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METAI-VOL. V. No. 213 

Tautų Sąjungos Taryba Svarstys Lietuvių-Lenkų Klausimą 
Taryba Susirinks Paryžiuje 

Rugsėjo 16 
Iš Bolševikų Armijos Dezertavo 

Milijonas Kareivių 
Rrieš Wrangelį Bolševikai Pastate 

105,000 Kareivių 
TAUTŲ SĄJUNGA APTARS SKAITLINGAS DEZERTA 

-

LENKAI MĖGINA UŽTAI 
SYTll KILPAS GENEROLUI 

iUDENNY. 

Maži susirėmimai su Lietu-' 
viais. 

LIETUVOS LENKIJOS 
KLAUSIMĄ. 

Bolševikai evakuavo Hrubaes-
zową. 

Londonas, Rūgs. 10. — Kiek 
jau žinoma, pakilus nesutiki
mams Lenkijos su Lietuva del 
rubežių, Lenkai tuo klausimu 
su nusiskundimais kreipėsi 
Tautų Sąjungom Pareikalavo 
užtarymo. Pasiūlė juos sutai
kinti su Lietuva. 

Tautų Sąjungos Taryba su
tiko patarpininkauti. Nes Len
kija yra Tautų Sąjungos na
rė. 

Tuo "tiks]u Taryba susirinks 
sesijon Paryžiuje Rugsėjo 16. 
I r ten nutars, ar verta išklau
syti Lietuvos argumentų prieš 
Lenkus. Nes Lietuva nepriguli 
Tautų Sąjungoje. 

Tai busianti tokia pat pro
cedūra, kaip yra buvę Aland 
salų klausime, kuomet Suomi
ja, nenarė, su Švedijos sutiki
mu, buvo pakviesta paduoti 
savo argumentus. 

Išeitų tas, kad Sąjungos Ta-

VIMAS IŠ BOLŠEVIKŲ AR 
MIJOS. 

Kaip skaitlinga bolševikų ar
mija. 

Washington, Rūgs. 10.—Su
lig gautų čia žinių, su Lenku 
kontr-ofensyvos pradžia bolše
vikų armijos stiprumas Len
kijos fronte sumažėjo beveik 
perpus. 

Anot informacijų, sovietų ar 
mija labjausia nukentėjusi del 
dezertavimo kareivių. Sako
ma, jog dezertavę arti mili
jono kareiviu. Tiktai vieno 
Petrogrado apskrityj apie 50,-
000 kareivių pabėgę iš sovietu 
armijos. 

Armijos skaitlingumas. 

Paduodamas skaitlius bolše
vikų kareivių ir kituose fron
tuose. Prieš gen. Wrangelį, 
sakoma, bolševikai turį pasta
tę 105,1 MM) kareivių, inėmus 
nefrontinius. (ii gen. Wrange-
lis valdąs 140,000 kareivių ar
miją. 

Rumunijos šone, Tamopo-

Varšava, Rūgs. 10. 

Rymas, Rūgs. 10. •*- Vakar 
išryto įvyko' kitas smarkus 
žemės drebėjimas Emilia aps-
krįtyj. Tai buvęs smarkesnis, 

Gene- kaip praeitą antradienį. Spė-
rolo Budenny raitarija ir anąjjama, jog daug žmonių bus 
paremianti infanterija, išnaujoižuvę 
mėgina briauties ant Lvovo. 
Bet šiandie veikia kur-kas at-

Žemės drebėjimo plotuose 
veikiasi baisenybės. Tukstan-

sargiau. Nes pirm atvaites Eefl čiai žmonių žuvo. Kiti tuks-
kai jį buvo pagavę į savd sgjj* t ančiai sužeisti. Gi dešimtys 
stus ir gerokai nukedenę;. 

Šiandie Lenkai Lvovo fron-i 
te išnaujo galvoja kokiuo bū
du tam glherolui užtaisyti 
naujas kilpas. Tik nežinia, ar 

ryba nesutiktų išklausyti Lie- jlio-Odessos linijoje, bolševikai 
tuvos paaiškinimų nesutinkant turi 46,000 kareivių. Vadovaų-
Lenkams. ja gen. Oberevitz. Gi Kauka-

. ' . . . z o fronte — 40,500 kareivių. 
Atsimeta bolševikai. n ^ +1 • ^ 

Gen. Kuropatkm Persijos 
Iš Maskvos oficijaliam pra- -Kinijos parubežiais turįs 29,-

nešime sakoma, jog sovietų 500 kareivių 
spėkos, veikiančios prieš Jan
kus pietvakaruose nuo Brest-
Litovsko, evaknavo miestą 
Hrubieszo\v, už 30 mailių va
karuose nuo upės Bugo. 

Bolševikai, anot pranešimo, 
tai padarę perdaug įuos spau
džiant Lenkams. 

Pripažįstama pagaliaus, jog 
tenai visos sovietų spėkos at-
simetusros pietinin upės Bugo 
šonan. 

NUŽUDYTAS GEN. KALMI 
KOV SIBERIJOJE. 

Lenkams pavyks tas padary
ti. 

Anot informacijų, gen. Bu
denny raitarija šiandie skaito 
nedaugiau 7,000 vyrų. 

Kaip yra su Lietuviais. 
Lenkijos seimo užrubežinių 

reikalų komiteto pirmininku 
paskirtas Grabski, nesenai bu
vęs ministeris pirmininkas. 

Grabski' yra nacijonalis de
mokratas (endekas) ir artimas 
paties Pilsudskio politikinėms 
pažiūroms. 

Oia sakoma, jog Rygos kon
ferencijoje Lenkų delegatai 
pareikalaus nuo bolševikų są
lygų, sutinkančių su šiandie
nine Lenkų armijų padėtimi 
karo fronte. 

I 
NEBUS PALIUOSUOTAS 

NEIVIEflAS BADAtf 
JANTIS. 

tūkstančių netekę pastogės. 
Negreit bus dar patirta tik

ras žuvusių skaičius ir visi 
nuostoliai. 

Savo keliu Milane ir kituo
se miestuose sukurstyti strei
kuojantieji darbininkai turi 
užėmę \ę užima dirbtuves ir 
mėgina be "kapi ta l is tų" ap
sieiti. Visur siaučia betvarkė. 
Į tuos sukurstytų darbininkų 
trukšmus nesi maišo vyriausy
bė. 

GRAIKAI U2ĖME ISMIDĄ. 
— 

Nieko nedaroma iš/naci joną 
listų. 

— • 

Konstantinopolis, Rūgs. 10. 
— I š penkių transportinių lai 
vų išsodinta vakar Graikų ka-
ruomenės Ismidan, pietrytuose 
nuo Konstantinopolio. Tenai 
Graikai paliuosavo Anglų ka-
ruomenę. 

Būrys Turkų senatorių apsi
lankė pas didįjį vezira^ (minis-
terį pirmininką) Damad Ferid 
pašą ir pareikalavo, kad vy
riausybė kuoveikiaus taikintu-
si su nacijonalistais, k oi-43 rai
kai dar neužėmę Konstantino
polio. 

Ferid paša senatoriams atsa 
kė, jog verčiau nacijonalistų 
vadą Mustapha Kernai pašą 
pakarti, negu su juo taikin-
ties. 

Per Rugpjūtį Chicagoje gi 
mė 6,010 kūdikių. Perniai tuo 
pačiu laikotarpiu buvo gimę 
5,322. 

Lenkų raitarija turi susirė
mimų mi Lietuvių karuoinene. 
Bet rimtesnieji mūšiai neįvyk
sta. 

Prieš Lenkus, anot žinių, 
pakilusios demonstracijos ry
tinėj Prūsijoj. 

NUSKRIDO 125 MAILES Į 
64 MINUTAS. . 

Washington, D. C, Rūgs. 10. 
— Aną dieną su bombiniu lė
ktuvu, kuriame buvo 4 pasa-
žieriai ir 1,600 svarų sunki 
torpeda, į 64 minutas nuskrista 
125 mailės — i š Washingtono 
į Yorktown, Pa. 

Tai naujas rekordas tuo žvil 
gsniu. 

"Draugui" Telegrama 
New York, N. Y. Rugsėjo 9, 1920. "Draugui" Lietuvių 

Dienraščiui 2334 S. Oakley blvd Chieago, 111. * * 
Delegatai turi atvykti į viešbutį The Washington mies

te Washington, D. C.f trečiadienije, 15-tą Rugsėjo, kad eitų 
į Baltąjį Namą ir Departamentus. Įtekmingi piliečiai tautų 
yra geistini. Tautų Sąjunga Paryžiuje ims mūsų dalyką su 
Lenkais Rugsėjo 16. Todėl nėra laiko gaišinti. Paskatinkit 
visus Lietuvių draugus ir tikinčius į mus sąžiningumą,būti 
su mumis Washingtone. 

Kun. Milukas. 

RED. PRIERAŠAS: Delegatai turėtų nuvažiuoti į Wa-
shington. D. C. išvakaro, t. y. antradienije, 14 Rugsėjo. Rei
kia nesuklysti, kadangi tame mieste yra du panašaus vardo 
viešbučiu: The Washington Hotel ir George Washington. 
Reikia vykti i THE WASHINGTON HOTEL. Jis yra prie 
15-th str. N. W. netoli Lietuvių Atstovybės ir netoli Baltųjų 
Namų. 

SUAREŠTUOTA UŽ TABO 
KOS KRIMTIMĄ. 

Vyriausybės nusprendimas ne
atmainomas. 

LENKAI SUSTABDĖ LIE
TUVIU BRIOVIMĄSI. 
Varsa va, Rūgs. 10. — Pra

eitą antradienį čia oficijaliam 
pranešime paskelbtą, jog Len
kai šiauriniam fronte sulai
kę Lietuvių karuomenės brio-
vimąsi. 

Pasakyta, jog Lenkų raitari
ja po smarkių susirėmimų su
laikiusi Lietuvius. 200 Lietu-

Pekinas, Rūgs. 10. — Kino 
kareiviai arti Yiląchi nužudė 
Rusų generolą Kalmikovą, bu
vusį gen. Semionovo pagelbi-
ninką kurs suimamas mėgi
no pabėgti. , 

vių paimta nelaisvėn. Len 
kams, be to, tekę 6 kulkasvai- kanonizuotas ir tuomet patys 
džiai, p lauko virtuvės ir 40 
vežimų su arkliais. (Gal čia 
yra kalba apie tuos pačius *ne-
laisvrus, apie kuriuos anks
čiau Lenkai paskelbę). 

POPElIUS VEIKIAS AIRIO 
* MAJORO REIKALE. 

Rymas, Rūgs. 10. — Vietos 
laikraščiai rašo, jogei Šventa
sis Tėvas įsimaišęs reikale ba
daujančio Londono kalėjime 
Cork'o lordo majoro McSwee-
ney. 

Vienas laikraštis, komentuo
damas apie padėtį Airijoje ir 
apie kalinamą majorą pareiš
kia: , . 
"&iiWtmfečių bėgiu lordas ma 

jora#( McSweeney galės but 

Anglai bus prisidėję prie iš
platinimo jo garbės, lygiai 
taip, kaip Anglai prisidėjo 
prie Joannos iš Arko apoteo
zei n 

Londonas, Rūgs. 9. — " Vy
riausybės nusprendimas yra 
galutinas ir neatšaukiamas. 
Del badavimo iš kalėjimo ne
bus paliuosuotas nei Corko 
lordas majoras, nei kitas koks 
Air is ." 

Taip pranešė si r Hamar 
Greemrood, vyriausias Airijos 
valdžios sekretorius, kurs pirm 
poros dienų sugryžo iš Švei
carijos su Anglijos ministeriu 
pirmininku .Lloyd George. 

Buvo teisingas teismas. 

"Kiek mes apgailime kiek
vieną mirimą tokiuose atsitiki
muose, tfek mes turime lai-
kyties nuosprendžio raidės," 
sakė Greemvvood. " J u k tai bu
tų tiesiog nepaprastas daik
tas, jei kiekvienas kalinys, po-
1 i Ūkinis ar kitokios rųšies, del 
badavimo tikėtųsi but paliuo
suotas. 

"Lordas majoras teisingai 
nubaustas karo teismo. Teis
mas buvo sudarytas iš armijos 
pulkininko ir dviejų majorų. 
Visi trys pasižymėjusieji ofi-
cierai. Apie kokį nors party-
vunią negali but kalbos. 

Už žudymus policijos. 

"Lordo majoro apkaltini
mas buvo vienas iš rimčiau
sių. J is savo žinyboje turėjo 
slaptuosius policijos kodeksus, 
kurie yra prieinami tik vyres

niems Airių policijos viršinin
kams. 

"Turėdamas jis tokius slap
tus policijos dokumentus, jam 
buvo žinomas kiekvienas iš-
anksto policijos veikimas, kas 
turėtų but * p a l a i k ° m a paslap
tyje. Todėl tenai ir 85 poli-
cmonai be niekur nieko buvo 
nugalabinti. / 

Lengvai nubaustas. 
"Lordas majoras, nežiūrint 

sunkaus prasižengimo, nubau
stas lengvai — tik dviem me
tais kalėjimo, be JOKTX| f-̂ --
kiųjų darbų. Be to, jam buvo 
duota privilegija, kad baus
mė galėjo but sutrumpinta. 

"Kalėjime buvo leistąjį lan
kyti žmonėms, vilkėjo jis nuo
savus drabužius, gėrė ir valgė, 
ką tik pageidavo. Ir pagaliaus 
jis nebuvo maišomas su pap
rastais kriminalistais. ' ' 

Kaipir nieko iš Amerikos. 
Sir Hamar Greenvvood buvo 

paklaustas, kaip daug vyriau
sybė yra gavusi iš Amerikos 
kabelgramų reikale paliuosa-
vimo lordo majoro. 

J is atsakė, jogei gavęs t:K 
vieną ir vyriausybė kitą. Vie
na kaiblegrama buvus nuo 
New Yorko majoro Hylan, ki
ta iš Clevelando nuo Fitzgera-
ldo. Ministeris pirmininkas 
atsakė į abidvi kablegrami. 

Sir Hamar sakė, jog tas ai
škiausia paliudija apie geruo
sius santikius Anglijos su 
Suv. Valstijomis. Sakė, tas 
reiškia, jog Suv. Valstijos to-
kiuo atsinešimu paremia pra
dinius įstatymų principus Ai
rijoje. 

Nežadėta paliuosuoti. 

Buvo paskelbta žinių buk 
ministeris pirmininkas paža
dėjęs paliuosuoti iš kalėjimo 
badaujantį lordą majorą ir ki
tus jo sandraugus^ taippat ba
daujančius Corko kalėjime, su 
sąlyga, jei Airijoje bus sus
tabdytos užmušėjystės polici
jos. 

Sir Hamar užgynė tas ži
nias. Sakė, jog tai visa ne
teisybė. Nes ko panašaus nebu 
vo žadėjęs ministeris pirminin-
k a s . • 

28 diena badauja. 
• 

Corko lordas majoras McS-
weeney tuo tarpu jau £8 die
na badauja ir kasdien eina 
menkyn ir blogyn. Kaikurie 
kūno sąnariai išdalies nepa-
valdomi, kaipir suparaližiuoti. 

Kaip kada rytmečiais kalė
jimo gydytojas jam mauoaa 
truputį druskos. Tuo keliu no
rima suturėti kraujo užnuodi-
jimą. 

Negali jis nei kalbėti. Ap
lankantiems jį namiškiams pa 
tarta jo nekalbinti, ty. nešne
kinti. Nes jo noras kalbėti pa
didina jam skausmus. 

Pranešta, jog kasvalanda jis 
gali mirti, nežiūrint to, J«ad 
kai kokią valandą jo padėji
mas neva praskaistėja. 

Baisi saužudystės mirtis. 
Bet ji surišta sU augštaisiais 
tėvynės ir tautos* meilės ide
alais. ' 

Cprko kalėjime 31 diena ba
dauja keletas kitų kalinių, kat 
rie bendrai1 su lordu majoru 
buvo suareštuoti ir teisiami. 

Kansas City, Mo., Rūgs. 10. 
—/Viena moteriškė gatvėje pa
klausė naujai tarnybon priim
to policmono Scott vienų na
mų adreso. 

Policmonas nurodė. Ir tuo 
metu moteriškė išsitraukė i£ 
kišeniaus tabokos, įsidėjo bur-
non ir ėmė krimsti taip, kaip 
daro daugelis vyrų. 

Policmonas ją ųž tą suareš
tavo. 

Teisėjas suareštuotą tečlaus 
paliuosavo pranešdamas: 'Vei 
moteriškė gali balsuoti, tai ko
dėl ji negalėtų viešai krimsti 
tabokos?" 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
LIETUVIAI NESIBRIAUS 

TOLIAU. 

MOTERIŠKA NORI BUT 
SENATORA. 

Providence, L. I., Rūgs. 10. 
— Žinoma Rhode Island vals
tijoje sufragietė veikėja Mrs. 
Algoe paskelbė, jog jinai bu
sianti kandidatė į Suv. Vals
tijų senatores iš republikonų 
partijos. 

PARRŽIUS, Rūgs. 10. — 
Lietuvos vyriausybė pranešė 
Prancūzų užrubežinių reikalų 
ofisui, jog Lietuva patenkinta 
dabartinėmis savo pozicijomis 
Lenkų fronte ir toliaus nesib-
riaus. 

Lietuva pageidauja su Var-
šava turėti konferenciją ir 
padaryti sutarimą rubežių 
klausime, pasiremiant Curzo 
no linija. 

Pranešama, jog Lenkijos vy
riausybė mielai sutinkanti tai-
kinties su Lietuva. 

LENKAI DELEGATAI Iš 
KELIAUJA RUSIJON, i 

PIRMU KARTU IŠKASA-
SAMOS ANGLYS. 

Lens, Prancūzija, Rūgs. 10. 
— Čia pirmukart nuo 1914 me
tų pradėta kasti anglys vietos 
kasyklose. Karo metu kasyk
las Vokiečiai buvo užlieję van
deniu. Daug vargo padėta, 
kol patvarkyta kasyKlos. 

PARYŽIUS, Rgs. 10. — Iš 
Varšayos pranešta, jog Lenkai 
delegatai šiandie iškeliauja 
Rygon — taikos konferencijon 
su bolševikais. 

Varšavoje tikima, kad kon
ferencijos pradžioje busianti 
padaryta armisticija ir veikiai 
busiančios nustatytos taikos 
sąlygos. 

DlSTILINLAJ INDAI TURI 
BUT VARTOJAMI TIK 

VANDENIUI. 

Washington, Rug į 10. — 
Paskelbta, jog perkantieji dis-
tilinius indus privalo prisiek
ti, jog pavartosią ne svaiga
lams, bet valyti vandenį. Ki
taip gali prisikabinti prihibi-
cijinai agentai ir paskui ga
li but didelių nesmagumų. 

Sulig vyriausybės parėdy
mo, distiliniai indai gali but 
palaikomi privatiniuose na
muose. Bet ne svaigalus dirb
ti. 

ORAS. 

LORDAS MAJORAS MER 
DEJA. 

LONDONAS, Rūgs. 10. — 
Lordas majoras McSweeney 
jau nepasivaldo, rankos ir ko
jos subandažuotos, kuone mer
dėja. Bet turi dar sąmonę. 

PENKI TŪKSTANČIAI 
MELDŽIASI. 

DUBLINAS, Rūgs. 10. — 
Del kalinamo Corko lordo ma,-, 
joro šiandie čia kokiam mo
mentui bus sustabdyti visi ga-
tvekariai. 

Vakar penki tūkstančiai dar 
bininkų aplankė bažnyčią mel-
zdamies už lordą majorą. 

RUGSĖJO 10, 1920. 
\ Chicago ir priemiesčiai/ —Gra

žus oras šiandie ir rytoj; kiek 
sileiau. 

Temperatūra vakar augsciau-
sia 72 L, žemiausia^— 64 1. 

Saulė teka 6 25 leidžiasi 7 29. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigrų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Rugsėjo 
8 buvo tokia sulig Merchants 
Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.54 
Lietuvos 100 auksinų 1.96 
Lenkijos 100 markių 4fr 
Vokietijos 100 markių 1.96 
Prancūzijos už $1.00 14 fr. 70 
Italijos už $1.00 22 1. 90 
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DRAUGAS ^Penktadienis. Rūgs. 10, 1920 

LIETUVIU KATALIKŲ Dt^HBASTlS 

"DRAUGIAS" 
B o a kasdieną Išskyros nedėldlenJna. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHTOAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metama * . . . . . v . •• S8.00 
ftsd Metų 4.00 

8UV. VALST. 
Metama S6.00 
Pose i Mrf** S.00 

Prenumerata mokosi lškalno. Lai
ka* skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
ienas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus J 
registruotą, laišką. 

"Draugas ' ' Publishing Co. 
2334 S. Oakley A ve. Chicago. 

• 

j Lenkų Triukšmas. 
Sekniadienyj, Rugsėjo 5,d. 

Lenkai kaltino Lietuvius, kam 
susideda su Vokiečiais. Tele
grama iš Varsavos sakė, kad 

"Lietuviams padedą ir Anglai. 
Trečiadienyj, Rugsėjo 8 d. te
legramos iš tos pačios Varša-

-vos jau Anglų neminėja, nes, 
turbūt, gavo pagrūmoti iš 
Londono, bet kaltina Lietuvius 
už sutartį ,su Rusais ir Vokie
čiais. 

Gana keisti Lenkijos pony 
žodžiai: "Russian bolshevik 
minister of war and marine 
has ordered soviet troops to 
help tlie Lithuanians to 
drive the Poles out of tliat 
country. Tbe latter, bowever, 
contend tbey bave not crossed 
tbe demarcation line fixed by 
the allies.,:' Tie žodžiai reiškia: 
Rusijos bolševikas karo ir jur-
eivijos ministras įsakė sovie
tų karuomeneį padėti Lietu
viams išvyti Lenkus iš tos ša
lies (t. y. Lietuvos). Pastarie
ji (t. y. Lietuviai) teeiaus 
tvirtina, kad neperėję demar
kacijos liniją, kurią buvo nu
tiesę talkininkai." 

Šitame Lenku rašyme žv-
mėtina du dalyku: 1. Bolševi
kai žada padėti Lietuviams iš
vyti Lenkus iš Lietuvos. Tai 
ne naujiena. Kol bolševikai ne
išvijo Lenkų, tol Pilsudskio 
legijonai laikė užėmę Vilnių. 
Tečiaus bolševikai tą padarė 

- be sutarties su Lietuviais ir ne 
iš meitės Lietuviams, o tik dėl
to, kad Lenkai veržėsi į bolše
vikų žemes, kaip buvo įsiveržę 
į Lietuvos miestus ir kaimus. 

Lietuvos karuomenė turėjo 
'J pasirodyti ties Vilnium Rog-
2 pjučk) 24 d. Šiaip bolševikai 

nenorėjo išeiti iŠ mųs sostinės. 
f Bet mus karuomenei pasiro

džius, bolševikai iš Vilniaus 
pasitraukė geruoju. Tuoni tar
pu Lenkai iš Seinų geruoju ne
sitraukė. 

P-as Pilsudzki yra tokis jau 
socijalistas kaip ir p. Trotzki. 
Vienas valdo Lenkiją, kita.s 
Rusiją. Vienas geruoju pasi
traukė iš Lietuvos miesto, ki-

*. tas geruoju nepasitraukė. Iš-
- vadų iš to mes nedarome. Te

gu jas pasidaro patys Lenkai. 
|j Z~ 2. Toliau telegrama iš Varsa

vos sako, kad Lenkai suėjnę 2 
Lietuvos oficieriu (karininku) 
i r 200 kareivių. Ta pati depe-
ša iš Varsavos praneša, kad 

• Lietuviai neperžengė talkinin
kų nutiestą demarkacijos lini
ją tarp Lietuvos ir Lenkijos. 
Tai reiškia, kad tuos 200 vyri) 
Lenkai paėmė Lietuvoje^ per
žengdami demarkacijas liniją, 
kurią buvo talkininkai nusta
tę. 

Tokis Lenkų pasielgimas 
yra aiškus ženklas jų imperija-
UZMLO norinčio praryti kaimy

ną. Tokį bjaurų pasielgimą 
reikia kuomi nors apdangsty
ti. Lenkai gerai moka tą melo 
rūšį, kurią jie patys iš prancū
ziško vadina ^ l aga . Jųjų tat 
pasakymas, buk Trotzkis lie
piąs sovietų karuomenei padė
ti išvaryti Lenkus iš Lietuvos 
yra ne kas daugiau tik ta bla-
gay apdengianti negražų Len
kų apsiėjimą su Lietuviais. 

Lenkai nematė Trotzkio įsa
kymų, nes jis jų nei neišleido. 
Bet Lenkai matė, kaip Trota-
kio armija išvarė juos iš Vil
niaus. To Lenkams užteko, 
kad drąsiai skelbtų, jog sovie
tų armijai liepta Lenkus išvy
ti iš Lietuvos. Mes tikimės, 
kad Lietuvos armija tą pada
rys ir viena. 

Kadangi p. Pilsudzkio legi
jonai su Lietuva apsieina blo
giau negu Trotzkio bolševikai, 
tai visai nestebėtina butų Lie
tuvai pradėti ofensyvą prieš 
Lenįus ir gerai juos pamokin
ti. Bet Lietuva taikos reikalus 
stato augščiau už savo teisėtą 
pagiežą. 

Dėlto Lietuva ir negali bū
ti išvien su Lenkija, Kad Len
kai nori svetimas žemes už
grobti, o Lietuvių norai tam 
priešingi. 

= 

MOKYKLA. 

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KOMITETAS. 

Nukentėjusiems del karo šelpti 
Didžioji g-vė No. 30 

Vilnius. 
Liepos 28 d., 1920 m. 

Jo Malonybei 
Gerb. Kun. Deksniui. 

Šiuo Lietuvių Centro Komi
tetas nukentėjusiems del karo 
šelpei turi garbės pranešti, jog 
iš Tamstos yra gavęs aukų per 
J. E. Žemaičių vyskupą Pran
ciškų Karevičių 5000 auksinų, 
UŽ kuriuos Centro Komitetas 
vardu šelpiamųjų našlaičių ir 
varguolių persiunčia širdingą 
"aciu. 

Komiteto pirmininkas 
Kan. Kukta. 

Sekretorius 
Kun. 

(Pavardė neįskaitoma). 

IŠ D RO A. RUTKAUSKO 
DARBUOTĖS LIETUVOJE. 

Norisi pareikšti Amerikos 
labdaringiems Lietuviams, 
kad D-ro A. Rutkausko dar
buotė Lietuvoje kristalizuoja
si i sujungimą visokios lab
darybės per Šv. Vincento a 
Paulo pavargėliams šelpti vy
riausiąją valdybą, kuri bus 
ten, kur bus Lietuvos valdžia: 
dabar Kaulio, vėliaus Vilniu
je. Turtas, amatų mokyklos, 
ūkės, prieglaudos ir auklėji
mo intekniė paremta krikščio
niško mokslo dėsniais ir dar
bas bus Lietuvių katalikų val
džioje. 

Šv. Vincento a Paulo drau-
gijos vyriausioji valdyba bus 
(Kaune Ožeškienės g-vė No. 
12) išrinkta ii* nejudinamojo 
turto, visos d mugi jos vardu, 
£alės prasidėti pirkimas. X. 
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SPAUDOS DRAUGIJOS 
VALDYBA. 

Viso pasaulio žmonės suda
ro vieną didelę šeimyną, ku
rios tėvas yra Dievas. Žmo-
nės-gi tos didelės šeimynos, 
sulig išvaizdos savo kūno, 
kalbos i r budo, dalinasi į ra
ses ir tautas. I r iš čia turime 
juodukus, raudonveidžius, bal
tuosius ir tt. > 

Kalbų skirtingumas padali
na žmones į tautas ir kiekvie
na tauta savotiškai kalba. I r 
ta ip: Lietuviai kalba lietuviš
kai, Vokiečiai—vokiškai, Ang
lai—angliškai. Jokis sutvėri
mas pasaulyje neturėjo ir ne
turi tokio lengvo budo savo 
minčiai išreikšti, kaip žmogus. 
Tad-gi, žmonių tautos, naudo
damos protu bei kalba, tobuli
nasi ir žengia pirmyn moksle 
ir išradimuose, kurie palengvi
na žmonių gyvenimą. 

Kiekviena išmintinga tau
ta rūpinasi įkurti užtektinai 
mokyklų jaunajai gentkartei 
išlavinti. Nelaiminga-gi Lietu
vių tauta, vergaudama per il
gus amžius Rusams, Vokie
čiams ir Lenkams, neturėjo sa
vo mokyklų nei mokytojų, o tu
pėjo pasitenkinti tuomi, ką 
persekiotojai suteikdavo. 

Bet-gi ir tas laikas ant galo 
atėjo, kad Lietuvoje viskas 
virto kitaip ir, kaip girdėtis, 
šiandie Lietuvoje lietuviškos 
mokyklos su skaitlingais mo
kinių būriais kaip grybai po 
lietui dygsta. Galime tikėtis, 
kad Lietuvių tauta greitoje at
eityje pavys kitas apšviestas 
tautas. 

Čia-gi, Amerikoje, netik 
kad nieks nepavydėjo ir ne
draudė mųs nuo mokslo, bet 
raginti ragina prie jo. Čia stei
gia mokyklas valdžia, vienuo
lijos, parapijos, korporacijos i r 

I>avieni asmenys. 
Lietuviams, gyvenantiems 

Suv. Valstijose, yra daugiau
siai žinoma parapijinė mokyk
la ir viešoji, taip vadinama, 
"public school." Kas nenori 
leisti savo vaiko į T)arapijinę 
mokyklą, tas yra priverstas 
leisti į viešąją. Tad-gi neišmin
tingą išsikalbėjimą ' 'nereikėjo 
man mokslo, nereikės nei ma
no vai kui''—noronis-ncnorofns 
turi užmiršti. Kadangi tėvai 
savo vaikus priverstinai turi 
leisti į kurią nors mokyklą, tai 
neprošalį bus čia parodyti, 
kuri mokykla yra mums Lietu
viams katalikams naudingesnė 
ir į kurią, mokyklą Lietuvis 
katalikas privalo savo vaikus 
siųsti. 

Viešoji mokykla ir parapiji
nė mokykla—tai yra apšvietos 
įstaigos, kurios suteikia mok
slą ir apšvietą lankantiems jas. 
Viešoji mokykla skiriasi nuo 
parapijinės tuomi, kad joje 
vaikai mokinami yra vien tik 
pasaulinio mokslo, o parapijini* 
je mokykloje, apart pasaulinio 
mokslo, kiekvienas yra moki
namas taip-gi tikėjimo dalykų 

LAIMĖ NAMUOSE. 

Pirmininkas Kun. P. Budys, 
2634 W, Marąuette Road 
Chicago, 111, 

Vira-Pinųininkė M. L. Gu-
rinskaitė, 3347 Aubura ave., 
Chicago, 111. 

Sekretorius Kun. V. Kulikaus
kas, 2327 W. 23-rd pi., Chi
cago, m . 

Iždininkas Kun. F . Kudirka, 
2327 W. 23-rd p i , Chicago, 
m. 

Iždo globėjas. I. Nausėdas, 917 
W. 33-rd str., Chicago, UI. 
ir Bacevicia, 1726 Girard St., 
Chicago, HL ^ 

tai socijalisty, ar kitokių. Nes 
jie nepažino ir neišmoko savo 
tikėjimo, o turėdami menką 
supratimą, visai jį metė, kaip 
nereikalingą dalyką. 

Nei kiek nereikia Stebėtis ir 
tais jaunupliais, kurie baigę 
viešąją mokyklą i r nepažinę 
savo tikėjimo jį atmeta. Tikin-1 
tieji ir kalbantieji lietuviškai 
žmonės sudaro branduolį mūsų 
tautos. Tad-gi, tikėjimas ir 
kalba yra mokinamu tiktai pa- ] 
rapijinėje mokykloje. Panai
kink tikėjimą ir kalbą, tauta 
išnyks pati savaime: nereikės 
jos vaikų nei retežiais apkalti, 
nei prieš juos šautuvus staty
ti. Kam rupi dora, kuri prilai
ko pavienius asmenis ir tau
tas nuo supuvimo ir pakriki
mo, kam rupi mūsų jaunosios 
gentkartės likimas, tas aižkiai 
ir suprantamai pasakys, kad 
parapijinė mokykla yra ap
švietos įstaiga. J i jaunimui pa
rodo taką į dorą ir išmintingą 
gyvenimą, ir prirengia šaliai 
atsakančių piliečių. 

Geri piliečiai niekada neat-f 
si sakė remti tėvynes ir savo 
tautos reikalus. I r dabar, šia
me momente, pasirodo, jog tas 
tautos branduolys, Lietuviai 
katalikai, pirko ir perka Lie
tuvos * bonus, rėmė f i r remia 
Tautos Fondą—netik pavie
niais dolieriais, bet ir šimtinė
mis. Užteko kam nors pakal
bėti apie Lietuvos vargus, jau 
Lietuvis katalikas ir traukia 
dolierius iš kišenės. Nutolusios 
nuo tikėjimo Lietuvių srovės 
toli nėra taip duosnios. 

Tad-gi, jei norime, kad mūsų 
J tauta stiprėtų, augtų ir plėto-
tųsi, tai pirmas ir pamatinis 
dalykas yra paiaikyii parapiji
nes mokyklas. Ne kitur, tik 
parapijinėse mokyklose turėtų 
rastis visas mūsų jaunimas. 

Protingieji žmonės jau, su
prato svarbumą ir naudingu
mą parapijinių mokyklų, tad-
gi mūsų parapijinės mokyklas 
šiandie taip pripildytos lan
kančiais, kad prisieina ir kam
barius dauginti ir naujas 
mokyklas statyti. Tad-gi? aiš
ku, kad beveik visas mūsų jau
nimas, su mažais išėmimais, 
lanko parapijines mokyklas ir 
jose įgyja tikrą apšvietą, ti
kėjimo pažinimą ir lavinasi 
poroje. Taip gražiai ir pasek
mingai išauklėti žmonės para
pijinėse mokyklose, galima t i : 

kėtis, kad dirbs tautos labui 
ir žmonių gerovei. ' 

Parapijinė mokykla turėtų 
būti remiama kiekvieno žmo
gaus, kuris velija gerovės savo 
tautai. Nes parapijinė mokyk
la yra mūsų tautos tvirtovė ir 
gimtos kalbos sargas. Lietu
viai krikščionys suprato mo
kyklų svarbą, tad-gi šiandie 
beveik prie kiekvienas parapi
jos randasi ir mokykla pilna 
mokinių po vadovyste vietinio 

Tikėjimas-gį yra žmogaus gy- Į klebono ir seserų mokytojų 
venimo pamatas. Todėl žmo
gus nors šiek-tiek turi pažin
ti savo tikėjimą. O kaip-gi pa-
žįs savo tikėjimą, jei- niekas 
jam apie tikėjimą nekalbės ir 
neaiškįs. Kas nori būti atsa
kančiu gydytoju, tas rūpinasi 
medicinos mokslą nuodugniai 
pažinti ir išmokti. Kas nori 
tapti geru advokatu, tas rūpi
nasi dieną ir naktį susipažinti 
kolabjausiai su įstatymais ir 
teisėmis. % Kas-gi nori būti ti
kinčiu žmogumi, tas turi pa
žinti, išmokti ir turėti supra
timą apie tikėjimo dalykus 

Tad-gi nestebėtina, kad yra 
žmonių ir tokių, kurie išgirdę 
vieną, kitą bedievišką prakal
bą, meta savo ti&ėjimą ir sto-

' ja eilė6na ar tai biblijistu, ar 

• Tad-gi, ne kam kitam pagar
ba priklauso kaip tik Lietu
viams katalikams. Aš čia no 
tuščius žodžius briažiu, bet tik
tai apie faktus kalbu. Tad-gi 
kas to nemato, tas teateimer-
kia ir pažiūri į milžiniškus 
mūrus, į tūkstančius mokinių, 
lankančių parapijines mokyk
las, o supras kame tautos ga
lybės branduolys gludi. Kam 
rupi šiandie tauta ir jos li
kimas, kam rupi jaunosios 
gentkartės ateitis, tam turi rū
pėti ir parapijinė mokykla. 
Jis ją turi remti morališkai ir 
medžiagiškai ir jis turi jon 
siųsti savo vaikus, kad jie iš
moktų lietuviškos kalbos, pa : 

žintų prabočių praeitį ir paray-
| lėtų savo tėvynei Kas-gi siun-

Mažas vaikutis bėgdamas 
mokyklon užbėgo pas savo 
draugą, su kuriuomi drauge] 
bėgdavo mokyklon. Kuomet 
jojo draugas jau buvo apsi - i 
rengęs ir motina apkabinus 
pabučiavo jį, sakydama "Su
diev," tuomet mažas vaikutis 
tarė: " I r mano motina mylėtų 
mane, bet j i visuomet užsiė
mus— neturi laiko.' ' 

Kiek mes rasime mažų vai
kelių, kurie trokšte trokšta, 
kad juos motinos pamyluotų, 
paglamonėtų, pabučiuotų, bet 
vargšeliai nesulaukia, nes jų
jų motinos perdaug " užsiė
musios — neturi laiko." Per 
dieną' motinos paskendusios 
namų darbuose, o vakare pa
vargusios nuo dienos darbo ir 
nesijaučia taip, kad su savo 
vaikučiais galėtų meiliai pa
žaisti. Tokios motinos pašven
čia savo gerąsias nenuvargin
tas spėkas namų bei kitam 
darbui, o nuvargintas dirgs-

[niuotas, nemeilės bejausmės 
spėkas kūdikių auklėjimui. 
J i neturi gyvumo, nei meilu
mo, nei noro žaisti ir pamoky
ti savo kūdikius, #ies ji pavar
gus, nusikamavus. 

Motinos, kurios ^daugiau rū
pinasi įvairiais darbais, kie-
minėjimosi, pasilinksminimais 
bei kitokiais dalykais, > negu 
vaikų gražiu, pavyzdingu, do
ru auklėjimu, neišauklės ge
rai savo kūdikių. Nes tokios 
motinos visuomet pavargusios, 
o būdamos pavargusias, auk
lėja savo kūdikius šiurkščiais 
barniais, mušimu bei keiksmu. 
Kodėl neauklėti tuos brangius, 
nekaltus kūdikėlius meiliu, 
doru, rimtu būdu bei gražu
mu? Gražumu, meilumu grer-
čiau išmokysi savo kūdikius 
bei beaugančius paklusnumo, 
nuolankumo, gailestingumo ir 
kitokių dorybių. Reikia tik at
sikreipti į jaunuolio gražiuo
sius prigimties patraukimus, 
o nusistebėsi pamačius kaip 
greitai kūdikiai atsakys į vi
sus reikalavimus. 

Priverstinas darbas, pri
verstinas paklusnumas nekuo-
met neatneša gerų vaisių. 
Paprotys vaklyti žmones pri
verčiant juos elgtis, sulig sa
vo noro, barimas bei mėgini
mas priversti savo draugus, 
savo darbininkus, savo arti
muosius daryti sulig savo nuo
monės, yra paprotys priešgi-
nystės ir bandymas valdyti vi
sus, yra pražūtingas dalykas 
minties sutarmei. 

Tas • pasielgimas iščiulpia 
žmogiaus energiją, sužeidžia 
dvasią, ir pagimdo barnius su 
tais, su kuriais gyveni arba 
susitinki. 

Meilė ir gražumas yra ge
resnis įrankis. J i s plačiau žiu
ri ir permato dalykus prakil- | 
nesnius i r tinkamesnius. Mei
lė bei gražumas pagerbia tie-
sfcį bei jausmus kity žmonių. 

Meilė nebando pataisyti 
klaidas ir mainyti nepagei
daujamus apsireiškimus, at
kreipdama domę į tuos daly
kus, bet ji juos nustelbia. 

Meilė prašalina visus suge7 

dimus bei negeistinus apsireiš
kimus iš prigimties, taip kaip 
saulė prašalina tamsumą iš 
• •» 

kambario, kuomet pakeliame Į 
| lango uždangalą. 

Jeigu beno namuose randa
si koki barniai, nesutikimai, 
tai l a i jie įsileidžia meilę bei 
gražumą į savo namus, o pa- J 
matys kaip greit pranyks iš 
jųjų tarpo visokį nesutikimai, 
o užviešpataus ramus i r gra
žus gyvenimas. J i permainys 
namų atmosferą i r pripildys 
juos nauja dvasia. 

Lai simpatija, gražumas bei 
gerumas užima vietas barnių, 
piktžodžiavimų, o pamatysit, 
kad namuose pasidarė stebėti
ną permaina. 

Geraširdystė, pagyrimas 
kartkartėmis sušvelnins širdis 
ir sielas net i r šiurkščių žmo
nių. 

Meilės ^akai—yra takai į lai
mingą, ramų ir linksmą gyve
nimą. 

J . . P . Poška. 

IŠ MAŽOSIOS LIETUVOS. 

Išmok Gera Amatą. Už* 
dirbk | 3 5 iki $75 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias 'Tfltm, 
mes Ii m o kinam e 
t keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki

nanti es Vietos atdaros. Specijalis 
] Kriaučystės Skyrius, mokslas už

ganėdink visus. 
MASTER SCHOOL 

190 H. State Str. 
! Kampas Lake str. ant 4tu labų. 
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ŪR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po nuro. 

4729 & Ashland Avenue 
Specialistas džiovu, moterų ir vy
ru Ilgu. 

Valandos nuo 10 lkl 12 išryto; nuo 
S iki f po pietų; rtuo 7 lkl 8:8t 

| vakare, Nedėliomis 19 iki 1. 
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čiai savo vaikus į nekatalikiš
kas ir nelietuviškas mokyklas, 
tas menkas Lietuvis, o dar 
menkesnis katalikas. Gal jis 
ir norėtų vadinti save tautie
čių, bet reikia žinoti ir supra
sti, kad ne tas tautietis, kuris 
siunčia vaikus į svetimtaučių 
mokyklas, kur apie gimtinę 
kalbą ir tautą nėra jokios kal
bos. 

Kun. A. Brička, 

Mažosios Lietuvos Lietu
viuose tautinė sąmonė išlengvo 
a tgyJa- Veikiame už tai, kiek 
tik galime. Leidžiame ir du 
laikraščiu "Balsą ' ' i r "Ryto
jų ." Pradėjome ir " R y t o j ų " 
kasdien leisti, bet turėjome su
stoti, kadangi nebeišvaliojome 
vis pristatyti ir pristatyti. Pi
nigų nmsų žmonėse yra, rods, 
daug. Ypačiai karo metais 
daugis labai praturtėjo. Bet 
deja, kad tarp jų dar nerasi 
daug susipratusių. Mieliau lei
džia pinigus į kitus dalykus, 
tik ne į tautiškus, ne į laik
raščius. Visur, gi ir nuo Vo
kietijos atskirtame Mažosios 
Lietuvos krašte, dar labai vei-
Iria vokiškumo ir vokietinimo 
įtaka. Sunku yra mūsų Lietu
vius isNo raugo išvaduoti. Vi
sur mums daroma baisios kliū
tys. O vis-gi turime kovoti, ne
galime atleisti, kad ir kas žin 
kaip butų. 

Kreipiamės į Amerikos Lie
tuvius ir prašome mums pa
dėti. Labiausiai prijaučiančia 
dvasia ir pinigais. Žinome, kad 
ir Amerikdte Lietuviams nėra 
lengva kovoti] už savo. Bet mes 
ir neprašome dovanai. Tik 
prašome, kad musų laikraščių 
pirktumėte. Tamstos mokėsite 
ui vieną numerį 10 centų. Pas 
jus gal ir ne taip didis pini
gas,—pas mus jis aukso sve-[ 
ria. Tamstų labai prašome, 
mums parūpinti vietų, gal ko
kią generalinę, kurios arba ku
ri Amerikos Lietuviams par
davinėtų savaitraštį ' i Ryto
jų,' ' Duodame 40 nuošimčių 
pelno. Kiekvienas numeris yra 
16 puslapių storas ir šalę viso 
kito kas savaitę suglaustinai 
praneša apie inasų tautinį ir 
poiitfckinį judėjimą. Kiek eg
zempliorių "Rytojaus7 7 Anie-

įrikoje kas kartą parsiduos, su 
tiek Amerikos Lietuviai pa-
šelps Mažosios Lietuvos Lietu
vių tautinį ir politikinį judė
jimą, kadangi " R y t o j a s " ne
leidžiamas pavienio žmogaus 
savo naudai, bet Lietuvtų 
Spaudos draugijos visuomenės 
naudai ir gerovei. 

Tai-gi malonėkite Tamstos 
mums atrašyti, ar galima ir į 
kurias vietas turėtume kreip
tis arba tuojau po .kiek "Ry
tojų" į jas nusiųsti. Prašome 
Tamstų savo laikraštyje Ame
rikos Lietuvių domę Kreipti ir 
į Mažosios Lietuvos Lietuvių 
judėjimą ir į "Rytojų ," kad 
jį pirkdami ir* skaitydami jie 
mus šelptų. "Ryto ju je" pra
nešama ir apie Amerikos Lie
tuvių judėjimą. 

"Ryto įus , " 
Tilsit, Hohe Str. 59. 

S. D, LACHAW1CZ 
L I E T U V T S G R A B O R I U S 

Patarnauju. laidotu v S— ko pigiausia 
Reikale meldžia atsišaukti. • mano 
darbu husite uigonodlnti. 
2*14 W. 43 Pi . Chicago. UI. 

B' 

• 

J.P.WAHCHES 
ATTORtfEY AT LAW 

LLETCV18 ADVOKATAS 
VAJL. Vakarais T iki 9 
Nedėliomis 11 iki 1. 

j 4500 S. Ashland Ave. Chicago, Dl. 
Phone Yards 1053 

I • • i i i 

Dr* M. Stupnicki į 
3107 So. Morgan Street 

CfflCAOO, ILLarOIM 

Valandos: — S lkl 11 Ii ryto; 
i po pietų ik! 8 T*k. Ifedelto-
mis nuo 6 iki i r&L 

DR. S. NAIKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

fr orvsaimo 

Ant Viršaus Cnlversal State 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: 
2 iki 4 po pietų: nuo f iki 9 

Nedėliomis nuo 10 Iki t. 
T i 

T e l e f Boolevard OtOO 

DR. G. KASPUTIS 
' DENTISTAS 
sfeSl S. HaLited Str. 

VALANDOS: 9 — 1 * A M. 
1—S; 7—4 P . M 

^sagsgąggggrr-g 
DR. S. BĮ 

LIKTI VIS GYDYTOJAS I R 
CHIRURGAS 

M 0 1 West M n d Street 
Tel. CAnal €222 
Res , 3114 W. 42nd Street 

Tel . McKinley 4988 i 
aaBisrss.:= 

ilHHIIIIIHMUIimiiUII 

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

Tet Oanal 211S 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyveninias 
2811 W. «3rd Str. 

Tel Prospect 3466. 

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

1 i • 

OR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 

t Kertė S2-r© «t,, Chicago, DJL 

SPBCIJAL1STAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi enro-

i SJBSS ilsu. 
OFISO VALANDOS: Nue r* ryte 
lkl t po pietų, nuo C lkl t valan-

| d a vakare. 
Nedėliomis nuo » iki 2 po p U t 

Telefonas Tardo 487 s. m u t i 
" • - • - I * ' * ' . 1 , » - • • 

A P E T R A T I S S. FABIJONAS 

A. PETRATLS & C0. 
Mortgage Bank 

KKAL ESTATE—IKSU RAITCE 
Suropean American Bvemii 
^^^^^^ka ivokor tes 

trOTARUUSAS 
»ot w. n a str. 

TeĮophoae Boulavard 611 
> • • • • • • Į iw ,_„_ • w i L > - ą . 
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A. L. R.-K. LABD. SĄJUNGOS SEIMO REIKALE. 
. » « I I = 

Illinois, Indiana, Michigan ir 
Wisconsin valstijose gyvuojan
čių draugijų bei kuopų domei. 

Amerikos Lietuvių R-Kata-
iikų Labdaringoji Sąjunga su
tarė laikyti šįmet savo seime 
Gruodžio 5 ir 6 dd., Šv. Jur
gio mokyklos svetainėje, prie 
32-ro pi. ir Auburn ave., Chi-
eagoje. 

Kad iki šiol Lietuvių visuo
menėje vis permažas atjauti
mas randasi, o kad paaiškėtų 
plačioje visuomenėje svarba 
meilės Dievo ir artimo, todėl 
ir sutarta sušaukti šį Seimą. 

Seimo tikslas vra: išrasti 

stovams įduoti raštu visus su
manymus įnešimus ir patari
mus. 

Pastaba II. Draugijos bei 
kuopos, tapusios Garbės narė
mis, arba nors dalį Garbės na
rystės įmokėjusios į Lalnlary-
bės Centro iždą^ arba nors į 
kuopos iždą ir turinčios ant 
mandatų paliudijimą nuo vie
tinės Labd. Są-gos kuopos val
dybos iki Gruodžio 1 d., 192f) 
ni., tos visos draugijos bei 
kuopos turės Seime pilną bal
są (sprendžiamąjį balsą). 

Draugijos dar nei jokia 
duokle neprisidėjusios prie 
Labd. Są-gos, turės tik pata
riamąjį balsą (ir jų atstovai 

tuvių Bankoje, 7612 Superior 
ave. antradieniais, ketvirta
dieniais i r šeštadieniais. 

Visi pirkime bonų! 
M. J. S. 

W1STVILLS, ILL. 

JAUNŲJŲ RAUDONASIS 
KRYŽIUS IR JO NA

MINIS DARBAS. 
— 

budus, kaip greičiaus pastaty 
ti prieglaudą našlaičiams ir ulims sėdynes atskirai nuo 
seneliams. 

Į Seimą kviečiamos ' visos 
Lietuviu katalikų draugijos 
bei kuopos, kurioms rupi senų 
darbininką ramybė ir nelai
mingų vaikelių ateitis. Todėl 
čia reikia visiems bendrai pa
sitarti. 

Kiekviena katalikiška drau
gija bei kuopa, gyvuojanti i>a-
miiiėtose keturiose valstijose, 
yra kviečiama išrinkti nedau
giau kaip penkis atstovus, ku
rie kiekvienas turi Seiman at
sinešti valdybos paliudyta 
mandatą. O kur yra parapija 
ir klebonas, tai turi but ant 
mandato ir vietinio klebono 
paliudijimas. 

Laiko beliko jau nebepilni 
trys mėnesiai. Todėl nebelieka 
laiko prisiruošimo atidėliojf-
mui, o delegatams (atstovams) 
būtinai naudinga iš anksto pri
sirengti. 

Prisirengiant reikalinga vi<i 
Labdarvbei naudiniri sumanv-

pirmųjų. Tas reikalinga del 
sutrumpinimo Seimui laiko I r 
tvarkos). 

8večiai visai be mandatų 
turės užimt svetainėje sėdynes 
užpakalyj viršpaminėtų atsto
vų, turinčių mandatus. 

Svečiai be mandatų neturės 
jokio balso, o tik turės progą 
prisižiūrėti Labd. Są-gos vei
kimui ir veikėjų darbštumui. 

Todėl Seimo durys bus at
daros del visų, bile tik svetai
nėje bus atliekamos vietos nuo 
atstovų, turinčių mandatus. 

Pastaba III . Kad Labdarin
goji Sąjunga įsteigta ir veda
ma vien katalikų rūpesčiu, to*> 
del ir našlaičiams prieglauda 
bus tik katalikų kontrolėje: 
Bet našlaičiai bus priimami ly
giai kaip katalikų, taip ir ne-
katalikų tėvų. I r kad našlait-
namis bus šalia Šv. Kazimiero 
vienuolvno ir kad Sv. Kaži-
niiero vienuolės bus našlaičių 

* auklėtojomis, todėl visi naš-
mai, įnešimai ir patarimai. To-įlaičiai bus auklėjami tik kata-
del to \ isko įr bus laukiama iš 
Seiman pribusiančių atstovų. 

Kiekviena Labdaringos Są
jungos kuopa gali atsiųsti nuo 
5 iki 10 atstovų. Geistina, kad 
tą išpildytų nors artimiausio* 
kuopos. Tolimesnėms kuopoms 
leista tas pats skaičius, bet 
busime dėkingi, jei iš jų at 
vyks nors po vieną atstovą. 

Pastaba I. Visos čia pami
nėtos draugijos bei kuopos, 
prisiųsdamos savo atstovus, 
būtinai teiksis priruošti ir at-

likiškoje dvasioje. 
Pastaba IV. Apie tą visa, kas 

viršui paminėta, teiksis visos 
draugijos bei kuopos pirm iš
renkant atstovus į Labd. Są-
gos Seimą įsidėmėti. 

Su informacijomis meldžia
me kreipties prie S. Jucevi
čiaus, 726 W. 18th St., Cbica-

,111. 
Seimo komisija: 

S. Jucevičius, 
A. Bislis, 
B. Nenartonis. 

Sekmadieny^ Rugsėjo 5 d. 
Šv. Rožančiaus moterų ir mer
gaičių draugija buvo įrengus 
vakarą su programa ir skania 
vakariene, kuriame, ir man, 
kaip svečiui, teko dalyvauti. 
Užkandžiai buvo taip skanus, 
kad tik tas gali juos tinkamai 
pagirti, kam teko valgyti. 
Žmonių buvo daug. 

Pirmiausia p-nia M. Mičiu-
dienė, draugijos pirmininkė, 
gražiai į svečius pakalbėjo. 
Paskui kalbėjo klebonas, kun. 
L. Brigmanas apie moterų vie
nybę. Kiti kalbėtojai pasakė 
trumpesnes prakalbėles ir 
daug išreiškė gražių moterims 
linkėjimų. 

Pusiauvalgvj buvo atvai
dintas trumpas veikalukas: 
"Paskutinį jau kartą. ' ' Moti
nos *x)lėje buvo p-nia M. Mi-
čiudienė, duktės—p-nia Misiū
nienė, sūnaus—p-nia Vendelc~ 
kienė, voki&kų kareivių—po
nios Karalaitienė ir Ašmienė. 
Vaidinimas išėjo gražiai ir pa
darė įspūdžio. 

Paskui deklemavo eiles p-lės 
Mičiudaitė, J . Karpavičaitė ir 
O. Karpavičaitė. Reikia pagir
ti* motinas už tokį gražų iš
auklėjimą savo dukrelių. 

Ne pro šalį bus priminti, 
kad, atsidarius mokyklų du
rims, Westvillės jaunuomenė 
netenka daugelio gabių narių. 
Tarp kitų yra p-lė O. Karpa
vičaitė, kuri išvažiuoja Chiea-
gon į Šv. Kazimiero Akademi
ją, Likęs jaunimas labai jos 
gailisi, nes ji yra gabi artistė 
ir dainininkė. Geriausio pasi
sekimo Imkime jai apsirinkto
je mokslo šakoje, kad kitą met 
ir vėl galėtume sykiu darbuo-
ties Bažnyčiai ir tautos labui. 

Svečias. 

Dvylika milijonų vaikų iš 
aštuoniasdešimta tūkstančių 
mokyklų yra Jaunųjų Raudo, 
nojo Kryžiaus nariais. 7 

Pirmas tikslas organizacijos 
yra sustiprinti pilietystę. 

Kiekvienas narys turi nario 
ženklelį ir ant to ženklelio pa
rašyta žodžiai " A š tarnauju." 
Tie žodžiai stovi už Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus vaikų 
skyriaus užduotį ir jų mėgini
mus atnešti džiaugsmą vai
kams po visą pasaulį. 

Tas skyidus inima visus vai
kus mokyklose ir visas jų vei
kimas reguliariai sutvarkytas. 

Reikia nemažinti Jaunųjų 
Raudonąjį Kryžių, bet auginti 
ir- lavinti stiprią amerikonišką 
pilietystę, kuri bus įkvėpta 
per stiprios demokratijos pa
matinius idealus. Raudonasis 
Kryžius supranta, jog geresnė 
pilietystę priguli nuo vaikų, 
todėl ir organizuoja šalies vai
kus. \ 

Amerikoj vienučių darbas 
yra—savitarpinis tarnavimas, 
stumėti valymo kampaniją, li
gonių prižiūrėjimas, pakėlimas 
sveikatos taisyklių, dadlyvavi-
mas miestų patrijotiniuose ju
dėjimuose. 

A-f A. 
• B. NENARTONIS 
persiskyrė su šiuo pasau
liu Rugpjūčio 16 d. Tapo 
palaidotas Rugpjūčio 19 d. 
su bažnytinėmis apeigo
mis. Laidotuvės atsibuvo 
mieste Bangor, Maine pas 
nabaininko broli Zurman-

Vėlioms buvo 38 metų 
amžiaus. Paėjo is Vilniaus 
rėd., Trakų apskr., Zižnuv 
rių parap., Kibučių kaimo 
Chicagoje išgyveno 15 
metų. Grįždamas į Lietu
vą sustojo pas savo brolį 
apsilankyti; ten susirgo ir 
po keturių mėnesių ligos 
mirė. 

Paliko dideliam nuliu 
dime moterį Lietuvoje. 

PASKELBIMAS 
' • 

' 

KRUTAJAŲJŲ PAVEIKSLU 
MARŠRUTAS 

Ar Jau Pasiuntėt Čevery-
kus Savo Giminėms 

Lietuvoj ? 
Žienia artinasi, Jūsų gimi

nės laukia, dabar laikas 
jiekns nupirkti, o mes Jums 
išsiųsime. Pirkite pas Lietu
vi, o gausite gera užganėdi-
mma. 
VICTOR SHOl STORE 

4719 So. Ashland Ave. 
Atdara kiekvieną vakar* iki 9 

vai. apart seredos iki 6 vakare. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

WAUKEGAN, ILL. 

— ww • • 4 1 

CLEVELAND, OHIO. Del to kiekvienas Lietuvis, 
kuris dar nėra pirkęs bonų, 

Rugsėjo 2 d. L. L. P. sto- ] skatinamas nusipirkti, kad 
tis buvo šaukusi visu Cleve- \ netaptų įtrauktas į negarbingų 
lando lietuviškų drau
gijų bei kuopų valdybų susi
rinkime • pasitarimui, kokio
mis priemonėmis galima butų 
greičiau išparduoti Clevelan-
dui skirtą L. L. P. kvotų. Ne 
visi atėjo, kurie buvo kviesti, 
bet atėjusieji atsinešė gražių 
minčių ir sumanymų. 

Po plataus pasikalbėjimo vi-
. si buvę susirinkimo sutiko su 
mintimi, kad kiekvienas savo 
draugijoje ar kuopoje nuo
dugniai išaiškintų L. L. Pa
skolos reikalų ir paragintų na
rius nusipirkti bonų. 

Tarp kitko susirinkime nu
tar ta : 1) L. L. P. bonus par
davinėti po namus. Pardavi
nėtojai pasižadėjo neaplenkti 
nei vieno namo. 2) Visuose su
sirinkimuose varyti koplaeiaū-
sią agitaciją už L. L. Pasko
lų. 3) Užbaigus paskolos darbų 
išleisti tam tikrų knygutę, ku
rioje tilptų surašąs L. L. Pa
skolos rėmėjų. Tada pasirodys 
kas prisidėjo prie sukėlimo tos 
paskolos, o kas buvo priešin
gas ir kenkė Lietuvos laisvei 
ir nepriklausomybei. 

surašą. 
Clevelando L. L. P. stotis 

turi da išparduoti pusę kvo
tos, kad išlyginti tą sumą, ku
ri buvo paskirta išpirkti Cle-
velanjio Lietuviams. Tat-gi jr 
pasiūdykime tikrais rėmėjais 
jaunos Lietuvos respublikos. 
Neišsikalbinėkime, bet visi 
remkime paskolą pirkdami bo
nus. Šitas mėnuo yra paskuti* 
nė proga nusipirkti L. L. P. 
bonų, o stočiai išlyginti pa
skirtą kvotą. 

Praeityje Clevelando Lietu
viai visuomet pasižymėjo savo 
gražiais darbais. Yra vilties, 
kad neužsitrauks negarbės ir 
šitame svarbiame darbe, t. y. 
išpirkime mums paskirtos 
$100,000 kvotos. 

Rugsėjo 25 d. C. L. Dr-jų 
Sąryšis rengia indomias pra
kalbas pažymėjimui atgavimo 
Vilniaus. Bus įžymus kalbėto
jai. Tą dieną visi Clevelando 
Lietuviai, kaip vienas, petis 
petin turi sustoti, sudrebint 
visus priešus ir kodaugiausia 
išpirkti L> L. P. bonų. 

Geriausia bonus pirkti Lie-

Trečiadienyj, Rugsėjo 1 d. * 
L. Vyčių 47-ta kuopa laikė 
mėnesinį susirinkimą, kuris 
nors nebuvo skaitlingas, bet' 
rimtas. 

Svarstant kuopos reikalus, 
atsilankė atstovas A. Taučas iš 
Šv. Antano draugijos su svar
biu reikalu. J is išreiškė daly
ką labai aiškiai ir jo pakvie
timą kuopa priėmė. 

Šv. Antano draugija pirmu
tinė buvo su tuo sumanymu, 
kad visos katalikiškos dr-jos 
Waukegane išrinktų atstovus 
iš kiekvienos dr-jos, kurie 
veiktų sušelpime našlaičių Lie
tuvoje. Tat ir L. Vyčių 47-ta 
kuopa išrinko dvi nari : O. 
Burbutę ir L. Zupkaitę. 

"VVaukegano katalikiškos dr-
jos tą svarbų darbą jau varo 
pirmyn. Gerai butų, kad ir vi
sose Lietuvių kolonijose Ame
rikoje toks veikimas prigytų. 

Žinome, kad Lietuvoje daug 
yra našlaičių ir laikraščiuose 
tą pastebime. Tai-gi reikia, 
broliai ir sesutės, juos sušelpti. 

Augštuolėlis. 1 

— 

GRAND RAPIDS'O LIETU
VIAMS. 

Visi gausite progų matyti 
Lietuvos paveikslus ir kartu 
išgirsti p. Vaško pranešimus 
iš Lietuvos, nes jam tapo mar
šrutas suren^tasChicagos Aps 
skrityje sekančiai: 

Ned. Rūgs. m, ISth and 
Union, 2:00 vai. ir 8:00 vak. 

Rūgs. 10, North Side, 8:00 
vak. 

Rūgs. 11, Melrose Park, 
8:00 vak. 

Rūgs. 13, Waukegan, 111., 
•8:00 vak. 

Kugs. 14, Kenosha, Wis., 
8:00 Vak. 

Rūgs. 15, Racine, Wis. 8:00 
vak. 

Rūgs. 1G, Milwaukee, Wis., 
8:00 vak. 

Rūgs. 17, Sheboygan, AVis., 
8:00 vak. 

Rūgs.'18, Beloit, Wis., 8:00 
vak. 

Ned. Rūgs. 19, Rockford, 
111., 2:00 vai. ir 8:00 vak. 

Rūgs. 20, Aurora, 111., 8:00 
vak. 

Rūgs. 21, Spring Valley 111., 
gKK) vak. 

Rūgs. 22, Kewanee, ' Jll., 
8:00 vak. 

Rūgs. 23 Springfieid, 111., 
8:00 vak. 

Rūgs. 24, E. St. Louis, 8:00 
vak. 

Rūgs. 25, S t Louis, 8:00 
vak. 

Ned. Rūgs. 26, Westville> 
111., 2:00 vai. i r 8,00 vak. 

Rūgs. 27, Chieage Heights, 
111., 8:00 vak. 

Rūgs. 28 Gary, Ind., 8:00 
vak. 

Rūgs. 29, Indiana Harbor, 
8:00 vak. 

Rūgs. 3G, 
8:00 vak. 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Ueturis Gydytojas ir Cbšrmrgmm 
Perkelia ofisą, | People Teatrą 

1«1« W. 47 6tr. Tel. Boal. 160 
Valandos: 1 Iki 3 pa pietų. 
C iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte 

«»1« W. 4»rd 
Nuo ryto iki piet. 
Tel. McHJnley 2«3 

p» »« •i > ' » ! • • m mm m ^ « • 

Tel. DroTar TV 

Dr. C. Z. V eželis 
METUVTM VtamSKĖM 

Valandos: ana v ryto Iki t «mav 
Seredomis nuo 4 lyg t rakare 

4711 8 0 . A8HLABD AVKMCJV 
arti 4T-«os Oarvas 

I » » I » » I « » I « « • • • — » e i m m & » S — m0 

V. W. RUTKAUSKAS \ 
ADVOKATAS 

29 South La Salle Street 

TeL OentraI M M 

I
Vakarais, 812 W. 33 St. j 

TeL Varde 4481 

Tel. Pullman S42 ir 3180. 

k . L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Oiirurgaa 

10000 Michigan Ave. Roselande 
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 Ir 

<:30 iki 8:30 vak. 
& • • • • • • w » » » — » » • • • • • > » » • ! 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentista* 

. 

JUOZAPAS MARGELIS 
*' Draugo'' Agentas persikėlė 

į naują vietą 509 W. Leonard St. 
N. W. Ten jis turi krautuvę su 
įvairiais daiktais. Patarnauja ga
vime žipkorftų ir siuntime pinigų 
į Lietuvą. 

Pas jį galima gauti pirkti mal
daknygių, užsiprenunieruoti 
"Draugą" ir kitokius reikalus 
atlikti. 

St. Charles, 111., 

L. L. P. ir Ch. ir Apskr. 
J . A. Miekeliunas, Ras t 

REIKALINGI | 
PAGELBLNIžNKAI 

Del geperalio fabriko darbo 
Pastovios vietos. 

ALBAUGH DOVER CO. 
2100 MaršhaJl Blvd. 

10S01 SO. Micfcte&n, 
BeeeleadL JOL 

•AJULNDOSt 9 lkJ • 

ReeM. 118d Independence Blvd. 
Telefonas Van Bnren 204 

, • DR. A. A. ROTU i 
Rasas gydytoja* Ir 
BpeelJelLstaa Moterlakn, VyrlSkn 

i 10—11 ryto 1—S 90 
pJeto 7—8 vak. VedėUomia 10—1» 4 
Ofisas: 8S&4 80. Halssed Bk, CSU0S«e 

Telefi 

,»%»s>a%»aaaa*y<i»i* 
aa= 
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VARSAVINGSSTAMPS 
ISSUED BY TKE 

UNITEB STATES 
GOVERKMENT 

Suvienytose Valstijose yra likę kilnojamų 
ir nekilnojamų tu r l j clc ' i-Tįau šimtus tūk
stančių, o gal ir milijonus dolierių vertės, ku
rie legaliai priklauso Lietuvos piliečiams, bet 
dabar rankose tolimų giminių, ar net visai 
svetimų žmonių. Nuo 1914 metų metų iki 
šiol nebuvo jokių diplomatinių susisiekimų 
tarp šios šalies ir Lietuvos. Per tą laiką dau
gybė žmonių čia numirė, palikdami savo at-
čiausius giminaičius Lietuvoje. Tų numirėlių 
turtus paėmė čia svetimi žmonės ir valdys 
juos iki tikrųjų paveldėjų atsišaukimo ir tur
tų pareikalavimo. Toki turtai susidaro iš 
pinigų padėtų bankose, pinigų priklausančių 
iš apdraudos ( insurance) kompanijų ir pa-
gelbinių draugijų, iš šėrų, o taip-gi iš nekil
nojamojo turto. 

Kad atgauti tokius turtus, gyvenanti Lie-
. tuvoje giminaičiai privalo išpildyti tam tikrus 

legalius poperius ir paskirti bei įgalioti atsa
kančius įgaliotinius, kurie galėtų jų varde 
veikti čia Amerikoje. Tuomi tikslu Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė yra įsteigusi Legalį Sky
rių, per kurį Lietuvos gyventojai gali išpildy
ti reikalingus teismuose popierius ir atieškoti 
savo dalis iš turtų likusių Suvienytose Val
stijose po numirusių jų giminaičių. • 

Todėl visi, kuriems tik priklauso dalįs po 
numirusių Amerikoje giminaičių, privalo tuoj 
kreiptis į Lietuvos Atstatymo Bendrovės Le* 
galį Skyrių, paduodami pilną ir aiškų apra
šymą numirėlio ypatos ir likusio jo turto, o 
taip-gi savo giminystės. Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė, gavusi tas žinias, patars atsišauku
siems, ką reikia jiaryti tokio turto atgavimui 
ir, reikalaujant, mielai patarnaus kaipo tar
pininkė visuose Amerikos teismuose ir kitose 
įstaigose, kad tokias dalis atieškoti. 

Taip-gi visi tie, kurie gyvena Suvienytose 
Valstijose, o paveldėję yra turtus Lietuvoje,* 
gal kreiptis į Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
Legalį Skyrių dėlei atieškojimo ir par t rauki 
mo iš Lietuvos jų dalių, paskolų, pinigų iš 
bankų, a r kitokio turto. Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė patarnaus tuose reikaluose greitai 
ir saugiai tuo labjau, kad jos Skyrius Kaune 
1 !- : ' : ": : " .M. : '. .1 r c Lietuvą. 

S 
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/ mo 
11 Bendrove 

Adresas: 

[ LITHUANI 
DEVEIOPMENT 

CORP. 
294 Eighth Ave, Cer. 25 St 

NEWYORK,N.Y. 

I 
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DIDIEJI FEBAI 
ŠVENTO MYKOLO PARAPIJOS 

i Rengiami Rugsejo-Sept. men., 1920 m. 
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Par. Svetainėje ir Kieme f 

. 
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1644 Wabansia Avenue 
Bus Subatoj, 11 d., 7:30 vai. vakare ir tęsis 12,15, 18, 19, 
22, 25 ir 26. Ned., 3 v. po p., Ser. ir Sub., 7:30 v. vakare. 

Bus įvairių daiktų, saLdžių gėrimų, šaltos košes prasivedinimui. Ateikite visi, | 
pamėginti ir pasižiūrėti, ar daug daiktų galėsite laimėti. —^. . . 

FERU K0MSUA. | 
s 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES, DAUG SVAIGALŲ SUKON-
FISKUOTA AUDITORIUM 

...Penktadienis, Rugsėjis 10 d., VIEŠBUTYJ. 
Mikalojus Tolent. 

šeštadienis, Rugsėjis 11 d., Agentai atliko "reidą" baga-
Hiacintas. 

P L Ė Š I K A I PAŠOVĖ ŽMOGŲ 

.V, Ir atėmė dar automobilių. 

Vakar išryto automobiliu 
važiavo Arthur Lalowski, 3234 
North Hoyne ave. Automobi-
liuj buvo dar du asmeniu. 
~Ties Addison gatvės tiltu 

važiuojančius susistabdė ketu
ri plėšikai. Jie su revolveriais 
rankose įsakė važiuojantiems 
tuojaus apleisti automobilių. 

Du važiavusiu paklausė. La-
jjpvrskijie. Į šitą plėšikai palei 
idd du šūviu. Lalowski pašau-
las išsirito iš automobiliaus 
gatvėn. Plėšikai susėdo ir nu
važiavo. 

Tuojaus apie nuotikį pra-
Jiesta policijai. Pašautas žmo-
§TCs paimtas ligoninėn. Sako-
į a , pasvei s . 

JUODUKAS PAšOVfe PO 
LICMONĄ. 

* . y 

Vienas intariamas suimtas. 

*. Vienas juodukas piktadario 
pašovė policmoną Charles 
Brom iš Deering gatvės po
licijos nuovados. 

Policraonas Brom su kitu 
policmonu anksti ryte ties 31 
jptt. i» Wentworth ave. susis
tabdė praeinančiu du intaria-
mu juoduku. Brom priėjovprie 
vieno, kitas policmonas prie 
kito. Pastarasis apčiupinėjo 
juodukui kišenius, nerado gin
klo, ir leido jam eiti. Kitas 
juodukas tečiaus nuo Bromo 
pasprūdo ir paskui atsisukęs 
šovė. Po to abudu juoduku pa 
bėgo. 
v Policmonas Brom pavojin
gai sužeistas. Policija veikiai 
suareštavo keletą intariamų. 
Vtename pašautas policmonas, 
sakoma, pažinęs pašovėją. 

žų ofise. 

Anę, dieną, prohibicijiniai a-
gentai netikėtai padarė *kratą 
bagažų ofise Auditorium vieš-
butyj. Atrasta Daugelis svai
galų. Bagažų ofiso užveizda 
Dolan pardavinėjo svaigalus. 

Po to tuojaus atlikta krata 
Dolano namuose. Ten pąt at
rasta daugybė svaigalų. 

"Prohibicijinių agentų virši
ninkai nori susekti, ar kartais 
Dolan svaigalų nepardavinėjo 
$u žinia viešbučio valdybos. 
(Jai bus suareštuoti valdybos 
nariai, kaip padaryta su Dola-
nu. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJĮJ. 

GARSIEJI BIBLIJOS 
_ t STUDENTAI. 

UŽPILAMA PASKUTINĖ 
"BUBBLY CREEK" KOJA 

"Bubblv Creek'' vra vadi-
namas kanalas ties galvijų 
skerdyklomis ir 39 gatve. Nuo 
Ashland ave. į vakarus to ka
nalo* koja anais metais užvers
ta žeme. Pasilikusi ligšiof ant 
Halsted gatvės kanalo koja 
šiandie jau užverčiama ir nai
kinama. 

Tasai "Bubblv Creek" ilgus 
metus tjpršė orą ir prikankino 
žmones. Nes jin subėgdavo iš 
skerdyklų visi mėšlai ir sriu-
tos. 

Užpylus žemėmis tų kanalą 
bus tenai pratęsta 39 gatvė. 
Tąja gatve bus sujungta Hal
sted su Ashland ir važinės gat-
vekariai. 

Nebus daugiau ten nepaken
čiamų garavimų. 

NEW JERSEY APELIUOJA 
Į ANGLIJOS VYRIAUSYBC. 

TREČIU KARTU SUSPEN 
DUOTAS POLICMONAS. 

Kasžin. ar jis ir vėl policmo 
*• naus. 

Policmonas O'Hara savo 
v 

tarnybos laikotarpiu jau tre
čiu kartu suspenduotas. 

-Prieš jį pakeltas rimtas 
skundas. Jis kaltinamas už
puolimuose ir plėšimuose. 
, Martki Kamoras, 1226 Au

gusta gat., tvirtina, kad tasai 
policmonas su kitu kokiuo tai 
savo sėbru jį apiplėšęs. Pa
ėmęs $100. 

-Kitu du žmogų taippat kal
tina policmoną O'Hara plėši
muose. 
. Tasai nepaprastas policmo

nas gyvena po num. 3735 West 
64 Place. 
. 1915 ir 1916 metais jis bu-
vę9 suspenduotas už tokius 
put darbus. 

Trenton, N. J., Rūgs. 10. — 
New Jersey valstijos legislatu-
ra (įstatymdavybės butas) 
padarė rezoliuciją, su kuria 
atsiliepia į Anglijos vyriausy
bę paliuosuoti iš kalėjimo ba
daujantį lordą majorą McS-
weeney. 

Policija ieško AVestern Ele
ctric Co. Auditoriaus Tisdale. 
Praeita pirmadienį jis buvo iš
keliavęs į Waukegan ir tenai 
pragaišo. 

€bicagon atkeliavo prohibi-
cijos partijos kandidatas į pre
zidentus Watkins. Čia jis pa
varys kampaniją už palaikymą 
prohibicijos. 

SKAITLINGAS MOTERŲ 
SUVAŽIAVIMAS. 

Gavęs paprastą apgarsini
mo lapelį, kuriame buvo pra
nešta prakalbų tema apie An
tikristą, School Hali svetainėj, 
ant Honore #at., 7:30 vai. vak. 
ir sulaukęs to laiko nuvykau į 
prakalbas, žfctgeidaudamas ką 
nors apie jį užgirsti. 

Laiku pasirodė ir kalbėto
jas. Jis persistatė Biblijos stu
dentu ir pradėjo kalbėti iš 
Biblijos. Daug kalbėjo ir sten
gėsi išaiškinti, bet man mažai 
buvo suprantama, tik supra
tau tą, kad daug save gyrė, 
o niekino šventinybes ir nu
peikė kunigus. 

Ant galo aiškino apie An
tikristą, ką tas žodis reiškia 
ir kas yra tuo Antikristu. Jis 
surado, jog Antikristu esąs 
popežius. Aiškino, kad jis e-
sąs priešingas Kristaus moks
lui. Sulig jo .raštų, esą, didelė 
skaitlinė 666 ir ant jo kepu
rės rašo taip: "Vikarijus Fi-
lii Dei." Tuos žodžius parašė 
ant lentos ir bandė išversti 
skaitlinę 666, bet, matomai, 
suklydo, nes rymiškos skaitli
nės susideda iš raidžių, bet 
iš kitų raidžių negalėjo pada
ryti skaitlinės, pav. iš u, f, ir 
e, tai jas priskaitė kaipo o. 

Tolesniai aiškino, kad Šv. 
Domininkas 1204 m. prie po-
pežiaus Inocento III įsteigė 
inkviziciją; aiškino apie jos 
p;.buklus ir baisias kančias. 
Sairo, kad Nepoleonąs gana 
buvo pratęs kraujuose brai
dyti, bet kuomet išvydo tas 
baisenybes, lab'ai persigando. 

Tai tokios buvo prakalbos 
apie Antikristą Rugpjūčio 25. 

Oi, tie Biblijos studentai, 
dideli "mokslo vyrai. , , 

Ten buvęs. 
Red. prierašas. Ant pope-

žiaus kepurės nėra nei kokio 
parašo; nėra jo nei ant tija-
ros, t. y. brangaus vainiko, 
nei ant mitros, arba vyskupiš
kos galvos papuošalo, kurį 
nešioja popežius. 

ka. Jis visados atsilanko \ 
alumnų susirinkimus. Del to 
alumnai dideliai yra jam dė
kingi ir džiaugiasi turėdami 
tokį pasišventusį, mylintį jau
nimą ir visa širdimi jam atsi
davusi veikėją. Linkime klie
rikui J. Skripkai pasekmingai 
atsiekti savo troškimus, o at
siekus darbuoties Dievo gar
bei ir tėvynės labui. 

Alumnė. 

PATAISYMAS. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Christiania, Norvegija, Rūgs. 
10. — (Aa, vakar prasidėjo in-
ternacijalis moterų kongresas. 
Suvažiavo 350 delegačių, at
stovaujančių 20 įvairių tautų. 

PIRKITE KARĖS TAUP7-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Seniai jau buvo dienraštyj 
"Drauge'p žinių iš alumnų 
veikimo. O ai kas pamanė, kad 
jie apsnūdo, arba išsisklaidė. 
Bet anaiptol ne. 

Praeitam ketvirtadieny] 
kuopa1 laikė savaitinį susirin
kimą, kuris buvo skaitlingas, 
kaipir visados būdavo. 

Svarbiausias nutarimas bu
vo, kad alumnai kaip pernai, 
taip ir šiuosmet pasižadėjo 
darbuotis parapijos bazare. 
Jie turės savo būdą. 

Rengiasi ir prie igpildymo 
programos Saldžiausios Šir
dies Jėzaus moterių ir mergai
čių draugijai. Jie visas pa
stangas de*la, kad ta progra
ma kogeriausia išeitų. 

Alumnams darbuoties pade
da ir kiekvieną sykį parvykęs 
atostogoms klierikas J. Skrip-

* * Draugo'' 201 numeryje 
Labd. Sąjungos Garbė> narių 
surašė nepažymėta Barbara 
Oraičiutė, įmokėjusi '$100.00. 
Nepažymėti ir du kunigai, t. 
y. kun. M. L. Krušas, įmok. 
$100.00 ir kun. Jurgis Paškau-
skas, įmok. $100.00. 

4-ta kuopa nori, kad viršrni-
nėti abu kunigai sjcaitytųfi 
4-tos kuopos Garbės nariais, 
nors jie persikėlę į kitas para
pijas ir ten įmokėjo Garbės 
narystės mokestis. 

Klaidingai pažymėti Gar
bės nariai 4-tos kuopos: 

O. Povilaite, turi būti Pavo-
jaitė. 

J. Burkaitė, turi būti Bur-
baitė. 

P. Garbinskaitė, turi būti 
Garbincaitė. ** 

O. Girdvilaitė, turi būti 
Girdveiniutė. 

E. Jetuzyti, turi būti Jetu-
zytė. 

K*. Ratkienė $30.00, turi bū
ti $100.00. • - • 

J. Lukošiunaitė $25.00, turi 
būti $75.00. 

B. Placaitė $100.00, turi bū
ti $50.00. 

, ČERKAUSKAS 
mirė Rugsėjo 8 d., 1920 m. 
11:05 ryte, gimęs Vasario 
9 d., 1909 m, Chicago, I1L 

Paliko dideliame nuliū
dime tėvus Praną ir Eleną 
Čerk.auskms, 4 seseris ir 
viena brolį. 

Laidotuvės bus pėtny 
&oj, Rugsėjo 10 «L. 1920 
m., 8 vai. rįfte iš gv. An
tano bažnyčios } 8v. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse 
po num. 1523 So. 50th Ct., 
Cicero IU. 
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laičių prieglaudai ir $323.45, 
Liet. Raud. Kryžiui). 

Dr. A. L. Graičiunas. 
Centro Sekretorius. 

Pastaba. Teiksis visos kuo
pos patikrinti savo Garbės na
rius, tilpusius "Drauge'9 pa
našiai kaip padarė 4-oji kuo
pa. 

Visais agitacijos ir kuopų 
organizavimo reikalais reikia 
kreipties-vienu iš šių dviejų 

'antrašų: J. Šliogeris, 1508 So. 
48th Ct.f Cicero, 111. arba St. 
Jucevičius, 726 V . 181b St., 
Chicago, 111. 

Jul. Šliogeris. 

L. G. D. 

Vajus $100,000.00. 

1) Pas iždin. Dr. J. 
Kūlis $1,152.64 

2)'Baltimore, Md. per 
M. Bartuškienę . 12.00 

3) Cleveland, Ohio 10 
skyr. per p-lę J. 
M. Baltrukoniutę 

4) Rockford, UI. per 
John Cicilaitis . . 

5) Chicago, 111. (En-
glewood) prakal
bose kun. A. Vili
mo sukolektuota 
per p. Zolpienę.. 

6) Detroit, Mich. S. 
L. A. 21 kp. per 
p. J. Overaitį 

Y) Boston, Mass. Sei
mas S. L. A. per 
p. T. Paukštį . . . 623*45 

27.00 

5.00 

Lietuvos Gelbėjimo Drau
gija savo nariams, užmokėju
siems 10 dolierių, arba surin
kusiems 50 dolierių davinėja 
gražius diplomus. Jie jau ga
tavi ir gaunami pas D-rfe Ii. 
Graičiuną, 3310 So. Halsted 
£t., Chicagoje. 

PAIEŠKAU ANTANO 
JOKUBAUSKIO. 

Gerbiamas tamsta. Jeigu gyveni 
Chieagoj, malonėk atsilankyti y-
patiškai pas mane. O jeigu toliau, 
kitame mieste, tai malonėk per 
laišką atsišaukti. Labai svarbią 
žinią tamstai suteiksiu, iš kurios 
turėsi labai didelę naudą. 

Kreipiuos ir į jo gimines ir pa
žįstamus. Jei ji« pats šito pajieš-
kojimo neužtėmytų, tai širdingai 
meldžiu tamstų malonėkite man 
suteikti žinią, kur jis dabar gy-
vena. Keli metai atgal gyveno 
Chicagoj Town of Lake kolonijoj, 
o dabar nežinau. Lauksiu atsaky
mo. 

Su godone, • 
Povylas Stonis, 

6628 So. Talrnan* Ave., 
Chicago, 111. . 

/ Paieškau čionais Kenoshoj kamba
r io pas gerus žmones, del vieno vyro, 
tad norėčiau, kad butų patogioj Lie
tuviams vietoj, nes ka tik atvažiavęs 
is Lietuvos. Meldžiu pranešti ant šio 
adreso: 

Mr. Leo Kovas, 
611 Pleasant St., Kenosha, Wis. 

Ant pardavimo gTosernė, saldainių, 
Salta-košės ir mokykloms reikmenų 
krautuvė labai geroj vietoj. Priežas
tis pardavimo: žmona serga. Atsišau
kite 
1903 W. 2Srd Street. Tel. Canal 1448 

8.55 

10.00 

Viso labo $1,838.64 
(Iš tos sumos $300.00 Naš-

1920 MODELIAI 
Oldsmobile ir Chevrolet 

karai, cash ar mėnesiniais mo
kesčiais. Atsišaukite Wm. K. 
Lewis Motor Co., 3159-61 N. 
Clark St.< Telefonas Lake View 
7816. Klauskite Mr. Sundwall. 

MUZIKA 
N. 

BEETHOVENO KONSERVATORIJOJTE mueikos mokslo metas . . 
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m. 

Mokinama j vairių muzikos šakų. Užsirašyti galima bile kada. 
3259 South Halsted Street Chicago, HL 

Telefonas Boulevard 8244 
• 
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I LIETUVOS PREKYBOS IR FKAPIOHES j 
BANKAS 3 

— — 

s ir jo skyriai 
| Vilniuj Panevėžyj Šiauliuos Raseinius 
| Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje 
| kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AOEN-
E TURĄ NEWABKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi-
s . " 
E Tnigus L. P. P. /Bankan. Ten gausi 
E 7% padėjus 2 metams 

5% " 1 " 
. 3% neapribuotam laikui. 

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė-
E jimg. banke duoda Banko agentūros vedėjas 

I M. NARJAUSKAS 
| 747 BROAD STREET, , NEWARK, N. J. | 
TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiililliiiiiiiiiiiMlliililiiiiiiiiiiiiT 
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U. S. MAIL STEAMSHIP GOMPANY, inc. 
" ?S. S. "SWSQUEHAimA" 

Iš New Yorko tiesiai 1 

BREMEN ir DANZIG 
22 Diena Rugsėjo 

Kambarėliai į Bremen nuo $176 iki $200 f Daniig $326. 
Tremia kliasą į Bremen $126 įDtmzig $136. 

Karės Taxai $6 
U. S. Mail Steamship Company Inc. 

H. CLAU88INIU8 A CO. 
Generole Vakarine Agentūra 100 Norta I * Salle Street, Chicago, 111. 

. 

MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal
vą! Iibandhiau vuokitu mazgojimu*, 
trinkimu*, muilavimut — ir vūkat tat 
nieko nepagelbėjo mito tu bjauriu pieit-
kanu... Man gėda net darosi t" 

MARE. "Na, tai kam tau kast be
reikalingai t žiurek, kokie mano plau
kai grasus, švelnus ir tusti, O tai 
todėl, kad ai vartoju BUFFLESt" ^ 

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 tat paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prągelbi gamtai sutejkt žmogui priklausanti grožj. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt 
smagesnio už čystą neniežmčia. galvos odą? 

I R XJ 1 ^ 1 ^ H* E^ S ^_ . 
panaikina pleiskanas I Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti 
pleiskanas, o savaites laike jų. jau nei žymes neliks! Paskui tik retkar-4 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. '_ 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 35c pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

T. AD. RICHTER d CO.. 336-330 Broadway, New York • 

i 

ANT PARDAVIMO 
krautuvė su bažnytiniais dalykais, k. 
t. kryželiai, paveikslai, rožančiai, mal
daknygės Ir kiti dalykai. Labai pa
rankioj vietoj priešais Šv. Jiirgio baž
nyčios po num. 903 W. 33rd S t At
sišaukite pas 

Joną Venckų, 
3327 So. Halsted S t , Chicago, IU. 

JlllllllllllllllllllllllinillllllllllllllHIIIIIIHIIIIIttIIIIUIIIIIIIItlIlIlHllllllllllllllllllllllllU 

Į MOTERYS / f 
MERGINOS I 

VYRAI f 
VAIKAI ' I 

1 Del lengvaus fabriko darbo, su prityrimu prie = 

ASSEMBLING . į 
DRILL PRESERIŲ | 

PUNCH PRESERIŲ § 
IAND SCREW MAŠINŲ . | 

= Švarus lengvas fabriko darbas. Geriausios darbo saly- I 
= gos. Pastovus darbas. Gera mokestis. Atsišaukite pas i 

= Employment Dept. 

f KELLOGG SWHCHB6ARD & SUPPLY CO. 
E 1066 West Adams Street 
I • y . ' 
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