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Lenkai Briaujasi per Lietuvą ir vis dar Kaltina Lietuvius 
Varšava "Sutinka" Su Etno 

grafiniais Rubežiais I 

Teks Nugirsti, Kaip Jie aup 
rantą Etnografijos Reikšmę 

LENKŲ TAIKOS SĄLYGOS 
RUSAMS. 

Sąlygos sustatytos iš 11 
posmų. / 

RUSŲ-LENKŲ ARMISTICI 
JA ĮVYKS PENKTADIENĮ. 

Lenkai ir vėl iškoneveikia 
Lietuvius. 

Ryga-, Spal. 7. — Rusų-Len-
kų armisticijos tarybos jau 
kaipir pasibaigusios. Bet Lie-
tuvių-Lenkų nesutikimai išnau 
jo ima aršėti. 

Čia vakar gautam Lenku 
oficijaliam pareiškime pasaky
ta, jog Lenkai smarkiai susi
rėmę su Lietuvių divizijomis 
šalimais Varėnos, nepertoliau-' sibriovę ir vėl Lietuvos respu 

taikai sąlygas. Sąlygos suda
ro vienuolika posmų. Tas są
lygas Maskvos valdžos delega
cijos pirmininkas jau priėmęs 
ir sulig tų sąlygų daroma ar-
miisticija. 

Taikos sąlygos, sakoma, for
maliai busią induotos bolše
vikams rytoj. 

Lenkai, darydami taiką su 
Rusija, pasitenkina etnografi
niais rubežiais. Nuo istorinių 
rubežiu jau atsisakę. 

Nežinia, kaip Lenkai sup
ranta „etnografinius rubežus į-

sia nuo Vilniaus. 
Lenkų pareiškime dar pažy

mima: 
• 

" Patirta, jog Lietuvių ka-
ruomenė prieš Trenkus kovo
ja bendrai su bolševikais. , , ' 

Tikras Lenkų padūkimas. 
Lietuviai faktais prirodė, 
jog Lietuvoje nėra bolševi
kų karuomenės. Tuo tarpu 

blikon. 

Ar tik nebus perdaug. 

Lenkai briauiasi per Lietu-', , • . . 
.A .. Tr., . i kų kareivių, 

vių teritorijas ant Vilniaus _ . .. 
, T • . • _ _ ! _ _ _ (ii kiek Mi 

Tš Varšavos oficijaliai pra
nešama, jog Lenkai vydamies 
bolševikus perėję Nemuną (tur 
but, Baltgudijoj. Nes Lietuvo
je nuo Gardino ligi Merkinės 
je veikia abiem Nemuno^šo
nais). Ir praėjusią savaitę pa
ėmę nelaisvėn 52,000 bolševi-

Ryga, Spal. 7. — Jan Dąb-
ski (Uombski), Lenkų taikos 
delegacijos pirmininkas, Asso-
ciatąd Press korespondentui 
pranešė, jog armisticija bus 
padaryta pasiremiant Lenkų 
taikos sąlygomis iš vienuoli
kos posmų. Sako, tas sąlygas 
Lenkai sustatė ei a taikos kon
ferencijoje. 

Štai kokios sąlygos, kurias 
bolševikai sutinka pripažinti: 

1. Rusija pripažįsta Lenki
jos nepalieėiamybę ir atsisako 
maišyties į vidujinius Lenki-
jo reikalus. 

2. Rubežiai nustatomi ne su
lig istorinės pagiežos dvasios, 
bet pasiremiant tikruoju su
jungimu gyvųjų reikalų. 

r>. Kantraktuotos sutartimi 
partijos duoda laisvą pasirin
kimą visiems sutarties palies
tiems žmonėms palikti pilie
čiais tos ar kitos šalies. 

4. Abidvi viešpatijos suta
ria leisti liuosai ten ir kitur 

ir 

RUSIJA BUSIANTI AT
SKIRTA NUO LIETUVOS. 
TAIP TVIRTINA LENKAI 

RYGOJE. 

ir kuomet Lietuvių karuo-
menė juos sustabdo, su gin
klai^, tuomet jie visa kose-
re saukia, kad Lietuviai 
laužą armisticija. 

(Janą aišku, jie iškalno 
padarę pienų taip elgties. 
Nes tais šauksmais prisi
dengę mano užimti vis dau
giau Lietuvos teritorijų. 
Pirmiau Lenkai prieš Lietu
vius šaukė ir platino melus 
iš Varšavos. Šiandie taip 
daro iš Rygos. 

* Lenkai ima nelaisvių. 

Kontr-atakose prieš Lietu
vius upės Merečankos lįnijoje, 
Lenkų divizijos paėmė nelais
vių ir kulkasvaidžių, sakoma 
pranešime. 

Tš kovos lauko su bolševikais 
pareiškime pažymima, jog lin-
kon Minsko Lenkų raitarija 
paėmusi miesteliu Koidanov ir 
Stankov, už kokių 18 mailių. 
nuo Minsko. 

Tolinus į pietus Lenkams 

tekę vienas Rusų šarvuotas 
traukiniu ir 1,000 nelaisvių. 

Volinijos ir Podolijos fron
tuose padėtis neatsimainiusi, 
sakoma pareiškime/ 

Bus patvirtinta armisticija. 

Sulig šiandieninių pienų, "ka
trie dar visgi galutinai neap
dirbti, Rusijos su Lenkija 
armisticija turės but patvir
tinta parašais rytoj. Su armi
sticija bendrai bus patvirtin 

-ti ir svarbiamsieji taiko* prin
cipai. 

Sakoma, tas bus padaryta 
rytoj, įvykus viešajai taikos 
konferencijos delegatų sesijai. 

Lenkų delegacijos pirminin
kas Dąibski turi pagaminęs 

jie paėmę ginklų ir 
karo medžiagos, tai nei patys 
tikrai nežiną, nes esanti labai 
didelė kiekybė. 

ĮSAKYTAS VOKIEČIAMS 
PALIUOSUOTI GAR

LAIVIUS. 

Tais garlaiviais vežama Len
kams amunicija. 

Paryžius, Spal. 7. — Keli n-
ta savaitė Vokiečiai Kiel per
kase sustabdė tris garlaivius, 
kuriais talkininkai siunčia 
Lenkams ginklus ir amunici-

Vokietijos vyriausybė stovi 
už tai, kad jei Vokietija skai
tosi neutralė šalis, tad Kiel 
perkasu negali but siunčiama'~7~^*~*> r"'"" *T."°T~"" 
f ._._._ £., T._A__: , :_ , sien kaipo daliai Rusijos impe 

vvstvties kultūrai, kalbai 
religijai: 

5. Lenkija atsisako nuo vi
sokių karo atlygininrą. 

6. Susimainvmas karo nelai-
sviais ir atmokėjimas išlaidų 
už anų užlaikymą. 

7. Pasirašius po tais taikos 
sąlygų principais tuojaus su
daroma maišyta komisija su
simainyti civiliais nelaisviais 
ir užstovais. | 

8. Savitarpė abelna/ amnes
tija Rusams ir Lenkams pilie
čiams. 

9. Kuoveikiaus vedamos ta
rybos su tikslu pagreitinti į-
vykinti galutiną taiką. 

10. Po galutinos taikos pat
virtinimo kuoveikiaus apgal
vojama abiejų šalių susisieki
mo, prekybos ir ekonominiai 
reikalai. * 

11. Nuo Lenkijos atimamos 
visos Rusų priedermės ir pasi
žadėjimai, seniau prigulėju-

RYGA, Spal. 7. — Armisti-
cijos (ne taikos stuarties) ru-
bežius, pravedamas Rusų su 
Lenkais, Rusiją pilnai atskirs 
nuo Lietuvos, sako čia Lenkų 
delegatai taikos konferencijo
je. 

DARBAS DUODAMAS TIK 
REIKALINGIEMS DARBO. 

RUSIJOS "ŽEMČIŪGAS" 
MAŽA RESPUBLIKA. 

Kas turi pašalinio pelno, tas 
paliuosuojamas. 

GRUZIJA TURI DEMOKRA 
TINC VALDŽIĄ. 

Bet ji aptaisyta bolševikiniais 
rėmais. 

Londonas, Spal. 6. — Angli
jos didžiulės drbtuvės ir fir
mos vadovaujančiuoju xprinci-
pu pripažino: "Duok darbo 
tik tokiems asmenims, katrie 
būtinai iš darbo *turi pragy
venti.' f 

Todėl dirbtuvių darbinin-
'kams padalinamos blankos, 

Tarpe Lietuvos ^ir Rusijos ,kliriomiR v i 8 i t u r i p a d a r y t i 

pareškimus, kaip daug turi Lenkams paliks platokas že 
mės ruožas. Ir tas, sako, yra 
tikra tiesa. 

Armisticijos rubežiu linija 
prasidės "Dvinske (Daugpily?) 
ir eis tiesiog ant Baranovičių. 
Iš ten per Lųjįients ir Sarny 

metinią įplaukų arba pašali
nio pelno. Pareiškimai turi but 
patvįrtinti faktais. 
Jei kartais kas išdarbininkų tu 
ri bent kokiu pašalinių įplau-

jkų ar pelno ir iš to gali pra 
ir gobaus net ligi Rumunijos \ ̂ e n t f , toksai palhiosuoja 
rubežiu. 

Lenkai tvirtina, jog bolševi
kų delegacijos pirmininkai 
pilnai sutikęs su tąja armisti
cijos rubežiu linija. 

SUSTABDYTI MU8IAI? 

PARYŽIUS, SpaL 7. — Su
lig Havas agentūros, iš Mas
kvos ir iš Varšavos vakar pra
nešta, jog Rusų su Lenkais 
armisticija jau padaryta ir pa
rašais patvirtinta. 

ARMISTICIJA ĮVYKS SPA 
LIŲ 8. 

amunicija bile katrai kariau
jančiai šaliai. 

Talkininkų ambasadorių ta
ryba tečiaus nusprendė^rie-
šingai. Sako, sulig Versaille-
so taikos sutarties, Kiel per
kasas vra liuosas visoms tau-
toms ir todėl juo galima vežti, 
kas kam patinkama. 
, Ambasadoriai tad pasiuntė 
Vokietijai notą tuojaus paliuo-
suoti sulaikytus garlaivius. 
Nes tame klausime negali but 
jokių diskusijų. 

rijos. 

GYVENTOJAI APLEIDŽIA 
PETROGRADĄ. 

VARSA VA, Spal. .7 — Va
karykščioj depešoj iš Rygos 
sakoma, jog Lenkų su^ bolše
vikais mūšiai bus pertraukti 
rytoj sulig padarytos armisti
cijos. 

mas nuo darbo. 
Paliuosuojamos ir moterys 

darbininkės, kurių vyrai dir
ba, ftiokia-tokia išimtis pada
roma senesniems darbinin
kams ir ilgus metus fvienoj 
vietoj dirbantiems. Bet jauni 
darbininkai turi pereiti savo 
turtingumo padėties kvotimus. 

v 

NEDIRBAMI GINKLAI. 

Berlynas, Spal. 7. — Žino
mose Kruppo įstaigose Essuo-
se, kur visais laikais buvo ga
minama karo ginklai, šiandie 
gaminamos rašymui mašinėlės 
ir visokie žemdirbystės įran
kiai. 

GAL BUS ĮVESTA MiSA 
ŽENKLIAI. 

MAKNO PERĖJO BOLŠEVI
KŲ PUSĖN. 

LONDONAS, Spal. 7.—Gen. 
Wrangel trumpai pasidžiaugė 
Ukrainų vadu, generolu Mak 
no. Makno su savo karuome 
ne perėįjo bolševikų pusėn ir 
atsisuko prieš Wrangelį. 

NEŽINOMO ŽMOGAUS LA
VONAS. 

Paryžius, Spal. 7. — Pran
cūzijai trųksta mėsos. Sako
ma, jog gyventojai gausią mė-
saženklius kaip karo metu. 
Vadinasi, bus suvaržytas per-
dažnus vartojimas mėsos. 

KOVA PRIEŠ AUGŠTAS 
KAINAS. 

Iš Calumet upės, ties 95 gat., 
[išimtas nežinomo žmogaus dar
bininko lavonas, fcišeniuose 
atrasta 6 dolieriai. 

Londonas, Spal. 7. — Čia ir 
kitur mobilizuojamos visos 

i galimos, kaip oficijalės, taip 
neoficijalės, spėkos pakelti 
kovą prieš brangenybę, kuri 
šiandie smaugia visus šalies 
gyventojus. 

BUVĘS GRAIKŲ KARA
LIUS NEĮLEIDŽIAMAS 

ITALIJON. 

Londonas, SpaL 7.—Ls Suo
mijos čia įgauta žinių, jog 
kraustosi gyventojai iš Petro
grado prisiartinant žiemai. 
Bijosi bado žiemos laikotar
piu. 

Išeinantieji iš Petrogrado 
traukinai prisikimšę. Ligšiol 

| buvusia Rusų sostinę esą ap
leidę apie 200,000 žmonių. 

Paryžius, Spal. 7. — Buvęs 
Graikijos karalius Konstanti
nas, kurs andai išreiškęs no
rą aplankyti Italiją, nebus į-
leistas ton šalin. Taip nusp
rendė Italijos vyriausybė. 

Konstantinas gyvena Švei
carijoje. 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS 

Gatvekario pažeista Mr.s. 
Alice Wasilewski. Nelaimė į-
vyko ant kampo Ashland avo. 
ir 47 gat. 

BERLYNE ŽADA SUSTREI
KUOTI MOKYKLŲ VAIKAI. 

Jie .ir tėvai priešingi mokyklų 
viršininkui. 

GUBERNATORIUI DIDES
NĖ ALGA. 

Kingston, Jamaika, Spal. 7. 
— l)el pabrangusio pragyve
nimo Anglija vietos guberna
toriui padidino algą. Ateityj 
gubernatoriui į metus bus mo
kama algos $14,375 ir $2,500 

[kelionių lėšoms. * 

Berlynas, Spal. 7. — Čia vie
šųjų mokyklų viršininku yra 
Kurt Loewenstein. Prie* jį pa
kilę 250,000 vaikų, lankančių 
mokyklas* Vaikus paremia jų 
tėvai. Norima prašalinti virši
ninką. Jei jis neatsisakys iš^ 
užimamos vietos, vaikai pa
kels streiką. 

Viršininkas eina prieš religiją 

Liigšiol mokyklose -mokoma 
religijos. Bet naujas viršinin

kas yra sumanęs panaikinti 
religijos pamokas. 

Vietoje to, jis nori įvesti 
pamokų apie socijaiizmą, pa
mokų apie radikalę šalies val
dymo sistemą* 

Pagaliaus jis prie mokyklų 
nori prijungti motinystės na
mus. 

Ir laikraščiai prieš jį 

Vietas spauda taippat pa
kilusi prieš naują mokyklų 
viršininką. Svarbiausia dėlto, 
kad jis yra nekrikščionis, Žy
das. 

Tuo tarpu vietos spauda ne
prielankiai atsineša j.Žydus. 

Tiflisas, Gruzija (korespon
dencija). Šita mažytė Gruzi-
limąjam Kaukaze, buvo įstei-
jos (Georgijos) respublika, to-
gta pirm poros metų. Ir ją 
patvirtino talkininkai. Jos gy
ventojai save priskaito prie 
seniausiųjų tautų. Kuris iš gy
ventojų turi nors dešimtį mei
tėlių ir porą ožkų, tasai pa
sivadinęs kunigaikščiu. 

Gruzija, kuri pirm revoliu
cijos buvo vadinama Rusijos 
žemčiūgu, yra išreiškusi norą 
valdyties ir gyventi, savitai. 
Nes Gruzinai neturi nieko ben
dra su buvusios Rusijos impe
rijos žmonių religija, kalba, 
papročiais ir, kas svarbiausia, 
tautybe. 

Kuomet Rusijoje pakilo bol
ševikų revoliucija, Gruzija 
tuojaus pasiskelbė nepriklau
soma ir nusprendė, kad šalis 
turi but socijalistinė respubli
ka su komunistiniais rėmais. 

Dar nelabai senai Gruzija, 
smarkiai kariavo su savo kai
myne Armėnija, paskui,m A-
zerbaidjano respublika. Te 
čiaus bolševikai Gruziją su A-
zerbaidjanu sutaikė, gi Armė
nijai davė tokią pamoką^ kad 
pastaroji negreitai panorės 'iš
imu jo kariauti su Gruzija. 

Taip tatai Gruzija aprimo, j 
Išrinktas šaliai prezidentas ir 
paskirta valdžia. Kabinetan 
ineinaV visokios rųšies ministe-
rių. Bet svarbiausias iš minis-
terių yra susisiekimų ministe-
ris— buvęs kituomet gatveka-
rių konduktoris. 

Visi ministeriai * turi labai 
mažai supratimo apie organi
zavimą naujos šalies. Tad jie 
šalies reikalus tvarkyti dau-
giausia paveda pačiai gamtai. 

Susisiekimas patvarkytas. 

,Gruzijaį ligšiol pavyko pa
tvarkyti savo geležinkelius, 
kurių tečiaus turi neperdau-
giausia. 

Čia traukiniai nekuomet ne-
sivėluoja. Dažniausia į pas
kirtas stotis atvažiuoja kelio
mis valandomis pirmiau, ne 
kaip surašė rodoma. Ypač 
traukiniai mekuamet nesi vėli
na tuomet, kuomet anais pa
sitaiko važiuoti kokiani-nos 
svetimšaliui. 

Pasažieriniai vagonai gana 
geri ir tinkami, podraug ir 
demokratiniai. Vagonuose yra 
prietaisų miegoti kaip turtin
giems, taip vargdieniams. Va
gonai paskirstyti į tris rųšis: 
1 klesa, 2-oji klesa ir 3-oji kle-
sa. Tarpe jų žymiausias skir
tumas tik tas, kad nevienodą 
kainą reikia mokėti. Važiuoti 
vagonais 2-osios klesos yra 

I brangiau kaip 3-iosios kl. Gi 
1-osios daug brangiau už 2-
osios klesos. 

Sostinė. 

Tiflisas yra Gruzijos sosti
nė. Tai didokas miestas. Gy
ventojai, taigi Gruzinai, ap

sitaisę ilgais ž i ponais švie
saus dažo. Kiekvienas vvras 
ant šalies prie diržo turi pri
sikabinęs didelį revolveri gi 

| priešakyje pakabintą didelį 
peilį (durklą). Gruzinai iš se
nų senovės vaikščioja taip ap
siginklavę. 

Mieste yra operos trobesys. 
Bet ilgas laikas jis stovi už
darytas. Nes nėra kam lošti 
operų.. Sakoma, žymiausios o-
peretininkės uždarytos kalėji
muose už įvairius prasižengi
mus prieš bolševikinę valdžią. 

Šiandie Tiflise yra kur-kas 
daugiau svetimšalių, kaip kuo-
met-nors pirmiau. 

Gruzijoj yra turtingos manf 
gano rudos kasyklos; turi mil
žiniškus wal-riešutų miš* 
kus, daug vilnos ir šilko. Ši
tos prekės labai reikalaujamos 
Anglijos, Italijos ir Amerikos 
firmų. Tų šalių firmų agentai 
Čia visur painiojasi. 

šalies turtai — tautos turtai. 

Gruzija yra socijalistinė •re
spublika, tad visokios šalies 
gerybės ir visas šalies turtin
gumas priklauso visai tautai, 
visiems gyventojams. Privati
niai žmonės čia nieko neval-

Įdo. Viską valdo ir tvarko val
džia. 

Tai išmėginimas praktikoje 
soeijalistinio mokslo. Niekas 
negali pasakyti, kaip ilgai 
Gruzija tesės su tokia savo 
tvarka. Bet yra žinoma, kad 
jei nuo tos valdžios ji turės 
griūti, tuomet bolševikinė Ru
sija prie savęs ją priglaus. 

Varžytinės. 

šiandie už intaką Gruzijoje 
Iabjausia varžosi sovietinė Ru
sija su Anglija. Anglija Gru% 
zijon yra sudėjusi daugelį pi
nigų, kurių Gruzinai negalės 
atmokėti, kad tuo tarpu so
vietinė Rusija savo rankose 
turi vsą respublkos valdzą ir 
kontroliuoja visą šalį. 

Rusijos bolševikai bile dieną 
Gruziją galėtų prijungti prie 
Rusijos. Bet nenori to daryti. 
Yra svarbių priežasčių. Nes 
jei nebūtų nepriklausomos 
Gruzijos, bolševikai neturėtų 
jokios naudos iš susisiekimo 
su Juodomis Jurėnus. Šiandie 
gi turi naudą. Nes Anglija ir 
kitos šalys dažnai Gruzijai per 
Batumo uostą pristato viso
kių prekių. Tų pristatytų Gru
zijai gerybių tenka ir Rusijai. 

Taigi Rusijos bolševikai iš 
nepriklausomos Cruzijos turi 
daug sau naudos. 

T I O R A S , 
(hieago ir priemiesčiai. — Gra

žus oras šiandie ir, rytoj; kiek šil
čiau. 

Temperatūra vakar augšč. 60 l.f 
žemiausia — 54 laipsniai. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Spalių 6 
buvo tokia sulig Merchants Loan 
and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarai $3.52 
Lietuvos 100 auksinų 1.10. 
Lenkijos 100 markių .44 
Vokietijos 100 markių 1.60 
Prancūzijos už $1.0# 14 f r. 78 
Italijos už $1.60 24 1. 95 
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U B t V T T Ų KATALIKŲ DtEURAOTIS 

"DRAUGAS" 
•fcae kaarttmą Išskyra* nedeldlenJua 

PRJE2CFMERATOS KAUTA: 
CVICAOOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams « . . . 98.00 
Pusei Metq . * •<• • • • ••Ov 

SUV. VALST. 
Metams »• 16.00 
Pase* Keta 3.00 

Prenumerata mokasl lakalno. Lai
kas skaitosi nuo uisirasymo dienos 
• e nuo Nauju Metu- Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti liperkant krasoje ar erprese "Mo-

•ney Order" arba Įdedant pinigus 1 
registruotą laišką, 

"Drangas" Publishing Co. 
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Reikalas Parodyti 
Save. 

Šiuo tarpu Valstybės Depar
tamentas AVashingtone, D. C. 
daugiau žiuri naminės politi
kos negu užrubežinės. Dėlto 
užrubežiniuase dalykuose da
ro tokių daigtų, kurie daugiau 
balsų priteikia demokratų 
partijai busiančiuose rinki
muose, o beveik nežiūri nei 
tikrojo reikalo, nei savo dar 
pernai ar užpernai garsintų 
pažadų. 

Kadan-gi Lenkų Amerikoje 
yra daugiau negu Lietuvių, 
dėlto pono Colby politika šian
die yra aiškiai palanki Len
kams, skaudi Lietuviams. 

Iš to susidaro ir Lietuviams 
dabar klausimas kaip apseiti? 
Ar duoti savo balsus demok-

Apie Kristaus Sekimą. 

Pasaulije yra daug visokiu 
knygų. Pirmųjų vietų jų tar
pe užima Šventasis Baštas. 
Jis yra išverstas į beveik vi
sas kalbas ir kiekvienoje tapo 
atspausdintas. didelę daugybę 
kartų. Milijonai jo ekzemplio-
rių yra praplitę visur. . 

Antrų vietų tarpe knygų už
ima Tomo A Kempis mažytė 
knygutė vadinama Apie Kris
taus Sekimų. Kitados į Lietu
vių kalbų jų buvo išvertęs vy
skupas Valančius, paskui jų 
vertė kiti. Pagaliaus lietuviš
kai jų išvertė kun. Jurgis Bal
trušaitis. Labai gaila, kad 
mirtis pergreitai pagriebė tų 
garbų ir darbštų jaunų vyrų. 
Jo verstas Lietuvių kalbon 
Kristaus Sekimas buvo at
spausdintas Vilniuje, o dabar 
naujai išėjo Chicagoje. &it# 
leidimų buvo bebaigęs ruošti 
a. a. kun. Antanas Staniuky-
nas. Jam mirus Gruodije 1918 
m. leidimas susitrukdė bemaž-
ko du metu. 

Užtat išėjo gera ir graži 
knygutė. J i atspausta ant plo
nytės poperos, vadinamos Bi-
ble Paper, kad knygelė butų 
nestora. Jų galima lengvai 
nešiotis kišenije ir nejusti, 
nors yra 384 puslapiai. 

Visas leidimas tapo trejaip 
apdarytas. Pigesnieji apdarai 
yra dviejų rųšįų, bet vienokio 
brangumo ($1.20). Branges
nieji apdarai yra juodas gra
žus kailis, arba šagrenas, ir 
auksuoti kraštai. Ant luobelių 
viršaus artistiškomis aukso 
raidėmis yra atspaustas kny
gos vardas viršuje ir Kristaus 
monogramas apačioje. Tie ap
darai atseina $1.80. 
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Asmuo ir Nuosavybe 

ratams, ar parodyti jiems, kad š i t o v e r t j m o lietuviškoji kai 
noi mna n i n t m + i T»QYvr«i4-m\rx\ -ttfm^"- _ . nei mus niekinti nepritinka. 

P-no Colby'o apsėjimas aiš
kiai parodo, kad norint Ame
rikos prielankumų gauti Lie
tuvos Respublikai reikia turė
ti rankose tų jiegų, kuri duo
da galybės Amerikos pilie
čiams — būtent balsavimo tei
sę. Drauge reikia mokėti pa
sinaudoti ta teise. Jei-gu mes 
duotume savo balsus demok
ratams šiemet, kuomet jie pa
vedė teip aiškių antilietuviškų 
politikų, tai visos partijos A-
merikoje, žinotų, kad Lietu
viai yra tešla. J i nesipriešina 
nors jų kaikurie kabina šauk
štais ir ryja. 

Priešingai, jei mes atiduosi
me savo balsus republiko-
nams, tai visos partijos žinos, 
kad ir Lietuviai gyvi ir kad 
moka naudotis baisiausiu iš
rinktiesiems ponams ginklu— 
balsavimu. Vistiek kuri par
tija laimės, mes turime tų pa
rodyti. 

Kartais gali susidaryti, kad 
republikonai laimės mažu di
džiumų balsų, sakysim 200,000 

ba yra gryna ir lengvai su 
prantama. Joje nėra keistų ir 
retų suderinimų, kokius mėgs
ta vartoti naujieji raštininkai. 
Kors tat tinka gramatikai, 
bet netinka skaitančiam. To
kių painumų a. a. kun, J. Bal
trušaitis saugo josi. 

Pats Tomas a Kempis mi
nėdamas savo Veikale fev. Bas
to žodžius nebuvo pridėjęs 
parodymo iš kur jie imti.Kun. 
Baltrušaičio vertime tie paro
dymai pridėti puslapių apa
čiose. Tomas a Kempis yra 
minėjęs ir šiaip raštininkų. 
Baltrušaitis parodė iš kur yra 
imti ir jų žodžiai. Taip ant 35 
p. kim. Baltrušaitis parodo, 
jog neminėto raštininko žo
džiai, atkartotieji pirmoje 
knygoje tryliktame perskyri
me 5 posme, yra imti iš Ovi
dijaus pirmosios knygos. 
Tuos Ovidijaus žodžius vertė
jas padeda lotyniškai pusla
pio apačioje. Tokių paaiškini
mų y r a j r daugiau. 

Tikimės, kad ta naujoji se
nos, bet neapsakomai gero 

{vairios pažiūros. 

Vokiečių mokslininkas H. 
Arens veikale Naturrecht 
(Gamtos teisė) 1871 m. ragė, 
kad be nuosavybės žmogaus 
asmuo nėra pilnas nei visiškai 
išsiplėtojęs. Nuo jo pažiūrų 
mažu kuomi skyrėsi nuomonės 
Bluntschli,o, Stahle's ir kitų. 

J. Locke, A. Smith, Bicar-
do ir kiti nuosavybę sujungia 
veikiau su darbu negu su as
menim. Jie sako visokių naudą 
gamina žmogaus darbas, todėl 
darbo padaras turi priklausy
ti žmogui. Iš to socijalistai iš
veda, kad darbu įgytasis daig-
tas turi priklausyti darbinin
kui. Bet socijalistai nemėgsta 
savo protavimus vesti prie 
atskirų žmonių nuosavybės. 
Jie stolvi labiau už viešų nuo
savybę* 
, Buvo asmenų sakiusių ir ra
šiusių, kad vvisos nuosavybės 
šaltinis yra valstybės įstatai. 
Anglų filosofas Hobbes, pran
cūzų teisininkas Montesąuien, 
Vokiečiai Trendelenburg ir 
Wagner mintijo, kad visa as
menų nuosavybė yra iš Vals
tybės įstatų. 
Emanuelis Kantas spėja, kad 

nuosavybės buvo pirma negu 
atsirado valstybė, bet valsty
bė padaro, kad nuosavybė tam
pa aiškia ir stipria teise. 

Olandas Hugo Grotius rašė, 
kad asmenų nuosavybės teisė 
yra kilusi iš pirmučiausios 
žmonių sutarties. Ta sutar
tis, sako, įvykusi tuomet, ka
da žmonės pradėjo rengti pir
mąsias visuomenės organizaci
jas. Ta sutartis, sako, esant 
visokios visuomeninės tvarkos 
pamatas. 

Popežius Leonas Tryliktasis 
enciklikoje Rerum Novarum 
sako,, kad asmens nuosavybė 
esant įgimta žmogaus teisė, 
bet neaiškina giliau, kaip su
sisiekia gamta, asmuo ir nuo
savybė.. 

Nepersenai miręs Amerikos 
filosofas W. James sakydavo, 
"kad visa tat yra tiesa, kas y-
ra naudinga. Sulig jo butų iš
ėję, kad asmeninė nuosavybė 
yra tiesa, nes ji yra naudinga. 

Kas norėtų mokslų papeik
ti, tas lengviai galėtų ię pa
daryti pažymėjęs, jog apie to
kį aiškų dalykų kaip nuosavy
bė didieji mokslininkai susta
tė daugiau negu septynias pa
žiūras ir niekaip nesueina į 
vienų tiesų. 

Mokslininkams neturint vie 

P. 6ABRYS IR LIETUVOS VALBŽIA. 
(Tąsa.) 
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diia orų. Bet tas oro neprilei-
dimas yra didžiausias kūdikio 
teįsės sulaužymas. Kūdikis tu
ri teisę naudotis oru. Iš gy
vybės teisės išeina teisė nau
dotis gyvybei reikalingais 
daigtais. Tat yra taip aišku, 
jog tuščia butų ginčytis apie 
tai. 

Žmogaus teisė naudotis gy
vybei reikalingais daigtais j i 
ra gana didelė. Kūdikis turi 
teisės naudotis tėvų turtu ir 
patarnavimu vien dėlto, kad 
tat visa yra reikalinga kūdi
kio gyvybei. Kūdikis turi pil
nų teisę ant pieno motinos 
krūtyse. Paūgėjęs jis turi tei
sę ant tos savo tėvų nuosa
vybės, kuri sudaro jam būti
nai reikalinga maistų ir apvil-
kalų. Ar žmogus užtroškina 
kūdikį neprileisdamas oro, ar 
numarina badu neduodamas 
valgio, ar šaldyte sušaldo ne
duodamas šilumos vis vienokia 
yra žmogžudystė. Visose tose 
žmogžudystės rųšyse yra ben
dras daigtas nedavimas kūdi
kiui pasinaudoti jo gyvybei 
reikalingais daigtais. 

Kūdikis yra gyvas, ' nors 
mažas, bet žmogus. Visi mi-
nėtieji pavyzdžiai parodo, kad ******* » ? $!. m . 
žmogus gaudamas gyvybės 

Kas del augščiausios Lie
tuvių Tarybos Šveicarijoj, 
tai jos nebuvę ir nesu ir ja 
Gabrys viens tesudarųs. Seka 
parašai: Smetona, Prezidentas 
Liet. Valstybės Tarybos, Yčas 
ir Purickis, Valstybės Tarybos 
nariai. 

Negana to, p. Voldemaras 
apsilankęs visose Alijantų am
basadose Berne, "persistatė" 
Lietuvos ministerių pirminin
ku ir ministerių užsienių /daly
kų, įdavė raštų nusiskundžian-
tį ant Vokiečių ir para
šantį pripažinti Lietuvos 
neprigulmybę; prie progos 
pasakė, kad aš neturiu jokių 
įgaliojimų atstovauti Lietuvą, 
kad esųs germanofilas ir kad 
manim "Lietuva" nepasitikin
ti, (Visam šitam turiu doku
mentalius prirodymus). 

Galima įsivaizdinti, koki tai 
įspūdį padarė diplomatinėse 
ir politiškose sferose Berne. 
Ant rytojaus keli diplomatai 
telefonuoja man klausdami,kas 
atsitiko ir kviečia atvykt pasi
kalbėti. 

gauna drauge ir teisės naudo
tis tai gyvybei reikalingais 
daigtais. (Paugiau bus) 

UŽ TĖVYNĖS LAISVĘ. 
-

Dang kraujo mųs broliai 
praliejo, kiti ir gyvybę paau
kojo, kad^tik Lietuva butų lai
sva ir nepriklausoma. Mes, 

tų Lietuvos • vardo pakėlimui, 
jai užtarytojų suradimui, nus
tačius stiprius ryšius su tarp
tautine diplomatija, begalo bu
vo liūdna ir skaudu matant 
griaujant ilgų metų mano dar
bų, žeminant mūsų tautos var
dų velkant svetimų tarpan 
mūsų vidujinius ginčus. 

Čia aš turiu pridurti, kad 
ne aš vienas buvau giliai pa
sipiktinęs taip netaktingu Sme 
tonos, Yčo, Voldemaro ir Pu-Lietuviai Amerikiečiai, ir-gi 

prisidėjome kiek galėdami T\^° pasielgimu. Visi Šyeica-
prie išgavimo Lietuvai laisvės, 
su aukomis per Tautos Fon
dų ir L. R. K. R. Dr-ją. Bet 
kova už laisvę da neužbaigta. 
Lenkai besočiai išskėtę na
gus puola Lietuvos ir taip 
suvargintų kūnų da labiau 
draskyti! It ta hijena, ištrošr 
kusi žmogaus kraujo, drasko 
Lietuvio namelį, atima pasku
tinį duonos kąsnį, žmonėms 
baudžiavų neša. 

Ar-gi mes Lietuviai pasi
liksime vien žiurintieji įstok) 
į mūsų brolių kančias?! Ne, 
šimtų kartų nefi Mes dėsime 
aukas, skirsime dalį savo už
darbio kas mėnuo, aukosime 
kad ir paskutinį skatikų, bet 
nusususiems Lenkams ver
gauti neisime. Nors Tautos 
Fondas netoli pusę milijono 

no aiškaus ir stipraus atsa- dolierių Lietuvos reikalams 

arba 300,000. Tai reiškia, kad knygos laida patiks ir skaity-
tada Lietuvių balsai nuspręstų 
rinkimus. Iki šiol daugelis 
Lietuvių eidavo su demokra
tais, bet dabar eina su republi-
konais. 

Tiesa mes esame darbinin
kai, o darbininkų vadas S. 
Goanper.s stoja už Cox'ą. Bet 
darbininkiškoji dalis demokra
tų ir republikonų platformo
se mažu kuomi skiriasi, arba 
ir visai nesiskiria. Jei-gu šiuo 
žygiu balsuotume už republi-
komus, darbininkams nepasida
rytų blogiau. Jng Wilsona8 
visai nebando užtarti darbi
ninkų. Abejotina ar Cox'as 
bus geresnis. Lietuvystės rei
kalai verčia parodyti abe
jiems, ir demokratams ir re-
publikonams, kad mes nąsame 
tešla, dėlto balsuokime už res
publikonus. 

tojams. 

RED. ATSAKYMAI. 
• i P • * • i i f • 

P-nui F. J. Bagoelui, Am. 
Liet. Prekybos ir Pramonės 
Pirmininkui So. Boston, Mass. 
Tamistos pakvietimų pribūti į 
Tarybos rengiamąjį posėdį 
NevvYorke 6 Spalio, gavome 
Chicagoje 6 Spalio. Labai 
aciui! 

A. R. KRYŽIAUS SVEIKA
TOS NURODYMAI. 

_ , -

Žmonėkis, nes draugiškumas 
kožnam reikalingas. 

Netikėk patentuotams vais
tams. 

- į 
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PIRKITE LIETUVOS VJ& 
STYB4S BONŲ. 

kymo klausimui, kuomi nuosa
vybė renuasi, socijalistai leng
vai gali tvirtinti, buk nuosa
vybė niekuomi nesiremia ir 
nėra reikalinga. Kai-kurie 
mokslininkai rašė,, kad senoji 
Romos teisė težinojo tik vie
nų nuosavybės šaltinį, būtent 
pirmutinį pasisavinimų. Kol 
vanduo ežere, tol nėra nuo
savybės ant jo. Kada jį kas 
nors pasisemia, tada jis tam
pa nuosavybe. Šita mokslinin
kų kalba dar labiau sustiprina 
socijalistus. Jeigu visa nuosa
vybė yra tik iš pasisavinimo, 
tai menka tegali būti jos teisė. 
Žmogus turi nuosavybės teisę. 

Žmogus turi daugiau teisių 
negu gali kam nors rodytis. 
Pirmiausia yra gyvybės teisė. 
Žmogžudystė yra didžiausia 
neteisybė. J i ne kų daugiau 
daro, tik atima iš žmogaus jo 
gyvybę, kuri|i jis turėjo teisę 
ir priedermę pasilaikyti. 

Iš gyvybės teisės išeina kū
dikio teisė naudotis oru ir vie
ta ant žemės. Jei užaugęs 
žmogus uždeda kūdikiui ant 
bumutės rankų, tai tas žmo
gus tam kūdikiui tik neprilei-

paklojo ir nors šįmet T. Fon 
do Seimas buvo nutaręs da
ryti vajų Lietuvos kultūros 
reikalams, bet, išgirdęs Tėvy
nės šaukianti pagelbos balsų, 
viskų atidėjo į šalį ir atmainė 
8Ž$VO nutarimų. Vietoje rinkti 
aukas kultūros reikalams, rin
ksime tėvynes laisvės gyru> 
mui. 

Tai-gi, broliai ir sesutės, 
darban! Tautos Fondo skyriai 
šaukite susirinkimus, darykąte 
pienus, kaip but geriausia kuo-
daugiau aukų tėvynės laisvės 
reikalams surinkti. 

Kur galima, ypač mažesnė
se kolonijose, but labai nau
dinga pereiti per stubas porai 
rinkėjų, kad pritraukus kiek
vienų dirbantį* Lietuvį bei 
Lietuvaitę, kad skirtų savo 
uždarbio dalį Lietuvos Lais
vės reikalamp. Žinokime, kol 
bent vienas Lenkų kareivis 
bus ant mųs žemės, negalime 
nurimti, negalime rankas sū
dė jų sėdėti. v . s 

Taigi darban už tfcvynės 
Laisvę. 
K. J. Ęruiinska*, T. F. Sekret. 

m fcoutn 9*tfi Street, * 
Brooklyn; New York. 

rijos Lietuviai papeikė šį di 
dei neteisingų brutalų ir kenk 
smingų mūsų tautai ak% Val
stybės Tarybos narių, kurie 
išnaudojo savo asmeninio ker
što patenkinimui oficijalę po-
sicijų įstaigos, prie kurios į-
kūrimo ir sustiprinimo aš 
pats tiek buvau pasidarbavęs. 

Melagingumas visų Smeto
nos, Yčo ir Purickio tvirtini
mų punktas už punkto tapo 
atremtas straipsni j " B u n d V 
2-XI-1918 m., tiesa, labai švel
nioj, bet rimtoj kategorėj 
formoj; po straipsniu pasira
šė kun. Dr. Bartuška ir Pakš

tas. Pasirodė viešai, kad mū
sų Valfctybes nariai yra me
lagiai. 

Štai jisai. Žinoma, tas vis
kas nestiprino mūsų pozieijes 
užsieny j . Mūsų priešai Lenkai 
ir Rusai delnus sau trynė įš 
džiaugsmo, matydami mus ta
s/anties už plaukų. Liūdna ir 
skaudu! Bet ne mano tame 
kaltė. Aš sykį neteisingai už
pultas turėjau ginties, ar kitų 
būti ginamas. 

Maža to, viršminėti L. Ta
rybos atstovai, sugrįžę Lietu
von, viešam Tarybos posėdy j 
melagingai perstatė visus da
lykus ir nustatė visų Tarybų 
prieš mane. (Man vis tai vė
liau tapo pranešta pačių Ta-' 
rybos narių). Negana to, Sme
tona ir Ko norėdamas sugadin
ti mano gerų vardų viešojoj 
Lietuvos opinijoj tų pat strai
psnį, kų tilpo "Bund'e" , pas
kelbė ir "Lietuvos Aide", bet 
kuomet aš pasiunčiau atitai
symų, tai Smetona, kaipo re
daktorius "L . Aido", atsisa
kė jį patalpinti. 

Šia tau ir teisybė! Sumai
šo tave su dumblu ir uždaro 
tau burną, kad nei pasiteisini 
negalėtum. 

Visas šitas didei neteisin
gas atsinešimas • prie manęs 
Smetonos ir artimiausių jo 
draugų ir patarėjų Voldema
ro ir Yčo kylo iš to, kad aš 
nepritariau jų avanturai su 
Urachu, priešingas buvau jų 
siaurai žlibai ir ypatiškai po
litikai ir ypač, kad aš tvirti
nau, kad Taryba, kaipo karo 
padaras, kaipo erzacas turi 
atsistatydinti, pranykti su ka
ru, o savo vietų užleisti pil
nateisiam Lietuvos šeiminin-
kui-Steigiamųjam Seimui. 

Aš drįstu ir po šiai dienai 
manyti, kad aš neklydau. Ypač 
man dar labiau paaiškėjo tai, 
kuomet aš nuvykau Paryžiun 
Gruodžio mėn. pabaigoj, 1918 
m., prašyti Alijantų pageltos 
prieš bolševikus ir prašyti 
Lietuvos neprigujmybes pri
pažinimo. Pirmutinis Prancū
zų ir Anglų ir Amerikos dip
lomatų klausimas buvo, ai' 
Lietuvių tauta apsisprendė, 
ar tarė savo žodį, kad nori 
būti ueprigulminga. 

(Daugiau Bus.) 

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

\ 

Buk kirpėju. Kir
pėjai visur reika
laujami. Geriau
sias amatas, mes 
limokiname 1 ke
letą savaičių, pri
tyrimas duoda
mas mokinanties. 

Vtetos "atdaros. Specijalis Kriaucy-
stės Skyrius, mokslas užganėdina 
visus. 

M ASJER SCHOOL 
ltO V. State St. 

Kampas Lake 64. ant 4-tu lub*. 
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DR, CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 So. Athlanl Avenue 
Specijalfslas N ' 

DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ 

Valandos auo 19 iki 12 taryto; nuo 
2 Iki S po pietų; nuo T iki 8:30 
vakare. Nedėliomia 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

/ 
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OR. G, M. GLASER 
Prakukuoja S* metei 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Cblcago, IIL 

SPECIJALISTAS 
MoteriSkų, Vyriikų, taiPS* chro

niškų llgrų. < 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan- , 
da vakare. 
Nedėliomls nuo 9 iki 2 po piet 

| Telefonas Yards 687 
j | 
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" SVVEDISH AMERICAN LINE 
24 State Street New York City . 

• It Greitas Pasažterinis 
P a t a r n a v i m a s iš Ncw 
Yorko per Oottienbtirg Y 

S. S. Drottmngholm išplaukia Spalio 7 
S. S. Stockholro išplaukia Spalio 28 

E Trečia kliasa į Liepojų $145 ir $5 karės taxų. Trečias kliasos 
= pasažieriai yra talpinami puikiuose kambariuose po 2—i—6 
~ žmones. 

Norint tikietus ar informacijas apie pasportus susižinokite 
su vietiniais agentais. 
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PRANEŠIMAS 
West Pullman'o Lietuviams 

$iuomi pranešu West PuUmano Lietuviškas, kad aš 
atpirkau didelę ir g^rai įrengtą aptiekę nuo R. F. Bogne 
po numeriu 523 W. X20th St. Tai-fi nreMžiu savo tau
tiečiu. atsiUnkyU pas suma su receptais ir su vaistų rei
kalais, o aš užtikrinu malonų ir teisingą patarnavimą. 
Prie šios aptiekos yra pašto stotis, American Express 
Co. agentūra ir geriausia įrengta soda foujitąin. 

A . K A R T A N A S , AptiekoriHS 
S2I We«t 12« Street V . fuUrnea, A 

inmuiiiiiiuiiiiiiHiHmumujiii^ 

OR. S. MIKELIS 
IiDETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiea* Ir Gyveninio vieta 

3252 South Halsted Street 
Ant vLrfauM Ualveraal State Baak 

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

Nedėliomus nuo 10 iki t . 
Telefonas Varde £544 

— — 

Tel. Drover 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomia nuo 4 lig 9 vakare 
4T12 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės 

^^TT!" 

D r . A . L. Y u š k a 
1900 3 . Halsted Str. * 

Tel Canal 2118 
Valandos: 10 ryto Iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2*11 W. SSrd Str. 

Tel Proapaet 946*. 

& 
Telefooas Boulevard SIS* 

DR. C, KASPUTIS 
DEKTISTAS 

3331 South Halsted Street 
Valandoa: 9—12 A. M. 

1—5; 7—8 P. M. 
< - — ; • : 

Dr. L L MAKARAS 
iJetu* >> Gydytojas ir Chirurgą*. 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

Piet, 6:80 iki 8:80 vakare. 
Residencija: 10688 Pprry Av«.( 

Tel. Pullman 842 

3S» ,- r- jr..- T. r; r. i m 'n —• wm' 

I. D. LACHAW1CZ 
LIETUVYS GRABORIUS 

iPa ta roau ju lai4ot«v4M kepigiaUtei*. l ę l * 
I kate meldžiu at*i4aukti, o mano 
IbuaU* U**atte*i«tl 
1*314 W. Sfrd PL , OUcego, 

Tel. Canal 2199 

; • • • • • • » • > m y m » • mm • • » » • m »I»I i į mM 
A. PBTRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATtS & CO. 
Mortgage Bank 

REAX SSTAT&-BfeURAJKK | 
torop^aa American Burayo 

Siunčia Pinigu*, Parduoda 

VOTAUrUiAfl 
(m W. » | h Str. Gkisąflo, VL 

TeivĘbom Boalevaaa #11 
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THOMPi 

Eugsėjo 
Lietuviai 
kniką L 
naudai. V 
tik galėdž 
patraukti 
Thompsoi 
vienybę ir 
jaunuoliu, 
aukoja 
vę. Piki 
$223.00, k 
vos Misi j f 
tuvos Stei 
perduotų 
nei. 

Geistina 
nijos pase 

Ne pro 
kad mųs k 
bet vis-gi 
pinigų. Ji 
dėlės kolo 
skaitytum 
Tada mųs 
dama gau 
ranią, da 
tėvynės pi 

Visiems, 
lankė tan 
širdingą a 

Visuoti 

CI 

8ekmadi 
Antano p 
susirinko < 
4 vai. po ] 
čio iš Kau 
Jis gražiai 
kiek varg 
miestuose 
čiai. Cicer 
sėsi ir ga 
vos našia 
$181.72. 
tilps vėlia 

Panašus 
ir kitose < 
bet niekur 
aukų. Svc 
mes nesist 
name, kad 
lenkia kitu 
pagelbą. 
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Jau buv 
kad mųs 
Labdaring 
6v. Antan< 
gi sekmad: 
pobažnytki 
sušauktas 
atidarė k 
malda. Vis 
valdybos. 1 
p. A. Stan 
ninku — 
rast. — p-1 
rast. — p. 
p. J . Kai 

Užėmus 
vo skaiton 
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Penktadienis, Spalis 8, 1920 
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D R A U G A S J 

i LIETUVIAI AMERIKOJE. 
• * * * • > » • » » » • i — * ^ I W > > • ! M ' n ' ^ K n i i H ' P * 1 * * ^ * ! ! 

THOMPSONWILLE, CONN. ringosios Sąjungos Centro su 
linkėjimais geriausių pasek
mių mūsų kuopai. 

JJarių susirinkime buvo a-
pie 40. Visi užsimokėjo mėne
sines .mokestis. Kun. L. Brig-
manas susyk įmokėjo 5 dol. 
Kitame susirinkime tikimės 
sulaukti dar kitą 40 narių. 

Kuopos valdybon inėjo veik
lus asmenys. Tikimės, kad ji 
uoliai darbuosįs Lab. Sąj. nau
dai. 

čąjungietis. 

ėjo 19 d. mųs kolonijos 
Lietuviai surengė visuotiną pi
kniką Lietuvos karuomenės 
naudai. Visi išvieno veikė kiek 
tik galėdami, kad tik daugiau 
patraukti publikos. Garbė 
Thompsonviliškiams už tokią 
vienybę ir gražų darbą naudai 
jaunuolių, kurie gyvastis 
aukoja už Lietuvos lais
vę. Piknikas davė pelno 
$223.00, kuris pasiųsta Lietu
vos Misijai, kad pasiųstų Lie
tuvos Steig. Seimui, o Seimas 
perduotų Lietuvos karuome-
ned. 

Geistina, kad ir kitos kolo
nijos pasektų šitą pavyzdį. 

Ne pro šalį bus paminėti, 
kad mųs kolon. yra visai maža, 
bet vis-gi pusėtinai surinko 
pinigų. Jei taip sukrustų di
delės kolonijos, tai ne šimtais 
skaitytume, bet tūkstančiais. 
,Tada mųs karuomenė, maty
dama gausią amerikiečių pa
ramą, da narsiaus kovotų su 
tėvynės priešais. 

Visiems, kurie veikė ir atsi
lankė tan piknikan, tariame 
širdingą ačiū. 

Visuotino pikniko rengėjai. 

tru rast* A. Šacikas, ižd. tas 
pats. Po to išrinkta keletas na
rių, kurie pasižadėjo eiti per 
Lietuvių namus renkant pini; 
gus-aukaa nuo tų, katrie pa
sižadėjo mokėti nuošimčius 
nuo safcro uždarbio. Pirmutinis 
padarė pradžią p. J. Jankū
nas. Jis paklojo 3 dol. 

Nutarta Spalio 10 d., t. y. 
sekmadienyj, surengti prakal
bas pobažnytinėj svetainėj. 

Todėl detroitiečiai, kas my
lite tėvynę, kviečiami ateiti tą 
dieną svetainėn, nes išgirsite 
daug svarbių žinių iš mūsų tė
vynės, Lietuvos. 

Rep. 

> 
CICERO. ILL. 

! 

X 

1 

Sekmadienyje, 3 Spalio, Šv. 
Antano parapijos svetainėje 
susirinko Ciceriečiai Lietuviai 
4 vai. po pietų išklausyti sve
čio iš Kauno p. J. Šeškausko. 
Jis gražiai ir ilgai išpasakojo, 
kiek vargo kenčia Lietuvos 
miestuose darbininkų, vaiku
čiai. Ciceriečiai įdomiai klau
sėsi ir gausiai sušelpė Lietu
vos našlaičius. Jie sumetė 
$181.72. Smulki apyskaita 
tilps vėliaus. 

Panašus rinkimai yra buvę 
ir kitose Chicagos kolonijose, 
bet niekur nebuvo taip gausių 
aukų. Svečias stebėjosi, bet 
mes nesistebime, nes senai ži
nome, kad Ciceriečiai vis pra
lenkia kitus tiekdami Lietuvai 
pagelbą. X. 

AURORA, ILL. 

WESTVILLE, ILL. 

F 

' I 
I 

Jau buvo " D r a u g e " rašyta, 
kad mųs ikolonijoj susitvėrė 
Labdaringosios Sąjungos, po 
6v. Antano globa, kuopa. Tai
gi sekmadienyj, Kugsėjo 26 d., 
pobažnytinėje svetainėje buvo 
sušauktas susirinkimas, kurį 
atidarė kun. L. Brigmanas 
malda. Visųpirma ėjo rinkimas 
valdybos. Pirmininku išrinktas 
p. A. Stanšauskas, vice pirmi
ninku — p. Jurgutis, nut. 
rast. — p-lė A. Jurgutaitė, fin. 
rast. — p. A. Miklavas ir ižd. 
p. J . Karpavičius. 

Užėmus valdybai vietą, bu
vo skaitomi laiškai iš Labda-

Teko man būti Auroroj ir 
kaip tik tuo laiku, kada pir
mą sykį man girdžiami kokie 
ten "Biblijos studentai ' ' sakė 
prakalbas, aiškindami "Dievo 
karalystę. Bučia gal nei ne
girdėjęs tų " išminčių" prakal
bų, bet einu gatve ir girdžiu 
name trukšmą. Klausiu čia 
pat stovinčio žmogaus, kas ten 
per trukšmas. ' ' Prakalbos, ' ' 
atsako žmogelis. Norėdama* 
sužinoti, kokios ten prakalbos, 
einu vidun. Viduje sužinojau, 
kad tai prakalbos kokių tai 
"Biblijos studentų". J ie sakė, 
kad pasaulio pabaiga jau tu
rėjo būti 1914 metais, bet vis
ką sugadino nelemtas karas. 
Gi dabar sakė artinasi socija-
listų karalystė ant žemės. Ka
da ji ateis, tai žmonės nemirs, 
bet gyvens ir gyvens. Seniai at 
jaunės, jaunieji neis senin ir t. 
t. Kalbėjo ir apie kokias ten 
"dūš ias" , kurios sveria 205 
svarus. Vienu žodžiu, kalbėto
jas pliauškė kas tik jam ant 
scilės užėjo. 

Mulkina mųs žmones neza-
ležninkai, mulkina socijalistai, 
visokie "darbininkų užtarė
ja i " . Atsiranda dar ir kokių 
ten "Biblijos studentų", ku
rie, tingėdami gal dirbti, va-
žinėja po tokius kampelius ir 
pasakoja žmonėms nebūtus 
daiktus. 

Auroriečiai, pasikvieskit jus 
kalbėtoją, kuris papasakotų a-' 
pie tėvynę, praneštų, kas da
bar dedasi Lietuvos padangėje. 

Tą laiką, kurį praleidžiate 
klausydami kokių ten nesąmo-
nių,sunaudokit geresniems, pra 
kilnesniems tikslams. Lietuvos 
kareiviai gyvastis aukoja gin
dami tėvynės rubežius. Pirkit 
bonų, aukokit Tautos Fondan, 
L. R. Kryžiui. Nes toks dar
bas mųs tėvynei yra tikru iš
ganymu. 

Keliaująs Truskavietis. 

VVORCESTER. MASS. 

Jiugs. 27 d. buvo L. Ii. Kr. 
Rem. sk. nepaprastas susirin
kimas. Pirm. gerb. kun. L. 
Kavaliauskas paaiškino, kad 
ponas A. Purvinskas, kuris 
praeitą pavasarį iš Worceste-
rio išvažiavo į Lietuvę, dabar 
atsišaukė iš Lietuvos karuo
menės prašydamas Worceste-
rio L. R. Kr. Rem. sk. pri
siųsti jiems drabužių. Gerai 
apsvarstę visi vienbalsiai nu
tarė siųsti tiesiai jo vardu, o 
jis, kaipo mųs visų gerai ži
nomas geras ir teisingas žmo
gus, teisingai išdalins savo 
pulko kareiviams, kuriems 
bus didesnis reikalas. Nuta
rė pasiųsti sveterių ir pančia-
kų. Kadangi mūsų sk. neper-
daugiausia jų turi, tai mano
me, kad nepadarysime skriau
dos centrui, nes centras vis-
tiek negali greitai pasiųsti. 

Toliaus nutarė rinkt senus 
kareivių drabužius iš tų, kurie 
tarnavo Suv. Valstijų ka-
ruomenėje ir. turi parsinešę 
uniformas, kad butų surinkta 
ir pasiųsta į Lietuvą. 

Tai-gi dabar yra prašomi 
visi "\Vorcestcrio ouvusieji ka
reiviai, kurie turi tuos drabu
žius ir nori juos paaukoti 
Lietuvos kareiviams, atnešti 
į Vyč ių namą. 

Toliaus iždininkas pranešė, 
kad nuo krutamųjų paveikslų 
gryno pelno liko $90.00. Bet 
kad pusė yra skiriama ponui 
Navikui, kuris tuos paveiks
lus rodė, tai R. Kr. liko 
$45.00. Nutarė dar $5.(M) jam 
pridėti. 

Koresp. 
Red. prierašas. Tvarkos ne 

bus, jei skyriai nepaisys cen
tro. 

dangalu laikomos ir tuoj su
deginamos. 

Kadangi ši liga taip pavo
jinga ir limpanti, tai ligonio 
prižiūrėtojas privalo bebūnant 
kambaryj dėvėti aprėdalą,kurį 
galėtų lengvai nusimesti eida
mas iš to kamb. prie šeimy
nos. Kiekvienu žygiu jie turi 
būtinai nusiplauti rankas. In
dai ir prietaisai ligoniui priva
lo būti atskiri ir plaujami ats
kirai. 

Dr. M. Stapnicki 
3107 So. Morgan Street 

cmcAao, ILLINOIS 
TelMonas Yards 5032 

Valaadoa: — 8 iki 11 iš ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedalio
mis nuo 'S lkl 8 vai. vakare. 

I 

S Praneš imas Ciceriečiams!! • • 
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LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ. 

Gerb. * * Draugo'' ^Redakcija:— 
Teatro draugija Aidas, Rug

pjūčio 12 dieną, 1920 m., laiky
dama mėnesinį susirinkimą 
nutarė rsreikiti širdingą padė
ką už patalpintą trumpą drau
gijos darbą aprašymą arba 
biografiją, už ką Aido dr-ja 
pasižada visuomet MDraugą'' 
paremti. 

Todel-gi dar kartą, vardan 
Aido draugą, tariame šir
dingą ačiū. 

Su Pagarba 
J. Barkausku, pinu., 
Marcele Yarčiuniutė. rast. 

T * — 

ws.s. 
VARSAVTNGSSTAMPS 
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UNITED STATES 
GOVERNMENT 

= 

- n - -

* * * r i r » T ^ » * 

2 pinuos klesos pardavėjai, 
kurie yra upsij ažinę su gro-
sernės bizniu. Turi kalbėti Lie^ 
tuviškai. 

Atsišauki t#, 
—— 

Wm. H. NICKOLS & CO. 

916 Hearst Bld*. 
- i F 

- T 

PLAUČIŲ UŽDEGIMAS. 

DETROIT, MICH. 

Rugsėjo 27 d. vietinis Tau
tos Fondo skyrius laikė susi* 
rinkimą. Išrinkta valdyba, ku
rion inėjo: pirm. p-nia Per-
ininieiiė, rast. D. Gustaitė, an-

—̂— 

REIKALINGI. 

Vyrai del plieninės ware-
house. Pastovus darbas. Gera 
mokestis ant naktų. 

—————— 

Joseph T. Ryerson & Son. 
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LIETUVOS PREKYBOS R PRAMONES 
BANKAS 

Raseinius 
ir jo skyriai 

Vilniuj Panevėžyj Šiauliuos 
Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje | 
kogreieiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN
TŪRĄ NEWAEKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi
nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi 

7% padėjus 2 metams 
5% » 1 " i N 

3% " neapribuotam laikui. 
Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas /apie susidė-
jima. banke duoda Banko agentūros vedėjas 

M. NARJAUSKAS 
I 747 BROAD STREET, NEWARK, N. J. Į 

\ . 

• 

Urnai susirgus, kada jaučia
si šaltis, tada tuoj karštis už
dega, burna parausta, kvėpuo
ti sunku, krūtinėj skausmas 
tai jau tikras plaučių uždegi
mo ligoe ženklas. Kadangi ta 
yra labai pavojinga liga, tar 
tuoj turi kreiptis gydytojo pa-
gelbos. Plaučių uždegimu ser
gantis pradeda daug seilioti 

I tįstančioniis ir raudonomis sei
lėmis, (maišytomis su krau
jais). Labai sunku kvėpuoti ir 
jeigu negali gulėti ramiai, tad 
patartina priegalviais (padus-
komis) apkamšius pavelyti li
goniui sėdėti. Kartais jis kle
joja, tad reikia prižiūrėti, kad 
nelaimė neatsitiktų. 

Karštis paprastai mainosi, 
gal ir didinasi iki 7 ar 9 die
nai (vadinama krifcisu) ir jei
gu ligonis pergyvena »į kri-
yįią, tai pavojaus jau nėra ir 
tuoj matosi gryžimas sveika-
ton. 

Žmogui susirgusiam plaučių 
uždegimu reikia tuoj gulti ra
miam vėdingam kambaryj, kur 
nėra jokių nereikalingų uždan
galų, nes juose ligos gemalai 
galėtų užsilaikyti ir reikia 
kreivis gydytojo pagelbos. 

16th & Rockwell Str. 

3 Duris 
-

Reikalingoj viena* geras kriaučių* 
ir vienas "bu»helnuuias" gera užmo
kestis geram kriaučių, atsišaukite: 

KOSKIAND PEOPLES TA1LOR 
107)5 Mictiigan Ave. 

PATONIC 
• i I, \ M n M Ui 11 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau* 

šias vaistas tavo skilviui yra EATO-
HTC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginu viena. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

I I HM l., 'i 

i 
I 
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Bus Rodomi 

^
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Tie paveikslai yra atvežti iš Lietuvos, ju yra 150. Pamatysite savo 
gimines, miestus, Kauna ir Vilnių ir Lietuvos kareivius ir visokius 
atsitikimus Lietuvoje. Paveikslai r"*s rodomi 

Rytoj, Petnyčioj, Spalio 8tą <L 
Šv. Antano Parapijos Svetainėje, Po Pamaldų. 

Visi Cicariečiai esate kviečiami ant ftiču paveikslu rodymus, kas 
neatsilankysite gailesltės. Naudingiau bus ateiti pažiūrėti šiu paveik
slu negu ant kokiu kitų teatrų kur yra mokoma po $1.00 arba 60c., 
o čia bus tiktai dideliems 25e. mažiems 10c. , 

Visas pelnas skiriapias Lietuvos Laisvės Išgavimui. 
Kviečia visu* Į CICERO STOTIES VALDYBA. 

• • • 
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ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kambaris S24 

Telefonas: Central 6300 

5 Vakarais, 812 W. 33rd St. • 
Telefonas: Y4rds 4081 

• • • • • • • 1 
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PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą. 1 People Teatrą 

1«16 W. 47Ui St. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po piety. 8 iki 8 

vak. Nedėl. 10 Iki 12 ryte. 
Res. 2014 W. 48rd Street. 

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 26S 

• = 

» J. P. WAITCHES 
ATT0RNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. Vakarais 7 iki ». 
Nedėliomis 11 iki 1. , 

4500 S. Ashland Ave. Ohicago, UI. 
Pliene Yards 1063 

iiiiiiiiaiiiiiiiiitiiiiAiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Resid. 1180 Independente 111 vd. 

Telefonas Vau Buren 204 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

SpeciJalLstas Moteriška, Vyrišky 
Vutkų Ir visu chronišku ligų 

VALAVDOS: 10—11 ryto 2—8 po 
piety, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
Ofisas 8S&4 So. Kalated St., Ohicago 

Telefonas Drover 9693 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Lietuvos Misijos Adresas: 
257 West 71 str., New York 
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DIDELI IR MAŽI SKYRIAI 

K UOMET telefono systema auga 
tuomet ir didinasi iškasčiai užlai

kymo. 
Kuomet systema turi mažai prenu

meratorių tuomet šaukimu yra ma
žiau ir operavimo iškasčiai daug ma
žesni. Nes prenumeratoriai randasi 
arti skyriaus, dratai daug trumpesni 
ir daug mažiau jie atsieina. 

Kuomet prenumeratoriai skaičiuje 
didinasi, žinoma tuomet reikia -dau
giau darbininku. Kuomet reikia sam
dyti daugiau darbininku tuomet ži
noma iškasčiai didinasi. Dideliuose 
skyriuose kaip randasi linijų kurios 
yra net mylia kelio tolumo nuo paties 
skyriaus, tuomet ilgesni dratai reikia 
tiestio tie brangiai atsieina. 

Tuomet ir pati eentralini ofisą rei
kia didinti nes pritrūksta vietos, po
žeminiai kabeliai turi būti patiesti, ir 
viršutiniai dratai sudėti. Juo platesnis 
patarnavimas juo daugiau kainuoja. 

CHICAGO TELEPHONE &»• 
GOMPANY 

« « • j * * 
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LIETUVIS 
Vaistininkas A. BELSKIS nupirko Bisehoff *o Aptiekę 

1900 South Halsted Street 
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami. 

Tel. Canal 114 

m* 
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Paieškau Brolius Pranciškaus ir 

Kasimiero 8lmanavyčių, jie prieš 
karą gyveno Amerikoj vienas Illino-
jaus Valstijoj o kitas Pensylvanijo^. 
Jie patys ar kas apie juos žinote kur 
jie gyvena prašom atsiliepti šiuo 
antrašų: 
Antanui Simanavičiui 

Raseinių paštas, 
Šimkaičių Valsčius, • v 

Bliūdžiu kaimas, 
LIETUVA, 

Parsiduoda mūrinis namas dviejų 
pagyveninjų, lietuvių apgyventoj vie
toj. Ant antrų lubų trimi mažoms 
šeimynoms, o apačioj kokiam nori 
bizniui. Prie namo yra garadiius 1 
automobiliam. Del informacijų kreip
kitės: 

"l»r»ug**" JPubl. Co., 
llfĘ\Seilės ir t. t. turi būti po U2- 2*u so. oakiey AV«., obica«o, m. 

Garage ant -pardavimo 75x180 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. HMeika . 
7711 S. Morgan St, 

Tel. Yards 11S8 Central *5 
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8 CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK 
8 
$$ Turtas $6,500,000.00 
8 
8 

Šiądien Tai Prasideda Metiniu 
Sukaktuvių Šventes Savaitė nuo 

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 Pauedėliais* ir Seredos vakarais ir visą diena. 
/ Subatonus iki 8 vai. vak. 
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1112 WEST 35th STREET 

VAL5TIJINE BANKĄ 

8 
8 
8 
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DRAUGAS Penktadienis, Spalis 8, 1920 
^TTT. 
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LIETUVOS KARIUOMENES 
PAVEIKSLAI ANT DROBES 

LIETUVOS LAKŪNAI, ARTILERISTAI, INZINERIAI, PĖSTININKAI, RAITELIAI IR KITI TĖVYNĖS 
GYNĖJAI BUS RODOMI SEKANČIOSE VIETUOSE: 

Spalio 7 d 
Spalic 

Par. Si m. Šv. Antano rar. avet., cicero, 
9 8 d., Šv. Antano Par. Svet., Cicero, III. 
Spalio 11 d., Šv. Jurgio Parap. Svet. ant Bridgeporto. 

Pradžia 8:00 vai. vakare 

i 

i 
Paskutinė proga Cliicagitfiams matyti Lietuvon paveikslus ir išgirsti nepor in ia i i? Lietu-

vo< sugryžiisio Vinoo Vaško pranešimus. Nepraleiskit šią proga. 
. į s 
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CHICAGOJE. 
PAKVIETIMAS. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES, DIDŽPELNIAI PAŠAUKTI 
PRIEŠ "GRAND JURY." 

Penktadienis, Spalis 8 d., 
Šv. Brigita. 

Šeštadienis, Spalis 9 d., 
Šv. Dioniz. 

Grumojama jiems bausmėmis. 

SUIMTA TĖVAS SU DVIEM 
SUNAIS. 

Visi trys plėšikai ir vagys. 

New City policijos nuova
dos vyrai užpraeiti)' naktį 
vienoj gatvaitėj To\vn of Lake 
atrado mirtinai pašauti) 17 me
tų Frank Ziniewicz.**Mirė jis 
paimtas ligoninėn. Prieš mir
siant pasisakė pats pasišovę* 
netyčiomis 

'Policija, nepasitikėdama tuo 
išpažinimu, pakilo medžioklėn. 
Veikiai suareštuotos Stanley 
Krawczyk, 4755 Justine ga t , 
ir jo du sunu, Joseph ir Ste-
phan, vienas 17, kitas 16 me
tų. 

Pranešta, jog Krawezyk 
prisidėjęs prie pašo vi m o Fran
ko Ziniewicz. 

Krawezyk su savo dviem 
sunais ir su Ziniewieziu apvo
gę vienus namus. Sugryžę vi
si su grobiu — laikrodėlių, 
žiedų, revolverių ir tt., Kra-
wczyko pašiūrė!in ir tenai no
rėję pasidalinti pavogtus dai
ktus. Kra\vczyk, vartydamas 
vieną revolverį netyčiomis pa
šovęs Ziniewiezg. 

Pašautąjį su savo sunais jis 
nuvilkę* vieno gydytojo ofi
sam Bet gydytojas liepęs 
jiems kreipties į policiją. Tuo
met jie Ziniewiczą išnešę gat-
vaitėn ir palikę. 

Tai viskas. 
Matyt, Ziniewicz pašautas 

del nepasidalinimo pavogtu 
daiktų. 

(Tokį tėvą reikėtų padėti ko
ki an nors muziejum 
^^,' 

AUTOMOBILIŲ AUKOS. 

"Vakar nuo automobilių trys 
žmonės žuvo ir keletas sužei
sta. 

Žuvo: 
John Kluch, 9 metų, 3522 

No. Halsted gat. 
•Stanley Krol, 5 metų, 2003 

West 20 gat. 
Mrs. M. Gabriel, 61 metų, 

3539 Princeton ave. 
Sužeista: 
Gust Nichols, Miss Marie 

Kastus ir James Suchy. 

Chicagos federalio distrikto 
prokuroro pasidarbavimu 
prieš federalę "grand j u r y " 
pašaukiami Illinois ir India
na anglekasių operatoriai 
(vedėjai), kurie intariami di-
džiapelnmvime pardavinėjant 
anglis. 

Vakar buvo išk4ausinėjama 
keletas- augliu pirklių. 

"Grand j u r y " tikslas — pa
tirti, kiek už anglis ima ape-
ratioriai ir kaip daug auglys 
pabrangsta, kol jos patenka 
suvartotojui. 

Sakoma, ,jei tik bus susekta, 
kad operatoriai ir pirkliai di-
džiapelniauja, ,tnojans jrt> už 
tai bii^ią paduoti teisman ir 
kuoaštriausiai nubausti už iš
naudojamą žmonių. 

Iš pat pavasario cukrus bu
vo labai pabrangęs. Federalė 
"grand jury ' patraukė teis
man apie 40 cukraus pirklių 
didžiapelnių. 

Po to distrikto prokuroras 
kelis kartus buvo paskelbęs, 
jog prieš juos veikiai prasidė
siančios bylos. Už keleto mė-
nesįų sueis metai, kaip tai vi
sa kombinuojama. Ir ligšiol 
visi tie didžiapelniai poseno-
vei didžiapelniaiija. 

Gaila butų laiko ir lėšų, j»-i 
taip turėtų įvykti ir su angli
niais didžiapelniais. 

Gerbiamiems Kunigams. 

Kunigų Vienybės Cliicagos 
apskričio mėnesinis posėdis 
I uis pirmadienije 11 Spalio 
2:(M) valanda po pietų "Drau
g o " redakcijoje 2334. South 
Oakley ave. Chieago, 111. Pra
nešdamas tą su pagarba Ger
biamiems kunigams nuošir
džiai kviečiu atsilankyti. Rei
kės apsvarstyti pranešimą 
gautą iš rytų ir kitus dalykus. 

Kun, Pranciškus Bučys. 

SVARBU S. L. R. K. C. APS. 
NARIAMS. 

Sekmadienyj, Spalio 10 d., s. 
m., Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje, 4 valandą, po pietų j vyks S. 
\t. R. K. A. Ch. Aps. poseiniinis 
gusi rinkimas. Kaip kam gal ir įs
tabu, kodėl taip iljcai susirinki
mas nebuvo* šaukiamas Bet 1as 
atsitiko tubi priežasčių dėlei. 

Taigi, visus Chi. Aps. delega 
tus kviečiame susirinkti. Daug 
turime aptarti svarbių dalykų. 

Ki^iečia Aps. 'Valdyba. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

Iš BRIDGEPORTO. 

Liet. Vyčių li» kuopa nuta
rė atspauzdinli naują, kuopos 
knygyno kataliogą. Tat šiuo 
kreipiu domę tų, kurio turi pa-
ėmo skaitymui knygų iš L. 
Vyčių W kp. knygyno, kad 
malonėtų grąžinti. Knygy
nas atdaras kiekvieno trečia
dienio vakare nuo 8 iki 10 va
landai. Katrie esate išvažiavę 
kitan miestan, prašau knygas 
paštu atsiųsti sekančiu adre
su: P. K. Gritėnas, knygius, 
901 \V. 33rd St., Chieago, III. 

P. K. Gritėnas. 

IŠ EŽERO IŠIMTAS ŽMO 
GAUS LAVONAS. 

TURI BUT NUGALABINTA 
10 ŽMONIŲ. 

Policija iš ežero ištraukė la
voną. Pasirodė, jog lavonas y-
ra buvusio Great Lakęs ap-
dralidos kompanijos viršaičio 
Andrew C. Mack, 40 metų. 

Pirm kelių mėnesių Mack iš 
paminėtos vietos buvo rezi
gnavęs ir pirm kelių dienų 
pražuvęs. 

Pražuvėlio moteris sako, jog 
jos vyras gavęs grūmojančių 
laiškų iš Detroito nuo juod-
rankių. Bet mažai atkreipęs į 
tai domos. 

Policija nuomoniauja, 
Mack busiąs nužudytas. 

CICERO, ILL. 

Ketvirtadienyj, Spalio 7 d., 
Šv. Antano parapijos svetai
nėje, vakare kalbės p. V. Vaš
kas ir rodys paveikslus iš mųs 
tėfcvnės, Lietuvos. 

Pr. 

I š BRIDGEPORTO • 

h- D- S. 29-tos kuopos mėnesi
nis : usirinkimas įvyks 7 Spalio, 
1920 fn., tai yra ketverge, 7:30 
vai. va::. Švento Jurgio par. sve
tainėje. 

Visi nariai yra kviečiami atsi
lankyti, nes yra daug dalykų ap
tarti. J. A. 

L. G. D. 

Lietuvos Gelbėjimo Draugi
jos Centro Sekretorius Dras 
A. Graičunas kviečia1 visus tos 
draugijos skyrius, kad šauktų 
nepaprastus susirinkimus, rink 
tų kolektorius ir juos siųstų 
per žmones rinkti aukų Lietu
vos kareiviams. Surinktuosius 
pinigus reikia siųsti per drau
gijos contrą. 

TAUTOS FONDO VALDY
BOS ANTRASAI. 

. 

* 

Jo Eminencija James Cardinal 
Gibbous, Honorary President, 

Baltimore, Md. 

Kun. K. Urbanavyčius pirm. 
50 \Vest Sixth Street, 

South Boston, Mass. 
• 

Kun. M. A. Pankus, viee-pirm. 
443 Park Avenuo, 

Bridg^port, Coftn. 
S. Rutkauskaitė, viee-pirm. 

1)02 South Street, 
Mahanoy City, Pa. 

K. J . Krušinskas. sekret. 
222 South 9-th Street, 

N Brooklyn, New York. 

Baltrus V. Vaišnoras, ižd. 
1514 (1arcon Street, 

Pittsburgh, Pa. 

Kun. F. Kemėšis, iždo globėjas 
381 Westminster Street, 

Detroit, Mich. 
Kun. J . J . Kaulakis, ižd. glob. 

324 VVharton Street, 
Philadelphia, Pa. 

J au Atspausdinta I r 
Parsiduoda 

neapsakomai naudinga dvasiško 
turinio knyga 

"Apie Kristaus 
Sekimą" 

Audeklo apdar $1.20 
Kailio apd. (auk.) $1.80 

(gilinama ''Draugo" Knygyne 

2334 So. Oakley Avenue 
Chieago, 111. 

' DR. S. BIEŽIS. 
IJETUVTS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS * 
3201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Res. 3114 \V. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 
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PIRMAS ŠIO SEZONO 
Liet. Vyčių Chicagos Apskričio 

Choro 
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VAKARAS-BALIUS! 
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Ned., 10 Spalio-Och, 1920m. 
Bohemian-Slav.-Am. Hali 

1436 W. 18th St 
Pradžia 7:00 vai. vakare 

MUZIKA 
ffva. 

LIETUVIŠKOJ ŠOKIŲ GAIDOS 
VISOKIEM INSTRUMENTAM 
Talp-gl parduodam styginius ir 

pučiamus instrumentus. 
Reikalaukite katuliogo. 

V. NICKUS 
10&OS So. Wabasli Avenue 

Sjgsąsgs; 

ftitas nepaprastas vakaras bus pamargintas žavėjan-
čiomis dainelėmis. Po trumpo bet labai indomaus pro-

gramo bus visokie Šokiai iki vėlyvos nakties. Visus šir-
dingai kviečia ateiti ir užmiršti savo vargelius 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGĄ" 

i 
I • • • 

I 
• • • • • • • • • 
S s • 

I 

_iii l l i i i i i i i i i i i f i i lf i i i i i i f i i l i i i i i i i i l i f i i iff i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i£ii i i l i i i i i i i i i i i l i i l i i i l i f l l i i i i f i i l i i i i i i t i i i i i i i i i i i l i i l i i i i i l i l l i i i l i l i i l l ini 

Kokią Kalėdų Dovaną Į 
'ė '* * ' 

Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon? | 
Pinigai Jiems Tai Brangiausi, Dovana! Į 

Tai-gi nieko nelaukdamas tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, brolukams, se
sutėms ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau tie keli dolie-, 
riai nieks, o jiems didele pagelba ir džiaugsmą suteiksi. 

Piningus siųsk per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE, kuri atidarė savo sky- | 
riu CHICAGOJ. Per šį skyrių taip-pat galima pirkti laivakortes, siųsti daiktu* Lietu
von. Taip-gi persiųsti piningus padėjimui Lietuvos Bankose: . 

s 

I 

= 

3°g 

Mrs. Mary Gabrieli, 61 me
tų, mi*&, ligoninėje nuo smar
kaus pažeidimo susidaužius 
dviem automobiliam. 

I • • • • • 
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Paprastas BALIUS!! 
DRAUGYSTES ŠV. ANTANO Iš PADV0S 
Nedėligj Spalio (October) 10, 1920 M. 

Jono Šalčio Svet. 1837 W. 14 Street Cicero, Illinois. 
Pradžia 5 vai. vak. {žanga 35c. Ypatai 

Nuoširdžiai visus kviečiame atsilankyti. 
KOMITETAS../ 

S 
• • • • • • • • 
: 

Piningai padėti ant neapribuoto laiko 100 auksinu moka 3% 
1 Piningai padėti ant vienu metu laiko 100 auksinu moka S 

Piningai padėti ant dviejų metu laiko 100 auksinu moka 7% 
Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus i r (kitus reikalingus dokumentus 

teisingai ir sąžiniškai. Už darbą garantuojame. 

\ Lithuanian Sales Corporation 
Main Office Chieago Branch Office | 

414 W. Broadway 3249 So. Halsted St | 
So. Boston, Mass. Tel. Yards 5693 Chieago, 111. | 

VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 6 vakaro. Utarninkaig, Ketvorjcaig ir Subatomis 
E nuo 9 vai. rvto iki 9 vai. vakare. i' i 
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Tomis dienomis Chieagoje 
pagal teisinu nusprendimo turi 
but nugalabinta 10 piktada
riu. Aštuoni iš jų tu r but pa
karti Spalių 14 ir du kitu Spa
lių 15. 

Gal kai-kuriems iš jų bus 
prailginta gyvybė, duodant 
progos išsisukti mirties baus-
IDff*. . x 

f 

Obicago dar pirmu kartu 
susilaukė tokio indomaus re 
kordo. Nestebėtina. Nes eia 
pilna galvažudžių ir visokios 
rųSies piktadarių. 

A. f A. 
JUOZ. NARMONTAS 

49 metų amžiaus mirė 
Spalio 6, 1920 m. išryto. 
Palaidojimas bus Subatoj, 
Spalio 9, 1920, 8:30 vai. iš
ryto Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioj, o iš ten į 
Šv. Kazimiero kapines. 

Kviečiame gimines ir 
pažįstamus dalyvauai lai
dotuvėse. 
* 
Nuliūdę 2 sunai ir 5 duk

terys, vyriausia 19 metų * 
jauniausia 6 metų. 

I LAIKAS BRANGUS f 
i TAUPINK PINIGUS | 

••••••••••••••••••••••••••! 
3-eia Serija atsidarė Spalio (October) 6-ta, 1920 | 

D. L. K. Vytauto Skolinimo 
Mr Budavojimo Draugijos 
Ežerskio Salėje, 4600 S. Paulina Street 

Ofisas atdaras kas Sereda 8-ta vai. vakaro. 

| Akcijos kainuoja 12V2c.~25c.~50c jr' $1.00. Mo- | 
kame 4% už kožna 1.00. Klesos "D.". Skoliname 

| piningus del pirkimo namų. 
i i š! 
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DIDŽIAUSIA ĮIETUVISM KRAUTUVE CHICA60JE 

> S • - . 

' PBA«L QUBBN KO.MCBRTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—viena išdidžiausių Gbicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, limbi
nius ir deimantinius; grąm&fonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AfTE., CHICAGO, ILU 

Telefonas: DEOVEB 7800 
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