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Lenkai Pakelsią Lietu
vos Klausimą Rygoje 
Delegatai Iškeliauja Rygon 

Rugsėjo 12 
PAĖM? NELAISVĖN 3,300 

BOLŠEVIKŲ. 

Delegacijos pirmininkas dar 
nežinomas. 

Varsa va, Rūgs. 10. —Lenku 
armijai šiauriniam fronte pa
vyko atlikti kelete pasekmingi} 
atakų prieš bolševikus. Paim
ta 3.300 nelaisvių, 4 anuotos 
ir du šarvuotu traukiniu. 

šalies apginimo taryba tu
rėjo susirinkimą. Delegatai 
taikos konfereneijon su bolše
vikais Rygoje jgalioti konfe
rencijoje pakelti ir Lietuvos 
klausimą. Nes Lenkams yra 
svarbus daiktas ne tik susitai
kinti su Kusi ja, bet ir PU Lie
tuva. 

Lietuva ineis sąlygosna. 
Matyt, Lenkai taiką suriš 

tampriai *u Lietuvos klausi
mu ir norės tą klausimą padė
ti sąlygosna. Lenkai mėgins 
nuo bolševikų išsideivti ne 
vieną Gardiną, bet dar ir Vil
nią. 

Jei jie taip norės padaryti, 
didžiai pažemins sovietų val
džią. Nes šita juk ne juokams 
yra padariusi taiką su Lietu
va ir šitai pripažinusi kaip 
Vilnių, taip kitus seniau Len
kų okupuotus miestus. 
Pirmininkas dar nežinomas. 

Kas bus Lenkų delegacijos 
pirmininkas Rygos konferen
cijoj dar nežinoma. Sakoma, 
busiąs paskirtas paties Pil
sudskio. O gal jau paskirtas, 
tik apie tai viešai neskelbia
ma. 

Čia nuomorriaujama, kad 
Dmowski nebusiąs pirminin
ku. Jis pirmininkavo Lenkų 
delegacijai Minske. 

Kalbama, kad tik ar nebu
siąs Grabski, nesenai buvęs 
ministeris pirmininkas. 

DELEGACIJA IŠVAŽIUOS 
SEKMADIENĮ. 

Apie tai painformuota Mask
vos valdžia. 

Paryžius, Rūgs, 11. — Len
kų užrubežinių reikalų minis
teris Šapielia kibirkštiniu te 
legrafu pranešė Maskvos val
džiai, jog Lenkų taikos dele
gacija Rygon iškeliauja šitą 
sekmadienį. 

Sapieha pranešime pažymė
jo, jog siunčiama delegacija 
turi pilnus įgaliojimus daryti 
ne vien armisticiją, bet ir tai
ką. 

Delegacija iškeliauja jūrė
mis, per Danzigą. 

LENKAI STATO LIETU
VIAMS REIKALAVIMUS. 

REIKALAUJA, KAD LIETU 
VIAI PASITRAUKTŲ. 

ITALIJOJE ATSIVĖRĖ 
NAUJAS UGNEKALNfS. 

IŠ KALNO VERŽIASI NUO 
DINGOS DUJOS. 

BOLŠEVIKAI PUOLASI 
ANT KOKOVO. 

Mėgina atsiimti tą miest? 

Konstantinopolis, Rūgs. 11. 
— Rusijos bolševikų spėkos 
koncentruojamos su tikslu at
siimti Kokovą, didžiai svarbų 
miestą pietiniam upės Dniep
ro šone, už 45 mailių nuo 
Cliersono. 

Tą žygį atlikti norima kuo-
veikiaus, nes greitai prasidės 
lietingas laikotarpis. Tuomet 
nebus galima tas padaryti. 

BALKANUOSE GALI PA 
KILTI KARAS. 

Albanų komisijonierius krei
piasi į talkininkus. 

LENKAI SULAIKYTI TIES 
BUGU. 

Taip pranešama iš Maskvos. 

Londonas, Rūgs. 11. — Iš 
Maskvos kibirkštiniu telegra
fu paskelbta, kad smarkus mū
šiai seka bolševikų su gen. 
Wrangelio karuomene Orie-
chovo apylinkėse, Krimo šo
ne. 

Oficijaliam pranešime, be 
to, pareikšta: 

"Brest-Litovsko* apylinkė
se mūšiai seka netolies Jabin-
da stoties. 

"Vladimir-Volinsko šone 
priešininkas mėgino persimes
ti per upę Būga. Bet nepa
vyko jam tas padaryti. 

Washington, Rūgs. 11. — 
Albanijos komisijonierius Suv. 
Valstijose, Chekrezi, padėtį 
Balkanuose .charakterizuoja 
kaipo labai rimtą. 

Sulig apturėtų žinių, Jugo
slavija mėgina apvaldyti Al
baniją ir, matyt, dės pastan
gas tą šalį prijungti prie sa
vo imperijaiistinės viešpatijos. 

Tomis dienomis Jugoslavijos 
karuomene pakėlė puolimą 
prieš kai kuriuos Albanijos 
miestus ir tvirtumas. 

Chekrezi paduoda sugestijų 
Suv. Valstijoms ir talkinin
kams paskirti komisiją ir anai 
pavesti ištirti Albanų-Serbų 
nesutikimus ir tikruosius Ser
bų troškimus. 
Kitaip tenai, taigi Balkanuo

se, kaip bematant, gali pakilti 
naujas karas. 

VARSA VA, Rūgs. 11. T 

Lenkijos vyriausybė buvo pa
reikalavusi Lietuvos kad ši-
ta atšauktų savo karuomene i 
Focho liniją. Taigi Lenkai no 
rėjo. kad Lietuviai jiems ir 
vėl leistų okupuoti tas visas 
Lietuvos teritorijas, kokias jie 
okupavo ligi pabėgimo nuo 
bolševikų. 

Lenkų vyriausybė gavo Lie
tuvos notą. Lietuva atsisakė 
išpildyti Lenkų reikalavimą ir 
pasiūlė turėti konferenciją Ma 
rijampolėje. 

Užvakar Lenkų rainisterių 
kabinetas turėjo susirinkimą. 
Po susirinkimo Sapieha pra
nešė, jog pasiuntęs reikalavi
mą Lietuvai, kad jos karuo
mene turi pasitraukti } Focho 
liniją be jokių tolesnių disku
sijų. Tik po'to bus kalbama Su žemės drebėjimais Itali-
apie konferenciją. joje ne naujiena. Bet arebėji-

Sapieha dar pridūrė, jog mai drebėjimams nėra lygus. 
konferencijoje su Lietuviais 
tarsiąsis išimtinai tik demar
kacijos linijos klausime. Be to, 
Lietuviai turėsią gvarantuoti, 
kad jie nesidraugaisią nei su 

nei su Vokiečiais. 

LENK Al PUOLASI ANT 
GARDINO. 

Gal jurėsna slenka žemės pluta 

Rymas, Rūgs. 11. — Po 
smarkių požeminių dundėjimų 
ir žemes paviršiaus purtymų 
staiga atsivėrė naujas ugne: 
kainio krateris kalno Pizzo 
d'Ucello viršūnėje. Tas kalnas 
yra 5.845 pėdas augštas, už 
dešimties mailių šiurrytuose 
nuo Spezia. 

Tasai kalnas yra neperto-
liausia nuo tų apylinkių, ku
rias palietė žemės drebėjimas 
praeitą antradienį. 

Pranešama, jog iš kalno vir
šūnės veržiasi nuodingosios 
dujos. Čia mokslininkai yra 
nuomonės, jog žemės drebėji
mas įvyko prieš kalno prakiu-
rimą. 

Italija turi drebėjimų. 

GEN. WRANGEL KARIAU 
SIĄS VIENAS. 

Nes nėra kas jam pagelbėtų. 

LENKAI KALVARIJOJ NO 
RI KONFERENCIJOS. 

• PARYŽIUS, Rūgs. 11. ^-
Lenkai Rugsėjo 9 pakėlė smar 
kų puolimą prieš bolševikus 
Gardino šone. 

Lenkai, sulaužę bolševikų 
priešakines sargybas, puolėsi 
pirmyn ir paėmė Naujadvarį 
(Novi Dvor) ir Kuinica. Abi
dvi vieti yra netoliausia nuo 
Gardino. 

Pranešta, kad bolševikų va
dai paskatina Lietuvius pagel
bėti Rusams prieš Lenkus. 

Lietuviai konferenciją turėti 
su Lenkais pasiųlė miestą 
Marijampolę. Gi Lenkų užru
bežinių reikalų ministeris Sa
pieha reikalauja, kad Lietu
vių Lenkų konferencija įvyk
tų Kalvarijoj. 

Vieni yra silpnesni. Kiti labai 
dideli ir pragaištingi. 

Baisus žemės drebėjimas 
mūsų laikais Italją buvo pa
letes 1908 metais, kuomet bu
vo sunaikintas miestas Messi-
na ir su juom žuvo tūkstan
čiai žmonių. 
Tuomet drebėjimas įvyko del 

Calabro-Sicilian kabių pakilu
sio nerimavimą Pastarasis 
drebėjimas, matyt, įvyko iš 
Apeninnų kalnų, katrie* drie
kiasi netoliausia nuo tų apy
linkių. 

Keturiais metais vėliaus po 
griuvimo Messinos, Tuskano 
kalnai susipurtė ir sunaikino 
miestą Mucelio. 

Mfvfoi žinių. 

Sevastopolis, Rūgs. 11. ,— 
Priešbolševikinės karuomenės 
vadas pietinėj Rusijoj pasikal
bėjime su korespondentais pa
reiškė, jog jis pasirengęs ir 
norįs susidėti su bile kokia 
viešpatija, didele ar maža, su 
tiksiu pakelti bendrą kovą 
prieš bolševikus. 

Deja, jam nesama su kuom 
susidėti. Nes supainiota tarp
tautinė politika neleidžia nei 
vienai šaliai ateiti jam pagel-
bon. 

Ir kuomet Lenkija trumpoj 
ateityj pertrauks karą su bol
ševikais, tuomet jam vienam 
prisieis veikti. 

Gen. Wrangel pripažįsta, 
jog bolševikai prieš jį organi
zuoja naują ofensivą. Bet, sa
ko, j iš atsilaikysiąs, kaip kad 
padaręs seniau. 

Jo štabas praneša apie 
naujus laimėjimus. Tūkstan
čiai bolševikų paimta nelais
vėn. 

Viena gen. Wrangelio armi
jos koliumna "artinasi prie A-
leksandrovsko, Jekaterinosla-
vo gubernijos. Aleksandrov-
ske savo vyriausią stovyklą 
turi 14-tos bolševikų armijos 
štabas. 
• ^ w i 

-

Iš paliestų žemės drebėjimo 

NENORI LIETUVIŲ RYGOS 
KONFERENCIJOJE. 

VARSA VA, Rūgs. 1. — Len
kų vyriausybė atmetė suma
nymą, kad Rygos kanferenci-
joje dalyvautų Lietuvos atsto
vai ir tenai bendrai su bolše
vikais padarytų taiką su Len
kija. 

Nėra žinios, kas padavė tą 
sumanymą. 

DIDELI MOKESČIAI 
VIENNOJE. 

— 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.) 

Vienna, Australija, Rūgs. 11. 
— Čia gyvuoja taip augšti 
miestiniai mokesčiai, kokių vi
sam pasaulyj šiandie nėra. Vi
si gyventojai visur už kiek
vieną daiktą turi mokėti mo
kesčius miestui. 

(LR A S, 
RUGSĖJO 11, 1920. ' 

Chicago ir priemėčiai. — Iš
ryto šiandie griausmai, paskui 
gražua oras; rytoj gali but ko
kia atmaina. 

Temperatūra vakar ankščiausia 
74 1., žemiausia .. 64 1. 

Saulė teka 6:26, leidžiasi T.07. 

SOCIJALISTŲ SPĖKOS 
MAŽĖJA ŠVEDIJOJE. 

N1VYKSTA PASIDARBA 
VIMAI SOOIJALISTUI 

PREMJERUI. 

Gyventojai Unkšta prie kon 
servatismo. 

Stockhohnas, Švedija, Rūgs. 
9 (suvėlinta). — Paskelbtos 
dalinės rudeninių rinkimų Šve 
dijoje pasekmės parodo, kad 
socialdemokratų partija pra
deda netekti po kojomis stip
rumos. Ir tas įvyksta tuo me
tu, kuomet čia ministeriu pir
mininku yra žinomas socijalis-
tų vadas Branting. Nežiūrint 
jo ^smarkaus darbavimosi su 
tikslu supopulerisuoti soeija-
lizmą, pastarasis ne tik ne-
prigįja. miniose, bet dar ma
žėja jo intaką. 

Ministeris pirmininkas Bra
nting buvo laukęs, kad jo par
tija šįmet augštai pakilsianti, 
kad jam veikiai bus galima 
sudaryti soeijalistinį kabine
tą. Bet lukeriavimai neišsipil
do. 

Iš Malmo >po sįnkimų/praneš 
ta,, kad tenai socialdemokra
tai gavo 6,870 balsų, konser-
vatistai 4,218, liberalai 564 ir 

vietų neperdaugiausia žinių 
apturima su smulkmenomis. 
Ypač neturima žinių iš Emilia 
provincijos, kur žemė supur
tyta užvakar. Toji provincija 
yra tarpe Apeninų> kalnų ir 
didokos upės Po. 

Iš Berlyno pranešama, jog 
tenai mokslininkai stygauja, 
ar kartais žemės paviršius pa
lengva neslenka jurėsna, Ge-
noa užlajom Jei butų tiesa, tuo 
met žemės žievė ten suskiltų 
ir atsidarytų prapultys. 

• i • ' . . . • • • 

kairieji socijalistai (radikalai-
bolševikai) 125 balsus. 

Perniai rinkimuose ten buvo 
kitaip. Tuomet socijalistai bu
vo gavę 7,110 balsų, gi kon-
servatistai — 3,819. 

Nors tai nežymi, bet gana 
svarbi atmaina tuose balsuose. 

Linkstama prie konserva-
tizmo. 

• 

Jei Malmo rinkimų pasek
mę paimti kaipo papėdę vi
sai šaliai, tad gana aišku, kad 
socijalistų balsai puola, gi su 
amais ima ^rykti ir patsai sp-
cijalizmas, kurs gyventojams 
juk nieko ypatinga negali 
duoti. 

Bet paprastojo socijalizmo, 
kaip seniau buvo manoma, sa
lyje turėjo pakilti radikaliz
mas, ty. kairieji- socijalistai. 
Buvo spėjama, kad šįmet iper 
rinkimus tikrai jie pakilsią. 

Pasirodo kitaip. Malmo yra 
didelis industrijos centras. 
Tenai radikalai darbavosi iš
sijuosę. Ir pasekmėje jie ga
vo vos 125 balsus. 

Tad apie kitus rinkimų aps-
kričius negali but nei kalbos. 
Kitur jie negaus balsų nei 
tiek. 

Pasirodo, jog kaip <Jarbinin-
kai, taip ir kiti gyventojai 
gryžta prie senojo konserva-
tizmo. 

"Draugui" Telegrama 
Brooklyn, N. Y., Rugsėjo 10, 1920. 
"Draugo" Bendrovei, Chicago, Dl. 
Delegatai susieis Washingtan viešbutyj, Washingtone\ 

D. C, kaip devynios ryte Rugsėjo 15. Malonėkite apie tai pa
informuoti Gerb. klebonus ir komitetus Chicagoje ir apylin
kėse. 

Kun. Milukas, 
Kun. Kaulakis, 
Dr. Bielskis. 

Lietuvos Nota Lenkų Vyriausybei 
••. (VDraugui" Telegrama). 

WASHINGTON, Rūgs. 10. — Ministerio Purickio ofi-
cijalėje kablegramoje iš Kauno paduodamas turinys notos, 
kokią Lietuvos vyriausybė pasiuntė Lenkijos vyriausybei RTP 
gsėjo 6: 

Turiu garbę pasiųsti Lenkų vyriausybei sekamąjį Lietu
vos vyriausybės apgailestavimą del nepajėgumo prisitaikinti 
prie Lenkų vyriausybės reikalavimų atšaukti Lietuvių karuo
mene į pa&ųlytą notoje liniją. 

To negalima padaryti del sekančių priežasčių: Pirmiau
sia — toksai atskirimas teritorijos, kuri jau valdoma Lietu
vos respublikos, butų aiškus peržengimas nefctralybės Rusijos 
žvilgsniu. Antra — mes sprendžiame ta teritorija yra neat 
šaukiamai lietuviška. -

Kas -palyti demarkacijos linijų, pasiųlytų telegramoje 
Rugsėjo 2, turiu garbę atkreipti jūsų dome į faktą, jog tos li
nijos buvo nustatytos gyvuojant nepaprastoms aplinkybėms 
ir be susižinojimo su Lietuvos vyriausybe ir bejos sutikimo. 
Su tomis linijomis nekuomet nebuvo sutikusi Lietuvos vyriau? 
sybė. 

Lietuvos vyriausybė, veikdama susitaikymo dvasioje ir 
geisdama prasilenkti susikirtimų Lentoų ir Lietuvių karuo-
menių, pasiųlė Lenkų vyyiaggyfoei notoje iš Rugpjūčio 27 nus
tatyti demarkacijos liniją. Tuo tarpu Lenkai neatsakę į tą 
notą ir nebaigę Kaune vedamų tarybų, užatakavo Lietuvių 
karuomene šalimais Augustavo, ją atmušė ir plačiai įsibrio-
vė į Lietuvos teritoriją. Tuomet Lietuvių armijos vyresny
bė buvo priversta pakilti ir išblokšti įsrbriovėlius. 

Lietuvos vyriausybė, trokšdama apsilenkti tolesnio krau
jo praliejimo ir prirodyti, kad ji taikingai ir draugingai at
sineša į Lenkiją, pasiųio tUojaus pertraukti susirėmimus ir 
pasiųsti delegatus, įgaliotus pilnuoju autoritetu, įsteigti de> 
markacijos liniją. Tie delegatai galės but sutikti Marijampo; 
lėje. 

Kaip veikiai bus įsteigta demarkacijos linija, Lietuvos 
vyriausybė pasirengusi kuoveikiaus stoti tarybosna su tiksln 
išrišti visus to reikalo klausimus. Lietuvos vyriausybė toms 
taryboms kaipo papėdę pripažįsta sąlygas, sustatytas Lens-
kų ir Lietuvių delegatų konferencijoje Rygoje. 

Vileišis. 

D'ANNUNZIO PRO KLEMA 
VO RESPUBLIKĄ. 

Šaukiamas atstovų susirin
kimas. 

Londonas, Rūgs. 1. — Gab
riele d'Annunzio mieste Fiume 
proklemavo respubliką vardu 
"Italijos Quarnero respubli
ka." 

Šešių savaičių bėgiu sušau
kiamas naujas respublikos at
stovų susirinkimas. 

Apie tai pranešta vietos lai
kraščiui Times iš Milano. 

Sakoma, d,Annunzio karuo
mene prisiekdinta respublikos 
ištikimybei. 

Ton respublikon ineina mie
stas Fiume su apylinkėmis ir 
keletas aplinkinių salų. 

PREZIDENTAS ATSISAKO 
PILDYTI ANGLEKASIŲ 

REIKALAVIMUS. 

Washington, Rūgs. 11. — 
Prezidentas Wilsonas vakar 
telegramoje kietųjų anglių ka
syklų darbininkams pareiškė, 
jog nešauksiąs anglių tarybos 
kiton sesijon dar kartą aptar
ti anglekasių užmoksties klau
simą. 

DARBININKŲ LAIKRAŠTIS 
TURI BOLŠEVIKŲ AUKSO. 

Londonas, Rūgs. 11. — Dar* 
bo organas Herald paskelbė, 
jog jo administracija nuo Ru
sijos bolševikų gavusi 75,000 
svarų sterlingų aukso. Sakoj 
laikraščio šėrininkai nuspeę-
sią, kas padaryti su tais pįni-
gais. " f "• ± 

Kadangi nesenai Herald bu
vo įvardintas, kad jį šelpia 
bolševikai taip/ kaip kitus afc-
rubežiuose laikraščius, tad lai
kraščio redakcija su adminis
tracija prisipažino prie to šel
pimo. 

Lietuvos Misijos Adresai: 
S57 West 71 str., Jfew Yorfc 

PINIGU KURSAS. 
< 

Svetimų šalių pinigų vertė, mai-
nant nemažiau $25,000, Rugsėjo 
10 buvo tokia sulig Mercharitš 
Leaa and Trust Co.: 
Anglijos sterlingą svarui 
Lietuvos 100 auksinų • 
Lenkijos 100 markių 
Vokietijos 100* markių 
Praaeuzijos už 51.00 14 fr. 68 

(Italijos už $1.00 22 1. 90 

$3.68 
1.88 

42 
1.88 
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I4ETCVTC KATALIKŲ DIEZTRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
• I n a kasdieną išskyras ijedeldieniu*. 

PRJ6»^MERAT08 KAINA: 
OHIGAGOJ IR UŽSBHNYJK: 

Metams v»> • • *̂ « < • ^8.0© 
Pusei Metu, • •££• • £•,• •&_• • • *»88 

BUT. VALST. 
Metanu *-•: $6.00 
Pusei Betų 3.00 

Prenumerata mokasi takai n o. l a i 
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
n* nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisius* Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti ISperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arta įdedant pinigus 1 
registruotą laišką. 

liDraugas" Publishing Co. 
2334 S. Oakley A ve. Chicago. 

bumus, nes tie portretai yra 
daromi greitai be užtektino 
įsižiurėjimo. • 

Dailininkas Jonas 
Šileika. 

Šit$ ' 'Draugo" numerį kai 
kas* galėtų pavadinti Šileikos 
numeriu, nes ir dugninis 
straipsnis kalba apie t$ daili
ninką ir redakcijos pastaba ir 
dar vienas straipsnelis ir du 
artisto portretu telpa šiandie 
"Drauge ." Ne vienam gali už
eiti klausimas, iš kur tokia 
" D r a u g o " malonė ant Šilei
kos! 

Atsakymas labai trumpas ir 
aiškus: Šileika yra tikras dai
lininkas Lietuvis. Kas naudos 
daro Lietuvai, tam tarnauja 
"Draugas . " Kiekvienas rim
tas dailininkas Lietuvis vra 
naudingas Lietuvai. 

Tauta turi susipažinti su sa
vo dailininkais, todėl "Drau
g a s " įprašė p. Šileiką, kad jis 
pats aprašytų savo gyvenimą. 
P-as Šileika gynėsi. Beveik 
verste reikėjo jį priversti bet 
galutinai tą padarė ir gerai 
padarė. Skaitytojai patys gali 
matyti, kad jisai yra ne vien 
gabus talentuotas artistas, bet 
taip-gi ir gerai rašo. 

Šileikos meno veikaluose 
mums teko matyti ne vien pil
nas technikos sunkenybių su
valdymą-!, bet labiausiai bran
gi, ir vieniems tik prigimties 
artistams tekusi ypatybė 111a-
žus daiktelius ir didelius daik
tus parodyti gražiai nesugadi
nant jų tikrosios išvaizdos. 

Toji talento žvaigždelė žiba 
iš prastuėio balto nuometo Že
maitės portrete ir iš mėlynos 
jekės. Gražiuose staltiesės 
mezginiuose galėjo Imti tyčia 
įdėto meniško pagražinimo, 
bet nuomete ir jekėje estetiš
kas plataus lygaus daikto su-
klojimas galėjo įvykti tiktai 
savaime, dailininkui nemintl-
jnnt apie tai, o vien tik pasi
duodant savo įgimtiems grožės 
jausmams. 

Šileika yra portretistas. Že
maitės dvasios ypatybes gali
mą butų visas supasakoti iš jos 
veido nuo Šileikos darytojo 
portreto. Teisėjai pripažinusie-
ji dailininkui dovaną už tą 
portretą neapsiriko. 

Senos moteriškės portretas 
yra daug lengviau gerai pada
ryti negu jaunos. Žemaitė yra 
gena, p. O. Pocienė yra jauna. 
Mums teko vieną lykį ma
tyti p. O. Pocienės portretas, 
bet iš jo negalėjome spręsti ar 
p. Šileika lengvai pereina ir 
sunkiausiąjį protretistų taką, 
nes p. Pocienės portretas, kiek 
numanome, yra darytas plaka-
tiniu būdu, t. y. parodos tik
slams, kad lengviau galima 
butų platinti litografijas nuo 
jo. Iš tokių portretų mažai ką 
galima spręsti apie artisto ga-
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Chicagiečiai Lietu
viai prieš Lenkus. 
Kitoje vietoje spausdiname 

pranešimus apie didelius susi
rinkimus įvykusius Chicagoje 
ir Cicero'je kaip tik atlėkė ži
nia, kad Lenkai užpuolė Lie
tuvių karuomenę. 

Abiejuose .susirinkimuose 
buvo karštų kalbų ir abiejuose 
išnešta vienokio turinio nors 
ne vienokių žodžių rezoliuci
jos. Abiejose pažymima, kad 
Lietuva niekuomet nepripažįs 
svetimos tautos viešpatavimo 
ant savęs, ypač Lenkų. 

Tokios rezoliucijos ir susi
rinkimai yra keleriopai reika
lingi. Del jų mes sustipriname 
savyje tėvynės meilę, priešams 
parodome savo pasiryžimą pa
dėti tėvynės Lietuviams, užsi
pelnome pagarbą svetimtaučių 
ir dar padarome įtekmės ant 
valdžios, %kad ji sustabdintų 
perdaug įsibėgėjusius Lenkus. 

Abiejuose susirinkimuose ta
po paskirta po keletą asmenų, 
kad išrinktų tam tikrus dele
gatus į Washingtoną pasišne
kėti asmeniškai su Prezidentu 
ir Valstybės Sekretorium. Re
zoliucijos yra geras daiktas, 
bet jos nemoka pasiteisinti, 
jei kas joms užmetimą pada
ro, arba paaiškinti, jei kas ne
suprantama. Todėl reikia nu
siųsti į Wasbingtoną gyvų 
žmonių^ kad jie pasikalbėtų su 
akmenimis vedančiais aios ša
lies politiką. 

Parinktieji susiėjo Rugsėjo 8 
d. Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje ir tenai išrinko tris dele
gatus: kun. Vaičiūną, p-nią A. 
Xausėdiėne ir p# Joną Pošką. 
Kada jie gaus žinią iš New 

JONAS ŠILEIKA. 
Autobiografija. 

Yorko ar VVasbiugtono, tada 
nuvažiuos į Wasliington'ą, ten 
susieis su delegatais iš kitų 
miestų ir nueis pasikalbėti su 
Prezidentu Wįlsonu. 

Jeigu pasirodytų, kad prieš 
pabaigą šios savaitės Lenkai 
susitaikytų su Lietuva del ri
bų, tai, žinoma, delegatams ne
reikėtų važiuoti. Bet kuo la
biau mes Amerikiečiai esame 
pasirengę padėti tėvynės Lie
tuviams, tuo lengviau mūsų 

! broliams eina dcrvbos su Len-
kais. - , 

Jau parėjo žinia, kad prezi
dentas paskyrė audijenciją Se-
redoje, Rugsėjo 15 d. Todei de
legatai turi rengtis į kelionę. 

MOKSLEIVIŲ EUROPOJE 
GYVENANČIŲJŲ DOMEI. 

Suli>g šių nhktų Tautos Fon
do Seimo nntaririio šelptini 
moksleiviai, gyvenantieji ne 
Amerikoje, bus aprūpinami 
pašelpa iš Tautos Foi*lo.? Dr-
"ija "Motinėlė" savo globoje 
turės studentus amerikiečiui. 

Visi todėl prašymai svetur 
gyvenančiųjų moksieivių per
duoti yra Tautos Fondui. 

Kun. M. A. IFankus. 
Motinėlės" rast. a 

P. S. Kiti laikraščiai malo
nės perspauzdinti tą praneši
mą. 

Gimiau Juodagom?i '"dme, 
Dobravalės (dabar Lekėčių) 
valsčiuje, Naumiesčio apskri
tyje, Suvalkų rėdyboje. Tėvas 
mano laike šios karės mirė. 
J is buvo ūkininkas Vincas Ši
leika, Jurgio Šileikos sunūs. 
Jo tikras brolis Jonas Šileika, 
o mano dėdė gyvena Buižiuo-
se Plokščių valsčiuje. Antras 
mano dėdė Jokūbas Šileika 
apie 25 metai kaip atkeliavo 
į Ameriką ir nežinia kur din
go. J i s tarnavo caro gvardijo
je, .Preobraženskam pulke; su
grįžęs iš karuomenės tuojaus 
išvažiavo Amerikon ir nuo to 
sykio mes nuo jo nieko negir
dėjome. Atvykęs Amerikon 
vieną laišką į tėviškę parašė, 
kad laimingai į šią šalį atke
liavęs ir daugiau nerašė. J o 
tėvai, o mano diedeliai, nesu-
laiikdami jokios žinios nuo sa
vo mylimo sūnaus dideliame 
nuliūdime gyveno ir jau se-
niai abudu pasimirė. Mano 
diedelis Jurgis Šileika buvo 
vyriausiuoju audėju arba, kaip 
jie tuosyk vadindavo, "atko-
čium" Dambravičiaus audiny-
čioje, Pavilki jo dvare. J i s save 
' ' makaninku'' vadindavos ir 
tankiai savo žmoną, mano bo
butę, kritikuodavo kaip tą dro
bę arba pakulinius ausdavo. 
Mokėjo skaityt ir rašyt lietu
viškai ir lenkiškai. Bet pasira
šinėdavo visados " Je rzy Szy-
lejko." Girdavosi, kad tik jis 
vienas iš visos audinyčios au
dėjų peršokdavęs per Pavilki-
jo dvaro statinius. Ištiesų jis 
buvo labai augalotas vyras. 

Dambravičiaus audinyčias la
bai girdavo ir sakydavo, kad 
Dambravičius už staldengtes 
gaudavęs Londone ant paro
dos auksinių medelių. Stal
dengtės atsižymėdavo savo or
namentų gražumu ir platumu. 
Susiuvimo per vidurį jokio ne
būdavę. Staklių šiaudyklė pati 
vaikščiodavo. Staldengtės tajp 
būdavo plačfbs, kad negalėda
vę su vienu sieksniu išmest. 

. Pamenu* mano diedelis turė
jo labai gražią tabokinę. J i iš
rodė labai sena ir jis didžiuo
davos ją turįs. Kiek pamenu, 
tai buvo jam Dambravičiaus 
suteikta dovana. J i s man ma
žam duodavo ją pačiupinėt. 
Dabar atmenu, kad tai buvo 
labai puikiai išdrožta: vienas 
žydas šokdina mešką su virve 
pasikabinęs už meškos nosies, 
o kitas žydas, ar šiaip žmogus, 
bubną muša, rodos ir smuiki
ninkas dar buvo, to nepamenu. 

Vieną kartą atvažiavo Za
pyškio klebonas Jurg. Kolyta. 
J is ir mano diedukas abudu bu
vo Jurgiai ir abudu buvo ta-
bokiai; taigi ir besivaišindaini 
taboka pamatė viens kito ta
bokines. Klebonas užsipuolė 
mainyt. Po ilgų dervbų galų 
gale ėmė ir sumainė. Maiio 
diedelis gavo nuo kun. Koly-
tos sidabrinę tabokinę, o jis 
klebonui atidavė savo "Smor-
gonės Akademiją," taip tą sa
vo tabokinę mano diedelis va
dindavo. 

žiuodavau į jos tėviškę pas sa
vo dėdę Domininką Baltrušai
tį (Girnių).Tenais man ma
žam labai patikdavo, nes lau
kai labai lygus i r labai to
li būdavo galiu matyt, arba 
kaip dabar aš vadinu puiki 
yra perspektyva apie Lukšius. 
Nueidavau ir pas savo po-
dę — dėdienę į Kuprių kaimą 
pas Kastulę Dailidienę. J i ma
ne labai mylėdavo ir labai vi-
sakuom vaišindavo. Visgi ly
guma man greitai nusibosda
vo ir ilgėdavaus Nemunėlio. 
Per Zyplių girias, per Rudši-
lį vėl važiuodavau į Panemu
nę, kur ištikro man buvo 
linksma augti. Kas nepažįsta 
Nemuno krantų, tas turi tenai 
pagyventi. Šlaitai, riešutynai, 
upeliai, karklynai, giria, Ne
munas, laivai, troptai — sie
liai, kalnai ir pakalnės, žaliuo
jančios ir visokiomis parvo-
mis žydinčios pievos, siūbuo
jančios javais dirvos-kas gal 
aprašyti tuos įspūdžius, po ku
riais augau. Dar mažas būda
mas pradėjau su paišeliu pieš
ti. Mokykla buvo* toli, už trijų 
viorstų, taigi namieje mano 
velionis tėvukas ir mano po-' 
džius — dėtfė Jonas Šileika, 
ką gyvena Plokščiuose, mokin
davo skaityt, rašyt ir ,piešt 
nes podžius Jonas labai pui
kiai piešė ir mane mokindavo. 
Vienuoliktus turbūt metus jau 
eidamas įstojau į pradinę Mi-
kytuose mokyklą. Bet už tai 
jau mokėjau "maskoliškai" 
su blogu akcentu skaityti, bet 
nieko nesupratau/ką aš skai
čiau. Atsimenu kaip mane pir
mą kartą tėvukas nuvežę į pra
dinę mokyklą. Tėvas pasakė 
mokytojui, kad jau aš esu 1110-
kytas, tai t a s ' p a d a v e i * nlas-
kolišk^"- knygą, atvertęs lie
pė balsu skaityt: " K u i želic-
zo, poka goriačo," aš, žinoma, 
gerokai perskaičiau, bet su la
bai blogu akcentu. Ki — ki — 
kr, prunkšt, prunkšt, vaikai \ 
saujas kaip išgirdo mano skai
tymą, pradėjo juoktis. Aš, ži
noma,' labai susigėdau, maty
damas, kad jie iš manęs juo
kiasi. Piešimas man labai sek-

— 
į Europą. Buvau Paryžiuje, 
Munchener.Viennoje, Krokavo-
je ir Maskvoje. Munchene stu
dijavau Karališkoje Dailės A-
kademijoje (Koenigliche Aka-
demie der Bildenden Kunste) 
tris metus. Mokinausi su se
kančiais dailininkais profeso
riais: Amerikoje Vanderpoel, 
Freer, Betts, Vallcott ir ki
tais. Europoje, Vokietijoje: aš 
skaitausi mokiniu Hermann 
Groeber ir Carl von Maar. 
Maskvoje 1915 metais dirbau 
su architektu — dekorato
rium Ščusevu prie pastatymo 
Maskvos — Nikolaevsko gelž-
kelio stoties. Man buvo paves
ta nupiešti laikrodis į stoties 
bokštą. 1915 metais atvykau 
į Ameriką. Priguliu Chicagoje 
prfe Chicagos Dailininkų 
Draugijos (Chicago Society of 
Artists) ir neprigulmingųjų 
Dailininkų Draugijos (Inde-
pendent Soeiety of Artists). 
Taipgi Lietuvoje dalyvavau 
keliose Lietuvių Dailininkų 
parodose Vilniuje i r Kaune. 

Žymesni mano veikalai yra 
sekantieji: Portretas Monsig-
nor Francis McGuire Albany, 
N. Y. jo paties nuosavybė. 

. Kun. B. Moleikaičio tėvas ir 
brolis portretai jo nuosavybė. 
Albany, N. Y. " l e m a i t ė " — 
Lietuvos Rašytoja "Joseph 
N. Eisendrath" dovana $200 
dolierių Chieagps Dailininkų 
parodoje Art Institute, mano 
paties nuosavybė. Rašytojo 
Juozo Šerno portretas A- 01-
ševskio nuosavybė Chicago. 
1 * Peleni ų k apinės •' poeto 
Maironio nuosavybė, Kaunas*, 
Lietuva.M. W. Bučinsko por
tretas jo paties nuosavybė, 
Brooklyn, N. Y. Taipgi jis turi 
ir dekoratyviškas afišas Lie
tuvos dievaičių: Perkūno, Pok-
liaus, Patrimpo ir Kryvių — 
Kryvaičio degančio ant laužo. 

Portretas ponios Ft Po , 
jos pačios nuosavybė. Apie 40 
mano paveikslų yra likę Mun
chene ir kažin ar juos kada 
galėsiu gauti ar ne. Maskvoje 
turiu apie 10 paveikslų iš Uk
rainos. Lietuvoje, kuriuos pa
dariau visą seriją " Nemuno 
krantų" 1913 ir 1914 metais, 
Vokiečiai paėmė iš tėviškės ir 
išgabeno į Vokietiją. 

Paskiausieji mano veikalai, 

Mažai dar nutepiau paveikslų, 
bet sąlygos, po kuriomis te
piau tuos paveikslus, nevisuo-
met buvo pakenčiamos. Jeigu 
sveikas busiu, daugiau dar nu
tepsiu. 

Ars longa Vita brevis. 
Jonas Šileika. 

PRAKALBOS 
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Jono šeškausko, atstovo Gai
lestingųjų Asmenų Draugijos 

iš Kauno. 

Sekniadienyj, Rugsėjo 12 d., 
So. Chicagoje (prie bažnyčios 
po mi&R). 

* 
iPirmadienyj, Rugsėjo 13 d., 

Town of Lake, p. Elijošiaus 
svetainėje, 7:30 vai. v a i . 

Antradienyje, Rugsėjo 14 d., 
North Sidėje, mokyklos Jkam-
baryje, 7:30 vai. va i . 

Tr*ti&timyį> Rugsėjo 1% dM 

West Pudimaue, 7:30 vai. vak. 
Penktadienyj, Rugsėjo 17 d., 

West Sidėje, parap. svetainėje, 
7-:30 vai. vak. 

PRANEŠIMAS. 

Viešas susirinkimas tapo 
atidėtas, dėlto, kad mažai žmo
nių susirinko, iš priežasties lie
taus ir perkūnijos kuri elektrą 
nutrenkė. Tai-gi kurie prijau
čiate tvėrimui vienintelės pa
našios korporacijos, maliavoji-
Tno šepečių (Brush) malonėki
te susirinkti nedėlioj, Rugsėjo 
12 d., 1920 m., 7:30 vai. va
kare Liuosybės svetainėn. 

Kviečia visus išradėjas 
Stan. Gasparaitis. 

Įžanga dykai. (Apg.) 

Išmok u. 
dirbk $35 u 

tatą. Už-
avaitej 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 
į keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki

nanti eaT Vietos atdaros. Specijalis 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus 

MASTER SCHOOL 
190 M. Stata Str. 

Kampas Lake str. ant 4tų lubų. 

* v < 
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DR. CHARLES SEGAL | 
Perkėlė savo ofisą po num, 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovu, moterų tt vy-
rų ltgu. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo T lkl t :2 t 
vakarą Nedėliomis 10 lkl l. 

Telefonas l>rexel 2S80 

Y. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS • 
Ofisai Didmiesty]: g 

29 South La Salle Street | 

TeL Central tSM 

1 Vakarais, 812 W. 33 St. ( 
1 TeL Yar*i 4681 g 

^ • • • • • • • • • • • • • • f 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą t People Teatrą 

1616 W. 47 Str. Tel. Boul. 166 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
« iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Re*. 2614 W. 4$rd Street. 
Nuo ryto iki plet. 
TeL McKlnley 263 

i. 

'v 

S. D. LACHAWICZ 
LIETCVYS GRABORirs 

5>atac»*uju. JaidotuvAe* ko p«frlau»ia 
teikal© meldžia atsiiauktl. o ma.no 

darbu t-udtte užg«n*dintL 
2314 W. 23 PI. Chicago. Iii. 

11 — •» • • » • » . » si 

part to daug yra mano veika
lų išsimėčiusių tarp pažysta
mų ir draugų kaip Amerikie
čių taip ir Lietuvių. 

Taipgi viens prie mano 
svarbiausių' veikalų priguli 
ponios Seipp portretas jos 
dukters nuosavybė. 

TfcL ITrevar 704T 

Dr. C. Z. Vezelis 
LJETlTVlg DKKTMrrAS 

Talandos: suo 9 ryto lkl 9 vak 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakar© 

4721 SO. AKBLAMD AVIS* C* 
47-to* Gatva* 

« * » » - • 

D r . M . Stupnicki 
3107 So. Morgan otreet 

CHlGAttO, ELLOIOiM 
Telefonas Yardi KOSI 

YalMidos: — t fki 11 !I ryto; 
• pc pt«tu Iki t vak, Radvilo
mis nuo i iki 8 vai. vakar*. 
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KAS YRA SVEIKATA 

Sveikata nė tiktai paliuosa-
vimas nuo ligų. 

Sveikata, ne tiktai užtenka
ma energija. 

Sveikata reiškia savastį su
laikytų stiprumo ir energijos 
pajiegų. 

Sulaikytos pajiegos reikalin
gos nepermatytiems gyvenimo 

1 atsitikimams. 

Daug atsiminimų turiu vien 
iš kūdikystės laikų, viską čia, 
beabėjo, negaliu sutalpjti. Jei
gu kokius gabumus piešime tu
riu, tai, beabėjo, ju#s paveldė
jau nuo savo gabaus diedelio, 
tėvuko ir savo mamos, kuri 
yra puiki audėja, ir atsižymi 
labai puikių spalvų suderini
mu. Mano mama yra Marė 
Baltrušaičiutė iš Mockabudžio 
kaimo, (vadina Gimiais) Zy-
plebudžio valšeiaus, art i Luk
šių. Šakių apskričįo, Suvalki
joje. Mažas būdamas nuva-

S£ 
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davosi ir nekarta mokytojas 
. , _ / , . . a f i šos : ponios Onos Pocius ir 

uz tai mane girdavo. Tankiai T . r • • i> i i - A 
fo : . . Lietuvos Laisves Paskolai. A-

padirbdavau kitiems savo 
draugams piešinius, nes jie ne
galėdavo. Užbaigęs mokyki* 
išvažiavau su tėvų sutikimu 
pas savo giminaitį kun. Balt
rų Moleikaitį į Amerikų. Čia 
su jo pagelba įstojau į Lenkų 
kolegijų Detroit, Mieli. Bėgy
je keturių metų Lenkai kole
gijos mokytojai patėmijo ma
no gabumus piešime ir patarė 
man važiuot į Lenkų Dailės 
Akademiją į KrAavą. Žino
ma, kaip visur, taip ir eia Len
kai gerai mus visus Lietuvius 
įžeizdavo už lietuvystę. Vienę 
l u r t a visi Lietuviai strstreika-
vom ir daugiau jau aš į Lenkų 
kolegiją negrįžau. Valparaiso, 
Iud. kolegijoje dar pabuvau 
metus ir įstojau į Chicagos 
Dailės mokyklą Art Institu
te.- Art Institutą pabaigiau 
į keturius metus ir gavau tris 
"Honorabie Mention" paliu
dijimus. Vienas paliudijimas, 
apart "Honorable Mention" 
teksto, dar šitokį prierašą tu
r i : "Speeial honor įssued by 
the authority of the Faculty." 
Buvau priimtas ant konkurso 
paskutiniais" metais Art Insti
tute besimokinant į Amerikos 
Dailės Akademiją Romoje I-
talijoje. Bet del tam tikros 
priežasties buvo pasiųstas \ 
Romą M r. Wolff iš Philadel-
phijos. Tada profesoriai Art 
Institute patarė man važiuoti* 

s t a a « « t 6 a 4 s « 6 s s s s a s s a a a a a * 
ResJd. HSf lndtperul«n<t> 1111 d. 

Telefonas Van Burcn 364 

DR. A. A. BOTH, 
rydytoja* ir ••fcirur**" 

Kpecljallslaii Bfu»-»Hlit>, VyrVkLv 
Vslko tr vi»u riirool&kg If|rq 

VALAICOAS: 10—11 ryto t—S po 
pleto. 7—6 vak. *AdAUo«s6s ?•— l t 4 
Ofisas: 8M4 So. Halsted 81.. Okšt-mi* 

Telefonas Dvovas 6686 
t M X « e » * s s s M » « a » % s » W K M 

DR. S. NAIKELIS 
LLETLTLj 

GVDYTOJAS I R CHTRUROA8 
Oflaaa Ir Orvflolmo »*.etm 

•268 So. Halsted Str. 
Ant Viršaus Universal Stale Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 16 iki t. 

i » i — i 
• p II I ^ I M I M I • 

l i a u n u 

Teh>fona.s BonlevarS 6188 -

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS, 

w 
6631 S. Balstcd Str. 

•ALAlfDOS: 3—12 A. M. 
1—6; 7—8 P. M. 

m 

Ktc*k%ienas nanuis turintis 
Klcktros šviesti tmri turė
ti Klvkfrikiul Prusa. 

Elektros Prosai 
Ant Mažų Mokesčių 

Gali nusipirkti Elektros prosą ant mažų išmokesčiy jei
gu esi kostumieria Commonwealth Edison Kompanijos. 
Su pagelba Elektros Proso prosavojimas yra lengvas ir 
darbas atliekamas daug gražiau. 

Taupyk Laiką, Jiegą ir Drabužius 
Kusipirk EJoktręs prosa- šiandien ant lengvų mokeseii; 
dabar gaųnaraas. Didžiausias pasirinkimas visoj Chicagoj. 
Visi išdirbiniai dabar gatmanu. Stonais rašte Elektros y 
Prosa kuris galimas vartoti visiems dajykams. -^ 

f-6COMMONWEALTH EDISONAI 

ELECTRIC SHOPO 
1 EDtRAIAAI Anponai DYKAI su Klein ienų Pirkimu 

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

Tcl Cannl 211S 
Vakmdos: 10 ryto iki 8 vakare 

Clyvcninuu 
2611 W. «:!rtl Str. 

Tel i'rospect 346G. 
0 

•V 

Bamifi'iHByciiyiiiiniiiiiiiiainnHniuiitt' f # 

H— 

DR, 6. M. GLASER 
Praktikuoja ^8 metai 

Ofisą* 3148 fco. Morgan St. 
Kertė 32-ro S t , Cnlcago, m . 

SPECIJAUSTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi caro-

f nlskų ligų. 
j OFISO VALANDOJ: Kuo 16 ryto 

iki t po pietų, nuo € iki 8 valan
da vakarą 

Nedėliomis nuo 6 iki 2 po plet. 
Telefonas Tards «87 

*s* 

IMPERFECT IN 0RIGINAL 

A. PKTRAT1S S. FAOUOXAM 

A, PETRATIS & C0, 
Mwtgage Bank 

KKAL r i š i AIT^—IXS t R VNCE 
Bnropean American Burean 

Siunčia Fmiau*, Parduoda 
I^aivokortos 

KOTAIUTCfiAS 
64)8 W. 55tli Str. Chicago, IIL$ 

Tetepbone Boolevaa^l 611 

St 
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Dailininkas JONAS ŠILEIKA, (fotografija). 

REZOLIUCIJOS. 
Priimta mass-mitinge Lietu

vių svetainėje ant kampo lotli 
St. ir 49th Court, Cicero, 111. 
Rugsėjo 6 d., 1920 m., 1:20 po 
pietų. 

KADANGI Lenkai ištisus 
> metus vardino ir erzino Lietu-

va, užgrobę jos sostinę Vilnių; 
KADANGI negalėdami to 

miesto išlaikyti malonėjo jj 
palikti bolševikams, savo ir 
mus priešams, o neperdavė jo 
Lietuvai, nuoširdžiai Ameri
kos ir jos talkininkų šalinin
kei; 

KADANGI Rugpjūčio 23 d., 
1920 m. pasižadėjo visus skir
tumus tarp savęs ir Lietuvos 
išrišti taikingu bndu, neatsakė 
Lietuvos taikingai notai Rug 
pjuėio 27 d. ir dar-gi pasitrau
kė iš konferencijos nebaigę 
jos; 

KADANGI tuoj po to Len
kai Rugpjuėio 30 <!.' tų pačių 
metų netikėtai užpuolė Lietu
vos karuomenę, sergėjusia sa
vo tėvynės riba< Augustave ir 
padarė tai karuomenei skau
džių nuostolių, neapgarsinę 
karo; 

KADANGI Lietuvos karuo
menei pasitraukiant gilyn į sa
vo šalį Lenkijos kareiviai už-
ėitaė Lietuvos dalis net iki 
Seinų ir Kalvarijos; 

KADANGI tie visi faktai 
yra žinomi Suvienytų Valstijų 
vyriausybei iš oficijalių Lietu
vos pranešimų, o nežinomi A-

^merikos spaudai: 
v TODĖL SUTARTA Lietu
vių Amerikos Piliečių Mass-
mitinge Cicero, 111. prašyti Su
vienytų Valstijų prezidentą 
priimti Amerikiečių-Lietuvių 
delegacija ir išklausyti jos su 
pagarba išreiškiamų nuomo
nių apie naują imperijalizmo 
pavojų Europoje iš Lenkų pa
sės; 

TODĖL SUTARTA TO
LIAU šitos rezoliucijos kopi
jas tele'grafu pasiųsti Suvieny
tų Valstijų prezidentui Wood-
row WiIsonui ir Valstybės 
Sekretoriui Bainbrklge Colby 
ir įteikti Amerikos spaudai. 

Chairman 
Secretary 

Adopted at the Mammoth 
Lithuanian Mass-Meeting, 
held at St. George's church 

court, 33rd Street and 
Auburn Avenue, Chi

cago. 111., September 
5,1920, a t 2 P. M. 

. ' 

WHEREAS, the Polish impe-
rialistic ambitions, designs 
and efforts were the cause of a 
continuoiK warfare in Europe 
ever since the end of the world 
war; and 

WHEREAS, the continuous 
j Polish aggression against its 
neighbors, the Ruthenians, tne 
Ukrainians, the White Russ-
ians and the Lithuanians^ red-
uced these peoples of the cen
trai Europe, including the 
people of Poland, to an army 
of fighters, compelled to aban-
don peaceful pursuits of life, 
thus causing devastation of 
lands, with conseąuent unpro-
duction of soil and resultant 
f amine; and 

WHEREAS, the Polish ar-
mies invaded the territory of 
peaceful Lithuania, without 
the least iprovocation, cause 
and reason whatsoever, thus 
originating a war between 
Lithuania and Poland without 
any legitimate grounds; and 

BE IT RESOLVED, thal 
the American citizens of the 
Lithuanian birth, assembled at 
this mammoth mass-meeting, 
petition President Woodrow 

Jio paties dailininko autcportrietas (jo paties ranka darytas), 
' 

Wilson and the Secretary of 
State, Bainbridge Colby, to 
use at once their entire influ-
ence with the Polish goverri-
ment, in stopping this Polish 
aggression against its peaceful 
neighbor, Lithuania, and to 
cause an immediate with-
drawal of the Polish forces 
from the Lithuanian territorv 

w 

and all non-Polish lands, thus 
tending to restore in this part 
of the centrai Europe a genu-
ine peace and tranąuility; and 

BE IT FURTHER RE
SOLVED, that the prevailing 
conviction among the Amer
ican citizens of the Lithuanian 
birth, that the American arms, 
munition, supplies, money and 
other support should not be 
given to Poles or any war-mad 
nation, be and hereby is clear-
ly expressed; and 

BE IT FURTHER RE
SOLVED, that the copy of 
these resolutions be telegraph-
ed to President Woodrow Wil-
son, Secretary of State Bain
bridge Colby, and be given to 
the American press. 

Lithuanian Mass-Meet-
ing of Ohicago. 

Rev. M. L. Kruszas, 
Chairman. / 

Paul P. Baltutis, 
Secretary. 

St. George's Parsonage, 
32nd PI. and Auburn 

Ave., Chicago, 111. 
Coramittee on Resolutions: 

Joseph J. Hertmanovicz. 

"ŽEMAITĖS" PORTRETAS 
AMERIKOS DAILININKŲ 

PARODOJE. 

Tapytojas Jonas Šileika pra
eitame pavasaryje gavęs Chi-
cagos " A r t Ins t i tu te" Chica-
gos Dailininkų parodoje dova
nų $200.00 už "Žemaitės"— 
Lietuvių rašytojos portretą, 
dabar dalyvauja •su juomi A-
merikos Dailininkų parodoje 
Saint Louis, Mo. miesto Dailės 
muzėjuje. 

Šią vasarą p. J . Šileika gavo 
nuo Saint Louis miesto muzė-
jaus direktoriaus p. R. A. Hol-
land pakvietimą dalyvauti bu
siančioje Amerikos Dailininkų 
parodoje. Šiomis dienomis p. 
J . Šileika gavo pranešimų nuo 
p. direktoriaus, kad portretas 
"Žemaitės"—Lietuvių rašyto
jos, yra priimtas ir bus toje 
parodoje iškabintas. 

Šioje ' parodoje Amerikos 
Dailininkai vien tik per pa
kvietimus minėto muzėjaus di
rektoriaus dalyvauja, sekan
čių miestų: Philadelphia, New 
York, Boston, Chicago ir Saint 
Louis. Paroda prasidės Rugsė
jo 15 d. ir trauksis iki Lap
kričio 31 d., 1920 m. 

Lietuviai, gyvenantieji mie
ste Saint Louis, Mo., ir arti
mesnėse kolonijose, turės gerą 
progą pamatyti tą indomia pa
rodą, kurioje ir mūsų viengen
tis dalyvauja. ^ 

Sulaikytos pajiegos—tai kū
no turtas, kurs užima svarbią 
vietą asmeniniame pasisekime. 

Vaikystė—laikas kraut tas 
sulaikytas pajiegas. 

Tikslas "Sveikatos Mokini

m o " yra: lavinti kiekvieną 
vaiką tais gyvenimo paprati
mais, kurie reikalingi fizišku r 
išsivystimui. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI 
- PAGELBININKAI 

Del generalio fabriko darbo 
Pastovjos vietos. 

'ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd. 

Paieškau čionais Kenoshoj kamba
rio pas gerus žmones, del vieno vyro, 
tad norėčiau, kad butų patogioj Lie
tuviams vietoj, nes ką tik atvažiavęs 
iš Lietuvos. Meldžiu pranešti ant Šio 
adreso: 

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

1921 MODELIAI 
Oldsmobile ir Chevrolet 

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

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

Joną Venckų, 
3327 S a Halsted St , Chicago, 111. 

Ant pardavimo grosernė, saldainiu, 
šalta-košės ir mokykloms reikmenų 
krautuvė labai geroj vietoj. Priežas
tis pardavimo: žmona serga. Atsišau
kite 

1903 W. 23rd Street. Tel. Canal 1448 

PARDAVIMUI 
Z lotai Sale Chicagos arba mainysiu 
ant antomobilių, nežiūrint kokios 
išdirbystės, arba prapertės. Lotai pi
gus taipgi 5 kambarių naujas medi
nis namelis. 

Atsišaukite pas savininką: 
A, CHERNAIJSKĄS, 

4038 So. Caro] Ave. 1 blokas į 
rytus nuo Oak Park Ave. 

i . i 

PIGIAI IR GERAI. 
Parduodam Ir mainom namus, lo

tus, farmas Ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinki
mų. # 

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS A OO. 

SI 14 S. Halsted s t , Ohicago, M. 
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LIETUVIAI 
Per mušu Bankos Agentūra gali važiuoti tiesiai i 

Į Liepojų [Libavą] Į 
Parduodam laivakortes j Lietuva ir iš Lietuvos. 

Į Siunčiame Pinigus Lietuvon I 
• -

Su pilna gvarancija ir pristatom kvitas su parašu • v * • • pnemeio greičiausiai. 

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 

Pranešu gerbiamiems chicagieČiams, kad aš pradė
jau dirbti Lietuvių Prekybos Bendrovės raštinėj, 3249 S. 
Halsted St., ant Bridgeporto. Todėl kurie turite reika
lus prie manės arba prie Lietuvių Prekybos Bendrovės 
(Lithuanian Sales Corporation, of Boston, Mass.) galite 
kreiptis virsminėtu antrašu. 

I " VINCAS M. STULPINAS. 
P. S. Taip-gi pranešu, kad čia randasi Lietuvių Pre

kybos Bendrovės direktorius Povylas Petrauskas. Kas 
turite kokių reikalų prie jo, tai galite kreiptis Bendro-

s vės raštinėm 

= 

2 Saugumą ir Užtikrinimą savo sunkiai uždirbtiems | 
| pinigams rasite šioj Valstybinėj Įstaigoj. § 

Mokama 3 nuošimčiai už padėtus pinigus, kuriuos ga
lima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo 

i | Banko Turtas Virš 

i Pustrečio Milijono Dol. i 

IUNIVERSAL STATE BANK I 
| 3252 S. Halsted St, Chicago, IU. § 
r f i 11 111111 • 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 i I I 11111111111111111111111111F 

Ofiso valandos: Panedėliais, seredomis ir pėtnyčiomls nuo 9 vai. ryto S 
iki 6 vak. Utarninkals, ketvergais ir aubatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 

PRANEŠINĄS. 
Daktaras Makaras, Lietuvis 

Atjįdarė dar viena ofisą savo nrftnuose, 
10538 PERRY AVE. ROSELAND, ILL. 
IK ryto nuo 8 iki 9; ir vakare nuo 5 iki 6. 

OFISAS: 10900 MICHIGAN AVE. 
Vai. ryto 10 iki 12; po pietų 2 iki 4; vak. G-30 iki 8-30. 

Telefonas Ofiso ir Rezidencijos, PULLMAN 342. 

Jau gauname tikrai 
Lietuviškus pasportus j 
keletą, dienų. Jei dar 
pasporto neturit tai ra
šykit tuojaus pas mus: 

LIETUVIŠKA 
LAIVAKORuiy| 
AGENTŪRA 

International £,"?„ Inc. 
DBPT. D-S. 

Bureau 
W. L. KAIRYS, Vedėjas. 

136 East 42-nd Street, New York, N. Y. 
Jei norit gauti pasportą, jei norit pigiai nuvažiuoti Lietuvon ant di
džiausių ekspresinių laivų, jei norit pigiau nusiųsti pinigus Lietuvon 
ir kad jie butų aplaikyti į 4 savaites, tai tuojaus ncatldėliodami 
kreipkitės pas mušt šimtai Lietuvių važiuoja kas savaite per mus. 

_* 11111111111111111 f I f 1111111111111111111 f 1111111111111111111111111111111111111111 i 111 f 11111111111111 f 1111» 

I 

P. CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

i 
3130 S. Halsted St., Chicago, IU. 

Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 
neatideliodaml pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno 18 kelių skir
tingų. 5 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. Phone Drover 6369 
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Afi, ADOMAS A. KARALAUSKAfi, SKKAKOIAI RAŠAU. 
Aš labai slrgan per S metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimaa. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigallėjaa visoje Ameri-
cbj Ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelboa. 

JBet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterlo, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėglu t mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitterla, Ir po S mėn. savo paveikslą pa
mačiau tok} skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1-000 sykių dėkoju Salutaras mylistų fa
radėjui ir linkio viselms savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, / 
CHEMICAL INSTITUTE Baltrėnas, Prof. 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 0417, Chicago, OL 

-H 
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LIETUVOS VYČIŲ , 
Paskolos ir Taupymo Bendrove 
Atkreipiama atyda lietuvių visuomenė kad norinti sutaupy

ti piningus ir naudotis pelnu Bendroves, kad prisirašytu prie 
mušu Bendrovės kur galėsite gauti 10%( už taupinamus pinin
gus. .» 

Pabaigoje šio meto mūsų Bendrovė uždirba 10% kuriomi 
kiekvienas narys pasinaudoja. Susirinkimai atsibuna kas Pir
madieni nuo 7:30 vai. vakare iki 9:00 vai. vakare, Šv. Jurgio 
Parap. Svetainė prie 32 PI. ir Auburn Ave. m 

Jurgis Žakas, Pinu. Antanas- Orerlingas, Rast 
901 W. 33rd St. 3201 Auburn Ave. 

V. W. Rutkauskas, Adv. 
812 W. 33rd St. 

— 

i MUZIKA 
BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas . . 

Prasidėjo Rug-sėjo (September) 8 d., 1920 m. 
Mokinama įvairių muzikos šakų. Užsirašyti galima bile kada. 

3259 South Halsted Street Chicago, HL 
Telefonas Boulevard 9244 
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I LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES I 
BANKAS 

ir jo skyriai 
Vilniuj Panevėžyj Šiauliuos Raseinius 
Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje 
kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN
TŪRĄ NEWABKE. Kol žemas auksino kursas dėk pi-

s n i ̂ u s L. P . P. Bankan. Ten gausi 
7% padėjus 2 metams 

1 " * '% 
neaapribuotam laikui. 

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė-
jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas 

f M. NARJAUSKAS Į 
| 747 BROAD STREET, NEWARK, N. J. | 
iiiiiiiiiiiiiiitiiuiiiiiinuiiiiiiiiiiHiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiT 
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f .MOTERYS , f 
| MERGINOS Į 
1 VYRAI f 
| VAIKAI I 
5 s 

Del lengvaus fabriko darbo, su prityrimu prie 
| ASSEMBLING x { 
| DRILL P R E S E R I Ų į 
I PUNCH P R E S E R I Ų 
| IAND SCREW MAŠINŲ 
mm .% \ tįįį 

Švarus lengvas fabriko darbas. Geriausios darbo sąly
gos. Pastovus darbas. Gera mokestis. Atsišaukite pas 

Employment Dept. 

1 KELLOGG SWITCHBOARD & SUPPLY C0. 
1066 West Adams Street 

s 
millllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIIUIIIItlIlIlIlimilllllllllllllm 

\ 



D R A U G A S &£t*dienis, B e f ^ s 11, 1920 

• • • • i I > » « I » » » » S 
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WEST PULLMAN, ILL. iko pilna svetainė. 8v. Petro 
/parapijos choras, vedamas p. 

40 valandų atlaidai. 

West Pullmane, &v. Petro ir 
Povylo Liet. parapijoj ateinan
tį sekmadienį, Rugsėjo 12 d. 
prasidės 40 vai. atlaidai. West-
pullmanieeiai šiais metais ren
giasi prie atlaidų koiškilmin-
giausia, turėdami puošnia baž
nyčią. Nors, kaip kitais metais 
budavo, nėra rekolekcijų, bet 
per pačius atlaidus turės visi: 
progą pasinaudoti, nes garsus 
pamokslininkai yra parinkti. 

Važiuojant iš miesto į West 
Pullman reikia imti State, 
Morgan 119th karus, kurie nu
veža j patį "VVest Pullman. Iš
lipti iš karo geriausia prie 
Ilalsted cratvės. X. 

WATERBURY, CONN. 

Rugsėjo 2 d., 1920 m., laike 
pirmos sesijos A. L. R.-K. Fe
deracijos Seimo buvo sužino
ta, .kad Lenkai veržiasi į Lie
tuvą ir kad kova tarpe tų dvie
jų tautų yra užsipliekusi, Sei
mo delegatai ir svečiai suklau
pę meldėsi už žuvusius ir su
žeistus Lietuvos kareivius toje 
kovoje. Po maldos visi dele
gatai ir svečiai su didžiausiu 
entuzijazmu sudainavo Lietu
vos himną ir vienbalsiai išnešė 
rezoliuciją, reikalaujančią ko-
veikiausia sušaukti mass-mi-
tingus visose Lietuvių kolom-
jose, Amerikoje, ir išrinkti de
legatus, kurie atsilankys Wa-
shingtone pas Sųv. Valst. pre
zidentą Wilsoną ypatiškai pa
simatyti reikale Lietuvos ne 
priklausomybės ir proteste 
prieš dabartinį Lenkų pasiei 
girną. Diena audijencijai pa? 
Prezidentą Wa«hingtone bu> 
paskirta ir visuomenei praneš
ta vėliau. 

A. J. Valantiejus, 
A. L. ILK. F. sekr. 

Nuo red. Jau parėjo žinia, 
kad prezidentas paskyrė au-
dijenciją trečiadienyje, Rugsė
jo 15 d. 

E. šlapelio, išpildė trumpą 
programą padainuodamas ke
lias dainas ir Lietuvos himną. 
Paskui žaidė lietuviškus žaidi
mus. Publika buvo patenkinta, 
nes tą liudija gausus delnų 
plojimas. 

Tai-gi^ nors choras dar jau
nas, bet jau daug sykių rodė 
savo gabumus Detroito visuo
menei. 

Vakaro įrengimu daugiausia 
pasidarbavo pp. K. Talmontas, 
A. Gustaitis, Ig. Stoškus ir P. 
Urbanavičia, taip-gi gražiai 
patarnavo šios ponios ir pane
lės: A. Katrauskienėj Norma-
lienė, A. Urbanavičaitė, G. Le-
nartaitė. 

Šv. Petro parapijonai su sa
vo klebonu gerb. kun. J . F . Jo
naičiu gražiai sugyvena ir ben
drai darbuojasi parapijos nau
dai, nes jau nupirko lotus ir 
rengiasi statyti bažnyčią. Atei
nančią žiemą tikimės jau savo 
bažnyčioj pamaldas turėti. 

Linkėtina, kad ir toliaus tas 
darbas nei kiek nesusilpnėtų. 

Ten buvęs. 

AMSTERDAM, N. Y. 

'3°£ 

DETROIT, MICH. 

Iš jaunimo veikimo. 

Rugpjūčio 20 d., 1920 m., 
jaunimo L. R.-K. Draugija 
laikė mėnesinį susirinkimą p. 
Roko svetainėje, 1904 W. Jef-
ferson gatvės. Posėdį malda 
atidarė pirm. J . Grigaitis. Bu-
vo perskaitytas praeito susi
rinkimo protokolas, kuris vien
balsiai buvo priimtas* j f ]f. 

Toliaus svarstyta apie įsi-
steigimą knygyno. Nutarta įsi
steigti. 

Paskui svarstyta apie išpla
tinimą Detroite katalikiško^ 
spaudos. Nutarta trumpu lai 
ku įrengti katalikiškos spau
dos išplatinimo savaite. Knygų 
pampinimui išrinktas mokslei
vis J . Medinis ir p. J. Grigai
tis. 

Detroite yra daug katalikų, 
remiančių Bažnyčios ir tautos 
reikalus. Bet yra ir tokių kata
likų, kurie neatskiria blogos 
spaudos nuo gerosios ir savo 
namuose laiko bedieviškus 
laikraščius. 

Tai-gi, reikia tokius vesti 
prie susipratimo, kad pamestų 
skaitę visokius bedieviškus 
šlamštus, o jų vieton imtų 
skaityti gerus katalikiškus 
laikraščius ir knygas. 

Rugpjūčio 29 d., 1920 m., 
Šv. Petro L. R.-K. parapija 
buvo surengus vakarą p. Ro
ko svetainėje, 1904 W. Jeffer-
6on gatvės. Publikos prisirin-

Labai malonu yra pranešti, 
AmsterdauV> Lietuviai 

smarkiai darbuojasi Lietuvos 
laisvės ir kultūros reikalais. 

Rugpjūčio 4 d., 1920 m., mųs 
gerb. kun. J . Žydanavičius, ga
vęs/telegramą iš Lietuvių Ka
talikų Federacijos Seimo, ku
rioje at<išaukta buvo į amster-
lanuečius, kad išrinkti atsto
vus į Wdshingtoną išnešimui 
orotesto prieš Lenkus, kad jie 
laugiau nesibriautų į Lietuvą, 
š sakyklos pranešė žmonėms 
ir paragino po mišių susirink
ti svetainėn, kad aptarti Fe
deracijos seimo prisiųstąjį su
manymą. 

Po mišių šv. diduma parapi-
jonų , susirinko svetainėn ir 

vienbalsiai pritarė Federacijos 
sumanymui. * Čia pat tapo iš
rinkta du atstovu. Dabar Jauks 
platesnių žinių. 

Matę ir skaitę laikraščiuose: 
"Drauge ' ' ir "Darb in inke" 
atsišaukimą iš Ramygalos, ku
riame prašoma amerikiečių pa-
gelbos statymui keturklesės 
progimnazijos, amsterdamie-
čiai, susirinkę 13 narių, Rug
sėjo 6 d., išsirinko valdybą ir 
sudėjo $59.00. 

Labai gražus pavyzdis, kad 
amsterdamiečiai savo aukomis 
prisideda prie kultūrinio Lie
tuvių darbo ir pasižada eiti 
per namus prašydami aukų 
viršui paminėtam tikslui, t. y. 
pastatymui Ramygaloje ketur
klesės mokyklos. -

Tai-gi, mes amerikiečiai pa
eidami nuo Ramygalos, Trus
kavos, Anciškės, Vadoklių, 
Opytčs stokime darban. Auko
kime, pinigus ir paremkime 
vargstančius Lietuvos žmones. 
Pastatykim jiems mokyklą, 
nes gal ir mums teks parva
žiuoti į Lietuvą, tai ir 'mūsų 
vaikai turės kur mokyties, 
drauge ant augštesnio laipsnio 
pakelsim ir Lietuvos kultūrą. 

Kas norės duoti auką gyven
damas Amsterdamo apielinkėj, 
tai siųskite į Amsterdamo ko
misija o ji tuos pinigus per 
Misiją pasiųs į Lietuvą. 

S. Kerbelis. 

ARNo1Kld i"8 ? T e s > m P I N I G U S ? 
* m * m pU Laiku Gautu Siunčiamus * * * ^ * ^ ^ ^ ^ K^ • 
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Kad nori keliauti į Lietuva tai gali laivakorte pirkti į L1EP0JU (LIRAVA). 

Kad nori pirkti draftą bile kokios šalies pinigų, pagal kasdieninio kurso, tai mes jum vJ 

CICERO, ILL. 

L. Vyčių 14-ta kuopa laikys 
nepaprastą susirinkimą ket
virtadienyje, Rugsėjo 16 d., 
parapijinėje svetainėje, kuria
me bus išduotas raportas iš L. 
Vyčių 8 seimo. 

Tat nariai širdingai yra 
kviečiami susirinkti. P*. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

O K Y K L A 
Mokinama: angliško* Ir lietuviško* 

kalbų, aritmetikos, knygredystė*. e t 
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, 8UT. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikineo ekono
mijos, pilietystės, dalliarašysteo. 

Mokinimo valandos: nuo t ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo I 
Iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

: • * • » • » » » * » * * » » ' 

! Taupyki t e Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas 

P. KVORKA & SONS 
1549-51 53 W. Chicago, Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash. ar ant Ismokesščiu. 

1 

SIMPL£X UNIYERSAL 
» - - • • « 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Seredomls Ir 

Petayčiomis iki 6 vai. vakaro. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 

• 

! 
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geriausia patarnausime. \ 

n r t o o Teisingumas, Mandagumas ir Patarnavimas 
yra Mūsų Pamatas 

VERTA KIEKVIENAM LIETUVIUI SUSIPAŽINTI SU 
' 

v 
• 

niu Valstijiniu Banku Amerikoje 

BANK 

S 

S 
VALANDOS: 

vakare. 

M! 

Ant Kampo 22ros ir Leavitt Gatvių 
•iiiiftiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiifiiiiiiiriiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiitJįJįJiiiiiiiiiiiifiitiiiiiiiiiiiiiin 

i 

Kapitalas ir perviršis $245,000 oo 
s daugiai kaip $l,350,000.oo 

f ^ 
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Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 4 vaL po piety, Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 
>• — 

eg 

VIENU LAIVU TIESIAI Į 

LIEPOJU • 

. 

• 

Jau Lietuviai gali važuoti tiesiog iš Amerikos į 
Liepoj u. be jokiu kliūčių. 

Parūpiname PASPORTUS ir Lietuvos pilietybės 
POPIERIAS i labai trumpa laika. 

Parduodame laivakortes ant visu linijų. 

Siunčiame PINIGUS į Lietuva Markėmis pagal die
nos kurso. 

Parduodame Draftus ir eekiiis. 
Mes turime šimtais prirodymu už mūsų teisingumą. 
Visais reikalais kreipkitės pas 

ZOLP ir BARČUS 
4547 So. Hermitage Ave. Chicago, 111. 

Tel. Yards 145 

NAUJAS GYDANTIS VYNAS 
VARTOTI ŠEIMYNOMS. 
Grynai Naminis Vaistas. 

Korona Ferratecf Bitter Wine 
yra tai didelės vertes Lasative To-
nic ir pilvo vaistas Bitter Wine. 
Puikus Iron Tonie, §T>ae pavarto
tas del kraujo nusilpnėjimo. 

Patariamas nuo sumažėjimo a, 
petito, dispepsijos, ' EeviriUcinimo, 
del atsigavimo, nuo pilvo suirimo, Į 
kataro ir t. t. Šitas Bitter Winc | 
yra atnaujinantis sveikatą, duo-į 
dantis * stipaimą virškinimo orga
nams. 

Šeimyna 
Taigi jis yra augstoa vertės 

vaistas. Jis visiškai skiriasi nuo vi
sokių kitij pagaminta vaktij. Nu
sipirk to Korona Ferrated Bitter 
Wine, o suprasi jo vertę. Jis su
darytas griežtai pagai mokslo nu
rodymų ir to dėlei turi duoti ge
ras pasekmes. 

Reikalauk visuomet ir imk ne 
kitokį, o Jik Korona Ferrated Bit
ter Winė. Parsiduoda drug storuo
se, arba rašyk — 
BOLESLAW R. KOZLOWSKi 

Laboratories 
4 7 5 5 S. Loomis St. Chicago. 

ATONIC 
1*:LIUU'~*-'IJLWJ<* * '-V 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skttvfcat yra BATO-
NIC. Prašalina VIMH af • M Į I I I I I I i 
suvirškinimo, o taa rtelškia, kad rei
kia paniekinti \iena. 
|>as VIHOS aptiek ortaas. 

— -

SAUGUS VAŽIAVIMAS LIETUVON 
TIESIOG 

šimt f fečk 
•*-4 Amerikon 

kas apsiūt 
kitas Am 
rningai v< 
dirbdama 

Per HAMBURGĄ Laivakorte $120.00 
IAKAN-

Per LIEPOJU Laivakorte . $145.00 
PASPORTUS IR VISKĄ KAS R E I K I A KELIONIEJ PARŪPINA 

CIAI. 
Pinigus siunčia pagal dienos kursą per savo atstovus Vokietijoj ir Lietuvoje ir iš 

moka grynais • pinigais paskutinėse p a l o s e ir pristato kvitą siuntėjuj su parašu paė
mėjo. 

PINIGAI NUEINA I 40 DIENU 
DRAFTUS parduoda j L I E i u T A ir visas sue lo daas pagal dienos kursą o už 

suma virš $1,090.00 dar pigiau. 

. 

A. PETRATIS S. L FABIAN 

V. Ma| 
prašo vu 
grūs ir 
lankyti 
damas 11 
rimą ir i 
na užgai 

AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS ir S. L. FABIAN Vedėjai 

809 W. 35-th. St. (kampas Halsted ir 35-tos gatvių.) 

4 

Valandom: nuo 9 ryto iki 6 vakare kasdiena 
V \K AltAIS iki V valandai—Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis, 
NEDĖLIOMIS iki S valandą po pietų. 

/ 

• • 

Saugok akių rigijiią 

. 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas ttt-
nsta skaitant,, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiSkia, jos pri
valote kreipties i manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerkles . 
Ligos gydoma specljalisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D» 

JOHN J. SMETANA, 
AKITT SPECIJALISTAB 

1801 S. AslUand Ave., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-člos lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT8 aptiekos 

Tėmykite mano parašą.. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
valo, Nedėliotais nue 9 ryto iki 
12 d. 

! * ^ 
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DIDŽIAUSIA ĮlETUVlSKi KRAUTUVE p ,HIMNE 

; p | A * L QUB8N KONCBKTINA. 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena i i didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams dniknoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Biubi-
nius ir deimantinius; gramalonus lietuviškais rekordais ir 
koncertiniu geriausių, armonikų rusišku ir prasjiku iidir-
bysein. Balalaikų, gitarų ir snitikų, kokių tik reikia Dir 
barns visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžios ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVB., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DJtOVER 7309 

Tur. 

ninių 

su kii 

4imis, 

19; 

file:///iena
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Šeštadienis, Bugsėjis 11, l$2u 
as m 

PIETIN*. CALIFORNIJA. 
Pietinė Californija skelbia

ma kaipo sukilus prieš Meksi
kos esančią valdžią, anot ap
rašymo, National Geographie 
Society, kurį paskelbė Frede-
riok Simpich. 

odų Amerikos čeverykų dirb
tuvėms. Šen ir ten ant kalne
lių arba slėniuose Ameriko
nai darbuojasi gavimu minera
lų, arba augindami pagarsėju
sią frijolę. 

^ Apielinkė prigulinti nuo ten 

— • • = 
DRAUGAS 

— 
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LIETUVIIfcA GARLAIVIŲ 
BENDROVĖ. 

Tas ilgasis pusausalis, esan-| žinomų sausumų yra labai ma-
tis žemai vakarų šalyj Califor 
uiJos, priklausantis Meksikai 
ir žinomas ant jos žemlapio 
kaipo " B a j a " arba Pieninė 
Californija. Senovėje Ispanų 
žemlapiai pabrėžė Californija 
kaipo Amerikos salą, be abe
jonės, pasiremdami tuo, kiek 
jie ją 'buvo ištyrė. 

Mažai žinomas yra papras
tam Amerikonui tas 800 mylių 
ilgio akmenuota^, kalnuotas ir 
nepaprastomis, vaisingomis ir 
dailiomis klounais plotelis bet 
gi ypatingai, žymiai gei
stinas kožnani Amerikos gam
tininkui, žuvininkui ir medžio
tojui. Šen,ten, geresnėse vie
tose, paprastai ant kalneliu, 
ganoma būriai galvijų, yra ;n>-
sigyvenusiij ūkininkų, kurie 
naudojasi neapribotais žemės 
plotais. C i rele Bar Company of 
Ojos Negros gano galvijus ant 
ploto dviejų ir pusės milijonų 
akrų žemės. Viena Anglijos 
Bendrovė iki šiai dienai laiko
si apie 15,000,000 akrų žemės. 

Toliau j pietus tykioje, vaiz
dingoje La Paz, kur Cortez su 
savo laivais apsistojo ir kur 
Šimtmečius vėliaus \Valker, 

^ A m e r i k o n a s , tūlas jūrių plėši
kas apsistojo, šiandie ten visai 
kitas Amerikonas gan pasek
mingai veda odų dirbtuvę, iš
dirbdamas apie (J00 tinkamu 

žai apgyventa, ir, anot vieno 
garsaus rašytojo, "Visame 
triukšme ir taį nuo istoriškų 
laikų, nuo tų dienų, kada ži
nomas Sir Francis ©rakė ap
sistojo Magdelena įplaukoj, jo-
kis ratinis įrankis, nepervažia
vo ilgurtio šio ploto. ' ' 

Nors kasyklose yra gan pel
ningas užsiėmimas ir galvijai 
bujoja, >bet visas - pasisekimas 
randasi vatos ukininkystėje. 

Ties Colorados delta, prasi
dedant Californijos užlaja, ku
ri skirja pietinę Californija 
nuo pusausalio SonoVo, ten pat 
daugiaus negu kitur Amerikon 
ir Meksikos interesai, rišasi. 
Kadangi ši vieta yra jūrės už
lieta ir kadangi čia skiriasi 
yandens Colorados upės, tat 
daugelis irigacijos inžinierių 
•ir politikos studentų yra nuo
monės, kad šis, taip komple-
kuotas dalykas, irigacijos ir 
vandens tiesų tarp Amerikonų 
ir Meksikonų ūkininkų galėtų 
būti patenkintai išrištas tiktai 
sutarus abiem valstijom, ku
ri os arba nustatytų kitą rube-
žių, arba parduotų viena kitai, 
arba atpirktų viena nuo kitos 
šį žemės plotelį. 

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖS BONŲ. 

Iš laiškų, ateinančių Centra-
linėn Lietuvių Garlaivių Ben
d r o v ė j matome, kad randasi 
vienur-kitur mūsų viengenčių 
krūvelės, kurios, netikromis 
žiniomis apie Lietuvą vado
vaudamosi, kreivai žiuri į Lie
tuvos laivyną. Rašo toki žmo
nės, buk Lietuvos valdžia des
potiška esanti ir ypačiai buvęs 
Lietuvos prezidentas p. Sme
tona yra smerkiamas, kad, gir
di, valdžia butų visuomenės 
įstatyta, ir toji valdžia steigtų 
Lietuvos laivyną, ir jeigu 
kiekvienas skatįkas tos val
džios išleistas eitų visuomenės 
labui, tai butų linksmu duoti 
pagelba savo tautai* 

Mes nesame advokatais Lie
tuvos valdžios, o vis-gi negali-
me nutylėti, jeigu tokia netei
sybė Amerikos Lietuyių min
tyse paskleista ir įsišaknėjusi 
tuno. 

Laikinoji valdžia, preziden
taujant p. Smetonai, padarė 
milžinišką Lietuvoje darbą. J i 
apvalė šalį rato antpludusių 
bolševiku, ji taip-gi išmušo 
laukan Vokiečių "geležinę di
viziją' ' ir Virgoličiaus'Rusų 
šalaputras. Kad Lefckų neiš
stūmė is Vilniaus ir dardi no, 
Entantė kalta, kuri nustačiusi 
buvo demarkacijos linijas, ir 
visaip globojo Lenkus, nors 
tieji didžiausias skriaudas Lie
tuviam* darė. Laikinoji Lietu
vos valdžia įvesdino savival
das apskričiuose ir miestuose, 
kur patys žmonės visais reika

lais ant vietų pasirūpinti turi 
ir viską tvarkyti privalo. Sa-
vyvaldos—tai vyriausia papė
dė liaudies valdžios, ko regi
mai Amerikos Lietuviai ne
įvertina. Laikinoji valdžia ša
lį prirengė prie Steigiamojo 
Seimo ir rinkimus tiktai de
mokratiniu būdu pervesdino, 
taip kad liaudis šiandie turi 
tokią valdžią, kokios ji pati 
norėjo. Juk 90% gyventojų 

sta. O Šiandie valdžia yra ran
kose liaudies atstovų, Steigia
mojo Seimo, išrinkto praktiš
kai visų šalies gyventojų, ir ji 
pildo užduotis taip, kaip šalies 
gyventojai išmano. Amerikos 
Lietuviai, toli gyvendami, ne
gali spręsti, kas Lietuvai svei
ka ar nesveika, ir todėl poli
tikavimai ar pavienių ypatų 
ar net partijų yra labiaus ne
gu juokingi. Amerikos Lietu-

balsavo rr savo atstovus ir,rin-. vių įtaka gali apsireikšti ne 
ko Steigiamąjin Seiman. Ga-, pakreipime<Lietuvos politikos, 
liaus nereikia pamiršti, kad 

^Laikinoji valdžia sutvarkė ša-
lies administraciją, įsteigė 
tūkstančius mokyklų ir įvesdi
no reguliarį teismą. Laikinoji 
valdžia sutvėrė taip-gi lietu
viškąją kariuomenę. Ka# su
pranta tokį darbą, tas tiktai 
tegali jį ir-^i įvertinti. Žino
ma, Amerikos malkontentai 
girdėjo, kad vlenas-kitas 
"maiš t ininkas" nuteistas ar 
apkaltintas tapo ir todėl Lie
tuvos valdžia jiems despotiška 
atrodo. Bet aš pasakysiu, kad 

bet tik pagerinime jos ekono 
miškojo būvio ir švietimo sri
tyje. 

Lietuvos Garlaivių Bendro
vei nėra prikla, bet dar malo
nu butų, jeigu Lietuvos val
džia galėtų tiesiog įtraukta 
būti į Bendrovės veikimą. Bet 
vaklžia pinigų^neturi. I r taip 
ji daug .prisideda. Juk uostas, 
dokai, pristotys, krautuvės 
uoste yra valdžios savastis ir 
Lietuvos vaklžia čion eina ran
ka rankon su Lietuvos Garlai
vių Bendrove/ Valdžia duoda 

nėra galimą glostyti tuos, ku- vežti paštą, pinigus ir kitas 
rie nenori jokios tvarkos, ar
ba kurie nepripažįsta liaudies 
valdžios, ir tik lfnkę yra gro-
bišauti ir šiaip suirutę keltie %.drovę. 
kad drumstame vandenyje Juk JJendrovė atskaitą vai-

•"N . Z. _. . V A -• . žvejoti galėtų. Pais-gi p. Sme-
tona yra mokytas, lėtas žmo
gus, geras l ietuvis ir daug 
yra padirbėjęs Lietuvos gero
vei ir laisvei. Per širdies ge
rumą kartais p. Smetona ne
buvo taip griežto nusistatymo, 
kokio aplinkybės reikalavo, ir 
despotiškumą jam užmesti te
galėjo vos tas, kas jo nepažį-

, . . . / .' - , ' ' -

Valstybės reikmenis. • Tai jau 
aiškus yra josfužsiinteresavi-
mas Lietuvos Garlaivių Ben-

džiai išduoda iš savo veikimo, 
tad neišvengiama yra šiandie
na valdžios kontrolė. Ko-gi 
< Įaugi aus galima butų reika
lauti prie šiandieniniu są
lygų! Ateityje, kas bus pa
daryta, aš spėlioti ne
reikalauju, tik manau, kad 
Lietuvos Garlaivių Bendrove, 
kaipo tautos įstaiga, neatsisa

kys nuo jokių žygių, kurie 
bus tautos labui reikalingi ir 
tinkami. Labai galimas yra 
daiktas, kad ateityje Lietuvos 
Garlaivių Bendrovė pereis į 
rankas valdžios, kada valdžia 
turės gana spėkos ir finansų. 
Juk mes nesipriešiname, jeigu 
tatai ir šiandie įvykti galėtų. 

Taip aplinkybėms susidėjus, 
meldžiu visų Lietuvių be skir
tumo pažvalgų, įsitikinimų ir 
partijų dėtiesi prie Lietuvoj 
Garlaivių Bendrovės, perkam 
jos akcijas, kurių kaina $33.00 
yra kiekvienam Amerikos Lie
tuviui prieinama. Tegul nebū
na nė vienos šeimynos, k u n 
bent balso neturėtų Bendrovės 
reikaluose, o balsą, duoda pen
kios akcijos. , ; 

Kad palengvinus akcijų nu
pirkimą, mes įsteigiame agen
tūras Lietuvių kolonijose. Tad 
pinigus galima sumokėti agen
tams, kur jie jau yra, arba 
tiesiog į Centralinę vardu 
Lithuanian Steamsbip Line, 
1419 N*. Main Ave., Scranton, 
Pa. / • fi •• 

Prie šiandieninių dalykų pa
dėties mes negalime nieko ge-
resni o, padaryti negu darome. 
Be abejonės, vienam ar kitam 
pasirodys, kad jis gėriaus vis
ką padarytų, bet kada prieis 
prie realio darbo, tai atras, 
kad negalima svajonėmis lai
vynas įsteigti, bet reikia rem-
tiesi tikrais, išmėgintais pa
matais. 

Lenkai, kurie Lietuvą pasi
glemžti kėsinos, turi jau šešis 
laivus įsitaisę ir .sudėję yra 
2*4 milijonų dolierių. Manau, 
• ' 

kad Lietuviai, mylėdami savo 
tėvynę, neatsiliks, ir trumpu 
laiku taip-gi sudės reikalingą 
laivyno nupirkimui kapitalą. 
Mes pradedame darbą su 
dviem laivais, bet laikui bė
gant įsigysime keturis. 

Tad darban, visi vyrai ir 
moterys, neatidėliokjme ant 
rytojaus, bet tuojau užsirašy
kime kas tik galėdamas. 

Pirmas laivas laukiamas yra 
pii ,:Jgoje Rngpjuties mėnesio, 
jeigu viskas gerai klosis, ir 
tad New Yorke iškelsime jam 
krikštynas. Už tai nepoilgam 
galės Lietuviai keliauti Lietu
vos Garlaivių Bendrovės lai
vais pasisvečiuoti Lietuvon ir 
susipažinti su tenykščiu da
bartiniu gyvenimu. 

Dr. J . šliupas, 
• Lietuvos Garlaivių Ben

drovės Generalia 
agentas, 

P. S. Malonėkite š?tą rasine* 
lį perskaityti draugijų susi
rinki mutose ir paplatinime įį 
kiek galėdami. 

OLANDIJOS MOKYTOJAI 
STREIKUOJA. 

Olandijos mokytojai nepa
tenkinti dabartinėmis algomis. 
Anot telegramos Švedijos 
spaitdai iš liotterdam, apie še
ši šimtai mokytojų streikuoja. 
Gali streikas išsiplatinti po vi
są šalį. Vienodumas streike 
lošia svarbią rolę. Mokytojai 
ateina į mokyklas, prižiūri 
vaikus^ bet nemokina jų. 

. 

BIZNIERIAI GARsmnres 
" D R A U G E . " 
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LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE 

V. Maknverkas. l 'ž-
prušo visus savo drau-
gus ir pažįstamus at
lankyti jį, nes jis turė
damas ilgų motų paty
rimą ir visiems užtikri
na užganėdinimą. 

1930-1932 South Halsted Street t 
Praneša gerbiamąjai visuomenei, JOK M priežasties nuolatinio didėjimo inusų užganėdintų pirkėjų ir vi.s augantis skaitlius reikalaujančių mūsų patarnavimo, dabartinė 

mųsų vieta pasidarė'perankžta ir priversti buvome atkUiryti naują krautuvę, kuri randasi po N a 4201 ARCIiKR AVE. Del susipažinimo su mūsų naujos apylinkės pirkė
jais ir davus proga- seniems lankytojams, pasipirkti ant žiemos reikalingų daiktų, mes numažiitom prekes abiejose krautuvėje ant vieno trečdalio pigiau paprastos prekės. Ati
darymas prasidėjo Subatoje, Rugsėjo-September 4, 1920 m. ir trauksis visa mėnesį, todėl užprašoma visus mūsų esančius ir busiančius pirkėjus pasinaudoti šita proga ir ne
laukti paskutinės dienos, ateikit ankščiau, kol turime pilną pasirinkimų, idant pa«kui mtsi^ailėtumėt, o mes pasistengsime kaip-ir ligšiol kiekvienam teisingai ir mandagiai pa
tarnauti. Del stokos vietos čia paduodame tik nekuriuos iš mūsų pigumų; ka čia nematote, atėję klauskit. Krautuvės bus atdaras kožnų vakarą iki 9 vai. vak. 

I 

Sulankstomos lovelės vlenari a r 
ba flviem gulėti. Paranki del neti
kėto svečio ir neužima daug vietoa, 
visur parsiduoda po % 10.00; mušu 

A ' V f* t% 

Kaina t iktai . . . . $7.50 

Grajinamos mašinos: 
ant stalo pastatomos ir 
su .šėpuke. Taipgi mes 
užlaikome didžiausiam 
pasirink i i*, ai i lietuviški/ 
rekordų su /lainomia, 
deklemacijomis Ir šo
kiais, kurias parduoda
me malina pridedame 
dykai. 

• — — 

(.asinis poetu* su baltai ename-
liuotoms durims, nikeliniuose r i 
muose, visas juodai enameliuo-
tas nereikia šveisti. Galima ant 
jo virti irkeptl. Jų nedaug to
tu rime ale kol išteks 
parduosime po 

t 

Dubeltavos ar singelinės vai
kams lovelės: plieno arba medinės 
su gerais springsais, užtenka val
ui gulėti iki 10 metų. Pasirinki
mas iš visokių 

spalvų po — 

Geriausios ir pato-
Turime didžiausių, pasirinkimą žie- gįausios namų darbui 

. , . • „ - ! , „ . siMninu siuvamos masinos pil 
ninių pečiu visokių gatunkų. Šildomų ^ * gva-
BU kietomis arba minkštomis ang- rantuotos 

tiktai 
limis, nuo 112.60 ir augščiau. 

$49,00 

Automatiškas lopšys, užsuktas 
eina kaip laikrodis, »per puse va
landos; su atdarom arba uždary
tom dalim; parankus kiekvienai 
motinai. Visados parsiduoda po -
$12.00. Išpardavimo 
laike po $9.00 

M. 'i'. Ki-zas. visiems 
žinomas gerai senas 
urestsidės biznierius, o 
dabar mūsų dalinin
kas, užprašo savo bu
vusius pirkėjus at lan
kyti jj jo naujame už
siėmime. 
Plfecmitės lovos, 2-ju 

cdlių storio pastovai, 
maliavotos medžio pa 
našumu ir pagražintos 
tarsimais apkausty
mais; vi: jkio didumo, 
vertos daugiau, bot 
leis-.ii n c 
po — 

Visokio didžio ir ga 
tunko K.o—ottč.ri su di
deliu veidrodžiu, p a t 
r inkimas Hl ąžuolo ar
ba raudonmedikj ; dai
liai padarytos. 

Šitas ąžuolinis su
pamasis krėstas, gra
žiai palisiuotas Irtvir-
tai padarytas ; porduo 
strae už tą prekę kaip 
2 metai at
gal t iktai $3.95 

Pulkus Hnpamasfs Krėslas 
minkštai apmuštas Royal oda, 
ąžuoliniais rėmais 
Kaina 

i v u j m v/vtu., 

$10.00 
• 

• 

Vtr tmės peėiat, kurruos galima va
rtoti vasarą au gazu, o žiemą su 
anglimis, tai yra du pečiai viename, 
galite gauti Ir mėlynai, pjlkai arba 
baltai enameluotų: fgvarantuojame, 
jog užganėdins kiekvieną 
pirkėją, tiktai 

Virtuvės pee*»s su lentyna, gra
žiai nikeliais apvedžiotas, gvara ri
tuotas geras kepikas; kūrenamas 
su kietomis arba minkštomis ang 
limis — tiktai per ' šj 
mėnesį 

$75.00 
$55.00 

Vėliausios mados žiemei*«u pečiai, 
užlaikanti šilumą per 24 valandas, 
geri anglių čėdytojai. Pasir inkimas 
del 4, 5 arba 6-šių rūmų apšildy
mo. Paminėjimui at idarymo mūsų 
naujos krautuvės, . parduosime juos 
už 10 procentų pigiau paprastos pre
kės. Sustatymas, paipos ir lenta po 
pečiaus dykai. 

DIDŽIOJI KRAUTNV6 

1930-32 So. Halsted St. 
Chicago, Illinois -

fhone Canal 6982 

fos JSntitmr+ % 
tfumiture. fluas. Stovės, SetfrnęHačhiiies. 

Tfllking Machines, Viajios, Gtc. 

SKYRIAUS KRAUTUVĖ 

4201 Archer Avenus 
Chicago, Illinois 

Phone McKinley 5874. 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES, PLĖŠIKŲ GALVAŽUDŽIŲ 

DARBAI. 
Šeštadienis, Rugsėjis 11 d., 

Hiacintas. 
Sekmadienis, Rugsėjis 12* d., 

Šventas Marijos Vardas. 
Pirmadienisf Rugsėjis 13 d., 

Amatas. Eulogijus. 

•MMffc *=£ """" *» 
D R A U G A S 

SHT 

fitefitadienis, Bugscjis 11, 1920 

MOTERIS LIEPUSI JAM 
NUŽUDYTI JOS VYRA. 

Vakar dienos motu du plėši
ku užpuolė praeinantį J . Be-
nedix, Liberty Yeast - kompa-

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

IŠ BRIDOEPORTO 

Sekinadienyj, Rugsėjo 5 d., 
1920 m., 3 vai. po pietų buvo 
(ant greitųjų) sušauktas masi
nis susirinkimas. Susirinkimas 
buvo kviečiamas tiktai iš sa-

je arti Leavitt ir West Harri-
son gat. Paimta $300 pinigais 
ir $150 čekiais. / » -

Taip prisipažino teisme žmo-
gžudis Lauchis. 

Praeitą pavasari Theodore 
Lauchis miestelyj Steger, I1L, 
nužudė Demanus, kurio namno 
se burdingieriavo ir turėjo ne
dorus susinėsimus su nužudy
to moterimi. 

*Po nužudvmo Lauchis išdu-
mė į St. Louis. Bet tuojans 
buvo suimtas ir pristatytas 
Chicagon. 

Tomis dienomis kriminaliam 
teisme pasibaigė jo byla. Bylos 
pabaigoje Lauchis išpažino. 
Jog jis tą žmogų nužudęs lie
piant ano moterei, Martha 
•pemanus. 

Teisėjas tad atidėjo paskel
bimą ištarmės ir Rug<. 20 bus 
teisiama ta moteriško. Paskui 
gal abiem bus paskirta baus
mė. 

nijos knygvedį. 
Užpuolimas atliktas gatvė- kyklos ir šiaip per pažįstamus. 

Nes kitaip ir nebuvo galima 
padaryti, kadangi • aplaikyta 
telegramos iš Katalikų Fede
racijos Seimo su .paraginimu 
šaukti masinius susirinkimus 
ir protestuoti prieš Lenįcų bar
barišką Lietuvon įsibriovimą. 

Susirinkimas, galima sakyti, 
pasisekė. Didžiulė minia susi
rinko Šv. Jurgio parapijos kie
me. Visi klausėsi su didžiu at
sidėjimu. Susirinkimą atidarė 
ir vedė gerb. klebonas, kun. M. 

VIENAS KUNIGAS ŽUVO, 
KITAS SUŽEISTAS. 

Tai žemės drebėjimo pasek
mės. 

Tikrai Rymas, Rūgs. 1. 
aginė ^regykla bi 

Marina, kuomet aną rytmetį 
traginė rregykla buvo mieste 

ženės drebėjimas supurtė L K m ^ k u r i s jjį^agfcljp 
bažnyčia. Tuo metu bažnyčia- J k f t l b o j e g r a ž i a i p a a i § k i n o t i k 

KOVA PRIEŠ STATE PUB
LIC UTILITIES KOMISIJĄ. 

Angliškuose laikraščiuose 
skelbiama, jog visoj Illinois 
valstijoj pakelta kampanija 
prieš State Public Utilities ko
misiją. Norima ją prašalinti, 
o gal ir visai panaikinti. 

Sakoma, jog ta komisija 
nieko naudos nepadariusi vi
suomenei. Bet nesmagumų, tai 
labai daug. 

Galima prašalinti komisiją 
stipriai reikalaujant guberna
toriaus. Bet vietoje prašalin
tos bus paskirta tokia pat ki
ta. Visai panaikinti tos ko
misijos negalima, nes ji gyvuo
ja reikalaujant valstijos įsta
tymams. 

įą. TUO metu bažny 
je buvo daug žmonių, kunigas 
turėjo šv Mišias. 

Krintant iš augšto sun
kiems fragmentams laikantis 
Mišias kunigas sužeistas. Pa
žeista jam burna ir rankos. 
T&čiaus jis pabaigė Mišias ir 
iuojaus puolėsi gelbėti sužei
stuosius žmones" bažnyčioje. 

Mieste Castanzalvo kunigas 
Bruscoletti užmuštas laikant 
jam Mišias. 

Šventasis Tėvas žemės dre
bėjimo ruožan pasiuntė kar-
dilolą Pere Maffi duoti mora
lę ir materijalę pagelbą nu
kentėjusiems gyventojams. 

TURKAI APGUL? .MIESTĄ 
' TARSUS. 

NEPAPRASTAS DAIKTAS. 

Vakar ligi pusiaudienio pa
sibaigusioje paroje Chicagoje 
pavogta tik septyni automobi
liai. 

Prieš civilės tarnvbos ko-
misiją pašauktas gaisrininkas 
Erickson. J is pakviestas neda
lyvavo vieno gaisrininko lai
dotuvėse. 

Šaukiamas civilės tarnvbos 
teisman poliemonas Daly už 
girtavimą ir nepildymą savo 
pareigų. 

SUDEGS AUTOMOBILIŲ 
DIRBTUVĖ. 

Omaha, Nebr., Rūgs. 11. — 
Gaisras sunaikino Auto Body 
Co. dirbtuvę. Nuostoliai siekia 
apie $150,000. 

PINIGUS LIETUVON 
.• Nusiunčiama 

greičiausia 
per 

CENTRAL 
MFG. DISTRICT 

BAKK 
1112 West 35th STREET 

GALITE SIŲSTI ŠJ VAKARĄ 
NUO 6 IKI 8 VALANDAI 

BANKO T I R T A S VIRS 
$0.000,000.00 

Konstantinopolis, Rūgs. 11. 
— Turkų nacijonalistų karuo-
menė augulė miestą Tarsus, 
Mažojoj Azijoj, už 20 mailių 
nuo Adana. Tenai yra neskai
tlingas Prancūzų garnizonai. 
Gyventojų tas miestas skaito 
25,000. Trųksta maisto. Ir var
giai atsilaikys Prancūzai. 

Tarsus yra Šv. Pauliaus gim 
tinė vieta. 

"GRAŽIAUSIAS BALSAST" 
Žynius Prancūzų rašytojas Fon-

tenolle sako kad nėra gražesnio 
balso kaip išgirsti pagyrimus. 
Tarpe vaistų yra tokių kuriems 
tas balsas tankiai skamba ir ku
rie turi už garbę jį girdėt. Tri-
ners Ameriean Elixir of Bitter 
VVinc, kuris išdirbamas per pas
kutinius trisdešimts metų yra tuo 
vaistu, visi žmonės vartoja jį ku
rie neturi gero apetito, turi gal
vos skaudėjimą, ir nereguliarius 
vidurius ir t. t. Rugp. 7, 1920 
Mrs. Katie Serafm rašo mums iŠ 
Weldona, Colo.: "Triners Ame
riean Elixir of Bitter Wine yra 
geriausias vaistas ką aš esu varto
jus. Netiktai aš viena, bet ir ma
no vaikai, kurie tiesa negali be jo 
apsieiti. Taigi malonėkite kogrei-
eiausia mums prisiųsti." Tavo 
vaistininkas turi pilną stocką — 
del skaudėjimo strėnų vartok Tri-
ners Liniment, del kosulio Tri-
ners Antiputrin (plaunant gerk
lę su juo)jiems lygių nėra. ---Jo-
seph Triner Company, 1333-45 
So. Ashland Ave., Chicago, 111. 

Turi but parduota iki utarninko, 
Rugsėjo 14 d. 2 komodos su gražiais 
veidrodžiais, 1 skurinė kėdė, 1 medi
nė lova su sprinksais ir vatiniu mat-
rasų. Viskas tik už $45.00. Ateikit va
karais ir nedėlioj po piet. 

Andriejus K. Smith, 
3305 So. Halsted St., Chicago, m . 

Parsiduoda sal iunas lietuvių ir len
kų apgyventoj vietoj. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos. Greitu 
laiku turi but parduotas. Atsišaukite 

648 W. 1201 h Street 
Telefonas Pul lman 3572 

slą šito susirinkimo. 
Pirmas iš pakviestų kalbėto

jų buvo medicinos studentas p. 
A. Račkus! Kaip visur, taip ir 
čia jis gan griaudingaja kalba 
pravirgdė nevieną tikrai my
lintį savo tėvynę Lietuvį. 
Trumpai nupiešė, kokius var
gus kentėjo mūsų protėviai 
būdami po priešų letena. 

Antras kalbėtojas buvo sve
čias, kun# Vilimas, kuris dabar 
vieši Chicagoje pas savo gi
mines. J i s yra apdovanotas 
gera iškalba ir žodžiais tikrai 
puikiai piešė šiandieninę Lie
tuvos padėtį susirinkusiai mi
niai. 

Ant galo kalbėjo Bridgepor-
tietis, p. J . Hertmanavičius. 
J i s kalbėjo apie pagaminta 
rezoliuciją, kurios suredegavi-
me daugiausia prisidėjo. 

dalų gale kalbėjo kun. prof. 
Pr. Bučys. Pastarasis trumpai 
ir aiškiai prakalbas užbaigė. 

Pasibaigus prakalboms per
skaityta rezoliucija, kurį vien
balsiai buvo priimta. Sykiu 
nutarta rezoliucijos kopijas 
pasiųsti prezidentui Wilsonui 
ir sekretoriui Bainbridge Coi-
by, kas tuojaus ir padaryta. 

Duotas įnešima^, kad iŠ 
kiekvienos kolonijos butų iš
rinkta po viena atstovą, kurie 
sudarę tam tikrą kbtnisiją tuo
jaus pasiųstų pas įįjfrėz. Wilso-
ną prašyti užtarymo. 

Komisijon inėj(j: kun. Pr. 
Bučys, A. Račkus, J . Hert
manavičius, P. Baltutis, kun. 
M. L. Krušas, J . Ehčeris, Ą. 
Bacevičia, J . Petkus, kun. N. 
Pakalnis ir M. Dūda. 

Po išrinkimo komisijos bu
vo renkamos aukos Liet. Rau
donajam Kryžiui. Surinkta 
$250.00. Atgiedojus Lietuvos 
himną minia pradėjo skir 
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2 0 METU SUKAKTUVES. 
j Dievo Apveizdos Parap, 
f Rugsėjo: 12 ,16 ,19 ,23 ,25 ir 26,1920 m, Nedėliomis ir šventėmis 4 vai., 
i ' Kelvergais, 7 valandą vakare I 
SS SS 
\ Tas kermošius bus mokyklos svetainėj ir kieme. Kermošiuje bu& visko rr daug gero,—muzikos, gardžių ge-
7 rimų, skanių užkandžių ir daug visokių įvairumų. Visi kas tik ateis į kermošių gėrėsis, džiaugsis ir ras laimę. | 
I Šitokio bazaro dar niekas nematė. Tai ne bent koks kermošiūkas, bet 20 metų parapijos sukaktuvių grendi- | 
= joziškas kermošius-jomarkas. Gyvulių ir paukščių yra daugiau negu Lincoln parke. 5 
= Sukaktuvių rengėjai kviečia visus Chicagos lietuvius į sukaktuvių didžiulį kermošių. # 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiHiiiiiiJiiiKiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiui: :isiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiHiiiiiiiiiiiimwiiiiiiiiiiiiiiiiiiH!iiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

Lake. Vakarėlin atsilankė dar 
ir klierikas J . Skripka, p. Vaš
kas, p. J , Šeštokas iš Akrori, 
Ohio, p-lė Čiurlioniutė iš May-
wood ,o, daugelis moksleivių ir 
šiaip svečių. 

8:30 valandą pirmininkas 
atidarė susirinkimą ir paskel
bė, kad jokių svarstymų ne
bus, o tik atsitovas, p. Ig. Sa
kalauskas, išduos raportą iš L. 
Vyčių 8* seimo, buvusio Law-
rence, Mass. 

Po raporto kalbėjo mokslei
vis p. Klimas. Paskui buvo 
perstatytas p. J . Šeštokas, Jcu-
ris ubalalaika" pritardamas 
sau padainavo šešias gan juo
kingas dainas. Tas dalykas su
sirinkusiems buvo naujas ir la
bai patiko. Programoje buvo 
dar sorų ir duetų, bet neatvy
kus pijanistui pasirengusio? 
dainininkės savo uždavinių ne
galėjo atlikti. Tada imtasi žai
dimų. Didelė McKinley parko 
svetainė buvo permaža vienam 
žaidimų ratui, reikėjo daryti 
du. I r "Gražus mūsų jaunu
mėlis,' ' i r "Rožių Tauką," ir 
"Aguonėlę" ir " O j&, o ja j a " 
ir visą eilę kitų žaidimų nepa
liovė žaisti. Tarpuose šokta 
lietuviški šokiai. •*•* 

Kuomet jaunirafts^aidė, sve
tainės gale darbščios kuopos 
vytės—p-lės: Z. Mastauskaitė, 
J . Rimkaitė, O. Iviiiskaitė, 0 . 
Aušraitė, Juškevičiūtė, p-nia 
Junokienė ir kitos taisė stalus. 
Joms padėjo da r p-lė O. Dani-
siutė ir kitos. Už pusvalandžio 
jau stalas buvo nuJkrautas įvai
riais vaisiais. 

Pusiau vienuoliktos p-lė Z. 
Mastauskaitė paskelbė žaidi
mų pertrauką ir paprašė visų 
ratu aplink stalą susėsti. Prie 
stalo tapo susodinti visi įžy
mesni svečiai. Visi buvo pa
vaišinti saldiniu, pyragai
čiais ir įvairiais vaisiais. Už
kandžių metu kalbėjo kuopos 
pirmininkas p. Mickeliunas, 
klierikas Skripka, pp.' Vaškas 
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Lietuvos Vyčių 24-ta Kp. -
Nedelioj, Rugsėjo-Sept. 12, 1920 
M. MELDĄŽIO SVET. 2242 W. 23rd'Pl. 

PRADŽIA 7:00 vai. vakare. ĮŽANGA 35-50-75c. 
S *-* 

= 
— 

Scenoje statoma pirmą kartą Am. nepaprastas veikalas 

" Š V I N T A N T " -* * I 
Lietuvos Kuriamojo Seimo Kinkinių Dienoms (Balandžio 14-15-16, 

1920 m.) paminėti; trys Lietuvos atgimimo vaizdai, su 
muzika, dainomis, žaidimais ir šokiais. 

Širdingai kviečiame gerbiamąją publiką kuoskaitlingiausiai at
silankyti į mūsų vakarą, nes kaip visuomet, taip ir šį kartų t t rės i te 
progą iki sočiai pasilinksminti ir pasigėrėti puikiu programų. 

Po programui, bus kokiai. 
. ' . . . - RENGĖJAI. 
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Dr; P. P. ZALLYS 
Lktuvis Dentistai 

10801 SO. Michigan, Av»;nu« 
• • • ! ! • • < , 11L 
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ATTORNEY AT LAW 
LIETUVIS ADVOKATAS 

VA L. Vakarais 7 iki y » 
Nedėl iomis 11 iki 1. . 

450» S. Ashltind Avo. Chicago, III 
Pt ionc Vards 1053 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS I R 

C H I R U R G A S 
2201 W e s t 22nd Street 

Tel. Canal 6221 
Kcs . S I U W. 42nd Street 

Tel. McKinley 498f?! 

A T R O D O K A I P T I K K O K S 

styties kas namo, kas į Sv. įr J . šeštokas, o p-lės Juške 
Jurgio parap. bazarąv Čia visi 
gėrėjosi, kad viskas gražiai ir 
sumaningai sutvarkyta. 

Visa garbė priklauso mūsų 
kleb. kun. M^ L. Krušui, kaipo 
pavyzdingam Šv. Jurgio para
pijos šeimininkui. ; 

Parapijonaa. 

IŠ BRIOHTON PARKO. 

Pranešu vis iems kurie tik sergate 
eikite pas Peter Miller, kuris mane iš
gydė. Aš sirgau per keturis metus, pa-
gelbos rlegavau pakol Atradau Peter 
Miller, kuris čavė man patarimą ir 
palikau sveikas. 

Nikodams Rimšelis, 4343 So. Her-
mitage ave. Patarėjas Peter Miller, 
2128 West 22nd St. Jewelry krautuvė. 

Pasilalkykit adresą, nes tik dabar 
apgarsinimas yra indėtas. (Apg . ) 

Smagus vakarėlis. 
Trečiadienio vakare, Rugsė

jo 8 d. McKinley parko sve
tainėje turėjo įvykti mėnesi
nis L. Vyčių 36 kuopos susi
rinkimas. Susirinkimas įvyko, 
bet buvo trumpas del to, kad 
daugiau laiko liktų žaidimams 
ir pasilinksminimui. 

Pusiau aštuonių pradėjo 
rinktis jaunimas-vyČiai netik 
iš Brighton Parko, bet ir iš ki
tų Lietuvių kolonijų, k. a. iš 
Cicero, West Sides, Dievo Ap
veizdos parapijos, Bridgepor-
to ir, daugiausia, ig Town of 

vičiutė su Rimkaitė, pritariant 
pijanu p-lei Aušraitei, padai
navo duetą. 

Po užkandžių dar jaunimas 
šoko ir žaidė. Tik pusiau dvy
liktos visi pradėjo ąkirstyties. 

Vakarėlis buvo smagus. Ja
me nebuvo priešingų vyčių 
idėjai gaivalų, kaip kad pir
miau būdavo nekviesti ateida
vo1 ir reikėdavo rausti del jų 
negražaus apsiėjimo šokant 
arba žaidžiant. 

Daugiau tokių vakarėlių! 
t J. K—as. 
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4 ' Draugo' ' redakcijoj ran
dasi laiškas PetronėM Bur
bienei Chicagoje nuo sesers 
Marijonos Blinstrubienės (Jo-
kubauskiutės - " Šlemantikės" 
—mergystės pavardė) iš Kau-
xi6. 

Prašoma atsiimti arba at
siųsti savo adresą ir du centu 
pašto ženkleliu, kad galėtume 
jį pasiųsti. 

DIDELIS PIKNIKAS 
Peoples Stock Yards State Banke 

Kampas 47-tos ir Ashland Ave. Chicago 

ATEIK IR PAMATYK 
Dideli būriai žmonių depozituoja savo 
pinigus į šią stiprią Valstijinę Banką 

Kiekyienas jaučiasi namie užtat, kad 
ČIONAIS KALBAMA LIETUVIŠKAI 

Jus jausitės kaip namie nors ir nemokėsite vieno žodžio Angliškai*• 
Pinigus galite atsiimti iš šios Bankos kada tiktai norite. 

Dabar Pasakykite Man, Ar Gali Būti 
Geresnis Bankas? 

Peoples Stock Yards State Bank § 
: 

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

Chicago 
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