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Anglija Atsisako 
Pripažinti Wrangelį 

Lenkai Visloje Pavartoja 
Apginkluotos Laivus 

Vokiečiai Sustabdo Talkininkų 
Traukinius 

BOLŠEVIKAI APIE S. V AL 
STIJŲ NOTĄ. 

Išreiškiama baisi neapykanta. 

- \ 

ANGLIJA NEPAREMIA 
GEN. WRANGELIO. 

LONDONAS, Rugp. 17. — 
Parlamente vakar kalbėjo mi-
nisteris pirmininkas Uoyd Ge
orge apie gen. Wrangelį. 

Jis pareiškė, jog Anglija at
sisako pripažinti jo valdžią, 
kaip tai yra padariusi Pran
cūzija. 

I r jei gen. Wrangel ką vei 
ks, tegu už pasekmes pasiima 
ir visą to veikimo atsakomy
bę. Nes Anglija su jo veiki
mu neturi nieko bendra: 

PASTATOMI DARBAN IR 
LAIVAI. 

Bolševikų raiteliai visur 
Įlenda. 

Parinktomis vietomis por 
llPV Ju persimos šimtai, tūk
stančiai, dešimtys tūkstančių. 
Kuomet tas įvyks, tuomet Var-
šava Ims atkirsta nuo viso 
pasaulio. 

Daugybė pabėgėlių. 
Čia geležinkelių stotvs žmo-

nių apgultos dienomis ir nak
timis. Traukiniai nesuspėja 
vežti bėgančių iš miesto g v-
ventojų. Trųksta vogonų. Nes 
didžiuma užimta karo reika
lais. 

Daug žmonių iškeliauja į 
Poznanių. Ta>=ai miestas taip 
prisikimšęs, kad valdžia re
kvizuoja butus, reikalingus 
vyriausybei. 

Savo kelių bolševikai trimis 
| šonais vis labjans ir smar-|Sįf 

kiaus gula ant Varšavos. 

Varšava, Rugp. 17. — Len
kai Visloje darban .prieš bol
ševikus paleido visą eilę viso
kiu apginkluotų laivų ir lai
velių. Jie šiandie veikia tarpe 
Varsa vos ir Tliorno. Saugoja, 
kad per upę nepersimestų bol
ševikai ir nepasiektų tiesiog ki 
to Danzigo geležinkelio, kat
ram taippat grūmoja pavojus. 
Tasai geležinkelis Lenkams y 
ra paskutinė viltis. 

Bolševikų raitarija savo ke
liu jau verkia ilgu plotu Pa-
visliu vakaruose nuo Varša-
vos. 

Bolševikų raiteliai taip drą
sus ir landus, kad Lenkai nei 
neapsižiuri, kaip jų skaitlingi 
būriai visai netikėtai atsidu-

SUSTABDOMI TRAUKI
NIAI SU GINKLAIS IR KA 

REIVIAIS. 

Schneidemuhl, Prūsija, Rug. 
17. - - Čia Vokiečių valdžia su
stabdė talkininkų traukinį, ku 
riuomi gabenama .Lenkijon 
provizija. Pradėta tyrinėjimai. 
Tuojau* susinešta su Berlynu 
ir pareikalauta nurodymų. 

Traukinio Tgulą sudaro pu
siau Prancūzai ir Anglai. 

Apie traukinio atvažiavimą 
žaibo smarkumu pasklydo ži
nios. Vokiečiai gyventojai bū
riais buvo ėmę rinkties gele
žinkelio stotin. Bet'policija gy
ventojų neleido nei prisiartin
ti prie stoties. 

Po to keli tūkstančiai Vo-

Berlynas, Rugp. 17. — "Pre 
zidentas Wilsohas veikiai su
sipras, jog jis atliko didelę 
klaidą norėdamas pasėti nesu
tikimus tarpe Rusijos gyven
tojų ir valdžios.'/ 

Tokią nuomonę išreiškia so
vietinės Rusijos atstovas Vo
kietijoje Victor Kopp sugry-
žęs iš Maskvos. i\pie jo nuo
monę jis buvo klausiamas, tad 
ir atsakė. 

"Sovietistai yra tikrieji Ru
sijos žmonės, gi sovietų val
džia yra populerė. Prezidento 
Wilsono noras pakelti vidu
jinius nesutikimus Rusijoje 
daromas su tokiais pat norais, 
kaip kituomet buvo daroma 
notomis Vokietijos klausime 
didžiojojo karo metu." 

Apie Prancūzus ir Vokieti
jon neutralybę Kaip pasakė: 

4 'Prancūzija, kuri šindie 
grūmoja Vokietijos neutraly-
bei, turbūt, pamiršo, kaip tai 
daug Vokietija turėjo nuken
tėti peržengdama kituomet 
Belgijos neutralybę. 

" Je i Prancūzija mėgins tą 
pat daryti, kaip yra padariusi 
Vokietija, tas reikš, kad .Vo
kietija nuo Rusijos žmonių 
gali tikėtie* pilnos paramos. 
Nes Vokietijos neutralyhė turi 
but pildoma." 

DANNUN^ZIO NESUTIN
KA SU SAVO TARYBA. 

Gal jis apleis Fiume sostą. 

VOKIEČIAI DUODA PA 
GELBĄ RUSŲ BOLŠE 

VIKAMS. 

Triest, Rugp. ] 7. —_ Nesuti
kimai pakilo mieste Fiume 
tarpe naeijonalės tarybos ir 
žinomo lakūno d'Annunzio, 
kuris su savo karuomene vis 
dar stūkso tame mieste. 

Aną vakarą kareivių susi
rinkime kalbėjo lakūnas. Su
sirinkime nebuvo nei vieno na
cijonalės miesto tarybos nario. 

Lakūnas tarpe kitko sakė: 
"A£ manau, miestas turi 

pasiskelbti nepriklausomu ir 
praplėsti savo ribas. Fiume 
šiandie yra rubežiuose, nus
tatytuose Ungarijos karalie
nės Marijos Teresos. Tuose ru-
bežiuose galima užtrokšti. 

"Tur iu priežasties manyti, 
kad tą mano sumanymą ne
priims nacijonalė taryba. Tad 
'vietoje tarybos esu priverstas 
kreipties į pačius Fiume gy
ventojus. 

" I r jei kartais tasai mano 
troškimas nebus veikiai išpil
dytas, busiu priverstas apleis
ti miestą pirmiau metinių 

SACHALINĄ PALIETĖ 
POTVINIS. 

Žuvę daugiau 400 žmonių. 

Tokyo, Rugp. 17. — Sacba-
lino saloje įvyko baisus pot-
vinis, nuo kurio žuvo daugiau 
400 žmonių. 

Rugp. 12 IK Tokyo'depe-
šoje buvo sakoma, jog toje 
šalyje potvinis sunaikino 
laukuose javus, sugriovė a-
pie 100 namų ir pragaišino 
37 žmones. 

VENIZEL0S SVEIKSTĄS. 

mano inėjimo | sukaktuvių 
miestan. 

Tos metinės sukaktuvės 
bus Rugpjūčio 12 d. Tad neto
limas tas laikas, kuomet la
kūnas nieko nepešęs turės ap
leisti nu estą. * 

Duoda jiems maisto ir ginklų. 

kiečių atlaikė susirinkimą ir 
ria Lenkams iš užpakalio ir> pareikalavo traukinį būtinai 
žiūrėk šituos arba šutina, arba sulaikyti. Geležinkelio stoties 
atkerta jiems kelią "pabėgti, valdyba reikalavimą išpildė. 

Rusai raiteliai tokiuo pasi- | Valdyba atėjusį traukinį 
nuodugniai peržiurėjo. 

Atrasta gabenami keturi 
kulkasvaidžiai, kreiviams rų-
bų ir kitokių dalykų. Bet ka
ro medžiagos neatrasta. 

Tyrinėjimų metu Vokiečiai 
ko nesusipešė su Prancūzais 
ir Angjais. Sakoma, buvę su
si stumdymų Bet oficijaliai pa 
skelbta, jog neįvykę nieko y-
patinga. 

Scbęnemuld yra geležinke
lių mazgas, jungiantis Danzi-
gą, Tborn ir Poznanių. 

elgimu padaro daug baimės 
ne tik Lenkams kareiviams, 
bet ir valstiečiams. 

Valstįečiai gerai žino, kad 
Lenkų frontas dar gana ato
kiai, jog tas stipriai kareivių 
apsaugojamas ir todėl nėra 
baimės su priešininku pasima
tyti okis į akį. Bet štai apsi
sukus valstiečiai ima staiga 
ir susiduria su bolševikii ka
zokais. Kiek tai baimės. 

Raitelių daugybė. 

Iš karo lauko praneša, kad 
bolševikų raitelių begalinė 
daugybė. Ir todėl vargiai bau 
bus galima apsaugoti Vislą 
nuo jų persikėlimo*. 

Skaitlingi bolševikų būriai 
Pavisliu nardo ir parenka tin-
karnas vietas, per kurias butų 
galima persikelti. 

Berlynas, Rugp. 17. Rataba 
Vokiečiai darbininkai, už 44 
mailių pietrytuose nuo Oppel-
ne, sustabdė Prancūzų trauki
nį su kareiviais, sulig gautų 
pranešimų. 

Trys kiti traukiniai su ka
reiviais sustabdyti kur kitur. 

t 

Paryžius, Rugp. 17. — Pran
cūzijos užrubežinių reikalu o-
fise gauta žinių, jog Vokiečiai 
duoda pagelbą Rusų bolševi
kams, veikiantiems rytinės 
Prūsijos parubežiais. 

Pranešta, kad Lenkų ran-
kosna patekęs vienas vokiš
kas dokumentas. Iš to patir
ta, jog Vokietija Prūsijoje 
suorganizavusi savo lakūnus 
su tikslu gelbėti bolševikams. 
Tie lakūnai šiandie liuosi 
skraido Lenkų šone ir prane
ša bolševikams, apie Lenkų 
pozicijų padėtį. 

Be to, anot Lenkų tvirtini
mo, Vokiečiai bolševikams per 
Prūsijos rubežių pristato ne 
tik reikalingo maisto, bet ir a-
municijos. 

Lenkai apie tai informaci
jų pristatė Prancūzų militari-
nei misijai Varsavqje. Gî fmVi-
ja painformavo Prancūzijos 
vyriausybę. 

KEMALISTAI ATŠAUKTI 
IŠ KONSTANTINOPOLIO. 

— — — 
Konstantinopolis. Rugp. 17* 
— Angoros valdžia, • kurios 

galva yra Turkų nacijonalistų 
vadas Mnstapba Kernai paša, 
atšaukė iš čia savo atstovą 
Sbubi bey, kurs buvo atvy 
kęs tarties su stdtano valdžia. 

Gauta žinių, kad Persijos 
vyriausybė pasiuntusi savo 
delegatus į Baku *u tikslu pa
daryti taiką su bolševikais. 

Paryžius, Rugp. 17. — Pa
šautas čia aną dieną Graikijos 
ministeris pirmininkas Veni-
zelos sveikstąs anot, praneši
mų iš ligoninės. 

— • 

CORKO MAJORAS BADAU 
JA KALĖJIME. 

į 

f Cork, Rugp. 17. — Šito mie
sto lordas majoras McSwen-
ey, kurs andai suareštuotas su 
kitais keliais finnfeineriais, 
uždarytas kalėjime atsisakė 
valgyti. Sakoma, jis su kitais 
kaliniais nusprendė badauti. 

SUMIŠIMAI DUBLINE IR 
BELFASTE. 

-
. 

Dublinas, Rugp. 17. — 'Aną 
dieną įvyko ėia dideli Airių 
sumišimai, paskui ta* pat atsi
kartojo Belfaste. Vienur ir ki
tur žuvo po keletą žmonių, 
kuomet Anglų karuamenė 
prieš minias pavartojo kulkas-
vaidžius. 

BUBONINĖ EPEDEMIJA 
PARYŽIUJE. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNDS 

CENTRALĖS VALSTYBĖS 
STEIGIA SĄJUNGĄ. 

Norima apsisaugoti prieši
ninkų. 

Rymas, Rugp. 17. — Čeko
slovakijos, Jugoslavijos ir Ru
munijos vyriausybės padarė 
sutartį, įsteigdamos savitarpi
nę sąjungą su tikslu ginties 
nuo išlaukinių priešininkų, 
kaip tai Rusijos, Bulgarijos ar 
kitų valstybių. 

Į / J Č / 9 * * |NTOOlAT>OWAL WutKXJ» 0 > M V. 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
— Taip, aš paeinu iš žemiausios žmonių rūšies! Ir reikėtų 

dar žinoti, kad mano tėvas pirm atkeliausiant šion šalin ne-
kuomet nėra avėjęs jokių avalinių! 

Prancūzijos Pripažintas 
Priešbolševikinis Vadas 

KAS PER VIENAS GEN. 
WRANGEL 

Apie ji nupasakoja neutralis 
tėmytojas. 

Paryžius, Rugp. 17. — Laik
raštis Intransigeant pranešė, j 
jog Paryžiuje apsireiškusi bu
boninė epidemija. Susekta 4 
žmonės susirgę ir vienas mi
ręs. 

Washington, Rugp. 17. ~ 
Kuomet Prancūzija patvirtino 
gen. Wrangelio valdžią pieti
nėje Rusijoje, /laugelis čia ė-
mė teiriauties, kas per vienas 
tasai generolas, katrą Pran
cūzija parinko sau 'ištikimuo
ju priešbolševikinės karuome-
nės vadu tuo momentu, kuo
met Lenkijos likimas kabo 
kaip ant plauko. 

Vietos oficijaliuose sluogs-
niuose turima apie jį žinių. Tų 
žinių yra rinkęs neutralis tė-
mytoja-s (observatorius), kurs 
kitais laikais bųyęs arti gen. 
Wrangelio. 

Tai esančios autentinės ži
nios. 

Gen. Wrangel einąs 39 me
tus, Rusijon armijon įstojęs 
1901 metais, kaipo paprastas 
kareivis Norse(f) gvardijoje. 
Jis yra baigęs kasyklų inži-
nierijos mokslus. 

ko vadu. 1916 metais jis su 
savo kareiviais paėmė nelai
svėn visą priešininko batalijo-
ną su daugeliu kulkosvaidžių. 

Po pasižymėjimo paaugštin-
| tas majoru generolu. 

Pabėgo nuo bolševikų. 

ęPirmiausia kaipo divizijos 
vadas, paskui raitarijos kor
puso, jis pasekmingai karia
vo prieš Vokiečius ir Austrus 
kol nepakilo revoliucija ir kol 
revoliucijonieriai nesuardė jo 
kareivių drausmės. 

Po to gen. Wrangel apsigy-
j veno K rime. Bolševikai jį ten 

suareštavo. Jam grūmojo nu-
galabinimu. Bet jisai paspru-
do. 

Kuomet vasarą 1918 metais 
pietinėj Rusijoj suorganizuota 
priešbolševikinė Rusų armija 
ir tai armijai ėmė vadovauti 
gen. Erdeli, gen. Wrangei pa
šauktas vadovauti vienon tos 
armijos brigadou. Susirgus 
gen. Erdeli, Wrangel užėmė 
jo vietą ir su ta armija nuo 
bolševikų paliuosavo Kuba-
niaus provinciją. 

Paskui jis pasekmingai vei
kė Kaukaze ir kitur. 

gel buvo paaugStintas leite
nantu (matyt, praporščiku) ir 
išstojo iš karuomenės. Tečiau 
išnaujo jis įstojo ka'ruomenėn 
pakilus karui Rusijos su Ja
ponija. To karo metu jis 
du kartu buvo paaugštintas 
už pasižymėjimus ir narsumų. 

Pasibaigus Japonų-Ru^ų ka
rui, Wrangel įstojo generolo 
štabo akademijon ir tą pabai
gė KU kapitono ranga. 

Paskui pastarajam europi
niam kare kapitonas Wran-
gel vadovavo keliems raitari 
jos eskadronas. Karo pra
džioje jis su savais raiteliais 
paėmė vieną vokiečių batarė-
ją. Už tai apdovanotas Švent. 
Jurgio kryžiumi. / 

Kiek palaukus pakeltas pul
kininku ir paskirtas caro pa
lydovu. Paskui paskirtas pir
mo Transbaikalo kazokų pul-

Paaugštintas už narsumą. 

Praėjus porai metų Wrto- j»aaagšt in tas leitenantu gme-t 

rolu. 
1919 metais jis paaugštintas 

leitenantu generolu ir ėmė va
dovauti Kaukazo armijai. 

Kiek paskiau jis buvo mi-
litarinis patarėjas gen. Sbillin-
gUL 

Apleidus Odessą ir sumažė
jus gen. Shillingo veikknui, 
taigi ir atsokamybei, anglų 
admirolo ji< buvo painformuo
tas užimti gen. Denikino vie
tą, nes pastarajam nepavyko 
patvarkyti bolševikų pietinėj 
Rusijoj. Tuomet gen. Wrangel 
persikėlė Novorossiiskan. 

Šių metų pradžioje prieš-
bolševikiniai Rusų generolai 
pagaliaus jam pavedė užimti 
gen. Denikino vietą. 

Gen. Wrangel sutiko. Peror-
agnizavo jis Rusų karuomentį 
Krime ir iš ten pasileido prieš 
bolševikus. 

GUBERNATORIUS PA 
SIUNTĖ ŽINIŲ APIE 

RIAUŠES. 

AUSTRAI ATSISAKO GEItT 
BĖTI LENKAMS. 

Washington, Rugp. 17. — A-
ną dieną Illinois valstijos gu
bernatorius Lowden čia pri
siuntė žinių apie įvykusias 
riaušes prieš Italus West 
Frankforte. 

Informacijų apie riaušes 
buvo pareikalavęs valstybės 
sekretorius Colby. 

Sekretorius rašte guberna
toriui pareiškė: 

"Nėra reikalo nei išreikšti 
pageidavimas, kad IllinoiS'j 
valstija imsis visų jai prieina
mų priemonių, idant svetim
šaliai piliečiai a r pavaldiniai 
gautų pilnų mūsų įstatymais 
apsiaugą lygiai kaip mūsų pi
liečiai." 

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

Vienna, Rugp. 17. — Aus
trijos darbininkų taryba pa
darė rezoliuciją, kurioje parei
škia, kad Austrija ne tik nė
gei bėsianti Lenkams, bet pa
sipriešinti, jei talkininkai mė
gintų siųsti Lenkams kokią 
nors pagelbą per Austrijos te
ritorijas. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė, mainant nemažiau $25,000, 
rugpjūčio 14 buvo tokia sulig Mer 
chants Loan and Truat Co.: 

Anglijos sterlingų svarui $3.65 
Lietuvos 100 auksinų 2.20 
Vokietijos 100 markių 2.20 
Lenkijos 100 markių .45 
Prancūzijos už 1 dol. 13 f r. 75 
Italijos už 1 dol. 20 L 00 
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LIETUVIŲ KATALIKU DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdiena Išskyras nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA} 
CRTCAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
FuseJ Metų . .^... . . . . . . . . . . . 4.00 

•UV. VALST. 
Metams . . . - . » $000 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokasl ISkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašyrao dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisius* ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus 1 
registruotą laišką, 

"Draugus" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, m . 

ku yra 250. Jie, žinoma, yra 
įvairių tikėjimų. Jų visų vir
šininkas yra nesenai paskirtas 
John T. Axton, Kongregacijo-
nalistų Bažnyčios dvasiškis, iš 
valstijos Utah. J is įstojo į A-
merik'os armiją kaipo kapelio
nas 25 Liepos 1902 metų, 1917 
m. jis tapo kapelionu-majoru, 
o dabar prezidentas jį pasky
rė kapelionu-pulkininku ir vi
sų kapelionų viršininku ke
turiems metams. 

Rev. J . T. Axton yra virši
ninkas visų tikėjimų kapelio
nų, bet tiktai orgavtnacijos ir 
medžiaginių dalykų reikaluo
se. Tais žvilgsniais po juo 
yra ir katalikų kapelionai. Ax-
ton'o pagelbinii.ku yra kuu. 
Jokūbas Honlighan, katali
kas. 

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas. 

S. V. Kariuomenes 
Kapelionai 

Karės Departamentas pirm 
keleto dienų (9 llugp.) iš 
siuntinėjo laikraščiams savov 
pranešimą, išdėstydamas savo 
mintis apie kariuomenės ka
pelionų sutvarkymą. Mums 
katalikams toki dalykai gana 
rupi, ypač, kad katalikų nuo
šimtis armijoje yra didesnis 
negu visuomenėje. 

Amerikos kareiviu vyriausy
bė vienaip su mumis mintija, 
kad jau praėjo tas laikas, 
kuomet užtekdavo kareivius 
išmankštyti ir išgiiimastikuo-
ti. Dabar negana yra įvelti 
jauną vyrą į kariuomenės ma
šiną. Jo dvasios aprūpinimas 
,yra nemažiau svarbus už iš
mokimu^ šauti ir durtuvą 
vartoti. Kareivis yra 'žmogus. 
Kad tėvynė naudojasi jo jie-
gomis, tai ji turi aprūpinti ne 
vien jo kūną, bet ir jo dūšią. 
Iš to aiškus yra reikalas tu
rėti kariuomenėje asmenų tar
naujančių kareivių dvasios 
reikalams,, arba kapelionų.-

Suvienytų Valstijų vyriau
sybė paskyrė, kad butų vie
nas kapelionas dvylikai šimtų 
vyrų, įskaitant ir karininkus, 
arba oi'icierus, drauge su šiaip 
kareiviais. 

Kapelionai sulig savo tar
nybos nuopelnų ir ilgumo yra 
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Katalikai Kape
lionai. 

Tikėjimo žvilgsniu visi ka
talikai kapelionai yra po val
džia kapelionų viršininko, ku
ris vadinasi lotyniškai "ordi-
narius eastrensis." Lietuviš
kai tat reikštif "kariuomenės 
vyskupą.' J o priedermes pil
do Xew Yorko arkivyskupas 
Pat riek J . Hayes. 

Arkivyskupo vardu kapelio
nų reikalus veda tamtikras 
padėjėjas kun. Juozapas P. 
Dineen, kurio raštinė yra New 
Yorke 142 E. 29-th str. 

Kadangi Amerika yra di
delė ir jos kariuomenė yra 
pasklydusi visur, tai vienas ka 
pelionų viršininkas negali 
lengvai susisiekti su visais, 
dėlto katalikiška kapelionų 
valdyba yra padalinta į ketu
ris vikarijatus: Atlantiko, 
Great Lakęs arba Chicagos, 
Pači tiko ir J lankos arba pie
tinių valstijų. Karės metu 
buvo -penktas užjūrių vikari-
jatas, apėmusis Europoje bu
vusią Amerikos kariuomenę. 

Prie -tų 67 armijos ir 24 
laivyno kapelionų, kuriems 
aJgą mokėjo Suvienytų Vals
tijų vyriausybė, buvo dar 31 
katalikų kapelionas gavusieji 
algas iš Knights of Colum-
bus. 

Vieni kapelionai tarnavo 
karruomenėje kiti laivyne. Šių 
1920 metų pradžioje kariuo
menėje buvo 98 katalikų ka
pelionai, o 24 laivyne. Viso la
bo 122. Iš tų 96 buvo pasau-

keliami augštyn laipsniais, į imai kunigai, o 26 vienuoliai, 
kaip ir karininkai. Žemiausias 
kapeliono laispsnis yra pirma
sis leitenantas, augšeiausiasis 
yra pulkininkas. Drauge su 
laipsniais kyla ir algos. 

Dora daug reiškia žmonių 
gyvenime, tikėjimas daug 
reiškia dorai. Kapelionų užda
vinys tat yra aptarnaujant 
tikėjimo reikalus aprūpinti 
Suvienytų Valstijų armijos 
dorą, kad tos armijos dvasia 
butų stipri nemažiau už ma
terijai? jiegą. 

Kapelionai daug jaunų vyrų 
patraukia liuosu noru įstoti 
į armiją. Todėl pridėti 150 ka
pelionų prie buvusiojo jų skai
čiaus išeina ant naudos pačiai 
armijai. Taikos laiku ji laisva-
noriais laikosi. I r šiaip lais 
vanoriai yra geriausia armijos 
dalis. 

Amerikos kariuomenės val
džia visai netrukdo kapelio
nams dirbti jų darbo. Prie
šingai dar palengvina. J i duo
da kapelionui prie algos ir 
reikmenų: kilnojamąjį rašomą 
stalelį, rašomą mašiną, su
glaudžiamą altorių, 300 malda
knygių, audeklinę būdą pa
maldoms, keturis suglaudžia
muosius stalus ir 32 suolu. Iš 
tų daigių galima sudaryti vi
są . kilnojamą bažnyčią. 

Visų kapelionų taikos lai-

Dabar skaitlius žymiai suma
žėjo. 

Karės metu žuvo 15 katali
kų kapelionų, tarnavusių A-
merikos armijoje. Mirusių 12 
buvo pasauliniai kunigai, ir 3 
vienuoliai. 

Vienas dalykas yra silpnas 
Amerikos kapelionų sutvar
kyme. Kiekvienas kapelionas 
yra pririštas prie savo bata-
lijono, o batalijone yra su
maišyti visų tikėjimų karei
viai. Jei kada nors Karės De
partamentas sudarytų batali-
jonus sulig tikėjimų, tai, nie
kam nedarydamas skriaudos, 
kuopuikiausiai sutvarkytų 
svarbų armijos dvasios rei
kalą. 

Iš to butų naudos ir pačiai 
kariuomenei, nes vieno tikėji
mo batalijonas norėtų labiau 
pasižymėti už kito tikėjimo 
batalijoną. Taip pati karino 
menės tobulybė veikiai kiltų 
augštyn. 

Dėlei Pasų Išgavimo. 

Bugpjučio 9 dieną pagaliau 
Lietuvos Atstovybė yi'a gavu
si Amerikos valdžios padava-
dijimus dėlei išgavimo pasų. 
Šios bendros taisyklės paliečia 
įvairias valstybes, kurios su 
Amerikos valdžia yra ar tai 
net karo padėties, ar yra jai 
neprielankios arba pagaliaus 
tokios, kaip Lietuva, Latvįja, 
Estonija ir Ukraina, kurios 
nėra Amerikos valdžios pri
pažintos nepriklausomomis, 
bet kurių "neoficijalus atsto
va i " ar kokie "komite ta i" 
čion yra ir tas valsty
bes reprezentuoja. Tokiu bū
du ir Lietuvos Atstovybei A-
merikoje, kaipo neoficijalei 
čion esančiai, duota teisė iš
davinėti savo oficijaliai, dar 
nepripažintos Lietuvos respu
blikos piliečiams, užsienio 
pasai. Gerui, kad jau tiek yra 
leista. Amerikos Lietuviai, ku
rie yra patapę Amerikos pi
liečiais, turės gauti, kaip gau-1 
davo ir pirmiaus, užsienio 
pasus nuo Amerikos valdžios 
tik su tuom skirtumu, jog da
bar už pasą jie mokės ne vie
ną dolierį, bei dešimts dolie-
rių. Žinoma, kaip ir visi kitų 
valstybių piliečiai, jeigu jie 
važiuoja Lietuvon, tai turės 
gauti vizą is Lietuvos Atsto
vybės Amerikoje.Už tą vizą, 
kaipir pirmiaus, priseis mokėti 
po 5 dol. ir padavinėti Lietu
vos Atstovybei tani tikrus pra
šymus su fotografija dėlei to
kio paso užvizavimo. Tie Ame
rikos Lietuviai, kurie yra išsi
ėmę pirmąsias Amerikos pilie-
tybėis poperas ir yra išsižadė
ję ir Rusijos ir visų kitų vals
tybių,, norėdami gauti iš Lie
tuvos* Atstovybės pasą, privalo 
iš pradžios pasisakyti, ar jie 
nori likti Lietuvos Respubli 
kos piliečiais. Už tokį pareis 
kimą, kuris" privalo būti pa
duotas dviejuose ekzemplio-
riuose, reikės užsimokėti S dol. 
Vienas iš tokių pareiškimų a-
pie prigulėjimą prie Lietuvos 
pilietybės turės būti siunčia
mas Lietuvos valdžios žinion. 
Be to ir visi tie Lietuviai, ku
rie yra atkeliavę Amerikon iki 
1905 metų pradžios ir nors ir 
nėra išsiėmę Amerikos pilie
tybės poperas, privalo panau
jinti savo pilietybę, tai yra už-
reikšti, jog jįe yra ir nori pa
silikti Lietuvos Respublikos 
piliečiais sulig tam tik#ro Lie
tuvos valdžios pahVprmo apie 
pilietybę. Ir šie visi, nors jie 
ir nesirengtų keliauti Lietu
von, kviečiami yra iki šių me
tų pabaigos įteikti jokius pa
reiškimus dėlei savo piliety-

LIETUVOS STEIG. SEIMO DARBAI. 
(Pabaiga). 

Tas tik nori tų dviejų 
trečdalių ar daugiau balsų, 
kas mano griauti mūsų Vals
tybės pamatus. Rimka (soc. 
L) siūlo palikti tuos du trečda
liu balsų, to nesą ko bijoti, nes 
kuriam atstovui prieš valsty
bę prasikaltus, visi atstovai 
balsuosią, kad tokį narį rei
kia suimti. Venslauskas 1 (soc. 
demokratas) teisinasi, kad soc. 
dem. komunistinių raštų ne
mėtą, nes ten ir prieš juos ei-
nama.Balsuojant priimta Rim
kos siūlomoji norma du treč
daliu balsų, kad atstovą su
imti ar iškrėsti tegalima tiek 
balsų pritarus. Beržinskas: 
"Man nesuprantama, ko čia 
taip užsigavo soc. dem., juk 
aš nė viena raide neprasita
riau, kad tas atstovas, kuris 
skleidžia komunistų raštus, 
buvo iš jūsų, juk jis galėjo bū
ti ir iš mūsų tarpo, kr. demo
kratų, tai meldžiamieji ko jus 
taip užsigavote" (balsai iš de
šinės: bene tik: vagie, kepu
rė dega). (Kauno Laisvė.) 

Iš eilės svarstoma." namų 
butų ir kambarių samdymo 
miestuose ir miesteliuose įs
tatymo projektas. Lekeckas 
(i'ev. 1.) siūlo visą Šį įstaty
mą atmesti, nes jis nieko ne
duosiąs, vien tik laiko gaišini
mas. Išsitarus keliems kalbė
tojams, projektas atiduodama 
komisijai 2-jam 'skaitymui 
priruošti. Buvo pradėtas svar
styti teisino į mokesnių įstaty
mo projektas, tik del vi lauš 
laiko atiduotas teisių komisi
jai kitam posėdžiui peržiūrėti. 

Liepos 9 d. Svarstomas Sei 
mo statuto papildymas to
liau. J i s tampa priimtas tai]), 
kaip per pereitą posėdį buvo 

bės ir užsimokėti po 5 dol. nuo 
asmens arba nuo šeimynos. 

Visi kit i Lietuvos piliečiai 
gali gauti iš Lietuvos Astovy-
bės kad ir tuoj, kam reikia už
sienio pasus, bet privalo pa
duoti Lietuvos Atstovybei tam 
tikros formos pareiškimą, ku
rį jie gali akyvaizdoje nors 
vieno liudininko patvirtinti 
pas by tokį notarą, kursai yra 
žinomas Atstovybei, kaip užsi
registravęs prie jos, arba tą 
pareiškimą gali paliudyti 
ir darbuojančiosios Lietuvos 
valstybės naudai įstaigos, kaip 
esamosios dabar Lietuvos Lai
svės Paskolos stotys, centrai 
ir skyriai esamųjų fondų, bū
tent, Tautos Fondo, Neprigul-
įnybės Fondo ir Lietuvos Šel
pimo Fondo ir pagaliaus kaip 
susitvers Valstybinio Ameri-

0 

kos Lietuvių Fondo ir jo sky
rių valdybos. Žinoma, gali
ma butų duoti ta teisė paliu
dijimo ir įvairioms kitoms j -
staigoms ar d įaugi joms, bet 
apsistot* tik ant šių įstaigų, 
kad neapsunkinus darbo pa
čiai Lietuvos Astovybei, kuri 
jog privalo žinoti, ar tikrai to
kia įstaiga yra ir kokie jo? 
išrinktieji atstovai. Be to šios 
įstaigos gali pilnai padengti 
visas esamąsias tarpe Ameri
kos Lietuvių sroves. 

Pasai bus išduodami vie
niems metams. Sulig neofici-
jalio Amerikos valdžios pata
rimo, kad mokestį už pasus pa-
vienodinus, reikės mokėti už 
išduodamus pasus po $10. Šių 
pasų Lietuvos Atstovybė, .kai
po savųjų, nel>evizuoja ir jo
kio mokesčio už vizą mokėti 
nereikės. Jeigu kas važiuos 
Lietuvon per kitas kokias val
stybes, tai turės pas atstovus 
ar konsulus tų valstybių pasą 
užvizuoti. 

• 

Visoki kiti dėlei pasų išga
vimo nurodymai yra paduoda
mi ant tam tikrų Lietuvos At
stovybės blankų, kuriuos pa
mpina Lietuvos Astovybė ii 
kurie bus galima gauti Lietu
vos Atstovybėje ir.pas asmenis 
ar įstaigose, kurios užsiima pa
sų išrupininm. 

Visais paslį reikalais prašo- 6 i u m e t ų F e d Kongresą* 
me visados kreiptis tiktai prie nuKįHeks, jeigu jisai įsteng 
Lietuvos Astovybės Amerikoje 
(Representative of Litliuania 
in America, 703 — 15tr St., 
N. W. VVashington, D. C ) . 

Dėlei pargabenimo giminių 
iš Lietuvos ir apskritai atke-
liavimo iš Lie-ruvos iki šiolei 
Amerikos valdžia dar nėra iš
leidusi taisyklių. Reikia su 
tuomi dar palaukti. 

Jonas Vileišis, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje. 

nustatytas. 
Mandatų komisija praneša, 

apie rinkimų į Seimą teisėtu
mą. Kilo ginčai apie Mari
jampolės apygardos rinkimų 
teisėtume, nes prie jos buvo 
priskirti nekurie okupuoti 
valsčiai. Suabejota, ar neper-
daug ta apygarda atstovų pri
siuntė. Balsuojant tie rinkimai 
pripažinti teisėtais. 

Da svarstomas įstatymas 
aprūpinti žeme kariškius. Ati
duotas atgal komisijai per
dirbti. 

Liepos 14 d. Pirmiausia 
skaitomi valdžiai įteikti pa
klausimai. Lenkų atstovai 
klausia, delko suimti ir laiko
mi kalėjimuose nekurie len
kai, kurie esą nekalti. Minis-
terių pirmininkas atsako, kad 
tų lenkų kaltė yra jau ir per
daug aiški. J ie suokaibiavomu 
versti Lietuvių valdžią, o pra
vesti lenkų. 

Klausiama del Marijampo
lės realinės gimnazijos. Toje 
mokykloje gyvuoja mokinių 
taryba. Apšvietos^ Ministerija 
reikalavo, kad butų prisiųsti 
tos\tarybos įstatai, bet jų ne
sulaukta. Pašelpa tai įstaigai 
bus duodama tik tada, kad ji 
pradės laikytis bendrųjų aukš
tųjų valdžios mokyklų taisyk
lių. 

Priimta sąmata išlaidų Lie
tuvos telegramų agentūros 
" E l t a " . 

Toliau posėdis uždarytomis 
durimis. 

Svarsto įstatymą 'aprūpini
mo žeme kariškius. Daug įvai
rių pataisų siūlo Plečkaitis 
(soc. dem.), bet jos visos yra 
komunistiškos. Didžiuma bal
sų jo pataisos atmestas. į s 
tatymas 2-ju skaitymu priim
tas. 

iaotk Gerą Amatą. Ui 
diAk $35 iki $75 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
įneš išmokiname 
į keletą savai
čių;, prityrimas 

^ ' * L i — » r ^ duodamas moki-
nanties. Vietos atdaros. Specijalis 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTER SCHOOL 
190 N. State Str. 

KfjfjįM Lake btr. ant 4iu lubų. 

/ 

l DR. CHARLES SECAL 
Perkėlė savo ofise po num. 

4729 S. AslJand Avenue 
Specialistas džiovų, moterų ir Ty
rų ligų. 
Valandos nuo 10 iki 12 Išryto; nuo 
2 iki 6 po pietų; nue 7 iki 8:21 
vakare. Nedaliomis 10 iki l. 

Telefonas Drexel 2880 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Res. 3114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

liLETC VTS ADVOKATAS 
V AL. Vakarais 7 iki 9 
Nedėliomis 11 iki 1. 

4509 S. A.hhmd Ave. Chicago, m . 
Piiono Yards 1063 
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VAJUS LIETUVOS KUL
TŪROS REIKALAMS. 

1920 tų Metų Fed. Kangreso 
Uždaviniai. 

(Kunigo P. Kemešio projektas pa
rengiau New Yorko apielinkių lietu
vi g k&vUikų darbuotojų 12 konferen-
SBJ J » B « 

— 
vežtas į Auditorium svetainę. 
Varpo įteikimas pra
sidėjo p-nios Pocienės giesmė
mis, akompanuojan t p . Po-pernai. Po tų sceniškų pramogų 

• 
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Varpo įteikimas. 
' 

Sekmadienije 15 .'Rugpjūčio 
.įvyko nelaimingojo varpo įtei
kimas Lietuvai. Tam tikslui į 
Clucagų buvo atvažiavę du 
misijos nariu pp. Vileišis ir 
Žadeikis. 

Tautininkų varpas tapo at-

ciui. Paskui D-ras J . Hliupas 
pasakė atidarymo prakalbę. 
Paskui p. O. Pocienė į d a i n a 
vo tris gražias daineles. 

Tada angįiškai pasakė pra
kalbų kriminalio teismo teisė
jas Crow. Po jo lietuviškai 
kalbėjo p. Vileišis. Po jo kal
bai buvo pardavinėjami bo-* 
nai. Kiek tų bonų parduota 
neieko patirti . Nebuvo maty
ti didelio greitumo juos pįrk-
tL 

Liberalų-tautininkų iškilmė
je dalyvavo ir kun. Adomas 
Vilimas. J i s užpernai buvo 
davęs medžiagos tautininku 
laikraščiams bereikalo užsi
puldinėti ant Lietuvių katali
kų atstovų dirbusių Europoje. 

Paskui kun. Vilimų kalbėjo 
p-lė Jokubauskaitė, o po jos 

p. P . Žadeikis. 
Tada susirinkusius links

mino dirbtiniai žaibai i r griau-

p. Bagdžiunas pasakė prakal-
}>ėLę įteikdamas tautininkų 
varpų Lietuvos Misijai. P-nas 
Vileišis priėmė dovanų iv pa
dėkojo už ją. Įvyko skambini
mas. 

Ponios Pocienės giesmėmis 
užsibaigė vakaras. 

Išeinant svečiams iš svetai
nės keturi asmenys rinko au-
kas Raudonajam Kryžiui. Su
rinko $145.59. Bonų pardavi
nėjimo apskričio valdyba, 
klausiama kiek bonų tapo par
duota, atsakė nežinant. 

Vakaro rengėjai buvo su
maningi žmonės. J ie plačiai 
garsino, kad' jame busiąs pu
mas Lietuvos prezidentas A. 
Smetona, bet jo nebuvo. Chi-
cagoje tik įvyko vienas melas 
viršaus. Tat nenaujiem*. 

pagauti gyvenimo pulsų ir at
spėti tikruosius gyvenimo rei
kalus. Kokie gi tie tikrieji mū
sų tautos gyvenimo reikalai? 

Lietuvos politikinė laisvė 

akis atsistoja visoje savo di
dybėje kult uros-apšvietos rei
kalai. Bus dar nemaža ir šel
pimo darbo, bet tasai darbas 
irgi rišasi su kultūros darbo 
varymu, nes, sakysime, ir mok
sleivius ne tik maitinti ir ap
rėdyti reikės, bet reikės jiems 
ir mokslo suteikti. 

Kad tie kulturos-apšviotos 
reikalai jau stoja pirmon vie
ton, aišku jau kad ir iš to, 
kaip mūsų Tėvynė sukruto 
kreiptis į savo išeivija, šauk-
daniosi pagelios įvairiais kul
tūros reikalais. 

Štai tik šiais metais jau pa
aiškėję aukų rinkėjai: 

1) Kuu. Laukaitis — Lietu
vos Rytams šviesti. 

2) Kun. J . Petraitis —jtja-
šiaičiams ir kareiviams. 

3) Kun. P . Saurusaitiį 
' 'Saulei." 

4) Jėzaus Vaikejių ifrau 
gijos pasiuntiniai iš Kaino. 

5) Kun. V. Mironas - j ap-, 
švietos reikalams. f 

6) Kun, Prof. Meškauskas 
— katalikų veikimo centrui. 

7, Kun. A. Vilimas — naš
laičiams ir kareiviams. 

Visi tie jau pervažiavo, ar
ba dabar važiuoja. Netrukus 
dar pradės važinėti šie: 

8) Kun. kan. Narjauskas — 
Rymo kolegijos reikalams. 

9) Kun. D-ras Tamošaitis — 
moksleiviams. 

10) Kun. F . B. Serafinas Sv. 
Kazimiero seserims. \ 

Be tų cia išvardytų dar tu
rime tikrų žinių ir apie kitus 
tikrai manančius ir žadančius 
čia atvažiuoti ir aukų parinkti. 

Iš tų visų pasišventusių vei
kėjų Lietuvos reikalams — 
mums tikras džiaugsmas, nes 
juk jie mūsų tėvynę kuria ir 

Dr. M. Stupnicki 
:•. 

3107 So. Morgttt Street 
CBICAGO, SLUSMOm 

Valandos: — 8 iki 11 1* ryto. 
• po plati] Iki 8 rak NadėMo-
cuu nuo 6 iki s « L vakarą 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą t People Teatrą 

1616 W. 47 Str. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po piety. 
6 iki 8 vak. Kodėl. 10 iki 12 ryte. 

Res. 2914 W. 4Srd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley MS 

L ~ — — — " Į - n i r n • • • • J Į 

DR. S. NARELIS 
G Y D YTOJ AS IR GHJOtC RGA* 

Oflma Ir G/vetilmo riete 
S38J So, Halsted Str. 

Ant Viršaus Unirersal State Bsjsjfc 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo T iki t 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 

baigiama išgauti. Prieš tautos i 
1 jai gražių ateitj budavoja. Vel 

gi džiugina mus nusimany
mas, kad ir mes galime feuti 
Lietuviai naudingi jei ne kuo 
kitu, tai nors savo piniginėmis 
aukomis. Kalbėtojai pasako 
daug gero, gražaus, augina 
supratimų, gaivina širdis. Tik 
štai kame bėda. Toksai būdas 
aukų rinkimo, kada' kas mė
nuo į kolonijų atsilanko vis 
naujas rinkėjas — turi daug 
ir blogų pusių. 

1) Tankus svečių atsilanky
mas į kolonijas — nebedaro 
įspūdžio, nebes#utraukia ir ne
beužgriebia minių. Renkasi ne
didelis skaičius, ir vis beveik 
tų pačių žmonių. Pabėgusios 
minios nebetenka ryšio su 
tauta. • f 

į 
2) Per daug dažna's aukų 

rinkimas susmulkina patį 
šventųjj darbų Tėvynės rėmi
mo. Duodama labai mažos au
kos, imama žiūrėti į tautos 
reikalus, kaipo į mažos svar
bos dalykų. 
. 2) Ima rodyties net ir susi
erzinimų, ir rugojimų, kad gir
di, per tankiai, per daug. 

(Pabaiga bus). 

Tai. DroTar 7042 

Dr.CZVeztlu 
LIETUTIS DEHTISTAS 

Valandos: suo t ryto iki 9 rak 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4712 SO. A£HLA*D A V t I I H 
AKI 47-to* Gatvės 

įį* * • • • • • i asasj • • • » • • • ! • • • • i • ,•• 
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Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
•sssksjjsj nes* s*. M h u p . j , , * , 

r •Utena* Pallana 242 Ir ralhassi alsv 
Oklcajfoj: 4618 bo. Woo4 Btr. 

saa 6:M aki TtM 

• V. W. RUTKAUSKAS • 
l ADVOKATAS ! ADVOKATAS 
' Ofisas Didmiesty j : 

I 29 South La Saito Street 
TeL Oeatral fSS* 

Vatoraia, 812 W. 33 St. 

i Š 

M a a < a « a t a a a a a a a a a a a t t t M 
Res i i . U t t Independente Blvd. 

Telefonas Vau 

. A. A. ROTH, 

• 

> 7 

• 

Rusas gydytojas ir 

Valka ar i 
VAKiAJTDAS: 20—12 syta) 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
-*. - — — • < 

ATVIRAS LAIŠKAS YOUN 
GSTOWN,0 OHIO LIETU

VIAMS. 

Brangus Tautiečiai:— 
4 4Draugo" No. 192, Rugpjū

čio 14 d., š. ni., radau jūsų 
teisingą nusiskundimą kas 
link mano neatvykimo su pra
kalbomis į Youngstowna, Ru
gpjūčio 7 dieną, (o ne 1 Rug-
pj., kaip p. Ten buvęs rašo) 
L. R. Kryžiaus Rėmėjų nau
dai. 

Aš, širdingai atsiprašyda
mas Youngstowrio lietuvių ko
lonijos už taip skaudų suvi-
linią, norėčiau paaiškinti visą 
dalykų stovį delko taip atsi
tiko 

Atvažiavus man į Ameriką, 
buvau kunigo Petraičio, Lie
tuvos R. Kryžiaus Rėmėjų 
valdybos prezidento, kviestas 
važinėti su prakalbomis po A-
merikos Lietuvių kolonijas ir 
rinkti aukas L. R. Kryžiaus 
Rėmėjų naudai. 

Pirmas mano maršrutas bu
vo sustatytas Pittsburgh\> 
Pa., ir Cleveland'o, Ohio apie-
linkėse. Iš devynių Pittsbur-
go apielinkės vietų, kalbėjau 
tik Bridgeville, Pa. Nes pa
sirodė, kad kitose vietose dėlei 
įvairių priežasčių prakalbos 
nebuvo surengtos. Tada, bijo 
damas panašaus dalyko Cle-
velando, Ohio apielinkėje, aš 
esu parašęs iš Bridgeville lai
škus: 1). P. Radzevičiui ir te
legrafavęs kun. Janusui, Ak-
ron, Ohio; 2). Klebonui A-
Linskui—Youngsto\vn; 3).Kle
bonui Vilkutaičiui—Oleveland, 
Ohio; 4). Klebonui Cibulskiui 
—Dayton, Ohio, klausdamas 
jų ar bus surengtos man pra
kalbos. 

Iš Akrono ir Daytono esu 
gavęs prielankius man atsaky 
mus. Kadangi pirmiausia vieta 
sulig mano maršruto Cleve-
lando apielinkėje buvo Akron, 
Ohio, tai aš ir nuvažiavau i 
Akroną Rugp. b* d., o Rugp. 
7 dieną, sukatos vakare, turė
jo? būti mano prakalbos Young-
stovvn'e, bet jokių tikrų žinių 
neturėjau ar bus man sureng
tos prakalbos, ar nebus. Rug 
pjučio 7 d. prieš pietus buvo 
nusiųstais telegramų paklausi
mas klebonui ' Alinskiui į 
Youngstowną nuo klebono 
Januso vardo. Apie 5 va'anda 
po pietų gavome nperielankų 
atsakymą ir pasilikau Akro-
ne. Taigi tokiose tai aplinky
bėse Youngstowno lietuvių ko
lonija liko apvirta. Kas ištik
iu jų tani kaltas, tai ir aš pats 
nežinau. 

Tariu tikros pagarbos iš
reiškimą. 

Kun. A. Vilimas. 

LAWRENCE, MASS. 

Va^arrViės mokvklos vaiku-
čiai, Rugp. 9 d., turėjo suren
gę teatrą. Po pietų rodė vai
kams, gi vakare suaugusiems. 
Vakaras buvo įvairus ir turi

ningas. Pirmiausia prakalbė
jo vasarinės mokyklos ir teat
ro mokytojas klierikas P. M. 
Juras , Po kalbai sulošė dvie
jų veiksmų komediją *4J mok
slą." Šiame perstatyme pa
rodė gabumus p. Krivas — 
Pranuko rolėj ir Ona Baubi-
niutė, mokytojos rolėj. Kiti 

įpBOHBfflPaCi 
P o TaUriul neužmiršk, kad geMan-

r t m u t**o «htlvtal yra EATO-
H I C PraAalin* » n u i u n u f u n o i 
suvirškinimo, o ta* r«l#kla, kad rei
kia paoo4jrlntl n e n ą Parduodama 

taipgi gerai lošė, kaip ta i : Elz. 
Čibiutė, V. Albavičius, V. Jas-
kelevičiutė ir tt. Pertraukoj' 
skambino pijaną: Ona Baubi-
niutė ir B. Skusevičiutė. Di
alogą "Dabar suprantu" ga
na gyvai atlo«ė EI. Valeckiutė 
su Ona Lauzberkiute. Maži 
tankiai sugeba pamėgdžioti 
seniems. Lošiant *•' Katra ne
išmanė" gražiai atvaidino P. 
Dovidoiiiutė — Agotos Dvylic-
nės rolę. Magdalenos Smui-
kienės rolę turėjo V. Jeskele-
vičiutė; Pranciškės — M. Va
li uskiutė; o Alenos — A. Am-
šiejutė. Šios mergaitės paro
dė veikalo dvasią, tik abejoti
na ar žmoneliai suprato apo
logetišką veikalo vertę. Ge
riausia žmonėms patiko "Mo
kykloje" Mokytojaus rolėj 
buvo J . Juozukevičius, Mor-
kienės — Skusevičiutė, Petro
nėlės — Sal. Nanartoniutė. 
Visi lošė gerai. Čia neviena 
moterėlė pamatė savo ydas 
auklėjime vaikų. Tik gaila, 
kad mažai (eatsilankė. Kitos 
nei savo vaikų neleidžia mo
kytis lietuvių kalbos bei ka
tekizmo, nei lankosi į vakarus, 
kuriuose gali išgirsti daug pa
mokinančių dalykų. Skundžia
mi bedarbėmis, bet jeigu turi 
gana centų duoti vaikams del 
"moving pietures," tuo lab 
jatis gali turėti gražiems teat
rams, kurie pasitaiko labai re
tai. Vytė. 

DETROIT, MICH. 

pa*. ?t»u« apttakortn*. 

Lietuvos Vyčių 79 kuopos 
choras laikė mėnesinį susirin
kimą Rugpjūčio 6-tą dieną 
Šv. Jurgio parap. pobažnyti-
nėj svetainėj, kurin susirin
ko beveik visi choristai. Ati
darius susirinkimą su malda 
ir Vyčių himnu, pirmiausia 
sekė priėmimas naujų narių. 
Prie choro prisirašė keturi 
nariai: M. Kutkauskas, K. 
Rutkauskienė, J . Naruševičius 
ir J . Butkus. 

Choras, kaip matyti, kas
kart auga ir bujoja. Dabar 
turi beveik 70 gerai išlavintų 
dainininkų. Bet nėr ko stebė
tis, kad Vyčių 79 kuopos cho
ras taip auga, kadangi turi 
geną vedėją, muziką A. Alek 
sį, kuris visa širdimi yra pa
sišventęs chorui, kuris myli 
dainą, muziką ir jas stengiasi 
skiepti choristuose, daininin
kuose. Žodžiu sakant, p. A. 
Aleksis yra vienas iš tų, kuris 
myli jaunimą, moka su juo 
apseiti ir prie savęs patraukti. 

Tolinus sekė protokolo skai
tymas. Raštininkei perskai
čius protokoią, svarstyta cho
ro įeikttiai ir išduota raportai. 
P-as Stepulionis ir A. Aleksis 
pranešė, jog šėpa gaidoms su
dėt jau nupirkta, kuri senai 
buvo pi<geidaujama. Tolinus 
užsiminta apie koncertą, kurį 
buvo surengęs A. Aleksis dai
nininkui Sodeikai 18 ir 19 
Liepos, ir pranešė, jog, apmo
kėjus visas išlaidas, dar pel
no liko šimtas dolierių. To-
liaus pranešė, jog to šimto 
jis neimsiąs sau, bet turįs su
daręs nckaipo fondą, kuriu de
das tuos pinigus. Kadangi 
choras yra nutaręs išleisti 
bent porą d/iii ų jo kompozici
jos, kaipb dovana jam už pa
sidarbavimą chorui, ir pasky
rė šimtą dolierių, tai jis . da
ba r prie to šimto p ridėsiąs da
bartinį šimtą ir, jeigu to-
liaus pasitaikytų proga ir 
liktų pelno, tai vis dėtų į tą 
fondą, kad trumpoj ateityj ga
lėtų išleisti keletą savo kompo
zicijos dainelių. 

Tolinus choristams išreiškė 
padėkos žodį už dalyvavime 
koncerte ir programoj, o ant 
galo pranešė, jog ir vėl yra 
rengiamas koncertas 28 ir 29 
Rugpjūčio, kurin pakviesta 
yra Chicagos dainininkė P. 
Pocienė ir muzikas Pocius: 
Drauge užkvietė ir chorą da-

programoj. Clioras 
vienbalsiai sutiko ir pasižadėjo 
dalyvauti. Nesant svarbių rei
kalų, susirinkimas tapo už
darytas su Lietuvos himnu. 

Prie progos turiu priminti 
visiems detroitieciam^ kas 
Juylite dainą ir muziką ir kas 
suprantate jos vertę, atsilan
kykite visi įrengiamą koncertą. 
Išgirsite gražių dainelių dai
nininkės P. Pocienės. Taip-gi 
išgirsite Vyy.ų 79 kuopos 
skaitlingą ir &^rai Įlavintą 
chorą, vedama A. Aleksio, 
kuris padainuos keletą naujų 
otniielių, kokiu dar detroitie-
čiai nėra girdėję. 

Taigi visi ruoškimės kon-
ce* tan. 

Choristas. 
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DIDELES PRAKALBOS 
J. Vileišis ir kiti Lietuvos 

Misijos Nariai. & I 
Taipgi bus gražus programas f ST | 

su dainomis, ir deklamacijų- / * s r .> | 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

Lietuvos Vyčių Pittsburglio 
Apskričio suvažiavimas bus 
Rugpjūčio 22 d., 1920, Homes-
tead, P., 2 vai. po pietų, 6v. 
Petro ir Povylo'pobažnytinėj 
salėj. 

Teiksis visos kuopos atsto
vus prisiųsti paskirtu laiku, 
nes suvažiavimas bus svarbus 
kas link rengiamo išvažiavimo, 
Rugp. 29 d., ant HomeviUe 
ūkės, sale Hoiuestead, Pa., ir 
liko daug dalykų dar neaptar
ta. 

Aučiutė Anelė, 
L. V. Pittsb. Apskr. Rast. 

KALBĖS 

. • = 
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REIKALINGI 
Leiberiai, Rinkėjai prie dri-

liuojamų mašinų darbininkai. 
Pastovios vietos su kilimu už
mokesčio gabiems žmofrėms. 

ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Boul. 

REIKALINGA 
Inteligentiška, Hviesi forclady 

tarp 80 iki 40 metų «enumo ]>ri-
žiurėti 30 moterų dirbtuvėje. Tu
ri mokėti kalbėti Lenkiškai, Lie
tuviukai, BohviuiKkai ir Angliškai. 

Valandos nuo 7:30 A. M. iki 

WEST PULLMAN, ILL. 

Pranešimas Westpulmanic-
čiams. 

• 

Kugp. 18, seredos vakare, 
7:30 valandų, į W o t Pullma 
na atsilankys Lietuvos Misija. 

Priėmimas įvyks bažnytinėje 
svetainėje. * 

Visi šios apylinkės Lietu
viai esate kviečiami 

J. Sorokas, 
L. L. P. stoties pirm. 

*V. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

WAUKEGAN, ILL. 

Pirm. — Antanas Sutkus, 1317 S. 
Victory Str. 

t 

Viee-Pirm. — Steponas Keliotis, 
1228 So. Victory Str. 

Nut. Rast. — Jurgis Bukantis 
1201 So. Victory Str. 

Finansu-Ralt. — ^Tavadoras Sta-
nulis 502 So. Utica Str. 

Kasierius — Antanas Bakšys 1339 
So. Victory Str. 
K a s o s G l o b ė j a i : — 

1. Pranas Kasdelevičius 1017 — 
Eight Str. 

2. Jonas M. Leškys 1329 So. Jack-
son Str. 
3. Petras Pocius 726 Eight St. 

Maršalkos:— 
1. Kazimieras Stulginskis 1339 S. 

Victoiy Str. 
2. Jeronimas Šimulnas 759 Sheri-

dari Road. 
Knygins. — Pranas Kapturauskis 

1321 So. Victory St. 
Vėliavos nešėjas: — Stanislovas 

Urbonas 911 Eight St. 
Organo Užžiurėtojas — Kazimie

ras Burba 1416 S. Prescott Ave. 
§v. Antano Draugija susirinki

mus laiko po 8-tai dienai pirma 
sekmadieni, kiekviena mėnesi, -nia 
valanda po pietų, Lietuviu svetai
nėje, 9th ir So. Lincoln Strs. Wau-
kegan Illinois. 

5:00 P M. 
nžinokestis — $25.00 į savaite. 
Pranešti tiktai laišku. 

A — 102 "Draugta" 
1800 W. 40th St Chicago. 

TĖMYKITt! 
J ieškote jmstovaus darbo? 
Mes turime daujuc darbų jums 
mūsų l'andrėse kaijx) leibe-
riams ir pa^elbininkams. (le-
ra mokestis. Ateik į mūsų Em-
ployment l*ept. bile dienų. IVles 
norėtume, pakalbėti su jumis 
apie tai. 

LINK BELT CO. 
329 West 31th Str. 

ANT PARDAVIMO, 

PARSIDUODA 1736 West 
47-ta. Gatvė, labai geroj biznio 
vietoje namas: išdirbtas gro-
eerio biznis, 3 flatai ir storas, 
galima pirkti su bizniu ir be 
biznio. Savininkas nupirko 
tarmę, nori greitu būdu aj>-
h'isti Chieago, Kreipkitės pas 

ZOLP ir BARCUS, 
4547 Hermitage Av. Y'ds 145 

<.< 11 u. iin »< ii Iiictu&iai Pi-aiušu, kad 
aft parduodu biznj Č E V E R T K Ų 
K KAUTU V E ir taippat turiu ma5ina« 
del čeverykų taisymo. l'arduo«iu vink^ 
kartu iš priežasties, kad noriu važiuo
ti Lietuvon. Man gaila parduoti ge
ra biznį, geroje artėtoje, l ietuvių apgy
ventoje. AA darau gerą bizni, afi darau 
kitame mieste taippat ir, čia darau 
gera. gyvenimą. Kas norėtų lengvai 
pasidaryti sau gyvenimą, tai -meldžiu 
kreiptis po tuo adresu 

1439 S. 49 ( t . Cicero, 111. 

Telephone: Yards 6491 

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT GO. 
39th & STEWART 

AKUŠERKA 
A. SHUSHO 

Turtu patyrimą 
moterių l igose; ru-
peetingal prižiū
riu litronę ir kudl-

4 1 kį laike ligoe. 

SJ5S 80 . Halsted S t , Ohloago, III 
«-

K " * * * ' 
Telefonas Bonlevard 9199 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

88J1 S. l la teted 8tr. 
VALANDOS: 9 — U A. H . 

1—6; 7—8 P . M. 

' 

REIKALINGI 
Darbininkai į šapjį. ir į inol-
din# (liejimų) skyrius. 

Darbas pastovus. 
GRANE COMPANY 

Employment Departments 
40th St. & South Kedzie Ave. 

15th and Ganai Street 

1 

" S. D. LACHAW1CZ 
I £ E T U V Y S G R A B O R I l S 

Patarnauju, laidotuvėse ko pigiausia, 
koikaie meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užgonėdintl. 
2214 W. U PL K Chieago, 111. 

TeJ. Ganai 1199. 

Tmtetmmmm rallnuM St 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dantistas 

10801 So. Micliigan, Avenue 
BL 
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KFJM.AIJK(;AS P A H D A V i J A S 
Nuo $50 Iki €0 dol. J aavaitę, turi 
būti g«rai vikrua, punktualin i minu-
ta, dalyai, kurie da niokur iki šiolei 
nepardavinojo. Kreįpkitt'« nuo 8:00 
A. M. iki 5:00 P. M. Pri tyr imas ne
reikalingas, 

MI.KKK k Iii l)(. 
K o o m 412 

357 W. «3 slr. 
S E 

« 
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BIZNIERIAI GARSINKITES 
" D R A U G E . " 

jiiiiuiiuituiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiir 

P . \ K 8 l D t O I > A . 
N a m a s — du lotai ir duonos kepykla. 
Viskas geroj tvarkoj. Biznis išdirbtas. 
Vieta Lietuvių apgyventa. 

Kreipkitės: 
5029 So. Rae inc Ave. Chieago, Hl. 
i .. 1 n • — • • — — —" - * 

ANT PARDAVIMO. . 
Noriu parduoti nanme, fornyčiuK. 
Fornyčiai yra nauji tiktai pusė m o 
tų kaip vartoti. Kas nori pigiai ir 
patogių fornyčiu, tegul atsišaukia. 

Pamatyt gal ima kasdiena nuo o 
vai. po piotų jki 9 vai. vakare. 

STANISLOVAS KVEDARAS, 
$29 W. 33rVl Str. Chieago, 111. 
1-moj, lubos frante. » 

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

Tel Caaal 2 1 M 
Valandas: 10 ryto iki 8 vakar* 

Gyvenimą* 
2811 W. 63rd Str. 

Tel Prospect 8466. 
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DR. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 29 motai 

Ofisas 3149 So. Morgan SL 
Kertė 82-ro St., Ohicago, IU. 

8PEOIJALIBTAJS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų. 
OFISO VALANDOS: N u o 19 ryto 
iki S po pietų, nuo « iki 8 valan
da vakare. 

Nedėl iomis nuo • Iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 687 

Duokit Kūdikiui Geriausi Maistą 
Jei^u negali žindyt savo kūdikio neban
dyk su visokiais maistais, bet pradėt iš
syk gerai-^duok jam, ta maistą, kuris iš
augino daugiau tvirtų ir kuningu vyrų 
ir moterų, negu visi kiti maistai sudėjus 
į viena —duok kūdikiui. 

• 

EAGLE BRAND 
(CONDENSED MILK) 

Tai maistas, kuris budavoja tvirtas kojas 
ir sveiką kūną, Pagirtas ir patariamas gy
dytojų del jo augštos vertės ir tinkamo 
sudėčko. 

Yra ekonomiška naudoti Eagle Brand viso
kiem* reikalams namuose ir ant stalo, kur pa-
paprastai pienas ir cukrus naudojama. Mė-
ginkit jj su kava ar kokoa, ir visiems viri
mo ir kepimo tikslams. 
Jeigu kūdikis naktimis verkia—geigu ner-
vuotas ir atkaklus—jeigu neauga vogoje, 
pasiuskit šiandie kuponą reikalaudami 
dykai Kūdikių Knygos ir maitinimo ins
trukcijų jūsų kalboje. 

THE BORDEN COMPANY 
Mew York 

Iusteigta 1857 

> « • • < • • • 

I»kin>k Kupone, l 'ažymėk k a y g a . Paelųak jį šiandie 
M r s - City 

Street . A s t a t ė (8> 

Kūdikių Gerovės Knyga Nurodymų Knyga 

I 
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I C I C E R O I L L LIETUVIAMS ! 
• 

S 

i Atsidaro Nauja [staiga Cicero, III. 
s '* 

Pranešu Gerb'ara < ins (Jicerieeiams draugams ir j a -
'/Įslnmionis, kad jjliūtiau generalį BEAL ESiA' i 'K, ir 

I PINIGU SIUNTIMO OFISO CICERO, ILL. Šis oii-
S sas siunčia pinigus į Lietuvą ir kitos šalies svieto. 

PARDUODA Laivakortės į Lietuva aut geriausių i i ; 
greičiaušrų Unijų. 

Padaro ro»knJn\~r" <̂ kiv*"?***'.:. ' : r ! r : ! ' !2 ;:;.sportus 
į važiuojančių į laeiuv^ ir iš sietuvos Amerikon. 

Parduoda nauiuts ir [jarupina pinigus pirkimui ir sta
tymui namų. 

Apdraudžia (Insiurino) rakandus-fruniture, namus, 
automobilius nuo ugnies ir kitų nelaimingų atsitikimų. 

Ofisas atdaras vakarais nuo C:00 vai. iki 10:00 va
landai kas diena, Subatomis nuo pietų, Nedėliomis vi-

Visais reikalais kreipkities pas : 
s sa diena. 
5 : 

I V. M. Stulpinas & Co. 
j 4936 W. Uth St. Cicero, III 

Telefonas Cicero 3513. 
iTillllllllllllllIlllllllllllllllllllllllIIIIIIItlIlIlIilIlIlIUHIUUIlIlIlHIUIHIIIOlffUMUMtIlfilI 

U, S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, mc. 
Važinėjimas iš NEW YORK tiesiog į 

BREMEN ir DANZIG 
Kambarėliuose ir Trečia Klesa 

Kreipkitės 

45 Broadway, New York Cky N. Y. 

arba į Vietinius Agentus. 



< 

— I . 1 > • I I I I . I M 

D R S U B A S 
= • *=*F !T^ —— • I * ^ ^ ^ ^ I » ^ ^ I T I ^ ^ ^ ^ I 

Antradienis, Bųjp. 17 1920 m. 
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A MILŽINIŠKOS 

: 

Lietuvos Prez. SMETONA su pp. Vileišiu ir 
Majoru Žadeikių bus ant Bridgeporto 

Visi kas tiktai gyvas ateikite 

U T A R N I N K E , RUGP.-AUG. 17 , 1 9 2 0 , 7:30 vai. vakare S 
v. Jurgio Par. Salėje, Ant Bridgeporto 

išgirsite ir savo akymis regėsite Rrmajj Lietuvos Prezidentą A. Smetoną su Gerb. Lietuvos 
Atstovybės pasiuntiniu p. J. Vileišiu ir pirmuoju Krašto Apsaugos Ministeriu, Majoru P. Ža
deikių ir visiems žinomas Kunigas Prof. P. Bučys. J 

Jie savo kalbose nupieš aiškiai visos Lietuvos padėt j , taipgi ir pasveikinimą iš Lietuvos 
Steigiamojo Seimo. f>:

 x 

Tarpe prakalbų bus sudarytas artistiškas programas, sobs, duetas ir 'tt. 
Brolau, čia yra tau paskutine proga viską pamatyti ir girdėti. Todėl ateikite kas tiktai 

jaučiatės lietuviu, pasisveikinkite su mūsų pirmaisiais didvyriais. įžanga visiems dykai. 
Kviečia Liet. Yab. Bonų Pard. Bend. Stotis. 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

» . 

i 

, • • - . - - a 

IŠ CHIGAGOS LIETUVIU 

Antradienis, Rugp. 17 d., 
Šv. Julijona, kank. 

Trečiadienis. Rugp. 18 d., 
Šv. Elena. 

LENKŲ MITINGAI IR REI 
KALAVIMAI 

SUAREŠTUOTA PORA 
JUODRANKIŲ. 

Abudu mėgina užsiginti. 

Ana vakarą suareštuota vv-
ras ir moteriško, pastaroji 
juodspalvė, ir tuo keliu susek
ta piktadariu, norėjusiu savo 
grūmojimais išgauti $2,000 
nuo Mrs Edward J . Coleman. 

* 
Mrs. Coleman vra našio. Jos 

vyras buvo darbininkų unijo
se vadas. Nesenai lis nužudv-

99 % 

tas nežinomo žmogaus. 
Mrs. Coleman gvvena na 

muose po num. 20 West 10 
gat. Kaimynuose pakilusi 
nuomonė, kad ji turtinga. Nes 
nužudytas jos vyras daro-; ge-
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rus pinigus. 
Nesenai Afrs. Coleman gavo 

grūmojantį laišką. Buvo pa
reikalauta paskirton vieton 
padėti $2,000. Kitaip grūmota 
ja nužudyti, jos penkerių me
tų mergaite pagrobti, jos na
mus suplaišinti. 

Moteriškė kreipėsi polieijon. 
Policija patarė jai reikalauja-
mon vieton padėti punduką su 
popergaliaįs. • 

Detektivai ilgas valandas 
saugojo punduką. Bet laiško 
rašytojas neatėjo paimti. 

Paskui pasirodė daugiau 
grumojanoių laiškų. Praeitą 
sekmadienį vakare ir vėl pa
dėtas pundelis nu rody ton vie
ton ties 18 gat. ir Clark gat. 

Keli dektivai pasislėpė. 1 
'Pagaliaus lukeriavimas da

vė pasekmių. Atėjo koks žmo
gelis ir pasiėmė pundukų. 

Suprantama, tuojaus sušoko 
detektivai ir suėmė. 

Paimtas policijos nuovadon 
pasisakė esąs kažkoks Samu-
el Newchair, labai mažai su
kalbus angliškai. Pasisakė jis 
gyvenąs po num. 1806 Fede-
ral gat. Tų namų šeimininkė 
Mrs. Ellen Wesley, juodspal-
vė, jį pasiuntusi paimti pun
duką. Tai viskas, ką jis žinąs. 
Bet jis nieko bendra neturįs 
su rašinėjimu grūmojančių 
laiškų. 

Policija tuojaus suareštavo 
Mrs. Wesley. Suareštuota tai-
ppat nepasisakė esanti kalta. 
Tik, girdi, jinai tam suareš
tuotam žmogui ant voko su 
laišku parašiusi Mrs. Coleman 
adresą. 

Policija yra nuomonės, kad 
abudu neteisingai kalba. Gal 
artimiausios dienos leis pa
tirti apie platesnį suokalbį 
kokios nors organizuotos gau 
jos, katra užsiimdinėja grūmo
jimais. 

Kaip ten nebūtų, bet žmonių 
norėta lengvai pasipelnyti. Ir 
neturėta supratimo, kad jų 
žingsniai sekiojami. 

Praeitą sekmadienį Cliicagos 
Lenkai turėjo visą eilo patri-
jotinių mitingų įvairiose mie
sto dalyse. Lenkų mitingai į-
vyko ir kituose didesniuose 
miestuose tą paėią dieną. 

Smarkus protestai pakelta 
prieš bolševikus, už šitų nor
ius pamušti Lenkiją, už pa
sikėsinimus prieš Lenkų ne
priklausomą respubliką. Bol
ševikai pavadinti imperialis
tais, autokratais, prispaudė
jais.* 

Tais žodžiais daug tiesos 
pasakyta apie bolševikus. Bei 
reikia žinoti, kad Lenkai ne
mažesni yra imperijalistai ir 
autokratai už pačius bolševi
kus atsinešime jų į kaiminin-
gas Lenkijai tautas ir šalis. 

Kaip bolševikai mėgina vi
sose kaiminingose jiems šaly
se su prievarta įvesti savo so
vietus — „sovietine valdžios 
sistemą, taip Lenkai mėgina 
visiems savo kaimynams at
mesti savo "kultūrą/—paver
gti svetimas šalis. 

Svarbiausias Lenkų susirin
kimų tikslas buvo padėkoti ša
lies vyriausybei už jos palan
kumą Lenkijai. Taippat pra
šyti Lenkams pagelhos kovoje 
su bolševikine Busi ja 

Šalies vyriausybė yra pa
reiškusi, kad Lenkijos nepri
klausomybę ji ginsianti viso
mis tinkamomis priemonėmis. 
Bet nėra dar žinoma, kokios 
bus tos priemonės. 

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
PRAKALBOS IR KRUTA 

MIEJ1 PAVEIKSLAI. 

INKRITO KATILAN SU 
VERDANČIU VANDENIU. 

Amelija Wyšinska, 3 metų, 
2315 West 19 gat., bežaizda-
ma virtuvėje inkrito katilan, 
kurs vos tik buvo nukeltas 
nuo pečiaussu verdančiu ka
tilu. Mergaitė baisiai nušuto 
ir tuojaus mirė. 

Dabar įvyksta permaina 
Seniau apgarsintasis kun. Se-. 
rafino ir Bučio prakalbę 
maršrutas šitaip pataisomas: 

Prakalbos ir krutamieji pa
veikslai bus: 

TrečiadienVj, 18 Rugpjūčio 
Visų Šventų parapijos svetai
nėje, Roselande 10806 S. Wa-
bash ave., 7:30 vakare. 

Ketvirtadieny j , 19 Bugpj-
čio, Šv. Mykolo parapijos sve
tainėje, 1644 YV. VVabansia 
ave., 7:30 vakare. 

Penktadieny j , 20 Bugpj-
čio, šv. Petro ir Povylo pa-
rap. svetainėje, \Cozi Pullma-
ne, 12259 So. Kmerald ave., 
7:30 vakare. 

Pirmadienvj, 23 Rugpjūčio, 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
svetainėje, Brighton Parke, 
4400 So. Fairfield, Ave., 7:30 
vakare. 

Trečiadienyje, 25 Rugpjūčio, 
Šv. Juozapo parapijoj, So. 
Cliieago. 

Penktadienyj, 27 Rugpjūčio, 
Melrose Parke, III. Italų para
pijos svetainėje, 7:30 vakare. 

Tame maršruto kalbėtojai 
Ims kun. Jo / . Vaičiūnas, kun. 
Y. Kulikauskai, kun. I•'. B. So-
ialinas ir bun. P. Bučys. Ne 
visi kalbėjo;i: bus kiekviena
me vakare, bet po du. Vietiniai 
klebonai žadėjo pagražinti las 
prakalbas ir šnvo žodžiais. 
I»us krutamųjų paveikslų. ]-
žauga dovanai. Aukų rinki
mo nebus. 

Šv. Antano, Cicero, Iii., ir 
Aušros Vartų parapijoje to
kios prakalbos jau buve. 

I jas kviečia, 
Rengėjai. 

vaisiais rengiasi apvaikščioti 
20 metų sukaktuves. Jos iš
rinko atstovus, kurie tankiai 
laiko susirinkimus, galvoja, 
kaip tą laiką sunaudojus ir 
išnaudojus progą. J ie žada su
rengti tokį jomarką-bazarą, 
kokio nėra buve visoj Chica-
goj ; gali nebūti tik paukščio 
pieno. 

Didžiai gerb. klebonas ir-gi 
rūpinasi, tariasi su atstovais. 
Jie pasikvietė darbščiasias 
merginas ir moterėles. Tos be 
gioja po geraširdžius pramo- f 

niūkus prašydamos dovanų ba-
zarui. 

Choristai mokinasi naujas 
Šv. Mišias, kurias giedos ju
biliejaus dienoj. Bažnyčioje 
bus didžiausios iškilmės Va
kare parapijai svetainėje bus 
puikiausias balius. Paskiausia 
prasidės jomarkns-bazaras. 

Bėgilas. 
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Dide snis Už "Saulius" 

IŠ BRIGHTON PARKO 
v 

: 

Šaulių Miestas Lietuvoje. 
Turi apie 20,000 gyventojų 

PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK 
Kampas 4 7-tos ir Ashland Gatvių Chicagoje 

Turi daugiau kaip 26.000 depozitorių vien tik Taupimo Skyriuje. 
Ateik ir pamatyk tą Banką kiekvie nos Šubatos vakarą. I r niekuomet per sa

vo gyvenimą neužmirši kaip daug lietu vių savo reikalus čia atlieka. 
» 

Kodėl? ( 

NES šis senas Bankas yra visiškai sa ugus, būdamas po valstijos valdžios 
kontrole. 

NES mes stengiamės patenkinti kiekvieną. 
NES jus galite gauti atgal savo pinigus kada tik pareikalausite. 
NES jus jaučiatės šiame Banke kaip kaip namieje, net jei jus nei žodžio ne

kalbėtumėte angliškai, nes čia kalbama lietuviškai. 

Dabar Pasakyk Man, Ar Gali Būti Geresnis Bankas? 
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DIDELIS BRUZDĖJIMAS. 

PAŠAUKTI TEISMAN. 

I 

Vakar teisman buvo pašau
kti 25 automobilistai, suareš
tuoti Lincoln parke už neuž-
degimą šviesų automobilių 
priešakyje. 

APIPLĖŠTA DU TEATRU. 

Keli plėšikai/su automobi
liu važinėdami/ užvakar apip
lėšė du krutančių paveikslų 
teatru. Paimta arfe por^ šim
tu d oi. 

y 
Trečiadionyj, Bugpj. 18 d. 

Brigbton Parko yra rengia
mos didelės prakalbos. Kalbės 
Lietuvos Misijos pirmininkas 
p. Vileišis ir kiti nariai. Bus 
ir daugiau kalbėtojų. Be to, 
bus išpildyta graži programa. 
Joje dalyvaus vietinis choras 
po vadovyste p. Žilio. Bus ir 
kitų pamarginimų, k.t. dekla-
macijų, monologų. Bus lengvų 
gėrimų ir užkandžių. Kiekvie
nas atsilankęs bus patenkin
tas. Visas tas įvyks parapijos 
darže, prie 44-tos ir So. Fair
field Ave. Pradžia 7 vai. va 
kare. 

J . K. Encheris. 

A. PKTRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

R E AI. ESTATE—INSURANCE 
E u r o p e a n A m e r i c a n B u r e a u 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Laivokortea 

NOTARHU&AS 
809 W. 35th Str. Chfcago, 111. 

Telephone Boulovard 611 

MIRĖ SENYVA MOTERIS 
KĖ. 

Cbicagoje mirė Mrs. Anna 
Bunan, eidama 104 metus ir 
Chicagoje gyvenusi nuo 1875 
metų. 

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

Dievo Apveizdos parapijoj 
yra nepaprastas bruzdėjimas. 

Šįmet sukanka dvidešimt me7 

tų nuo įsikūrimo šios para
pijos. J i savo senumu, tarpe 
lietuviški] parapijų, Chicago
je, berods yra trečia. 

Per tuos dvidešimt metų 
ji nešė dvasišką naudą tikin
tiems, skelbdama Kristaus 
Evangeliją, aprūpindama Šv. 
Sakramentais ir sparčiai au
go savo turtais. Todėl šian
die yra kuo pasirodyti, di
džiuotis. 

Bažnyčia nors ir nebaigta, 
liet sava. Mokykla, kurią lanko 
apie 700 vaikučių, su svetaine, 
kurioje būva prakalbos, kon
certai, šokiai etc. Atvažiavus 
Lietuvos Misijai pardavinėti 
bonų nereikėjo samdyti sveti
mos. Klebonija ir .^eserų na
mas. ,Taigi per tuos dvidešimt 
metų yra daug nuveikta. 

Tokius darbus nudirbti ne 
pavienų asmenų darbas, bet 
susiorganizavusių draugijų. 
Šiandie jų skaitosi apie pen
kiolika. 

Tos draugijos bedirbdamos, 
besidžiaugdamos savo darbo 

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

Chicago / 
I 

/ 

y 

• 

' • * . 

i 

ĮJI I I I I iftiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiitiiiiMiiiitf itirpitiiiiiiiiif iiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiitiiiiaiiiiiiaii^ 

s 
S 

AUKA LIETUVIAMS 
Aš matydama, kad lietuvių 

scena atsilikus labai toli nuo 
kitų tautų, įsteigiu Dramos 
Kursus Dykai. (Dramatic Art ) 
lošėjų mokyklą. Bus mpkina-
ma mimikos lošimo gilaus kvė
pavimo, gramerofkos ir balso 
nušaukimo. Nevien kad bus 
mokinama tikrojo scenos me
no, bet čia pat turint Teatrą, 
bus leidžiama praktikuotis 
lošti. Tuomet bus galima daug 
geriau išmokti priprasti prie 
publikos ir greitai palikti ar
tistais. Mokytojaus gerai vi
siems žinoma ponia Dundulie
nė. Komplimentuoti M. Dun
dulienę nematau reikalo, nes 
ponia M. Dundulienė jau nuo 
daug metų yra žinoma n etile 
Chicagos visuomenei, bet ir 
apielinkėje kaipo sumani įr 
gabi scenos vedėja. Kurs i už
siregistravimas prasidės nuo 
apie linkėję kaipo sumani ir 
čio). Norintieji užsiregistruo
ti, kreipkitės: 3548 S. Halsted 
St. ant antrų lubų 

Klauskite Misevičiutės. 
(Ap3r.) 
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Labai Svarbus Pranešimas! 
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1. JEIGU siunti pinigus j Lietuva siųsk per LIETUVOS AME
RIKOS PRAMONES BENDROVE — persiunčia geriausia ir pi
giausia. . 

2. JEIGU nori važiuoti j Lietuvę, kreipkis prie LIETUVOS 
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES, suteiks Tamistai teisin
giausias informacijas, parūpins laivakortę, išmainys pinigus ir gra
žiai išleis j kelione. 

3. JEIGU turi susitaupęs pinigų investyk juos j LIETUVOS 
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES Šerus. Gausi gerus nuo- * 
šimčius ir tavo pinigai dirbs del naudos lau ir Lietuvai. 

4. Dabar LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE 
ruošia Lietuvoj fabrikus idant palengvinti tavo broliams ir sesu
tėms pasiekti gerbūvį. Todėl prisidėk prie šios Bendroves neatidė
liodamas. Šerų dabar da gali gauti po $10 viena. Pirk kadaugiau-

- šiai gali. Pelnas tau ir nauda Lietuvai bus neapsakomai dideli. 
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I 
Lithuanian American 

112 N. Greene Street 
Tradiog Co. 

Baltimore, Md. 
• • M * * — — — • — — — — - . 
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