyrinėjo žmonių padėji
mą centralinėj Europoj ir apie 
tai pranešė paminėtos Draugi
jos valdybai. 

Pilni tų tyrinėjimų raportaf 
bu* oficijaliai paskelbti Pra
platinimo Katalikų Bažnyčios 
Draugijos organe "Extension 
Magazine" ir Chicagos Arki-

čiančias baisenybes vargingam 
žmonių gyvenime. u 

vyskupijos 
World." 

organe a Nev 

Karas jau pasibaigęs. 

Atsiliepime Chicagos Arki
vyskupas sako: 

"Didysis karas pasibaigė. 
Mes nediskusuojame apie to 
karo priežastis, teisybę ar ne
teisybę, nei nesiinteresuojame 
tame, kiek daug pergalėtojai 
gali reikalauti ir nugalėtieji 
ištesėti duoti. Abelnojo didelio 
apskaitymo dienoje . Tasai, 
Kursai permato žmonių širdis, 
paduos teisingą nuosprendį, ir 
ligtol kaip jųs, taip aš, turime 
laukti. . r; 

"Vienas daiktas yra tikras 
—baisi atmokestis laukia visų 
tų, kurių išdidumas ar godu
mas ar savimeilė atliko tas 
baisenybes. Tos baisenybės pa
lietė ypač tuos, kurie nieko 
•bendra neturėjo su karu, kurie 
kare nedalyvavo, kaip tai mo
teris ir vaikus. Ar tie nekalti 
žmonės šiandie, du metu po 
karo, turėtų badmiriauti; ypač 
tokiais laikais, kuomet jūrės 
užklotos visokios rųšies lai
vais kaip dar nekuomet pir
miau, kuomet mūsų javų užde-
rėjimai yra didesni kaij> pir-
miaus, kuomet galvijai ganosi 
kuone kiekvienoje pakalnėje, 
tai butų tiesiog neintikėtinas 
daiktas. 

"Tegu kalba tie, kurie visoj 
centralinėj Europoj vargus 
matė nuosaviomis akimis, ku
rie girdėjo pagelbos šauksmus 
nuosaviomis ausimis. Viskas-, 
ką aš noriu, idant jųs paklau
sytumėte ištraukų iŠ laiškų 
trij^ Amerikonų kunigų, kurie 
kiek laiko išbuvo Viennoje ir 
kurie parašė iš ten apie siau-

Badauja kunigai ir vienuoliai. 

Pirmąją laišką Arkivysku
pas paduoda nuo praloto Kel
ley, kurs Austrijos vargdie
niams padalino $50,000. Jis 
laiške sako: 

"Austrijoj ir Vokietijoj ku
nigų ir vienuolių padėtis ap
verktina. Negalima to visa ir 
aprašyti. Mano sąkeleivis vi
sas laikas vos susilaiko nuo 
ašarų. Ir aš pats negeriaįf, 
Žiemok metui nėra reikalingi! 
drabužių, nėra . anglių, labai 
mažai riebumų. Baisus daik
tas apie tai ir pagalvoti. K; 
nors turi but daroma, nes dau
gelis tų žmonių turės sušalti 
ar badu numirti." 

Chicagos Arkivyskupas 
baigdamas paskatina Ameri
kos katalikus but Gerais Sa-
mari tonais. Paskatina gelbėti 
vargstančius ir badaujančius. 
Katalikai turėtų imties to gai
lestingojo darbo. Nes milijonai 
žmonių, kaip vyrų, moterų ir 
vaikų, kenčia baisų vargą *ir 
badą. Kad tuo tarpu artinasi 
žiema. 

KINIJOJE PANAIKINTA 
SENOSIOS RUSUOS 

ĮSTAIGOS. 

Shanghai, Kinija, Spal. 2.— 
Kinijos vyriausybės parėdymu 
panaikinta senosios Rusijos 
valdžios pasiuntinybė ir vi<i 
konsuliatai. 

Senosios Rusijos valdžios 
pasiuntinys Kinijoje, princas 
Kudašov, tam priešinosi, pro
testavo. Bet nieko negelbėjo. 

Kinijos vyriausybė sako, 
kad senosios Rusijos valduos 
jau senai nėra, tad ir tos va£ 
džios Rusai valdininkai dau
giau čia nereikalingi. Nes jie 
nieko neatstovauja ir yra t$k 
apsunkinimas Kinijos respub
likai. 

Visus Rusijai priklausančius* 
reikalus Kinija pavedė kontro
liuoti Prancūzijai. 

ORAS. 
Chieago ir priemiesčiai.—Šian

die gražus oras; rytoj gali but ko
kia atmaina; kiek šilčiau. 

Temperatūra vakar auRŠč. r>7, 
žemiausia—41 1. 

Saulė teka 6.48, ledižiasi 6:30, 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Spalių 1 
buvo tokia sulig Merchants Lotu 
and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.4t 
Lietuvos 100 auksinų 1.6b 
Lenkijos 100 markių .44 
Vokietijos 100 markių 1.66 
Prancūzijos už $1.00 14 fr. 88 
Italijos už $1.00 23 1. 90 
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ttSrtJTTŲ KATALIKŲ DIE1TRA4TIS 

"DRAUGAS" 
M u kasdiena išskyrų* nedtldienia*. 

PRENUMERATOS KADIA: 
GKEOAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metanui 98.00 
Pusei Meto. . . . . . . . ^ • • . . « • • . 4.00 

SUT. VALST. 
Metams f«.00 
Pusei Metų S.OO 

Prenumerata mokasi tškalno. Lai
kas skaitosi nuo uistrasymo dienos 
oe nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia siu
sti Išperkant krasoje ar eiprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus 1 
registruotą laišką. 

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

Tel. Roosevelt 7791. 

D R A U G A S 
1 • " , • " = = 

Pirmadienis, Spalis 4, 1920 m. 

S S 

Taip 
Valstybinis Fondas. 

Į šį numarį dedame gražų 
gerą ir būtinai reikalinga Uo
sio perspėjimą Lietuvių kata
likų visuomenei, kad nesiduo
tų pagauti gražiais žodžiais. 

Ponas Vileišis nemoka 
dirbti Lietuvos darbą taip, 
kad nepatarnavus savo myli
majai srovei arba partijai, 
kad neužgavus kitokių nuo
monių žmones ir jų įstaigas. 
Pirm keleto savaičių mes bu
vome priversti pasakyti vi
suomenei, kad p. Vileišis ko
voja su Tautos Fondu. Tos or
ganizacijos pirmininkas taip
gi išbaigė savo gilų ir gausų 
kantrumą. Dabar ir Uosis, sto
vėdamas nuošaliai, nebepa
kenčia. Ir jis sako, kad Lietu
vai nebus naudos ii kadžio, 
mo pagalių Tautos Fondui į 
ratus. 

Mes susyk matėme ir mato
me taip vadinamo Valstybinio 
Fondo mirtinąsias ligas, bet 
gerbėme Lietuvos atstovą ir 
klaidas darantį, dėlto dėda-
vome pranešimus apie tą p. 
Vileišio Fondą. Dabar turime 
šaltai ir ramiai pažiūrėti, kas 
gal Amerikoje gyventi ar Tau
tos Fondas ar Valstybinis 
Fondas f 
- Tautos Fondas yra neofici-
jalė įstaiga. P-nas Vileišis rū
pinami Amerikiečiams įkalbėti, 
kad Valstybinis Fondas bus 
oficijalė Lietuvos Respublikos 
įstaiga. Bet jeigu oficijaliai 
Suvienytų Valstijų asmenys 
užklaus pono Vileišio, ar " Val
stybinis Fondas" yra Lietu
vos Respublikos įstaiga, tai 
pats p. Vileišis turės užsigin
ti to valstybiškumo. 

Mes esame ne maži vaikai ir 
žinome, kad Lietuvos Respu
blika neturi savo žemės Suvie
nytose Valstijose, todėl nega
li kurti joje savo valstybinių 
įstaigų. J i galėtų turėti žemės 
tiek, kiek reikia Lietuvos At
stovybės namams, bet nei to 
neturi. Tai nėra nei šnekos a-
pie įsikūrimą kitų Lietuvos 
valstybinių įstaigų. 

Kiekvienam šiek tiek išma
nančiam valstybių teises yra 
aišku, kad p. Vileišio kuria
masis "Valstybinis Fondas" 
negalės būti Lietuvos valstybi
nis tol kol bus Amerikoje. Čia, 
Suvienytose Valstijose, žmo
nės labai brangina prekybos 
ir jas skelbimų laisvę. Todėl 
cia valdžia nedraudė alaus 
dirbtuvei pasivadyti National 
Brewery. Bet del to vardo anas 
bravaras nevirto ofieijale Su
vienytų Valstijų įstaiga. Ly
giai ir p. Vileišio padaras ga
lės vadintis Valstybinis Fon
das, bet jis bus taip pat priva

tinis, kaip ir Tautos Fondas. 
Lengva butų pailginti Uo

sio paduotąjį' sąrašą tų atsiti
kimų kaip laisvamaniai bandė 
pakenkti Tauto* Fondui. Me* 
apgailestaujame, kad į tų ken-
kikų eilę stoja ir Lietuvos At
stovas. Jis stoja taip netaktin
gai, kad kenkia patiems svar
biesiems savo uždaviniams. 

Jo priedermė buvo sudaryti 
susipratimą tarp Suvienytų 
Valstijų ir Lietuvos. Jam be
dirbant Amerikoje išnyko vi
sas buvusis susipratimas tarp 
jos ir Lietuvos. Jis drįsta už
kabinti Suvienytų Valstijų su
verenitetą. Rengimas Valstybi
nio Fondo Lietuvai Amerikoje 
yra didesnis to suvereniteto 
įžeidimas, negu kad buvo nu
tiesimas kabelio iš salas Bar-
bados į Floridą. Del to kabelio 
Suvienytų Valstijų karo lai
vai tapo pasiųsti su įsakymu 
pradėti karą, jei kabelio tiesi
mas nebus sustabdintas. Taip 
Amerika gynė savo suvereni
tetą nuo Anglijos. 

Kada Lietuvos atstovas tą 
suverenitetą įžeidžia, tai Su
vienytos Valstijos savo karo 
jiegų nejudina, bet Lietuvos 
neprigulmybės nepripažįsta, 
Lietuvių delegacijos prie Pre
zidento, ir Valstybės sekreto
riaus neprileidžia. Tai tiek mes 
turime iš mūsų diplomato dar
bų. Jis nei nemato tų savo 
veikimo pasekmių. P-nui Vi
leišiui atstovaujant Lietuvą 
jos santikiai su Suvienytomis 
Valstijomis pasidarė Lietu
viams nepakenčiami. IŠ p. 
Golby'o notos galime numany
ti, koki jie yra Suvienytoms 
Valstijoms. 

Trumpai prieš didįjį karą 
Vokietija buvo organizavusi 
įvairiose svetimose viešpatijo
se savo valstybės iždo šakas. 
Jos vadinosi Marineverein. 

ti,įų valdžios skersai 
žiurėjo į tas Vokietijos vals
tybės iždo šakas, ar šaknis, 
įaugusias į svetimas žemes. 
1917 ir 1918 metais to Vokie
čių valstybinio iždo visas tur
tas tapo konfiskuotas. Visi to 
fondo nariai tapo paskaityti 
prie nusikaltėlių. Kurie buvo 
piliečiai, tie tapo įtarti, kad 
svetimai viešpatijai tarnauja 
daugiau negu savajai. Kurie 
nebuvo piliečiai, tie tapo pris-
kaityti prie kenksmingų sve-
timžemių. 

Jei kas panašiai pasidarys 
su "Valstybiniu Lietuvos Fon
du" p. Vileišis sau išvažiuos į 
Europą ir tiek to. Bet liksis vi
si tie žmonės, kurių patrijotiz-
mą jis įvedė į nereikalingą ir 
pavojingą dalyką. Jie pateks į 
concentration camps, bet ji3 
jų keiksmų negirdės. 

Stebėtinas dalykas. Ponas J. 
Vileišis elgiasi lyg norėdamas 
išvesti Suvienytų Valstijų 
Valdžią iš kantrybės, kad ji jį 
"netikėtai" išsiųstų iš Ame
rikos. 

Dar Vienas Bandymas. 
Lietuvos valdžia* at*tovw 

p. J. Vileišis iŠ savo valdiško 
ofi*o išsiuntinėjo plačiai (kiek 
tik adresų turėjo) pakvieti
mus steigti jojo kuriamojo 
neva valstybės fondo skyrius 
ir siųsti atstovus į steigiamąjį 
suvažiavimą. 

Yna tai dar vienas mėgini
mas nuslopinti Tauto* Fondą, 
tuo pavojingesnis, kad cia pri
sidengiama autoritetu Lietu
vos valdžios. Organizuoja, kvie 
čia, ragina ne pilietis Vileišis, 
ne draugias Vileišis, bet "Lie
tuvos valstybės atstovas Jo
nas Vileišis." 

Turime visų-pirma pažymė
ti, kad gerai organizuotoje 
valstybėje ir prie normalių 
santikių, tokie atstovų žygiai 
nebūtų pakenčiami. Jeigu p. 

Vileišis nori amarikie&uf In-
tikinti, kad jisai turi legalę 
ir moralę tei*ę steigti čia ii 
Amerikos gyventojų pastovia* 
Lietuvos valstybines organi
zacijas — lai jisai paskelbia 
spaudoje aavo 4am darbui in-
galiojimus, gautu* iš Lietuvos 
valdžios. Berods atsimename 
jojo pirmuosius atsivežtus in-
galiojimus. Tuose nebuvo mi
nima apie viršiau paminėtas 
teises. Juk tai ir suprantama. 
Lietuvos valdžia ant tiek jau 
gudri, kad žino savo teisių 
ribas. J i neduos, savo atsto
vams ingaliojimų organizuoti 
savo valstybės reikalams ki
tos šalies gyventojų ir pilie
čių. Amerika teisingai galėjo 
šnairuoti į Martenso veikimą. 
Galėtų pašnairuoti ir į p. Vilei-
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šio veikimą, B*t ne tik dėlto 
Lietuvos vaidila negalėjo to* 
kių ingaliojimų duoti. Lietu
von valdžia aegatt Ir nenori 
paniekinti prašaus veikimo 
Amerikiečių Lietuvių, kurie 
ligšiol Lietuvos valgtijaj j ^ -
gelba nešė per savo visuome
nines įstaigas. Juk štai kad, 
ir mūsų T. Fondas yra gavęs 
vieao pripažinimo ir padėkos 
ir iš p. Valdemaro ir iš kitų 
valstybės vyrų ir berods iš pa
ties p. Vileišio lupų. Jeigu 
Lietuvos valdžia butų griežtai 
atmainiusi savo nuomonę — 
nuo pripažinimo į pasmerkimą 
ir atmetimą, tad lai p. Vileišis 
parodo mums tam dalykui do
kumentus. Pakol jisai to nepa
darė, mes turime pilną teisę 
manyti, kad p. Vileišis išnau
doja augštą Lietuvos valstybės 
vardą savo siauriems ir neaiš
kiems tikslams ir kad dėlto el
giasi neteisėtai ir nekorektin-

gai. Prieš tokius žingsnius p. 
Vileišio turime griežtai pro
testuoti jau vien dėlto, kad 
geibėjų* prestižą Lietuvos val
stybės, kurios atstovą* virsta 
nebepakenčiamu biurokratu ir 
autokratu — gal ypatingai 
dėlto, kad del susinėsimų keb
lumo sunkiai jisai čia įpli m> 
ti savo valdžios kontroliuoja
mas. Žinodami savo teisės ir 
savo pamatus, mes, Lietuviai 
katalikai, žinoma, nesiduosime 
p. Vileišiui mus pagauti ir su
klaidinti. Kaip ligšiol, taip ir 
toliau visokeriopą pagelbą Lie
tuvai mes nešime per savo 
Tautos Fond$, pasitikėdami, 
kad tuo anaiptol Lietuvos val
stybei nenusidėshne. 

Tik mums pravartu butų su
prasti paslėptu* tikslus da
bartinė* p. Vileišio akcijos. 
Tad įsižiūrėkime ir palyginki
me. 

• (Tąsa ant 3 pusi.). 

TAUTOS FONPO SKYRIŲ 
VALDYBŲ DOMEI. 

Praeitam Tautos Fondo 
Seime liko užgirta užvesti vi
siems T. F. nariams bei auko
tojams pakvitavimo knygutes 
vietoje duodamų štampų. Tai
gi, gerb. skyrių valdybos mel
žiamos atsisaukt, kiek kuriam 
skyriui reikės minėtų knyge
lių. Knygelės jau gaminamos 
ir netrukus bus galima gauti. 
Skyriai malonės pranešti 
skaitlių reikalaujamų knyge-
liij-

Kazys J. Krušinskas, 
T. F. Sekr. 

222 S. 9-th Street, 
Brooklyn, N. Y.. 

PIRKITE UBTUV08 VAI, 
BTYB28 BONŲ. 

V* 

REIKALINGOS MERGINOS ir MOTERYS 
• 

prie lengviausio ir smagiausio darbo 
Nepadaro jokio skirtumo ar turite Prityrimą ar ne 

DARBAS YRA LENGVAS IR GREITAI IŠMOKAMAS 
Qera mokestis su Liberal Bonus išpradžiu. Gera proga 
prasllavinlmui. Trumpu laiku jųs uždirbsite $ 1 8 . 0 0 į sa
vaite Ir daugiau. 

MES UŽMOKAME JŪSŲ CAR FARE 
• ' • * i i . , . 

[GATVEKARIU T1K1ETAI DUODAMI DYKAI) 

*i> paveikslai parodo svetimo ir pripildimo mašina*, iš to 
Kalima suroti , kad dirbančioms prie Jų aėra sunkumo. 

I Mes duodame Jums darbinius 

Ms paveikslas parodo Lahcllinjr skyrių, cia matosi kaip 
merginos atsisedė dirba prie dėjimo vaisbašenkliu. 

- j i e plaunami kas savaitė: 
r ir Daktaro priežiūra-viskas dykai 

Kam-gi praleisti laiką ir energiją važinėjant kas ryta ir vakarą į Didmiestį, kuomet gali dirbti tokioj sma
gioj ir parankioj vietoj f 

Didžiausia planla tokios rūšies — i lcna B žvaliausiu, ir moderniškiaus Fabriku su tokia gražia apie-
linkc — švaru ir sveikas dirbti kiekvienam — saulės šviesa ir šviežias oras. 

Jųs Esate Kviečiami Atsilankyti ir Pamatyti 
NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS 

Netoli Nuo Jūsų Gyvenimo Vietos 
GALI PASIEKTI MUS VAŽIUOJANT SEKANČIOMIS LINIJOMIS. 

OBAVVFOBD AVENUE KARAIS 12 GAT. KARAIS HARRISON GAT. KARAIS 
OOLORADO AVE. KARAIS MADIflON GAT. KARAIS. 

GARFIELD P ARK " L " kuris susijungia su visomis Unijomis. 

Del Vietų Kaipo Dienų Darbininkes ar- Ngittlnes DaroiniDkeg, Malonėkite Atsišaukti! 

4100-28 FILMORE STREET-Main Kntrance 
• * 

Calumet Baking Powder Company 

—- s 
Pirmadif 

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

Buk kirpėju. Kir
pėjai visur reik*-
laujami. Geriau
sia* amatas, mes 
išmokiname j ke
letą savaičių, pri
tyrimas duoda
mas mokinanties. 

Vietos atdaros. Specljalis Kriaučy-
stes Skyrius, mokslas užganėdina 
viaus. 

MASTER SCHOOL 
lfO N. State Si. 

Kampas Lake St. aut 4-tu lubų. 
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„ DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 So. Afiland Avenue 
fpccij^listas 

DŽIOVV, MOTERŲ ir VTOŲ LIGŲ 

Valandos nuo 10 iki l t išryto; nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:1* 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 28S0 

tšpt w n w > f e » — » s i M t w 

DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas S I * So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Chicago. ELL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriakų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANOOB: Kuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 4 iki 8 valan
dą, vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 

Telefonas Yards 687 

I 

DR, S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Ofisą* Ir Gyvenimo vieta 

2352 South Halsted Street 
AB* viriau TJnlveraal State Bank 

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

Nedėliomis nuo 10 iki $. 
• Telefonas Yards 2544 

• ^ — i m ą * = 
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Dr. C. Z. Vezeflšs 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo d ryto iki 9 rak 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės 

C 

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

Tel Ganai 2118 
Valandos: 10 ryto iki I vak 

Gyvenimas 
28Ji W. 6Srd Str, 

Tel Prospect $440. ] 
HJ 

Telefonas Pullman 8M] 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 So. Michigan Avenue 

U—iand, III. 
VALANDOS; 9 ryte iki 9 M 

42 ir Pullman 84J tiso. 
= 

> • " " 
Telefonas Boulevard Ol t t 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

SSS1 South Halsted Street 
Valandos: 9—12 A. M. 

1—5; 7—8 P. M. 

• ' ' 

Dr. I. L MAKARAS 
Lietu*}* Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 1000O So. Michigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryta; 2 iki 4 pa 

piet, 6:30 iki 8:80 vakare. 
Residenclja: 10518 Perry Ave., 

8 iki 9 ryte, 5 iki 6 vak. 

• • • m • • ! • • • — • • i» • • „ Į , , , , J 
A. PETRA/nS S. FABUOVAS 

A. PETKAUS * C0. 
Morttfage Bank 

REAL ESTATE—DfSURAJrOE 
Ęuropean American Bureau 

Laivokortas 
HOTARUrTJfiAS 

U. SSth Str. Ohioago, l ik 
Telephooe Boulevartf 411 

" s 

Kaip tik 
laisvamanis 
katalikų ne 
Lietuvos n 
prasidėjo 
fondus: sup 
likų sudėtu> 
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Kaip tik mūsų tautininkai-
laisvamaniai įsitikino, kad jie 
katalikų nepralenks aukomis 
Lietuvos reikalams — tuojau 
prasidėjo kalbinimai sulieti 
fondus: suprask pavesti kata
likų sudėtus pinigus tautinin
kams " tvarkyti . ' > 1916 — 
tais metais buvo jįj pirmas 
bandymas užmigdyti Tautos 
Fondą. Iš " Lietuvių Dienos 
Komiteto", išaugo "Centrali-
nis komitetas," kuriam^ buvo 
prašoma visas aukas siųsti. 
Nepasisekė. Laisvamanių klas
tos su Liet. Dienos pinigais, 
jų p a r t i j o s ' * s u a u g i m a s * ' su 
Centr. Komiteto pinigais, pa
rodė aiškiai Lietuviams katali
kams, kad jiems reikia laiky-
ties savo Tautos Fondo. Cen-
tralinis komitetas užmigo, 
Tautos Fondas išliko. Vėliau 
pavasarį 1918 metų visi laisva
maniai važiavo į New Yorko 
politiškąjį Seimą, visų-pirma 
tam, kad "suvienijus fondus' ' 

— katalikų pilną su savo tuš
čiu. Nepasisekė. Po New Yor
ko Seimo pradėjo kartkartė
mis įvykti bendri abiejų Ta
rybų suvažiavimai. Nebuvo, 
rodos, nei vieno, kad katalikų 
atstovai nebūtų kalbinami ir 
spaudžiami "vienyti fondus." 
Katalikai vis nesidavė ir ne-
sutrko prileisti laisvamanių 
prie savo pinigų. I r gerai da
rė. Laisvamaniai likę su savo 
fondu, jau vien del sriovinės 
ambicijos buvo priversti vary-
ties ir lenktyniuoties su Tautos 
Fondu. Štai rudenį ir žiemą 
1918 metų p. Balučiui vado vau 
jant — jų srovė vis dėlto įsten
gė surinkti keletą desėtkų 
tūkstančių — dabar jau i Ne-
prigulmybės Fondą ir reikia 
pripažinti, kad į tą jų fondą 
dėjo aukas nevien nesusipratu-
sieji katalikai, bet ir susipra-
tusieji " tau t in inka i . " Bet tok
sai padėjimas mūsų laisvama
niams vis dėlto negalėjo pa
tikti. Trejopas nuostolis. Vie
na — srovinė ambicija prakiš
ta, lenktynės bjauriai pralai
mėtos; antra reikia dėti au
kas — o prie to juk taip ne
lengva inprasti; trečia negali 
prieiti prie katalikų pinigų. 

Ir štai kada atvažiavo "Lie
tuvos valstybės ats tovas" jų 
irYasios žmogus p. Jonas Vilei
šis — ar-gi nuostabu, kad mū
sų laisvamaniai jojo nusitvė
rė savo tikslams siekti. Tečiau 
tai paskutinis jų ir p. Vileišio 
bandymas užmigdyti Tautos 
Fondą — taip-pat nenusiseks, 
kaip nenusisekė visi pirmes-
nieji bandymai. Tautos Fondas 
perdaug jau pasidarė brangus 
mūsų visuomenei ir Katalikiš
kai Lietuvai, kad mes jo ga
lėtume atsižadėti. P. Vileišis 
ir kiti laisvamaniai ant tiek 
yra gudrus, kad supranta, jog 
Tautos Fondo visa svarba ne 
tiek praeityje, kiek dar ateity
je. J ie dar susitaikintų su jo 
šelpiamuoju darbu — su R. 
Kr. Rėmimo sekcija. Jie gal 
apsiprastų dar ir su jo politi
kos skyrimui, kada jisai lei
do šimtus tūkstančių kovai už 
Lietuvos laisvę. Bet kas juos 
baugina ir nurimti neleidžia 
— tai Tautos Fondo kultūros 
sekcija, pasiryžimas pastatyti 
Lietuvos apšvietą krikščiony
bės pamatais. Juk kada nors 
baigsis karas; švietimo darbas 
stos į pirmą vietą. Kas bus jei 
Amerikos Liet. Katalikai, tu
rėdami savo Tautos Fondą — 
žimtus tūkstančių pasiuntė* 
Europon tikinčios inteligenti
jos Auginimui? Kokia-gi tada 
ateitis belauks Lietuvos lais-
vamanrją ? I r štai į tą neaiškią 

ateitį baugiai žiūrint — ir rei
kia visų priemonių griebties, 
kad tik atitraukus katalikus 
nuo jų Tautos Fondo. I r net 
valstybės vardas ir prestižas 
tam panaudojama. 

Ne, nesiduosime, gerbiamie
ji. Neapgausite. Pažįstame jus. 
Mes matėme, kaip pro mūsų 
akis praslinko it kokie meteo
rai iš laisvamanių padangių 
— įvairus jų fondai. Buvo Lie
tuvos Gelbėjimo Fondas, buvo 
Autonomijos Fondas, buvo 
Centralis Komitetas, buvo 
Lietuvos Neprigulmybės Fon
das, yra Sandaros Neprigul
mybės Fondas, buvo ir tebėra 
Skambalo Fondas. Kodel-gi-
negalėtų būti ir dar vienas 
fondas — k a d ir p . V i l e i š i o 
"Valstybinis" Fondas. 

Mes turėjome ir tebeturime 
tik vieną Tautos Fondą. Bet 
užtat, kad mes tik vieną tetu
rėjome ir teturime — užtat jis 

mums ir yra brangus — o ti
kimės, kad ne tik mums, bet ir 
Lietuvai. 

Mes linkime p. Vileišio fon-
dui,kaipo inpėdiniui nabašnin-
ko Neprigulmybės Fondo, pa
sekmingai rinkti aukas iš tau
tininkų. Bet katalikų veikėjai 
tur-but per apsirikimą gavo p. 
Vileišio pakvietimus. J ie turi 
savo gyvą Tautos Fondą Uosis. 

PIGIAI IR GERAI. 
Parduodam Ir mainom namus, lo

tus, farmas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinki
mų. 

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS & OO. 

SI 14 S. Halsted st., Ghicago, III. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 50S2 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedalio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare." 

EXTRA! 
LINKSMA NAUJIENA!!! | 
KĄ TIK ATV.YKO SVEČIAS IŠ LIET. Į AMERIKĄ | 

Jonas Šeškauskas i 
* — 

Gailestingų Asmenų Draugijos Atstovas 
IŠ KAUNO 

* Laikys 

PRAKALBAS! 
SPALIO 4 D. 1920 M. | 

Šv. Jurgio Parapijos Svet. 1 
Pradžia 7:30 vakare | 

įžanga Dykai 

130 DEINU PINIGAI LIETUVOJE 
IŠMOKAMI "CASH 

Šiomis dienomis atidarėme savo skyriu Lietuvoje, kuris, tarpininkaujant Lietuvos ir Vokietijos bankoms, 
pristato pinigus j visas dalis Lietuvoje, Vokietijoj, Checho-Slovakijoj, ir t. t. Pinigai yra išmokami teisingai ir be 
jokių atitraukimų, būtent tiek kiek kvitą parodo. Pinigus siunčiame čekiais arba draftais (pagal apylinkės kur 
galima draftus išmainyti). PASTATYMAS PINIGŲ LIETUVON YRA PILNAI GVARANTUOJAMAS. 

Girdėti daug žmonių kalbant: "kažin kaip ten yra 
Lietuvoj! Tos gazietos, girdi daug meluoja." Taigi da
bar yra proga išgirsti kaip viskas yra Lietuvoj iš lupų 

| ką tik atvykusių svečių, kurie gyvu žodžiu papasakos 
E apie viską kas yra Lietuvoj. 

Daugel visokių mokytų žmonių važiavo, o dabar darbi
ninkas atvykęs paaiškins darbininkų gyvenimą Lietuvoj 
ir Rusijos bolševikų gyvenimą. Buvęs du sykiu po bolše-

I vikų valdžia, gali viską apie juos paaiškinti. 
| Kviečia visus RENGĖJAI. | 
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Apart siuntimo pinigų, parduodame laivakortes ant visų linijų, kaip į Lietuvą, taip-pat ir iš Lietuvos. Kas 
nori atsigabenti savo gimines ar pažįstamus, del platesnių informacijų kreipkitės tuojaus pas mus. Parūpiname 
pašportus ir visas kitas reikalingas poperas del iškeliaujančių į Europą. 

Padarome visokius dokumentus, aktus, davernastis, nes esame pilnai patyrę tame. reikale. Esame registruoti 
Lietuvos Atstovybės Washingtone, todėl ir turime pilną teisę visus dokumentus užtvirtinti. 

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai, nes dirbdami po didžiausias bankas Chicagoje pilnai patyrė
me ypatingai užrubežiniais Commercijiniais reikalais. 

Tarpininkaujame norintiems pasidėti pinigų Lietuvos Bankose, ant nuošimčių, arba ir kur kitur užrubežyje. 
Turime Suvienytų Valstijų pašto skyriu, per kurį galima siųsti apdraustus laiškus ir pakelius — "Domestic 

Parecl Post ir Money Orderius." i • 
Taipgi parduodame lotus, namus, farmas, padarome paskolas, ir apdraudžiame nuo ugnies. 
Visais reikalais kreipkitės pas 

PAUL P. BALTUTIS AND CO. 
9 0 1 W . 3 3 r d S t . , Skersai nuo SV. Jurgio Bažnyčios TELEFONAS YARDS 4669 

PASTABA: — Mes nesigarsinome tol, kol neatidarėme savo ofisą Lietuvoje. Dabar galime dastatymą pinigų 
pilnai gvarantuoti. 

: 

. 
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LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 
Drauge mielas: Jei myli mus tai prisiųsk 

savo paveikslą, kad atgaivintų mūsų širdis. 
Patarimas. Jei vertas meilės, tai yra vertas 
paveikslo. Paveikslas neasančios ypatos at-
gaivina praeitų laikų ryšius be žodžio. O ta-

mista užganėdinsi save ir savo draugus, kad atlankysi 
mūsų paveikslų išdirbystę. Atlas Art Studio 
J. P. RASHINSKl 3202 So. Halsted St. 

PRANEŠIMAS 
Lietuvos Visuomenei 

Kad (Lietuvos Vyčių Paskolos ir Taupymo Bendrovė) 
Pradės (nauja Serija numeris 23-čias) Panedėlyje 4-ta 

d. Spalio š. m. 
Del platesniu informacijų kaslink taupinimo piningu, 

atsilankykite ant susirinkimu kurie atsibuna kas Pir
madieny j .nuo 7:30 vai. vakare iki 9:00 vaL vakare, S v. 
Jurgio Parap. svetainė prie 32 PI. i r Auburn Ave. 
Jnrgfis Žakas, Pirm. 

901 W. 33rd St. 
Antanas Overlingas, Rast. 

3201 Auburn Ave. 
V. W. Rutkauskas, Adv. 

812 W. 33rd St. f 

LIETUVIS I 
Vaistininkas A. BELSKIS nupirko Bischoff'o Aptieką 

1900 South Halsted Street 
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami. 

Tel. Canal 114 

P. CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted, St., Chicago, 111. 
Kurie faunate paveikslus Ii Lietuvos 

neatideliodami pasidarykite daugiaua arba 
didelius. Mes- perimame senus padarome 
didelius: Sudedam ant vieno 11 kelių skir
tingų. S 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir t t Darba atliekame kuoge-
riausla. Pnone Drover <tst 
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STPAIGHr 
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DFT. 

MELBA 
7T\e. Ctgo.7 Supi'err c 

io« 
ST&AKHT 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krautuvninko—Bet jeigu 
krautuvninkas neturi—rašyk mums. 

I. LEVVI5 CIGAR MFG.CO.NEVW«KKJ. 
Largest Independent Cįgar Facibru inthe Workl 
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I LIETUVOS PREKYBOS K PRAMONES I 
BANKAS 

ir jo skyriai 
| Vilniuj Panevėžyj Šiauliuos Raseinius | 
| Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje | 

kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AjGEN-
S TURĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi- 1 

nigus L. P . P . Bankan. Ten gausi 
7% padėjus 2 metams 

I 5% " 1 " | 
3 % " neapribuotam laikui. 

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė-
jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas 

Į M. NARJAUSKAS | 
| 747 BR0AD STREET, NEWARK, N. J. | 
fiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiif 

Ant Pardavimo 
Negirdėta proga gauti gražų 

dviem "pagyvenimais mūrinį na^ 
mą ir taippat gerai išdirbtą biz
nį. Pirmos klesos knygynas ir ci
garų krautuvė. Namuose naujau
si įtaisymai, kaip va: visame na
me gazaš, geriausi elektros įvedi
mai, maudynės abejuose pagyve
nimuose, basementas, akmens pa
matas 2 pėdų ir 18 colių storas. 
Grindįs basemente cementinės. 
Garu šildomas visas namas. Su
ros naujausio įtaisymo 1-mas pa
gyvenimas—pirmos klesos kny
gynas ir cigarų krautuvė kampas 
47-tos ir Wood gatvių. Grindįs 
muro, durįs ir langai ąžuoliniai. 
2-ram pagyvenime durįs ir langai 
taippat ąžuoliniai. 

Parduosiu namą ir bianį vi
dutine kaina dėlto, kad išvažiuo
ju į Europą. Atsišaukite tuojaus į 

P. M a k a r e w i c z , 
1757 W. 47th St, Chicago, 111. • 

.•i II 
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LIETUVOS MISIJOS 
INFORMACIJOS. 

-. 

Paskolos reikale. 

Rugpjūčio mėnesyje Lietu
vos Misija buvo atsišaukusi j 
visas Lietuvos paskolos stotis 
prasydama atsakyti į šiuos 
klausimus: 1) Ar paskirtoji 
kolonijai kvota yra perdidelė? 
2) Kokia kvota kolonijai yra 
pakeliama? 3) Kas kliudo ir 
kas ypač reikalinga del pasek
mingo kvotos užbaigimo? 

Iki šiol daugelis paskolos 
stočių dar nedavė jokio atsa
kymo į tuos klausimus. Stoties 
tylėjimas turėtų reikšti, kad 
jos kolonijoje viskas puiku 
ir gera ir kad kvota baigiama. 
Tečiaus Kugpjučio mėnesio 
paskolos rezultatai liudija vi
sai ką kitą. Dauguma kolonijų 
iki paskirtos klotos galo dar 
puškelio nepasiekė. Tas bloga 
ir to užmiršti negalima. Bet 
dar blogiau tas, kad daugelio 
stočių komitetai, matomai, su 
tokiu paskolos padėjimu apsi
prato ir nebeieško naujų prie
monių pradėtam darbui baigti. 
Todėl atkartotinai prašome vi
sų paskolos stočių komitetams 
neatidėliojant apsvarstyti aug-
ščiau minimus klausimus ir sa
vo nutarimus Lietuvos Misijai 
prisiųsti. Tuose nutarimuose ir 
pranešimuose, be kitko, reika
linga pažymėti: koks maždaug 
yra kolonijoje skaitlius Lietu
vių šeimynų ir pavienių suau
gusių piliečių. Tai vienas svar
bus dalykas. Antras dalykas y-
ra toks, kad Lietuvos Valsty
bė turi žinoti, kas per vieni 
yra tie, ką ne tik kad bonų 
nepirko, nors pirkti galėtų, 
bet ir kitus visokiais budais 
atkalbinėja neduoti Lietuvos 
Kespublikai paskolos,' elgda
mies tokiu būdu kaipo Lietu
vos Neprigulmybės liaudies 
priešai. Visi tokie priešininkai 
paskolos turi but žinomi, kad 
su jais butų atsilyginta sulig 
jų "nuopelnų". 

Visr devyni Lietuvos Lais
vės paskolos apskričių komi
tetai, kaip ir atskiros stotys, 
šiuomi yra kviečiami iš savo 
pusės į tuos pačius klausimus 
atsakyti ir pridaboti, kad vi
sos stotys apskričiuose taria
mus reikalavimus išpildytų. 

Besiartinant Spalio 1 die
nai, kada paskolos darbas tu
rėtų jau užsibaigti, šiuomi 
pranešama, kad negali būti 
kalbos apie Lietuvos Laisvės 
Paskolos užbaigimą arba jos 
sustabdymą, kada paskelbtoji 
kvota toli dar neužbaigta, ka
da paskola Lietuvai dar tebė
ra neišvengiamai reikalinga, 
nes dar tebėra Lietuvos pa
kraščiuose ginkluotų ir Rusų 
ir Lenkų; galop, kada pačioje 
Lietuvoje paskelbta nauja vi
dujinė paskola ant 100 mil. 
auksinų. , 

Ne baigimas paskolos mums 
šiuo laiku turi rūpėti, bet pas
kolos darbo varymas pirmyn 
su nauja energija. 

Paskolos stočių ir apskričių 
komitetai neprivalo save likvi
duoti ir išsiskirtyti be Lietu
vos Misijos žinios. Lietuvos 
Misija susižinos su kiekvienos 
kolonijos paskolos komitetu 
atskirai ir klausimas apie to
limesnį paskolos darbą bus iš
rištas. 

Kas vadovauja Lietuvos 
karuomenei? 

Šiuo klausimu indomauja 
Amerikos Lietuviai, bet neži
nodami pasikakina spėlioji
mais. Apie vardą gen. Žu 
kauskio susipynė visokių pra
simanymų: tai jis pasivadinęs 
"Žuku'*, tai jis Lenkams tai-1 

naujas, ta v*! jis ve:V Lietu
vos karuomenę prieš Rusus ir 
Lenkus. 

Šiuomi pranešama visuome
nės žiniai, .kad Steigiamojo 
Seimo sudarytame ministerių 
kabinete — Krašto Apsaugom 
ministeriu yra pulk. Žukas. 
Generolui Galvydžiui — By-
kauskui, laikinai ėjusiam vy-
riasiojo karo vado pareigas, vi 
sai iš karuomenės pasiliuosa-
vus,—vyriausio j u karo vadu 
liko tas pats pulk. Žukas, ku
ris dabar ir yra karo ministe
riu ir vyriausiuoju karo vadu. 
Buvusis vyriausias karo vadas 
gen. Žukauskas tarnauja ir 
dabar Lietuvos karuomenėje 
ir eina inspektoriaus pareigas 
visos karuomenės. 

Lietuvos Misijos Biurai 
Rugsėjo 23,1920. 
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PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

NAUJAS PATENTAS 
KRYŽIŲ 

Jie yra dau* pigesni ir gražesni 
Pirmas U** u v te iidirbėjss Ofaloagoje 
Kam bučiau reikalinga* kviečiu tau

tiečiu* pasimatyti 
Vladas Underavicius 

4104 8. Campbell A ve. 
BriffhlMt Parfc 

. 

A 1 D NoriKad Jus Gimines Truml>lT^T¥/^' ¥ TCį? 
* » * ^ p a Laiku Gautu Siunčiamus* * * ^ A V 3 V ^ fc*^ • 

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

Kad nori pirkti draftą bile kokios šalies pinigų, pagal kasdieninio kurso, tai mes jum 

geriausia patarnausime. 

Teisingumas, Mandagumas ir Patarnavimas 
yra Mūsų Pamatas 

VERTA KIEKVIENAM LIETUVIUI SUSIPAŽINTI SU 

• 
t 

: 

Pirmutiniu Lietuviu Valstijiniu Banku Amerikoje 

•, ' r ;,;.'' -J Tm 
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\ ALSAS IŠ LIETUVOS 
I KASDIENA ŠAUKIA PINIGINES PAGELBOS NUO 
1 GIMINIŲ, DRAUGŲ IE PAŽĮSTAMU. 

Į IŠGIRSK JĮ 
Ateik Mūsų Bankon 

Universal State Bank 
MES PASIUNČIAU PINIGUS LIETUVON į i savaites ir prista-

tom Kvitaa su parašu paties priėmėjo. 
* 

MES PARDUODAM LAIVAKORTES ant visu linijų \ LIETUVA 
ir iš LIETUVOS atgabenimui. 

MES PARUPINAM PASPORTU8 važiuojantiems. 

PARDUODAM DRAFTU8 ir KITŲ SALIU PINIGUS pagal 
dienos kursą. 

NAUDOKITĖS VISI, kurie nors ir vėliau manote 
Važiuoti Lietuvon, DABARTINIU ŽEMU KURSU MARKIŲ. 

1 
LIETUVIAI PAS LIETUVIUS. -

Darykite Bizni Su Stipria Valstybine Banką j 

1 

ŠIAME BANKE VISUS REIKALUS GALIMA ATLIKTI SAVOJ 
PRIGIMTOJ KALBOJE. 

Padėti Pinigai yra tinkamiausia Apsaugoti 
IR JUOS GALIMA ATSIIMTI ANT KIEKVIENO PAREIKALAVIMO 

Universal State Bank 
s 
i i 
S 

[ METROPOLITAN STATE BANK 
m 

3252 SOUTH HALSTED ST., CHICAGO, ILL | 
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K O R O N A 
FF.RBATF.TI FERRATED, 

BITTER WINE 
Patariamas nuo netekimo Appetito, skilvio nemalimo, 

ne virškinimo, vidurių užkietėjimo, susilpnėjimo, lie
mens, įvairių silpnumų — sveikėjime ir apskritai nuo 
pilvo suirimo. 

Parsiduoda durgštoriuose. Reikalaukite — Korona 
Wine arba rašyk— 
B. R. K.UZLO VYSKI, Laboratories 4755 So. Loomis Str. Cbicsgo. 

BAM B1NO 

Vaikai myli ji! Jie prašo daugiau*! 
Nekankink sergančio vKlufU^iukietėjimu kūdikio su niekingais, 

vidurius traukančiais, aliejais. Ųuok jam šaukštuką B AM B1$ O, 
turiučio prijimnų bkonį, lengvai ve l ianč io ir'labai pa*ekmi*fo!vi«Wių 
paliuosavimui vaisto. Jis stebėtinai greitaį pagelbsti n«o gaąų, iipu-
timo, diegiiy, viduriavimo ir vidurių ulkietijuno. 

Pabandyk butelį. Tik « * , t u r t i n ė t o s e arha tieeui vm i M b M l I 
6oc. su persiuntimu. Temyk Bambtno 1*1* ̂ nt pokelia B* jos n*ra tikrą* 

P. AD. RICHTER & CO., Basa Terminai BMg. No. 5, MOCHCLYN, N. Y. 

va 
VALANDOS: 

Ant Kampo 22ros ir Leavitt Gatvių 
i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiiiiiiii i i i iniiiiiiii i i i i i i itiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMiiiiiiHiiiiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i 

Kapitalas ir perviršis $245,000 oo 
Turtas daugia0 kaip $l,350,000.oo 
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Kasdiena nuo 9 vai. ryto įki 4 vai. po piety, Utarninkais ir Subatomis iki 8 : 3 0 

: 

Saugok akių regėjimą 

L va „ 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
neta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reliktą. Jos pri
valote kreiptiea į manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą del 
Aklų, Ausų, Uosles tar Gerklės 
Ligos gydoma specljallsto, 

W. F. MONCJU FF, M. D. 

JOHN J, SMETANA, 
AKIŲ SPBCIJALI8TA8 

1001 S. Ashland A * ^ Chlcago. 
kertė U t o s gatves; S-etos lubos 

KambarU U-15-16-17 
Viriui PLATTS aptiekos 

Tėmykite mano parai*. 
Valandos: Nuo 10 ryto lkt 0 
vak. Nedėliotais nuo • ryto iki 

d. 

• ' i • • • 

PRANEŠIMAS. 
Siunčiame piningus Lie

tuvon, pri siuntimą* užtik
rintas, 
Inšurupjfame nuo ugnies, 

uainus, rakandus ir auto
mobilius. 
Parduodame namus, sko

liname piningus. 

Evaldas & Pupauskas 
840 W. 33*1 St. 

Yards 2790 

SB 

m 

Po valgiui neužmiršit, kad geriau* 
šias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIO. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o U s reiškią,, kad rei
kia pamėgtam vwaą. Parduodama 
B U v i i i i i B tstfskitTrhi i 
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LIETUVIAI Važiuokit Tiesiog i LIETUVA 
= — 

Kaina į Eitkūnus $130 .40 
Pasportus parūpiname greitai ir atsakančiai. Pinigus siunčiame pagal Dienos 

Kurso, o ant sumos virš $1,000.00 dar pigiau. 
i 

Šimtai žmonių išvažiavo per mus ir visi patiekę Lietuva laimingai. 

A, PETRATIS S. L. FAB1AN 

EUR0PEAN AMERICAN BUREAŲ 
A. PETKAUS ir S. L FABIAN Vedėjau 

809 West 35-th St., (kampas Halsted) Chicago, 111. 
Adara Vakarais: Utarn. Ketver. ir Subat. iki 9 vai. 

ii 

IUJĮ^Į, DIDŽIAUSIA ĮIETUYISH KRAUTUVE RIICA60JE 

L « L OUBBN KONCERT1NA * 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Cbicagoje 
Parduodame až žemiausia kaina, kur kitur taip negausi 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiao darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedns. šliuhi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų ifidir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžiui ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas R Kazlawskt 
46S2 So. ASHLAND A VE., CHICAGO, ELI* 

Telefonas: DROVEB 7809 

http://FF.RBATF.TI
http://'tfia.fl
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
• * * * • » « 

CLEYELAND, OHIO. 

Purapijos reikalai. 

Rugsėjo 14 d., š. m., Lietu 
vių R.-K. &v. Jurgio parapijos 
naujai bažnyčiai pradėjo kasti 
skiepą naujoje gražioje vieto
je, netoli Superior ave., prie E. 
67-tos gatvės. Bažnyčia bus 
didelė. Joje galės tilpti apie 
1500 žmonių. Mokykla turės 
aštuonis didelius kambarius, 
kuriuose galės sutilpti visi 
Lietuvių katalikų vaikučiai. 
Manoma, ateinantį pavasarį 
jau grožėtis nauja bažnyčia ir 
mokykla. 

Nesenai mūsų koloniją ap
leido kun. A. Tamoliunas. J o 
vieton sulaukėme naują klebo
nui pagelbininką, kun. Daniu-
ną iš Grary, Ind. Linkėtina jam 
čia sėkmingai darbuotis kaip 
Bažnyčios, taip ir tautos labui. 

Prakalbos. 

Rugsėjo 25 d., š. m., C. L. K. 
Dr-jų Sąryšis surengė prakal
bas paminėjimui atgavimo ViJ-
niaus. Prakalbos buvo Good
rich House svet., E. 31st gat
vės. Kalbėjo du kalbėtoju: ma-

j viešą mokykla. Tokįų tėvų 
vaikus negalima nei prie pir-
mosKomunijos leisti be dviejų 
trij.ų metų, nes jie mano, kad 
vaikas ar mergaitė, priėjęs 
prie pirmos Komunijos, jau 
yra išauklėtas. Katekizmo 
vaikas gali greitai išmokti, bet 
kad jį ar ją gerai išauklėti, 
reikia ilgo laiko. 

Kaip buvo minėta "Drau-

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Kaip buvo pirmiau pranešta, 

kad mūsų atstovas išvažiuos į 
Lietuva Rugsėjo (September) 
28 dieną, tai del svarbių prie
žasčių likos tas išvažiavimas 
atidėtas ant Spalio (October) 
12 dįenos ir čia minėtą dieną 4 
valandą po pietų mūsų atsto
vas Jonas Ka stėnas 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 ge" , čia netoli girioje rasta 

nužudytas Juozapas Domenas I Ameriką, perdavimą giminės 
iš Steger, 111. Dabar T. Lau
čius viešai prisipažino prieš 
teisėją C. M. McDonald, kad 
jis nužudė J . Domeną. Už-

pinigų, ir visokių iš Amerikos 
siuntinių, suteikimą informaci
jų apie pirkimą nuosavybės, 
namų, žemės ir kitokių reika-

• ^ 
v 

joras P. Žadeikis ir medicinos 
studentas p. J . P. Po.ška iš įesn!s 2 m o S u s . ' t o 1 b u v o « e r a l 

Chicago, 111. Abu nurodinėjo 

klausus, kodėl jis jį nužudė, lingu Amerikos Lietuviams 
atsakė, kad Domeno moteris, I reikalų. 
su kuria ,T. Laučius sugyveno, 
prikalbėjo tą atlikti. Morta 
Domenienė bus teisiama 30 d. 
Rugsėjo. 

Baisus atsitikimas! Ar ne
laikąs ir kitoms moterėlėms 
bei patvirkusiems vyrams, 
kurie T. Lauciaus, bei M. Do-
meiiienės rolę lošia, susi
prasti ir mesti tą bjaurų dar
bą. Nes šėtonas ir juos gal ton 
pačion nelaimėn įtraukti. 

Čionaitinė Lietuvių koope
racijos krautuvė jau atgyveno 
savo dienas. Kol ją vedė ga-

reikalą pirkti L. L. bonus ir 
padėti pakilti Lietuvai iš jos 
nelaimių. P-as Žadeikis daug 
kalbėjo apie Lietuvos St. Sei
mą bei jo darbus. L. L. bonų 
parduota už $1,000.00. Rinkta 
aukos Lietnvos Raudonajam 
Kryžiui. Surinkta $58.00 su 
centais. Išnešta protesto rezo
liucija prieš Lenki) briovimąsi 
į Lietuvą. 

Pradžioje ir pabaigoje pro
gramos aatnuota LiettTvOš 
himnas, Lietuva, tėvynė mūsų. 

Simono Sunūs. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Apart piknikų ir balių, nm-
s\i kolonijoje daugiaus nieko 
neveikiama. Mat, vasaros mo
tu žmonės patingę giliaus mų-
styti. Šaltesniam orui užėjus, 
pradėsime ir mes ką nors veik 
ti. 

Rugsėjo 25 ir 26 d. vietinė 
Lietuvių parapija buvo įreng
us pramogėlę. Ineigų buvo 
$800. Veikiant iš vieno ir nau
da didesnė. 

Parapijos mokykla atsida
rė Rūgs. 7 d. Mokykla pilna 
vaikučių. Malonu, kad čionai-
tiniai Lietuviai katalikai su
pranta vertę savo mokyklų. 
Matyt, jie vertina ne tik mok
slą, bet tikybą ir tautybę, nes 
parapijinėse mokyklose to vi
so išmoksta. Jose seserys iš
mokina ne tik atsakančiai ra
šyti, skaityti ir skaitliuoti, bet 
tikėjimo dalykų ir lietuviškos 
rašomosios Kalbos. Bet kaip 
visur, taip ir pas mus yra ke
letas tokių, kurie leidžia wavo 
vaikus į viešą mokyklą. Vieni 
iš jų aiškinasi, kad perdaug 
reikia mokėti, kitiems vėl per-
anksti vaikams keltis, o dar 
kiti sako, kad jų vaikai ne
nori eiti į parapijinę mokyk
lą. Kiekvienas mąstantis žmo
gus supranta, kad paminėtos 
priežastys yra be jokio pama
to. Paprastai tie, kurie neturi 
už mokyklą užsimokėti, ant 
kito ko daug pinigų išmeta. 
Tie vėl, kurie savo yaikus per
daug lepina, tankiai nekaip 
juos išauklėja. O tiems tė-
vain's, katriems vaikai jau! iš 
mažens sako į kokią mokyklą 
jie norį eiti, kas-gi bus kaip 
jie paaugs f Ypač peiktini tie 
tėvai, kurie tuoj po pirmos 
Komunijos vaikus kiančiu į 

Bet kaip pakliuvo į nepatyru
sio rankas, turėjo žlugti. Da
bar ją nupirko Mikolas Sur
vilas ir Juozapas Kazlauskis. 
Abudu geri vyrai. Tikimasi, 
kad jiems ir pramonė gerai 
seksis. 

Pas vietinį kleboną kelias 
dienas viešėjo kun. A. Vilimas 
iš Paryžiaus. Lankėsi mokyk
loje ir Rugsėjo 12 d., sekma
dieny j , sakė pamoksti. 

Jeigu oras toks užsitęs iki 
Spalio 3 d., tai parapijonys 
žada rengti dar vieną, ir pas
kutinį, šių met,ų sezono pik
niką Petučeko darže. 

Prieš Adventų pirmąją sa
vaitę čionaitinis jaunimas 
rengiasi prie • iškilmingo va
karo bei teatro. 

Raseinių Magdė. 

Pataikau 
Kasi m i «r o 
karą gyveno Amerikoj vienas Illino-
jaus Valstijoj o kitas Pensylvanijoj. 
Jie patys ar kas apie juos slnote kur 
jie gyvena prašom atsiliepti liuo 
antrašų: 
Antanui Simanavičiui 

Rase|nių paštas, 
Šimkaičių Valsčius, 

Bliudiig kaimas, 
UfZEUVA, 

" • • * » • y * ' —ai • * • • • • I I .M..-!,., m ••- i 

Paleškau 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 
svarbių žinių. Atsišaukite šiuo adresu: 

Ona (Strielkaitė) Valatka, , 
1860 N. Hoyne Ave., Cbicągo. n j . 

Brolius Pranciškaus ir Į hOBTVYEŲ AT YDAI! 
» * ? Lietuvių Krutamu Paveikslų Bdirhyst* 

štai didelė proga klabena per Inter-
city Photoplay Cerp., kurį atidaro di
delė krutamu paveikslu (filmu) **-
dirbyste Ir Jaų Išsiuntė I įmones U e -
tuvon Ir kitas Europos šalis i* kur 
bus traukti paveikslai visokios rųaies 
ir bus randavojaml po visą Ameriką 
ir kitaa šalis kur neš labai didele nau
dą kiekvienam akcljoniariui. 

Akcijos dar parsiduoda po sena 
kaina. $10.00 akcija Ir jos trumpu lai
ku bus pakeltos augščiau. 
t Intercity Photoplay Corp., 
1708 Caram St., S. S. Pittsburgh, Pa. 

Parsiduoda mūrinis namas .dviejų 
pagyvenimų, lietuvių ąpgyyantoj vie
toj. Ant antrų lubų trims masonui 
šeimynoms, o apačioj kokiam nors 
bizniui. Prie namo yra garadžiua 2 
automobiliam. Del Informacijų kreip
kitės: 

"Draugas" PuM. a>„ 
8834 So. Oakley Ave.. Chicago, Ui. 

Garuge ant pardavimo 75x130 77 
gatves, 60 automobilu vietos, 4,000 
mėnesinis įplaukos galima patekti 
turtolu per keleto mietu, galima pra
dėti su 10,000, labai gerai vietoj. At
sišaukite asabiškai ar Laišku 

P. A. Mažeika 
7711 S. Morgan St. 

Tel. Yards 1138 Central 45 

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

FEDERALĖS AGENTŪRŲ 
BENDROVĖS OFISĄ, 

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

PRANEŠIMAS MERGINOMS IR 
MOTERIMS. 

Calumet Uaking Pouder Kompanija 
atidarė didele dirbtuve po num. 
4100 — 28 Fillmore Street, ji rai-
kalauja moterių, ir merginų prie' dar
bą Nėra reikalo turėti prityrimą "la
me darbe, išmoksti bedirbant. Dar
bas yra lengvas, švarus ir gerai ap
mokamas su liberališku Bonu*. Net 
ir karai Jums apmokami. 

Dirbtuvė randasi gratioj apielinkėj, 
moderniškai ištaisyta, kur sveika 
kiekvienam dirbti. Taigi vietoj pra
leist visa savo laik^. ir energija be
važinėjant i miestą, kur nei algos to
kios kaip čia. mokamos ir paranku-
mas netoks, geriau ateit pas mus ir 
l>;uneginti, o tikrai pamatysite kokis 
skirtumas. 

Važinėjimas labai smagus, nes ga
lima pasiekti šia dirbtuvė iš visu da
lių miesto. Gali davažiuoti imdama 
Crawford Ave., 12-tos street, Harrison 
Rtreet Colorado Ave., Madlson Street 
karius ir Garfield Park elevatortų. 
Darba galima gauti ant dienų ir nak
tų. 

Merginos ir Moteris nepraleiskite 
šios progos nes geresnio darbo nie
kur negausite. - (Apgr.) 
^I^MSlMi^HB»WIIMSIS»WSSS«WMiMSS«Sl^PWWS»SMaBmaaMPS3SWS^WSMiBSSaSSMBaaiS»SSi^S» 

ANT PARDAVIMO 
5 kambarių nauja bungalow, fur-

nace šilumą. Turi būti parduota grei
tu laiku. 

4050 Moutgoneery Str. 

Parsiduoda grocerne su visais stu-
bos rakandais galima Ir vieną atsky
riai grocerne priežastis savininką iš
važiuoja i kitą miestą. 

4460 S. Hermltage Ave. 

Ant pardavimo ar išmainymo ant 
namo labai gera farma, su gyvuliais, 
nauja budinkai, mašinerijos, arti gra
žaus miesto atsišaukite greitu laiku, 
vakare neankščiau kaip ant 5-kių. 

Jusle Pu»iewhz, 
2MU0 PopUr Ave. Slst St. CUieago. 

= 
Parsiduoda saliunas geriausioj Lie

tuvių apielinkėj. Biznis geras: Dau
giausia apgyventa Lietuvių ir Lenkų. 
Pardavimo priežasti dažinoslte ant 
vietos. Atsišaukite bile kada po nu
meriu: 
648 W. 120-th St., We*t PuUraan. 111. 

' i 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą i People Teatrą 

1010 W. 4Ttfa St. Tel. Boul. 100 
Valandos: 1 Iki 8 po pietų. C iki 8 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 
Res. 2914 W. 4*rd Street. 

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKJnley 203 
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STATEMENT OF THE OWWER 
SHIP, MANAGEMENT, CIRCU-

LATION, ETC.f REQUIRED 
IIV THE ACT OF COlf-

RESS OF AUGLST * 
I4th, 1912. 

Of Draugas—Lithuanian DaUy Frlend pub-
llsiicd Daily «*c«{>t Stmdaya at Chicago, Illi-
noia, for Oot. lta.. l » d , State ©f Huoglą 
County of Oook. 

Befors ine. a Notary Public ln aud for tiia 
State and county aforeaaid, personally a p -
peared Rev. Vinosat Kulikauskas, who, 
havtns been dūly «worn accordlng to law, 
dspesas and saya that ha ta the Business 
Manager of the Draugas Publlahlng Co., and 
that the following ią to the best of hi« 
knowled«e aad belief, a true statement of 
tha ownersiilp, manasement, circulatioo, 
etc-., of the aforeaaid publloatioo fer the 

llllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllill 
Resid. 1189 Independence Blvd. 

Telefonas Van Bureu 294 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specijalista* Moteriškų, Vyrišky 
Vaiky ir visų chroniškų ligų 

! VALANDOS: 10—11 ryto 9—f po 
pietų, 7—9 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
Ofisas 9994 So. Halsted St., Chicago 

Telefonas Drover 009S 
llllllllllltlllllllllllllltlllttlllllllllllllllllltl 

VIENU LAIVU TIESIAI Į 

LIEPOJU I 
Jau Lietuviai gali važuoti tiesiog iš Amerikos į 

t iepojų be jokiu kliūčių. 
; Parūpiname PASPORTUS ir Lietuvos pilietybės 
POPIERIAS į labai U^lfi laika. Z 

Parduodame laivakortes ant visu linijų. 

Siunčiame PINIGUS į Lietuva Markėmis pagal die
nos kurso. 

Parduodame Draftus ir čekius. 
Mes turime šimtais prirodymu dS mūsų teisingumą. 
Visais reikalais kreipkitės pas 

r 

ZOLP ir BARČUS 
4547 So. Hermitage Ave. Chicago, Iii. 

Tel. Yards 145 

Jau gauname tikrai 
Lietuviškus pasportus f 
keletą dienų. Jei dar 
pasporto neturit tai ra
šykit tuo jaus pas mus: 

date ahown in tha abovo caption, requlred 
by tli A et of Ausuat 84, l%į*. arobodied in 
Bectlon 443, Postai Lawi aad Regrulationa 
printed oa tha reverse of tbis form, to wlt: 

1. That tho narnėti and addresses of tha 
publlsher, aditor, nianaglns edltor, and buai-
nc.Mt manavers are: 

PuDllaher: Draupaa Publishing Co., 2334 
8. Oakley Ave,, Chicago, III. 

Edltor: Rev. Franci* Buėya, 2134 8. Oak
ley Ave., Chitaso. III. 

Man airi n s Kditor: Noue. 
Busineea Manager: Vincent Kulikauskas, 

2334 8. Oakley Ave., Chicago. 111. 
'i. That the ovvners are: Draugas I'ubl. 

Co., i. e.;,_ Rev. U Krušas, 3230 
Auburn Av«»* Chicago, il l .; Uuv. Ig. 
AlbovicB, 717 V.'. Uth St., Chicago, 111.; Com 
gregatloit of M iati Fathcrs, | I M §. Oak-
loy Ave., Chicago, III. Many others. 

t. That tha kno>u bondhobJar*. mort-
•agces, aad othor aerurtty holdei's ovrnlng 

per eent or niore of totai or boldl 
araount of OsfĮsii. mortgaaes, or otiier se<ur-
itiaa are: Rau. *<• Kruaias. 

4. That USjK two paragraphs naxt above. 
givlng the a m a s of the o*aern, slock-
hoidsra, and MčuiTty hoiders, If any contaio 
not only the lįst of atockholdera and aeeur-
ity holtlera a* they appear upon the books 
of the conipauy but alao, in caaas where the 
eto' kholder or sMcurtty holder appears upon 
the books of the conipany as trustee or ln 
any otber fidueiary i tlation, tha name of the 
person or corpotatlon for whom such trustee 
ia acting. ls glven; alao that the said two 
paragraphs contain atatetnents embracing 
affiant's full knowledge and belief aa to tha 
clrcumstances and condltlons under whicb 

g V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kambaris U 4 

T e l e f o i u t e : Centra l « 3 » 0 
»»^ . .»» . s ja»f sy i s spgy«s>^w> mm*&m 

Vakarais, 812 W. 33rd St. 
Telefonas: Yards 4681 

International ES, 
DEPT. » - 3 . 

136 Eatt 42-nd Street, 

Inc. Bureau 
W. L. KAIRYS, Vedėjas. 

New York, N. YJ 
*»m> 

Jei norit gauti pasporta, jei norit pigiai nuvažiuoti Lietuvon ant di
džiausiu ekspreslniii laivų, jei norit pigiau nusiusti pinigus Lietuvon j 
ir kad jie butu aplaikiU j 4 savaites, tai tuojau* ncatidėiiodami j 
kreipkitės pas mus! šimtai Lietuvių važiuoja kas savaite per mus. 

& ^ y r ^ r r y y ^ - ^ G C r g g g ; 

stockholders aud security hoiders who do 
U»on <be books 

as truataaa, nold atock and st-c u rities in a 
not appear the books of tha eompany 
oapaclty athar than that of a boua nds 
owner; and thiu affiant haa no reaaon to 
l.idicve that any othar person, gssoclation, 
or corporatlon has any intereat dlrect or ln-
direct in the sald atock, bendf, or aifaer 
securltiea than as so stated by him. 

S. That the gverage nuraber of coplos of 
eacli tssue of thls publlcation sold or dls-
tiilfuted, through tha inalls or otherwiaa, to 
pald subserihers durlog the six months pre-
ceding the date shown above ig 11,890. 

V. Kulilumakas, Mgr. 
Sworu to and aubacribed before me thla 

t* day of September, 1116. 
(Seal) M u m K. TyrakoHsM 

Notary Public 
(My coiuniiseion expires De«. 6, 1921J. 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIV GYDYTOJAS 

IK CHIRURGAS 
2301 West 22nd Street 

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

Tel. McKinley 4988 

'-..' L 
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s$ 
Per Metinių Sukaktuvių Šventes 

itę nuo n 
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$$ CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK |$ 
$$ 1112 WEST 35th STREET $$ 
f$ Turtas $6,500,000-00 g 
$$ VALSTUINE BANKĄ $$ 
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ « $ $ $ $ $ « $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ » $ » $ 

SPALIO 6-13 DUODAMA 

DYKAI DOVANOS 
; 

kiekvienam žmogui, kuris atidarys Naują Taupymo 
Accountą šiame stipriame Banke. Jeigu jau turi ati
daręs, tai atidarykit bent kuriam nariui savo šeimynos. 

Bankas atdaras Paneriėliais ir Seredos vakarais ir vistj dieną. . 
Subatonūs iki 8 vai. vak. 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. Vakarais 7 iki 9. 

Nedėliomis 11 iki 1. 
;45(>a H. Asnuuid Ave. Chicago, 111.; 

Phone Yards 105S 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

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

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

arti Ashland Ave. 
Gash ar ant Išmokesščin. 

UNJVERSAl 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Šaradomis ir 

PetnyČiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 

Jei Neri Kad Pinigus Greit Gautų Lietuvoje! 
— — - • ' " » 

Tai Kiųsk per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ. Ši bendrovė atida
ro savo skyrių Vakarinių Valstijų Lietuviams Chicago, Illinois. 

Per tą skyrių galima siųsti pinigus, palei dienos kursą, pirkti laivakor
tes, ir siųsti daiktus Lietuvon. Ta*r Z' ?c»'^*lJ piuig.is p?.J"jiaiui L^luvos 
Bankose. 

Pinigai padėti ant vienu metu 100 auksinu moka 5% 
Pinigai padėti ant dviejų metu 100 auksinu moka 1% 
Pinigai padėti ant neapriboto laiko 100 auk. moka 3% 

1 Todėl Brolau ir Sesutė nelauk ilgiau, bet siųsk pagelbą savo seniems 
, tėvukams, sesutėms ir broliukams šiandie. Ohicagiečiai gali atvažiuoti į Ofi; 

są, nes yra visiem parankioje vietoje Chicagos Lietuvių seniausioj kolonijoj, 
Bridgeporte, prieš 33-čią gatvę. Iš Chicagos apielinkių malonėkit siųsti pini
gus Money Orderiu, arba čekiais ant žemau padėto adreso, ir pinigai bus 
išmokėti Lietuvoje į 3—4 savaites. 

OFISO VALANDOS 
. Panedėliais, Seredomis, PetnyČiomis nuo 9 vai. ryto, iki 6 vai. vakaro. 

Utarninkais, Ketvergais, ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 

Lithuanian Sales Corporation 
Main Office 

414 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

Chicago Branch Office 
3249 So. Halsted St 

Chicago, III. 
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AA, ADOMAS A. SAKALAUSKAS, SSJLAHOIA1 RAAAU. 
As labai sirgau per S metus, nuslabnejts pilvalis buvo. oiepep-

•įja, nevirinimsva pilvelio, nualabnėjiipaB. JCraujo, inkste Nervu ir 
a,belnas epėkų nuBtojiaias vlao kūno, ir buvau nuatojęa vilties, kad 
bearrensiu. Visur ieikojau sau pag-elbos, nesierailėjas visoje Ameri
koj ir u i rubeiiu, bet niekur neguvau savo sveikatai pagelboa. 

Bet kada pareikalavau Salutaraa vaistu. Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, lakatų tr Reumatiamo gyduolės, tai po suvartojimai 
minėtos gyduoles pradėję mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbi. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Rau-
masiBTriAS pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Viduriu rėilnaao 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėglu 8 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po I mėn. savo paveikslą pa
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
amagiai ir esu linksmas ir 1900.sykių dėkoju Salutaras myllatų f a 
radėjui Ir linkiu viseims savo draugams kreiptiea prie Balutaras: 

SAIA TARAS, 
CliEHICAJj INSTITUTE Baltrėaas, Prof. 

1797 So. Hal*Usd St., Telephone Canal 6417, Oticago, QL 
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D R A U G A S Pirmadienis , Spali? 4, 1920 m. 
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PIRMAS K GERTAS! 
— Rengiamas — 

w P p , Sabonių ir Šv. Jurgio P. Kanklių Choro?* 
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Nedelioj, Spalio-October 3, i 920 m. S 
ŠV. JURGIO PAR. SVETAINĖJE I 

Pradžia 7:30 vai. vakare . 32-nd Place i r A u b u r a Avenue. 

ChicagieČiai nei vienas nepraleiskite šio koncerto, nes jame pirmu kar tu turėsi te proga išgirs
t i dainininką p . K. Saboni, smuikininke p-nia L. Sabonienė. Apar t pp. Sabonių koncerte dalyvaus 
žymiausi Cliicagos solistai k, a. ponia M. Janušausk ienė , p-lė M. L. Gurinskąitė , p . J . Ramanaus
kas. Kankl ių Choras 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 . 

iii 

4, « 
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. CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Pirmadienis, Spalis 4 d., 
6v. Franeiškus Asižietis. 

Antradienis, Spalis 5 d., 
I v . Placidas. 

GATVEKARIAI SU VIENU 
PATARNAUTOJU. 

rn. 

ABELNAS PILIEČIŲ 
REGISTRAVIMASIS. 

Registravimasis y ra šiandie ir 
dar bus Spalių 12. 

Šiandie, Spalių 2 d., Chica-
gos piliečiai ir pilietės turi re-
gistruoties, jei nori dalyvauti 
generaliuose šalies rinkimuose 
Lapkričio 2, kuomet bus ren
kamas šaliai prezidentas. 

š iandie ir dar kitas Spalių 
12 d. registravimasis bus abel-
iras. Visi piliečiai ir pilietės 
privalo registruoties. Nes se
nieji registravimosi rekordai 
bus sunaikinti ir įvesti nauji, 
kaip tas daroma visuomet 
prieš rinkimus kongresam 

Registravimuisi vietos bus 
atidarytos nuo 8:00 ryto ligi 
9:00 vakare. Tad kiekvienam 
yra progos užsiregistruoti. I r 
jei kar ta is nebus galimas tas 
padaryt i šiandie, tad dar vie
nas ir paskutinis piliečių re
gistravimasis ivvks Spaliu 12 
d. 

RADIKALĖ NORI DEPOR 
TAVIMO. 

\ 

Sakosi, j inai Rusijos 
pasiilgusi. 

Trumpu laiku Chieagos prie
miesčiai ir darbininku aucy-
ventos miesto dalys veikiai su 
silauks gatve k ariu, aptarnau
jamų vieno žmogaus kiekvie
nam. 

Vadinasi, sugryž beni pra
ėjusieji laikai, įkuome! Chicn-
goje pirmu kar tu buvo pasi
rodę elektrikimai gatvckariai . 

Vidumiestyj ir parink tiiioae 
gatvėse gatvekai iai pasiims 
taip, kaip yra šiandie. Bet 
priemiesčiams ir prastesnėms 
vietoms bus duodami gatve
ka i ia i su vienu žmogų. Tasai 
žmogus bus konduktorius ir 
podraug motormanas. J isai ne 
tik valdys gatvekarį, bet ir ko 
lektuos pinigus nuo žmonių. 

Sakoma, tas kompanijų i pa
darysiąs mažiau išlaidų. Kuo
met kompanija turėsianti dau
giau pelno, tuomet pačiam vi
dumiestyj duosianti žmonėms 
geresnį patarnavimą. 

Miesto valdžia, sakomu, su
tinka su tuo kompanijom su
manymu. Kad taip, tad VA mė
nesio, ikito, bus čia visokių pa-
t ogu mėlių. 

IŠ GHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

N E P A P R A S T A S KON 
CERTAS. 

Trečiadienije, 6 Spalio, Die
vo Apveizdos parapijoje sve
tainėje, ant W. 18-tb «tr., ir 
Union ave., Cliicagoje. 

ANGLYS BUSIĄ PIGESNĖS. 

- Suareštuota Cbicagoje Clara 
Oįtrofsky, kurios sesuo yra 
vedusi su Wi t ty Moses Shaek-
;rmn, pradžiugusi, kuomet jai 
pranerta, jog busianti depor
tuota Rusijon. 
~iJinai saiko, tas geras driJo

tas. Nes Rusijos pasiilgusi, no-
l in t i surasti t n savo tėvus. 
3Clara Ostrof k y vra gimus! 

M^augusi Odessoje. J inai rub-
jįuvė. Su savo svainiu Sliark-
man ji gyvenusi Paryžiuje ir 
paskui su juo atkeliavusi Plii-
cagon. 

Clara Ostrofsky sako, j o g g i 
čia visas laikas dirbusi prie 
rubsiuvių ir prigulinti prie so
či jai i stų kuopom. Bet nieko 
bendra neturinti su komuni
stais. 

Nedidelis daiktas Dėdei Ša
mui Ostrofsike pristatyti bolše-* 
vikinėn Rusijon. 

Distrikto prokuroro asisten
tas James Artbur Miller, kurs 
veda tardymus reikale pabran
gimo anglių, praneša, jog atei
nančių žiemų su anglimis ne
busiu didelio vargo. Nes ang
lių busiu ne tilk užtektinai, bet 
jos busią ir daugiau pigesnės, 
kaip kad dabar . 

Sako, ,tik žmonės privalo 
šiandie apsiginkluoti kantry
be. Turi palaukti nors 30 die
nų, kol geležinkeliai suspėsiu 
to kuro pr is ta ty t i į visus san
delius. Gi už 30 dienu viskas 
busią ikitaip. 

Pa tar t i turėti kantrybės yra 
kas-kita, negu kentėti šaltį. 

SKAITYTOJU D0MH7 
• 

Kartkar tėmis gauname nuo 
savo gerb. Skaitytojų nusi
skundimus, kad nereguleriai 
/jauna dienraštį. 

Siuomi pranešame, kad mes 
kasdien reguleriai tą pačią va
landą išleidžiame i r išsiunčia
mo dienraštį " D r a u g ą " vi
siems savo skaitytojams, neiš
skirdama nei vieno. Sutrukdy-

DAUGIAU ^ A U T O M O B I L I U „ ^ ^ ^ j ^ ^ p a š t o j e 

Todėl, jei kas negauna, tesiun
čia pasiskundimą į " D r a u g o " 
Admimstrac^ą. 

Je i mųs bus klaida, mes pa
taisysime, jei ne mųs, ta i Jūsų 

Spalio 3 d., 1920iii., ftv. Jur 
gio parapijos svetainėje bus 
nepaprastas koncertas. Tai bus 
pirmas Chicagoj, kokio d a r ne
buvo. Koncertas bus labai įvai
rus. Programa susidės iš smui
ko solo, dainų solo ir dainų 
&v. Ju rg io parapijos " K a n k 
l ių" clioro. 

Apleidus vargonininko vie
tą p. B. Janušauskui , ją užėmė 
p. Iv. Sabonis, atvykęs iš Pit ts-
bungho. J i s y ra plačiai žino
mas kaipo gabus dainininkas. 
Tur i gražų; išlavintą barito
no balsą. 

P-nia Sabonienė y ra viena iŠ 
gabiausių smuikininkių Ame
rikos Lietuviuose. J i yra daug 
pasidarbavus dailės srityje ne 
tik tarpe Lietuvių, bet ir tar
pe svetimtaučių kėlė Lietuvos 
vardą, k u r tik turėjo progos 
dalyvauti . 

Apar t pp . Sabonių progra
moj dalyvaus ir mūsų koloni
jos talentai-solistai: Janušaus
kienė, plačiai Chicagoj žinotina 
dainininkė, su savo, ka ip lak
štingalos, balsu; p . J . Rama
nauskas, tenoras, kuri* uoliai 
darbuojasi dailės srityje, ir su-
gebiai atlieka savo užduotis ii 
p. ( lurinskaitė, sopranas. Pa
staroji savo balsą lavina ir lai
kui bėgant, be abejonės, stos 
g ' e t a mūsų pasižymėjusių dai-
ni.iinkių. 

Kalyvaus ir Šv. Ju rg io para
pijos " K a n k l i ų " eboras, su 
naujomis dainomis, po vado
vyste p. Sabonio. 

Tai-gi, kas mylite gerą mu
ziką, gražias dainas, kviečia
me atsi lankyti . Tikriname, kad 
visi bus patenkint i . Nauda iš 
to bus dvrlinka: viena, pralei
site linksmai vakarą, o antra, 
atsi lankę paremsi te savo p«i-
čių reikalus, nes minėtas kon
certas yra rengiamas Šv. Ju r 
gio parapijos ftaudai. 

Tai-gi, suprasdami šio kon-
eerti vertę i r jo siekius, visi 
turėtų atsi lankyti ir paremti 
gerus sumanymus bei naudin
ga darbą. 

Iv. iv . 

LABDARINGOS SĄ GOS 7 
KUOPOS ANT W E S T / 

SfDĖS. 

Labdariai, labdarės, garbės na
riai ir narės, šiuomi tamstoms pra
nešu, kad susirinkimas įvyks sek
madieny j , 3-čią dieną Spalio, 1920 
m., 4 vai. po pietų, Aušros Vartų 
parapijos svet., 2323 West 23-eio 
Place, Chieago, 111. 

Malonėkite visi atsilankyti į 
susirinkimą būtinai paskirtu laiku, 
nes mes turim daug svarbių rei
kalų svarstymui Labdaringos Są
jungos naudai. Taipgi bus rinki
mas delegatų į seimą. 

Meldžiam narius, nares atsivesti 
naujų narių prisirašyti prie vie
tinės Labd. Sąj. 7-tos kuopos. 

Su pagarba Valdyba: 
Aler Cibulskis, pirm., 

A. Linkus, raštininkas, 
'2216 So. Leavitt Str. 

I š TOWN OP U L K E . 

Draugija S v. Vincento Fere-
reušo laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadienyj, Spalio 3 dieną, 2 va
landą po pietų, Sv. Kryžiaus pa
rapijos svet. Visi nariai teiksitės 
laiku susirinkti, nes turim svars
tymui svarbių reikalų, i 

/ . Legnngaris, rast. 

BALSAVIMO DIENA 
ARTINASI . 

Šiais laikais balsavimas turi 
viršų dabar, visokie politiški 
pamplį lėtai, korteles yra spau
sdinami, kiekvienas siūlo kad 
už jį balsuoių. Ištikrųjų tiesiai 

i yra sunku ir žinoti už kuri bal-
'suot , užtat kad nežinai kuris 
bus geresnis. Tas pat yra il
su vaistais , labai sunkų yra 
spręsti nežinant kuris y ra ge
resnis. Yra t iktai vienas pasi
t ikimas vaistas del vidurių, 
apie kur i nėra jokio abejojimo 
t a i . T r i n e r s American El ixir 
of Bi t ter Wine. Kiekvienas 
kuris y ra pamėginęs ji vartot 
nekuomet nevartos kito vais
to, ta ip kaip Ponas (Jeorge 
Iveich, kur is rašo iš St. Louis, 
Mo., Rugsėjo 1, 1920: Tr iners 
American Elixir of Bit ter Wi-
ne esą man pagelbė jęs . " Tri
ners Angelica Bit ter Tonikas 
yra geriausias vaistas kuris 
sustiprins Jūsų kraują ir at
gaivins Jūsų systema. Tavo 
vaistininkas turi juos savo 
stocke. — Josepb Triner Com-
pany, 1333-45 S. Asbland Ave., 
Chieago, III. (Apgr.) 
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- METINIS BALIUS! -
—: Rengiamas 

A. L. R. K. Mot: Sąjungos 21 Kuop. 
Nedelioj Spalio 3, 1920 

School Hali Svetainėj 
48-tos i r Honore Gatvių 

Pradžia 7 vai. vak. Tikie ta i 50c. Ypa ta i 

Gerb. Lietuviai i r Lietuvaitės visi nuoširdžiai esate 
kviečiami ats i lankyti į ši puikų balių, nes d a r tokio ba
liaus nebuvo ant Town of Lake. Bus duodamas t rys do
vanos įžangos t ikietai . Taigi ateikite pamėgint i savo 
laime, kuris laimingesnis iš J u s busite. . 

K viėčia RENGĖJOS. 

16 NORTH SIDES. 

Sekmadienyj, Spalio I d., tuo
jau po pamaldų jvyksvVpb. Saj. 
6 kp. mėnesiais susirinkimas, šv. 
Mykolo parap. svet. Visi nariai 
kvieeiami skaitlingai susirinkti. 
Praeitas susirinkimas buvo nes
kaitlingas ir negalėjome aptarti 
svarbių reikalų. Nuoširdžiai pra
šome tau susi rink i man skaitlingai 
susieiti. Turime aptarti daug svar
bių reikalų. Kyjeeiami ir nauji 
nariai ir pasilikusieji su mokes
tini is užsimokėti. 

Valdyba. 

PINIGAI I LIETUVA. 
Siųsk pinigus j Lietuvą per 

mušu atstovą Joną Kastėną, o 
jisai važiuoja į Lietuvą su pini
gų siuntimo reikalais. Jisai per
veš ir ypatiskai 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., Chieago. 
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PRANEŠIMAS 
i VVest Pullman'o Lietuviams 

% 

Siuomi pranešu West Pullmano Lietuviams, k a d as r 
atp i rkau didelę ir gera i įrengtą apt ieką nuo R. F . Bogue ~ 
po numeriu 523 W. 120th St. Tai-gi meldžiu .savo tau-
tieČių atsi lankyti pas mane su receptais i r su vaistų rei- = 

i kalais, o aš užtikrinu malonų ir teisingų patarnavimą. -
E Pr ie šios aptiekos y ra pašto stotis, American Express 

Co. agentūra ir geriausia į rengta soda fountain. 

I ' i 
A. KARTANAS, Aptiekorius f 

S 523 West 120 Street W. Pullman, ŪL § 
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! Kalėdos Jau Artinasi 
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E X K A R E I V I Ų DOMEI. 

AUKOS 

Is neatsargumo ir del per 
greito važinėjimo automobi 
linis žuvo daugiau 4 žmonės: 

William C. Bucliolz, t"arme- pasiskundimą įteiksime pašto 
rys. valdybai. 

Rus.-ell Nelson, 18 metų. 
Frank Vizzoni, 6 metu. 
Har ry Ginsberg, 50 motij. 

1 ' Dra ugo ' Administracija 

Praei tą parą Chieagoje pa
vogta dvylika automobiliu. 

Radau pinigų. Kas pametėt, 
meldžiu atsišaukti pas 

Juozapą Budrickį, 
3233 So. Lime St., Chieago, IU. 

KAUNO ATSTOVO MAR 
SRUTAS. 

P. Jonas fteškauskas Gailes
tingų Asmenų Draugijos at
stovas iš Kauno, atvažiavęs 
Chicagon, laikys prakalbas 
šiose vietose: 

Sekmadienyje, 3 Spalio, 3:30 
po pietų, Šv. Antano parapijos 
svetainėje, 4943 W. 15-th str., 
Cicero, III. 

Pirmadienije, 4 Spalio, 7:30 
vakare, Šv. Jurg io parapijos 
svetainėje p r ie 32-ros pi. ir 
Auburn, Chicagoje. 

Antradieni je, 5 Spalio, 7:30 
vakare Nekalto Prasidėjimo 
parapijos svetainėje, 4543 So. 
California Ave., Chieago, 111., 
Brighton Park . 

Lietuviai ex-kareiviai, kurie ne
dirbate arba šiaip galite išlikti nuo 
darbo pirmadienyje, Spalio 4 d. 
kviečiami dalyvauti palaidojime 
mirusio kareivio Petro Zdanevt-
čiaus. Jo kūnas liko pergabentas 
iš Prancūzijos. Kurie galite da
lyvauti, ateikite užsiregistruoti 
kareivių ofisan bi kokj vakarą 
prieš tą dieną. Užsiregistruoti ga
lima per telefoną Yards 5379. 
The L. Ex-Soldiers- Independent 

t Soeietv 
Head Qu. 3402 So. Halsted St. 

Chieago, 111. 

: 

.Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tinio kliubo susirinkimas bus sek
madienyj, Spalio 3 d., 1 vai. po 
pietų, Mildos svetainėje, 3142 So. 
Halsted St. 

S. Kunevičius, rast. 

Nešk Linksmybę 
liiisiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiifiiiiiieifeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiii 

Savo Giminėms Lietuvoj 
Siuskite Jiems Pinigu Dabar 

a 
į Lietuvą per šj didelį Valstijini Banką, jie bus pristatomi trumpu 
laiku 

Del Informacijų 
Kreipkitės pas Mr. Rapolą Gėčių prie 4-to langelio 

: 

s 
s 

SOUTH CHIOAOO. 

Sekmadienyj, Spalio 3 d., bus 
didelės prakalbos P. Swereckio 
svet., 8756 Houston Ave. Jas ren
gia Liet. Am. Rūbų Išdirbimo 
B-vė. Kalbės bendrovės pirm. A. 
Karsokas. 

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

PEOPLES STOCK 
YA1DS 
STATE BANK 

S 
: 

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

Chieago 

M M 
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