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METAI-VOL V. No. 219 

Lietuviai Perspėja Lenkus 
Matyt, Niekas Išeis Iš Konfe

rencijos Rygoje 
Tarpe Lenkų Pakilę Sroviniai 

Nesutikimai 
SUVĖLINAMA LIETUVIŲ-
LENKŲ KONFERENCIJA. 

LENKŲ SROVĖS VEDA 
KOVĄ. 

PARYŽIUS, Rūgs. 17. — Nieko gera nelaukiama iš kon-
Kaip vakar Kalvarijoj tttrėjo 
prasidėti Lietuvių su Lenkais 
konferencija taikos klausime 
tarp abiejų šalių. 

Bet Lenkai trukdo konfe
renciją. Lenkai mėgina briau-
ties Lietuvos gilumon per ži
nomą Curzono liniją. 

Lietuvos vyriausybė prane
šė Varšavaį susilaikyti su sa
vo miHtariniais veikimais ir 
pradėti tarybas su Lietuviais. 

Iš Varšavos pranešta, jog 
Lenkų delegacija, išviso apie 
150 žmonių, jau iškeliavusi 
Rygon konferencijon. Iš Dan 

ferencijos Rygoje. 

Berlynas, Rūgs. 17. — Pa
gal absoliučiai pasitikimų in
formacijų iš pat Varšavos, 
Lenkijoje pakilęs didelis kri-
zis. Šalies vyriausybėje vei
kiančios srovės yra pakėlusios 
tarpe savęs smarkią kovą. 

Sakoma, jog vakarinė Eu
ropa ir Suv. Valstijos išdalies 
įsileidžiamos nugirsti karčius 
srovių nesutikimus ir po to 
duoti Lenkams savo patari
mu. 

v 

Lenkų nacijonalė demokra
tų partija, kuriai vadovauja 

si Anglijos karo laivu. 
žigo Rygon delegacija nuvyku I>inowski, Paderewski, (irab-

ski ir kiti, veda kampaniją 
prieš šalies viršininką Pilsud-

TAUTŲ SĄJUNGA PAKVIE-/ k J T i e v a d a i P™lankiauja 
TĖ LIETUVIUS DELEGA Prancūzų nurodymams, kad 

TUS PARYŽIUN. 

PARYŽIUS, Rūgs. 17. — 
Tautų Sąjungos Taryba va 
kar čia pradėjo sesiją. Pir
miausia buvo diskusuojama 
Švedijos su Suomija ginčai 
Aland salų klausime. 

Paskui Lietuvai ir Lenkijai 
pranešta prisiųsti savo dele: 

gatus Paryžiun. Tautų Sąjun
ga išklausinės tuos delegatus 
Lenkijos-Lietuvos rubežių 
klausime. Nes Lenkija įskun
dė Lietuvą, buk pastaroji sa-
vinasi Lenkijos žemes. 

LENKAI SUTRUŠKINĘ 
NAUJĄ BOLŠEVIKŲ OFEN 

ŠYVĄ. 

Paėmę daug nelaisvių ir 
armotų. 

Varšava, Rūgs. 15. (suvė
linta). — Lenkams pilnai pa
vyko veikimas prieš naują bol 
ševikų ofensyvą išilgai augs-
tesniosios upės Bugo. 

Tenai bolševikai buvo paki
b ę , ofensyvon ir visos jų ata-

Lenkai padarytų sąjungą su 
gen. Wrangeliu su tikslu ben
dromis jėgomis veikti prieš 
bolševikus ir šituos sutruŠ-
kinti. Jie priešinasi taikai su 
Rusija ir mėgina įvairiomis 
priemonėmis pakenkti konfe
rencijai Rygoje. 

Pilsudskį prieš sąjungą. 

Patsai Pilsudskį šiandie pil
nai nesutinka su talkininkais. 
J is priešingas susidėti su gen. 
AVrangeliu ir nori vesti ne
priklausomai karą ir daryti 
taiką. Tam tikslui jis turi ge
roką .skaitlių šalininkų. 

Trečiajai ir silpniausiąjai 
Lenkų srovei vadovauja soci-
jalista's Daszynski. Šitas dar
buojasi už kuoveikiausią, tai
ką su Maskva. 

Tuo tarpu Rygon pasiųs
ta Lenkų delegacija nenusi-
vežė,su savimi jokių definiti-
vių taikos sąlygų. Nes pačioje 
Varšąvoje srovės nesutinka su 
nuomonėmis. Taigi gyvuoja 
stipri galimybė, jog konferen
cija Rygoje neduos gerų pa
sekmių ir pasibaigs be nieko. 

Rusų priešbolševikiniai va
dai, kaip tai Savinkov, Radi 

matyt, ir jai pačiai ar tik ne
prisieis kuomet nors susirem
ti su to paties Wrangelio spė
komis. 

Nepavyko misija Parancuzams 

Prancūzija buvo pasiuntusi 
Rumunijon misiją, kuriai pir
mininkavo gen. Joffre. Misija 
nepavyko. Rumunija atsisajeė 
susidėti su gen. AVrangeliu Ir 
Lenkais. v 

Rumunijos užrubežinių rei
kalų ministeris Jonescu pa
lankus sąjungai. Bet liberalų 
vadas Bratjano ir ministerių 
pirmininkas gen. Averescu 
linksta padaryti taiką su bol
ševikais. 

Maskvos užrubežinių reika
lų komisaras Tchitcherin, at
sakydamas į gen. Averescu 
taikos notą, pažadėjo sugrą
žinti Rumunijai 250 milijonų 
dolierių vertės aukso. Tasai 
auksas 1916 metais iš Rūmu-f 
nijos perkeltas Rusijon, kad 
nepatektų Vokiečiams. 

ITALAI VALSTIEČIAI UŽ 
GROBIA ŽEMES. 

Laukiamas prieš tai Vatikano 
protestas. 

. 

Paryžius, Rūgs, 17. — Pran
cūzų užrubežinių reikalų ofi
sas painformuotas, jog Itali
jos valstiečiai pradėjo užgro-
binėti svetimas žemes. Tai pa
sekmės ten skleidžiamos bol
ševikinės propagandos. 

JPraneŠta, jog netolies Alba
no valstiečiai užgrobę didelius 
plotus žemės, prigulinčios vie
nam žymiam Bažnyčios na
riui. 

Sakoma, matyt, Vatikanas 
pakels protestą prieš Italų vy
riausybę ir pareikalaus, idant 
butų apsaugojamos nuosavy
bės. 

Be tų žemių valstiečių už
grobiamos ir kitos ir apsirei
škia tikrasis bolševikinis vei
kimas. 

PADARYTI PLENAI "BOL 
ŠE VIRINTI" PASAULI. 

————— 

Agentai iš Maskvos bus pa
siųsti į visas šalis. 

Tokyo, Rūgs. 14 (suvėlinta). 
— Sulig pusoficijalės čia gau
tos depešos, Maskvoje paga
minti konkretiniai pienai 
"bolševikinti" pasaulį. 

Pareiškiama, jog trumpoj a-
teityj iš Maskvos tUo tikslu 
busią pasiųsti agentai Ameri
kon, Japonijon, Kinijon ir A-
zijon. 

Tuosna plenuosna ineina 
propaganda ofenzyvos prieš" 
Vokietiją. Bolševikų propa
gandistai šiandie jau veikia 
Anglijoje ir Prancūzijoje. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
PRAMAT0MA GREITA 
TAIKA LIETUVOS SU 

LENKIJA. 

LONDONAS, RŪGS. 17. — 
Iš gautų depešų čia užrube
žinių reikalų ofise supranta
ma, jog veikiai bus pabaigti 
Rusų Lenkų Lietuvių nesuti
kimai. Tautų Sąjunga aptars 
kuoveikiaus pakilusius ginčus 
Lietuvių su Lenkais. Spėja
ma, jogei abidvi pusi sutiks 
priimta tarpininkystę. Bet to
ksai susitaikymas turėsiąs but 
laikinas, kadangi tame klausi
me Viri reikalų ir Rusįa ir 
pastaroji turi but patenkinta. 

Matyt, Tautų Sąjunga pas
kirs demarkacijos liniją tar
pe Lietuvos ir Lenkijos. Gi 
pilna taika abiejų šalių bus 
padaryta vėliaus. 

Militariniai veikimai tarp 
abiejų šalių pertraukti Rugsė
jo 13. Šiandie talikninkai ka
rštai darbuojasi tom šalim su
grąžinti draugingumą. 

PIRKITE 
UETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

PLEČIASI PRIEŠBOLŠEVI 
KINE REVOLIUCIJA. 

Konstantinopolis, Rūgs. YĮ. 
— Plečiasi priešbolševikinė re 
vai i ud ja B*rku apskrityj, Kau
kaze. Sakoma,, bolševikai, ku
rie buvo priversti apleisti Ba
ku, bėga iš tų apylinkių. 

Telegrama "Draugo" Redaktoriui 
Kun. Prof. Bučys, Chicago. 

WASHINGT0N, Rūgs. 15, 9:30 P. M. - Prezidentas 
Wilsonas serga. Rytoj nebus audįiencijos. Pasimatysime su-
Tumulty induoti dokumentus. Yra devynios dešimtys aštuoni 
delegatai. Dvasia pakili. Mėginsime pasimatyti su Colby. 

Kun. Vaičunas, pirm. 

Ekspliozija New Yorke; Apgriauti 
Morgano Ofisai i 

SAKOMA DAUG ŽMONIŲ 
UŽMUŠTA IR SUŽEISTA. 

Apgriautas ir S. V. pinigyno 
bustas. 

BOLŠEVIKAI PASIRENGI 
SUTRUŠKINTI LENKIJĄ. 

Lenkai susiskaldę. 
Iš autoritativių versmių pa

tirta, jog Lenkų vadai pasis
kirstę taikos klausime. Turin-

New York, Rūgs. 16. — Va
kar pusiaudieniu ištiko baisi 
ekspliozija Wall gatvėje, ša
limais Morgano ofisų ir kttų 
kapitalistų biurų. Ekspliozija 
buvo taip smarki, 'jog supurtė 
visą Manhattaną. 

Neoficijaliai tuojaus bu\rQ 
pranešta, jog 30 žmonių žuvo 
ekspliozijoje. Gatvėje matyta 
gulinčių 14 žmonių lavonų. 

Tuojaus po 1:00 policija 
nuskaitė, jog sužeistų busią 
apie 200 žmonių. 

Junius Spencer Morgan, ži
nomo milijonieriaus Morgano 
sunūs ir firmos narys, pažeis
tas suteškėjusiais iš langų sti
klais. - *4r«m»~_ 

Išpradžių buvo manoma, jog TAIP BUS PADARYTA, J E I ' ū i n t a k o s mažuma vadų pa 
• * * * • . linkusi prie Prancūzų patari- D o m b a eksphodavusi Morga-

NEPAVYKS SU TAIKA. ^ n e d a r y t i g u b o ] ^ e v i k a i s no firmos ofisuose. Paskui už-

29 ŽUVO. 300 SUŽEISTA. 

kams tekę 3.000 Rusų nelais
vių, 26 armotos, 5 lėktuvai, 2 
šarvuotu traukiniu ir 50 kul-
kasvaidžių. 

kos sutruškintos. 
Apie tai čia paskelbta offi- eev ir gen. Wrangelio atstovai 

cijaliai. Ir pareikšta, jog Len- sutinka su Prancūzų nurody
mais ir pastangomis Lenkus 
patraukti sąjungon su gen. 
AVrangeliu. Tie vadai gener. 
Wrahgeliui rekrutuoja karei
vius Lenkijoj. Nesenai tąpat 
buvo dariusi Prancūzų misija 
Lietuvos teritorijose. 

Tūkstantis surekrutuotų ka
reivių Lenkijoj buvo pasiųsta 
pietinėn Rusijon per Rumuni
ją. Bet Rumunų vyriausybė 
rekrutus sulaikė, atsisakyda
ma juos įleisti gen. Wrange-
lio okupuoton teritorijom Nes 

SUVĖLINAMA GRAIKŲ 
OFENSYVĄ. 

Konstantinopolis, Rūgs. 17. 
— Paruošta Graikų ofensyvą 
prieš Turkus nacijonalistus 
atidėta neapribuotam laikui. 
Nes sultano valdžia, sakoma, 
mėgins gražiuoju susitaikinti 
su nacijonalistais. 

NEW YORK, Rūgs. 17. — 
Nuo baisios ekspliozijos čia 
finansinėj Wall gatvėj žuvo 
29 žmonės ir 300 kitų sužeis
ta. Priežastis dar nesusekta. 

Policija laikosi nuomonės, 
jog veikiausia busią radikalų 
suokalbiavimas prieš Morgano 
firmą. Matyt, buvo pamesta 
milžiniška bomba. 

IŠNAUJO IŠRINKTI SOČI 
JALISTAI ATSTOVAI. 

NEW YORK, Rūgs. 17. -
Penriai iš New Yorko valsti 
jos įstatymdavybės buto buvo 
prašalinta penki socijalistai 
atstovai: Dabar tuos prašalin
tus atstovus piliečiai išnaujo 
išrinko atstovais. Matyt, žmo
nės jų nori. 

PARYŽIUS, Rūgs, 17. — 
Gauta žinių, jog Lenkų-bolše-
vikų taikos konferencija ar 

Rumunija yra nuomonės, jog [tik nebus atidėta ligi Spal. 1 d. 

. * 

Berlynas, Rūgs. 17. — Ru-
sų-Lenkų konferencija Rygoje,, 
Latvijoje, sušaukta padaryti 
taiką, prasidės Rugsėjo 18 d. 
Šiandieninis bolševikų pasiva-
rymas ant Brest-Litovsko, tai 
tik paprastoji demonstracija. 
Norima nurodyti Lenkams, 
jog raudonoji armija posenoT-
vei galinga. 

Sulig autentinių informaci
jų, Maskvos armija pastaruo
se Lenkų laimėjimuose yra 
netekusi tiktai 45,000 kareiviŲ 
nelaisviais. Atlikta Rusijoje 
generalė mobilieacija labjaus 
pavykusi, kaip kuomet nors 
pirmiau. 

Pienuojama subraškinti 
Lenkiją. 

Nežiūrint, to, kad Maskvo
je smarkiai darbuojasi talki
ninkų partija, atliekami pasi
rengimai sutraškinti Lenkiją, 
jei Nepavyktų Rygoje padary
ti taiką, jei Lenkai atsisaky
tų priimti svarbiąsias^ taikos 
sąlygas. 

Bolševikų karo komisaras 
Trockii laikraštyj Pravda pa
skelbė pareiškimą vardu "Rei 
kalinga dar viena pamoka." 

J i s rašo: 
"Lenkų vyriausybė nelink

sta prie taikos. Generolas Pil
sudskį dažnai pareiškia, jog 
Lenkų vyriausybės svarbiau
sias noras pilnai sugriauti so
vietinės Rusijos militarines 
spėkas. Mes geidžiame pabai
gti karus. Kaipo pirmiau, 
mes trokštame taikos. Jeigu 
mums taika nebus duota, mes 
turime žinoti, kaip ją gauti. 
Jei Pilsudskiui neužtenka vie
nos pamokos, mes turėsime ji 
pamokyti dar kartą ." 

taikos, bet tik armisticiją. 
Prancūzai desperatLniai mė

gina sudaryti naują priešso-
vietinę (priešbolševikinę) są
jungą iš Lenkijos Ukrainijos, 
Rumunijos i r gen. Wrangelio 
valdžios. t • 

Sulig naujausių žinių, tokiai 
sąjungai šiandie neprieinamos 
aplinkybės. Gen. Wrangelio 
pastangos patraukti savo pu
sėn Dono ir Kubaniaus kazo
kus pilnai nepavyko. Šiandie 
jis okupuoja tiktai originalo 
teritoriją pietinėj Rusijoj. 
Nes didelius rytinįus plotus 
apleido su tikslu koncentrao-
ties vakarinėj dalyj Ukraini-

Su Rumunija nieko nėra. 
Žinoma gen. Petluros inta

ką ir veikimas Ukrninijoj kuo 
ne visai pragaišo su tuo lai
ku, kuomet jis buvo padaręs 
sąjungą su Lenkais. 

Jo buvusis ministeris pir
mininkas Vinničenko, žinomas 
Ukrainų rašėjas, prisidėjo 
prie bolševikų. 

Pagaliaus Rumunija labai 
neprielankiai atsineša į geų. 
Wrangelį 

Lenkija tomis dienomis bu-
vo\ pasiuntusi Maskvon notą, 
pasiųlydama stoti taikos tary-
bosna su Rusija. Bet kadangi 
Prancūzai gundo Lenkus pa

gintas tasai, manymas. 
Skersai Morgano ofisų ki

tam šone gatvės yra Suv. Val
stijų pinigynas, kur sukrauta 
milijonai pinigų. Pinigyno 
buato priešakis apgriautas. 

Visame finansiniame distrik-
te nuo sprogjmo trenksmo ne
išlikęs nei vienas sveikas lan
gas. Visi stiklai suteškėję. 

Tuojaus po ekspliozijos bir
žoje visoks veikimas suspen

duotas. 
Wall gatvėn pasiųsta daug 

policijos atsargos, gi prie pi
nigyno pastatyta kareivių sar 
gyba, 

Kuoveikiaus imta rapinties 
sužeistaisiais ir rankioti žu
vusių žmonių lavonus. 

Skaitlingiausios žmosių mi
nios apgulė Wall gatvę. Bet 
policija nei vieno neleido at
sitikimo vieton. 

Kol-kas šiandie nelengva 
buvo patirti, kas galėjo pakel
ti tą baisią ekspliozija, kur 
dienomis ir naktimis verda 
gyvenimas. 

Vieni pasakoja matę, kaip 
du vyru važiavusiu automo
biliu i r sustojusiu ties Mor
gano firmos ofisais. Be abe
jonės, jiedu padėjusiu ten 
bombą. / 

Kiti nuomoniauja, jog nuo 
bombos nebūtų įvykęs toks 
baisus trenksmas. Tad sako
ma, jog ten turėjusiu susimuš
ti du automobiliu, iš katrų 
vienam turėję but daug dina
mito. 

Taip kol-kas ir nesužinota 
priežasties. 

Tarpe sužeistų daugiausia 
yra merginų, dirbusių tuo me
tu įvairiuose finansistų ofi
suose. 
Neilgai laukus prasidėjo pla

tus tyrinėjimai. Būriai detek* 
tivų paimta tan darban. 

REZIGNAVO PRANCŪZI
JOS PREZIDENTAS. 

PASITRAUKĖ IŠ VIETOS 
BE PRIEVARTOS. 

Matyt, tuojaus bus renkamas 
kitas prezidentas. 

Paryžius, Rūgs. 17. — Ofi-
cijaliai paskelbta, jog Rugsė
jo 25 dienon Versaillesan su
šaukiamas abiejų parlamento 
butų atstovų susirinkimas. 
Bus išrinktas naujas prezi
dentas vietoje rezignavusio 
prezidento Deschanel. 

vo laukiama kokių-nors dar 
aplinkybių. 

Tad šiandie tasai netikėtas 
rezignavimas visus nustebino. 

Matyt, į Versailleso ramus 
veikiai bus .sušauktas parla
mentas ir tenai bus išrinktas 
naujas prezidentas. Nes be pre
zidento nėra oficijalės Prancū
zijos. Nėra šalyj įstatymų, su
lig kurių kas-nors galėtų lai
kinai užimti prezidento vietą 
ir vesti oficijalius reikalus. 

Paryžius, Rūgs. 16. — Pran
cūzijos prezidentas Paul Des
chanel pagaliaus rezignavo iš 
užimamos vietos. Rezignavimo 
raštą jis indavė ministeriui 

daryti tik armisticiją su bol-j pirmininkui Millerand. 
ševikais, pastarieji gaminasi j Tuo metu ministeris pirmi-
naujon ofensyvon, jei kartais ninkas buvo Ais-Les-Bains. 
Lenkai labai šaltai atsineštų Milerand gavęs tą dokumen-
apie taikos klausinią. tą kuoveikiaus sugryžo Pary-

Sovietų valdžiai yra žinoT žiun ir sukvietė ministerių ka
rnas Prancūzų veikimas. Tacl binetą specijalin pošėdin. 
norima kaip Prancūzams, taip Prezidentas daug kartų pri-
kitiems priešininkams paro-, simidavo apie savo rezignavi-
dyti militarinį sovietų stipru- mą ministeriui pirmininkui, 
mą. Bet su tuo žygiu vis dar bu-

RUGSĖJO 17, 1920. 

Chicago ir apylinkės. — Šian
die ir, turbūt, rytoj gražus oraa; 
temperatūra pakyla. 

Vakar augšeiausia temperatūra 
buvo 74 1., žemiausia 64 1. 

Saulė teka 6:32, leidžiasi 6:58. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Rugsėjo 
16 buvo tokia sulig Merchants 
Loan and Trust Co.: 
Anglijos 'sterlingų svarui $3.30 
Lietuvos 100 auksinų 1.62 
Lenkijos 100 markių 45 
Vokietijos *100 markių l.fg 
Prancūzijos už $1.00 15 fr. 25 
Italijos už $1.00 23 1. 40 
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UHTUVIC KATALIKŲ DtENRAlTIS 

"DRAUGAS" 
d u * kasdiena išskyroj nedėidienias. 

FRENIS ERATOS KAINAS 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metanu . • •*..;•>-•.• •„•£•• • $8*00 
Pusei Metų • . | g « «iag« •*&• • 4*<M) 

8UV. VALST. 
Metanu . . v ? . • • • • • • • • •*•—•* J6.00 
Pusei Metą 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užslrašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba {dedant pinigus 1 
registruota laišką. 

''Draugas** Publishing Co. 
2334 S. Oakley Ave. Ohieago. 

Mys Delegatai 
VVashingtone. 

Pirmame puslapije skaity-' 
tojai rado telegramą iš Wash-
ingtono. J i atėjo j Chicagą va
kar 5:30 rytmetije, kada 
"Draugo ' ' numaris jau buvo 
atspaustas, todėl ją galima bu 
vo įdėti tik j šios dienos nu-
marį. 

Iš telegramos gauname pa
tirti pirmiausiai, kad delega
cija susidarė penkisyk dides
nė negu buvo rengiama. Ke
tinta sukviesti apie 20 delega
tų, dėlto iš Chicagos ir apie-
linkės siųsta tik tris. Bet su-

; sirinko viso labo 98 delegatai. 
Iš to matyt, kaip smarkiai A-
merikos Lietuviams parupo jų 
tėvynės karas su Lenkais. 

kis tokis pasimatyHias vis 
bus, jei ne su pačiu p. Oolby, 
tai nors su žemesniu to depar
tamento valdininku. 

Norėtume, kad mųs clelega-
tai kalbėdami su juomi išlai
kytų diplomatinę rimta ramy
bę, o paskui susirinkę- kur 
nors, iš savo tarpo išrinktų a-
pie 20 asmenų, kuriems paves
tų pasilikti Washingtone iki 
Prezidentui išgijant. Jeigu li
ga tęstųsi ilgokai, jie galėtų 
išvažinėti namo, palikdami sa
vo adresus vienam, kuris su
sižinotų su p. Tumulty ir ga
lėtų sukviesti telegramomis 
visus kaip tik Prezidentas ga
lės juos priimti. 

Lietuvai begalo svarbu, kad 
neprastojus gerų santikių su 
Amerika. 

Iš telegramos pasirodo, kad 
Lietuvių Delegacijai buvo pas
kirta 16 Rugsėjo būti pas 
Prezidentą, o pranešimai pro
tingai padarė sukviesdami de
legatus viena dieną ankščiau, 
nes jiems reikėjo susitarti. 
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LIETOS ATSTOVYBĖS AMERIKOJE PRANEŠIMAS. 
Pelei Amerikos Įaetuvių 

^ikįno. 

Katalikiškos Moterų 
Organizacijos. 

Suvienytose Valstijose yra 
daug visokių draugijų; tarp tų 
nemaža ir grynai moteriškų. 
Katalikiškosios moterų drau
gijos dabar telkiasi apie Na
tional Council ot" Catholic Wo-
men (Tautinė Katalikių Mote
rų Taryba). J i taip-gi išreiš
kiama keturiomis raidėmis N. 
C. C. W. 

Tos didėsės organizacijos 
centras' yra AVashingtone, D. 
C , 1312 Massachusetts ave., 
N. W. Kiekvienoje vyskupijoje 
yra susidaręs katalikiškų mo
teriškų organizacijų apskritys. 
Nesenai tapo paskelbti vardai Delegatai susirinko V\ ash- , - i v . . . , . 

J keturiasdešimties penkių pir-ingtone, D. C , 9tą valandą ry
to. Telegrama "Draugui ' -ta
po pasiųsta truputį prieš de
šimtą vakare. Tai ženklas, 
kad delegatai turėjo gana ilgą 
posėdį viešbutije Tbe Wash-
ington. Telegrama sako, kad 
delegatų pirmininkas yra ku
nigas Jeronimas Vaičiūnas. 
Mes jį gerai pažįstame. Tai 
Šv. Antano parapijos Cicero, 
111. gabus, darbštus ir iškal
bingas klebonas, kuriam tėvy
nės reikalai yra labai brangus. 
J is moka jiems patarnauti-
Gerai padarė delegatai, išrin
kę ji savo pirmininku. 

Liūdna, kad Suviei-aų Vai-
st;jų Prezidentas vėl apsirgo, 
kada buvo žadėjęs priimu Lie
tuvių delegaciją. Mųs atsto
vams pasitaikė ta pati nelai
mė, kaip ir Anglijos ambasa
doriui lordui Grey. Mųs dele
gatai belaikydami posėdį per 
ištisą dieną, beabejo, gerai 
sustatė tą prakalbą, kurią jų 
piiinininkas turėjo pasakyti 
Prezidentui. rI>s inakalbos 
tekstas taps įduotas asmeni
niam prezidento sekretoriui p. 
Tumulty. Tokiu buduLietuviai 
turės progos išreikšti savo 
pageidavimus. Bet jie neturės 
progos išgirsti Prezidento at
sakymą. 

Tat gal būti gera ir negera. 
Jei Prezidentas išgijęs diios 
delegacijai atsakymą raštu, 
tai pasisekimas bus didesnis 
negu auria, kada VVoocirovv 
VVilson'as pasakė Lietuvių de
legatams daug gerų daigtų, 
bet ta kalba netapo paskelbta 
ir dėlto nedavė Lietuviams 
progos pasinaudoti ja tarptau-
timuose mųs gimtinės šalies 
reikaluose. Dieve duok, kad 
dabar išeitų geriau. 

Telegrama išreiškia delegatų 
norą pasimatyti su Valstybės 
sekretorium p. B. Colby. Drau
ge matyt, kad dar nėra tikry
bės ar tas pasimatymas į-
vyk&, Mums Bodosi, kad fclo-

mininkių, vedančių dijecezi-
mus skyrius. Kitose vyskupijo
se skyriai dar tik tebeįsikuria. 

Pittsburgh 'o skyriuj labai 
veikia. Jo pirmininkė yra p. 
Teresė Molamphy'enė. J i ne-
persenai buvo sukvietusi kata
likiškų moteriškų draugijų at
stoves iš dešimties apskričių, 
netolymų nuo Pittsburgho. Su
važiavimas buvo skaitlingas ir 
pasekmingas. 

Mums ne viskas yra svarbu, 
ką veikė- ir kalbėjo Pittsburgh-
ietės katalikės nelietuvės, bet 
žymėtina kad • tame susirinki
me dalyvavo atstovės katali
kiškų organizacijų vartojančių 
neanglišką kalbą. Paminėsime 
p. Barborą Bey'enę, kuri at
stovavo Frauenbundą. Ten bu
vo atstovių ir kitų organizaci
jų, susidedančių iš ateivių tau
tų. 

Tas faktas sukelia mums 
mintį, ar negera butų ir Lie
tuvėms katalikėms moterims 
prisidėti prie minėtos didžio
sios organizacijos. Mūsų Ka
talikių Moterų Sąjunga galėtų 
įnešti lietuviška vardą į tarpą 
kitų. Tokis tėvynės išgarsini
mas visuomet naudingas. 

Chicagos katalikių moterį} 
dijecezinio apskričio pirminin
kė yra p. Edwardienė Cuda-
hy'enė, pasižymėjusi labdarė, 
ypač daug naudos padariusi 
katalikiškai apšvietai šitame 
mieste. 

Sesuo Kafaelė yra baigusi 
medicinos skyrių Boston, Col-
lege. Paskui ji buvo bijologijos 
skyriaus vedėja Trinity Col-
lege Suvienytų Valstijų aosti-
nėje Wasbington, D. C. Dabar 
ji tapo prezidentė tos kolegi
jos. Sesuo Rafaelė yra vienuo
lė kongregacijoje vadinamoje 
Notre Dame de Namur. 

PIRKITE LIETUVOS VA& 
STYBtS BONŲ. 

Rugsėjo 3 dieną, kuomet 
Lietuvos Atstovybė yra įteiku
si Lietuvos valdžios notą dė
lei Lenkų ant Lietuvos užpuo
limo, trys Amerikos piliečiai 
Lietuviai: Ambrosas, Kulikau
skas ir Lazdynas, kaipo New 
Jersey l ietuvių Tautinės Ta
rybos atstovai, yra reikalavę 
pasimatymo su Valstybės Sek
retorium Colby ir jam ypatiš-
kai įteikę tam tikrą rezoliuci
ją, kuri buvo priimta šios Ta
rybos narių susirinkime Rug
sėjo 2 dieną. Šioj rezoliucijoj 
buvo išreiškiamas karštas pro
testas dėlei neteisėto Lenkų 
karuomenės įsiveržimo Lietu
von ir buvo tvirtai reikalauja
ma, idant Lenkijai nebūtų duo
dama ir pristatoma amunicija 
ir ginklai, kad tuomi nebūtų 
teikiama pagelba Lenkijai ver
žtis Lietuvon ir pagali aus 
griežtai patariama, idant A-
merikos valdžia rekomenduotų 
Lenkams išsinešti iš Lietuvos 
teritorijos. 

Kaipo Amerikos piliečiai, 
kurie moka taksas ir atlieka 
visas kitas pareigas, šie Ne-
warko atstovai galėjo persta
tyti savo reikalavimus savo 
valdžiai. Kiek teko girdėti, 
Valstybės Sekretorius Colby 
yra pažadėjęs pasiųsti tam 
tikrą kablegramą Varsavon A-
merikos pasiuntiniui. Lietuvos 
Atstovybė į tokius pačių Ame
rikos piliečių reikalus, žinoma, 
kišties negali ir nesikiša. To
kių protestų- yra i r daugiau. 
Kaip matyti iš laikraščių, A. 
L. R. K. Federacijos delega
tai, laikytame kongrese Wa-
terbury, Conn., sužinoję, kad 
Lenkai veržiasi Lietuvon, 
vienbalsiai nutarė atsišaukti, 
kad kiekvienas Amerikos Lie
tuvis ar Lietuvė nešiotų gedu
le, kol "ne i vieno gyvo Lenkų 
kareivio Lietuvoje nebus. ' ' 
Be to, tapo išnešta rezoliuci
ja šaukti vijose Lietuvių kolo
nijose mass-niitingus ir skirti 
delegatus Washingtonan pas 
prezidentą Wilsoną Lietuvos 
reikalais. Nuo buvusių kongre
se žmonių teko girdėti, jog 
buvo nutarta rinkti aukas Lie
tuvos valstybės reikalams, at
sižadėjus laikinai nuo kitų rin
kimą, ir padidinti dvigubai e-
nergiją prie Lietuvos Pasko
los bonų pardavimo. 

Taip reagavo Amerikos Lie
tuvių visuomenė, išgirdus apie 
pirmuosius šūvius Lenkų pa
fronte. 

Be to, iš priežasties paskel
bimo Valstybės Sekretoriaus 
notos iš Rugpjūčio 11 dienos 
prie Italijos ambasadoriau?, 
kurioj Amerikos valdžia nei
giamai yra išsitarusi dėlei 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo, Amerikos Lietu
viai yra pasiuntę visą eilę 
raštų ir protestų Amerikos 
valdžiai. Taip, Chicagos Lie
tuvių Taryba yra pagaminusi 
ilgesnį apie tat raštą formoj 
knygutes ir ją išleidinėjusi vi
siems kongreso nariams, įvai
riems., veikėjams, laikraštinin
kams ir tt., A. L. R. K. Fede
racijos Kongresas yra pasiun
tęs tam tikrą telegramą pre
zidentui Wilsonui. 

Rugsėjo 5 dieną Worcestery 
įvyko septynių Lietuvių drau
gijų mitingas, kuriame lygiai 
tapo išnešta kiek plačiau pa
matuota rezoliucija dėlei Lie
tuvos nepriklausomybės i r pa
siųsta prezidentui Wilsonuif 
kongreso nariams ir tt. k 

Panašių rezoliucijų išnešta 
ir įvairiose kitose kolonijose. 
Šiandien jau visų jų nebesus-
kaitysi. Žmonės užsidegė ir 

visur veikia, cliriįa, kaip jiM$*s 
rodos yvageriausia. Xai^>vas 
mūsų tautos sielos apsireiški
mas. 

* 

Tečiau kaip ten nėra pagir
tinas visas šis Amerikos Lie
tuvių aktualis darbas, bet ja
me matomas yra vienas truku
mas, kurį prisėina čion pažy
mėti. Visos šios atskiros į-
staigos* ar organizacijos kiek
viena veikia atskirai, sulig 
savo nuožiūros. Aiškiai trūk
sta kokios nors organizacijos, 
kuri galėtų kalbėti visų Ame
rikos Lietuvių vardu. Kaip 
kada klausiama, už kokios 
partijos kandidatus į prezi
dentus Lietuviai paduosią sa
vo balsus — o tat yra didžiai 
svarbus momentas — ir nėra 
organizacijos, nėra nors kokiu 
Lietuvių rinkimo centro komi
teto, kursai nors dalinai galėtų 
užtikrinti už ką jie balsuosią. 
Jeigu norima surinkti kiek 
aukų Lietuvos Valstybės rei
kalams, tat svarbu, jog toksai 
sumanymas butų kiek galima 
palaikytas visų srovių, o ne 
vien tik kokios vienos organi
zacijos, nes tik tuomet gali
ma pasitikėti didėlesnių pa
sekmių. Dėlei -šių priežasčių 
yra didžiai svarbu sutverti 
kokia nors bendra Organizaci
ja, kuri galėtų rūpintis įvai
riais valstybiniais reikalais A-
merikojė, taip ir, reikalui at
siradus, sušelpti Lietuvos iž
dą. Tokios organizacijos ne
galima suklijuoti iš įvairių 
partijų, kurios tur visą dau
gybę įvairių savo reikalų, bet 
reikia, kad priderantieji prie 
jos žmonės, nežiūrint prie 
kokios kas partijos priklauso, 
galėtų plėtoti ir vystyti nors 
keletą reikalų, kurie jiems vi
siems lygiai yra brangus. To
kios rųšies organizacija ir ga
lėtų būti Valstybinis Amerikos 
Lietuvių fondas. Laikraščiuose 
jau yra patilpęs Lietuvos At
stovybės pranešimas dėlei su
tvėrimo šios organizacijos ir 
patilpęs ir šio Valstybinio 
Fondo statuto projektas. Ta
sai sumanymas yra radęs daug 
pritarimo ir pasitikima arti
miausiu laiku sušaukti visuo
tinas šio Fondo steigėjų susi
rinkimas. 

J . Vileišis 
Liet. Atstovas Amerikoje. 
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LIETUVIŠKI REKORDAI 
• f a lE* 
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Šie Rekordai pripildys Jūsų Namus smagumu. 
10 Coliu — 

V N 

E-4535 
Jaunavedžio Pasiskundimas. 

Pas Tardytoja. 

' 

E-4475 •» 

Pasakos ir Stebuklai. 

Girtuokliaus Metavonė. 

Tai geriausis rinkinys Columbijps Lietuviukų 
Rekordų, juo daugiau jųs jais džiaugsitės ma
loniau jųs pagrajinsit tuos rekordus visiems sa
vo draugams. Ar jųs girdėjote tų didelių juok
darių Plieniuno ir Lušnakojo dialogus? Jeigu 
negirdėjote iš tiesų jųs nustojote daug smagu-

Rekorduose. Yra klausimas iš „kurių Jus dau
giau turėsite juoku, ar iš "Jaunavedžio pasi
skundimą," "Pas Tardytoja", "Girtuoklio 
aimanavimo/' arba "Juokingų pasakų ir ste
buklų," Turint tuos Rekordus namuose nieka
dos nepritruksite užbovijimų savo draugų 
kada jie jus aplankys. Tai yra tikri šaltiniai 
linksmybės ir juokų. įuo. Jųs turėtumėt išgirst vėliausiose Columbia 

Čia daugiau juokingu Rekordu ir linksmų šokių. 

F-4646 
Nauja** Kareivis. Plieniunas ir Lusa-

kojis. 
Dainininką* pas profesorių. Plieniu-

„ v nas ir Lušakojis. 
£4647 

Mergele* tu mano miela. 
Valerus. Armon. duetas. 

Kur tu eiuf. Polka. 
Klarnetų orchestra. 

Pavasario dainos) Columbios Benas. 
E - 4 5 3 6 Ą Pakol jaunas tai ir linksmas. Polka. 

Columbios Benas. 

Paprašyk jūsų pardavėjų naujo Kataliogo Tarptautišku lnstrumeotaliu Rekordų. 

Columbia 
Rekordai geria
usia skamba aut 

Columbia 
Grafonolo 

Kaina $82.50 
iki $2100 

Bile Columbia krautuvninkas S. V. arba Kanadoj 
pagros jums bent viena iš šitų Rekordų be jokio 
kašto. Jis duos jums taip-pat katalioga Columbijos 
Rekordų. Paprašyk jo. 
Kuomet perki rekordus, reikalauk Calumbijos 

Rekordų primindamas numerį. 
Žiurek kad butų Vaizbaženkles ant kiekvieno 

Rekordo. 
COLUMBIA GRAPHAPHONE COMPANY 

P 

De* 
prote 
kalba 
straci 
prieš 
stveri 
Prote 
gyste 
Šeini 
ko, k 
lę. 

Tai 
liui I 
lus ir 

Vis 
ni ir 
dideli 
mons 

Pa 
pietų 
prie 
deriel 
bloką 
rC-

5 v 
dės j 
Amer 
bėtojj 
gos ii 

Lie 
šieji 
ateiki 

< vakar 
tinėn 
nėn. 

Visi 
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SMULKIOS ŽINIOS IŠ MO 
TERŲ GYVENIMO. 

P-nia Marija Hill'ienė, našlė 
a. a. Jokūbo Hill, kurį vadin
davo "Empire Builder of the 
Northwest" dovanojo po 200,-
000 dolierių Švento Tomo ko
legijai ir 6v. Povylo seminari
jai, o 100,000 dolierių Krik
ščioniški! jų Mokyklų broliams. 
Tos trys dovanos išnešė pusę 
milijonų dolierių. Toliau p-nia 
Hill'ienė dar didelę dovana^ 
davė Gero Ganytojo Seserims, 
bet nepasakė kiek. J i taip-gi 
nupirko namus pas Silver 
Lake ir dovanojo juos mokin
tojų vienuolijai. 

LAIŠKAS REDAKCIJAI. 

Bekeliaudamas ' po tėvynę 
ištyriau realį gyvenimą Lietu
voje. Dabar grįžtu atgal Ame
rikon. Busiu po No. 923 Bulson 
S t , Camden, N. J . apie Rugsė
jo 10 dienų. 

Butų malonu gauti pakvieti
mą Lietuvių kolonijose su pa
pasakojimu apie Lietuvių realį 
gyvenimų Lietuvoje. 

Su pagarba, 
/ Kun. J. HaJaburda. 

V. W. 1 U A U 3 U S ! 
mmutti 

La Salle Street • 

Vakarais, 812 W. 33 8t. J 
I 
i 
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UODTCJTO A D V O K A T A M 
VAL. Vakarais 7 iki 9 
Nedėliomis 11 iki 1. 

4609 S. Ashland Are. Chic&go, Dl. 
Phooe Yards 10*S 

| At$išnukite į arčiausia CUNARD Agentą 
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Teleloo»s Bouievard »UH> 

DR. C. KASPUTIS 
.HJSNTISTA5 

MSI S. Halsted 6tr. 
VALANDOS: 9—12 A H. 

1 - ^ : J-r* P. M. 
į S » » — » — * « » » » « » » » » • • • • • » • • • mmU 
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! Dr . A . L. Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

Tel Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakar* 

Gyveoimaa 
2811 W. 63rd Str. 

Tel Prospect 3466. 

D 
$. S. S AXONIA 

įplauki* 

Spalio 30 d, 1920 
PLYMOUTH - CHERBOURG - HAMBURG 

» 
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3107 So. Morg» St»et 
tUJMOlM 

onas Vards 6«M 
Valandos: 8 iki 11 Ii mo; 
l,Po pis^ |ki 8 rak. H#d^Uo-
mis nuo 6 iki 8 vai. vakarą. 
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\\\ 'MTS: 
LIETLV1S GYDYTOJAS IR 

CH1RC11GAS 
820! Wo8t 22nd Street 

Tel. Qanal 6232 , 
'Res . SI 14 W. 42nd Street 

Tel. McKiniey 4888 

Skausmus ir galimus nutildo 

P A 1 N - E X P £ L L E R 
V»ubai«nkli6 ulreg. S. V. ?st. Qfi*e. 

DRAUOAS REIKALE 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STR1K0L1S 

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Perkelia ofisą 1 People Teatrą 

1616 W. 47 Str. Tel. Boul. 16© 
Valandos: 1 iki S po platų. 
6 iki 8 vak. Nedel. 10 iki 12 ryt*. 

Res. 4914 W. 4Std Street. 
Nuo ryto iki piet 
Tel. McKlnley 26S 
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S. D. LACHAW1CZ 
L1ETUVYS t^RABORlCS 

Patarnauju, laldotuvėae ko pislausla. 
Reįkala meldiiu atflitaukti, 
darbu b.uatte už^ooAduiti. 
2 8 1 4 W . 2 8 P I . Gblcsaso, DL 

TV1"' 

KUOSAS NUPUOM. 
[Tai geriausia dAl>ar siusti pini-

(Pasai grįžimui Lietuvon, L^įvaJ 
Įkertės, pasitikimas ir palydeji^J 
linas ant laivo. Padarymas viso-
[kiŲ dokumentų. Rašydami prUj 
|dėkit 2c štampą. 

Pinigus siyskjte per >loneyj 
|Orderj. 

P. MlRUliAlĄlS, 
[58 Hudsou Ave., Brooklyn, N. Y.\ 

Išmok Gerą Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 Savaitėj 

Buk klrpejn. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes įamokiaame 
1 keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

nanties. Vietos atdaros. Specijalis 
KriauČystės įkyrius, m o kalas už
ganėdina visus. 

MASTKR SOHOOL 
1W) IT. State SU. 

Kampas Lake str. ant 4tu lubų. 

» ^ \ 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo oflsa po uum. 

4729 3. Ashland Avenue 
Specialistas di^ovų, puterų ir TJT-

i Valandos nuo 10 iki 12 išryto; ano 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8: t t 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas DrcKei 
- i I 

= 3 9 

DR. S. NAIKELIS 
S? 

OTDYTOJAS IR CHIRUROAI 
Oflsaa ir Oyvsuimė vt«U 
»* oo. uaisted 8|r. 

Ant Viršaus Fnlversal Stale Bank 
Valandos nuo 10 Iki 12 ryte: ase 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 2. 
TeH<en- įMy, g j t 
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DETROIT. MICH. 

Protesto demonstracija. 

Detroito kolonija rengia 
protesto demonstraciją ir pra
kalbas Rugsėjo 19 d. Demon
stracijos tikslas, tai protestas 
prieš Lenkų imperijalistų be 
siveržimą į Lietuvos žemę. 
Protestas prieš Lenkų mela
gystes. Jie užėmė Suvalkus, 
Seinus ir kitus miestus ir sa
ko, kad Lietuviai juos užpuo
lę. 

Tai-gi, parodykime pasau
liui Lenkų imperijalistų tiks
lus ir melagystes... 

Visi Detroito Lietuviai, se
ni ir jauni, vyrai ir moterys, 
dideli ir maži dalvvaukite de-
monst racijoj Rūgs. 19 d. 

Paroda prasidės 2:30 po 
pietų. Visi susirinkite parke 
prie \Voodvard ave. tarp Fre-

ROSELAND, ILL. 

Protokolas. 

blokai nuo Crosstown j šiau
rę. 

5 vai. Harmony Hali prasi
dės prakalbos. Bus geriausi 
Amerikonai ir Lietuviai kal
bėtojai iš New Yorko, Chica-
gos ir vietiniai. 

Lietuviai kareiviai, tarnavu
sieji Suv. Vai. karuomenėje 
ateikite uniformoje subatos 

. vakare, 18 d. Rugsėjo bažny-
tinėn Šv. Jurgio parap. svetai
nėn. 

Visus kviečia 
Iškilmių rengimo 

komitetas. 

WAUKEGAN. ILL. 

Susirinkimo, įvykusio Rug
sėjo 12 d., 1920 m., Visų Šven
tų parapijos svetainėje, Rose-
iande tikslu išnešti protestą 
prieš neteisėtą Lenkų briovi-
mąsi Lietuvos žemėn ir užpul
dinėjimą Lietuvos karuome-
nės. 

1) Vietinis klebonas kun. P. 
Lapelis atidarė susirinkimą. 

2) Išrinkta valdyba tam su
sirinkimui: pirmininkas Janu
šauskas, -protokolo raštininkas 
B. Ludkevičia. 

3) Po trumpo svarstymo ra
sta reikalingu pasiųsti atstovą 
iš šios kolonijos į Washingtoną 
paskirtoj prezidento audijenci-
jos dienoj, Rugsėjo 15 d., 1920 
m. Į kandidatus perstatyta se
kantieji: J. Savickas, J. Kli-

J*Iriausius įspūdžius. Nebuvusie
ji, be abejonės, dabar gailisi. 

Rugsėjo-8 d. kuopa laikė mė
nesinį susirinkimą. Nutarta 
nenuleisti rankų, o kad paro
džius kp. veiklumą, nutarta 
įrengti šokių vakarą. 

Lai auga L. Vyčių kuopa 
ir darbuojasi bažnyčios ir Tė-
vynės labui. 

Jaunuolis. 

•f • • t i y f f w n ^ W | W 

LAIŠKAS IŠ KELIONĖS Į 
LIETUVĄ. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGOS 
Jaunos mofterys del fabriko 

oįrbo. 
Prityrimas nereikalingas. 
Valandos 9:30 A. M. iki 

5:30 P.M. 
Trečių lubjj (kambaris 30) 
62 West Washington St 

• 
' V t__ ; 

deriok ir Farnswart str., 2^™™ " v- Niekus Balsavi-
mu liko išrinktas J. Savickas, 
kuris apsiėmė važiuoti su ap
mokėjimu pusę kelionės lėšų. 

4) Vienbalsiai nutarta tele
grama pasiųsti protesto rezo
liuciją Suv. Vai. prez. Wilso-
nui, senatoriui ir Valstybės 
sekretoriui. Komisijon paga
minti protesto rezoliuciją ir ją 
pasiųsti Washingtonan inėjo: 
Šilkas V. Miknevičia ir Sta-
ponavičia. 

5) Renkamos aukos apmo
kėjimui atstovo kelionės lėšų 
ir padengimui lėšų už nusiun
timą telegrama protesto rezo
liucijos: Aukojo: 

Kun. P. Lapelis $5.00. 
Po 1 dol.: Naujokienė, Pe-

čiukaitienė, Janušauskas, Va
siliauskas, Deivitienė, Jognii-
nas, Podžiunas, Ramanauskas, 

Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Švene. Mergaičių draugija 
laikė mėnesinį susirinkimą sek 
madicnVj, Rir^rjo v d., 1-nra 
valandą po pietų, mokyklos 
kambaryje. Šita draugija na
rių turi apie 50. Veikime yra 
viena iš pažangiausių. 

Susirinkiman atsilankė vi
sos narės ir energingai svars
tė d r-jos reikalus. P-lė O. 
Burbkite išdavė raportą, kad 
svetainę paėmė rengiamajam 
vakarui, kuris bus Lapkričio 
14 d. Raportas priimtas. Nu
tarta sekančiame susirinkime 
išrinkti šeimininkes ir toliau 
varyti pradėtą darbą. 

Nutarta šeštadienyje, Rug
sėjo 25 d., atlikti išpažintį, o 
sekmadienio ryta, Rugsėjo 26, 
"in corpore" eiti prie Šv. Ko
munijos. 

Visos narės vienbalsiai nu
tarė sudėti pinigų nupirkimui 
gėlių papuošti Altorius per 40 
vai. atlaidus, kurie prasidės 
Rugsėjo 26 d. 

Raštininkė perskaitė laišką 
nuo Š. M. P. R. Moterių drau
gijos, kviečiantį Mergaičių 
draugiją dalyvauti 10 metų 
gyvavimo sukaktuvių apvaikš
čiojime. Laiškas priimtas ran
kų plojimu. 

Atstovas A. Taučius iš Šv. 
Antano draugijos atsilankė 
kviesdamas Mergaičių draugi
ją prie prakilnaus darbo, tai 
yra išrinkti atstoves rinkimui 
pašelpos našlaičiams Lietuvo
je. 

Kadangi Mergaičių dr-ja at
siliepia į kiekvieną prakilnų 
darbą, kadangi remia visus 
gerus sumanymus, todėl ir 
nuo šio darbo neatsisakė. 
Atstovo pakvietimas priimtas 
ir trinkta dvi narės: Ona Ru~ 
levičiutė ii* Stanislava Dociu-
tė. Tikimės, kad išrinktos na
rės savo darbais žymiai pii-
sidės prie sušelpinio našlaičių 
Lietuvoje. 

, Liudvika Zupldutė, rast. 

Rugpjūčio 10 d., 1920 m. 

Malonus mano draugai, svei
kinu jus melsdamas Dievo lai
mingos jums ateities. Kelionė
je iš namų iki namų išbuvau 
22 dieni. Išleidau viso labo 129 
dolierius. Per Prancūziją ir 
Vokietiją važiavau antra kle-
sa. 

Kelionė buvo tiek varginga, 
kad reikėjo laukti traukinio' 
visuose stambesniuose mies
tuose. 

Šiaip viskas gerai sekėsi: 
niekas nieko neatėmė, nei ne
pavogė. ^Vokiečiai perleido ko-
geriausiai. Prancūzijoje bileką 
pirkdami turėjome mokėti du
syk daugiau už vietinius gy
ventojus. Vokiečiai neėmė 
daugiau nei fenigio. 

Tiktai Kolonijos mieste tu
rėjome saugotis vagių. Tą vo 
kiečių miestą valdo Prancūzai. 

Vokiečių muitinėse mažai 
tekrato. Pasiutų drabužių ga
lima vežtis kiek nori (ne dau^ 
giau 5 eilių. Red. prier.). Senu 
kurpių galima vežtis kelias po
ras ir naujų vieną porą. Už 
tuos nieko neima muito. Vo
kietijos muitinėse labai mažai 
tekrato. 

Norint apsilenkti Lenkų juo 
stos ir nemokėti Lenkams 100 

Reikalaujame du darbščiu vyru už
imti "janitoriu" vietas šv. Bedo kole
gijoj. Darbas nesunkus—mokestis ge
ra. Atvažiuokite arba rašykite Šiuo 
adresu: 

Fr. Simon Rakauskas O. S. B. 
St. Bedė College, Peru, III. 

ANT PARDAVIMO. 
Namas 2 rendų po 4 kambarius ir 

basementas, geram padėjime. 5040 So. 
VVincester Ave. Atsišaukti: 

2023 VY. 50th Street 

Ant pardavimo namas ir barnė. su 
3 lotais po 30 pėdų pločio. Randasi 
netoli šv. Kazimiero kapinių,.nesenai 
statyta. . 

Thos. Kranu r, 
112Ui Street & Turner Avenue 

Mt. ( i m n w o o d , UI. 

ANT PARDAVIMO 
krautuvė su 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 8t. At
sišaukite pas 

Joną Venckų, 
3327 So. Halsted St., Chlca*o, 111. 

ANT PARDAVIMO 
gražus mūrinis moderniškas 
namas, akmens priešakis, trijų 
pagyvenimų po 6 kambarius, 
steam lieat, elektros šviesa, ce
mentinis basein^itąs, ąžuolo 
finisli visur. Book-cases? lotas 
48x125 pėdų. Namas tiktai Į, 
penki metai statytas. Randasi 
ant Lo,we Ave., arti 33-čios. 
Kaina tiktai $16,500.00. 

IGNATIUS OHAP & Co., S 
31st & Wallace Sts. 

_ 

ANT PARDAVIMO. 
Negirdėta proga gauti gražiui 

dviem pagyvenimais mūrinį i 
namą ir taippat gerai išdirbtą 
biznį. Pirmos klesos knygynas |J 
ir cigarų krautuvė. Namuose 1 
naujausi įtaisymai, kaip va: Š 

l^L^S^SSL E8?£A ~ e name gaza*, geriausi 

i 

ir vlitų; graži apiellnkė; pusė bloko 
nuo Archer Ave. karu linijos, 3 blokai 
i vakarus nuo Crawford ave. 

Adresas: 
5125 Tripp Ave., Cliicago, 111. 

niunienė, Mikolaitis, S. Ludke
vičia, Kuzinas ir Šlikas. 

Smulkių aukų $29.89. 
Viso surinkta $51.89. % 

Susirinkimo rast. B. L. 

KENOSHA, WIS. 

Pranešimas "Birutės" 
nariams. 

Šiuonii pranešu "Birutės'' 
nariams, jog metinis susirinki
mas bus sekmadieny,], Bugsėjo 
19 d., š. m., Šv. Petro parap. 
salėje, paprastame laike. 

Visi nariai malonėsite atsi
lankyti ir naujų narių atsive
sti. 

A. Kvedaras, prot. rast., 
39 N. Edward St., 

Kenosba. Wis. 

Staponavičia, Gedminas, K, markiu, ųį pasporto vizų rei-
Klimavieia, Vaškiutė, Neina- l iaUBerlyno geležinkeliu va

žiuoti į Nausnemundo. Iš ten 
vandeniu į Piliau (senovės 
Prūsų Pylava), iš Piliau į Ka
raliaučių, o iš Karaliaučiaus 
į Eitkūnus arba į Tilže.. 

Juozapas Voinskisv" 
Red? prierašas. Lietuvių ke

lionės per Prancūziją dabar 
yra sustabdytos, nes Praueuzi-
jas konsulis New Yorke Lie
tuvos piliečiams ne vizuoja 
pasportų. Bet Lietuviai Ame
rikos piliečiai gali važiuoti 
per Prancūzija ir dabar. 

EXTKA. 
Parsiduoda saliunas ir Bovvling 

Alley su elektros šviesa; randa pigi. 
laibai geroj vietoj randasi visokių 
tautų apgyventa o daugiausiai Ktisų. 
Pardavimo priežastis 'turiu važiuoti 
ant savo farinos dirbti. Turi but par
duota trumpu laiku pigiai. 
2744 W. iMh St., UmaKO. 1IJ. 

• • • kKP &* 
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elektros įvedimai, maudynės 
abejuose pagyvenimuose, base
mentas, akmens pamatas 2 pė
dų ir 18 colių storas. Grindįs 
baseemnte cementinės. Garu, 
šildomas visas namas. Suros 
naujausio įtaisymo 1-mas pa
gyvenimų—pirmos klesos kny
gynas ir cigarų krautuvė kam
pas 47-tos ir Wood gatvės. 
Grindįs muro, durįs ir langai 
ąžuoliniai. 2 pagyvenime durįs 
ir langai taippat ąžuoliniai. 

Parduosiu namą ir biznį vi
dutine kaina dėlto kad išva
žiuoja į Europa- Atsišaukite f 
tuojaus į 

P. MAKAREVVICZ 
1757 W. 47th St., Chieago, UI. 

TĖMYK-—PERMAINA 
Vaistininkus A. B K L S K I S , Lietuvis, nupirko nuo H. M. Bischoffs 

Vaistinyčia 1900 South Halsted Street 
Patarnavimui bei patarimai bus koteisingiausiai suteikiami. 

Telefonas Canal 114. 

t 

M B 

GRAND RAPIDS, MICH. 

Jaunimo judėjimas mūsų ko
lonijoj sparčiai kyla. Tas kili
mas daug sykių padidėtų, jei 
ir ta jo dalis, kuri betiksliai 
gyvena ir brangias dienas ant 
nieko leidžia, dėtųsi prie ben
drojo darbo. Ir tėvynei ir vi
suomenei butų apčiuopiama 
nauda. 

Čia turiu mintyje L. Vyčių 
43 kuopų. Ji nors narių skait-
liumi nėra didelė, bet *>avo vei
kimu tikrai gali pasigirti. 

Rugsėjo 12 d. Šv. Petro ir 
Povylo pa r. svetainėj vaidino 
keturių veiksmų dramą- " Val
kata/ ' Veikalą vaidiąo du 
kartu: 1:30 vai. po pietų vai
kams, o vakare 8 vai. suaugu
siems, bet į abu kartu žmo
nių prisirinko ne tiek, kiek bu
vo tikėtasi. Tegul tas nebūva 
nupuolimu, bet priešingai pa
skatinimu didesniam veikimui. 
Katrie buvo vakare ir matė 
vaidmiouį, visi įšainešė £oge-

Katalikiškame Lovanijos 
universitete Beligjoje moterys 
ir merginos turi teisę tapti 
studentėmis lygiomis teisėmis 
su vyrais. Studentės galės gy
venti rnoterų vienuolynuose, 
kurių Lovanijoje netrūksta. 
Friburgo universitete moterys 
taip-gi turi studenčių teises. 

SPECIJALIS IŠPAR
DAVIMAS. 

Pertaisyti Mitcliells ir 
kiti karai. 

Ant mėnesiui mokesčių Pliano 
Išlygos 

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANf, iic. 
Iš \« w Yorko Uosiai į 

22 Diena Rugsėjo 
Kambarėliai j Brcmen nuo $175 iki $200 į Danzig $225. 

Trečia kjlasa į lircmcii $125 įDanzig $125. 
Karės Taxai $5 

U. S. Mail Steamship Company Inc. 
H. Cl AIKSIMUS & CO. • 

Generale Vakarine Agentūra 100 Nortli La Salio Street, Chieago, UI. 
• 

MUZIKA 

Kaina 
$900 
1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
1800 
2000 

Mokesčiu 
$45 į mėnesį 

50 " 
55 " 
65 " 
75 • 
95 " 
85 " i " 
95 " 

(mokėt 
$350 
400 
500 
600 
700 
960 
800 
900 

Nuošimčio nereikia mokėt Mort-
gage nereikia mokėt, Charges nereik 
mokėt Insurance. 

Kiekvienas karas yra insiurlntas 
nuo ugnies ir vagių 80 nuošimtį savo 
kainos per vienus metus be jokio kaš
to jums. i 

Tavo sena karą (ne senesnį kaip 
1912) paimsime į mainus atskaitiiuo-
dami jo verte kaipo dalį įmokesčio. 

Visi Pertaisyti Mitchells turi tą pa
čią gvaranclja kaip ir Nauji Karai. 

MITCHELL 
2328—2334 So. Michigan Ave. 

2 SĄLESROOMS 
Atdara dienomis, vakarais ir nedėliota 

, v Telefoaat,—VictaryM<t5. 

BEETHQVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas . . 
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m. 

Mokinama įvairių muzikos šakų. Užsirašyti galima bile kada. 
3259 South Halsted Street Chieago, 111. 

Telefonas Boulevard 9244 

1 

MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal
vą t fibandiiau vitokius mazgojimui, 
trinkimu*, muilavimut — ir viskas tas 
nieko nepacclbijanuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gem net darosi,f" 

MARE. "Na, tailcam tau kęst be-
reikalingai! Žiurek, kokie mano plau
kai grotus, ivelnus ir Systi. O tai 
todėl, kad ai vartoju &VFPLE8!" 

K a s t a i y r a R U F F L E S ? Ar 
tai'gyduole? N e ! ! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! RŪF-
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausantį grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt 
smagesnio už čystą neniežinčia, galvos odą? 

panaikina pleiskanas! • Su -jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFL&S pradės mažinti, j 
pleiskanas, o savaitės laike jfų jau riei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galva, bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. 'w . 
j Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bemkute aptįekoje. Kaštuos tik 
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresų: 

F. AD RICHTCR 6 CO„ 316-330 Bro5dw«y. N«w York 

Suvienytose Valstijose yra likę kilnojamų 
ir nekilnojama iu ^ clc^įaocįy 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 ar
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 apdraudps (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 

9 taip-gi savo giminystės. Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė, gavusi tas žinias, patars atsišauku
siems, ką reikia daryti 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 partrauki 
mo iš Lietuvos jų dalių, paskolų, pinigų iš 
bankų, ar kitokio turto. Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė patarnaus tuose reikaluose greitai 
ir saugiai tuo labjau, kad jos Skyrius Kaune 

• • • . » » . . . , . 

• 

Atstatymo 
ve 

Adresas: 

294 Eighth Ave., Cor. 25 St. 
Hm YORK, N. Y. 

• 
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DRAUGAS ! 
Penktadienis, Bugs. 17 1920 
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DIDIEJI FERAI 
w 

ŠVENTO MYKOLO PARAPIJOS : 

Rengiami Rugsejo-Sept men., 1920 m. 
i... 
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Par* Svetainėje ir i> 

1644 Wabansia Avenue 
Bus Subatoj, 18 d., 7:30 vai. vakare ir tęsis 19, 22, 25 ir 26. i 

Nedalioms, 3 vai. po piet., Sered. ir Sub., 7:30 v. vakare. 
Bus įvairiu daiktu, saldžiu gėrimu, šaltos košes prasivedinimui. Ateikite visi, E 

pamėginti ir pasižiūrėti, ar daug daiktų galėsite laimėti. 
FER V KOMISIJA. 
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CHICAGOJE. 
i » » » » » » » i » » » — » ^ 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Penktadienis, Rugsėjis 17 d., 
iv. Pranciškaus 5 žaizdos. 

Šeštadienis, Rugsėjis 18 d., 
Juozapas Kup. 

LAIMiJO_THOMPSONO~ 
SROVŽ. 

J a u aptilsta srovių kova. 

TYRINĖJIMAI ANGLIC 
KAINOS KLAUSIME. 

Clyne pakeisiąs kovą, prieš 
1' prof iterininkus.'' 

Republikonų partijom srovių 
kova jau aptilsta. Nes jau po 
" p r i m a r y " balsavimų. 

Nors didžiuliai Chicagos 
dienraščiai juodomis spalvo
mis piešė Thompsouo srovę, 
bet ta srovė laimėjo kaip 
Chieagoje, ta ip visoje valsti
joj . Paskir t i Thompsaniniai 
kandidatai į gubernatorių, se
natorių ir ki tas valstijos ir 
miesto valdvietes. 

Tos srovės priešininkai šian
die tvirt ina, jog laimėjimas 
paeina nuo to, kad mažas skai
tl ius piliečių dalyvavo balsa
vimuose. Pav., pačiam^ Chica-
goje dalyvavo nedaugiau pu
sės užsiregistravusių. 

Nereiškia pamiršti fakto, 
jog Thompsoniniai vedė smar
kia agitacijų kaip čia, tarp 
provincijoje. 

Pačioje demokratų partijo
je po " primary y ' ' įvyksta 
daugelis žymių atmainų. Pav. , 
toksai valstijinis prokuroras 
Hoyne mėgino išnaujo pasi
l ikti kandidatu. Bet nepavy-
K6. Laimėjo jo oponentas Igo-
i) . 

Gana to, kad šiandie nesu
tikimai partijose jau užmeta
mi ir imamasi bendrojo, lab-
jajis rimtesnio darbo. 

P i rmiau kova buvo veria
ma partijų srovių. Šiandie jau 
•turi but pradedama kampani
ja, pačių partijų. Nes ligi rin
kimų nepertoliausia. Nepalie
k a nei pusantro pilno mėne
sio. Rinkimai įvyks Lapkri
čio 2. 

Federalis apskričio proku
roras Clyne paskelbė, jog im
siąs nagan visus anglinius pir
klius didžiapelnius (profiteri
n inkus ) ' katrie plėšia nuo 
žmonių baisiai aušgtas kainas 
uz anglis. 

Prokuroro asistentas Milroy 
tvirt ina, jog ofise tur ima dau
gybė nusiskundimų prieš tuos 
pirklius išnaudotojus. Ima jie 
minkštųjų anglių tonui po $9 
ir $11, kuomet jiems tas at
sieina vos keli dolieriai. J i e 
mėgina prisidengti pabrangi
nimu vežti geležinkeliais. Kad 
tuo tasai ta rpu pabrangimas 
tanai yra daugiausia $1. 

Sulig prokuroro asistento, 
šiandie bereikalo anglys 100 
nuoš. brangesnės, negu 1914 
metais. (Jali jos but branges
nes, bet ne tiek daug. 

Baugu, kad su tais tyri
nėjimais neišeitų ta ip, kaip 
buvo i r v ra su cukraus did-
žlafjelniais. Buvo skelbianfa, 
kad cukraus didžiapelniai at
sidursiu kalėjiman už plėšimų 
visuomenės. Tuo tarpu iš to 
nieko ypat inga nebuvo. 

IŠ CHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Spaudos Draugijos veikimas. 

AUTOBOBILISTAS IŠDAVĖ 
PLĖŠIKUS. 

MOTERIŠKĖ ŽUVO L I E P 
SNOSE. 

Namuose po num. 1227 West 
Aldams gat. trečiajam augšte 
vaka r liepsnose žuvo 55 metų 
moteriškė Mrs. L. Engelba-
dt 

Trečiajam augšte darbinin
k a i poperavo s ienai Daug 
ptjperinių sąšlavų buvo suš
luota ant trepu, einančių že
myn. 
„iMoteriškė \ iš neapsižiūrėji

mo ant tų sąšlavų pabėrė iŠ 
pečiaus pelenų, kuriuose buvo 
ugnies. Kiek palaukus užsi
liepsnojo sušluotos poperos i r 
nelaimingajai a tkir to kelių iš
bėgti laukan. Nes tie t repai 
buvo vienatinis išėjimas. 

Mediniai namai greitai užsi
liepsnojo. Iš apatinių augštų 
žmonėms nesunku buvo pa
bėgti. 
. Kuomet gaisrininkai užge

sino liepsnas, moteriškės la
vonas, a trastas apdegęs šalę 
lango. Matyt, j inai norėjo Šo-

Josepb Miller, 1149 So. Mo-
zart gat., važiavo automobiliu. 
Du plėšiku jį sulaikė ir pri
vertė nuvažiuoti į prekių san
delį ties Polk ir La Salje gat. 
Tenai p r ik rau ta automobiliun 
visokių prekių ir Milleriui lie
p t a važiuoti nurodytomis gat-
vėmis. 

Pravažiuojant pro Grand 
Central geležinkelio stotį Mi
ller tyčiomis užvažiavo ant 
stovinčio automobiliaus, pri
gulinčio New York Central 
geležinkelio policijai. 

Po susidaužymo Miller spru
ko^ iš automobiliaus ir pradė
jo šaukti policijos. Iš stoties 
išbėgo du policmonu. I r vieną 
plėšiką sugavo? gi kitas pabė
go. Sugautasis prisipažino. 

OIOLITTI MĖGINA T A I 
K I N T I DARBININKUS. 

Rymas, Rūgs. 17. — Minis 
teris pi rmininkas Giolitti ima 
si ta ikint metalurginių dirb 

Gal jau kai kas mano, kad 
Spaudos Draugi ja nebegyvuo
ja, mirė. Anaiptol, ne. 

J ina i gyvuoja ir veikia. Ne
tik čia Amerikos Lietuvių ka
talikų spaudos reikalais rūpi
nasi, bet prigelbsti katalikiš--
kai spaudai ir anapus vande
nyno—Lietuvoje. 

Sekmadienyje Rugsėjo 12 d. 
Sp. Dr-ja laikė susirinkimą, 
kurin buvo atsilankęs Lr gerb. 
kun. D. Mikšys, nesenai buvęs 
Lietuvoje ir vėl sugrįžęs Ame
rikon. J i s yra įgaliotas šv . Ka
zimiero Draugijos Kaune dar-
buoties tos draugijos reikalais 
Amerikoje. Pi rmiausia pirmi
ninkas gerb. kun. N. Pakalnis 
perskaitė įgaliojimą kunigo 
prelato Dambrausko įš Kauno. 
Tolesniai kun. D. Mikšys pla
čiai paaiškino 6v. Kazimiero 
Draugijos tikslą, narių stovį ir 
kokią naudą žmonės gali gauti 
prigulėdami prie jos. Tuojau 
įsirašė 24 asmenys. J i e taip-gi 
įrašė- ir savo gimines Lietuvo
je, kurie galės pasinaudoti 
naudingomis knygomis ir laik
raščiais. 

Broliai ir seserys! Daugiau 
kreipkime domės į šitą prakil
nią Spaudos Draugiją, kuri lig 
žiburys y ra mūsų tautai . Iš 
priespaudos ir griuvėsių kelia
si mūsų Tėvynė. Brėkšta rytas 
ir iuojaus užšvies saulė pilnos 
laisvės. Lietuvos a ts ta tymui 
reikalinga daug daiktų, bet 
pirmiausia reikalinga apšvie 
ta, tai y ra geros knygos ir 
laikraščiai. Nelaiminga t a tau
ta, kuri kenčia apšvietos badą. 
Je igu mūsų tautoje butų tiek 
apšvietos, kiek jos tur i kitos 
tautos, tai ar"-gi butų pas mus 
tiek keršto, tiek neapykantos, 
tiek skriaudos. Dabar, jei ma
to me? kad tam a r anam viskas 
gerai sekasi, a rba vieną, kitą 
kiti gerbia, tai pavydžiame, 
šmeižiame. Ta ip y r a del to, 
kad t rūks ta mums apšvietos. 

Tai-gi, remkime visi katali
kiškąją spaudą, ka ip Ameriko
je, t a ip Lietuvoje. 

Rėmėja. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

L. V. CH. APSKR. CHORO 
NARIAMS. 

Lietuvos Vyčių Chicagos 
t u v i ų ^ r b i n i n k u š l u ~ darbda- 'Apskr ič io choro n e p a p r a š ą s 

. . praktikas jvyks šiandie, \i d. 
viais. 

Tuo tikslu jis sušaukė su-
važiaviman dirbtuvių savinin
kų ir darbininkų atstovus. Su
važiavime i r patsai nori da
lyvauti ir kokiuo nors būdu 
pabaigti pastaromis dienomis 
pagarsėjusį Italijos bolševiki
nį trukšmą. 

Pranešta , jog Turinan suva
žiuoja pakviesti delegatai. 

kti pėr langą laukan, bet jau 
buvo pri troškusi nuo durnų i r 
nepajiegusi tą padaryt i . 

šio mėnesio, M^rk White Squ-
are parko svet., lygiai S yal. 
vakare. 

Visi seni cboristai būtinai 
kviečiami atsilankyti, nes vos 
dvi savaiti beliko iki musij 
rengiamam koncertui, kuris 
bas Spalio 10 d. 

Todėl prašome skaitlingai 
atsilankyti ir naujų narių at
sivesti. 

i 

Kviečia* L. V. Chi. Aps. 
Choro, 

Valdyba. 

ATSI IMKITE LAIŠKUS. 

" D r a u g o " ofise y ra laiškų 
šiems asmenims: 

Petronėlei Burbienei ir Ma
rijonai Bruožienei. 

Emilijonui Šlapeliui. 
Fr . Toleikiui. 
A. Kairaičiutei . 
L. Andruškaičiui . 

IŠ TOWN OF L A K E . 

Domei Lietuviško Teatrališko 
Kliubo "Lietuva" nariams, kad 
sekmadienyj, 19 Rugsėjo yra nu
tarta in corpore eiti į L. Vyčių 
13-tos kuopo vakarą. Visi narei ir 
nares malonėkite susirinkti į baž
nytinę svet. 7 KK) vai. vakare. 

.V. K. 

PRANEŠIMAS. 

Jonas S. Wisockis perkėlė 
savo gyvenimo •vietą iš 8418 
Gilbert Cour t į 3212 Auburn 
Ave., Chieago, UI. 

S P E C I J A L I S UŽPRAŠYMAS. 

Chicagos i r apielinkės 
jaunimui. 

L. Vyčių 13 kuopa kviečia 
visus ant pirmo Iškilmingo 
Baliaus Rugsėjo 19 d., 1920 
m., School Hali svet., 4758 So. 
Honore St., 7 vai. vakare . 

Reikia pažymėti, kad tas va
karas ne del pelno surengtas, 
bet vien t ik del supažinimo 
Chicagos jaunimo su mūsų vei
kimu. Tame vakare bus pui
kiausia muzika kokios dar ne-
kuomet nebuvo ant ki tų vaka
rų; bus skrajojanti k rasa del 
suėjimo į pažintį Chicagos i r 
apielinkės jaunimui, nes p i rma 
gal i r paskutinė tokia proga, 
kad galėtumėt susieiti. Iškil
mės tokios kokios da r nekuo-
met Chicagoj nebuvo. 

Užganėdinimas užt ikr intas 
visiems, (Apg.) 

Svarbus Tautos Fondo 32 
sk. susurinkimas įvyks sekma
dienyj, RUgsėjo 19 d., tuojaus 
po pamaldų, Šv. Ju rg io parap . 
svetainėj, ant 3-čių lubų. 

, Gerbiami Lietuviai. Kviečia
me atsi lankyti tan susirinki-
man i r sustiprinti T. F . veiki
mą. Nes tas fondas y r a tvir
čiausia tautos įstaiga. Savo 
duoklėmis bei naujų narių įra
šymu žymiai prisidėsime prie 
aprūpinimo visokeriopų tėvy
nės reikalų. Gerai žinome, ,log 
Lietuvos liaudis saukiasi į a-
merikiečius visokiuose reika
luose. O ka ip sykis T. F . ir 
aprūpina tuos reikalus. Vasa
rą T. F . susirinkimų kaipir 
nebuvo. Kai-kurie duosnųs rė
mėjai pradėjo net nerimauti , 
sakydami : " d e l k o nešaukiami 
sus i r ink imai . " Bet nuo šio lai
ko susir inkimai jau bus laiko
mi reguleriai. 

T a t kviečiami koskaitlin-
giausia atsi lankyti ka ip vyrai , 
moterys, t a ip i r merginos. 

Valdyba. 

Jei Nori Kad Pinigus Greit Gautų Lietuvoje! 
Tai siųsk per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ. Ši bendrovė atida

ro savo skyrių Vakarinių Valstijų Lietuviams Chieago, Illinois. 
Per tą skyrių galima siųsti pinigus, palei dienos kursą, pirkti laivakor

tes, ir siųsti daiktus Lietuvon. Taip-gi persiųsti pinigus padėjimui Lietuvos 
Bankoee. 

i | -
- ~ — • - i m 

1c 

i 

Pinigai padėti ant vienu metu 100 auksinu moka 5% 
Pinigai padėti ant dviejų metu 100 auksinu moka 7% 
Pinigai padėti ant neapriboto laiko 100 auk. moka 3% 

T o d ė l B r o l a u i r S e s u t ė n e l a u k i l g i a u , b e t s i ų s k p a g e l b ą s a v o s e n i e m s 
tėvukams, sesutėms ir broliukams šiandie. Chicagiečiai gali atvažiuoti | Ofi
są, nes yra visiem parankioje vietoje Chicagos Lietuvių seniausioj kolonijoj, 
Bridęeporte, prieš 33-čią gatvę. Iš Chicagos apielinkių malonėkit siųsti pini
gus Money Orderiu, arba čekiais ant žemau padėto adreso, ir pinigai bus 
išmokėti Lietuvoje į 3—4 savaites. 

OFISO VALANDOS L 
Panedėliais, Seredomis, Petnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 
Utaminkais, Ketveriais, ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 

.įtnuaman 
Main Office 

414 W. Broadway -

TA. PKTRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

R E A L E g T A T E — I N S U R A N C E 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus , Parduoda 
Lalvokortcs 

N O T A R I J I S A S 
809 W. 35tli Str. Chieago, I1L 

Telephone Boulcvard 611 

Ar Jau Pasiuntėt Čevery-
kus Savo Giminėms 

Lietuvoj ? 
Žiema artinasi, Jūsų gimi

nės laukia, dabar laikas 
jiems nupirkti, o mes Jums 
išsiųsime. Pirkite pa# Lietu
vi, o gausite gera urganėdi-
nima. 
VICTOR SHOE STORE 

4719 So. Ashland Ave. 
Atdara kiekvieną vakarą iki 9 

vai. apart seredos iki 6 vakare. 

Sales Corporation 
Chieago Branch Office 
3249 So. Halsted St. 

Chieago, IH 

PIUMAS MILŽINIŠKAS R U D E N I N I S 

BALIUS§uPROGRAMU 
Rengia DRAUGIJA APŠVIETIMO B R O M U 

SUBATOJE, RUGSĖJO ( S E P T E M B E R ) 18 D., 1920 M. 
M. \li Ida/.io Svet., 2242-44 W. 23rd PI. 

Pradžia :30 vai. vakare. _ Jžanga 35c ir 50c 
B u s s tatoma vieno akto komedija "ž i lė Galvon, Velnius V uodegon." . 
Ant šio milžiniško baliaus yra kviečiami visi Weat Sidės ir apie l inkės 

Lietuviai, vaikinai ir mergino?, seni ir jauni be sk ir tumo atsi lankyti , o pilnai 
galite būti tikri, kad busite užganėdinti. Smagiai pasišoksite ir i lnksmai lai
ką praleisite, nes bus skanių gėrimų ir užkandžių. 

Todėl, visi URA! ant rudeninio baliaus, nes tai yra pirma tokia proga. 

1 

Kviečia visus širdingai atsi lankyti KOMITETAS?. 

— » • • • • •• Si 

Tai. Drover 7M» 
Dr. C. Z. Vezelis 

LIETUVIS DENTISTA8 
Valandos: su o 0 ryto lkl 9 va k 

Seredomis nuo 4 lyg 9 vakarą 
471S 8 0 . ASHLAlfD AVĖKI B 

arti 47-toe Gatves 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistai 

10801 So . Michigan, Avenue 
U . 

VALANDOS! • Iki » 

» » * » i » • • » • • • • « i » • » • » m m • • » g 

DR. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 29 metai 

Ofisas 3140 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Ohicago, DL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų. 
OFISO VALANOOS: N u o l t ryto 
iki I po pietų, nuo t lkl t valan
da vakare. '. 

Nedel iomis n u o 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Tards 487 

• » » » • • • » • » } i 
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Į P R A N E Š I M A S V I S U O M E N E I ! ! 
Siuomi praneš*ame Gerbiamai Lietuvių Visuomenei , kad š iomis 

dienosis atsidarė N e w Yorke nauja Lietuvių Pers t iunt imo A g e n t ū 
ra, po vardu Lithuanian Marinė For\varding Co., kurios t ikslas 
yra sąžiningai patarnauti Lie tuviams pers iunt ime pagelbos savo 
g iminėms Lietuvoje, kaip-tai , pers iunt ime drapanų, v a l g o m ų daig-

S tų, p i n i g e ir tt. 
a 

Su visokiais reikalais kas link pers iunt imo gei informaclj is mel -
a džiame kreippties ant šio adreso: 
a ' 

LITHITANIAir M A R I N E F O R W A R D I N G OO^ 
S 203 W c s t 33ru Str., 
-

I 
Wew York City. — 

•IIItlIlIlIlIlIlIlIlISttIIIUISIIIMIIIIIIISIIIHIIIlllStfflIlIlflHIlIflIttItttIIllllllllltItllIlIlIlIltiT 
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A 
PRANEŠIMAS. 

Daktaras Makaras, Lietuvis 
Atidarė dar vieną ofisą savo namuose, 

10538 PERRY AVE. ROSELAND, UI . 
Iš ryto nuo 8 iki 9; ir vakare nuo 5 iki 6. 

OFISAS: 10900 MICHIGAN AVE. 
Vai. sryto 10 iki 12; po pietų 2 iki 4; vak. 6-30 iki &30. 
• Telefonas Ofiso ir Rezidencijos, PULLMAN 342. 

/ 

• 

y 
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Resid. 1130 Independence Blvd. 
Telefonas Van Buren 294 

DR, A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas Ir cfelrurgaa 
SpeeljaUstas Motnrlgku, VyrlSku 
V»ikų tt visą chroniškų ligų 

YAIiAMDAS: 10—11 ryto 1—t po 
pieta 7—H vak. MedėUosnlš 10—11 4 
Ofisas: 1354 So. Hals ted SL, Cklcagt 
V Telefonas Drover 

AUKSINIS LENCIŪGĖLIS DYKAI. 
Tikras Europiškas ROSKOPF tiktai $4.75 

Jeigu nori turėti gerą, gražų ir stipru laikrodėlį , tokis , kur is U i k y s 
per daugelj metų—pirk TIJtRĄ E U R O P E J I Š K A 

. "ROZKOPF" 
Sis laikrodėlis yra padirb

tas iš nikelio, SU D R Ū T U 
viršeliu ir geru Šveicarišku 
movementu , patentuotu re
gul iatorium su stiklu, kad 
numeriai neapdulkėtu. N u 
meriai rodanti laiką yra la
bai gražus. 

š ie laikrodžiai yra žinomi 
visam pasaulyj , užtat, kad 
jie labai geri, st iprus ir už
laiko laią reguliariai ,—juos 
gal ima nešioti paprastą die
ną ir nedėldienyj, jie v i suo
met gražiai atrodo. 

Kiti parduoda š iuos laik
rodžius po 8 dolierius ir dau
g iau—bet mes ant neaprube-
žiuoto laiko parduodame 
juos už $4.75,—dar prie to 
pridedame dykai gražų pa
auksuotą LENCIŪGĖLĮ. 

Neprale iski te š ios progos—bet rašyk šiandie ir užsisakyk vieną iš 
tų laikrodžių, nes jų nedaug liko. 

Su užsakymu užtektinai pasiųsti 26c pinigais ar krasos ženkleliais , 
o l ikusius užmokėsime k u o m e t gausi te laikrodėlį. 

ALL W0RLD EXP0RTERS 
1010 N o . Ash land Ave., Bept . 638 Chieago, 111. 

a *" 




