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*Ĥ  
«t> 

« • % 

i / 

• • ' • • • ' • UTHUANIAN DAILY FR1END 

JMįę- •m 
ą 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
— — • * » . » » . 

PnbHsbed and dlstrtbuted under permlt <SJo. 4«8), »athorlxed by the Act of October 6, l t l l , oo flle M tfae Ptos* Office of Chicago, m . By the order of the Preeidont, A. 8. Bnrieaop. Postmaster General. 

K A I N A Q 
PRICE +* 

C E N T A I 
CBNTS 

CHICAGO, ILLINOIS, TREČIADIENIS, RUGSĖJIS (SEPTEMBER) 1 D., 1920 M. 
ENTERED AS SKCOJtD-CIiASS MATTER MĄRCH SI, 1916, AT CttlCAGO, ILLINOIS C N PER THE ACT OF MARCH 3, 1879. 

METAI-VOL V. No. 206 

Žiaurus Mūšiai Seka 
Brest-Litovsko Šone 

Pilsudskį Nori Briauties Rusijos 
Gilumon 

Seminov Nori Pereiti Bolševikų Pusėn 
R U S A I A T S I Ė M ? DAUGIAU 

MIESTŲ. 

Su t rašk in ta Wrangel io spėkos 

P ILSUDSKĮ N E P A S I T E N 
KINĄ P A D t T I M I . 

Londonas, Rugp. 3 1 / — ki-
birkšt iniu telegrafu iš Mask
vos šiandie pranešta, jog šiau
riuose nuo Brest-Litovsko se
k a žiaurus mūšiai Rusų su 
Lenkais . Sul ig pranešimo, Ru
sai pažangiuoja. J i e užima vis 
daugiau miestelių, art indamies 
pr ie Brest-Litovsko tvirtumų. 
Be to, Rusai pažangiuoja ir 
Baltstogės šone. 

Tas pa t i r Lvovo Šone. 

Lvovo ir P i remi si i o šone gen. 
Budenny su savo raitari ja pa
žangiuoja. J o pasekmingą vei
kimą pripažįsta ir patys Len
ka i . 

Toliaus j šiauriu*, netoli 
Vladimir-Volinski. sovietų kn-
ruomenė užėmė miestelį Bielz 
i r visą eilę sodžių. 

Bloga Vrangelio karuomenei. 

Čia sovietinės Rusijos atsto
vas Kemenev paskelbė gavęs 
žinių iš Maskvos, jog bolševi
kų spėkos Kubaniaus provin
cijoj su t rup inus io s gen. 
.Wrangelio karuomenę. 

Pranešime iš Maskvos apie 
Wrangelį pasakyta : 

" P o įveikimo gen. Wrange-
lio .spėkų, bolševikų karuome-
nė perkir to anų komunikaci
ją apsupo ir naktį netikėtu 
puolimu sunaikino jų stovyk
las 

• 
"Š iaur inė j dalyj Tauridos 

(Tavrieeska) gubernijos gen. 
.Wrangelio karuomenė pilnar 
nugalėta. Šiandie jisai l a ikos 
vientik K r i m o . " 

J a m norisi užimti Lietuvos 
teritorijas. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
UKRAINAI PAKILO PRIEŠ 

^ BOLŠEVIKUS. 

Paryžius, Rūgs. 1. — Gauta 
čia žinių iš Varšavos, kad prieš 
bolševikus pakėlė puolimą Uk
rainai. Jie perėję upe Dniestrą. 
ir paėmę miestą Bueae. Paimta 
daug nelaisvių, artilerijos ir ar
klių. 

GEN. BUDENNY UŽTAISYTA 
KILPOS. 

ARABAI P E R K I R T O GĖLE 

L E N K A I EINA ANT SEINŲ. 

Varšava, Rūgs. 1. — Pakilu
siems prieš bolševikus Ukrainams 
vadovauja gen. Makno. A 

Lenkai rytinėj Galicijoj iš
blaškė bolševikus ir generolo Bu
denny raitarijai užtaisė kilpas. 

LONDONAS, Ru*s t 1. -
Čia LietuVoe reprezentantas 
pranešė, k a d Lenkai paėmė 
Suvalkus. 

Be to, pranešta, jog viena 
Lenkų divizija maršuc.ja an t 
Seinų, rytuose nuo Suvalkų. 

i 

L E N K A I ŽUDO ŽYDUS. 

N ŽINKELĮ . 

— 

L E I S BOLŠEVIKAMS LEN
KAMS T U R Ė T I TARYBAS. 

Varšava, Rugp. 31. — Sulig 
ofieijalio Lenkų pranešimo, 
gen. Budenny ra i tar i ja pažan
giuoja. Budenny tikslas per
kirsti Lenkų frontą ryt inėj 
Galicijoj. 

J o rai tari ja išpalengva va
rosi pirmyn link Zamoisc, 
š iaurvakaruose nuo Lvovo, 
nežiūrint Lenkų priešinimosi. 

Tečiaus kai-kuriose vietose 
ta ippat ir Lenkams pavyksta 
pasivaryti pirmyn. 

Šiaurryt iniam fronte, Lenkų 
pranešime sakoma, linijoje 
(Jrajevo, Osowec, Baltstogė ir 
Brest-Litovsk priešakinės Len
kų armijos sargybos užėmė 
Sokolko, Loghika, Orzechowo, 
Czachi, Ppsborze ir Wercbow-
ieze. 

"N iekam tikęs f ron tas . " 

Taip sako Lenkijos viršinin
kas Pilsudskį. Pranešime Len
kų spaudai jis sako, jog ry
tuose talkininkų nusta tyt i 
Lenkijai rubežiai niekam ti
kę, ^vpač strateginiu žvilgsniu. 

"KeKose vietose Brest-Li
tovsko ap i rubė je , " sako Pil
sudskį,, " m e s jau perėjom tal
kininkų nus ta ty ta liniją. Šiau
riuose da r prieiname. Sustoti 
toje linijoįe i r apsikasti reiš
k ia ne kitką? kad mes, Lenkai, 
sutinkame su tuo frontu ir su 
rytiniu rubežiu, kaipo palan
kiu mūsų aspiracijoms. Tdip 
neturėtų b u t . " 

Pilsudskį toliaus pareiškia, 
jog Lenkams toje linijoje ap
sistoti butų nedovanotina-klai
da. 

J i s atranda, jog Rusų prob-

TAIKOS KONFERENCIJA 
BUS RYGOJE. 

Varšava, Rūgs. 1. — Lenkijos 
vyriausybė atšaukė savo delega
tus is Minsko. Kai-kurie delega
tai jau yra Varšavoje. Kitus par-
kviesti pasiųsta kurjeras. 

Lcnkų-bolševikų taikos konfe
rencija seka Rygoje. 

CORKO MAJORAS LABAI 
BLOGAS. 

Londonas, Rūgs. 1. — Corko 
majoras MeSweeney jau ant mir
ties slenksčio Brixtono kalėjime. 
Nėra jam susimylėjimo. 

Airijos mieste Belfaste riaušės 
nepertraukiamos. Per keletą die-
mj» nnžudvta. £3 žmonės, 

Žydai šaudomi kaipo išdavikai 

NUBALSAVO STREIKUOTI. 

Varšava, Rugp. 31. — Mies
to Siedlce tarybos parėdymu 
ten suareštuota 400 Žydų ir 
pas ta ty ta karo teisman už gel
bėjimą priešininkui. 

fHrmąją dieną karo teismas 
pasmerkė mirior) dešimtį Žy
dų. Penki iž tų tuojaus nu
galabinti . Kitiems del jų jau
nų metų mirties bausmė pa
mainyta kalėjimu. 

Šiandie "Lenkai nelalsvius 
turi padalinę į dvi g rup i : vie
noj Rusai kareiviai , ki toj su 
Rusais Kareiviais pabėgusieji 
Žydai. J i e suimami bendrai su 

j kareiviais nelaisviais i r k a l t ^ 
namį išdavystėje.^ 

Militarinė Lenkų valdžia y-
ra parėdai Aro tūkstančius Žy
dų pat raukt i karo teisman. 

Anglams nepavyko įveikti 
priešininką. 

• 

Paryž ius , Rūgs. 1. — Ara
bų #spėkos išnaujo perkir to 
Bagdado-Mosulo geležinkelį. 
Gi Anglų karuomenei, mėgi
nusiai Arabus išmušti iš Ba-
kuba, už 30mai l i i j nuo Bag
dado, karčiai nepavyko žygis. 

Prancūzų karo ofisas užgina 
pranešimą, buk Arabai aną 
dieną generolo Gouraud ka
ruomenė atbloškė ant Damas
ko. 

i • 
, 

NERIMAUJA PENNSYL-
VANIJOS ANGLEKASIAI. 
PREZ. VVILSONAS K R E I 

P I A S I Į NERIMSTANČIUS 
ANGLEKASIUS. 

Pataria jiems pasiduoti did
žiumas nuosprendžiui. 

r 
SEMIONOV LINKSTA P R I E 

BOLŠEVIKŲ. 

Apie tai jis pranešė Trockini. 

Copenhagen, Rūgs. 1. — Ži
nomas priešbolševikinis kazo
kų a tamanas rytinėj Siberijoj, 
gen. Semionov, kreipėsi į bol
ševikų karo komisarą Trockį 
priimti j j bolševikų armijon. 

Apie tai žinių paduota d<*-
pešoje iš Maskvos. 

Londonas, Rūgs. 1. — Ang?*-
jos anglekasių organizacija nu
balsavo streiką. Bet streiko klau
simą pavedė savo viršininkų nuo-' 
žiūrai. 

P E R PORĄ MĖNESIŲ RUB 
S I U V I A I N E T U R Ė S 

DARBO. 

Washington ? Rūgs. 1. — 
Kietų,fų anglių kasyklų darbi
ninkus taikinti su kasyklų 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANE

ŠIMAS. 

kompanijomis prezidento Wil-
sono paskir tos komisijos did- militarinei valdžiai pareiškė ne 

( " D r a u g u i ' ' te legrama) . 

Washington, Rugp. 31. — 
Klimo kablegramoje iš Kauno 
sakoma: 

Rugpjūčio 27 Lietuvos vy
riausybė pasiuntė notą Sapie-
hai , Varšavoje. Pranešė jam 
apie Lietuvos netitralybę Ru-. 
sų-Lenkų karo metu. Lenkų" 

MINSKE P E R T R A U K T O S 
TAIKOS TARYBOS. 

VĖSULA PADARĖ BAISIUS 
NUOSTOLIUS. 

Manila, Philipinų salos, Rūgs. 
1. — Praeitą naktį Čia siautė bai
si vėsula. Padaryta milžiniški 
mieste nuostoliai. Mieste nėra 
šviesos. V. 

Varšava Rūgs. 1. — Lenki- l e m a i i&™&ti y ra tik dvi pr ie 
• "1 1 J * • v 

L E N K I J A I GRŪMOJA ŠIL 
TINĖS E P I D E M I J A . 

Rusai konfiskavo ligoninių 
daiktus. 

Didžiuma delegatų išvažinėjo. 
Varšava, Rugp. 31. — Sulig 

pranešimo l>evieliu telegrafu iš 
Minsko, tenai per t rauktos tai
kos tarybos Lenkų su bolše
vikais. 

Didžiuma tų i r ki tų delega
tų išvažinėjo. Lenkai išvažia
vo Brest-Litovskan, gi bolše
vikai Maskvon. 

Sakoma, ka ip tief t a ip kiti 
nu tarę suvažiuoti Rygon pra
ėjus savaitei. 

žiuma nusprendė anglekasiams 
padidint i užmokesties 17 nuo&. 
Komisijos mažuma su tuo 
griežtai nesutiko. Mažuma rei
kalavo paskirt i didesnį nuoš. 
Prezidentas Wilsonas komisi
jos didžiumos nuosprendį pat-
V 

Pakilo nerimavimai. 

Su tuo komisijos didžiumos 
nusprendimu nesut inka nei 
pa tys darbininkai anglekasiai. 
J i e tikėjosi ku r -ka s daugiau 
pelnyti. 

Iš to dabar paki lo nerima
vimai ir anglekasiai grūmoja 
streiku, jei komisijos mažu
mos balsas nebus išklausytas. 

Prezidento Wilsono parėdy
mu Darbo sekretorius Wilson 
sušaukia susirinkimą operato-

Baltimore Md~ Buc*. 1. - ^ . . > , . , , f\ . ^ 
rjų ir anglekasių bendrojo k 6-

pereit i Lietuvoj rubežių, ku
riuos saugoja Lietuvių armija. 
Suvalkų gubernijoje, kur ru
bežiai d a r nenustatyt i , Len-
kams pasiųlyta laikinai de
markacijos linija, einanti per 
Grabovą Augustavą ir Stabi
lią. 

Vinikas. 

E INA POLITIKINĖ K A M 
P A N I J A 

— 

P o augštų uždarbių laikotar
pio čia apie 11,000 rubsiuvių 
sumažėjo darbai . Dirbama po 
dvi ar t r is dienas savaitėje. 
Pranešta , jog per Spalį ir La
pkrit į visai nebusią darbų. 

Bedarbės priežastis — tai 
augšta drabužių kaina. Žmo
nės neperka. Pagaminta dra
bužių pervirš taip# kad nėra 
kur padėti . 

. . i i i 

ATSISTATYDINO ISPANI
J O S MINISTERIAI . 

Ima kiti kitus purvinti. 

Paryžius, Rugp. 31. — Iš 
Madrido pranešta , kad atsista
tydino Ispanijos ministerių ka
binetas 

= 

VOKIEČIAI NAUDOJASI tuos pagrobtus iš Lenkų ter i 

jos vyriausybė kreipėsi į Lie 
tu vos vyriausybę leisti Rygo
je Lenkams turė t i taikos kon
ferenciją su bolševikais. Į tai 
prielankiai Lenkams atsakė 
Latvrjos vyriausybė. 

REZIGNAVO RUMUNIJOS 
KABINETAS. 

Paryžius, Rugp. 31. *— Iš 
Viennos per Berlyną pranešta, 
jog atsistatydino Rumunijos 
ministerių kabinetas su prem
jeru Averesco. 

RUGSĖJO 1, 1920. 

• 

Chieago ir priemiesčiai. — Gra
žus oras šiandie ir rytoj; maža 
atmaina temperatūroje. 

Vakar augsčiausia temperatū
ra buvo 73 d., žemiausia — 651. 
-Saulė teka 6:15, leidžiasi 7:24. 

moni: arba besustojimo maršu-
oti pirmyn ir pilnai sutruškin-
ti bolševikus, kad jie į Lenkus 
paskui prabiltų k i tok iuo tonu, 
arba laikyt i es talkininkų nus
tatytos linijos, pasiduoti bol
ševikų troškimams ir kuovei-
kiaus padaryt i taiką su jais. 

Reikalinga energija. 

" Lenkai privalo kuoveikiaus 
pi kilti i r pavartot i visą ener
giją prieš bolševikus, nežiū
r int tos rytinės linijos, ' ' sako 
Pilsudskį. " L a i k a s yra bran
gus. Nelengvas daiktas inkar-
ščiuoti Lenkus ir jie šiandie 
jau a tvėsę . " 

Pilsudskį stovi jau ne už 
istorinius Lenkijos . rubežius, 
bet už natūral ius. Tas reiškia, 

* • 

kad jam norisi i r vėl Lietuvos 
ir Latvijos teritorijų i r visos 
Baltgudijosv 

Danz/gas, Rūgs. 1. — Po 
bolševikų užpuolimo kai-ku
riose dalyse Lenkijos ima .siau
sti šiltinės epidemija. Pasako
jama, jog Rusai Lenkijon įne
šę, visokių ligų. Kas aršiau
sia, kad jie Lenkų parengtose 
ligoninėse visur sukonfiskavę 
visokius gydymui reikalingus 
daiktus. 

Po didžiulio ka ro Lenkijoje 
buvo pakilusios visokios ligos, 
kurios vos buvo sustabdytos. 
Šiandie y ra kur-kas , aršiau. 
Nes reikia išnaujo viską ga
minti i r pa tva rky t i . 

GROBIAIS IS LENKIJOS. 

Varšava protestuoja prieš tai. 

Danzigas, Rugp. 26 (Suvė
linta. Rašo tingi, laikr. kores
pondentas) . — Ketvirtosios 
Rusų sovietų armijos nupuoli
mas pasibaigė t ikromis baise
nybėmis rytinas Prūsijos pa-
rubežiais, įfcae šalimais Prū
sijos miesto Jobannisburg . Ru
sų kareivių padėjimas, sulig 
gautų čia žinių, pasibaisėti-
»na«. į 

Per mažą Prūsijos parube-
žių sodžių Willenburg, dieno-

A N G L U A S U L A I K * ANG- Į1™8 i r naktimis t r auk ia bėga-
LIŲ IŠVEŽIMĄ. 

Washington, Rugp. 31. — 
Valstybės depar tamentas gavo 
žinių nuo generalio konsulio, 
jog Anglijos vyriausybė sulai
kiusi savo anglių išvežimą į 
svetimas šalis. 

Tas padary ta del galimo an
glekasių streiko Anglijoje. 

Anglijos uostuose stovi be 
nieko 375 angliški garlaiviai 
del pr i t rukimo anglių. 

linės eilės Rusų kareivių ir j iems atsipriklijęs. 

toriju da ik tus a t ima nuo Ru
sų i r konfiskuoja. Paskui tai 
visa pasiunčia Vokietijon. 

Teko girdėti , kad per Dan-
zigą Vokietijon pasiųsta net 
penki ilgi t raukiniai su tais 
daiktais . 

Netekę darusmės. 

Iš įvairių versmių tenka pa
t i r t i , jog sovietų kareiviai po 
nugalėjimo netekę jokios 
drausmės ir kas sau pakrikę 
po visas apylinkes. Ka ip ofi-
cierai, t a ip kareiviai Vokie
čiams pasakoja, jog jie buvę 
su pr ievar ta paimti kareiviau
ti. I r kaveiviavimas . todėl-

būriai Rusų^ moterų su vai
kais. Dangelis y r a važiuotų, 
bet didžiuma pėsčių. 

Vaižiuoti Rusai prisikrovę 
kupinus vežimus visokių daik
tų ir gerybių, paimtų nuo Len
kijos gyventojų. 

Lenkija protestuoja. 

Lenkijos vyriausybė paga
mino protestą, prieš Vokiečius 
atkreiptą. Neg Vokiečiai visus 

x 

Rusų kareiviai ineidami ry-
tinėn Prūsi jon su savimi at
sinešė d a u g visokios karo me
džiagos, neskai tant ginklų ir 
amunicijos. 

T a d talkininkų komisija iš 
Karal iaučiaus iškelia\įo į Will-
enburg su tikslu painiti prie-
žiuron karo medžiagą., 

Moterys su vaikais ta ip išal
kusios, kad visur maldauja 
Vokiečių duot i nors duonos. 

miteto užmokesties klausime. 
Susir inkimas įvyks Scrantone, 
Pa., ry to j . Susirinkime kont-
rak tan bus in t rauk ta naujai 
padidinta užmokestis. Tas 
kontraktas turės veikti ' ligi ko
vo 31, 1922 m. / 

' Prezidento atsil iepimas. 

Kuomet komisijos mažuma 
paskelbė savo raportą, visai 
priešingą didžiumos nuospren
džiui, i r kuomet t a rp darbi
ninkų pakilo nerimavimai, pre 
zidentas Wilsonas paskelbė at
siliepimą į .anglekasius per ko-
misijosi mažumos narį Fer ry , 
kurs atstovavo darbininkus . 

Prezidentas atsiliepime pri
pažįsta, jog komisijos didžiu
mos nuosprendis teisingas, jog 
darbininkų atstovai buvo su
tikę pr i imti didžiumos nuos
prendį be jokio nepasitenkini
mo. Tuo^tarpu š iandie 'pasi ro
do priešingai. 

Prezidentas išreiškia pasiti
kėjimą darbininkais , kad jie 
supras šiandieninę padėtj i r 
ir gera valia pri ims komisi
jos didžiumos nuosprendį be 
jokių naujų nesmagumų visuo
menei ir #yriausybei . 

Anglekasių susirinkimas. 

K a i p šiandie Scrantono ap
skričio anglekasių ats tovai su
šaukiami susir inkiman. Bus 
tar tas i , kas darbininkams pra
dėt i komisijos mažumos rapor
to klausime. 

Komisijos mažuma stovi nž 
27 nuoš. daugiau užmokesties 
darbininkams. Didžiuma tik 
už 17 nuoš. Didžiumos nuos
prendį patvir t ino prezidentas. 

Rytoj gal jau bus žinoma, 
ką bus nutarę pa tys darbinin
kai. K a i p kas nuomoniauja, 
kad darbininkai stovės už ko
misijos mažumos raportą. 

Įsisiūbuoja Amerikoje po-
litikinė kampanija prieš rinki
mus prezidento. I r ka ip visuo
met neapsieina be t rukšmo, be 
drabstymo purvais . 

Tomis dienomis republikonų 
parti jos sluogsniuose. pakėlė 
d a u g t rukšmo demokr. par t i 
jos kandidatas į šalies prezi
dentus, Ohio valstijos guber-
natorius Cox. 

J i s vienam kur ta i susirin
kime kalbėdamas pras i ta rė , 
jog republikonų par t i ja š įmet 
savo kampanijai žadant i su
r inkt i i r išleisti 15 milijonų 
dolierių. • 

Tasai išsireiškimas republi-
konus t a ip daug užgavo, kad1 

jie kandidatui Cto^ui kuoneį 
pradėjo grūmoti teismu. I r už 
tai šiandie jam republikonų 
spauda nesigaili epitetų. T i k 
vieni pašiepimai pilasi, ka ip 
iš kokio gausybės rago. 

Tuo ta rpu republikonų par
tijos nacijonalio komiteto iž
dininkas Upham Chicagoje 
paskelbė, jog republikonų par
ti ja prezidencijalei kampani
ja i neišleisianti daugiau, ka ip 
4 milijonų dolierių. 

Nestebėtina, jei keliami tru-
kšmai. J u k ligi r inkimų pali
ko t ik d u mėnesiu. 

KURDAI ŽUDO ARMĖNŲ 
MOTERIS IR VAIKUS. 

Paryžius, Rūgs, 1. — Iš Kon
stantinopolio pranešU^ jog 
Kurda i Anatolijoje išžudę 400 
Armėnų. 

Armėnus vyrus jie sušaudę, 
bet moteris i r vaikus uždarę 
bažnyčion ir šitą padegę. Žu
vusios liepsnose moterys su 
vaikais. 

PINIGU KURSAS, 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Rugpjū
čio 31 buvo tokia sulig Mer-
chants Loan aad Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.56 
Lietuvos 100 auksinų 2.07 
Lenkijos 100 markių .4B 
Vokietijos 100 markių 2,07 
Prancūzijos ui $1.00 14 fr. 40 
Italijos už $L00 21 1. 40 
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UBTCTTŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

'• "DRAUGAS" 
KAnM. kaflritftu išskyrus nedekiWi tas. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams . . . . . . v . . . . . ..•.•• • $8.00 
Pusei Metq ..>:»,..JŪ«>••• •» **®® 

BUV. VALST. 
Metams $600 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata mokasi lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne mio Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisius* Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar eiprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

- * 'Draugas ' ' Pnblishing Co. 
2334 S. Oakley Ave. Chicago. 

K t t K **??* • 

Krutamieji Paveik
slai. 

-

Prancūzas Daguerre 1831 m. 
išrado būdų nuimti paveikslus 
nuo daigtu. su chemijos ir švie
sos pagelba. Tat vadinasi fo
tografija. Fotografuoti galėjo 
tiktai nekrutančius daigtus. 
Trumpai prieš pabaigą de
vynioliktojo šimtmečio Ameri
kietis Thomas Edison išra
do būdą imti paveikslus nuo 
krutančių daigtų ir juos pa
didinus atkartoti ant drobės 
perleidžiant paveiksluota, kas
piną per tamtikrų žiburį. Tat 
vadinasi kinematografas. 

Kinema Orekų kalboje reiš
kia judinamą daigtą, grafe— 
reiškia raštą. Ištiesų reikėjo 
pavadinti kinemafotografas, 
bet tai butų išėję perilga, to
dėl fotos (šviesa), tapo išmes-

# 

ta iš vardo, o liko tik kinema
tografas. Daugelije vietų ir jį 
sutrumpina palikdami tik vie
ną žodį kinema. Anglai ir 
Prancūzai jį rašo cinema. A-
merikoje tat vadinasi motion 
pietine, kuomet kalbama gra
liai , o neišlavinti, žmonės sa
ko mooving pietures (kruta
mieji paveikslai), o nickels-
ho\v sakosi juokais arba su 
paniekinimu. 

Kinematografai arba kruta
mieji paveikslai labai greitai 
praplito visame pasaulyje. 

-Pradžioje žmonės nelabai jų 
mėgdavo, todėl jų platintojai 

"rodydavo visokių dalykų su
keliančių žemuosius gyvuliš
kus žmogaus jausmus: paleis
tuvystę, pagiežą* žmogžudys-
tes? vagystes. Ilgainiu kas 
kart daugiau žmonių rinkda
vosi pažiūrėti. Tada imta nau
dotis kinematografais ir gra
žiems pasilinksminimams. Ka
rės metu juos panaudota tė
vynės meilei sukelti. Taip da
rė Rusai 1904 ir 1905 metais, 
taip darė ir Amerika 1917 bei 
1918 metais. Taip darė ir vi
sos kitos viešpatijos. Kinema
tografą ėmė vartoti mokyklos, 
parodydamos vaikams-, kaip 
dirbtuvėse koki nors daigtai 
padaromi. Tapo pritaikintas 
kinematografas ir tikėjimo ti
kslams Aktoriai atlošdavo 
Mozės, Kristaus ar šventųjų 

Z gyvenimų įvykius, o tamtikri 
pramoninkai nuimdavo nuo to 
paveikslus ir sudarydavo ki
nematografų juostas, vadina
mas f Urnomis. 

Šiandie į . kinematografus 
,.susirenka žmonių dusyk dau

giau negu į mokyklas, bažny
čias ir paskaitas. Todėl Ame-

s rikos miestas Los Angeles la
bai <inark'rai auga, nes jis dir-

• ba kinematografu filmas arba 

šinas. 1910 m. tame mieste bu
vo 300,000 gyventojų su virš
um, o 1920 jame jau buvo 
500,000 su viršum. 

Kas nori skaityti laištaštį, 
tas turi mokėti pažinti raides. 
Kinematografe žiūrint to ne
reikia. Tečiaus per kinemato-
garafo paveikslus taip kaip 
per kalbėtojo žodžius ineina 
žiūrinčiam į galvą minčių ir 
į širdį jausmų. Kas pagriebia 
žmonių protus, ir širdis, tas 
valdo juos labiau negu kad 
butų jiems uždėjęs geležinius 
pančius ant kojų ir rankų. 

Ir» savo tikėjimo ir savo tau
tos neprigulmybę laikysime 
stipriai, jei mokėsime pastaty
ti gerus krutamus paveikslus 
prieš tuos, kurie gali mums 
kenkti. Iki šiol žmonės tei
singai k&lbėdavo, fcad prie di
džių galingiausių pasaulio 
viešpatijų reikia pridėti laikr-
raštija, nes ji per spaudos 
lapus valdo pasaulį nemažiau 
negu galingieji karaliai ar 
prezidentai per kariuomenes. 
Dabar reikia sakyti, kad ir 
kinematografija yra galybė 
mažu kuo menkesnė už spau
dą šiandie. Rytoj gal kinema
tografija bus jau galingesnė 
už laikraštiją. 

Todėl mes pritariame p. 
Vaškui, kad jis važinėja per 
Amerikos Lietuvių kolonijas. 
Tik patartume saugotis ne
protingų apgarsinimų kaip 25 
Rugpjūčio. 

Tarptautinis Laikraštis. 
3 5 = 

Negaus Jie 

i LU f l 

0&( 

Iš Kauno kablegramoje pa
tvirtinta žinios; kad Lietuvių 
karuomenė pilnai užėmė Vil
nių, pasitraukus iš ten bolše-/ 
vikams. 

Bet štai dabar parėjo žinių, 
jog Lenkai išnaujo kėsinasi 
paimti Vilnių nugalėję bolše
vikus. 

Anot telegramų, Lenkai 
briaujasi- ant Augustavo ir 
Suvalkų. Jie nori paimti Gar
diną. Jei pavyks jiems su 
Gardinu, jie pulsis ir prieš 
Vilnių. Tokiuo žygiu Lenkai 
pakels karą prieš Lietuvą. 

Paimti Vilnių labjausiai no
rįs Pilsudskį, Lenkijos valdy
tojas, kurs yra pusiau socija-
listas ir pusiau nacijonalistas. 
Tai Lietuvos renegatas. J is 
gimęs Vilniaus gubernijoje. 
Tad Vilnius jam ir parupęs. 

Gimęs jis ir augęs Lietuvo
je. Bet išaugęs atsižadėjo sa
vo šalies ir prisiplakė tarnau
ti svetimiems. Šiandie jis 
Lenkams parduoda savo gim
tinę šalį. Nes Lenkai jį pakė
lė į savo viršininkus. Del to 
reikia juk ir pasižymėti. 

Pa tys ' Prancūzai yra prie
šingi Pilsudskio žygiams, kad 
jis turėtų išnaujo su savo ka-
rutmiene įsibriauti į svetimas 
teritorijas. Anglija ir Suv. 
Valstijos perspėjo Lenkus ne
lysti, kur nereikia. 

Bet Pilsudskį nusprendęs 
atsiimti Vilnių. 

Mes galime už^įkriuti, jog 
jis negaus Vilniaus, gi gavęs 
nepasidžiaugs. 

Negali gauti, nes Vilnius ne
priguli Lenkijai. Vilnius yra 
Lietuvos sostinė. Tai pati Lie
tuvos širdis. Kaip Lenkai 
niekam negali atiduoti Var-
šavos,. taip Lietuviai niekam 
Vilniaus. 

Pakels. Pilsudskį karą Lietu
vai, tai jis ir turės karą. Te
gu Lenkai paskiau nesakys, 
kad prieš juos pakilę Lietu
viai. Tegu paskui nesuvedžios 
pasaulio savo skelbiamais vi
sokiais prasimanymais apie 
Lietuviui ir Lietuvą. 

Lietuviai bolševikų-Lenkų 
kare yra neutraliai. J ie pir 
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Rugpjūčio mėnesyje Šveica
rijoje kilo sumanymas įkurti 
Katalikišką Tarptautinį Spau
dos Komitetą. J o centras turė
tų būti Fribourg'e. Komiteto 
uždavinys butų surinkti žinių 
apie katalikišką laikraštiją vi
same pasaulyje. 

Komitete jau kilo sumany
mas įkurti laikraštį keturiose 
kalbose: anglišką, ispanišką, 
vokišką ir prancūzišką. Ar tas 
sumanymas įvyks, tai dar ne
žinia ir ne nuo jo įvykimo pri
klauso komiteto naudingumas. 

Įvairių tautų atstovai jau 
išreiškė savo norą prisidėti 
prie Komiteto, nes supranta jo 
naudingumą. 

Pasaulyje Žydų yra apie 15 
milijonų, o katalikų apie 300 
milijonų. Tečiaus pasaulio 
laikraštijoje daug labiau žymu 
Žydų įtekmė negu katalikų. 
Mat katalikiškoji mintis ir 
dvasia veikiau krypsta į pasi
šventimo srytis. Ligonbučių 
aptarnavime, jaunuomenės mo 
kinime ir kituose tokiuose da
lykuose katalikystė turi už
ėmus daugiau negu jai pri
klausančią vietą. Bet mųs 
Bažnyčia mažiau negu jai pri
tinka turi vietų politikoje ir 
laikraštijoje. 
9 Po karo kataliku darbštu
mas politikoje padidėjo. Didė
ja jisai taip-gi ir laikraštijoje. 
Jau negana užsiimti vienais 
pasišventimo darbais, kuomet 
klaidinga politikos ir laikraš
ti jns pakraipa parodė, kiek ne
laimių moka padaryti pasau
liui. Pagalios, karo pasekmių 
atitaisymo metu neapseina be 
pasišventimo ir tos darbštumo 
srytys, kurios seniaus duodavo 
tik garbę ir galybę, būtent po
litika ir spauda. 

Keturkalbio laikraščio su
manymas mums išrodo nevy
kęs, nes kiekvienam skaityto
jui bus naudinga tik viena 
laikraščio dalis, o trys kitos 
bus priedas be naudos. Ketu
rios minėtosios kalbos, tiesa, 
yra labiausiai praplitusios pa
saulyje, bet jos vistiek nesuda
ro katalikystės, tai-gi neįvyki
na tarptautiškumo. Prancūzi
joje išeina vienas vienos re-
dafteijos katalikiškas laikraš
tis. La Croix (Kryžius). Nors 
jis yra skiriamas tik vienai 
tautai, tečiaus jis yra spaus
dinamas tuo pačiu laiku 65 
įvairiuose miestuose. Tarptau
tinis katalikiškas laikraštis 
galėtų būti, bet jis turėtų da
ryti kaip La Croix, t. y. išei
dinėti, daugelyje vietų vien
kart. Tų vietų galėtų būti keli 
šimtai ir kelios dešimtys kal
bų. Tokis dienraštis turėtų ke
liolika milijonų skaitytojų ir 
daug įtekmės. 

Kiekviena tauta jame turė
tų savo skyrių, pavestą sa
viems reikalams. Tų reikalų 
tirštą ir aiškią sątrauką ji ga
lėtų perduoti į bendrąja tarp
tautinę dalį. Tokiu būdu jai 
butų didelė nauda. 

Šitokį laikraštį organizuo
jant reikėtų iaugotis vienos 

Bet jei Lenkai briausis Lietu
vos teritorijon, reikš jie nori 
karo. 

Tufės jie karą, bet Vilniaus 
negaus. Lietuviai išgalės ap
ginti savo šalį nuo užpuolikų. 
Jei patys vieni nesugebės ap
siginti, pasikvies talkon savo 
kaimynus/ 

Jei Lenkai nepasimokino 
praeitimi, jie bus pamokinti. 
Išmoks Jie kaip reikia gerbti 
svetimus rūbelius, svetimas 
žalis. Jei jie paty.i nesusipran-

stambios, kliūties. Didžiųjų 
tautų katalikai: Anglai, Pran
cūzai ir Vokiečiai į mažąsias 
tautas dažnai žiuri vienaip su 
nekatalikais savo tautiečiais 
ir mintija, kad toms mažo
sioms tautoms labai malonu 
virakėti didžiųjų tautų pilvuo
se. Ta klaidingoji i r žalingoji 
pažiūra nėra visatine katali
kuose, bet ji yra gana galinga. 
Kol j i nesusilpnės, tol tarptau
tinio katalikiško laikraščio su
manymas liksis neišpildytas. 

Gal mes ir perdaug įsišnekė
jome apie sumanymą kilusį 
naujame Tarptautiniame Ka
talikų Spaudos Komitete. Su 
tokiais pirmaisiais rimtų Ko
mitetų sumanymais dažniau
siai būva kaip su šuniukais: 
pirmuosius skandina. • 

Bet pats Komitetas nebepir-
mas ir skandinamas nebus. 
Leono XI I I laikais tame pa
čiame Šveicarijos Friburge bu
vo socijalių tyrinėjimų komi
tetas. J i s dirbo ir darbų vai
siais bei prityrimais dalinosi 
su kitais kitų tautų tokiais ko
mitetais. Iš jų visų bendro 
darbo išdygo enciklika Rerum 
Novarum, kuri sudarė krik
ščionišką socijologiją. 

Benediktas XV vai d \ UJO iš
minties mokinosi Leono XII I 
laikais. Kaip tuomet darbi
ninkų reikalai buvo dideli ir 
neištirti, taip dabar1 spaudos 
reikalai yra dideli ir neapru-
pintį. Leonas XII I aprūpino 
darbininkų reikalus. Benedik
tas XV aprūpins spaudos rei
kalus. I r vienas j r kitas ne-
laužsia iš piršto savo įsakymus, 
net ilgu daugelio žmonių rūpe
stingu darbu ištiria reikalą, 
feejiais atvejais apmintija 
Kristaus mokslo Šviesoje, ap
svarsto ir tik paskni jau lei
džia gyveniman. 

BOLŠEVIKŲ PINIGAI, 
... .* . 

ta- ir nesusivaldo, suvaldys 
juostas ir jiems PUal ingas ma ' mutiniai' neužkabins Lenkų.' juos svetimi. 

Iš Rusijos pareina žinių, 
kad tenai bolševikų valdžia 
l)e blogų (Jaiktų įvedusi ir 
naudingų. Nepagyvenus Rusi
joje po bolševikų valdžia, )ie-
galima nieko tikra pasakyti 
apie tuos geruosius daiktus. 

Vis-gi gana gerai yra žino
ma, jog bolševikai naudos 
Rusijai nedaro. Kad atlikti to 
kiai didelei tautai, kaip Ru
sai, kokius naudingus daiktus, 
reikia didelio pasišventimo ir 
pasidarbavimo. Reikia tam ti
kslui dėti ne bile kokius abe
jotinus arba supuvusius pama
tus, bet stiprius, ant kurių tu
rėtų atsilaikyti valdžios i r ša
lies ateitis. 

To visa tuo tarpu neįžiūri
ma bolševikinėj Rusijoj. Tie
sa, bolševikai g # ir perdaug 
darbuojasi ir nnsidirbę savo 
politikinių priešininkų įveiki
me. Bet kitokie daiktai atlie
kami bi tik šiai dienai, be jo
kio pagalvojimo apie viešpati
jos ateitį. » N 

Kad valdžiai ir valstybei bu
tų pasisekimo ilgus metus gy
vuoti, pirmas daiktas patvar
kyti šalies finansinę padėtį. Be 
finansinės, tvarkos nei jokia 
valdžia jokioj šalyj negali il
gai gyvuoti. Finansinis šalies 
patvarkymas — tai svarbiau
sias valdžiai ir valstybei pa
matas. Be to pamato turi grių-
ti kuonaudingiausi įvesti daik
tai ir visokios reformos. 

Tuo tarpu bolševikų valdžios 
finansuose kaip kartės ir nė
ra tos reikalingos tvarkos. 

Nuo pradžios, kaip bolševi
kai įgijo Rusijoje valdžią, jie 
pradėjo #spauzdintį poperiuius 
pinigus. Spausdina jųps ir 
šiandie.. BoUevikiniai rubliai 

po visą Rusiją ilvežiojanii ge
ležinkelių vagonais ir veži
mais. 

Spausdina jie pinigus neat-
sižiuririt į tai, kokią turi ver
te jų tie pinigai. Neatsižvel
giama nei kiek į aukso atsar
gą. Nežiūrima, kad jų išlei
džiami pinigai butų kuom nors 
gvarantuojami. i 

Ve kodėl , šiandie Rusijoje 
bolševikinių pinigų yra kaip 
šieno ir didesnėji dalis neturi 
jokios vertės. 

Vienas laikraščių korespon
dentas mieste Don, Rusijoj, 
nesenai mėgino pastoti mili
jonieriumi. Už $25 ameriko
niškus jis nusipirko milijoną 
bolševikinių rublių. 

Tečiaus tas naujas milijo
nierius neilgai džiaugėsi tuo 
" t u r t u " . Su viena diena pra
leido milijoną rublių. Nes už 
vienus pietus jam prisjejo at
skaityti 60,000 rublių. Už pa
važiavimą karietėle nuo jo 
paimta 15,000 rublių. Išryto 
skaitėsi jis milijonierius, gi 
vakare pasijuto turįs kišeniu-
je vos keletą rublių. 

Be abejonės, bolševikai ži
no, kad su tokia finansine tvar 
ka negalima toli nuvažiuoti. 
Gi jei tą žino, tad kodėl ne
patvarko šalies finansų? Ma
tyti, jie jaučiasi negalėsią ilgai 
valdyti Rusiją, tad kokiam ga
lui dar rupinties patvarkymu. 

Jei šiandie bolševikų pini
gai neturi jokios vertės ir tų 
pinigų dirbama vis daugiau, 
yra aiškus bolševikų ^aidžios 
nepastovumas. Aišku, kad jie 
pataikauja tik tamsių minių 
jausmams, idant su tais be 
vertės popergaliais sukurstyti 
minias prieš savo politikinius 

^priešininkus. 
Pavyks jiems laikyti paža

bojus tamsias minias, gerai. 
Nepavyks, tuščia jos tos Rusi
jos. 

Nereikia tad ir stebėties, 
kad su tokia šiandie suirusia 
savo finansais Rusija nei 
viena didesnėji šalis nenori 
atnaujinti prekybos arlm kito
kių finansinių santikiu. 

Bolševikai nedaro naudos 
Rusijai. Nes nemano, kad jų 
valdžia įsigyventų ilgioms me
tams. Jiems rupi t'us. nuosa
va laikina gerovė. 

Abišalis. 

LIET. LABD. SĄJUNGOS 
CENTfcO PROTOKOLAS. 

i • .- — — 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI, •j * 

ar 
_ 

Lietuvių R.-K. Am. Labd. 
Sąjungos Centro pusmetinis 
susirinkimas buvo trečiadie
nyje, Liepos 28 d., 1920, 8 
vai. vakare, Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje, prie 
Union ir 18-tos gatvės, Chi-
cagoje. 

Susirinkimą atidarė pirm. 
A. Nausėda malda. 

1) Protokolos iš praeito su
sirinkimo buvo perskaitytas 
ir priimtas su šituo pataisi-
mu: 5-ta kuopa kapų puošimo 
dienoje aukų surinko ant 6v. 
Kazimiero kapinių $188.02, o 
praeitame protokole pažymė
ta $124.02. v 

2) Pikniko komisija Anast. 
Valančius, B. Sekleckas ir 
Jonas Mikolainis išdavė ra
portą iš buvusio Centro pik
niko, Liepos 18 d., Bergmanas 
darže, Riverside, 111. 

Įplaukų pikniko dienoj bu
vo $685.11. 

Išlaidų $331.30. 
Pelno liko $353.81. 
Įplaukos už serijas tilps 

sekančiame protokole, nes ne-
visos kuopos pridavė par
duotus tikietus. 

Centro susirinkimas dėkoja 
komitetui už pasidarbavimą,vi 
šiems darbininkams už patar
navimą pikniko dienoje ir vi
siems svečiams už prijautimą. 

3) Nutarta, kad butų su
šauktas direktorių susirinki
mas. 

4) St. Jucevičia Centrui 
pridavė čarterio kopijas, ku
rias Centro raštininkas pa
siųs tolimesnėms, anapus Cbi-
cagos, kuopoms. 

5) Organizatorius St. Juce
vičia pranešė, kad tapo sutver
tos naujos kuopos, būtent 21 
Kewanee, J1L ir 22 Rockford. 

G) Nutarta ir ateinantį me
tą rengti piknike ir tam tiks
lui tapo išrinkta komisija, 
kurion inėjo: Anast. Valan
čius, 1511 So. 49-ih Ct., Ci
cero, 111., B. Sekleckas, 3427 
So. Auburn ave., ir Ant. Nau
sėda. * r • 

7) Sušaukti Lab. Sąjungos 
seimą. įnešimą davė p. St. 
Jucevičia. Kuopų atstovai 
vienbalsiai užgyrė ir po pla
taus pasitarimo tapo išrinkta 
komisija, kad tinkamai prisi
rengus prie pirmo Labd. Są
jungos seimo. Komisijon inė
jo : St. Jucevičia, 726 W. 18th 
St., Ąnt. Bislis, 761 So. Kol-
mar Ave. ir Bernardas Ne-
nartonis, 4343 So. Calilornia 
Ave. 

; » • • ' • • 4 
įmok Gerą Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai risur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 
j keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

na&tieaT Vietos atdaros. Specijalis 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina ViSUS. 

MASTEK 8CHOOL 
1*0 N. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4tų lubų. 

lfc>^— • • • • s w f • » » • • • » » » » » » i » ^ 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė saro ofisą po num, 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovą, moterų fg vy
rų Ugą. 

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

Telefonas Drexe] 2880 j 

» — 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GBABORTUS 

Pa ta rnau ju , laidotuvėse ko pigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užgonėdinti . 
2814 W. 28 PI. Chicago, HL 

J.P.WAiTCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIKTU VIS ADVOKATAS 
VAL. Vakarais 7 iki • 
Nedėliomis 11 iki 1. 

4509 S. Ashland Ave. Chicago, 1 
Phone Yards 1063 

— - « 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, 11X1 • OI* 

t 

— 8 Iki i i i i ryto; 
I po pietų Iki 8 vak. Nedėlio
mis ano i iki t va i 

• » • 

DR, S. NAIKEL1S l 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Ofisas Ir O/ve&imo vtets 

8252 So. HaUted Str. 
Ant Viršaus Universal State 
Valandos nuo 10 Iki 12 ryte: nuo! 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 

B 

• * . . 

S 

• » • • • • » • » • • » » » • » • • • • » • ! • • • • M 

Telefonas Bouievard 9109 

C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8831 S. Halsted Str. 
VALANDOS: 9—12 A- M. 

1—6; 7—8 P. M. 

OSTPINIGAI. 

Malonėkite pasakyti, kas b * ^ L ^ S ^ g M J S t 
su ost pinigais Lietuvoje, kada 
mųs valdžia savus pinigus iš
leist Ar jie bus nustoję ver
tės? 

Aš gavau nuo brolio laišką, 
kuriame rašo, kad Amerikie
čiai parvažiavę į Lietuvą, nori 
nusipirkt žemės, bet pardavi 
kai prašo pusė Rusiškų, pusę 
Lietuviškų pinigų, nežinoda
mi, kurie bus geri t o] i aus. 

S. Šipelis. 

Atsakymas. Ostpinigai ne
prastos savo vertės, kuomet 
Lietuvos valdžia išiois savuo
sius. Bet tuometK Lietuvos 
valdžia lieps žmonėms mainy
ti ogtus į lietuviškus. Jei kas 
nepaklausys ir nepermainys 
paskirtu laiku, tai tada ostai 
dar galės turėti šiek tiek ver
tės Vokietijoje, kuri juos iš
leido, bet ne Lietuvoje. Jie vi
sai neteks vertės, jei Vokieti
ja apgarsįs kliką, po kurio ost
pinigai nebus priimami. Nei 
Lietuva, nei Vokietija negali 
pagarshiti ostpinigrj. vertės iš-

šė, kad Labd. Sąjunga pada
rytų viešąją rinkliavą (tag 
day) Chicagos mieste, bet vė
laus-laiko dėlei įnešimas ati
dėtas sekančiam susirinkimui. 

Susirinkimą uždarė pirm. 
Ant. Nausėda su malda. 

Jonas Purtokas 
L. S. Centro rast., 

* 4441 So. Wasritenaw Ave., 
Chicago, UI. 

PIGUS PARDAVIMAS. 
Ant pardsvimo nedidelė ianuuKė iš
viso 3 akeriai, galima laikyti karvę, 
kiaulių, vištų it* prisiauginti daržo
vių kurias pardavus geras pelnas. 

Galima auginti kiaulių, nes tie pa
tys miesto gyventojai tuojaus nuper
ka, taippat ir daržovės ir pieną. Yra 
etuba žu 5 kambariais, gražus skie
pas gerai ištaisytas, tvoros šimet sta
tytos, gatvė akmeninė, vienas viors-
tas j miestą., žemė visa lygi kaip 
stalas. Čionai viskas auga, uogos ir 
kiti dalykai, lieka žagrė, akėčios ir 
kiti reikalingi dalykai. Cioaai yra ke
letas lietuviškų šeimynų, kurie turi 
lotus nusipirkę galima pirkti lotus 
ir būdavot!• 

Kas norėtų prie daikto nusipirkti 
lotų pardusiu labai pigiai ir da pa-
barguosiu, ta vieta netoli nuo Pitts-
burgho,"ant trūkio tiktai 60c. j Pitts-
burgh*. J, 

Priežastis pardavimo savininkas y-
ra siuvėjas ir turi biznj mieste ir 
negali apžiūrėti žeinėa užtat priver
stas parduoti. Išpardavimas bus per 

nyki lUO n e d a v u s n o r s pUSės-1 3 dienas Rugsėjo *,r «, ir 7. Kurie 
manote pirkti atvažiuokite ir galėsite 
nusipirkti žemės iabai pigiai, arba ' 
kas norės galės nupirkti visą farmą. 

MIŽJUS. 
276 P irk Ave, Clalrton, Penus. 

metų laiko permainyti ostus į 
paprastuosius savo šaltes pi-
m$us. 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 8222 
Res. 3114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

nuHmutiHHimeuininnffiiiiniiniiinnrimiiRtiin! 

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

Tel Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. «srd Str. 

Tel Prospect 3466. 

iiiiiiimniMMiniiiiiiiiiiiiiinsiiiiiiyiiiiį 

DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja M metai 

Ofisas S149 So. Morgan St. 
Kertė ift-re mL, Chicago, I1L 

8PECIJALI8TA8 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi enro-

nlškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki t po pietų, nuo « iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po plet. 
Telefonas Yards C87 

A. PKTRATIS g. FABIJONAS 

A. PETRATIS A C0. 
Mortgags Bank 

RE AL ESTATE—I*Sl RANCE 
European American Bureaų 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
LaivokoTtes 

NOTARUTSAS 
SOii W. tttJb Str. Ckicago, j į į 

Telephone Bouievard 91} 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
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KEWANEE ILL. 

Rugpjūčio 26 d. Lietuvos 
Laisvės Paskolos reikalais ir 
nmsų miestelį atlankė Lietu
vos Misijos pirmininkai p. J . 
Vileišis su p. J . Bagdžiunn iš 
Chicagos. Priėmimas įvyko 
miesto salėje. 7 vai. vakavę 
Ka\vanee's draugijos ir dau
gybę pavienių, kiek niekuomet 
nesusirinkdavo, su Elks benu 
nuėjo prie Parkside viešbučio 
patikti Misijos narį ir nulydėti 
svetainėn, kuri buvo pilna 

.prisirinkusių žmonių. 
J . NedvaraSj vakaro vedėjas, 

atidarė programa. Elks benas 
atgrojo " S t a r Spangled Ban-
ner . " Po to išėjo kalbėti mies
to majoras p. J . Andrews. J is 
pasakė gražių. Lietuviams 
prielankių prakalbų. J is sakė 
pažįstus savo miestelio Lietu
vius kaipo gerus darbininkus 
ir šios šalies piliečius. Baigda
mas prakalbų linkėjo Lietuvai 
ir Lietuviams, kad išsipildytų 
visi norai ir troškimai. 

Antru kalbėto jum buvo Ar-
thur Cook, iždininkas Union 
State banko. Šito prakalba 
taip-gi buvo graži ir beveik 
tokio ilgumo kaipir majoro. 
J is ragino pirkti Ii. L. P. 
bonus. I r vieno ir kito kalbos 
rodė, kad jiedu gerai pažįsta 
netik Lietuvius, bet ir pačių 
Lietuvį. 

Po jų kalbėjo p. J . Vilei
šis, lietuviškai, kurio kalbų 
tankiai minia pertraukdavo 
dideliu rankų 'plojimu. 

Paskui p. Bagdžiunas per
skaitė adresų, kuris užėmė a-
pie 15 minutų. Po to prasi
dėjo pardavinėjimas Liet. 
Laisvės Paskolos bonų. P." 
įtekmės geros, nes bonų nema
žai parduota. 

]rengime tos iškilmės, taigi 
ir pakėlime Lietuvių vardo, 
pasidarbavo renginio komite
tas i š : J . Nedvaro, P . Wet-
cliro ir B. Marshal'o. 

Misijos priėmimo vakarų ir 
iškilmes ant rytojaus labai 
plačiai aprašė Vietos angliški 
laikraščiai. 

Reng Komitetas. 

ima tikėti ir nejučiomis pa
tampa Lietuvos priešais. J ie 
netik patiki tokiems agen
tams, bet da ir aukų duoda, 
kad lengviau butų griauti 
Lietuvos nepriklausomybės 
darbas. 

Pardavinėjant Lietuvos Lai
svės Paskolos bonus retai at
siranda iš socijalistų arba lai
svamanių, kuris juos, pirktų. 
Jam tai valdžia negera, tai šis, 
tai tas; pamoja ranka ir eina 
šalin. 

Lietuvi, ar tu šiokios ar to
kios partijos, tu paeini iš 
Lietuvos, ta šalis yra tau 
brangi; tavo prabočiai už ją 
kraujų liejo, gyvastį padėjo. 
Tai gi ar gali tuos visus pa
sišventimus už menkniekį pa
laikyti? Dabar atėjo patogiau
sias laikas pakelti ilgai var
gusi;,, šiandie tau pasiliuosa-
vusių, Lietuvą. Tai-gi nepra-
l^iskime progos! 

Jeigu tau valdžia negera, 
tai negali rugoti ant Lietu
vos ir sakyti, kad ji negera. 
Tuos' pinigus tu neaukoji, tik
tai skolini, ir juos tau Lietuva 
sugrąžins su geru nuošimčiu 

Del to, ciceriečiai, visi prie 
darbo! 

Išpildykime savo kvotą! Ar 
tu priklausai prie tos, ar kitos 
partijos, vis esi Lietuvis ir už 
Lietuva reikia stoti. 

Stoties iždininkas. 

tvirčiau surišo su svetimų ša
lių santikiais, nutar ta : 

1) Kadangi daugiaus Ame
rikiečių, aplankys kitas šalis 
diplomatiniais, komercijiniais, 
ekonominiais, moksliškais ir 
kitais panašiais tikslais ir jog 
daugiaus svetimtaučių atke
liaus į Ameriką, pageidauja
ma, jog Amerikiečiai mokin-
tųsi suprasti ir kalbėti kal
bomis tų šalių, su kuriomis 
busime susirišę. 

2) Kadangi Amerikos mo
kyti vyrai ir moterys turėtų 
suprasti psichologija, uždavi
nius ir nuveikimus svetim
šalių, pageidaujama, jog augš-
tesnių mokyklų ir kolegijų 
studentai užsiimtų svetimų 
kalbų mokinimu; 

3) Kadangi dabar pradinis 
kalbų mokinimas yra leistas 
kolegijose, kuomet pirmyu-
žengiškas kalbų mokinimas 
mažas, nutar ta : 

1) Naujagadynės Kalbos 
Draugijos nuomone, jog pra
dinis kalbų mokinimas butų 
sulig draugijos reikalavimų, 
augštesnėse mokyklose, bet ne 
kolegijose ir 

2) Naujagadynės Kalbos 
Draugijos nuomonė, jog dei 
geresm-ų pasekmių kalbų mo
kinimas turėtų užifat nema-
ziaus dviejus metus. 

APSINUODIJIMAS. 

REKONSTRUKCIJOS D A R 
BO SUTRAUKA. 

Lietuvos Laisvės Paskolos 
Cicero stoties komitetas turės 
labai svarbų susirinkimų Šv. 
Antano parapijos mokyklos 
•kambaryj Rugsėjo 2 dieną, 
7:30 vai. vakare. 

Visi paskolos rinkėjai kvie
čiami atsilankyti. 

Stoties iždininkas. 

MELROSE PARK, ILL. 

CICERO, ILL. 

J sietuvos Laisvės Paskolos 
maršrutas jau baigiasi, todėl 
ir mums, ciceriečiams, reikia 
subrusti, nes turime supirkti 
bonų dar už 6,(XX). Mes tą ga
lime padaryti, nors reikės pa
sišventimo, bet išpildę savo 
kvotų galėsime didžiuoties, 
nes uždavinį busime at
likę. 

Pažvelgkime tik į kitų tautų 
veikimų. 

Airija, patekusi Anglijos 
verguvėn visa laikį stengėsi 
ir stengiasi kaip nors pasi-
liuosuoti. Sunku jai pasiliuo-
suoti del to, kad Anglija buvo 
ir yra galinga. Po didžiosios 
karės Airija pajuto, kad An
glija daug silpnesnė, del to 
dabar ji visas pastangas deda, 
kad iškovoti sau laisvę, nepri-
klausomvbe. 

Paklausk Airio, kokios jis 
yra tautos, tuo jaus atsakys — 
Airis. Tokį atsakymų gausi 
nuo kiekvieno Airio. Jie da
bar perka bonus, deda aukas 
ir remia prezidentą De Vale
rų. 

Kokia tauta nebūtų, reikia 
jai vienybės, kad galėtų iško
voti sau laisvę. Nelaimė, kad 
tarpe mūsų, Lietuvių, nėra 
tos vienybės: vieni dirba, kiti 
tą darbą griauna. 

Daug mūsų bemokslių ap-

Nodaug čia y ra Lietuvių, 
bet L. L. P. bonų parduota 
daugiau neg už 11 tūkstančių 
dolierių. Sitai nedidelei Lietu
vių kolonijai Misija paskyrė 
15 tūkstančių dol. Atsižvel
giant į nedidelį skaitlių čia 
gyvenančių Lietuvių, o nerei
kia pamiršti, kad ir tie nevi
si remia Lietuvos nepriklauso
mybę—minėtoji suma butų 
kaipir perdidelė. Tečiau šiaip 
taip gal jų ir išpirksime, nes 
daug dar yra tokių, kurie nė
ra pirkę nė vieno paskolos bo-
no. Yra ir pramonininkų, ku
rie kita.s ir gerą iš Lietuvių 
pragyvenimą d aro, o bono ne
turi. Prie tokių reikia da pri-
skaityti subolševikėjusius ir 
pusi enk i us. Visi jie yra kau-
niniai, iš anos pusės Kauno. 
Labai negražu butų, jei jie 
neprisidėtų prie Liet. L. Pa
skolos. Yra vilties, kad .susi
pras ir parems valstybės pa
skolų. 

Girdėjau, kad Paskolos sto
tis ketina atspausdinti tam 
tikrus lapelius, kuriuose bus 
pažymėta, kas pirko jau Lie
tuvos Laisvės Paskolos bonų, 
kas ne. Lai žinos, kurie remia 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę, o kurie yra jos priešai. 

Rugpjūčio 19 d. L. L. P. 

Valstijos Departamentas. Iš 
San Jose pranešama, jog Bri
tai pripažino dabartinę Costa 
Rico valdžią. 

Rugpjūčio 11 d. Latviai ir 
sovietų Rusija pasirašė po tai
kos sutartimi. 

Iš Klsinkių pranešama, jog 
armisticija tarp Finlandijos ir 
sovietų Rusijos užbaigta Rug
pjūčio 13 d. Sulig arcnistiei-
jos, rubežius tarp Finlandijos 
ir Rusijos, su kėliais mažais iš
ėmimais, pasiliks ir Rusija ne
turės laivams prieigos į Fin
landijos jūrių užlają. 

Karės Departamentas. Pa
darė pranešimą apie pabėgė
lius iš kariuomenės. Oruodžio 
23 d., 1918 m., buvo išsiųsti 
"vietiniems rinkimo (kariuome
nei) biurams nurodymai at
skirti pabėgėlius iš tarpo 24,-
000,000 asmenų, užrekorduotų 
biure. Kovos mėn. biurai pra
dėjo siųsti vardus į "VVashlng-
toną. Išviso yra apie 489,000 
vardų. Bet tyrinėjimas to pu
sės milijono vyrų parodo, jog 
maža dalis skaityta kaipo sa
vanoriai prasikaltėliai. 

Karės Sekretorius įsakė už
daryti New Orleans uostą, 
kaipo kariuomenės pergabe
nimo centrą į Panamą ir Por
to Rico. 

Komercijos Departamentas. 
Oficijaliai praneša, jog cuk
raus j Su v. Valstijas įgabeni-
mas per fiskaJius 1920 metus 
viršėja išgabenimą daugiaus 
6,000,000,000 svarais. Išviso 
įgabenta 7,587,195,000 svarų. 
Kavos įgabenimas 1920 metais 
padaugintas suvirs 398,000,000 
svarais. 

Neragauk, negerk ir nedėk 
burnon tą, ko aiškiai ir gerai 
nežinai. Jeigu reikalinga turė
ti nuodų namuose, laikyk juos 
saugioje vietoje ir po raktu. 

Kuomet užpuola greita ir 
smarki liga sveikam žmogui 
tuoj jfto valgio, gėrimo ar ėmi
mo gyduolių, tankiai buvo ap
sinuodijimo ženklas. 

Jeigu keli asmenys, Lu^ie 
valgė tą patį valgį, apserga, 
nėra abejonės, jog tie valgiai 
nėra sveiki. J ie buvo arba ap-
kirmiję, surūgę arba sugedę. 
Tokis apsinuodijimas vadinasi 
" ptomaine.' ' Tokiuose atsiti
kimuose visuomet duokite ži
nią Sveikatos Departamentui 
del atsargaus ištyrinėjimo. 

Abejojimuose šauk gydyto
jų. Pašaukus gydytoją, reikia 
jam viską pasakyti. Tuomet 
gydytojas žinos kokių vaistų 
duoti. Kol gydytojas atvyks, 
apisnuodintam asmeniui duo
kite kokių vaistų, kad jis ga
lėtų vemti. Šiltas vanduo, gar
styčios su vandeniu', druskuo-
tas vanduo, ipecacuanha (vem-
damoji šaknis) arba kiti vėmi
mui vaistai ir gerklės kuteni
mas verčia ligonį vemti. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

REIKALAUJA. 

TĖMYKITE! 
Jiežkote pastovaus darbo! 
Mes turime daug darbų jums 
mūsų fandrtae kaipo leibe-
riams ir pagalbininkams. Ge
ra mokestis. Ateik į muaų Em-
ploymeiit Dept. bile dieną. Mes 
norėtume pakalbėti su jumis 
apie tai. 

LINK BELT CO. 
329 West 31th Str 

— — 

— 

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT CO. 
39th & STEV7ART 

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, te . 
8. S. "SUSQUEHANNA" 

Iš New Yorko tiesiai f # 

BREMEN ir DANZIG 
22 Diena Rugsėjo 

Kambarėliai į Bmmea nuo $175 iki $200 f Danzig $$25. 
Trečia kliasa f Kreme* $125 įKanzig $185. 

Karės T" —A *5 
U. S. Mail Steamship (Jompany Ine. 

H. CLArsSINIL'S & OO. 
Generole Vakarine Agentūra 100 North La Salle Street, Chicago, IU. 

Solcf ev^ryvfheK by fumtfure dealers 
ana department stores -

ENGCANDCR SPRING-BED CO, 
JiewYork -Beodklyn - Chtced* 

$ > — • — + — — — » — — — — 

ItF.lk ALING \S SALESMONAS 
$50 iki $60 į savaitę. 

Turi būti greitas ir apsukru*. Nie
kados ant marketo šie dalykai nebu
vo pardavinėjami. 

Atsišaukite — 8 ryte iki 5:30 va
kare. 

35 West «X*d Ktr. Room 412 
M« rritk Hiulding 

• — — i , , - , - , . — — . — . I I . I I ..i i i i i . i - — , „ n . , . , , , , i n I - ^ I 

REIKALINGAS GERAS DUONOS 
KEPĖJAS 

Gera mokestis, Atsišaukite: 
K. NEFFAS, 

542-E-4Srd Str. Chicago, 111. 

Reikalinga* patyręs lietuvis buče-
ris. Kreipkitės 

Worker*s Consumers Ass'n. 
2005 W. Lake St., Melrose Park, 141. 

ANT PARDAVIMO. 

^MIIIIIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIllHIHIllIMlIlIlIlIlIltlIilIlIUlUIIIIIUIlHIIHHlIflIlIlIilIlIlIlIliy 

D 
S. S. SAXONIA , 

Išplaukia 

Spalio 30d, 1920 
PLYMOUTH - CHERBOURG - HAMBURG 

S 

Lokalis Agentas randasi jūsų mies te a r apie lmkėje . 

'iMNiiiiiiiHiiiiuitiiiiinmtuiitiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiHimHmi? 

TRYS TŪKSTANČIAI NE
UŽIMTŲ VIETŲ. 

Apšvieto* Biuro mokyklos 
bordo tarnybos skyriaus dar
bas buvo pertrauktas. Kongre
sas neįstengė jo užlaikymui 

reikalais čia lankėsi majoras paskirti pimgi -e pagelbą. 
P. Žadeikis ir Jokubaitė. 

Lietuvis. 

AMERIKIEČIAI TURiTŲ 
MOKINTIS SVETI

MŲ KALBŲ. 

Sulig rezoliucijų, priimtų 
susirinkime Amerikos Nauja
gadynės Kalbos Draugijos, ir 
atsižvelgiant į tai, jog karės 

mulkina bile agentai, kuriems pasekmės žios šalies santikius 

Pabaigoje ii skalių metų, 
baigiant Eirielio 30 d., 15)20 
m., apie trys tūkstančiai buvo 
reikalavimų mokytojų visose 
Suv. Valstijose. Į tuos reika
lavimus neatsakyta ir ne išpil
dyta. , ^ 

Ar jau tari tikietą į 
"Draugo" pikniką RUGS. 
(Sept.) 6 d. National Grove, 
Riverside, m. 

A. f A. 
IGNACAS BEDALIS 

mirė rugp. 30,1920, 8 vai. 
ryte. Paėrjo iš Kauno rėd., 
Kėdainių apskričio ir pa-
rap., Medekšių sodos. A 
merike išgyveno 15 metų, 
Lietuvoj paliko moterį ir 
3 dukter/s. Kotriną, Alek
sandrą, Jadvigą; dukterį 
Veroniką Amerike. 

Laidotuvės bus ketver
ge, Rugsėjo 2 d., 1920 į 
ftv. Kryžiaus bažnyčią 
8:30 vai. ryte į šv. Kari-
miero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse po 
num. 4631 So. Honore St. 

Liekame nuliūdę 
moteris, ir dukte
rys Veronika, Kot
riną, Aleksandra ir 
Jadviga Bečalaitės. 

KORONA FERRATED 
BITTER WINL 

Jo nuopelnai ir medicalė 
vertė. 

• 
Jis yra vertingas Laxative* To

nikas ir pilvo vaistas Bitter Wine. 
Puikus Iron Tonikas. Ypatingai 
jei vartotas del nusilpnėjusio 
kraujo. 

Korona Fcrrated Bitter Wine 
yra sudarytas moksliškai su farv 
niaceutišku prityrimu. Į jį įeina 
labai naudingį ir pripažinti Sto-
machio Bitter Tonic, ir Aromatiš
kos Dalys, Daržovių Syvai, liuo-
suojanti vidurius, Cinchona, Citro 
<chloride of Iron labai tinkamai 
formoj, kuris yra būtinai reika
lingas nuo išbalimo kraujo ir ner
vų nusilpnėjimo, su kitais prie-
maišais, kurie daro įtekmę į iš
skyrimą virškintų syvų, kaip ma
tyti, esant Dispepsijai, pilv« ka-
terui, sukombinuotam su žarnų 
judėjimu, su reguliuojančiais pa-
liuosuotojais, sustiprintais gliceri
ną ir Kalifornijos Raudonu Port 
Wine augšto Tyrumo ir Gerumo, 
užtektinai pasendintas ir gvaran-
tuotas atlikti teisingą .darbą ir 
veikmę. 

Reikalauk visuomet Korona ,Fer-
rated Bitter Wii\e. i 

Pardavinėjamas drugštorUose 
arba rašyk c 
BOLESLAW R. KOZLOYVSKI 

Ijaboratories 
4755 S. Looiuk St. Ckieago, 111. 

(Apgr.) 

AMT PARl>AVUfO. 
Kampinis namas su lotu 1 namas 
2 pagyvenimai su bizniu antras ma-
žan murirmkas užpakalyje. Atsišau
kite: 

215H W. 22nd Plmoe. 

ANT PARDAVIMO 
Business (soft drinks) su visu Bldg. 
ant pardavimo. Geroj vietoj arti fab
riko atsišaukite. 

P. <.IKI>M.\N 
1836 8. S2ud A ve, Cicero, IU. 

AMT PARDAVIMO 
Tuojaus parsiduoda moderniškas 

namas dviem pagyvenimais. Vande
niu apšildomas, yra elektra ir gra
sas. Stovi dailioj vietoj, šalimais šv. 
Kazimiero vienuolyno, arti didelio 
parko. 

Kas nori jsigyti puikia vietą, tegru 
kreipiasi adresu: 

VIMCEMTAS KLIMAS, 
2664 West. M Str. Chicago, 111. 

AMT PARDAVIMO 
4 kambariu medinis namas elekįros 
šviesa, maudynės, vandeniu apšildo
mas, parsiduoda pigiai. Atsišaukite: 
4054 So. Artcsian A ve., Ohicago, pi . 

•>•—. ą 
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* Dr.C.Z. Vezetis 
LIETUVIS DEMTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 rak 
Beredomls nuo 4 lyg 9 vakare 

4711 SO. ASHLAMD AVEMl h 
•rtl 47-tos Gatvės 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

O K Y K L A 

n» m M » » į i 

PARDAVIMUI 
3 lotai Sale Chicagos arba mainysiu 
ant antomobilių, nežiūrint kokios 
ifidirbystės, arba prapertės. Lotai pi
gus taipgi 5 kambariu naujas medi-
i|ls namelis. 

Atsišaukite pas savininką: 
A. CHERNACSKAK, 

403S So. Carol Ave. 1 blokas | 
r> tu.s liiio Oak Park Ave. 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Ctiirurgaa 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1616 W. 47 Str. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki S po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Re*. 2914 W. 48rd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
TeL McKink y 96S / 

Mokinama: angliškos ir lietuviško* 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, sta-
nogTafijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystes. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto lkl 
4 valandos po pietų: vakarais nuo f 
lkl 10 vai. 

3106 So. Halsted St , Chicago. 

Dr. P. P. ZALL YS 
Lietuvis Dentista* 

10801 So. Micbigan, Aveaa* 
• ••i—6. m. 

"• 

BARG£MA8. 
Pardavimui grosernė ir bučernė su 

5 kambariais pagyvenimui Lietuvių 
tirštai apgyventoj vietoj: yra viso
kios rųšie« mašinų. Kaina $5,000.00. 
Mainau ant g>ero namo; priežastis: 
turiu kita bisnf. 
627 W. SSrd St., Chicago, 111. 

Ant 2-rų lubų, S. 8. 

DABAR YRA LAKAS 
PASIŲSTI PAGELBA 

SAVO GIMINĖMS 
LIETUVOJE. 

Kaip-lai, drapanas, valgį 
daiktu*, pimgus, ir taip to-
liaus. 

M«s BHHičiami į Lietuva 
visokius daiktuis. 

Keliaujantiems Juiętuvon 
parduodame laivakortes. 
Taipgi partraukiame kelc!-
vuu is Lietuvos. Ypatingai 
pHžiuiime šeimynas ir ne
turinčius pasportu. 

Rašykite tuojaus ir gausi
te visas informacijos ir bu
site užganėdinti. 
The Lithuanian Marine 

Forwarding Company 
303 W. 33rd gt.; 

i Kew Yerk, K. Y. 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reitkia, jos pri
valote kreipties i manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą del 
Akių. AIISIJ. Wosio«! ir f!«*rklr<; 
Ligos gi\loMU .-i•< 

W. F. MOBTCBUFF, BC D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIV SPBCIJALISTAfi 

1801 S. Ashland Ave., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 8-čios lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
Viržui PLA.TT'S aptiekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

V. W, RUTKAUSKAS { 
ADVOKATAS I 
Ofisas Didmiesty]: 

5 29 South La Salle Street | 
Kambarį* 814 

I 
S 

TeL Central 

Vakarais, 812 W. 33 St 
TeL Tardą 4*81 

i 
• i 

•—— 
2'-—— 

J 
PIGIAI ER GERAI. 

Parduodam ir mainom namus, lo
tus, farmas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinki
mų. 

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS & OO. 

3114 S. Halsted st., Chicago, IU. 
• « 

Tel. Pullman 342 ir S180. 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

10900 Michigan Ave. Roselande 
Vai. 10 iki 12. 2 iki 4 ir. 

6:30 iki 8:30 vak. 

Resid. 1139 Independenoe Blvd. 
Telefonas Va* Bures 394 

OR. L A. ROTU, 
Rusas gydytojas ir 

Vaikų lot visu chrontfka Ilgu 
VALAUDAS: ia—11 ryta 1—a po 

pietų 7—8 vak. MedeUomte 10—lt i . 
Ofisas: 8S64 So. Halsted 8 1 , ffcloagP 

Telefonas 

MAGDE. "Ak, kaip num nieiti g+L 
vą! IibandMau visokiu* mazgojimu*, 
trinkimus, muile vimu* — ir vitka* tas 
nieko nepagelbėjo muo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!" 

MARE. "Na, tai kam tau kert be-
reikalingai l Žiūrėk, kokie mano plau
kai grotus, helnut ir čytti. O tai 
todėl, kad ai vartoju BUFPLMS !" 

K a s t a i y r a R U F F L E S ? Ar 
tai gyduolė? N e ! ! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! RUF-
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprinto j U, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal bttt 
smagesnio už čysta, neniežinčią galvos odą?, 

R U P P I . B S _ į * 
panaikina pleiskanas! Su jomis; nereikia kelių mėnesių galvos 
tryjttimo: dviejų- ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik-retkar-
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neauinaujintų. \, 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę apttekoje. Kaštuos tik 
65c, bet jųs «aky*ite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. ' Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c pačio markėmis, ar tnoney order šiokiu adresu; 

• r . AD. RICHTCR €> CO., 314-330 Bf©*dw*y. Njrw " 

http://�.ii.ii


DRAUGAS 
'- Wf.* • <ą * » • • • • • • • — . ..B JflįBHijfti. •. - > • » i • ' » 

! » • » » » • » ' » • » • •'{g 

CHICAGOJE. 
•8 

i! 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Trečiadienis, Rugsėjis 1 d.. 
Lupas. Verena. Adjutorius. 

Ketvirtadienis, Rugsėjis 2 d. 
Steponas, kar. Diomedas. 

? * « 

"SWITCHMENAI" PAKE 
LIA RIAUŠES. 

Keletas darbininkų sužeista ir 
suareštuota. 

PABRANGINTOS AN
GLYS. 

Vi tai kaltinami geležinkeliai. 

Tomis dienomis žymiai pa
brango visokios rūšies anglys, 
kaip minkštosios, taip kieto
sios. Kas iš pavasario neužsi-
sakė anglių, kuomet tos buvo 
pigesnės, tas šiandie gerokai 
turi pasikasyti pakaušį. 

Anglys pabrangintos nuo 
60c. ligi $2.00 tonui, nes gele
žinkelių kompanijoms leista 
imti augštesnę mokestį už per
vežimą to kuro nuo kasyklų 
| paskirtas vietai. 

Šalies v^rriausvbė visomis 
priemonėmis kovoja prieš pa
branginimą pragyvenimo. Kad 
tuo tarpn tarpvalstijinė ko
misija, tos pačios vyriausybės 
autorizuota, brangina pragy
venimą, paskirdama geležin
keliams didesnį pelną už pre
kių vežiojimą. 

Taip yra šiandie. Oi riapat 
artinasi žiema. Kas ivvks žie-
jną, nekas negali pasakyti. 

Negana, kad anglys pabran
ginto^ bet dar jų trųksta. Nes 
geležinkelių kompanijos vis 
dar nepasitvarko, vis dar ka
sykloms nepristato reikiamą 
skaitlių vagonų. 

Štai pavyzdi s: 
Poeahontas anglių tonai 

ties kasyklomis reikia pirk
liams mokėti $4.50. Seniau už 
pervežimą tų anglių geležin
keliai paimdavo $2.60 tonai, 
be to, priede dar prisieidavo 
mokėti 3 nuoš. karo mokesčių. 

Šiandie pervežimas atsieina 
$3.75 tonai. Pridėjus $4.50, 
pirkliui anglių tonas atsieina 
$8.25. Pirkliai mažiausia savo 
reikalams turi paimti $2.00. 
Pasidaro $10.25. Ir kuomet pa
ima uždarbio pristatytojai an
glių į namus, tuomet suvarto-
tojni tona Poeahontas anglių 
atsieina daugiau $12.00. 

Illinois kasyklų anglys yra 
pigesnės. Bet trųksta vagonų 
anas parvežti. 

4 VAIKAI AUTOMO 
BILIŲ SUVAŽINĖTI. 

'Prie nelaimingų atsitikimų 
su automobiliais Cliaeagoje 
vakar prisidėjo dar daugiau 
keturios aukos. Tai visi vai
kai. 

Štai žuvusieji: 
Harold Kolens, 3 metų, 95-

43 Ewing ave. 
Henry Bartnicki, 4 metų, 

1452 Holt gat. 
; Samuel Bosenfield, 7 me

tų, 2102 Taylor gat. 
Gertie Jacobson, 6 metų, 11-

22 West 14 gat. 
Lilian Eweilis(?), 7 metų, 

3618 Wallace gat., automobi-
liaus sužeista ir paimta ligo
ninėn. 

Apie 30 ' " sv i tchmemj ," ku
rie jau kelintas mėnuo strei
kuoja be organizacijos autori-
zavimo užpraeitą naktį ties 
Raeiiie ave. ir 34 gat. pakėlė 
riaušes. J vyko šaudymai. Po-' 
lieija keletą riaušininkų sua
reštavo. Sakoma, jog keletas 
darbininkų sužeista. 

Streikininkai "switchme-
n a i " mėgino vieną lokomotr-
vą ir kelis vagonus paleisti 
upėn. Keli jų buvo jau įsili
pę vienon lokomotivon ir pra
dėjo ruošties prie pikto dar
bo. 

Bet laiku pašaukta policija. 
Tai pajutę streikininkai pa-
liuosavę visas rankenas pa
leido bėgiais pačią vieną lo-
komotivą. Ta nupuškojo nie
kieno nevaldoma ir sustojo tik 
Kock Island varduose, ties 51 
gat. Sustojo netekusi garo. Cle-
rai dar, kad tuo metu bėgiai 
buvo tušti. Kitaip butų įvy
kusi kokia nelaimė. 

Nepirmu kartu vienur ir ki
tur streikininkai padaro to
kius bausmės vertus "šposus ." 
Policija nuomoniauja, kad ir 
nepaskutinis kartas. Tad nus
pręsta streikininkus nepaleisti 
iš akių. ( 

Iš GHICAGOS LIETUVI)) 
KOLONIJŲ. ' 

DIEVO APVEIZDOS PARA
PIJOS 20 METŲ SUKAKTU

VIŲ JUBILĖJUS IR 
BAZARAS. 

KOLUMBO VYČIAI ATIDA 
RYS MOKYKLAS. 

Pamokos prasidės Rūgs. 13. 

Kolumbo Vyčių (Knigbts of 
Columbus) organizacija atida
rys visą eilę vakarinių mokyk
lų Cliicagoje tarnavusiems ka
re kareiviams ir moterims. 
Pamokos prasidės Rugsėjo 13 
d. P»us mokinama veltui. Pa
šai i niem< žmnėms taippat lei
džiama įstoti į mokyklas su 
mažu atlvginimu. 

Jsirašyti į mokyklas paskir
ta keturios dienos, Rugsėjo 7, 
8, 9 ir 10. 

J<irašyti reikia tose vieto 
se, kur kam parankiau: 

West Side — Šv. Ignacijo 
kolegija, 107G Roosevelt road. 

North Side — De Paul uni
versitetas 1010 Webster ave. 

South 'Side — South Divi-
sion Iligh School" bustas (tik
tai tarnavusiems karuomenė-
je), 26 gat. ir Wabash ave.* 

Vidumiestyj — centrai i s K. 
V. ofisas, 163 Washington gat. 
304 kambarys. 

Mokyklose bus kursai: a-
kademijos, komercijalis, te-
chnikalis, gramar school, pi
lietybė ir angliškai svetimša
liams. 

Kolumbo Vyčiai turi dar
bams biurą po num. 154 West 
Randolph gat. 

PAMESTA BOMBA. 

Ties kompanijos Julius Lo-
es & Co., 1015 So. State gat., 
gatvaitėj pamesta bomba. Nuo 
plyšimo trenksmo aplinkiniuo
se namuose sutrupėjo langų 
stiklai. 

Sandelyj sukrauti svaigalai. 
Tad policija nuomoniauja, jog 
tai busiąs svaigalų vagių dar
bas. Negalėdami įsilaužti san-

delin, jie pameta bombas. 

TRAUKINIS UŽMUŠfi SE 
NĄ ADVOKATĄ. 

Ties Olen Ellyn traukinis 
suvažinėjo Chicagos advokatą 
Charles M. Sturges, 82 meti}, 
jam einant skersai North Wes-
tern geležinkelio. 

DU OFICIERU PRAŽUVO 
SU PINIGAIS. 

St. Louis, Mo., Rugp. 30.— 
Vietos armijos kvatermaste-
rio ofiso pražuvo du oficieru. 
Su aniedviem dingo ir $48,789. 
Vietos policija gavo parėdy
mą pabėgusiu oficieru suareš
tuoti. 

Jubilėjus ir bazaras J)ievo 
Apv. parap. prasidės Rugsėjo 
5 dieną. Tą dieną bus nepa
prastos iškilmės. Iškilmingas 
šv. mišias laikys gerb. kun. 
Krušas, Šv. Jurgio parapijos 
klebonas. Per mišias giedos 
vietinis choras. Ponia Janu
šauskienė giedos solo. O ros 
orkestrą, vadovaujama pono 
Jakaičio, gabaus smuikininko. 

Ponia Janušauskienė yra 
viena iš įžymiausių Lietuvių 
solisčių. J i pamylėjo lietuviš
kas daineles ir visą lietuvišką 
bruzdėjimą. Kada ji tik dai
nuoja, visuomet savo gtažiu 
balsu publiką užžavi. 

Pamokslą sakys gerb. kun. 
Vilimas, nesenai atvažiavęs iš 
Paryžiaus. Kun. Vilimas yra 
studentas Paryžiaus universi
teto ir vienas Lietuvių veikė
jų. Užtai, kurie atsilankys iš
girs iškalbingą pamokslininką. 

Vyčiai IV kuopos sugalvojo 
parėdyti flotą (vežimą) per-
statantį Dievo Apveizdą, Die
vo Apveizdos mokyklos vai
kučius, seseris mokytojas kle
boną, Lietuvą, etc. 

Vyčiams be seserų parėdyti 
tokį flotą yra persunku. Jie 
pasikvietė Dievo Apveizdos 
parapijos mokyklos mokyto
jas, seseris Kazimierietes. Jos 
parodė savo sumanumą rėdy-
damos flotą Arkidecezijos 75 
jubilėjaus sukaktuvėms. Flo-
tas taip puikiai buvo parėdy-
tas? kad didieji laikraščiai nu
fotografavę įsidėjo P9VO laik
raščiuose ir pasakė, kad tai 
buvo vienas iš įspūdingiausių 
flotų. Sesutės Kazimierietes ir 
Vyčiai parėdys flotą, kuris 
papuoš 20 metų sukaktuvių 
jubilėjų. 

(Jerb. klebonas, Ig. Albavi-
čius ką tik sugrįžo iš Notre 
Dame, nuo rekolekcijų, ir vėl 
ėmė rūpintis apie jubilėjų ir 
ba::arą. Kiek jam vargo, kiek 
gal vosukio. 

Prie tos iškilmės manoma 
pakvusti kalbėtojų, kurie iš
reikštų publikai jų nuopelnus 
ir parodytų jiems savo užuo
jautą. Kadangi mes gyvename 
tarp svetimtaučių, užtai ma
noma prašyti ir svetimtautį 
kalbėtoją. 

Bazaras prasidės Rugsėjo 5 
diena, 4 valandą po pietų. J is 
tęsis per 7 dienas: 5, 6, 12, 16, 
19, 23 ir 26. Bus atdaras sek
madieniais ir šventėmis 4 va
landą po pietų, šiokiomis die
nomis 7 valandą vakare. Ba-
zare bus vi sako. 

Rodosi, kad įvyks nepapras
tos iškilmės. Bažnyčią papuoš 
seserys. Per iškilmingas šv. 
mišias choras giedos, orkestrą 
gros. 

Antra valandą prasidės ap
vaikščiosimas: flotas, minia, 
beno vedama, maršuos Dievo 
Apveizdos parapijos apielinkė-
se. Sugrįžus, prasidės prakal
bos pas bažnyčios duris. 

Gerbiamieji chieagiečiai esa
te prašomi dalyvauti 20 metų 
sukaktuvių jubilėjuje ir baza-
re. Tamistų atsilankymas pa
puoš jubilėjų svetimtaučių 
akyse, pakels Dievo Apveiz
dos parapijonų dvasią ir pa
rems juos medžiaginiai. Esa
me visi lietuviai^ remkime ir 
gerbkime_ vieni kitų darbus, 
nes visi dirbame Kristui ir 
Tautai. Bėgilas. 

I š NORTfi SĖDĖ. 

Grįžta tėvynėn. 

Grįžta tėvynėn vyčiai M. 
Mažeika ir J . Martišius. Ilgai 
jiedu darbavosi L. V. 5-toje 
kuopoje. Dabar iškeliauja Lie
tuvon. 

Nuo pat kuopos susitvėrimo 
J . Martišius buvo atsidavęs 
jaunimo reikalams ir veikė 
kiek galėjo. 

Veikė ir M. Mažeika. Kada 
kuopa jau buvo sutvarkyta ir 
įstatyta į geras vėžes, kurion 
įsirašė įžymiausias North' Si-
dės jaunimas, M. Mažeika pra
dėjo organizuoti darbininkus 
į L. D. Sąjungą. Pastaruoju 
laiku veik visą savo energiją 
pašventė tai Sąjungai. Jo dar
bo vaisiai yra žymus. 

Pagerbimui jų Liet. Vyčių 
5-ta kuopa rengia seimininį 
vakarėlį šiandie t y. trečia-
dienio, Rugsėjo 1 d., vakare, 
Šv. Mykolo parap. svetainėje, 
kurin kviečiami yra visi vy
čiai bei darbininkai. Kviečia
mi d r a u g i r kitų kuopų nariai. 
Prie užkandžių bus dainų, kal
bų, eilių, solų, duetų ir tt. 

Tai-gi skaitlingai susirinki
me. Parodykime jiems, kad 
branginame jų veikimą ir pa
linkėkime laimingos kelionės 
gimtinėn šalin. 

Iš priežasties šio vakarėlio 
mėnesinis susirinkimas (kuris | 
pripuola šį vakarą) negalėsi 
įvykti. 

Pradžia 8 vai. vak. 
Jaunutis. 

E 

Trečiadieni*, Rufs . . l 1920 m. 
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Neužmiršk atsilankyti į 
"Draugo" pikniką per Labor 
Day RŪGS. (Sept.) 6 d. 
National Grove, Riverside, 
UI. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

L. Vyčių 13 kuopa, šiandie, 
Rugsėjo 1 d., 8 vai. vakare, 
Davis Sąuare parko salėje, vie
toje susirinkimo, turės gražų 
>programėlį, susidedantį iš: 
deklemacijų, piano ^skambini
mo, klasiškų šokių, solo ir 
kalbų, Po programėlio bus šo
kiai ir žaidimai. 

Visi nariai teiksitės skait
lingai susirinkti. 

Pageidautina, kad atsilan
kytų iš kitų kuopų Vyčiai pa
žiūrėti mųs rengiamo progra
mėlio. Korespondentas. 

: 
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T«lepnoa«: Tardą MM 

AjjjgjM 
A. SHUSHO 

Turto patyrimu 
moterių ligose; rū
pestingai prlilu-
riu ligonę ir kndi-
kl laike ilgo*. 

8S5S So. Haleted St., CtaJcm^o, DL 

SPECIJALIS IŠPARDA
VIMAS. 

Pertaisyti Mitchells ir 
/ kiti karai. 

Ant mėnesini mokesčių Pliano 
Išlygos 

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

Raina 
$900 
1000 
1200 

. 

mokesčių 
$45 į mėnesf-
60 ,. „ 
65 ,t » 
66 ,, „ 
76 „ „ j 
»5 „ „ 
so .. »» 
96 ,. „ 

J mokėt 
$850 
400 
600 

1400 600 
1600 700 
1800 900 
1800 800 
2000 900 

NuoSimčio nereikia mokėt Mortga-
ge nereikia mokėt, Charges nereik 
mokėt Insurance. 

Kiekvienas karas yra lnfiiurintas 
nuo ugnies ir vagių 80 nuošimti savo 
kainos per vienus metus be jokio ka
što jums. 

Tavo sena karą (ne senesnj 
kaip 1912) paimsime į mainus at
skaičiuodami jo vertę kaipo dalį | -
mokesčio. 

Visi Pertaisyti Michels tur i t a pa
čią gvarancija kaip ir Nauji Karai. 

MITCHELL 
2328 2 Salesrooms 2334 

Michigan Ave. Michigan Ave. 

8 
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"DRAUGO" 
. I ' 

. > 

: 

' / 
. 

\ . 

Paned. Rugs.-Sept. 6,1920 
[Labor Day] 

s 

* 

National Grove, 
/ 

Riverside, Iii 

Pradžia 9 vai. ryte 

-

- \ 

E 
l 
S 

• i 

Ą 

) 

Šis "Draugo" Piknikas yra jo 
w i i - ' / . 

pirmutinis ir sii£ metų visų Pikni
kų, gal but, paskutinis, todėl rei-

į 

ketų visiems koskaitlingiausia at-
*1 I i * * * 1 ' '1*1 i* 

silankyti ir gerokai pasihnksmyti, 
darant "sudiev" visiems P i k n i -
kams iki kitų metų. Piknike bus 
linksmų žaidimų, įvairių pamar-

Į 

ginimų ir dovanų atsilankusiems. 

Kviečia visus 

Draugo" Bendrove. 

: 

jf^g^gįįrtff ^į^f^ffjff^^jff^f^ff^^^p 
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Lei 
/ . 

Vai 

Ma1 

NEP 
GRA 

LOl 
Kaune 
tantui 
Aug-us 
karuo: 
karuo: 
jusi k< 
briaut 
na. 

U 
non 
yra 
Len 
žiau 
Vh 

tnor 
jai 
nepi 
Nes 
vo i 
visa 
klau 
die 
prie 

LENK 

Užėmę 

Vari 
rrytini 
kad L 
netoli 
briauti 

Dide 
jos at^ 
vikų. J 
kraina 
veikia 
tro šoi 
•Przen 
trytuo? 
išblašk 
bolševi 
kelti r 

Gen. 
liumno 
Bučač 
pasekn 
prieš b 
įi vak f 
bolševi 
mu ats 
supimo 

U 

Lenk 
Augusi 
dino. •* 
gyvent 
Lenku? 

Rusų 
atgal i 
Baltsto 
praneši 
mę Sol̂  

Užru 
teris S 
gatu — 
bski) i 
Litovsfc 
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