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Lenkai Lietuvoje Turi 
40,000 Kareivių

Kaune Bijomasi, Kad Lenkai
Nepagrobtų Klaipėdos

, , ... , ----

Prancūzija Atsisako prieš Len
kus Veikti Vilniaus

LENKAI KĖSINASI PAIMTI KLAIPĖDA.

Kaunas, Spal. 21 (suvėlinta).—Lietuva apimta baimės dėl 
veikimo Lenkų karuomenės, kuriai vadovauja Vilniaus uzur
patorius gen. Zeligowski.

Kas valanda čia paskleidžiami gandai, jog Lenkai pasike- 
tine paimti Klaipėdą, buvusį rytinės Prūsijos lietuvišką uostų, 
kurs šiandie vra Prancūzų žinyboje.

Sulig gautų žinių, gen. Zeligowski Vilniuje ir apylinkėse 
turi apie 40,000 karuomenės. Ir jei Lenkai turės užtektinai 
karo medžiagos, čia nuomoniaujama, jie pulsis prieš Lietuvius.

VILNIAUS KLAUSIMAS PAVESTAS TAUTŲ SĄJUNGAI.

Paryžius, Spal. 25.—Į paskutinę Lenkų notų Vilniaus 
klausime Prancūzijos vyriausybė nusprendė neatsakyti. Nes 
Vilnius jai nedaug teateina.

Tų klausimų galutinai apspręsti Prancūzai pavedė Tautų 
Sąjungai. /Pastaroji pasakys kaip ir kam turės prigulėti Vil
nius. i •

Kaip šiandie Tautų Sųjungos taryba Brtfsselyj aptars 
Vilniaus klausimų ir išklausys Lenkų pasiaiškinimų, kokiais 
tikslais jie užgrobė Lietuvos sostinę ir kodėl vedaAarų prieš 
Lietuvius pačioje Lietuvoje.

LIETUVA “APDOVANOJAMA” AUTONOMIJA.

Ryga, Spal. 25.—Čia pakelta nepaprasta sensacija, kuo
met pranešta, kad gen. AVrangelio valdžios atstovai su Lat
vijos pirmininku Ulinan ir kitais ministeriais čia nesenai at
laikę svarbių slaptų konferencijų ir padarę slaptų sutartį.

Pranešime pasakyta, kad Rusai su Latviais sutarę bendrai 
veikti su tikslu sugriauti bolševikų valdžių Rusijoje.

Svarbesnieji sutarimo posmai tai tie, kad nepriklausomybė 
busianti duota tiktai Lenkijai ir Latvijai. Gi Lietuva, Estija 
ir Ukrainija gausiančios “autonomijų” ir busiančios kaipo 
neatskiriamos Rusijos dėlys.

Apie tų slaptų Rusų-Latvių sutartų dokumentai atrasti pas 
grafų Palem, Latvį, kuomet tasai keliavo Vokietijon.

[TALKININKŲ NESUTIKI
MAI GALI PAKEITI

' \ NAUJĄ KARĄ
___—— i

Paryžius, Spal. 25. — “Jei 
talkininkų rivalizacija ir to
liaus tęsis, Europa bus in- 
traukta kito didelio karo liep- 

jmosna.” /
Taip sako August Gauvain 

pusJficijaliam laikraštyj Jour
nal Debats, rašydamas apie 
Fiume-, Vilnių ir Carinthia.

Jis sako, xItalų insurgentų 
kuopa užgrobė miestų Fiume. 

talkininkai galėjo miestų at
vaduoti ir Italus praginti. To 
nepadarė dėl rivalizacijos. 
Nes vieni iš jų priešinasi tam 
užgrobimui, kiti prielankidn- 
ja, tikėdamies iš to sau nau
dos. •

To Italų užgrobimo priemo
nę pavartojo Lenkai. Šitie už
grobė Vilnių. Ir šitam atsiti
kime nieko rimta neveikiama. 
Atidedama tolesniems lai
kams.

Pagaliaus Jugoslaviai už
grobė Carintbię. Ir čia tas pat.

Reiškia, kad Tautų Sųjun
gos neklausoma ir visur pla
tinama betvarkė. Sako, Tautų 
Sąjunga taip ilgai neturės 
vertės, kaip ilgai ji neturės 
tarptautinės armijos.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS SU
PURTĖ ISPANIJOS 

PROVINCIJĄ.

Granada, Ispanija, Spal. 25. 
—Anų dienų kuone visų šitą, 
provincijų gerokai supurtė že
mės drebėjimas. Kai-knriuose 
sodžiuose padaryta nuostolių. 
Visoj provincijoj gyventojai iš 
baimės buvo pabėgę iš namų.

GALI BŪT PASAULINIS 
DARBININKŲ STREIKAS.

Londonas, Spal. 25. —Olan
dijos darbininkų federacijos 
prezidentas Yan Ondegeest 
pranešė, jog su pavasariu ga
li ’ pakilti abelnas viso pasau
lio darbininkų streikas, jei ne
bus įkūnyti nutarimai, padary
ti kituomet tarptautinėj darbo 
konferencijoj AVjishingtone.

TALKININKAI MĖGINA 
SUTAIKINTI TURKUS.

Pamatė, jog spėkomis nieko 
negalima laimėti.

Konstantinopolis, Spal. 24. 
—Sulig žinių iš pasitikimų 
versmių, talkininkai atmainė 
savo pienus pavartoti Graikų 
karuomenę prieš Turkus naci
jonalistus su tikslą juos su
klupdyti ir priversti paklusnu
mam

Vietoje to, talkininkai nu
sprendė pasidarbuoti Turkus 
naci jonai istus sutaikinti su 
sultono valdžia ir paskui pa
sinaudoti iš Turkijos. ,

Įsitikinta, jog Turkus naci- 
jonalistus pamušti nelengvas 
ir gal negalimas daiktas. Nes 
tie jungiasi su Rusų bolševi
kais. Gi jei pavykkų juos pa
traukti atgal prie sultano, Ru
sų bolševikai Turkuose netek
tų intakos.

Keliaus Angoron.

Didysis veziras Damad Fe- 
rid paša, kurs buvo aiškus 
Anglų šalininkas, rezignavo 
su visu kabinetu. Šiandie tad 
darbuojamasi sudaryti kabi
netų tokį, kurs prielankiai at
sineštų į nacijonalistus ir bu
tų palankus su jais taikinties.

Sakoma, jog talkininkų ko
misija šių savaitę iš čia iške
liaus Angorori ir mėgins už- 
megsti tarybas su nacijonali- 
stų valdžia.

Čia apturėta žinių, kad pur
kai nacijonalistai paėmė nuo 
Armėnų tvirtovę Kars. Apie 
tų įvykusį faktų praneša ir 
patys Armėnai.

VYRIAUSYBĖ TARIASI SU 
STREIKININKŲ AT

STOVAIS.

Geležinkeliečiai atidėjo 
streikų.

Londonas, Spal. 25. — Vy
riausybė jau kelinta diena ve
da tarybas su streikuojančių 
anglekasių atstovais. Nuomo
niaujama, jdg, matyt, streikas 
pasibaigsiąs darbininkų lai
mėjimu.

Geležinkeliečių organizaci
jos streikas atidėtas tolesniai. 
Geležinkeliečių vadai sako, jog 
tuojaus pakeltas streikas reik
štų suardymų vedamų tarybų 
anglekasių su vyriausybe.

GALI IMTŲ, KIEK IMA.

Springfield, UL, Spal. 25.— 
Augščiausias Illinois valstijos 
teismas prielankiai atsinešė j 
Chicagos viršutinių geležinke
lių kompanijų, kuri ima bran
giau nuo žmonių už važinėji
mų. Kaip viešosios naudos ko
misija nutarė, taip turi ir pa
silikti. t

BRANGIAI ATSIEIS 
RINKIMAI.

Washington, Spal. 25.—Čia 
apskaitoma, jog šįmet prezi- 
dencijaliai rinkimai įvairioms! 
politikinėms partijoms atsiei 
šių apie šimtų milijonų dolieX 
rių.

Atėnai.—Sergantis karalius 
Aleksandras labai blogas. Sa
koma, kad vargiai jis pasveik
siąs. Paryžius, Spal. 25. — Ver- 

sailleso taikos sutarties galu- 
Londonas. — Corko lordas Įtinąs patvarkymas trukdomas, 

majoras McSwiney visas lai-'fiiųo kartu tai daro Lenkai.
kas guli be žado. Maža pagel
ba ir su priverstinuoju maiti
nimu.

Varšava.—Čenkų seimas ra
tifikavo padarytų su bolševi
kais armisticijos sutartį.

se sferos! 
viki} vale 
va griuvu 
Suvienyti 
jos.

Ižta Rusijoje 
ir po jų tur 

•sios Rusijos

ILLINOIS DARBAS PRIEŠI
NASI JAPONŲ ATEIVI J AI.

oficijalė- 
•konia, jog bolše- 
Rusijoje palepg-

'ės sekti 
Valsti-

Galeabnrg, III., Spal. 25. — 
Illinois valstijos darbo federa
cija čia pabaigė suvažiavimų. 
Tarp kitko padaryta rezoliuci
ja, kuriųja pasipriešinama Ja
ponų ateivystei šion šalin.

SU VIENA DIENA 7,860 
ATEIVIŲ.

New Yark, Spal. 25.—Praei
gų šeštadienį iš Europos čia 
atplaukė net 7 pasažieriniai 
garlaiviai su 11,285 keliaunin
kais, iš kurių 7,860 yra atei
vių.

... 
TAUTŲ SĄJUNGA REIKA

LINGA $4,800,000.

Bmsselis, Spal. 25. — Tautų 
Sųjungos taryba čia patvirti
no sau biudžetu 1921 metams. 
Sąjunga bus reikalinga $4,800,- 
000. Tasai biudžetas bus pa
duotas abelnųjam Sųjungos 
susirinkime mieste Genevą.

NEPAVYKO BOLŠE 
' VIKAMS.

(
Madridas, Spal. 25.—Tikrai 

susekta, jog pastarasis gele
žinkeliečių streikas Portugali- 
jbje—tai bolševikų buvo noras 
paimti savo rankosna šalies 
valdymų. Bet nepavyko.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

COUUSt - tfS AVIKY CL 
PLtASURE -A2E YOU POSHIYC 

FlHttN VVILU Cfc" CNOU6HV

NEKUOMET TAIP NĖRA.

Snprantama, su mielu noru! Bet ar Tamsta esi įsitikinęs, 
kad Tamstai-užteks penkiolikos dolierių?

Lenkai nori pasisavin
ti DANZIGĄ.

Bet bijosi Vokiečių civilių 
gyventojų.

Sulig tos sutarties, Danzigo 
uostasjLnri būt liųosas ir\pri- 
einamas visoms šalims. Tuo 
tikslu padarytas patvarkymas.

Spalių 23 d. ambasadorių
taryba buvo pasirengi.™ tarė-' 8ininkas įr i8reisk4 bai kat, 
t, posėdi au tikslo patvirtint. miestc gali ki|U riau5ių Lja.
parašais, tų patvarkymų. Rei
kalingas buvo ir Lenkų atsto
vo parašas.

Atsisako pasirašyti.

Bet tų pačių dienų Lenkų 
atstovas Paderewski patelefo
navo iš Varšavos, jog Lenkija 
atsisako pasirašyti. Nes nesu
tinka su laisvuoju uostu. Len
kija nori, kad Danzigas jai 
vienai pilnai butų pavestas. 
Nes tai, girdi, lenkiškas mies
tas.

Tuo budu ir sutrukdytas iš- 
naujo Danzigo apsprendimas.

Lenkai tvirtina, kada prezi
dentas Wilsonas kituomet 
jiems buvęs pažadėjęs pavesti 
Danzigų.

Bijosi Vokiečių.

Lenkai gal senai butų už
grobę miestų. Bet kad Danzi
go gyventojai su tuo nesutin
ka. Matyt, ji? perdaug “len
kiški,” jei priešinasi įsileisti 
Lenkų valdžių.

Lenkams, be to, norėtųsi su 
Danzigu padaryti taip, kaip 
jie yra padarę su Vilniumi. 
Bet ^bijomasi Danzigo gyven
tojų, kurie pasirengę pakelti 
karų prieš Lenkus, jei tie drį
stų lysti, kur jiems nereikia.
\\

AIRIJOS VILTIS TAUTŲ 
SĄJUNGOJE.

New York, Spal. 25.—Atsi
rado žmonių, kurie Amerikos 
Airiams pataria paremti de
mokratų partijos kandidatų į 
šalies prezidentus. Nes, sako, 
kuomet prezidentu bus išrink
tas demokratas, jis Airijos 
klausimų paduos apspręsti 
Tautų Sąjungai.

Cicero’s Manifestacija
--Ciceriečiai, sutarę protestuo- rezoliucijų, p. Zdankus jų irt.
ti prieš Lenkų imperijaiizma 
puikiai prie to prisirengė. Jie 
siuntė straipsnius į laikraš
čius, jie išmėtė kelis tūkstan
čius lapų visame savo mieste. 
Lenkai susirūpino Lietuvių 
ūpo pakilimu ir panorėjo su
trukdyti vaikščiojimų gatvėse.

Apie 1 vai. po pietų į Lie
tuvių klebonijų atėjo puikiai 
pasirengęs miesto policijos vir-

tuviai atsakė jų nekelsiu. “Bet 
jus nešite parašus sukeliančius 
kitų gyventojų apmaudų.”
Kun. Vaičiūnas atsakė, kad 
parašai nei vieno žmogaus ne
užgauna; jie tik išreiškia pa-'Uesnių už kitas. Sudainavę
garbų Amerikai, laisvės norų 
Lietuvai ir pasibjaurėjimų im- 
perijalistais, slegiančiais sve
timas tautas. Policijos virši
ninkas nerado parašuose nie
ko bloga ir išvažiavo.

Po kjiek laiko atėjo du poli- 
cijantu ir sakėsi turį įsal^ym^ 
sustabdyti Lietuvių panodavi- 
mų. Rengėjai parodė raštu'iš
duotų leidimų ir reikalavo iš 
policijantų, kad parodytų raš
tų atsakantį jį. Policijantai 
parodė raštų neturintį nieko 
bendra su Lietuviais ir jų pa- 
rodavimu. Būdamas seržantu 
policijantas įsakė dviem poli- 
cijantam Lietuviam nebedaly
vauti parodavime.

Tuom tarpu du rengėjai par
važiavo nuo miesto viršininko 
ir pasakė, kad seržantas netu
rėjo teisės daryti kliūčių. Ta
da seržantas atsitraukė ir ėmė 
tekinas bėgti nuo įniršusios 
minios. Ji jį palydėjo pajuo
kiančiais šauksmais. Tas po
licijos seržantas buvo Lenkas. 
Ciceros Lietuviai jani išreiškia 
savo nepasitikėjimų.

Apie 2 vai. po pietų oras pa
sidarė gražus ir maršavimas 
prasidėjo. Pradžioje ėjo pul
kas paltai pasirengusių mer
gaičių, paskui vaikų būrys su 
Amerikos spalvomis, paskui 
gyva trispalvė Lietuvos vėlia
va iš mokyklos vaikučių, pas
kui draugijos su savo vėliavo
mis. Visų parodavimų lydėjo 
dvi muzikantų orkestras.

Apėjusi lietuviškųjų miestų 
dalį manifestacija sugrįžo prie 
Šv. Antano bažnyčios. Negali
ma buvo nei mintyti sueiti į 
svetainę, nes ir kieme žmonės 
kų tik tilpo. Keli šimtai sto
vėjo ant šaligatvio.

’ Kieme buvo puikiai papuoš
tas platus tiltas, apjuostas A- 
merikos Laisvės Varpo pa
veikslais. Čia suėjo didelis 
choras p. Pociaus vedamas.

Orkestram gražiai pagrojus 
vėliųyoms bestovint eilėje, pra
sidėjo Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Paskui gražiai, aiškiai 
ir garsiai kun. Vaičiūnas pa
sakė angliškų ir lietuviškų 
prakalbas. Minia daug sykių 
plojo. Po jo kalbėjo kareivis 
J. Poška, aiškindamas reikalų 
kareivių ir civilių pasišventi- 

•Imo. Tuorrt tarpu rengėjai rin
ko aukas Lietuvai. Dolieriai ir 
penkinės krito į Lietuvos vė
liavų mergaičių nešamų. P-nas .Prancuzijoa už $1.00 
J. Mockus perskaitė angliškai ltalijoo ui $1.00

kartojo lietuviškai. Čia jos ne- 
paduodame, nes jos projektus 
jau tilpo “Drauge.” Rezoliu
cija tapo vienbalsiai priimta'! 
ir minia smarkiai galingai su J 
šuko.

P-as Račkus dar kalbėjo jog 
lietuvių ir Lenkų karas yra 
ekonominis karas bežemių ūki
ninkų su dvarponiais. Jam 
baigus p. Pociauąi vedi 
choras padainavo
sas nuo rubežilus.” Po to 
kun. Bučys pasakė, kad mea 
neturime leisti Lietuvai tūpti 
verge, ir kad Amerika neuž
miršo Lincolno dvasios.

Dar buvo dainų vienų gra-*

Lietuvos himnų, šuktelėję 
griausmingų “valio,” manife
stantai išsiskirstė.

Aukų linkėjai pagarsino, 
kad surinkta tūkstantis penki 
šimtai du dolieriai. Manifesta
cijos programos vedėjas buvo 
p; Juozapas Mockus.

Jeigu visur Lietuviai butų 
taip susiklausą kaip Cieeroje, 
tai butume didelė galybė. Ne
stebėtina, ji turi gerų vadų.

Reporteris.

TAI BENT POLICMONAS.

Naujas Melrose Park’o po- 
licmonų viršininkas Bayst 
anų dienų tikrai pasparnė jo. 
Ties Citizen’s State bunka jis 
pamatė stovintį infariamų au
tomobilių, kuriam sėdėjo., du 
žmogui. Automobilius neturėjo 
numerio.

Jis paklausė anų, kur yra 
automobiliaus numeris. Tiedu: 
pasakė, jog pametusiu. Te
čiaus jis išsitraukė savo gin
klų ir abudu ponaičiu išvarė 
iš automobiliaus.

Abudu iškratė jr
revolverį. Ir pagaliaus 
rodė, jog automobilius 
tas ir buvo norėta 
plėšti banką.

APVOGTA VAISIU 
KRAUTUVĖ.

Trys plėšikai užpuolė ir api
plėšė vaisių krautuvę po num. 
2614 Wallace gat Sakomai, 
paėmę $700.

s Šitų sekmadienį Cbįci 
nelaimėse su antomobilib».« 
žmogų užmušta ir 10 kitų si j 
žeista.

ORAS.

Chicago.—Aiandie lietuj 
vėsu; rytoj debesiuota iri 
kiama kokia nors atmainė

PINIGŲ KURSAS.,
Svetimų šalių pinigų verti 

nant nemažiau $25,000 SpJ 
buvo tokia rolig MerohanJ 
and Truat Co.:
Anglijos sterlingų svaru] 
Lietuvos 100 aukainų 
Lenkijos 100 auksinu 
Vokietijos 100 markiu
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[lšperkant krasoje ar eiprese “Mo- 
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Struotų laiškų.
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Lietuvių Piliečių Sąjunga.

ant Kojos.
—

Skandinavijos viešpatijos — 
Švedija, Norvegija ir Danija, 
pasiuntė Savo atstovus Tautų 
Sųjungos tarybon.'Tos viešpa
tijos kuone pirmutinės įstojo 
Tautų Sujungtai, kuomet jas 
savam laike buvo pakvietę tal
kininkai. Pakviestos prisidėjo, 
bet su pasiuntimu atstovų susi
laikė. Ar tai joms nebuvo tin
kamos progos tų padaryti, ar 
laukė ko kito iš tos naujos 
tarptautinės įstaigos.

Galų-gale jos pasiuntė savo 
atstovus. Tie nuvykę sutartinai 
kaip vienas pareikalavo, kad 
jei Tautų Sąjunga ištikrųjų 
turi veikti naudai žmonijos, 
pirmiausia patys talkininkai 
privalo prisitaikinti prie Sų- 
jungos_tei kalavimų.

Sulig Tautų Sųjungos kon
stitucijos, kuri yra tampriai ) 

Versailleso taikos 
antanini, visos Sąjungoje 
prigulinčios viešpatijos priva
lo sumažinti nuolatines savo 
armijas ligi pažymėtos nor
mos. Nes kitaip Tautų Są
junga negalės būt atsakanti 
savo tikslams ir iš jos nebus 
galima laukti jokios pasauliui 
naudos.

Tasai Skandinavijos viešpa
tijų atstovų pareikalavimas 
paduotas kaip kartas išvaka
rėmis-, kuomet susirinkusi 
mnsselyj Sąjungos taryba bu
vo maniusi aptarti, kiek gali 
būt leista karuomenės užlai
kyti Lietuvai, Latvijai, Estijai 
ir Suomijai.

Tas pareikalavimas svar
biausia atkreiptas prieš Ang
liju ir Prancūziją. Nes jos Są
jungoje užima pirmąsias vie
tas ir todėl turėtų būt pavyz 
džiu kitoms viešpatijoms.

Šiandie yra kaip tik prie
šingai. Anglija su Prancuzi- 
ja sumažino skaitlių karuo- 

__ įvnės Vokietijai. Šiandie to
kius daiktus nori atlikti ir su 
kitomis viešpatijomis. Kad 
*;ųo tarpu jos pačios posenovėi 

laiko skaitlingas karuome- 
ir nemano su jomis skir-

Nėra kam pareikalauti, 
pirmiau jos pačios pasi- 

įrkytų.
Reiškia, Skandinavija Pran- 
įjai ir Anglijai smarkiai 

lė aut kojos. Turbut,
lesitikėjo, kad kas nors 

joms pasakyti tiesą tie- 
akis. Skandinavija ne- 
. Pasakė tai, ką talki- 
' turėtų pritaikinti pir- 
m.

Į'ąr tas kiek gelbės, ne
pasakyti. Yra aišku, 
lkiainkai nepanorės, 

jieni> davinėtų nuro- 
mį*akys, kad tas, tai

Šeštadienije, 8 Spalio susi
darė Lietuvių Piliečių Sąjun
ga. Ji yra vienos partijos or
ganizacija, nors labai rūpina
si įkalbėti savo bepartyvišku- 
mą neišmanantiems. Jos par- 
tyviškumą rodo jos valdybos 
sąstatą: pp. Širvidas, Bago- 
čius, Liutkauskaą, Bagdžiu- 
nas ir Vitaitis. Ta organizaci
ja^ išdygo iš posėdžių buvusiu 
New Yorke 6—8 Spalio. Į po
sėdžius buvo kviečiami ir 
krikščionys-demokratai, bet 
labai sumaningu budu. “Drau 
gui“ užkvietimas atėjo 6 Spa
lio, kad 6 Spalio butų New 
Yorke. Kadangi greičiausi 
lakstytuvai nenuskrieja į va
landą daugiau. 150 mailių, tai 
“Draugo“ atstovas minėtame 
posėdije dalyvauti negalėjo.

Piliečių Sąjunga yra keista 
dar kitais daigtais. Jos iždas 
yra “Valstybinis Amerikos 
Lietuvių Fondas.“ Šįmet tame 
Fonde pinigų yra ir bus ne- 
pęrdaugiausiai. Todėl sutarta 
du trečdaliu visų ineigų skir
ti “Lietuvos Valstybės reika
lams.“ Bet tai nereiškia, kad 
visuomet taip bus. Statuto sky 
rius VI n. 9 sako: “Metiniuo
se Lietuvių Piliečių Sąjungos 
susirinkimuose kesmet nuta
riama, kokia visų sąjungos in
eigų dalis kitais metais pri
valo eiti Lietuvos Valstybės 
reikalams, kokia gali būti 
vartojama įvairiems Ameriko
je gyvenančių Lietuvių rei
kalams ir kokia Lietuvių Pi
liečių Sąjungas organizacijos 
reikalams.“

Jeigu tat 1921 m. surinkimas 
sutars pavesti 90 nuošimčių 
“įvairiems Amerikoje gyve
nančių Lietuvių reikalams,“ o 
9 nuošimčius “Lietuvių Pilie
čių Sąjungos organizacijos 
reikalams“ ir -1 nuošimtį 
‘ ‘ Lietuvos V ai sty bės r eika- 
kalams“, tai bus viskas sulig 
“Statuto.“

Organizacija su tokiais įs
tatais amžinų dieną nėra Lie
tuvos Valstybės įstaiga ir tos 
organizacijos fondas nėra Lie
tuvos Valstybės Fondas. Tai 
yra tik valstybinis sliekas ant 
partijinės meškerės.

Kad pritraukus daugiau na
rių į “Piliečių Sąjungą“ tarp 
jos veikimo paminėta: “pri
gelbėti jiems (piliečiams) su
radime užuodarbio, šelpia dar
bo netekusius ar dirbti nega
linčius delei svarbių- priežas
čių, palengvina visokiais bu
dais, kuomet jie nori grįžti sa
vo tėvynėn ir suteikia pagel
bų naujai atvažiavusiems, pri- 
veizdi užsilikusių palikimų ar 
šiaip kokių išmokėjimų Lietu
vos piliečiams.“ (sk. III n. 4). 
Trumpai sakant, bedarbiams 

Sųjunga duos arba darbų, ar
ba pragyvenimų. Ne-gi gali 
būti gražesnio pažadėjimo. 
Kaip bus su išpildymu, tai

rodys, jog rjų skaitlingos ka
ruomenės reikalingos palaiky
ti tvarkų pasaulyj. Rasi, pa
duos kitokių pasiteisinimų.

Bet tuomet jau bus aišku, 
kad talkininkai nenori skir
ties su militnrizmu, tik nori 
mažesniuosius už save pat
varkyti.

Suprantamas daiktas, tuo
met Tautų Sąjunga skaitysis 
jiems tik įrankiu ir iš to išeis 
tik viena parodija. Kad taip, 
tad visos mažosios viešpatijos 
iš'Sąjungos išstos ir Sąjunga 
nesiskaitys Tautų Sąjunga, bet 
Didžiulių ir Galingųjų vieš
patijų jungas pajungti mažes
niąsias tautas.

Indomu, ką talkinin
kai atsakys į Skandinavi- yra svarbus tik trys įstatai, 

reikalas. Gal nu- jos viešpatijų reikalavimų. būtent num. 6, 7 ir 9. Pir-

pamatysime po kelių metų. 
Jeigu Sąjunga tą savo įstatų 
posmą imtų ištikrųjų, tai ji 
negalėtų nei vieno cento pa
siųsti į Lietuvos Valstybės iž
dų. Tai-gi visas didelis rašy
mas apie Valstybinį iždų yra 
taip kaip mes spėjome pirm 
poros savaičių — didelis ku
ku, kuriame valstybės yra 
tiek, kiek gyvos vištos kūne 
plieno. Tai yra veiklaus su
manymas labdaringos draugi
jos negu valstybinio iždo.

Labdarybė yra geras daig- 
tas, kuomet ji yra daroma ge
rai. Bet tada jos nereikia jung
ti su politika. Tuomtarpu po
litiški Sąjungos uždaviniai y- 
ra aiškiai paminėti skyriuje 
II n. 3, kur pasakyta: “Są
junga tur savo tikslu rupititis 
Amerikos Lietuvių, kaipo Lie
tuvos piliečių reikalais ir rem
ti Lietuvos Valstybę. Kad po
litiškus tikslus geriau pasiek
tų visa Sųjunga yra paveda
ma Lietuvos Atstovybei A- 
merikoje.“ T. Fondas pats 
visai nevedė politikos ir nesi
kišo į jų. Jis tiktai finansuo
davo Lietuvos Respublikai 
reikalingus daigtus, kaip ana 
Informacijos Biurų Šveicari
joje, Lietuvos atstovybę Pary
žiuje, -Boyor’o biurų Ameriko
je, karo reikmenų siuntimų 
iš La Rochelle į Lietuvų. Tas 
atsargus labdarybės sujungi
mas ištolo su politika užkenkė 
Tautos Fondui. Begriaudama 
jį “Piliečių Sąjunga“ šimte
riopai daugiau nori labdarybę 
pavergti po politika. Iš to ne
gali išeiti gero nei trupučio.

Sųjunga dar žada savo na
riams parūpinti laikraščių ir 
šiaip raštų. Žinia kokius lai
kraščius ji siuntinės. P-nas 
Bagočius per ją praplatins sri- 
vo “Keleivį“, o p. Širvidas 
“Sandarų“. Valdybos kandi
datas yra p. Strimaitis. Tam 
artymesnė yra “Tėvynė“ 
Valdybos nariai yra socijal- 
liaudininkiškos arba tautinin- 
kiškai liberališkos pakraipos. 
Tokiu budu Sųjunga turi tik
rų tikslų praplatinti laikraš
čius, kuriems galėtų sektis ge- 
riaus.

Tos Sųjungos varde pridėta 
žodis “piliečių“. Jei ji butų 
Lietuvių Amerikos piliečių 
Sųjunga, taį galėtų turėti tik
slų panaudoti Lietuvių šios 
šalies piliečių balsus taip, kad 
ir Amerikos renkamieji val
dininkai mus gerbtų kaipo or
ganizuotų jiegų. Bet Sąjun
gos įstatai apie tai kaip tik 
nekalba. Ji žada “rūpintis A- 
merikos Lietuvių, kaipo Lie
tuvos piliečių reikalais“. Bet 
Amerikoje esantieji Lietuviai 
negali panaudoti savo pilie
tiškų politiškų teisių* Lietuvo
je.

Todėl IV skyriuje n. 5 pasa
kyta, kad “prie Sųjungos gali 
prigulėti ir Amerikos Lietu
viai, kurie jau yra pastoję A- 
merikos piliečiais. Kitų Vals
tybių piliečiai ir pilietės ga
li prigulėti prie L. P. S.“ Tas 
valstybių ir piliečių supainio
jimas parodo, kad politiškie
ji Sąjungos tikslai, mažai kal
bant, yra labai neaiškus. Jei 
įstatus butų rašę pusiau pra- 
lavinti žmonės, tai butų ga
lima sakyti, kad ta* politiš
kai, labdariškai pramoniškas 
šiupinys pasidarė iš raštinin
kų nesąmonės. Bet yra aiškios 
žinios, kad įstatus rašė gerai 
mokslus išėję asmenys. Jiems 
Šiupinys susidaryti galėjo tik
tai jiems norint.

Todėl mes priversti esame 
mintyti, kad visuose įstatuose

muose pasakyta, koki bu* 
mokesčiai, paskutiniame pažy-

)tinigmėta, kad metini* suvažiavi
mas paskirstys kokiems rei
kalam* kiek turi būti suvar
tota.

Advokatams yra naudinga 
prigulėti prie šios Sąjungos, 
nes jie paprastai “priveizi 
užsilikusių palikimų ir šiaip 
kokių išmokėjimų Lietuvos pi
liečiams.“ Jeigu Sąjunga tu
rėtų daug narių, tai advoka
tai turėtų daug progos pasi
darbuoti. Įstatuose nepasa
kyta, kad tas pasidarbavimas 
bus dovanai. Tuos įstatus ra
šė praktiški žmonės.

Trumpai suvedant mus min
tis apie Lietuvių Piliečių Są
jungą matome, kad ji yra:

1. Liberalų-tautininkų or
ganizacija su priemaiša soci- 
jal-liaudininkų.

2. Kad joje dalis skiriama 
Lietuvos iždui yra labai ne
pastovi ir be laužymo įstatų 
gali būti suvesta į nieko ne
reiškiantį mažmožį.

3. Kad iš politiškų, labda- 
riškų ir visuomeniškų užda
vinių padarytas kratinys, pa
naikinantis visokį darbo aiš
kumą.

4. Kad Valstybinio iždo var
das duodamas Sujungus iždui 
yra be reikšmės.

5. Kad įstatai ir valdybos 
sųstata duoda progos platin
ti vienos partijos spauzdi- 
nius ir vienos profesijos žmo
nėms palengvina gauti klijen- 
tų*

AUKOS VELIUONAI.

(Pabaiga iš vak. num.)
Pastarojo karo audra padarė 
Veliuonos bažnyčiai daug ža
los. Vokiečiams per Nemuną 
besišaudant, nuneštas bažny
čios stogas, skliautas pramuš
tas, visa bažnyčia ir bokštas 
labai apdaužyti; nuo sprogu
sių viduj bažnyčios granatų 
sugriuvo seni altoriai, visi lan
gai išbyrėjo. Veliuoniškiai pa
rapijiečiai, nors patys suvar
gę, nes pnsė parapijos buvo 
nudeginta, žmonės gyveno rū
šyse ir urvuose, bet sumetė 
kiek reikėjo tam sykiui aplo
pyti bažnyčios skyles, lan
gams įdėti, bet iki galutinam 
bažnyčios remontui dar daug 
ko trūksta.

O juk Veliuonds bažnyčiai, 
draug, su Žemaičių vyskupija, 
ateinančiais metais sueina 500 
metinės sukaktuvės jų įkūri
mo. Kadangi Veliuonos bažny
čia priklauso prie retų ir se
niausiųjų paminklų krikščio
nybės ir Žemaičių vyskupijos 
įkūrimo Lietuvoje, todėl Ve
liuonos Bažnyčios atnaujini
mas, palaikant jos visas seno
bės liekanas, turėtų rūpėti vi
siems Lietuviams katalikams. 
Prie Lietuvos katalikiškos vi
suomenės šiuomi ir drįsta 
kreipties Veliuonos klebonas 
su savo parapijiečiais, mels
damas, kad kas kiek gali savo 
aukomispadėtų užbaigti mums 
visiems brangios bažnyčios re
montų. Veliuonos Bažnyčia sa
vo jnbilėjuje atnaujinta ir su
stiprinta pasiliks draug pui
kiausiu atmintuvu atgimusios 
Lietuvos Valstybės.

Veliuonos Bažnyčios atnau
jinimo jubilėjinis komitetas 
kun. Vladislovas Potonskis 
Pranciškui Mikėlevičia, Juozą 
pas Aleksa, Konstantas Liut
kus.

Geraširdžių aukas priima 
Veliuonos klebonas (paštas 
vietoje). Kauno apskrities.

(“Laisvė“ No. 164.)

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

Didelis Gramafonų 
Išpardavimas

Turime daugybę gramafonų, katruos 
reikia tuoj parduoti nuleidžiant 35% 
(procentų ir daugybę rekordų po 65c. 
Grainofonai geriausių išdirbysčių, garuan- 
tuoti ant 10 metų.

Užlaikome geriausius Brunswick Colum- 
bia ir Victoro Gramofonus, kat rus par
duodame už žemiausias marketo kainas 
už cat?b ir ant lengvų išmokėjimų.

KORONA
FERRATED BITTER

Didelis pasirinkimas įvairiausių rekordų, Ruskų, Pol- 
skų, Angliškų, ltalijoniškų ir t. t. Kataliogas knygų, 
rekordų, gramofonų, prisiunčiam kiekvienam dykai.

Nauji Lietuviški Rekordai. Kaina po *1 vienai.
Indainuvo M. Petrauskas.

. 4415 Piemenėlis ir I’avasaris.
4474 MielaSirdystė. Vai verčia ląužo.
4272 Spragilų daina. Strazdelis.
3840 Ant Kaino Karklai Siūbavo. Šia Naktele.
2358 Darbininkų Marselietė. Sukeikime Kovų.
2356 Lietuva Tėvynė Musų. Tikiai Nemunėlis Teka.
2392 Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liudyt Sveteliai.
4362 Pasakyk Mano Mielas Krašte. Indainavo Butėnas.

Komiški Rekordai.
4716 Laiškas Nuo Barbutės. Derybos.
4535 Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytojų.
4475 Girtuoklio Metavonė Pasakos Stebuklai.

' 4237 Jonas šmikis. Maušo Kelionė.
4099 Jaunystės Atsiminimas. Referatas ųpie Nosis.
2343 Ant Vienos Galvos. Zuazu Maršas.
1248 Velnias Ne Boba. 2 dalys.

I' Įvairus Rekordai.
1247 O Kur Buvai Dėduk Mano. Ungarų šokis.
3291 Plaukia Sau Laivelis. Lopšinė.
3191 Ant Marių Krantelio. Važiavau Dienų. Choras.
2225 Einu Per Dvarelį. Gaila Tėvynės.
46 47 Mergelė Tu Mano Miela. Kur tu eini. r
4536 Pavasario Dainos. Pakol Jaunas tai Linksmas.
4717 Virbaliu Polka. Sesutės Valcas.
4363 Kas Subatos Vakarų. Jau Saulutė Leidžias.

. 4181 Alvito Ežero Bangos. Pilviškių Valcas.
2002 Krokoviakas. Ant Armonikų.
3417 Padespanas.
4165 Rusijos Liuosybės Maršas.

2998 Venecijos Mėnulis. Baloboo. Fox trot.
2888 Afghanestas. Mahomem. Fox trot.
3834 Lola šokis Ant armonikos.
2903 Bostono Maršas. Karvedžio Maršas, i

Mažiaus kaip 6 rekordus kitur nesiunčiame už prisiuntimu mes • 
apmokame.

JUOZAS F. BUDRIK, 
3343 South Halsted Street,

Reikalauju tarnaitės J klebonija. 
Atsišaukite tiktai per laiška ant se
kančio antrašo:

R. Tarnaitė.
«-o Draugas Pnbl. Co.

2344 So. Onkley Avė. Chicago.

RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS.
Beveik uždyka, 3 šmotų Parlor Se

tas Phonografas. Dlvonai, Valgomojo 
kambario miegamojo kambario ra
kandai taip geri kaip nauji.

Atsišaukite
5221 Michigan Avė lst Apt.

TIKRAS PAAUKAVIMAS.
Puikiausioj apielinkėj netoli Logan 

Sųuare. Naujas mūrinis namas pas
tatytas pagal naujausios lr puikiau
sios madosl 2 puikus flatai 5 ir 6 
kambar, gazas, Elektra/ir maudy
nes. Garu apšildomas. Cemento 
skiepas, lr vėliausios mados stogas 
ir pastoges, ugniaviete knygom šė
pos, ir miega.miejie porčiai. Visur 
kletmedis, dideli murintai porčiai pui
kus apsodintas lotas didumo 32x125 
pėdos, puikus garages parsiduoda už 
mažiausia kaina. Nepraleiskit šitos 
progos. Pasimaukite su savininku

Z JOHN A. WALULIS 
1949 N. Gersrd St. Netoli North Avė.

Clilcago. Top Fiala

VAKARINĖ MOKYKLA
Lletv. kalbos, rašymo, aritmetikos, 

anglių kalbos Ir t. t. Seredos Ir Pėt- 
nyčlos vak. 7:86 iki 9:30 Dievo Ap
veizdos Parap. Mokyklos kambariuo
se, ant 18-tos gatvė.

'A. PETRATIS 8. FABIJONAS

A. PETRATIS & C0. 
Mortgage Bank

REAL EOTATR—INKŲ KANOS
Earopean American Bureau

Siunčia Pinigus, Parduoda 
I-aivokortoe 

VOTARUUAAN
809 W. 86th g«v. Chicago, Dl. 

Telephone Bonlevard *11
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DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1789 So. Halsted Street 
Chicago. III.

gVųland,: 9—12 rytų. Ir 2—9 vak §
lllllllllllllllltlIlIlIlHllllllllllllllllllllllllltl

«

Chicago, Illinois.

telefonas PoUnan IM,
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 So. Michigan Avenue 

Reeeland, III.
VALANDOS: 9 ryto Ud 9 vakare. 

Tel. Pullman 849 lr 3180.

DR. S. BIEŽIS.
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Tel. Canal <222
Res. 3114 W. 42nd Street

Tel. McKlnley 4988

Saugok akiii regėjimą

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjime, kada regėjimas sil- 
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint .— tai reiškia, Jos pri
valote kreipties ) manę klausti 
patarimo dėl jūsų aklų; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriauaį patarnavimų dėl 
Aklų, Ausų, Nosies lr Gerklės 
Ligos gydoma epecljallsto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Avė., Chicago. 
kertė IStoe gatvės; l-čloe lubos

Kambarls 14-18-18-17 
Viršui PLATT’S aptlekos

Tėmykite mano parašų. 
Valandos; Nuo 10 ryto Iki 9 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto Iki 
11 d.

iiiMiiiiiiHi«iiiiiiiiiMiiiiiiiuau»«iimiiiiiii 
Itesld. 1180 Indcpendenee Blvd.

Telefonas Van Buren 294

DR. A. A. ROTU,
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
8poctjaiiataa Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų lr visų chroniškų ligų
V AI-ANUOS: jO-^-ll ryto 9—9 po 

pintų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—11 d. 
Oflsasi 3354 Sa. Halsted St., Chicago

1 Telefonas Drov*f 9693
iiiiuiiimiiiimimiiiHiiiiiiiiiiiimiiimi.v

Patikimas tonikas bitter 
wine ir atitaisantis ir at
naujinantis sveikatų ir duo
dantis tvirtybę.

Jis turi savyje 18 nuošim
čių Alkoolinio Port AVine 
vaistinių kombinacijų įvai
rių labai sveikatingų dalių. 
Reikalauk Drugštoriuose 

arba rašyk: \

B. R. KOZLOWSKI
* Laboratories

4755 So. Loomis Str. 
Chicago, III.

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisų po nam.

4729 So. Ashland Avenue
Specijalistas

DŽIOVU, MOTERŲ lr VYRŲ LIGŲ

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 Iki 6 po pietų; nuo 7 Iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 Iki 1.

Telefonas Dreiel 2880

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. Vakarais 7 iki 9. 
Nedėliomis 11 iki 1.

4509 S. Ashland Avė. Chicago, IU.Įį 
Phone Yards 1053

Tel. Drover 7042

C. Z. Vezeflis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nno 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomls nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės

Telefonas Boulevard 9199

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

8831 South Halsted Street 
Valandos: 9—12 A. M.

1—5; 7—8 P. M.

> V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty j:

I 29 South La Šalie Street
Kambarls 324 

Telefonas: Central 6390

J Vakarais, 812 W. 33rd St. J
Tclefoaas; Yards 4691

!)■■■■■■*■■■■■■■■■■

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvi* Dentistas 

*2261 Wcst 22-od & Ho. Leavitt 8ts.
Chicago. t

^Valandos 9:80 A. M. to 12 N.1 
1:00 p. M. to 8:00 P. M.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

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

SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro- 

niškų Ilgų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
Iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
dų vakare.
Nedėliomis nuo 9 Ikj 2 po piet.

Telefonas Yards 987
■ ---R....*- —



Pirmadienis, Spalis 25, 1920 DAKUGIS 3

DETROIT, MICH.

Pastaruoju laiku Detroito , 
Lietuviai visomis jiegonūs su
kruto darbuotis tėvynės, Lie
tuvos labui.

Spalio 10 d. Tautos Fondo 
93 skyrius buvo surengęs pra
kalbas.

Pirmiausia kalbėjo ponia 
Banzienė. Ji -karštai ragino 
visus stoti į darbą ir padėti 
vaduoti tėvynę. Antras kalbė
jo p. ,J. Kaseviėius. Jo kalba 
ir-gi buvo graži. Paskui kal
bėjo p. A. Aleksis, kun. F. 
Kemėšis ir ant galo svečias, 
kun. Vilimas iš Paryžiaus. 
Žmonės, persiėmę tėvynės ne
laimėmis, pasižadėjo apsidėti 
mokestimis iki Lenkai bus 
Lietuvoj.

Vakaro vedėja buvo ponia 
P. Perminienė, skyrio pirmi
ninkė.

Žemiau telpa surašąs, kiek 
kas pasižadėjo kas mėnuo mo
kėti į Tautos Fondą:
Kun. F. Kemėšis .... $15.00
Kun. J. Ber$išis ........ 5.00
T. Žaulis .......................  5.00
R. Kundrotas ................ 4.00
P. Perminienė..................5.00
A. Šacikas .................. 4.00
P. Balkus......................... 5.00

Po 2 dol.: V. Stulgaitis, A. 
Aleksis, F. Barkauskas, A. 
Buknis, P. Butkus, V. Marku- 
za, D. Ragauskas, V. Stakai- 
tis, K. Tvarkunas.

Po 1 dol.: V. Andruskeyi- 
čius, V. Adomaitis, M. Buty- 
navičius, P. Balčiūnas, J. 
Dpgulis, S. Srabelis, J. Griga- 
lauskas, P. Kalybertas, K 
Kermagis, U. Kermagienė, V 
Miller, P. ' Naruševičia, M 
Petrokienė, S. Ropolas, P. Sar- 
kauskas, A. Sidaras, A. Janu- 
šis, J. Juškėvičia, M. Vara- 
nauskas, Valiusis, P. Andri
jauskas, J. Kaušis, P. Banio 
nis.

Kai-kurie jau užsimokėjo už 
pusę metų .

Visiems aukotojams tariame

P. Cižąusįui už įnešimą ir 
visiems aukojusiems, vardan 
našlaičių, tariu padėkas žo
džius.

T. Bartuška, prot. rait.

WORCESTER, MASS.

Worcesterio Lietuviai labai 
laukė atvažiuojant J. M. vys
kupo Spalio 12 d., t., y. Co- 
lumbo dienoje. Vienok kitaip 
atsitiko, nes a. a. musų vys
kupas mirė ir atvažiavimas 
liko neapribotas, kolei bus 
nuskirtas kitas vyskupas. Tat 
tą dieną L. Raudono Kryžiaus 
rem. sk. surengė prakalbas. 
Kalbėjo kun. Petraitis, L. R. 
Kr. Rem. Centro pirmininkas, 
kun. Švagždys ir kun. Milu
kas.

Pirmiausia kalbėjo kun. 
Švagždys. Jis apgailestavo, 
kad Lenkai užėmė Vilnių, vie
nok išreiškė viltį, kad anks- 
čiaus ar vėliaus Lietuviai jį 
atsiims. Aiškino apie vargingą 
padėtį Lietuvos kareivių ir 
našlaičių. Ragino aukoti R. 
Kryžiui. s:

Po jo kalbėjo kun. Milukas. 
Jis pirmiausia padėkojo Wor- 
cesteriečiams už išrinkimą 
taip gero atstovo į AVashing- 
toną, kokiu L avo adv. A. Mi
leris. Toliaus papasakojo daug 
naujų dalykų ir nurodė di
džiausius Lietuvos priešus. 
Karštais bei jausmingais žo
džiais labai sužadino publiką.

Jam pabaigus kalbėjo kun. 
Petraitis. Jis daugiausia kal
bėjo R. Kryžiaus reikalais. 
Baigiant prakalbas, buvo duo
ta keletas klausimų apie Tau
tos Fondą. Tie klausimai labai 
gerai buvo išaiškinti.

Nors žmonių buvo nedaug, 
vienok aukų surinko $160 su 
viršum.

Koresp.

AMERIKIEČIŲ AUKOS LIE 
TUVOS ŠAULIAMS.

amu.
Valdyba.

SHEBOYGAN, WIS.

Labdaringosios Sąjungos 16 
kuopa laikė mėnesinį susirin
kimą Spalio 17 d., į kurį atsi
lankė skaitlingai narių.

Protokolas pereito susirin
kimo perskaitytas ir priimtas. 
Paskui eita prie naujų suma
nymų. Į

Įnešta ir paremta surengti 
' vakarą su programa. Tam tik

slui išrinkta komisija iš ketu
rių asmenų. Išrinkta taip-gi 
atstovas į vietos Katalikiškų 
Draugijų Centrą, idant išven
gus nemalonumų.

Turiu pažymėti, kad šiame 
susirinkime prisirašė šeši na
riai.

Vietos Lietuviai labiau pra
deda suprasti Labdarybės 
svarbą ir stoja labdarių eilės- 
na.

Tą pačią dieną Šv. Juozapo 
Draugijos buvo prakalbos su 
programa paminėti dvide
šimts metų draugijos gyvavi
mo sukaktuvės. Kalbėjo gerb. 
kun. prof. P. Bučys. '

Baigiant programą vakaro 
vedėjas p. T. Cižauskas primi
nė publikai apie padėtį mus 
našlaičių ir paragino susirin
kusius paaukoti kas kiek ga
li jų labui. Kadangi vietos 
Lietuviai visados yra duosnųs 
prakilniems ir naudingiems 
tikslams, tat ir šį kartą, 
padarius rinkliavą, suaukojo 
$41.42.

Prisiųstos Lietuvoe Misijai nuo 

Gruodžio 26, 1919, iki Rugsėjo 16, 

1920.
Gruod. 26 — Brooklyn, N. Y.

.................................. $142.94
Gruod. 28 — Newark, N. J.

............ '.........106.35
Sausio 1 — Norwood, Mass.

............................ .......... 63.00
Sausio 1 — Cambridge, Mass.

..................................  102.00
Sausio 2 — Montello, Mass.

.......................... ........... 66.00
Sausio 12 ■— Baltimorę, Md.

v.................................... 76.00
Sausio 12 — Baltimorę,

.................................. 286.00
Sausio 16 — Wilkes Barre, Pa.

(Per Norkų, Boston) 31.00 
Sausio 14 — Lawrence, Mass.

(per Sekį) ........ /........ 58.50
Sausio 22 — Rochester, N. Y.

(per Žiemį) .............. 50.00
Sausio 24 — Newark, N. J. (per

Masanduką) .............. 46.75
Sausio 29 —- Melrosc Park, III.

(per Truską) .......... 18.75
Vas. 13 — Westfield, Mass. (per

Žekonį) ...................... 50.00
Vas. 13 — Northampton, Mass.

(Zalcskevičius) .......... 1.00
Vas. 13 — Chicago, III. (Sinusas)

...................................... 5.00
Vas. 13 — Kenosha, Wis. (Trak-

šelis) .......................... 26.50
Vas. 13 — Trenton, N. J. (per

Velivį) ................  35.00
Vas. 20 — New Britain, Conn.

(per Mikalauską) .... 88.07 
Vas. 26 — Detroit, Mich. (per

kun. Žilių) .............. 150.00
Vas. 27 — Chicago, III. (Mr. A 

Mrs. Puleikai $50 ir J. Juš
ka $10.) ...................... 60.00

Vas. 27 — Warrior Run, Pa. (per
Sabalauską) .............. 10.00

Kovo 1 — Brooklyn, N. Y. (per 
Budrį) ...................... 98.96

F

Kovo 1 — Chicago, III. (per
Gedminą) .................. 16.00

Kovo 1 — So. Chicago, III. (per
Baltromonaitį) ..........  22.25

Kovo 1 — Aurora, III. (per Stau- 
ley Balt) .................. 41.00

Kovo 1 — Chicago, III.' (per Vis
kantą) ............ .. 31.12

Kovo 1 — Newark, N. J. (per 
Akialį) ...................... 34.43

Kovo Į Chicago, 111. (per J. 
Pėtkų) ...................... 287.54

Kovo 2 — Westficld, Mass. (per 
Žekonį) ....................... 70.00

Kovo 4 — Melroee Park, III. (per 
Jončą) ........ .'............ 79.31

Kovo 4 — Levviston, Me. (per 
Ivaakiutę) ..................  25.95

Kovo 8 — Waukegan, III. (per 
K. Norkų) ..................... 40.21

Kovo 8 — Runiford, Me. (per 
K. Norkų) ..................  12.00

Kovo 8 — New Haven, Conn. 
(per Zurį) .....................85.00

Kovo 8 — Brooklyn, N. Y. (per 
Adomaitį) ..................  19.00

Kovo 11 — Batavia, III. (per 
Tarabildą) ............... 29.58

Kovo 11 — Cicero, III. (per 
Mockų) ...................... 68.50

Kovo 11 — Racine, Wis. (per 
Lazdauską) ............... 39.00

Kovo 11 — Chicago, III. (per 
Gedminą) ................... 6.00

Kovo 22 — Ansonia, Conn. (per 
Čeplinską) .............. 488.00

Kovo 22 — Chicago, III. (per
Karvelį) .............................. 14.00
Kovo 22 — Chicago, III. (per

Bacevičią) .............. 128.00
Kovo 22 — Amsterdam, N. Y.

(Nėr Stakną) ........... 143.00
Kovo 22 — Chicago, III. (per

Juoz. Palekas) ........... 5.00
Kovo 22 — Chicago, III. (A.

Kavulainaitė) ............... B00
Kovo 22 — Chicago, III. (per

Kuyzin) .................. 40.25
Kovo 29 — Brooklyn, N: Y. (per

Simanavičių) ...............40.00
Kovo 29 — Indiana Harbor, Ind.

(per Cipares) ........... 155.50
Kovo 29 — Gary, Ind. (per

Pažėrą) .................. 100.00
Kovo 29 — Chicago, III. (per

Viskantą) .............. 300.50
Baland. 8 — Chicago, III. (per

Jovaišą) .................. 130.45
Baland. 8 — Chicago, III. (per

Dargį) ......................  232.00
Baland. 8 — Scranton, Pa. (per 

Živatą) ..........i, 22.13
Baland. 8 — Grand Rapids, Mich.

(per Barštį) ........... 52.89
Baland. 8 — Bristol, Conn. (per

AVisnieskį) ............... 75.00
Baland. 8 — Rockdale, III. (per

Lukšą) ........................ 30.00
Baland. 10 — Paterson, N. J.

pef kun. Žilių) ___  37.00
Baland. 26 — Utica, N. Y. (per

Russą) ...................... 12.81
Baland. 26 — Schenectady, N. Y.

(per Laureckį) .... 14.77 
Baland. 26 — Racine, Wis. (per

Lazdaucką) ............... 51.50
Baland. 26 — Hoosick Falls, N.

Y. (per Rudaitį) .... 23.90 
Baland. 26 — Albany, N. Y. (per

Lelą) ........................... 13.15
Baland. 26 — Wauwatosa, Wis. 

per Ginčeuskas) .... 10.00
Md. Geguž. 1 — Brooklyn, N. Y.

Šv. Juoz. Draugija) .. 17.91 
Baland. 15 — Herkimer, N. Y.

(per Damidowicz) .... 11.35 
Baland. 20 — Tamaųua, Pa, (per

kun. Gudaitį) ........... 300.00
Geguž. 4 — Littlc Falls, N. Y.

(per Bedračius) .... 20.00 
Geguž. 25 — New Amsterdam, N.

Y. (per Stakną) .... 58.50 
Liepos 1 — Patcreon, N. J. (per

Strimaičiutė) ........... 10.00
Liepos 1 — Bridgepbrt, Conn.

(Ragickas) .............. 109.00
Rugp. 19 — Baltimorę, Md. (5-ta 

kp. Sandaros per Pcčkį)
.......... . ........... :___ 100-.00

Rūgs. 13 — Bridge.port, Conn.
(per Jeckevičių) ____ 10.00

Rūgs. 16 — Chicago,III. (per
Juoz. Vaitkus)............ 10.00
Viso labo.............. $5,246.41

Sulig pereitos savaitės laikraš
čiuose pagarsinimų, išsiųsta į Lie
tuvą 273,050 auksinų .. 5,026.00 

Lieka Misijoje Šaulių pinigų,
............................................. $220.41

Šitie pinigai Lietuvos Šauliams 
yra surinkti laike prakalbų ir 
šiaip suaukoti nuo pradžios at
važiavimo Misijos į Ameriką. Šau
liai dėkoja už šią pagelbą Ameri
kiečiams. Prašo ir toliaus jiems

prigelbėti, ypač dabar, kada yra
organižuojamas apginimas paru- 
bežių prieš Lenkus. Pasitikime,' 
kud Amerikos Lietuviai nepasi
liks kurčiais Lietuvos Šaulių at
siliepimui prašant paramoš. Au
kas prašome siųsti, ir tai skubiai 
siųsti, per Lietuvos Miniją.

Jonas Žilius, isd.

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojus Ir Chirurgas 
Perkelia ofisą | Pcople Teatrą 

1610 W. 47 th SL Tel. Boul. ISO
Valandos: 1 Iki 3 po pietų. 6 Iki 8 

vak. Nedėl. 10 Iki 18 ryte.
Res. 2014 W. 48rd Street.

Nuo ryto Iki plet.
Tel. McKlnley 2«»

A. + A.
PETRAS BUKA
Mirė 22 Spalio 1920, 

4:15 po pietų, paėjo iš 
Kauno Gubem. Telšių 
Apskr. Tvėrių Parap. Pu- 
bžibių sodos.

Amerike išgyveno 29 
metus prigulėjo prie D. L. 
K. Vytauto ir Susivieni
jimo L. R. K. 15 kuopos.

Paliko nubudime mo 
teri Aleksandrą ir 2 sū
nūs Petrą 7 metų Alek
sandra 5 metų.

Laidotuvės bus panedė 
lį Spalio 25 d. 1920 iš-šv. 
Jurgio bažnyčios į šv. Ka
zimiero kapines.

Kūnas randasi po num. 
3262 So. Halsted Str. nuo
širdžiai kviečiame visus 
giminės ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse.

Nuliude moteris Alek 
sandra Burneikienė, Su- 
nai Petras ir Aleksandrą.

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032

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

Dr. 1. E. MAKARAS
Liotuvys Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10000 So. Miehigan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare. 
Residencija: 10638 Perry Ava., 

Tel. Pullman 342

Dr. A. L. Yuška
1900 S. Halsted Str.

Tel Canal 2118
Valandos: 10 ryto iki 8 vakarą 

Gyvenimas
2811 W. 63rd Str.

Tel Prospect 3466.

«-
Phone Canal 267

REIKALINGA ŠEIMIMMNKE.
Našlė moteris, arba mergina prie 

mažos šeiminos. Pastovus ir lengvas 
darbas, geras mokestis meldžiu tuoj 
atsišaukti:

“Oreinus” Chemical 
Lahoratory 1718 S. Halsted St.

PUIKI FARMA
40 akriu be triobų Miehigan Vai. 

labai gerojo vietoje. Galima pirkti 
ant išmokesfio.
Francis Kibort Room 615

117 N. Dearbom St.

BEVEIK UŽDYKA
Lotas ant Talman Avė. ir 66th St. 

Blokas nuc Sv. Kazimiero Vienuoly, 
na. Gatves ištaisytos ir užmokėtos 
Kaina tiktai $400. Vertas $800.00. 
Francis Kil»ort Room 015

117 N. Dearborn St.
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1 Siuskite Pinigus į Lietuvą Į
Dabar kol kursas yra žemas.

Mes persiunčiame pinigus per Lietuvos 
Pramonės ir Prekybos Banka — kurie išmo
ką pinigus greitai.

Parduodame ir perkame Markes, Rublius 
ir kitų šalių pinigus pagal dienos kursą.

Padarome visokiu* legališkus dokumentus 
ir patvirtiname pas Lietuvos Atstovybė Wa- 
shingtone.

Iš kitų miestų norėdami siųsti pinigus Lie
tuvon arba pirkite “cash” prisiųskite “Mo~ 
ney Order” arba čekį musų vardų, ir mes 
gavę tuojaus pasiųsyme pagal tos dienos 
kursą. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname 
pasportus ir laivakortės.

į Lithuanian-American Commercial Bureau
117 North Dearborn Street Chicago, DL =

= Room 615 '■'«■ . , ... -
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ligi 5 po pietų.

ThmiimiumiuiuuiuummmiiniinmniimimniiiinnimmiiuiuamnininwiiitB

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 So. Halsted Street

Valandos: 10 iki 12 ryto: 1 iki 4 j- 
po piet. 6 iki 9 vakare.

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo vieta 

8252 South Halsted Street 
Ant viršaus Ualvental State Bank 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
Telefonas Varste 8344

PRANEŠIM
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MUSŲ DRAUGAMS!
Jogei nuo 1-nios dienos Lapkričio (Nov. 1920. Musu 
Ofisas bus perkeltas į nauja vietą.

I JŠiąme naujame ofise mes galėsime, dar geriau ir tei
singai patarnauti musu visiems draugams šiuose reika
luose: Siuntime pinigu į Lietuva. Parupinime pasportų. 
Pardavime laivakorčių, į Lietuva ir iš Lietuvos. Pirki
me namu įr pardavime namu ir lotų. Apdraudas (In- 
surence) nuo ugnies. Ir visos formose ir visais kitais 
reikalais kreipkitės pas ■

Zolp ir Barčus
Senas Adresas 4547 S. Hermitage Avė. Chicago.

Tėl. Yards 145

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiim
Phone Roulcvard 491

Ashland Jewelry Music Store
Specijales Columbia E 2 Grafa- 

nola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 
Gr^onOla su 12 rekordų $56.50. 
(Jasli ar ant išmokeseio. Naujausi lietu
viški rekordai.
Dideliame pasirinkime auksi

niai laikrodžiai, deimontai, He
ilai ir kiti auksinai dalykai. S 3

4537 So. Ashland Avenue
= Chicago, III. - ______
ifiiiiiimiiiiimiimiiiiiiiisimiiiiimmiimiiiiMiiiuiiiiimmiiimiiiinimiMiHiiiiiiii

D. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, Ine.
S. S. “SUSQUEHANNA”

Iš New Yorko tiesiai j

BREMEN ir DANZ1G
17 Diena Lapkričio

Kumbarcliai J Bremen nuo $185 iki $210 j Danui* $200 iki $225 
Trečia kliasą Į Bremen $120 ) Danzlg $130 

Kares lažai $5
Atsišaukite j
U. S. Mail Steamship Company Ine.

H. CLAUHBENIVH & Co. Generale Vakarine Agentūra. 1 
100 North La Šalie Street, Chicago, III.
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KAPITALAS $20,000 DOUERIŲ 

| HOMESTEAD PHONOGRAPH & VIOLIN MFC. CO. f 
| Ofisas 505 E. Eight Avė. Fabrikas 225 Sixth Avė. |

HOMESTEAD, PA.
Lietuviška susitvėrusi kompanija, dėl į 

išdirbimo Gramafonu ir Smuiku. Šita jS 
kompanija susitvėrė Sausio 5-to, 1920. S 
Savo narna, nupirkome, naujausios Ir 5 

i geriausios mados mašinerijas jndėjonae g 
su kuriomis išdirbame geriausias 8mui- j» 
kas ir Gramafonus, su naujausiais iŠ- g 
radimais ir pagerinimais ir už pigesne g 
prekė. Musų instrumentai grona garsiai 2 
ir aiškiai. Agentai pamatę mus išdirbi- g 
mo instrumentus prašo kad Heras pw- 
duotumem, šimtais, net ir tukatar.člajs 
Gramafonu, bet iries negalime daryt to
kius didelius kontraktus kadangi musų 
da mažas kapitalas tai negalima išdirb
ti tiek daug. Svetimtaučiai stulos kad 
parduotiimem jiems šėr««i. sako tai ga
ivia., i pivp.lūyt ir didziausihs kontrak
tus, bet mes matydami gera pelną ne
parduodame jiems šėru. Mes jei būtu
mėm pardavė svetimtaučiams šėrue tai 
galėjome jau parduoti doStmts kartu 
daugiau kaip mus pačiu kapitalas. Ka
dangi mus tauta jau atglja ir yra ru- 
varginta tai mus yra priederme laiky
tis visiems kartu, ir todėl kreipiam.es 
prie savųjų nuteikdami pirma prega 
nusipirkite šėru. Seras kainuoja $100.Q0 2 jai kas norėtumėt nusipirkt Gramafonu ar Smuiku krelpkltes pas 

X mumis, nes jus pigiau nusipirksite kaip kitur nuo 2 5% iki 40% nuo-
2 Simčio. Taipogi reikalaujame geru TEPLIORIŲ (arba EXPERIENCE
3 PAINTERS.)

Homestead Phonograph & Violin Mfg. Co.

Cunard Linija
S. S. SAXONIA

Išplaukia Tiesiai Į »

HAMBURGĄ
Kambarėliai.......................... .. $180.00

Ru $5.0(1 Karės Taxų

Trečia klesa tiesiai į Hamburgą ..................... $125.00
Trečia klesa tiesiai į Eitkūnus per Hamburgą $130.00

Su $3.00 Karės Tavų

Atsišaukite i arčiausia CUNARD Agentą 
Tiiiiiiiiiiiifiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiimiimiihiiiiiniii

Užsiprenumeruok “Vytį”
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvej 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “VyčJ 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lieti 
iliustracijomis puošime kiekvieną “Vyties” numer

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliuRtrad 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiaj 
kalba ncatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos ValJ 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lic| 
gamtą.

Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — UZS| 
“Vytį.” Prenumeratos kaina: Metams $2.50.

“VYČIO” Administracija 

3261 S. Halsted St. Ckicai
IIIIIDT

kreipiam.es


Pirmadienis, Spalis

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. » T0WN of lake.

Antradienis. Spalis 26 d.. 
Sv. Evaristas.

Trečiadienis, Spalis 
Sv. Florencijus.

27 d.,

*IR MARQUETTE PARKO 
| LIETUVIAI NEAT

SILIEKA.

is kiek gali gelbės nelaimin
gajai Lietuvai.

IKuomet visos Chicagos ir 
lylinkių Lietuviu kolionijos 
tosuiarkiausiai subruzdo gel
sti Lietuvą, kurią Lenkai mė- 
fina sudraskyti ir atimti iš

kovotą laisvę, darbuojasi ir 
tMarųuette Parko kolionijos 
(Šv. Kazimiero Seserų vienuo
lijos apylinkėse) Lietuviai.

Tuo tikslu praeitą sekma
dienį ųRkiare tos kolionijos 

rturėjo susirinkimėlį", 
plika vyrų ir mo

terų. Išrinkta L'oniitetas ir jam 
pavesta aplankyti Lietuvių na
mus ir parinkti aukų Lietuvos
pagelbai.

Neprošalį pažymėti, kad to
je kolionijoje Lietuvos reika
lais daugiausia darbuojasi p. 
Kabelis, vienas iš sePęsniųjų 
kolionijos gyventojų.

B.

DAR VIENA SAVAITĖ.

J’aliko vos viena savaitė tau
pyti šviesą. Su Spalių .31 d. 
Chicagoje visi laikrodžiai bus 
nustatyti viena valanda pas
kiau. Ir tuomet Chicagos lai
kas bus sulygintas su geležin
kelių laiku.

Ar kitais metais Chicagoje 
dienos šviesa bus taupiama, 
tas 1? imsimas dar neaptartas.

t
Nušautas Buvęs 

BRY6ERIS.

Buvęs metodistų pryčeris, 
F. G. Ruff, kurs turėjo savo 
didelius aptfrtamentinius na
mus po num. 1125 Farwell 
avė., buvo pasirengęs su šei
myna pasivažinėti automobi
liu.

Išėjęs su vaikais ir moteri
mi važiuoti apsižiūrėjo netu
rįs automobiliaus rakto. Tad 
gryžo atgal vidun ir per klai
dų pradėjo klabenties prie šve
itimų durių. To pagyvenimo 
.samdininkas Sextro pasiėmė 
revolverį ir priėjęs prie durių 
paklausė, kas ten klabena.

Kadangi niekas neatsakė, 
tad jis pravėrė duris ir tam
sumoj pamatė kaipir kokį 
šešėlį. Jam pasirodė, kad, tur
but, koks bomas. Todėl ir šo
vė porą kartų. Pasirodė, nu- 

- šovęs namų savininką, 
t Koronerio prisiekusieji tei
lsėjai paliuosavo Sextro. Nes 
klausiamas ir šaukiamas priėf 

>v,.' mų durių Ruff nebuvo at
liepęs.

LDĖTA KELI GABALAI 
DINAMITO.

įeitą šeštadienį kavinės 
1E. 11 gat.) kieme atra- 
lašulėlis su keliais gaba- 

Idinamito. Prie našnlėlio 
į prikabintas knatas ir už-'

įtiktas policmonas knatą 
jo ir dinamitas pristn- 

įpjiicijos viršininko ofi- 
^Sprogdatnas dinamitas 

daręs nemažus nuosto-

jn Spėja, jog tai busią 
nesutikimų tarp 

tų. / O gal buvo nori- 
5 v ii kavinės savinin-

Musų kolonijoj gyvuoja la
bai daug draugijų kaip pašel
pimų, taip ir įdėjimų. Pašel- 
pinės draugijos rūpinasi, kad 
ligoje narys nematytų vargo, 
taip-gi prisideda ir prię tau
tos reikalų.

Idėjinės;-gi draugijos taip 
užsiėmusios^tautos reikalais ir 
jei reikėtų jų visą veikimą 
išdėstyti, tai tam tikslui reiktų 
pašvęsti net keletą dienų. Bet 
apie visas jas daugiąu ar ma
žiau yra rašoma musų myli
mame dienraštyje “Drauge”.

Tarpe visų tų draugijų gy
vuoja viena drąugijėle, apie 
kurią nekuomef nieko nepaste
bime, tai yra musu mokyklos 
vaikelių Angelo Sargo drau
gija.

Mus parapijinės' mokyk
los galva yra gerb. klebonas 
kun. A. Skrypka. Jis rūpinasi 
mokykla taip, kaip geras tė
vas savo vai kai s.-

Literatiškas mokyklos pa
tarėjas yra gerb. kun. N. Pa
kalnis. Jis nenuilstančiai vei
kia duodamas patarimus vi
sose idėjinėse draugijose, bet 
ypatingą prisirišimą turi prie 
mokyklos vaiką.

Mokyklą veda gerb. Sese
rys Nazarietės. Mokintojauja 
12 Seserų. Mokyklą lanko 900 
Vaikų. Kaip visos kitos Chi
cagos parapijinės mokyklos, 
taip ir mušti turi lygias “Pub
lic scliool” teises.

Kas ima atsakomybę už ly
gias teises? Kam priklauso 
garbė, jeigu mokykla turi ly
gias teises su viešomis moky
kloms?

Atsakymas: Seserinis moky
tojoms. Jų mokinimas visiems 
yra žinomas. Baigęs parapiji
nę mokyklą bernaitis ar mer
gaitė gali pastoti į bilę augš- 
tesnę mokyklą (High sehool).

Baigusieji musų mokyklą 
mokiniai visi organizuojasi į 
Alumnų draugiją, kurią suda
ro vien tik baigusieji 8-tą sky
rių. Apie Alumnus tankiai bū
va žinių “Drauge”, todėl ap
lenkdama juos grįšiu prie ma
žesnių.

Tai-gi visi mus parapijinę 
mokyklą lankantieji vaikai, 
nuo 1-mo iki 8-to skyrių, yra 
suorganizuoti j Angelo Sargo 
draugiją.

Kadangi šeštadienyje, Spa
lio 2 d., išpuolė šventė Ange
lų Sargų ir buvo iškelta į sek
madienį, kaip ir visos šventės, 
tat sekmadienyje, Spalio 3 d. 
mus bažnyčioje ta šventė bu 
vo iškilmingai apvaikščiota.

9 vai. ryte buvo iškilmingos 
šv. Mišios vaikelių intencijai 
Vaikų priėjo pilna bažnyčia ir 
visi ėjo prie Šventos Komuni
jos, kaipo nariai Angelo Sargo 
draugijos.Mišias šv. laikė gerb. 
kun. N. Pakalnis, o po Mišių 
pasakė jiems pritaikintą, įspū
dingą pamokslą.

O, kokia garbė tėvams leisti 
vaikelius į katalikiškas moky
klas ir koks džiaugsmas ma
tyti savo mažulėlius taip gra
žiai einant prie Šv. Koirtimi- 
jos. Net iš šalies žiūrint su 
judina širdį.

Bet toli nevisi Lietuviai tė
vai supranta tą garbę, nevisi 
atjaučia tą džiaugsmą. Dauge 
lis pasako: “Tai, vistiek. Vie 
šoje mokykloje taip-gi gerai 
mokina, ten nereikia mokėti”

Tiesa, parapijiūėt"TTTokyklai 
reikia keli dešimtukai į mė 
nesį mokėti, bet nejaugi tė 
ve, ypatingai motina, labiau 
brangini kelis centus, negu sa 
vo vaikų daug brangesnes už

tuos centus sielas. Giaišku,knd 
vaikas, lankantis viešą moky
klą užaugs be tikėjimo, o be 
tikėjimo į ką jis bus panašus? 
Tikintis žmogus visados jau
čia angščiausiąjąEsybę ir ven
gia visų blogų darbų. Bet ne 
iš savęs jis tą tikėjimą ir tą 
jausmą gavo, o buvo asmuo, 
kuris įkvėpė Dievo meilę/ iš
mokino tikėjimo tiesų. Jeigu 
ne Sesuo Vienuolė tą padarė, 
tai musų motina, kuri visados 
sakydavo: “vaikeli, kur busi 
ten, nepamiršk, kad ėsi ranko
je Visagalio Dievo”. Taip- 
pat ir vaikas lankydamas vie
šąją mokyklą neišmoks tikė
jimo tiesų, 4ies ten tų tiesų 
niekas nemokina.

Baigdama rašyti irias gai
liuosi dviejų dalykų: viena, 
kad neturiu tiek gabumų tą 
viską tinkamai aprašyti, kitą, 
kad neturėjau progos būti auk
lėjama Vienuolių mokytojų.

Tyla.

IŠ T0WN OF LAKE.

Alijošiaus svetainėje Spalio 
10 d., 1920, Saldžiausios Šir
dies V. Jėzaus draugija garsi
no, kad bus įvairus teatras, 
deklemacijų, prakalbų, solo ir 
kitų. įvairių dalykų. Buvo pa
žymėta, kad programą išpil
dys Šv. Kryžiaus parapijos 
alumnai.

Perskaitęs paskelbimą, nuė
jau į svetainę. Vakaras buvo 
visai kitoniškas, nes to įvai
raus teatro nebuvo. Paklau
siau vakaro rengėjų, kur din
go įvairus teatras. Štai ką 
atsakė: “Šv. Kryžiaus para
pijos alumnai apsiėmė suloš
ti ir nežinia delko nesulošė.” 
Už šitą alumnus reikia labai 
nupeikti, nes jei jie nenorė
jo sulošti, tai nereikėjo apsi
imti, o suvilti-publiką yra ne
labai geras dalykas ir aš bu
vau labai nepatenkintas.

Programos vedėja buvo p-lė 
Norvi laite. Programų prasi
dėjo dainomis, bet tos dainos 
buvo angliškos. Jos nelabai 
patiko. Nesmagu, kad Lietu
vaitės lietuviškuose, vakaruo- 
e dainuoja angliškai. Kuni

gas Pakalnis nukalbėjo labai 
gražiai ir išaiškino, kaip pa- 
šelp’nės draugijos susitvėrė 
ir ddko. Draugija ir publika 
iko labai patenkintos ta kai
na.

Vakarėlio komitetas dirbo 
iš širdies ir yra vertas garbės. 
<aip gavo žinią, kad įvairaus 
teatro nebus, tai į vietą teat
ro pakvietė dainininką Antaną 
Kvedarą, kuris labai gražiai 
padainavo tris lietuviškas dai
nas. Publikai patiko. Ponas 
Kvedaras atkartojo vieną dai
ną. Draugija taip-gi ištarė šir
dingą ačiū p. Kvedarui už 
gražų padaiiravimą. Jam pi
jami akomponavo p. Žilius.

A» patarčiau Šv. Kryžiaus 
parapijos alumnams imti pa
vyzdį iš p. Kvedaro. Be abejo 
nės jis gali dainuoti iš įvairių 
Italijos operų, bet lietuviškuo 
se vakarėliuose dainuoja lie
tuviškai. i

Publikos prisirinko nemaža 
ir užsilaikė labai gražiai. Visi 
buvo patenkintų nors kelios 
Lietuvaitės lankančios augštes 
nę mokyklą (high sehool) 
nemokėjo apseiti žmonėse. Jos 
turėtų duoti pavyzdį kitiems 
apseiti žmonėse, o čia nei pa
čios nemokėjo tvarkos pildytu 
Gaila, kad musų Lietuvaitės 
studentės kartais stovi žemiau 
už paprastą publiką.

Lietuvis

16 BRIDGEPORTO.

i 30 DIENU PINIGAI LIETUVOJE
IŠMOKAMI “CASH”

Šiomis dienomis atidarėme savų skyrių Lietuvoje, kuris, tarpininkaujant Lietuvos ir Vokietijos batikoms, 
pristato pinigus į visas dalis Lietuvoje, Vokietijoj, Cheeho-Slovakijoj, ir t. t. Pinigai yra išmokami teisingai ir be 
jokių atitraukimų, bulent tiek kiek kvitą parodo. Pinigus siunčiame čekiais arba draftais (pagal apylinkės kur 
galima draftus išmainyti). DASįTATYMAS PINIGŲ LIETUVON YRA PILNAI GVARANTUOJAMAS.

I

Apart siuntimo pinigų, parduodame laivakortes ant visų linijų, kaip į Lietuvą, taip-pat ir iš Lietuvos. Kas 
nori atsigabenti savo gimines ar pažįstamus, dėl platesnių informacijų kreipkitės tuojaus pas mus. Parūpiname 
pašportus ir visas kitas reikalingas poperas dėl 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 Cojnmercijiniais reikalais.

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

Parcel Post ir Money Orderius.” į - č ’
Taipgi parduodame lotus, namus, farmas, padarome paskolas, ir apdraudžiame nuo ugnies.
Visaig reikalais kreipkitės pas

PAUL P. BALTUTIS AND QO.
901 W. 33rd St., Skursai nuo ŠV. Jurgio Bažnyčios TELEFONAS YARDS 4669

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

pilnai gvarantuoti.

• i / • , , . '
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I PUIKUS TEATRAS IR BALIUS I
J , LIETUVIŲ DAILĖS RATELIO Į

Statonrfa Scenoje Penkiuose Aktuose Drama — Tragedija

“VEIDMAINYSTE IR MEILE” Į

Nedelioj, Spalio-October 31, 1920 m.
SCHOOL HALL SVETAINĖJE 48-th ir Honore Streets 

Pradžia 5:00 Valandą po Pietų

GERBIAMIEJI IR GERBIAMOSIOS!
Visi yra kviečiami į šį Iškilmingą Balių ir Teatrą, iš apielinkės Lietuviai ir Lietuvaitės, vaikinai ir merginąs, |

seni ir jauni, *be skirtumo atsilankyti, o pilnai busite užganėdinti, nes tas teatras bus vienas iš puikiausią teatrų. 
Nepamirškite, kad tas veikalas yra pirmą kartą lošiamas Chicagoje. Tai-gi esate visi kviečiami koskaitlingiau-

siai atsilankyti į vieAj tą gražiausį vakarą. v Kviečia visus rL. D. R.
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Šiuo pranešame visiems 
Bridgeporto Lietuviams, no
rintiems pramokti Lietuvių

rašomosios kalbos, kad Šv. 
Jurgio parapijos mokyklos 
kambaryj ant trečių lubų at
sidarė vakariniai kursai. Pa
mokos būk pirmadienių, an
tradienių ir ketvirtadienių va
karais nuo 7:30 iki 9:30. Mok
slas mažai tekainuos, nes mo
kytojai gaunami veltui. Rei
kės tik mokėti už šviesą.

Komisija.

prieš imperijalistus Lenkus,
Pildančiojo Komiteto 
raštininkė

M. Mikšaitė.

IŠ T0WN OF LAKE.

IŠ T0WN OF LAKE.

Svarbus pranešimas.

Šiuo kviečiu bendran susi
rinki man, visų lietuviškų 
draugijų, kliubų, nežiūrint 
partijų ir įsitikinimų, valdy
bas, atstovus bei veikėjus pir- 
madienyj, Spalio 25 d., Šv. 
Kryžiaus bažnytiilėn svetai
nėn, 8 vai.

Šis susirinkimas turi būti 
vienas iš svarbiausių, kad ge
riau pasitarti apie rengiamąją 
Spalio 31 d. milžinišką Chica
goje Lietuvių demonstraciją

Susirinkimas Lietuvių ex-karei- 
vių l-o« kuopos įvyks pirmadie- 
nyj, Spalio 25 d., p. J. Ežerskio 
svet., 4600 So. Paulina St.

Visi nariai turite būtinai atsi
lankyti, nes turime svarbių reika
lų, kurias reikės aptarti.

Dr-ja Lietuvos Gojaus extra su
sirinkimas įvyks pirmadieny  j, 
Spalio 25 d., 7:30 vai. vai/, D. 
Shemaičio svet.,' kampas 18-tos 
gatvės ir Union avė.

F. Aiiutnia, rašt.

ws.s.
WAR SAVINGS STAMPS 

ISSUEO BY THE. 
UNITED STATES 
GOVERNMENT

A.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ

Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios 
mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 
pilna eile moterų čeverykų
nuo $5.85 iki $14.00.

VICTOR SHOE STORE
4719 S. Ashland A v. Chicago

GUNARO LINIJA
I

HAMBURGĄ IR LIEPOJO
Per Anglija

Mauretania .............. Spalio 28
Acquitania ....................Lapkr. 2

Trečia Klasa kainuoja
Hamburgą .......................$125.00
Liepoju ......................... $ 145.00
Pridedama $5.00 Karės Taxu.

Atsišaukite į arčiausia 
Cunard Agentą.




