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/ 

IMI Suvienytų Valstijų Agentai Suskato Ieškoti Bombminkų 
• ^ •» . . . . m • • 

Wa)l Gat. Griuvėsiuose Atras
tos Dalys Bombos 

Visuose Miestuose Stipriai Ap-
saugojami Finansiniai Centrai 
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IŠVISO NUŽUDYTA 36 
. ŽMONĖS. 

Suprantama, tai bus radika 
lų darbas. 

New York Rims. 18. — Tei-&• 
sybės departamento tardymų 
biuro viršininkas Flvnn kurs 

U1° jlicyai pavyko surinkti vežimo 

dėti bombos dalis, jei 'surasti 
gelžgaliai tikrai priklauso 
bombai. 

Klausimas vežimo. 

Tuo tarpu didžiausioj? do-
ma atkreipta į vežimą, kurs 
sudraškytas į skeveldas. Po-

čia specijaliai atkeliavo iš • S m o t u g S u S a i l k t a a v i s o m i e s . 
YY aslungtono, pranešė, jog nie j t o dirbėjai 
kas kitas negalėjo pakelti bai-
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sios ekspliozijos vietos finan
siniam centre, kaip tik dide
lė stiprios jėgos bomba arba 
torpeda. 

Viršininkas Flvnu atmeta 
teoriją, kad buk eksplioziją 
galėjo pakelti susidaužymaa 
automobiliaus sVi vežimu, kuo
met pastaruoju buvo vežama 
sprogstančioji medžiaga. Nes 
policijai pavyko patirti, kad 
tuo metu tose apylinke•*+ **«. 
valdiškuoju leidimu nebuvo 
pravažiavęs nei vienas veži
mas, prikrautas kokios-nors 
sprogstančios medžiagos. 
Ofieijaliai paskelbta, jog ek-

spliozijoje žuvo H4 žmonės ir 
200 kitu sužeista. 

Nėra abejonės, sako Flynn. 

vežimų ir jiems 
pavesta patirti, koks tas ve
žimas yra buvęs, kaip jis di
delis, kieno jis dirbdintas. 

Bpt svarbiausias policijai 
daiktas patirti to vežimo sa
vininką. Gi tas nelengva pa
daryti. 

Policijai pavyko surasti 
ant arklio pakaustymų ženk
lus.. Gal sulig to bus patir
ta, kur arklys buvo pakaus
tytas. Tai butų siųlas surasti 
patį kamuolį. 4* 

Taippat atkreipta doma ir į 
buvusius arklio pakinkius. I r 
iš tų mėginama patirti rei
kiamų versmių. 

Paskirta dovanų. 

Apsaugojami namai. 

Be finansinių įstaigų visuo
se miestuose stipriai apsau-
gojami ' ir žymesniųjų žmo
nių namai. Ypač tų, katriems 
kituomet buvo grumojama 
bombomis. 

New Yorke apsaugojami pi
niguočių namai ir pati Šven
tojo Patriko katedra. Nes ki
tuomet ir prie.š tą puošniąją 
katedrą butą grūmojimų. 

Radikalų "darbas. 

Kaip čia, taip kituose mie
stuose išreiškiama vienoda 
nuomonė, jog tai bus radika
lų darbas " pamokinti ' ' ir 
"pabaugin t i " kapitalistus. 

Reiškia, kad čia raudonieji 
gaivalai nepaliauja veikę. Ir 
tan klausiman priseina rim
tai įsidėmėti. Nes vietoje "pa
mokinti" kapitalistus, kaip sa 
ko radikalai, žudomi darbo 
žmonės, galabinami tie, už ku
riuos sakosi radikalai kov*.-

ŠEIMYNA IŠ 5 ŽMONIŲ 
METAMS REIKALINGA 

52,000. *V 

TELEGRAMA "DRAUGO" 
REDAKTORIUI. 

Kun. Prof. Bučys, Chica-, 

WASHJNGTON, Rūgs. 1C, 
9:40 P. M. — Suvažiavimas 
pasibaigė. Pasekmės geros. By 
toj matysime Oolby. 

Kun. Vaičunas. 
1 f 

ITALIJOS RADIKALAI RE
KRUTUOJA ARMIJĄ. 

TAUTU SĄJUNGA IŠ-
• KLAUSĖ LIETUVOS 

ATSTOVO, 
LIETUVOS" VARDU KAL

BĖJO VALDIMARAS. 

ANGLIJA PASIRENGUSI 
DEL STREIKO. 

VYRIAUSYBĖ IMASI PRIE 
MONIŲ PRISTATYTI 

MAISTĄ. 

Nežinia, kas gali įvykti sus
treikavus anglekasiams. 

PARYŽIUS, Rūgs. 18. — 
Pirmu kartu Tautų Sąjungos 
taryba tarpininkauja dviem 
tautom, kad jiedvi sulaikyti 
nuo galimo karo. Tarpinin
kauti Sąjungos prašė Lenki-

Tuo užsiima anarchistas 
Malatesta. 

"Ryma*, Rūgs. 18. — Laik
raštis Epoca rašo, jog Italai 
radikalai jau pasiruošę rek
rutuoti raudonąją armiją Mi
lane, Turine, Ryme, Neapolyj 
ir kituose visos Šalies dides
niuose miestuose. 

Pažymima, jog tuo raudo
nosios armijos rekrutavimu 
daugiausia užsiima žinomas 
anarchistas Enrico Malatesta. 

Epoca tvirtina, kad tos ži
nios apid armijos rekrutavi-
mą paeina nuo vieno augštes-

Londonas, Rūgs. 17. — Anl 
glijai grūmoja tuČ-tuojaus a»-
glekasių streikas. Streikas į-
vyks, nes taip nubalsavo an-
glekasiai. Tik svarbus klausi-
mas, ar prie anglekasių strei
ko prisidės ir visi* susisieki-

ja, pakilus nesutikimams su mų (transportacijos) darbi-
Lietuva. Sąjungos taryba via- n i n k a L J e i gU8tręikup« vieni 
kar po pietų išklausė Lietu- a n g i e k a s i a į _ b u į p ū B ė ^rgo. 
vių-Lenkų ginčų. B e t j e i p a k e l s s t r e i k ą d a r ge_ 

nioįo Italijos armijos kariniu- ° 6** " a r "S**11 
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Eksplioziją be žmonių aukų 
padarė milijonus dolieriųnuo-

jstolių. Nuosavybių apkainavi-
."Negalima nei paabejoti, Į ^ taryba paskyrė $10,000 

kad tai nebūtų buvus bomba/ dovanų už suteikimą infor-
.sako viršininkas Flynn. "Bom m acijų, sulig kurių butų gali-
bą turėjo padėti žmogus ir ta „ ^ s u a r eš tuot i ir nubausti 
bomba turėjo but nutaisyta piktadarį ar piktadarius, 
paskirtam laikui. Kuomet ji j 5Q() dolierių dovanų pridė-
ekspliodavo, piktadaris gale- į t a u% s u r a d i m a vežimo ir ar-
• 1 1 i # 1 1 • » T " I i 1 1 * jo but atsitolinus keletą blo
kų." 

Bet tai vis dar tik dalei-
dimas, tik viena teorija. Net 
tikrieji faktai kol-kas nesu-
sekti. 

Atsitikimo vietoje atrastas 
sudraskytas automobilius ir 
vienas vežimas, kuriame bu
vo inkinkytas vienas* arklys. 
Arklys sudraskytas į šmotus. 

Tad nuomoniaujama jog 
gal tuo vežimu buvo atvežta 
užtaisyta bomba ar torpeda 
ir palikta priešakyje Morga
no-ofisų. 

Policija deda pastangas su 

klio savininko. Vienas tary
bos narys buvo pasiųlęs do
vanų 25,000 dol. Bet nepri
imtas tasai sumanymas. 

Rugsėjo grand jury veikiai 
sušaukta sesijom Teisėjas 
Wadbams jai pavedė tu o jaus 
imties tardymų. 
Distriktą saugoja kareiviai 

Morgano firmos ofisuose ir 
kituose bustuose pradėta su-
dėstinėti languosna nauji stik
lai. Šimtai darbininkų dirba 
dieną ir naktį. 

Visas finansinis distriktas 
apimtas kareivių sargybos 

- \ 

rasti to vežimo savininką. Į rinke. Naktimis distriktan 
Bet ligšiol nepavyko' tas padą-! niekas neįleidžiamas, išėmus 
ryti. 

Atrasta daugybė gelžgalių. 

Gaisrininkai griuvėsiuose 
atrado, surinko ir .policijai in-
davė daugybe įvairaus didu
mo gelžgalių. Sakoma, jog 

reikalingus ten darbininkus 
ir patarnautojus. 

Sakoma, taip busią per ke
letą dienų, kol pilnai viskas 
busią patvarkyta. 

Visose Suv. Valstijose visi 
finansiniai distriktai stipriai 

tai dalys bombos. Tas dalis I apsaugojami policijos ir pri-
policijos ekspertai mėgins su- vatinių agentų. Taip yra vi-
dėti krūvon. Gal tuo keliu pa
vyks patirti bombos konstruk-
ciją. 

Je i tas butų padaryta, tuo
met butų patvirtinta teorija 
apie bombą. Iš kasyklų depa
rtamento, Washingtone, atke
liavo šeši ekspertai cliemis-

suose didesniuose miestuose. 
Tuo tarpu federaliai agen

tai dirba visoj šalyj su tiks
lu susekti radikajų-anarchistų 
suokalbį. Nes spėjama, jog be 
suokalbio nebūtų galima at
likti tokio baisaus daikto. 

Daug darbuojasi ir New 

f 
tai. J ie pagelbės policijai su-Yorko policija. 

IMPERFECT IN ORIGINAL 

Teisėjui Alschuler, kurs iš
klausinėja liudininkų reikale 
didesnio užmokesčio gyvulių 
skerdyklų (stock yardų) dar
bininkams, vakar turėjo pro
gos išgirsti liudijimą Miss I-
da E. Clarke, žinomą visuome
ninę veikėją iš Kansas Gity, 
Mo. 

Miss Clarkę teisėjui pareiš
kė, jog jinai ilgus metus dar
buojasi darbininkų tarpe. Iš
tyrusi kuosmulkiausius darbi
ninkų šeimynose santikius ir 
padėtis. Jinai sn atsidėjimu 
keletą metų studijavusi darbi
ninkų uždarbius ir pragyveni
mą. I r pasekmėje faktingai 
įsitikinusi, jog šeimyna i« pen 
kių asmenų per metus būtinai 
turi turėti vidutiniam pragy
venimui nemažiausia $2,000. 

Jinai pareiškė, jog to rei
kalauja pabrangęs pragyveni
mas ir žmonių gerovė. 

Kadangi šiandie toli gražu 
šeimynų galvos tiek neuždir
ba, tad į dirbtuvės siunčiami 
vaikai. Nei jokiais laikais, sa
kė Miss Clarke, nebuvę, kad 
tiek daug vaikų 14 — 16 me
tų dirbtų įvairiose industri
jose, kai kad šiandie. Vargas 
priverčia vaikus eiti darban 
vietoje lankyti mokyklas. 

Šiais laikais didis skaitlius 
ir moterų dirba dirbtuvėse. 
Tas daroma ne del surinkimo 
daugiau pinigų, bet del būti
nybės. 

Pačiam Kansas City darbi
ninkai kasdien ateina jos o-
fisan su nusiskundimais, jog 
jie iš uždarbių negalį pra
misti. 

Miss Clarke yra turtinga ir 
daug pasišventusi darbininkų 
gerovei. 

Ateinančią savaitę teisėjas 
Alschuler pabaigs išklausinė
jimus iš darbininkų pusės. 

ko. 
Šičia tečiaus labai abejoja

ma apie tų žinių tikrumą. 

TISZOS GALVAŽUDŽIAI 
NUBAUSTI MIRIOP. 

Budapeštas, Ungarija, Rug
sėjo 18. — Karo teismas pa
smerkė miriop Stephen Bodo 
ir M. Sztenikowsky, kuriedu 
1918 metais nužudė kituomet 
buvusį Ungarijos ministeri 
pirmininką grafą Stefaną Ti-
szą. 

Lenkijos vardu ir Lenkijos 
naudai kalbėjo Jan Paderew 
ski, buvęs Lenkų ministeris 
pirmininkas. Lietuvos vardu— 
Lietuvių užrubežinių reikalų 
ministeris Valdemaras 

Tautų Sąjungos taryba iš 
klausė abiejų kalbų ir pakvie
tė, kad jiedu iš savo pasaky 
tų kalbų pagamintų memoran
dumus ir induotų tarybai. 

Sakoma, jog taryba nieko 
galutina nenuspręsiąnti ligi 
ateinančios savaitės pabaigos, 

, .Sąjungos taryba labai at
sargiai pasielgia. Nes kartais 
Lietuva gal nenorėtų paklau
syti, jei nuosprendis nebūtų 
jai palankus. Tuomet pačios 
Tautų Sąjungos autoritetas 
turėtų nukentėti 

Taryba, sakoma, jaučiasi, 
jog tas Lietuvių Lenkų nesu
tikimų klausimas didžiai svar
bus i r todėl nenorėtų, kad 
jos autoritetas butų ignoruo
jamas. 

Lietuva ntpriguli Tautų 
Sąjungoje. I r todėl taryVa 
pirm paskelbsiant nuosprendį 

ORAS:— Gražus ir giedra! turės gerai apsiskaityti, ar trik 
šiandie ir, turbūt rytoj; maža ra i sutiks abi pusi, ar paklau-
atmaina temperatūroje. I sys nuosprendžio. 

T, 
IASI VARŠAVA I 
IRDISI MUZIKA, 

SVAIGALAI. 

žmonės pasitrau-
bolševikams. 

KOMISARAS PROTESTUO- ]kiti mėgina išaiškinti šiandie-
JA PRIEŠ COLBY NOTĄ. !ninį prorevoliucijoninį senti-

mentą visose šalyse kaipo pa-
Sako, Rusija reikalinga drau- sėkmę bolševikų propagan-

gmgumo su visais. 

Londonas, Rūgs. 18. — An
glijos darbo organas Daily 
Herald paskelbė Rusijos so
vietų užrubežinių reikalų ko
misaro Tchitcberino protestą 
prieš Suv. Valstijų Valstybės 
sekretoriaus Colby garsią no
tą Italijai Rusijos klausime. 

Tcbitcherino proteste sako-
ma, jog "sovietinė Rusija di
džiai reikalinga užmegsti tai
kingus ir draugingus santi
kius su gyvuojančiomis vy
riausybėmis visose šalyse." 

Nori atmetimo notos. 

Daily Herald pareiškia, jog 
komisaras Tbitcberin turįs 
vilties kad Amerika atme-
sianti tą negeistiną sekreto
riaus Colby politiką. Nes tar r 

pe sovietinės Rusijos ir Ame
rikos - yra geistini kuoarti-
miausieji santikiai, nežiūrint 
skirtumo tų abiejų šalių pat
varkyme. J 

Tchitcherin savo proteste 
sako, jog sekretorius Colby ir 

dos. Komisaras pažymi, jog 
tos koliumnijos neparemia
mos jokiais faktais. Sako, so
vietų valdžia nevaro jokios 
propagandos tose šalyse, kur 
tokia propaganda visai nerei
kalinga. 

Šalys turi nuosavus reikalus. 

Komisaras sako, kad jei 
kur bolševikinė propaganda 
vedama, teuai, be abejonės, 
tą darbą atlieka ne tikrieji 
bolševikų agentai, bet agen
tai provokatoriai. 

Komisaras pripažįsta, kad 
kiekviena šalis turi revoliu-
cijinį darbininkų veikimą. 
Tas apsireiškimas — tai nuo
savas šalių reikalas. 

Sako: 
"Komunizmas negali but 

įčiepytas su prievarta ir ko
va del komunizmo turi but 
vedama pačių darbininkų mi
nių. Amerikoje ir daugel ki
tose šalyse darbininkai nepa
sisavina valdžios, nei nema
to būtino daikto tokiam savo 
žygiui / ' 

ležinkeliečiai ir kitokių susi
siekimų darbininkai, tuomet 
bus tikras vargas. 

.Vyriausybė atsisako tarties 
Su anglekasiais. Nes tie pasta
tė .savo reikalavimus ir nus
prendė pakelti streiką. 
, Tad vyriausybė šiandie gal
vatrūkčiais gaminasi del to 
streiko. Visoj šalyj vyriausy
bės atstovai sutraukia reika
lingą kiekybę maisto ir kuro, 
ypač į tas vietas, kurias turi 
labjausia paliesti streikas, Į 
paskirtas vietas sugabenama 
daugybė automobilių. Prirei
kus, privatiniai automobiliai 
bus rekvizuojami. 

Be visako dar organizuoja
mi laisvanorių buridi, katrie 
pagelbės • vyriausybei ištikus 
nelaimei tokiai, kai kad visa-
tinas šalies darbininkų strei
kas*. 

Visuomenė, žinoma, karčiai 
atsiliepia apie anglekasius, 
katrie -ruošia jai pragaištį. 
Bet su tuo atsiliepimu ne ką 
pelnys. Reikia skaityties su 
faktais, kaip tai prastai darbi
ninkai apmokami, kiek daug 
jie išnaudojami. 

Je i pakils visatinas strei-
kas, pasaulis išgirs indomybįų 
apie Angliją. Pamatys, kaip 
šalis ims ginties, prieš tą ne
palaimą. Pakils, kova stipriai 
organizuoto darbo su augštą-
jam laipsnyj susiorganizavu
sia visuomenė. 

, Rūgs. 18. (Rašo 
:. korespondentą 
naujo visur girdimi 
nkiška muzika, ka-
restoranai atida r> 
;enovei pardavinėja-
uv'iai vartojami svai-

o atgijo Varšava. Nes 
A\ų savaičių, kuomet 
apylinkėse veikė bol-

, mieste viskas buvo 
luotą, uždaryta. Qi 
;• šiandie karo frontas 
no, vėl viskas virto po-

civiliai, taip kariškiai 
gai moka augštas kai-
lanko sezonines oper*** 
s teatrus. 
ne mieste, abelnai i-
pirm visko viršija mi-

ė dvasia. Nes kariškių 
gatvės, viešbučiai ir 

ji bustai. 
Viešose užeigose trųksta vy

rų patarnautojų. J ie sumobi
lizuoti ir pastatyti karo tar
nybon. Jų vietas visur užima 
moterys*: 

Dirbtuvėms trųksta darbi
ninkų. Pradėti darbai stovi 
nepabaigti. 

Provincijoje siaučia vargas 
ir visokios ligos. Bet Varšava 
linksminasi. 

BUS PAREIKALAUTA VO 
KIEČIŲ AUSTRŲ UNIJOS. 

Vienna, Rūgs. 17. — Aus
trijos respublikos kanclieris 
Dr. Carl Renner kalbėdamas 
Innsbrucke pranešė, jog Tau
tų Sąjungos taryba Lapkri-
tyj Paryžiuje turėsianti susi
rinkimą ir aptarsianti klausi
mą Vokiečių-Austrų unijos. 

J i s pareiškė, jog talkinin
kų pasistatymas prieš tokią 
uniją yra neteisėtas. Ir tuo 
žvilgsniu Austrija pasirengu
si kovoti ligi paskutiniųjų. 

NUO ŽEMĖS DREBĖJIMO 
ŽUVO 174 ŽMONĖS. 

PRANCŪZIJAI PREZIDEN
TAS BUS RENKAMAS GAL 

RŪGS. 24. 

Millerand prielankiauja 
Jonnartui. 

Paryžius, Rūgs. 18. — Ati
taisomos pirmiau paskelbtos 
žinios, buk naujas Prancūzi
jai prezidentas bus renkaiąas 
Rugsėjo 25 dieną. 

Pranešta, jog rinkimams 
diena dar nepaskirta. Tuo ti
kslu ateinantį antradienį su
sirinks parlamentas. I r šitas 
nutars kuomet įvykinti rinkt-
mus. 
Abelnai nuomoniaujama, jog 

rinkimai visgi gal- įvyksią 
Rugsėjo 24 d. 

Ministerių kabinetas turėjo 
posėdį ir nusprendė specija-
lėn sesijon sušaukti parla
mentą. Parlamentas turės pri
imti prezidento Deschanel re-
zignavimą. 

Ministeris pirmininkas Mį-
lerand iš savo pusės paremia 
Charles Jonnarto kandidatū
rą į prezidentus. Jonnart yra 
specijalis ambasadorius Vati* 
kane. 

— • 

Rymas, Rūgs. 48 . — Ofiei
jaliai paskelbta, jog buvusiam 
žemės drebėjime Italijoje žu
vo 174 žmonės. Sužeistų skai
tlius nepaduotas. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Rugsi$o 
17 buvo tokia sulig Merehairtt 
Loan and Trutt Co.: 
Anglijos sterlingų grarui $3.51 
Lietuves 100 auksinų 
Lenkijos 100 markių 45 
Vokietija* 1̂00 markių l.bO 
Prancuzgos už $1.00 15 fr. 
Italijos už $1.00 23 1. 20 

1 



D R A U G A S Šeštadienis, "Bugs. 18 1920 m. 

mCl'UVHJ KATALIKŲ DIEHRA0TI8 

"DRAUGAS" 
kasdieną išskyrus nedildieuiss-

PRENlF? 5JSRATOS KADI A: 
CMICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metama 9*-00 
Pusei Meto, . . £ . . . . »> . • • • • • • 4.00 

SUV. VALST. 
Metama **-00 
Pusei Metu • • 8.00 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraaymo dlenoa 
ae auo Naujų Metų Norint permai
nyti adresą, vis ida reikia prisiusi* Ir 
aenaa adresas. Pinigai geriausia sių-
ati išperkant krasoje ar eiprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus 1 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Go. 
2334 S. Oakley A ve. Chicago. 

Tauty Sąjunga ir 
Lietuva. 

Keikia atskirti dvi tautų su
jungi: tą kuri yra nuo tos ku
rios nėra. Esančioji Tautų Są
junga tapo sudaryta mieste 
Versailles ir, tiesą pasakius, 
teturi tik vardą Tautų Sąjun
gos. Ištiesų ji yra imperijalis-
tinių kelių viešpatijų sutartis 
viešpatauti pasaulyje. 

Kita tautų sąjunga buvo 
Wilsono žodžiuose ir mūsų 
mintyse, kada jis skelbė savo 
keturiolika punktų. Šitą mes 
visuomet gyrėme ir norėjome, 
kad ji įvyktų, geisdami, kad 
ana esančioji išnyktų. 
Ne tai gerajai, bet nesančiai, 

tik anai šlubai, bet esančiai 
Tautų Sąjungai tapo pavesta 
ištirti Lietuvių ginčą su Len
kais del rubežių. Mes džiau
gėmės tuomi nežiūrėdami, kaa 
teisėjas šlubas. Kokis yra tei
sėjas tokis: jis vis geresnis už 
peštynes. 

Kaip Rugsėjo 16 dieną 
turėjo prasidėti Tautų Sąjun
gos posėdis del Lietuvos ir 
Lenkijos nesutikimo. Bet neži
nia, ar prasidėjo. Prancūzija 
sakė Lenkams, kuriuos ji už
taria, kad jie nepadaugintų 
Sąjungas sunkenybių, nes jos 
ir be to auga, ir kad todėl 
bandytų tiesiog tartis su Lie
tuva. 

Tokis išsitarimas turi dvi
linką viena kitai priešingą 
reikšme. Viena jis gali reikšti 
Prancūzų patarmę Lenkams 
kad šie butų nuolaidesni. La
bai džiaugtumės, jei tokia 
New Yorko dienraščio "The 
S u n " pranešimo prasmė butų 
tikra. 

-Tai-gi gaila, kad tuose pa
čiuose to paties pranešimo žo
džiuose gali būti ir kita reik
šmė. Prancūzams, gal, rodosi, 
kad Tautų Sąjunga turi per
daug visokių rūpesčių, svt ku
riais negali apsidirbti, todėl 
norima, kad Lietuvių ir Lenkų 
ginčas nebūtų keliamas Tautų 
Sąjungoje. 

FT&iitų Sąjunga nėra maža 
dirbtuvėlė negalinti pasisam
dyti vieno darbininko viršaus 
ir dėlto perleidžianti darbus 
kitiems. Jei ji neapsiima ištir
ti dviejų tautų ginčą del ru-
bežiaus, idant karas nekiltų, 
tai,matyt, ji jau nebeapima sa
vo tikslo. Kaip tik r^čiame 
Tautų Sąjungos konstitucijos 
pamate yra pasakyta, kad jos 
tikslas yra prašalinti karus.Už 
sigynimas savo tikslo įstaigai 
yra to Iria jau nelaimė, kaip sa-
važudystė žmogui. 

Tokią nelaime Prancūzai pa
taria pasidaryti Tautų Sąjun
gai. Prancūzijos politikai yra 

no ką daro. Be priežasties jie 
neduotų pražūtingos patarmės 
Tautų Sąjungai, bet priežas
ties nepasako. J i turi buii ne
labai girtina. Kadangi Prancū
zija geibi Lenkus, kadangi 
Lenkai kariauja su mumis, 
kadangi jie ir jų draugai šį-tą 
slepia nuo mųs, tai mes turi
me rūpintis sužinoti jų slėpinį. 

Šiuo atveju tat nesunku. 
Tautų Sąjunga turėtų prisilai
kyti aįokio-tokio bešališkumo. 
Tokiu būdu jos ištarmė turėtų 
būti nepertolimiausia nuo tei
sybės. Bet tąsyk Lenkams ne
galėtų tekti tiek daug lietu
viškų žemių ir miestų, kiek 
Lenkai nori. Padėdami Len
kams su aiškia teisybės skriau
da Prancūzai ir pataria nesi
kreipti j Tautų Sąjungą, o tik 
skriausti Lietuvą ginklais. 
Tokiu būdu Prancūzai nori 
parodyti, kiek yra naudos iš 
prigulėjimo prie Tautų Sąjun
gos. Jos nariai gali skriausti 
kitus; tik kitiems nevalia 
skriausti jos narių. 

Su ta nauda drauge pasiro
do ir tikroji tos Sąjungos*pri
gimtis. J i nėra teisybės vieš
patavimo sąjunga, o galingų 
skriaudikų sutartis. Jeigu 
mums Lietuviams pirmiems 
bus lemta pamatyti tikrąją jos 
prigimtį, tai kitų eilė taip-gi 
ateis kada nors ir tai nepoil-
gam. Kada visi pamatys tikrą
ją tos Sąjungos prigimtį, tada 
ižus ir pati Sąjunga. 

Lenkai pasididžiuodanu pra
neša, kad Lietuvių ir Lenkų 
tarybos Kalvarijoje neįvyko 
del Lenkų įsibriovimo į Lietu
vos žemę ir kad kovos prasi
dėjo Suvalkų apskrityje pa
prūsėje. Kuomet Rugpjūčio 30 
d. Lenkai ėmė briautis į Lie
tuvą, tuomet jie nesigyrė einą 
į svetimą žeme. Klausimas, iš 
kur Lenkų drąsa dabar? 

Atsakymas: ta drąsa tai er
zinimas Anglų. Lenkai nujau
čia, kad Anglija šiek tiek pri
taria Lietuvai. Anglija labiau
siai sudarė Versailles'o Tautų 
Sąjungą. Lenkai nori dabar 
vienu ypu dvilinkai paerzinti 
Angliją: įskaudinti Lietuviams 
ir paniekinti Tautų Sąjungą. 

Lenkai, žinoma, gali daryti 
ką nori, bet iš to gali išeiti di
desnių pasekmių, negu minti
jama. Del mažos Serbijos už
sidegė didysis Europos karas. 
Del Lenkų nenuoramų galį pa
sidaryti nemažesnių nelaimių. 

LIETUVIU LIAUDIES TAUTINES 0TELIGENTUOS DALIS 
EDU TAIS PAČIAIS LIETUVIŲ SULENKĖJUSIOS 

BAJORUOS KELIAIS. 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. 

APIE BENDROVES. 

N 
Klausimas. Aš nusipirkau 

šėrų vienos lietuviškos bendro
vės, nes jos įgaliotinis buvo 
katalikas ir gražiai kalbėjo. 
Dabar girdžiu, kad ta bendro
vė bankrutija. Ar tai tiesa? 
k Springfieldietis. 

Atsakymas. Dabar yra ke
lios vienokios rūšies Lietuvių 
pirkliškos bendrovės. Ne vieni 
šventieji yra jų valdybose ir 
šėrininkų tarpe. lEidamo^ lenk
tyn toS bendrovės leidžia melą-
gingas paskalas vienos ant ki
tų. Reikia nesiskubinti tikėti 
tomis paskalomis. 

Be t ' įdėjus savo pinigą į 
bendrovę, reikia tą pinigą pri
žiūrėti, todėl reikia žinoti var
dus ir adresus revizijos komi
sijos arba iždo globėjų. Jų 
priedermė yra peržiūrėti l>en-
drovės knygas ir sušaukti šė
rininkų posėdį, jei bendrovė 
artinasi prie bankruto. Revizi
jos komisija arba iždo globė
jai turi teigęs tokį posėdį su
šaukti nors valdyba nenorėju. 

Nesenai tesustojome svarstę 
Lietuvių sulenkėjusios bajori
jos -priešingą Lietuvių tautai 
politikinį ir tautinį nusistaty
mą. Šiandie šis klausimas jau 
nebeturi didelės svarbos, kada 
viena Lietuvių sulenkėjusios 
bajorijos dalis nuėjo v i s « l i e 
tuvių tautai priešingu keliu į 
Lenkiją ir tenai svetimiems 
tarnauja savo turtu, mokslu ir 
gabumais, o kita jos dalis ar
ba grynai susiliejo su visa 
Lietuvių tauta-liaudimi, arba 
pasilikdama savo bajorijos luo
me padeda tverti Lietuvos ne
priklausomą valstiją %sekdami 
mūsų visos tautos tikslingą ir 
tikrą tautinį ir politikinį nusi
statymą. ' • % 

Peržvelgę mes tuos paskuti
nius keliasdešimts metų mato-
me? kad nuo tos dienos, kada 
Lietuvių bajorija nutolo nuo 
visos Lietuvių tautos amžiais 
nustatytos politikinės savisto
vybės, kalbos ir pradėjo dau-
giaus Lenkams tarnauti negu 
savo tautai, tai Lietuvių bajo
rijos įtekmė, politikinis i r tau
tinis vadovavimas pradėjo 
nykti iki galutino liaudies at
siskyrimo nuo bajorijos ir jo
sios žlugimo susiskaldant 2 
tautinius Lietuvių bajorus k* į 
sulenkėjusius išgamas. 

Lietuvos liaudis atsiskyrus 
nuo bajorijos išsiaugino iŠ sa
vo tarpo tikrus Lietuvių dva
sios vadovus kaip kunigus, 
taip ir svieti&kius. 

Kaip anais Rusų ir Lenkų 
kumsties laikais, taip ir dabar 
tikybinio, tautinio, politikinio 
ir visuomeninio gyvenimo židi
niu yra parapija ir kunigas. 
Lietuvių tautos atgimimo lai
ku visų daugiausiai yra patar
navę Lietuviai kunigai. J ie ža
dino savo parapijonus dalinda
mi lietuviškas maldaknyges, 
kalendorius, elementorius ir 
kitokius lietuviškus raštus. 
Steigė įvairias draugijas; pa
dėdavo pasiekti augštosnį 
mokslą ar tai savo giminėms 
arba kitiems Lietuvių liaudies 
sunams. Tokiu būdu pati Lie
tuvos liaudis su savo išaugin
tais vadovais kunigais ir svie-
tiškiais visų <Įų traškamu' ke
liu ėjo prie Liet. nepriklauso
mybės priversdama Lietuvių 
tautos buvusius ^ a d o ^ ^ ir 
galvas-bajorus sekti paskui ją 
arba pasitraukti visai iš Lie
tuvių politikinio ir tautinio 
gyvenimo. 

Bet Lietuvių liaudžiai išsi
auginus savo tautinio ir poli
tikinio atgimimo metu vado-
vus-inteligentus neprielankiau
siose aplinkybėse po Rusų, 

Lenkų, Vokiečių ir kitokių 
tautų įtekmę, susilaukė būrį 
vadų, kurių vieni yra prisigėrę 
Rusų i r Lenkų (jiems įgimta) 
griovikų, o nestatytojų dva
sios: Rusų nihilizmo, anarchiz
mo ir visokio socijalizmo, kiti 
Vakiečių marksizmo ir kito
kios, tik nelietuviškos dvasios, 
neina visos Lietuvių tautos 
troškamuoju keliu. Ta Lietu
vių liaudies inteligentija vie
toje to, kad dirbus kartu su 
Lietuvių pamatinėmis vienutė-
mis-parapijomis, jas stiprinus, 
tverus visokias savišalpos, ap-
švietos, moksleivių ir dailės 
draugijas, kad prašalinus Rie
tuvių ištautėjima, jie, kaip ki
tados mūsų bajorai, eina ki
tiems tarnauti, o ne mūsų bro
liui Lietuviui. J ie atsitolinę 
nuo mūsų tikinčios, doros ir 
tautinės liaudies, nuo tikrųjų 
ir svarbių liaudies dvasias ir 
kūno reikalų, susimetę į ne
skaitlingus būrelius daugiau? 
trukdo, negu dirba mūsų liau
dies reikalams. 

Antrą mūsų liaudies inteli
gentijos dalis pasiliko ištikimą 
savo broliams liaudžiai ir dar
buojasi jųjų tarpe. Šiandie tu
rime mūsų inteligentijos, kaip 
kitados turėjome Lietuvių ba
jorijos klausimą. 

Lietuvių liaudis neseks ak
lai tokios mūsų inteligentijos, 
kuri tarnauja svetimiems rei
kalams, o ne savajai" tautai. 
Šis lyguistos inteligentijos 
klausimas yra mūsų pergy
venamas šiandie. Visi mes tą 
gerai matome ir suprantame 
josios pasekmes. Vien tik be
lieka išsiauginti ir išsiauklėti, 
labiausiai Amerikoje, savo ti
kybinėse i r tautinėse parapiji
nėse mokyklose tikrus nenu
tautusius inteligentus ateičiai, 
kurie netik kad butų tikri ka
talikai ir Lietuviai, bet jie my
lėtų ir dirbtų savo broliams-
liaudžiai. Iš šių pirmųjų mūsų 
liaudies lyguktų inteligentų 
negalime mes tikėtis, kad jie 
visi vėl sugrįžtų liaudžiai tik
rai darbuotis, kaip nesugrįžo 
•mūsų bajorijos sulenkėjusi da
lis, kuri tebetarnauja pąsljen-
kus. J ie : vieni surusėję, tar
naus rusams, kiti sulenkėję 
tarnaus lenkams, treti kitiems 
tarptautiniams galams, o ne 
mūsų tautos ir bažnyčios rei
kalams. A. Spataiin. 

IIETUVIJU--AMEB1KIEČ1AI! 
& neri te SIŲSTI PINIGUS i -UEIVVA. 
Jei norite SAVO GIMINES PERSITRAUKTI IŠ LIE

TUVOS, 
ei norite PATĮS VAŽIUOTI LIETUVON, 
ei norite INVESTYTI PINIGUS, KAD JIE 

Ua>«BTiJ DIDESNI NUOŠIMTI, 
Jei norite RASTI SAUGUMĄ SAVO SUNKIAI 

_r=i^ UŽDIRBTIEMS SKATIKAMS 

u^~£?Ateikite Visi Čia. 
Saugumą ir Užtikrinimą rasite šiame Banke. 

TURTAS 
. * 

Universal State Bank 
Virš $2,600,000.00 

! 

KAPITiUS 
$200,000.00 

m 

• • 

tfiiM 

£33"' 

ii 
PERVIRŠIS 
$25,000,00 

• 

• 

Didžiausias Ir Stipriausias Lietuviu Bankas Amerikoje 
PadėHts pinigu* gulima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo. 

Mokama $8.00 nuošimčio. 

PINIGAI LIETUVON PRISTATOMI j 38 MENAS 
Parduodam Draftus ir Casį Lietuviškas Markes. 

Bankinės Valandos: 
Kasdiena, apart šventadienių, 
nuo 9 išryto iki 5 vai. po pietų. 
IK VAKARAIS, Utarninkais ir 
Subatomls iki 8:30 vai. vakare. 

• 

ink 
CHICAGO, ILL. 

Banko Valdyba: 
Joficph J. Elias. President 
Wj». M. Antouisen, Vice-Pres. 

& Cashier 
Josepb jj. Krasouski. Vice-Pres. 
S. V. \ alanchauskas, 

Aas't Caehier 
# 

1IV< 
3252 SOUTH HALSTED ST., 

Iimok Gerą Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 Savaitei 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai vtsur i»l-
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 
J keletą savai
čių, prityrimą* 
duodamas moki-

nantiesT" Vietos atdaros. Specijalis 
Kriaucystės Skyriua, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTER 8CHOOL 
100 N. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4tu laba. 

įįįm • • • • i wm* • » » • • f » ' 

0R. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po nam. 

4729 S. Asl.land Avenne 
• 

Specialistas džiovų, moterų Ir vy
ra liga. 
Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
t iki 5 po piety; nuo 7 iki 8:St 
vakare, Nedėliomis 10 lkl 1. 

Telefonas Drezel 288© 

jonės, kad jos nešuktelėtlj ir 
pasipurtytų, nes tai jai reikė
tų gana gerai padirbėti iki to
kią sumą pinigu surinkus, kad 
jų organų išlaidas padengti. 
Mųs L. Vyčių organizacija tu-

žtai tik dar olu-trys pamojimai 
irklu—ir kelionė pabaig ta . . . 
O bet-gi toU. . . 

I r ilgai dar plaukėm mes 
rusvi a ir tamsia, kaip rašalas, 
upe. Uolos ir bedugnės tarpe 

DR. S. MIKELIS 
LIKTU VIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAM 
Oflaaa Ir Orrmimo vlet* 

8250 So. Halsted 8tr. 
Ant Viršaus Universal State Bank 
Valandos nuo 10 iki \l ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo T iki 0 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
TeLef M M larO* 0644 

V. W.RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty]: 

29 South La Salle Street 
Sambas** 824 

TcL Central H M 

ri tokių kuopų, kurios nei vie- j ų išplaukdavo, prisiartindavo 

» » » 

Apie Tamistos minėtąją 
tiek šviesus žmonės, kad jie ži»' Bendrovę girdėjome, kad ji 

geriau einant už kitas, ir kad 
priešininkai iš pavydo leidžia 
paskalas apie jos bankrutiji-
mą, bet mes nepriklausome nei 
prie valdybos, nei prie iždo 
globėjų, nei prie revizijos ko
misijos toje bendrovėje. Mes 
neturime nei šėrų jos. Todėl 
mes negalime imti atsakymo 
už jos vedimą. 

Jeigu kitaip butų sunku pa
tirti iždo globėjų adresus ir 
pavardes, tai galima kreiptis, 
kad pati valdyba praneštų jų 
adresus. 

Nekartą žmonės bendrovės 
posėdžiuose nežiūri ką renka į 
iždo globėjus, o paskui vargl-
nasi abejonėmis, nežinodami 
bencjrovės padėties. Todėl rin
kimuose reikia visuomet savo 
balsą paduoti protingai. 

Mes neskelbiame Bendrovių 
vardų šitame straipsnelyje, nes 
lengva joms užkenkti vienu 
vardo paminėjimu su abejone. 

Kun. P. Bučys. 

MOKSLEIVIŲ KLAUSIMAS 

Padidėjus L. Vyčių redakci
jos išlaidoms ir mėnesinė mo
kestis pakilo gana augstai, 
kad ne't kai-kuriems bus sunku 
ir užsimokėti. Sunkenybė kri
to ant neturtingųjų mokslei
vių. Mat, šių metų buvusiame 
seime lrkosi nutarta, jog už 
moksleivių organus mokės 
kp., prie kurių jie priklauso 
ir dar tik tuomet, jei jie jai 
tinkamai patarnaus. Mes ži
nom gerai, jog ne vki mokslei 
viai turi laiko kuopoms dirbti. 
Nevienas iš jų yra priverstas 
sau duonelę užsidirbti atosto
gomis nuo mokyklos Valando
mis. Suprantaina, kad nevisi 
moksleiviai joms darbuojasi. 
Valparaisiečiai ima mažiau 
subject'ų, idant sau ant duo
nos užsidirbus toj pačioj mo
kykloj. Per visą mokinimosi 
laiką jie būva nuo kuopų atsi
skyrę. Ar-gi jus, L. Vyčiai, iš
drįst umėte nuo jų atimti or
ganą " V y t į ? " Ne, tur but, tos 
nuodėmės nieks nepapildys ir 
tą taip didžią dovaną nuo jų 
neatims. Žinoma, yra toki n 
kuopų, kurios turi po daugiau 
negu 10 mokė., todėl nėra abe-

no moksleivio nepažįsta savo 
tarpe. Tai-gi ar tos kuopos ne
galėtų paremti moksleivių 
nors po keletą .skatikų iš savo 
kasos paauko< lamos ! Visi ga
lime atsakyti, kad jos gali, jei 
tik norės, nes visur reikalingas 
atjautimas savo draugo, arti
mo, savo nario ir ypač mok
sleivio. 

Aš geisčiau, idant tas mano 
klausimas butų paremtas ir 
ant svarstyklių padėtas. Mes 
turime taip daryti, kad nesi-
rastų nei vieno moksleivio ku
ris lilctų be "Vy£io." Šiame 
pakeltame klausime atjaučian-
tieji moksleivius nesvarstyki
me dalykų ypatiškai, bet imki
me visus aplamai. Man pačiam 
įstojus į moksleivių eilę teko 
patirti jų padėjimas. Nevie
nas iš jų tik sykį į dieną pa
valgo. Nevienas pastebėjęs į 
lange padėtą šolderį apsilaižo 
ir tuomi būva sotus. 

£1. Naras, moksleivis. 

ŽIBURĖLIAI. 

i Vakarais, 812 W. 33 St. S 
* Tel. VaMs 4081 | l 

ir nuplaukdavo' pasilikdamos 
užpakalyj ir nykdamas neapri-
botoj tolumoj, o žiburėlis vis 
stovėjo priešais žibėdamas ir 
masindamas—vis taip pat arti 
ir vis taip pat toli. 

Man dabar dažnai atsimena 
ir toji tamsi upė, apgulta t o l i 
mais kalnais ir tas gyvas 
mirkčiojantis žiburėlis. 

Daug žiburėlių anksčiau i r 
vėliau viliojo nevieną mane 
savo artumu. Bet gyvenimas 
vis plaukia tuose uoliniuose su 
bedugnėmis rūsčiuose krantuo
se, o žiburėliai dar toli. I r vėl 
prisieina visa savo jiega irkluo 
t i . . . 

Bet vis-gi. . . vis-gi priešais 
—:Ziburehai!.. 

Versta iš V. T. Korolenko. 
U. B . 

Dr. A . L. Y u š k a 
1900 S. Halsted Str. 

' H ^ e i Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki S vakare 

Gyvenimas 
£811 VV. 03rd Str. 

Tel Prospect 3466. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 

Gana senai tamsių, ūkanotu 
rudenio vakarų pasitaikė man 
pteuktr laiveliu Sibiro upe. 
Staiga užsisukant upei, prie
šais, apačioj tamsių kalnų 
blikstelėjo žiburėlis. 

Blikstelėjo skaisčiai, sma
giai, a r t i . . . 

— Na, aeiu Visagaliui!—nu
džiugęs sušukau aš,—sodžius, 
aiti nakvynė! 

Irklininkas-sLbirietis atsisu
ko, pažiurėjo par petį ir vėl 
apatiškai irklavo. 

— Toli! 
Aš nepatikėjau: žiburėlis 

|a ip ir stovėjo, taip aiškiai at
siskyręs iš nejaukios tamsu
mos., Bet irklininkas turėjo 
tiesą: buvo ištik rujų toli. 

Ypatingumas aitų naktiniu 
žiburių — artintis apveikiant J 
tamsumą ir žibėti, ir žadėti ir 
vilioti s*vo artumu. Rodos 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau* 
»ias vaistas tavo skilviui yra KATO-
MIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginu vieną. Parduodama 
pas visus aptiekovins. 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedvstės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnoe Isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystėe. 

Mokinimo vaiandoe: nuo 9 ryto lkl 
4 valandos po pietų; vakarais nuo € 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted St., Chicago. 

įDr. M.Stupmcki 
3107 So. Morgu** 2txeat 

CHICAGO, ILLIUOIM 
Telefonas Vardą 60M 

Valandos: — « lkl U 40 syto; 
4 po pietų iki 8 vak. NedėUo-
mis nuo i iki 8 #oL 

: • : 

I 
= 

= 

Ssogok akiij regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, ka-da Begėjimas gil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — toi reiškia, jos pri
valote kreipties j manę klausti 
patarimo del jūsų *ki'.i: mano 
80 metu patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą dol 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto, 

»'. F. MONORLFF, M. D. 

JOHN i. SUKTAM, 
AKIU SPECIJALA8TAS 

1801 £ . Asulaad A ve., CUicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-člos lubos 

Kambaris 14-15-16-1T 
Viršui PLATT'S apUekos 

Tė myk i te mano parašą 
Valant*os: Nuo 1"0 ryto iki S 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STR1K0LTS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia afišą j People Tcata* 

1010 U . 47 S«r. Tel. Boul. 140 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki l-ŽTyte. 

Res. 2014 W. «Srd Street. 
Nuo ryto iki plet. 
Tel. J*c«uuley j»83 

»—•-!•>—Į, 

f 
' 

S. D. LACHAViCZ 
LIETL^VYS GllAUORJL'S * 

Patarnauju, laidotuvėse ko pigiausia. 
Raikaie meldi; u atsniauktl. o mano 
dari.a fusito užgonėdjątL 
MM* W. 25 Pi. Chicago, DL 

aSeL Canal JUMu 

immm 

KURSAS NUPUOLĖ. 
10OO AUKSIN;\- »į>5.00 

| Tai geriausia dabar siųsti pini-] 
gus i Lietuvą. 

j Pasai grįžimui Lietuvon, Laiva-] 
kartės, pasitikimas ir palydėji
mas ant laivo. Padarymas viso-J 
kių dokumentų. Rašydami pri-

| dėkit 2c štampą. 
Pinigus siųskite per Money] 

|Or<ior |r 
P. MIKOLAUtfS, 

I&3 Mudson Ave., Brooklyn, K. Y.J 
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D R A U G A S 

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA. 
VISI PRIE BONŲ. 

K a d a eina dabar kruvinos 
imtynės t a r p vakaru Europos 
imperijalizmo su poniška 
Lenkija priešakyje i r rytų 
rusiško bolševizmo, — demo
krat inė Lietuva namano kišti 
į t a rpdur i piršto. Lietuva 
t rokš ta taikos, ramybės. Lie
tuva laukia tos dienos, kada 
išnyks ginkluoti kaimynų už
puldinėjimai i r bus galima 
ginklus perlieti į plūgus. Ne 
Lietuvos kaltė, jeigu ja i dar 
i r šiandien priseina vienoje 
rankoje laikyti ginklą, vietoje 
kada ja i reikia abiem rankom 
gydyti mušu kraštui padary
tas skaitlingas žaizdas. Lie
tuvos dabart inė užduotis yra, 

—liks mūsų sukalbamais kai
mynais i r mes pa tys galėsime 
visas savo pajiegas nukreipti 
į ramaus kultūros darbą. I š 
tikro laimingas tur i jaust is 
kiekvienas, kas nors t ruputė
liu jaučiasi prisidėjus pr ie 
šios garbingos Lietuvių ko
vos, kurios obalsiu y r a : Lais
vė ir Nepriklausomybė. A-
merikos Lietuviai čia turi 
daug nuopelnų praeityje, da r 
daugiau jų tur i dabartyje . 
Lietuvos Laisvės Paskola A 
merikoįe y ra t a s gyvasai van
duo, kuris suka Lietuvos Val
stybinį ratą sunkiausiame lai
kotarpyje. 

Tas r a t a s negali sustoti 
nei ant valandos, tad Ameri
kos Lietuviai privalo * daboti 
kad neišsektų tas gyvojo van-kad netolimais siaučianti Ru-

sų-Lenkų karo vėsula neįsi- dens tvenkinys, nes sunkieji 
suktų į Lietuvos žemes i r i laikai nors j au baigiasi, bet-gi 
jeigu vienok tas i r / a t s ; t ik tų , 
tai kad tai vėsulai įkelia už
kirsti . Xe lengvas tai dalykas, 
bet j au mes esame liudyto
jais , kad Lietuva įstengia tai 
p a d a r y t i : paskutinis Lenkų 
užplūdimas ant Lietuvos — 
Lietuvių buvo a t remtas ir 
mūsų miestai — miesteliai: 
Seinai, Suvalkai ir keletas ki
tų liko iš Lenkų okupacijos 
atvaduoti . Padidinta , gerai 
sutvarkyta mūsų karuomenė 
ir skaitlingi partizanų-Šau-

>tliij-buriai, tikėkime, nepasi
t rauks iš sargybos kol nepasi
baigs Lenkų pasikėsinimai 
ant mūsų sodybų ir mūsų lai
svės, J a u dabar esama rim
tų faktų, kad i r su paskutiniu 
Lietuvos priešininku-Lenkija 
taika pramatoma aiškiai. To
kiu būdu milžiniškos Lietuvių 
tautos pastangos šį rudenį 
atneša gausius vais ius : visi 
mūsų Vokiečiai, Rusai, Len
kai kaimynai^ k u r i e , d u metu 

tykojo mūsų atgal gyvy nes, 

da r nepraėjo. Kiekvienas pas
kolos bonas y r a vienas kibiras 
(viedras) gyvojo vandens. Te-
nesiskubina dėtis Lietuviu tas , 
kas neatnešė nei vieno lašo, 
nors atnešti galėjo visą bačką. 

Šį mėnesį Lietuva y ra a r t i 
prie galutinų savo laimėjimų. 

Šį mėnesį ir mes čia Ameri
koje būdami parodykime ką 
galime, nes tolokai tebesame 
nuo kvotos galo. Paklauskime 
kiekvienas savęs "nejaugi taip 
ir liksi be bono? Nejaugi pa
minsi Įėvynės reikalus, nejau
gi liksi, ka ip sausa š a k a ? " 

Sujungkime visas pajiegas, 
kurios tik stovi už Lietuvos 
laisvę ir gerovę; sumobilizuo
kime visas pas tangas i r visose 
Lietuvių gyvenamose kolonijo
se šturmuokime šį mėiicfcj sy
kiu 5 milijonų paskolos tvir
tovę. 

Nenustokime vilties ir laimė
sime, ka ip mūsų broliai Lietu 
v#je laimėjo Vilnių. 

Lietuvos Misija. 

ir Kusų, žinome iš pranešimų 
laikraščiuose. 

Išviję bermotininkus Šau
liai buvo nukreipę visas j iegas 
prieš veržimąsi Lenkų per 
demarkacijos liniją i r pr ieš 
Lenkų pas tangas organizuoti 
Lietuvoje sukil imus; dabar , 
kaip matome iš jų virš paduo
to pranešimo, Lietuvos Šauliai 
organizuoja ginkluotas j iegas 
apginimui nuo Lenkų Lietuvos 
rubežių. 

Dėkodami Amerikos Lietu
viams už suteiktą pagelba, 
Lietuvos Šauliai amerikiečių 
prašo, kad i r toliaus neužmir
štų šelpti jų organizacijos pi
nigais. 

J i e kariauja, lieja kraują, 
s tato savo gyvastį pavojun, 
mes pr ige lbėkin j / j iems nors 
savo dienos uždarbiais. 

Amerikos Lietuviai ! Lenkai 
veržiasi į mūsų kraštą, mums 
visiems reikia gintis. Geriau 
šiai i r pasekmingiausiai šiuom 
žygiu prisidėsime pr ie tos ko
vos siųsdami greitą pagelbą 
Lietuvos Šaul iams! 

Siųskite pinigines dovanas 
pavieniai, draugijos i r organi
zacijos! Kinkite aukas priva
čiai, susirinkimuose, mitin
guose ir laike prakalbų! 

Surinktus pinigus neatidė
liojant siųskite Šauliams per 
Lietuvos Misiją. Reikalinga 
grei ta pagelba. 

Jonas Žilins, 
Šaulių organizacijos narys 

i r įgaliotinis Amerikoje. 

LINKSMA ŠIRDIS. 

LIETUVOS ŠAULIŲ PADE 
KA AMERIKIEČIAMS. 

Visuotinas Lietuvos Šaulių 
Sąjungos burių atstovų suva
žiavimas vienbalsiai pr iėmė 
žemiau paduodamą pasveikini
mą ir prašo jį paskelbti laik
raščiuose. 

Broliai Amerikiečiai! 
Visuotinasis Lietuvoj Šaulių 

Sąjungos suvažiavimas Kau
ne 27-29 Birželio, š. m., išgir
dęs iš Centro Valdybos pra
nešimo apie Jūsų pris iųstas 
mūsų Sąjungai aukas per mū
sų Ka ro Misiją, Amerikoje, 

s i u n č i a J u m s širdingiausią pa
sveikinimą i r padėką. Tokis 
karš tas Jūsų prisidėjimas pr ie 
švento Lietuvos Nepriklauso
mybės gynimo darbo kelia mū
sų dvasią i r s t ipr ina pasiry
žimą žut, bet niekada nepasi
duoti vėl svetimųjų nuožmiai 
verguvei. P r i eš mūsų Sąjungą 
stovi da r didelė eilė sunkią 
uždavinių. Mes Šauliai nega
lime ramiai žiūrėti j mūsų bro
lių kančias Lenkų pafrontėje 
ir norime dėti visas pas tangas , 
kad apginkluoti visus pafron
tės gyventojus, kad jie pa tys 
galėtų apsiginti nuo Lenkų — 
plėšikų i r sudarytų prieš juos 
vieną ginkluotų krūtinių sie
ną, kurios jie negalėtų per
laužti. 

Lietuvos viduj mums, Šau
liams, daug d a r reikia padėti 
kultūros i r organizuotės dar
ko, kol kiekviertą gyventoją 
padarys ime sąmoningu, demo
kratiniu, visada pasirengusiu 
ginti savo šalies nepriklauso
mybę piliečiu 

Mes dirbame tame visomis 
jiegomis. Mes įkūrėme savo 
*spauzdintą organą " T r i m i t ą " , 
mes rūpinamės organizuoti 

kursus savo organizacijos in
struktoriams i r norime pa
dengti visą Lietuvą mūsų or
ganizacijos tinklu. . 

Bet šitam reikia daug lėšų." 
Mes, žinoma, rinksime skati
kėlius i r savo šaly, bet visada 
mūsų akys bue atkreiptos į 
jus , broliai amerikiečiai... tad 
nepamirškite mūsų. 

'Mes manome, kad kiekvieno 
Lietuvos piliečio, kur j is nebū
tų, y ra pareiga ginti Lietuvos 
Nepriklausomybę, kuo gali i r 
tik tuo kiekvieno mūsų pilie
čio pasiryžimu i r mokėjimu 
ginti su ginklu rankoje savo 
šalį nuo priešininkų bus išlai-
kvta ir sukurta darbo i r švie-
šios ateities Nepriklausoma 
Demokratinė Lietuvos Kespu-
blika. 

Eeikšdami savo broliškus 
jausmus, pasiliekame, šaukda
mi : 

Valio mūsų broliai ameri
kiečiai ! 

Valio Lietuvos Laisvės Sar-

kiantis magnitas . J i s neboja 
nelaimių, nes vilisi, kad grei t 
pranyks debesys i r saulutė 
šviesiau nušvis padangėje. Lai 
mingas tas , kuris per visą gy
venimą gali jaust i linksmą, 
lengvą širdį. Ypač jauniems 
nenatural iška y ra pasiduoti 
pirmojo gyvenimo nelaimėms; 
atsiminkime, kad po lietaus 
žiedai vėl pakelia galvufes 
augštyn, vėl a tdaro širdį sau
lės spinduliams i r vilioja pr ie 
savęs peteliškes ir bitutes. 
Taip i r l inksma širdis, j i ne
pasiduoda pesimizmui i r des
truktyviems išsireiškimams, 
bet skleidžia malonų i r pa
traukiantį linksmumo kvapą i r 
tveria energiškai konstrukty
vius veikalus t a rpe žmonių. 

Todėl, a r neverta auklėti 
linksmą upą, ypač jauniems? 

Margarieta. 

MAINYK LOTUS! 
Je igu tur i Lotą, kuris neneša 

jokios naudos, tai aš juos iš
mainysiu į P I R M U S MORT-
GEČIUS, nešančius 7% į me
tus. Atrašyk laišką, o aš pri
busiu ir tamstai pilnai paaiš
kinsiu kaip tamsta gali greitai 
pasipelnyti. 

A. LEBECKI, 
3261 So. Halsted St.. Chicago. 

ga i ! 
Valio Nepriklausoma Lietu 

vos Respubl ika!" 
C. Valdybos Pirmininkas 

. (pasirašo) V. Putvinskis 
- Sekretorius 

(pasirašo) 'Kemėšis 
Šauliams iki šiol pasiuntė

me Lietuvių Amerikiečių au
kų: 
Data Dol. Auks. 
Feb. 10, 1920, $1026.00 95,000 
April 10, 1920 2000.00 101,430 
Ju ly 16, 1920, 2000.00 76,620 

Viso $5026.00 273,050 
Šaulių organizacija y r a su

sitvėrusi, kad su ginklu ran
koje gintų Lietuvos nepriklau
somybę. , 

K a i p i r kiek Šauliai y ra nu
veikę pr ie išgijimo iš Žemai
tijos bermontininkų, Vokiečių 

Pavasar i s gražus. Gamta iš 
gaivinančio miego pabuzdama 
t r ina akis ir šypsosi maloniai, 
širdingai. Nauja energija, ku
rią saulės viliojanti, "šildanti 
spinduliai įkvėpė į sustingusį 
kūną, apsvaigino ją. Tik klau
syk kaip kvatoja išsiilgęs upe
lis puldamas į marių ištiesta> 
rankas ; ka ip tiedu paukšteliai 
skrisdami nuo vienos medžio 
pumpuruotos šakelės ant ki
tos juokiasi sidabrinėje mei
lės dienoje. Pažiūrėk į lauką, 
klausyk kaip žalia lyguma mo
kina symbolizmu — pajusi 
kaip j i kelia tavo viltį. O gė
lės, tos Dievo meilės atmini
mai, kaip švelnios jų spalvos, 
o j au kvapas tai tik glosto, tik 
alpina širdį savo saldumu! 
Linksmutės peteliškės, iš kur 
jos išmoko ta ip nayviškai žai
sti su žiedų atvertomis širdi
mis? Augštai mėlyni i r si
dabro debesiai, tars i , atverk 
juos ir išvysi dangaus garbę. 

Taip, tai gamtos pavasar is , 
tai maloniausia balsų symfo-
ni ja , gražiausia spalvų gale
rija. 

O žmogaus gyvenimo pava
saris, kuomi j is skiriasi nuo 
gamtos p a v a s a r i o ! Tik tuomi, 
kad jo laiko t a rpas būdamas 
ilgesnis i r nepasiantr inant is 
jame randasi t ruput į daugiau 
lietingų, darganotų dienų. 
Nors atmosfera vienoda — 
linksma, viliojanti, svaiginanti 
energijos perteklium, tečiau 
kartkarčiais saulutė pasislepia 
ilgesnę valandėlę už debesų i r 
rodos pasidaro tamsesnė die
nelė. Tuomet nuvysta gėlės 
jaunų širdžių darželiuose. Ro
dos nepakenčiamos aplinkybės-
turėtų sust iprint i jaunųjų au-
gštus siekius įmegzdamos į 
valią geležinę determinacijp, 
laimėti nepaisant nemalonu
mu. Tik gaila, kad toki atve
ja i dažnai nukerpa besimėgi-
nančius genijaus sparnus, 
mintys pasiduoda nesveikai 
abejonės įtekmei, pagaliaus 
nusiminimui i r pesimizmui. 
Tečiaus nepatar t inas i r aktas 
optimizmas, kuris matydamas 
vaisių nesistengia jo pagaut i . 
Bet linksmas ūpas atspindint is 
linksmą širdį y ra ta i pa t rau-

EXTRA BARGENAS, 
Pars iduoda 3-jų augščių mū

rinis narnai, 1 storas i r 5 pa
gyvenimų po •* ir 6 kambarius, 
randos neša $1,224.00 į metus. 
Namas randasi prie 3321 So. 
Morgan St. Pars iduoda labai 
pigiai, beveik už busę prekės. 
Atsišaukite 
MILDA REAL ESTATE CO., 

751 W. 31st St. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGOS 
Jaunos moterys del fabriko 

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

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

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

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

% 

SIUNTIMAS 
PINIGU 

LIETUVON 

Jau gauname tikrai 
Lietuvišku* pasnortus j 
keletą dienų. Jei dar 
pasporto neturit tai ra
šykit tuo jaus pas mus: 

LIETUVIŠKA 
LAIVAKORClUl 
AGENTŪRA 

International lruZeJu Inc. 
DEPT. D-3. 

136 East 42-nd Street, 

Bureau 
W. U. KAIRYS, Vedėjas. 

New York, N, Y. 
Jei norit gauti pasporta, jei norit pigiai nuvažiuoti Lietuvon ant dL-
užiauslų, ekspresinių laivų, jei norit pigiau nusiųsti pinigus Lietuvon 
ir kad jie butų aplaikyti į 4 savaites, tai tuojaus neatidėliodami 
kreipkitės pas mus! gimtai Lietuvių važiuoja kas savaitę per mus. 

IEŠKAU 
4 ar 5 kambarių, kad butų elektra, 
vanos ir kiti patogumai, esame du 
žmonės. Butų gerai, kad rastųsi Cice-
roj ar apielinkėj. Kaą turite kamba
rius praneškite 

J. L., 
1322 So. 50th Court, Cicero, 111. 

EXTRA BARGENAI. 
Dviejų ir keturių pagyvenimų nau

jas mūrinis namas visi įtaisymai pa
gal naujausios mados; gražu* Sun 
parlor, elektros, vanos, garu apšildo
mas, cementuoti basementai, laundry 
tubs, ice baksai, geso pečiai; padla-
gai triming dark Mahogany. Kaina 
$12,500; įnešti $1,500, likusius ran-
dom. 

"Vieno pagyvenimo naujas mūrinis 
6 ruimų namas šiltu vandeniu apšil
domas, cementuotas basementas, 
laundry tubs, Sun parlor, didelis aug-
štas Ice baksas, guzo pečius. Viskas 
po naujausios mados įtaisyta. Kaina 
$7,000. Jnešti $1,000, likusius kaip 
randa. 

Dviejų pagyvenimų naujas mūri
nis namas po 6 ruimus, steam heat. 
Storas ir garadžius po naujausios ma
dos visi įtaisymai. Kaina $12,500. 
Jnešti $2,500, likusius kaip randa:. 

Penkių ruimų namas, Stucco furn-
ace heat, naujai cementuotas base
mentas, laundry tubs, Ice baksas, 
elektriką, boileris, vanos, didelis aug-
štas. Kaina $6,250. Jnešti $700, liku
sius kaip randa. 

Dviejų pagyvenimų naujas mūrinis 
namas po didelius keturius ruimus, 
maudynės, šiltu vandeniu apšildomas, 
Sun parlor, elektra, vanos, cementuo
tas basementas, laundry tubs. Kaina 
$12,500, įnešti $1,000, likusius kaip 
randa. 

Ant šito special bargeno pasisku
binkite kas norite turėti gerų namų. 
Namai randasi ant 79th St. ir Ash
land Ave. ir ant 95th St, ir Michigan 
Forest ir Calumet Aveniu. Tai yra 
smagiausios Chicagos vietos ir ge
riausios transportacijos. 

Gausite su kiekvienu namu apdrau-
<dimo raštą gvarantuojantį visoj A-
merlkoj žinomos* Chicago Title and 
Trust Kompanijos. 

Atsišaukite greitai pas 
'ADAM MARKŪNAS 

847 First National Bank Bldg., 
68 W. Monroe St., Chicago, Iii. 

Telefonas Raiulolph 7400 

ANT PARDAVIMO. 
Namas 2 rendų po 4 kambarius ir 

basementas, geram padėjime. £"^0 So. 
VVincester Ave. Atsišaukti: 

2023 \V. r>oih Street 

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

• 
Thos. Krame rT 

112tli Street & Tumer Avenue 
Mt. Grcenvvood, 111. 

Pigiai ant pardavimo namas ir 2 
lotai; gera vieta; galima laikyt karvę 
ir vištų; graži apielinkė; pus<> bloko 
nuo Archer Ave. karų linijos, 3. blokai 
J vakarus nuo Crawford ave. 

Adresas: 
5125 I r i pi i \ \« \ . Chicago, 111. 

EXTRA. ^ 
Parsiduoda saliunas s ir Bowllng 

Alley su elektros šviesa; randa pigi. 
Labai geroj vietoj randasi visokių 
tautų apgyventa o daugiausiai Rusų. 
Pardavimo priežastis turiu važiuoti 
an,t savo fanuos dirbti. Turi but par
duota trumpu laiku pigiai. 
2744 W. 18lh St., Chicago, 111. 

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 St. At
sišaukite pas 

Joną Venckų, 
3827 So. Halsted St., Chicago, 111. 
—""'-- • mmmm \ • - - — • —• i ••-• - — - n . 

ANT PARDAVIMO 
grąžas marinis moderniškas 
namas, akmens priešakis, trijų 
pagyvenimų po 6 kambarius , 
steam heat, elektros šviesa, c £ 
mentinis basementas, ąžuolo 
finish visur. Book-cases? lotas 
48x125 pėdų. Namas t iktai 
penki metai s tatytas . Randasi 
ant Lowe Ave., a r t i 33-čios. 
Kaina piktai $16,500.00. 

IONATIUS CHAP & Co., 
31st & Wallace Sts. 

LIETUVIS 
Vaist ininkas A. BELSKIS nupirko Bischoff'o Aptieką 

1900 South Halsted Street 
Patarnavimai bei patar imai teisingai suteikiami. 

Tel. Canal 114 

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% ui 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. 

Jurgis Žakas, Pirm. Antanas Overlingas, Rast 
901 W. 33rdSt . 3201 Auburn Ave. 

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

— 

DOVANAI TIKIETAS 
DOVANAI. 

Kiekvienam norinčiam pamaty
ti mųs puikias farmas Lietuviu 
kolonijoj pietinėj dalij Illinojaus, 
kur yra cistas sveikas klimatas, 
žeme kur geriausej auga visokie 
Javai, -Upeliai kur galima žvejo
ti ir kiti visoki parankumai prie 
vietos, kaip tai pradinės ir augs 
tesnes mokyklos, Bažnyčios, tur
gavietės ir taip toliau. 

Farmu turime visokio didumo, 
taip kad kiekvienas galėsite išsi
rinkti kokios tik norėsite. Važiuo
kite dabar, nelaukite pakol užeis 
blogi laikai Mieste. Ant šių farraų 
jausitės taip kaip Lietuvoj esate. 
Platesniu žinių klauskite pas 

S. SLONKSNIS. 
3357 S. Halsted S t , Chicago. 

Tel. Boulevard 5009. 

ANT PARDAVIMO. . 
Negirdėta proga gauti gražių 

dviem pagyvenimais mūrinį 
namą ir t a ippa t gerai išdirbtą 
biznį. Pirmos klesos knygynas 
ir cigarų krautuvė . Namuose 
naujausi įtaisymai^ ka ip v a : 
visame name gazas, geriausi 
elektros įvedimai, maudynės 
abejuose pagyvenimuose, base
mentas, akmens pamatas 2 pė
dų i r 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 dur įs 
ir landai ta ippat ąžuoliniai. 

Parduosiu namą ir biznį vi
dutine kaina dėlto kad išva
žiuoju į Europą. Atsišaukite 
tUojaus į 

P. MAKAREWICZ, 
1757 W. 47th St., Chicago, UI. 

STEBĖTINAI PIGUS 
3 augštų muro naujas namas, 
3 pagyvenimų po 5 kambarius , 
beismentas, viršus, puikioj 
vietoj an t Bridgeporto. Savi
n inkas važiuoja į Lietuvą. Šį 
namą paaukaja t ik $7,500. Pa
siskubinkite. 

S. SLONKSNIS, 
3357 S. Halsted St., Chicago. 

Tel. Boulevard 5009 

;\\ imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

P. CONRAD I 
LIETUVIS FOTOGRAFAS Į 

3130 S. Halsted St, Chicago, Dl. § 
, Kurie gaunate paveikslus i i Lietuvos 

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno i i kelių skir
tingų. S 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselljose, grupes, 
pavienius ir tt, Darba atliekame kuoge-

riausia. Phone Drover 6 36 9 

i 

s i 
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PRANEŠIMAS. 
Daktaras Makaras, Lietuvis 

Atidarė dar vieną ofisą savo namuose, 
10538 PERRY AVE. ROSELAND, ILL 
Iš ryto nuo 8 iki 9; ir vakare nuo 5 iki 6. 

OFISAS: 109G0 MICHIGAN AVE. 
Vai. ryto 10 iki 12; po pietų 2 iki 4; vak. 6-30 iki 8-30. 

Telefonas Ofiso ir Rezidencijos, tULLMAN 342. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 
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PRANEŠIMAS 
i West Pullman'o Lietuviams i 

Šiuomi pranešu West Pullmano Lietuviams, kad aš 
a tp i rkau didelę ir gerai įrengtą aptieką nuo R. F. Bogue 
po numeriu 523 W. 120th St. Tai-gi meldžiu savo tau
tiečių atsi lankyti pas mane su receptais ir su vais tų ' rc i -
kalais , o aš užtikrinu malonų i r teisingą patarnavimą. 
P r i e šios aptiekos y ra caš to sto-tis, American Express 
Co. agentūra i r ger iausia įrengta soda fountain. 

Į A . KARTANAS, Aptiekorius | 
I 523 West 120 Street W. Pullman, 111. | 

i 
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MUZIKA 
BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas . . 

Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m. 
Mokinama įvairių muzikos Sakų. Užsirašyti galima bile kada. 

3259 South Halsted Street Chicago, DL 
Telefonas Boulevard 9244 
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MAHANOY CUY, PA. į namus. Nors žmonių susirin-
lvUgijų buvo daugybe, vienok 
jų tarpe nebuvo patėmyta 
begėdžių — girtuoklių ar peš
tukų, iš kurių butų ujalėję pa-

Lietuvių Diena Lakeside, 16 
Rugpjūčio, jau praslinko, tad 
čia talpinu žnipsnelį žinių a-
pie įvykusį apvaikščiojimą ir sipiktinti dori žmonės arba 
pasekmes tos dienos. 

Iš pat ryto buvo labai gra
žus oras, bet nuo 10 valandos 
apsiniaukė ir protarpiais lijo. 
Per pamaldas ir pamoksle ne
lijo. 

Po pietų 2 vai. prasidėjo 
programas girioje ant pagrin
dų tam tikslui priruoštų. Kal
bėtojais buvo kun. D-ras Bar-
tuška ir kun. J . Žilius, Lietu
vos Misijos narys. Protarpiais 
buvo sudainuota daug gražių 
dainelių, kurias dainavo se
kantieji bažnytiniai chorai: 
Mahanoy City, Mt. Carmel ir 
Tamaąua. Baigiant šitą pro-
gramo dalį pradėjo ir vėl li
ti, todėl tolimesnė prog varno 
dalis likosi neišpildyta. Žmo
nių buvo susirinkusios didelės 
minios, bet dėlei šlapumo la
bai anksti pradėjo skirstyties 

svetimtaučiai. 
Rugpjūčio 29 tapo sukvies

ti Liet. Dienos Komiteto na
riai į Mahanoy City dėlei su
tvarkymo ir patvirtinimo ga
lutinos atskaitos, kuri atrodo 
sekančiai: 

t 
Įplaukų buvo $2,487.24 
Išlaidų buvo . . . . . . * 1,492.29 
Grynas pelnas 992.95 
Prisiminus kun. Bartuškai, 

kad pribaigti iki pilnam tuks-

'inigai jau pasiųsti pirmi
ninkui tos prieglaudos, prela
tui kun. Januševičiui, Kau
ne. 

Presos komisija. 

WESTVILLE, 1LL 
>•* 

Rugsėjo 12 d. čia Moterų 
\pšvietos draugija buvo įren
gus prakalbas. Kalbėjo nepa
žįstama moteris, ar mergina. 
Žmonių buvo nedaug: kelios 
moterėlės ir pustuzinis vyrų. 

Kalbėtoja mažai kalbėjo a-
pie moterų reikalus, o daug a-
pie Dievą, kunigus ir valdžią. 
Sakė, kad kunigai ir valdžia, 
tai vienas jungas. I r daugiau 
panašių niekų pripasakojo. 

Užsipuolus ant Lietuvos 
valdžios sakė nereikia pirkti 

tančiui, tuojaus tapo sudėta bonty ir neremti vald. nežiūrint 
Aukojo sekantieji asmenys: 

Po 1 dol.: Kun. Bartuška, 
kun. Česna, V. Lapinskas, K. 
Diržis, J . Radzevičiui, M. Ga-
velė. Smulkių $1.05. 

Tokiu būdu pasidalė apskri
tas $1000.00 pelno. 

Visą pelną nutarta teikti 
kaipo pašelpą "Kūdikėlio Jė
zaus ' ' prieglaudai, Kaune. 

" • 

ATSKAITA BUVUSIOS RUGPJŪČIO 16 D., 1920 M,. LAKE 
SIDE PARK (E. MAHANOY JNCT., PA.). 

Įneigos. 

Nuo Mahanoy City stando ; . . . $357.27 
Nuo Girardville stando ; 255.70 
Nuo Mt. Carmel stando 103.96 
Nuo Tamaąua stando 53.75 
Nuo gėrimų stando 717.38 
Nuošimtis nuo parko pramogos 229.48 
Guzikėlių parduota už 278.40 
Tags parduota už 169.65 
Vėliavėlių parduota už 88.10 
Pennants parduota už 
Nuo šokių salės 
Kolektos surinkta per pamaldas . 
Nuošimtis nuo bufeto 
Auka Mr. Snyder '. 

Kun. Dr. Bartuškos 
Kun. P. Čėsnos 
Vik. Lapinskio 
Kaz. Diržio 
Jono Radziavičiaus 
Mot. Gavelio 
Ant. Valentanavičiaus 
Juoz Neverausko 
Vinc. Supranavičio 

• • • • • 
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11 
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54.00 
30.50 
82.00 
50.00 
10.00 

1.00 
1.00 

# 1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

.50 

.30 

.25 

kokia j i nebūtų. Vienas vyras 
neiškentęs paklausė kalbėto
jos, kas bus, kada mes nerenir 
sime savo valdžios. Kalbėtoja ~ 
nežinodama ka atsakyti tik | fi 
raudo fr vandenį gėrė. Tada 
mųs ' * apšviestunės' ' kad pa
leido savo burneles, tai žmo
gus turėjo net iš svetainės iš
eiti. 

Ar turėjo kokia moralo nau
dą ta moterų draugija pasi
kvietusi tokią kalbėtoją, težino 
tik ji viena. 

Mūsų taip vadinami tauti
ninkai visuomenės darbe eina 
lig vėžiai. Kuomet andai buvo 
sušauktas bendras susirinki
mas pasitarimui apie pasitiki
mą ir priėmimą Lietuvos Fi
nansinės Misijos ir buvo įneš
ta rinkti bendriją komisiją 
bonų pardavinėjimui, tai tau
tui inkai sakė, jog gera i r ta, 
kuri yra, t. y. sudaryta iš' vie
nų katalikų. Kelioms dienoms* 
praėjus, girdžiu, mųs tautinin
kai šaukia susirinkimų, rinki
mui naujos komisijos. J ie gal 
pavydi, kad senosios komisi
jos pasidarbavimu Westvillėj 
bonų parduota daugiau kaip 
už tris tūkstančius dolierių. 

Mųs tautininkai nuolatos 
šaukia norį vienybės, o patys 
tą vienybę ardo. 

Paukštelis. 

ARNo1Ka
t
d i"' ! T M T r u m P I N I G U S ? 

.£-*.M^ pU k ^ n Gautu Siunčiamus* * * y * V - * *•* »-* • 
Kad nori keliauti į Lietuva tai gali laivakorte pirkti į LIEP0JU (LIRAVA). 

V ' 

Ka<J nori pirkti draftą bile kokios šalies pinigų, pagal kasdieninio kurso, tai mes jum 

geriausia patarnausime. 
- - " 

Teiringumas, Mandagumas ir Patarnavimą. 
yra Mūsų Pamatas 

VERTA KIEKVIENAM LIETUVIUI SUSIPAŽINTI SU 

.. 

Pirmutiniu Lietuviu Valstijiniu Amerikoje 

Ant Kampo 22ros ir Leavitt Gatvių 
IlllllllllllllllllllllllitlEiilIlIlfllIirilllllflItlIlIJIIIlIIIIIiilIlIlIlIlIltlIlIllIlllIlIlIlIlIAJIIIIIIISIflIlIlIllIlI 

ir perviršis i UI. oo 

Viso • « • • . . . . . . • • • • • • • • • • • • ,$2,487.24 

Išlaidos. 

va kare. 

Turtas daugiau kaip $1,350,000.oo 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii luaiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiHiiifiiiiifiuiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiii 

VALANDOS: — Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piety, Utarninkais ir Sukatomis iki 8:30 

• •••••••HUHUHHMHHiiuiajiiaiaia 
— ^ — — 

ROSELAND, l £ L . 

Jos. Harvilla už gėrimus $533.10 
W. D. Backauckui už spaudos darbus 36.50 
J. A. Larkin už Ice-cream ir • S O O l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~r_.~r.UU 

J . Buškui už audekle. \ , 29.25 
V. Lapinskui už fruktus, cigaretus ir tt 41.12 
V. Yusaieiui už naudojimą automobiliaus 10.00 
A. Danisevieiui už naudojimą automobiliaus 12.00 
E. Rutkauskui už naudojimą troko per dieną 25.00 
A. Kubertui už mėsą ir duoną 35.75 
Bažn. chorui už kambarį susirinkimui 1.00 
K. Diržiui už krasą, pasiuntimui apgarsinimų 60 
M. Yanulevieienei už skalbimą audeklų 4.00 
Denney Tag Co. u ž " t a g s " 29.00 
National Ticket Co. už tikietus 16.50 
Orkestrai . 42.00 
S. Petruškevičio lėšos 3.10 
Už dovanas (prizes) 5.00 
J. V. O'Connor už slieet paper 2.40 
J . D. Cleary už saldainius 41.10 
Tautos Fondui už vėliavėles 75.00 
Expresas 72 

Sekretoriaus išlaidos. 

Keystone Badge Co. už guzikėlrus 66.50 
Expresas . .75 
Slaek Mfg. Co. už canes 1.90 
Už vėliavą 5.35 
Už ženklelius darbininkams ., 9.92 
Už pennants 30.36 
Už rašliavą , , „ 5.14 

Šiuo pranešu visiems rose-| 
landiečiams, kad L. B. Kry
žiaus rėmėjų 67 skyrius ren
gia gražų vakarą sekmadie-
nyj, Rugpjūčio 19 d., Visų 
Šventų parap. svet., 10806 
Wabash Ave., 7:30 vai. vaka
re. Bus išpildyta graži pro
grama. Bus užkandžiai ir kito
kių margumynų. Visi kviečia
mi susieiti. Pirmutinė tokia 
proga. Daugiau tokių Bose-
landė nebus. 

Rengimo Komisijos vardu, 
Jurgis Mockus. 

FERRATEO Bl 

ez 

SAUGUS VAZIAViMAS LIETUVON 
TIESIOG = = = = 

' •n 

Per LIEP0JU Laivakorte . $145.00 

Patikima*, tonikas bitter 
wine i r atitaisantis ir at
naujinantis sveikatą ir duo-

• dantis tvirtybę. 

J is turi savyje 18 nuošim
čių Alkoolinio Port Wine 
vaistinių kombinacijų įvai
rių labai sveikatingų dalių. 
Reikalauk Drugštoriuose, 

arba rašyk: 

B. R. K0ZL0WSK1 

Per HAMBURGĄ Laivakorte $120.00 
' PAŠPORTUS IR VISKĄ KAS R E I K I A K E L I O N I B J PARŪPINA ATSAKAN
ČIAI. 

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

« UK>ka grynais pinigais paskutinėse pašose ir pristato kvitą siuntėju j su parašu paė
mėjo. 

PINIGAI NUEINA J 40 DIENU 
DRAFTUS parduoda \ L I E l u V A ir visas swelo daas pagal dienos ku ;*sa o trz 

suma virš $1,000,00 dar pigiau. 

• 

A. PETKAUS S. L. FABIAN 

Viso išlaidų $1,487.24 
Įneigų $2,487.24 
Išlaidų , $1,487.24 

Į r— 
Pelno f. $1,000.00 

, Mart. Geležėlė, pirmininkas 
Sofija Rutkauskaitė, sekretorė 
Mare. UyįaJBMb iidMnkas-

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčiama 
greičiausia 

per 

CENTRAL 
MFG, DISTRICT 

BANK 
1112 West 35th STREET 

GALITE SIUSTI ŠJ VAKARĄ 
NUO 6 IKI 8 VALANDAI 

BANKO TURTA& VIRS 
$4,000,000.00 

4755 So. Loomis Str. 809 W. 35-th. St. (kampas Halsted ir 35-tos gatvių.) 
Chic-«o, -0-

AMERICAN EUREAU 
A PETKAUS ir S. L FABIAN Vedėjai. 

Vofeados: nuo 0 ryto iki 6 vakare kasdiena 
V AKABAIS iki 0 valandai—Ltarniiikai-. K«'t vergais ir Subatomis, 
NEDALIOMIS iki 8 valanda po pietų. 

= 
Xmmmm' 

J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAM 
VAL. Vakarais 7 iki • 
Nedėliomis 11 iki 1. 

450» S. Ashland Ave. Chicago, 111 
Pbone Yaada 1054 

a * • • • • • - • - » » - » - - Į » - - « « - - » i 

L/K. o* BIEJZIU. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tai. Canar 6222 
Rea. 3114 W. 42nd Street 

m Tel. McKinley 4988 
^5g--^-gig3ryagg-ys^=- ir^^st. sausas 

s / 

- • • • ' • • ' ' = 
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\ Telefonaa Bęnie-rard U M 

BR. 6. KASPUTIS 
DENTISTAS 

MSI S. Halsted Str. 
' BALANDOS: »-—12 A> U. 

V—6; 7—2 p . M. 

1 
i -

ac 1 • • • , ! " S S 

Resld. 11W Independeuoe Blvd. 

0 S . A . A . ROTH, 
Valką U riau obrooldlm Ugą 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—I po 
10—12 A 

Oftaaa: 2064 So. BoiJOOOjBt, 

DIDŽIAUSIU ĮlETUVlSKt KRAUTUVE CHICA60JE 

PB\RL QUBBN KONCBKT1NA 

NUI0KES1 PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena i i didžiausių Cbicagoje 
Parduodame už žemiausią kaina, kur kitur taip Aogauoi 

-Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra aaujau
si os mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių goriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia- Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisomo laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4*93 So. ASHLAND AVB.f CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVBB 7809 

\ 
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ŽYDU REIKAU! MINISTERIJA. 
— 

Spaudos Skyrius. 

Biuletenis Nr. 1Ž 

Sir Stuarto Samuelio praneši
mas del žydų padėties 

Lenkuose. 

Baisioji padėtis, kurioj ran-
.dasi Lenkų gyventojai Žydai 
pasiarųjų metų laike juo to
liau vis labiau atkreipė į save 
tautų bei valdžių domę visuo
se žymesniuose Europos laik
raščiuose. Dažnai galima buvo 
rasti straipsnių ir žinių apie 
Žydų persekiojimus Lenkuose 
ir aštriausio papeikimo tokiam 
pasielgimui su gyventojais 
Žydais. Kaip yra žinoma A-
merikos Jungtinėms V aisti 

1919 metais siuntė tamv ^ u n S o s apsauga. 

rius ir šaukiamus prasikalti
mus, kuriiį, dėka tiek daug ne
laimingų ir \nekaltų amonių 
buvo nužudyta. 

Pranešimas baigiasi šiais 
pasiūlymais, kuriuos Sir Sa-
mitelis įneša savo vyriausybei 
ir kurie, jo nuomone, gali pa
gerinti Lenkijos Žydų padėtį: 

1) Lenkų vyriausybei turi 
skubiai būti paliepta pravesti 
mažumų teisių normas, nusta 
tytas sutartyje, kurias ji 1919 
m. Birželio 18 d. padarė su 
Santarvės valstybėmis. Šioj 
sutartyj yra nustatytos Žydų 
mažumos teisės Lenkuose, ku
rios yra tarptautiniu keliu lai-
duotos ir randasi po Tautų 

joms, 
tikrų Komisijų su buvusiu pa-
siunrtjiiu Turkuose p. Morgen-
tau priešaky įštirt Žydų \)ti-
dečiai Lenkuose. Tam tikslui 
ir II-jo internacionalinio biu
ras siuntė ten prieš kelius mė
nesius Tardomųjų Koarsiją, 
susidėjusių iš žinomo anglų so
či jalisto Oskaro Cohno ir 
U oi i idų parlamento socija-
listiį atstovo Saphern 

x-*kl kurį laikų A-.'glų val
džia kaipo "baltųjų knygų" 
paskelbė pranešimų, kurį Sir 
Stuartas Samuelis jau įteikė 
del Žydų padėties Lenkuose. 
Sir Samueli ui buvo oficijaliai 

* Anglų valdžios pavesta vykti 
Lenkuosna, kad ten vietoje 
smulkiai ištirti Žydų padėtį. 
Sir Samuelis apleido Londoną 
1919 m., Rugsėjo mėli. pra
džioj, prabuvo Lenkuose apie 
3 mėnesius ir tuo laiku smul
kiai susipažino su visais Žydų 
persekiojimais, ekscesais ir 
skerdynėmis. 

Sir Stuartas Samuelis, rem
damas savo tardymu įvykių 
Krokuvoj, Lodzėj, -Vilniuje 
(kuriam jis paskiria žymi,ų vie 
tų) Lydoj, Pinske ir Lvove, 
kuriuos įvykius jis pažymi 
kaipo tipingiausius, prieina 
prie išvados, jog priklauso 
prie svarbiausių žudynių vi
soj to žodžio prasmėj,, kaip 
tai suprantama vakarų Euro
poj. Žodį "pogromas" Sir 
Samuelis supranta ekscesų, 
valdžios organizuojamų prieš 
gyventojų dalį, arba kai ata
tinkami valdžios tarnautojai 
nesigriebia jokių priemonių 
sustabdyti ekscesų arba įsi
kiša tik tuomet, kai jau per-
vėlu kad išvengti žudynių. 

Pranešimas nustato, jog yra 
privatinis, socijalinis ir ko-

• mereijinis gyventojų Žydų boi
kotas aštriausioj lytyj. Lenkų 
spauda uoliai darbuojasi boi
koto padėjimui sustiprinti 
ir'palaikyti. Sir Samuelis savo 
pranešime taip pat nagrinėja 
priekaktį, buk visi Žydai esų 
bolševikai. J is įrodinėja visą 
eile faktų, ypač nurodydamas 
į s< K'i j ai v ir ekonominę Lenki 
jos gyventojų Žydų pakraipų, 
kad toksai priekaištas yra ab
surdas, nes bolševizmas gy
ventojams Žydams reiškia vi
siškų ūkio suirutę ir vargų. 

Prie to bendro pranešimo 

5H 

čia turi galimybės kurti lais
vų jį tautinį gyvenime. 

J is rašo: "Galiu Tam3taį 
užtikrinti, jog Lietuvos vai 
džia gali laukti aktingos Ang
lijos fcydų paramos ir pagei-
bos. Mes labai ginam tųjų gu
drių ir legalę politikų, ku
rios Lietuva laikosi Žydų at
žvilgiu ir aš prašau Tamistos 
perduoti J usų kolegam, Vy
riausybės nariam, mūsų nuo
širdžių padėkų." 

PRIG^UDINĖJIMAS. 

2) Lenkų gyventojai Žydai 
turi gauti tikrų, o ne dirbtinų 
teisių lygybę. 

3) Visi kaltininkai eksce
suose ir persekiojimuose pi
liečių be tautos ir tikybos skir
tumo yra baudžiami ir nebau
stų vardai paskelbiami visų 
žiniai. 

4) Atstatytieji nuo vietų 
valdininkai rytų Galicijoj 'turi 
būti vėl priimti tuo pačiu ke
liu, kaip ir nežydai. 

5) Atstatytieji gelžkelio tar
nautojai ir darbininkai Žydai 
turi būti vėl priimti į jų vie
tas. 

6) Neturi būti daromi jokie 
susiaurinimai Žvdams norin-

w 

tiems įstoti į universitetus. 
7) Turi būti išleistas dek

retas, kuris paskelbtų boikotų 
neteisėtų ir uždraustų visas 
proklemacijas, remiančias boi
kotų. 

8) Visi internuotieji sto
vyklose turi tuoj būti statomi 
teismui ir su jais turi but 
žmoniškai pasielgta. 

9) Turi būti daromi pa
lengvinimai įvedimui naujų 
pramonių Lenkuos, idant di
džioji gyventojų Žydų dalis 
galėtų užsiimti produktinguo-
ju darbu. 

10) Anglų valdžių tur i teikt 
pagelbos Žydams emigruoti iš 
Lenkijos, duodama jiems ga
limybės važiuot į tokias vals
tybės, kaip Palestina, Kana-
da? pietų Afrika, Alzira, pietų 
Amerika ir k. šalis, kur gali
ma įvažiuot. 

U ) Turi būti įsteigti Ban
kai, kuriais Žydų visuomenė 
galėtų nžsitikėti, kad įdėti ten 
pimgus, vietqn laikyti juos, 
pas save arba namie. 

12) Geistina, kad prie Ang
lų pasiuntinybės Varšavoj bu
tų sekretorius, suprantųs ir 
kalbas žydiškai. 

Sir Samuelis yra vienas į-
žymiausių Žydų Angluose. J is 
yra žinomas kaipo Anglų val
stybės darbuotojas, o taip pat 
vienas Žydų tautinio ir sijonis-
tinio judėjimo vadovu. Jisai 
yra "Board oi' deputis" Ana
luose pirmininkas ir Anglijos 
Žydų atstovas Žydų Delegaci
jų prie Taikos Konferencijos 
Komitetas. J is yra brolis p. 
Herberto Samuelio, kuris ne
kartų *užėmė Ministerio vietų 

prijungti tam tikri pranešimai, įvairiuose Kabinetuose Ang-
prie kurių pridėti protokolai luose ir nuo š. m. Liepos 1 d. 
ir dokumentai. Savo pasako- yra paskirtas Vyriausiuoju 
jimuose Sir Samuelis nustato, Palestinos Komisaru, kuriam 
jog nei vienu atveju jis nega- pavesta kurti ten Žydų tautinį 
Įėjo įsitikrinti, kad prasikal- židinį. 
tėliai butų nubausti arba kad Didžiausia dome £>ir Stuar-
nuostoiiai butų atlyginti. j tas Samuelis seka Lietuvos 

Prieš baigdamas pranešimų valstybės atgimimų abelnai, o 
ypač ekonominį bei kultūrinį 
gyventojų Žydų gyvenime at-

kuriuos aš padariau tardymų, 
susilaikydamas, kaip tinka o-
l'icijaliai misijai, kurių man 
teko garbės attikti. Bet aš lai
kiau savo pareiga išreikšti tą
ją skaitomų, su kur'nio aš klau 

Karo Departamentas kų tik 
sužinojo apie ypatingai bjau
rų prigaudinėjimų kas link 
pergabenimo mirusių kareivių 
iš Europos. 

Vieno žuvusio amerikiečio 
laidotuvės vieta nebuvo pra
nešta Kapų užrašymo biuro 
oficieriui ir todėl kapas ne-
kįiomet nebuvo atrastas. 'Prie
žastis to buvo. ar sunaikinimas 
kano, kaipo pasekmės kokios 
ekspliozijos, ar neišpildymas 
pareigų nešiojant savo identi
fikavimo ženklelius. 

Ilgų laikų motina to karei
vio mėgino rasti kokių nors 
informacijų apie j į . \ l e n ų die
nų atėjo į motinos namus vy
ras, kuris sakėsi tarnavęs 
Prancūzijoje ir dabar narys 
Pašalinių Karų Veteranų ir 
sakėsi galįs surasti sūnaus ka

pų. Motina, tikėdama jo žo
džiams, įsakė jam surasti ka
pų, duodama už tai pini§ų, ku
rių reikalavo atmokėjimui 
lėšų AVasbingtone, kur rei
kėjo peržiifrėti rekordus. Kiek 
laiko* po tam, apgavikas atėjo 
vėl pas motinų ir pasakė jai, 
jog jau viskas sutvarkyta ir 
sūnaus kūnas bus pergabentas 
į Amerikų. 

Bet brolis -mirusio kareivio 
pats nutarė važiuoti į Wash-
ingtonų. Ten sužinojo, jog jo
kio klausinėtojo nebuvo. Jam 
pasakė, jog valdžia vedė tyri
nėjimų surasti kūnų, bet tas 
liko be pasekmių. 

Pragaišo bįednos motinos 
pinigai. 

Norintieji informacijų kas-
link įnirusių kareivių Kuropo-
je tegul susineša su Quarter-
master General, U. S. Army, 
Washington, D. C. Visuomet 
greitai ir teisingai bus infor
muoti. Nėra reikalo mokėti pi
nigų už pagelių ar už kapo pri 
žiūrėjimų ar už kūno pergabe
nimų. 

Cia Nėra Sekretas 
Ko/lel daugumas Lietuvių dirbančių skerdyklose deda savo tau

pumus į šių didelę Banką 

Ant kampo 47tos Gatves ir Ashland Ave. 
Chicago 

i 

/ I r juodei daugiau ir daugiau Lietuvių atrir ' šia liauka kasdiena. 

PRIEŽASTIS YRA 
KAD MŪSŲ KOSTUM1ERIAI YRA P ILNAI UŽGANĖDINTI 

SU MŪSŲ PATARNAVIMŲ ČIONAIS. 

Kad Jie Pasako Savo Draugams 
A P I E TAI 

>J 

« 
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ws.s. 
VARSAVINC-SSTAMPS 

1SSUED BY T H E 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

\ 

Jeigu nori gauti naujų taupymo kningute pamatyk Poną GRISIŲ 
ar Poną SEDEMKA prie langelio No. 16. 

Jeigu nori siųsti piningus Lietuvon arba norį pirkti šii'karte pa-
simatyk su Ponu GEČIUM prie langelio No. 4. 

ST0CK 
YASOS 

Bankas Ant Kampo 
47-toe ūmi. ir 

mista 
mūsų 
j. r. 

LAIŠKAS Iš LIETUVOS. 
Drauge mielas: Jei myli mus tai prisiųsk 

savo paveikslų, kad atgaivini u mūsų širdis. 
Patarimas. Jei vertas meilės, tai £ra vertas 
paveikslo. Paveikslas neasančiop ypatos at
gaivina praeitų laikų ryšius be žodžio. C) ta-

užganėdinsi save ir savo draugus, kad atlankysi 
paveikslų išdirbvste. Al1 eis Art Studio 
RASHINSKI 3202 £o. rialsted St. 

= 
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Ave. 
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PIRMAS MILŽINIŠKAS RUDENINIS 

ileiiKia OKAI (.IJA APAVIKTIMn b l t o j j r 

SUBATOJE, RUGSĖJO (SEPTEMBER) 18 D.. 1920 M. 
M. Mildažio Svet., 2242-44 AV. 2Srd PI. 

Pradžia :30 vai. vakare. , Įžanga 35c ir 50c 
Iiutj Htatoma vieno akto komedija "Žilo Galvon, Velnias V uodegon." 
Ant Juo milžiniško baliaus yra kviečiami visi VVeat Sidės ir apiel inkės 

^Lietuviai, vaikinai ir merginos, ueni ir jauni be skirtumo atsilankyti, o pilnai 
Kalite būti tikri, kad busite užganėdinti. Smagiai pasišoksite ir i lnksmai lai-
ka praleisite, nes bus skaniu gėrimų ir užkandžių. 

Todėl, visi U R A ! ant rudeninio baliaus, nes tai yra pirma tokia proga. 
Kviečia visus Širdingai atsi lankyti KOMITETAS. 

rsa 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo &AKAN-

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

P. KVORKA & SONS 

A. PETUAT1S S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

RKAJ. E S T A T E — I N S U R A N C E 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
IjaivokortuB 

X O X i W ; W l s A S 
809 w. ir«m wr. Oiksigo, UL 

jis rašo: " A š stengiaus per
duoti žiaurius įvykius, apie 

statymą. J is nuolat susirasi 
nė ja su Žydų Reikalų Minis-
teriu D-ru M. Soloveičiku. 
Viename savo laišką jis pa
reiškia savo karatą užuojautą 
Lietuvos neprikluaaomybei ir 

;ydavau liudytojus a#ie hmt- w w pasitenkiiiįjfla, kad Žydai 

VAIZBOS "MADONA" ŽENKLAS 
Uir«gi«truot» 8. V. P»t. Oflae. 

m 

Vaikai myli ji! Jie prašo dangiaus! 
Jis užlaiko viduriu»freroj tvarkoj. J i s vaikus padaro l inksmais ir 

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių. 
Saugus, uitiklmas, vidurius paliuosuojantis vaistas! Veikia greitai— 
maloniai. 

P irm negu pirkai, žiūrėk, kad "Bambino Lė le s" 
paveikslas butų ant pokelio. 

50c .va i s t inyc iosearba60c . su persiuntimu, užsisakant nuo išdirbėjų: 

F. AD. RICHTER & C0., Botk Terminai Bldg. No. 5, BR00KLYN,.«. f. 
— « • ' • • • I •! • • • « • • # ••• I ' I I — I 

1549-51-53 W. Chicago, Ave. 
arti Ashland Ave. 

Ga$h cj c;.t I i .^Lc-čuo. 
Telefonas Monroe 2500 

Krautuve atdara Seredomia ir 
Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais Iki 10 vakare. 

•F II • ! • • i - -u-Lr-ra 

Tei Drorar 704} 

Dr. C. Z. VezelU 
LIETI VUs DJCIfTĮSTAS 

Valandoe: auo 9 ryto iki 9 vak_ 
Seredorute a u o 4 lyg M vakare 

471S 80. A6HLAKD AVEHOat 
arti 47-toa G a n ė s 

. ' - • ' , ' Y*.. SE252SE*Kr«: 

Sd^^^^6««$ iQ«6e$Q«6®e«^eaO«J 

Dr.P.P.ZAUYS 
Lietuvis Deutistai 

10*01 So. MieJiigan, Aveone 
I fnHaM. 4U. 

VAlJL^DOfi: • Iki B vakarą. 

a<% 

SALUTARA B1TER11 

OR. 6. M. GLASER 
I' iakiikuuja 29 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan St. 
Bjertė S2-ro St.. Gliioa«o, 1H.J 

SPECIJALISTAS 
Motariškų, Vyriškų, taipgi «Ora-

aičkų l igų. 
OFISO VĄJ^ANDOS: |^uo 19 ryta* 
iki S po pietų, nuo 6 iki 8 va lan
da vakare. 
Nedėl iomia nuo 9 iki 2 po pi et. 

Telefonaa Tardą «i-7 
į 

- » - - • • - • • • • • « i • W 1 * M W I 
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Carter's U ttle Uver Pilis 
Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems 

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža p igulka 
Mažas JDosaa 

Maža Kaina 

Ejnmjmm netuHntift Ocleflr« 
yra |irit*u*.tiuii i&bii&fcukiii 
vtMa 

Tikras turi pas irašymą 

C ARTER'S IRON PILLS 
Juiui, iiagolbas, jMma^inkitc 

ir kitas mušu lekarstas naudoja 25,000 žmonių visoj 
Amerikoje. 100 Aptiekų yra mušu agentais. 

Tas liudija, kad žmpaės supranta gevą vertę 
mūsų vaistų ir per tai jas taip plačiai naudoja. 

Mes išdirbam savo fiaboratorijose daugeli 
įvairių vaistų, kur eion vieta visas neleidžia 
sura&yti. 

Mes esa«ic Viemutėlė vieta visoj A»er iko į 
kur galima gauti visokių žolių ir šaknų iš vi
so pasaulio pargabentų. 

Reikale rašykite mums: 

Salutaras Ciiem. D T K C I , 

SPECIJALIS IŠPAR-
DAVIMAS. 

Pertaisyti Mitcheils ir 
kiti karai. 

Ant mėnesiui mokesčių Pluano 

Kuinu 
$900 
1000 
1200 
1400 
1600 
1890 
1890 
2000 

Nuošimčio 

Išlygos 
Imokt't 
$350 

400 
600 
600 
700 
'J90 
800 
900 

nereikia 

$45 
50 
65 
€6 

. 75 
95 
85 
9o 

Mokesčių 
i mėn*«i 

. . t . ^%-

** tt 

ti »9 f9 

f t f r 

*' " 
f. f f 

mekčt Mort-

PROF. J. BALTRENAS, 

1707 So. Halsted 8tr. Chicago, III. 

P. S. Ant pareikalavimo pasiųsimu visą sąrašą mušu 
žolių, šaknų ir visų liekarstų. 

^ItlIlIlIlIlIlItttfilItttHHIlllItlIlIlIlIlIlIIIIIIIltlItlIllIllttltHIlllllllIlUttUllllliaillllMIMl 

gagre nereikia mokėt, Charges nereik 
mokėt Insurance. 

Kiekvienas karas yra inšiurintaa 
nuo ugnies ir vagių 80 nuošimtį aaro 
kainos per vienus metus be jokio kad* 
to jums. 

Tavo seną karą ( n e senesnj kaip 
1912) paimsime į mainus at*kaitIl«o-
dami jo vertę kaipo dalį jmokesčio. 

Visi Pertaisyti Mitcheils: turi tą. 
čia gvuranciją kaip ir Nauj i 

MiTCHELL 
2328—2334 So. Michigan A v 4 

2 SAI/KSROOMS 
Atdara dienomis, vakarais ir n e d ė l i o t i 

Telefonaa—V icfory384>6. 

http://50c.vaistinyciosearba60c.su
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DRAUGAS 
= C 

Šeštadienis, Ru£*. 18 1920 m. 
— - • 
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| Cicero, Iii. Naujosios Grožybes! 
I Šv. Antano Parapijos Svet. ir Sotie, 15 Sf, ir 49 Courl 
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VILNIAUS 
!iii,i,i,„.iiiin:';iii:i::!i:ii 

Tlllllinillll!nilHI!l!l!MNI!l!HinnilllllHHmillliniMIIMIi!!!)!lll!lllllll!!l!llllllll(llll!lllllltllllllliill!llllil!IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI!IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII 

llll»tlIIIIMIIIIllMttlliHlllllililll:lIIIIHinillllll»»lfllMMIIIIIMfIllllllllllllliIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIiMlltMIMIItn»ltlllltHIMillIHIIIMHIMM«tiMitIltr _ 

Jau Eina Prie Pabaigtuvių | 

Subatos vakare, Rugsėjo 18, 7 valandą, 
Nedelioj, Rugsėjo (Sept.) 19; Užbaigt u ves, j 

Nuo 3 po pietų iki vėlumos nakties. 
• - — . - - • — . | 

AVIUKŲ, KIAULIUKU, ŽĄSIUKŲ, ANTUKŲ ir visokiu gerybių galėsite laimėti. | 
Kviečiame visus Ciceros ir Chicagos Lietuvius. 

v Kermošiaus RENGĖJAI. . 
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"""ČHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. | VIENAS PAIMTAS, DU 

PAŽEISTU. 
Šeštadienis, Rugsėjis 18 d., 

Juozapas Kup. 
Sekmadiensi, Rugsėjis 19 d,, 

Ja.nuarius, kauk. 
Pirmadienis, Rugsėjis 20 d., 

Eustakijus. 

_ _... 

AGENTAI SEKIOJA RADI
KALUS. 

Vidumiestis stipriai apsaugo 
jamas. 

Chicagos viduniiestyj poli-J 
Sija stipriai apsaugoja svar
besniuosius bustus, Jygiai ka»-
pir federalius trobesius po ek-
įpliozijos New Yorke. 
į Tuo tarpu federaliai agen
ta i sekioja ėia paskui žinomus 

Geležinkelio Lake Sliore 
sargas-panaktinis vakar anks
ti ryte pranešė (Mark nuova
dos policijai, jog aštuoni va
giliai krausto prekes iš ge:e-
žinkelio vagono. 

Nurodyton vieton tnojaus 
išvažiavo J) detektivai ir kaip 
kar tas susidūrė su vagiliais 
kuomet tie, apsidirbę, vežėsi 
prekių automobiliu. 

Prasidėjo kova su šaudy
mais. Vagiliai pametė auto
mobilių ir pasileido bėgti j 
užkabarius. 

Pasekmėje vienas sugautas, 
(ii kiti pabėgo. Išaušus poli
cija dviejose vietose atrado 
kraujo lašu. Iš to spėjama, 

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 

DVIDEŠIMTS METŲ SU
K A K T U V Ė S . 

radikalų vadus ir nori patirt i 
j į apsivertimi) tomis dieno- | k a ( l kitu du pašautu. 
mis. 

Kituomet čia susprogdinta 
pastos buste pamesta bomba 
jau beveik buvo pamiršta ir 
gyvenimas plaukė paprasto
mis vėžėmis. Šiandie-gi, po 
baisaus nuotikio Ne\v Yorke, 
ifnaujo atsiminta tas radika
lę darbas ir išnaujo imta vei
kti prieš radikalius gaivalus. 

Suimtas 
sėbrus. 

gal išduos savo 

" B U R D I N G I E R I U S " A P 
MUŠCS ŠEIMININKC. 

• > 

GALI BUT PIRMASIS 
JUODAS T E I S Ė J A S . 

Cbieagoje ' vienu iš kandi
datų republikonų partijos i 
munieipalius teisėjus nomi
nuotas juodas žmogus, James 
Ą. Scott. Je i ateinančiais rin
kimais jis butų išrinktas, tai 
Chicago primų kar tu turėtų 
juoduką teisėjų. 

Mrs. Mary Smith namuose, 
601 So. Morgan gat., bur-

dingieriavęs Jobn Banard, tu
rįs savo namus po muti. 3404 
So. Union avo. Pakilus gin-

< 

del m o k e s t i s už " b u r -

Daugybė žmonių moka 
dalinti prabėgantį laikų nuoti-
kiais ir ta ip akylai sekdami 
gyvenimo atmainas da r iš
moksta kaip išvengt rytojaus 
dienų paklaidas. 

#nionės,kurie nesimokina p r a 
citimi, tankiausia gyvena am
žinose paklaidose nebeįsteng
dami nei suprasti kas buvo ir 
yra priežastimi visų beskaicių 
kliūčių, kuriq»mis gyvenimas 
ta ip gausiai išmargintas. Tan
kiausia iš tos rūšies gyventojų 
k ilsta visa eilė nepasitenkini
mų, abejonių, .nepasitikėjimų 
kitais ir net savimi. 

Rašydamas šitų straipsnelį 
ir maniau ta mintį pri jungti 
prie aprašymo dvidešimts me
tų sukaktuvių nuo Dievo Ap-
veizdos parapijos įsikūrimo. 

Kaip gražu žvelgti į tuos 
žmones, kurie geriausias pa
stangas deda su širdimi ir vil-
ėia, kad ta reta proga butų 
t inkamai išnaudota tam ben
dram, naudingam darbui* Pa
žvelgus į ki tus žmones gauni 
kitų įspūdį. J a u nebetenki to 
malonumo. I r klausi savęs, ko-

: i t imiimiif i i imii i !NiiHMi!isi i iMimii(!! i i ! im^ 

IJUBILEJUS IR BAZARAS! ( 
2 0 METU SUKAKTUVES 

s * * * • ___ D i e v o Apveizdos Parap. 
S - A , M, 

Rugsėjo: 1 9 , 2 3 , 2 5 ir 26,1$20 m. Nedelromis ir šventėmis 4 vai., 
Ketvergais, 7 valandą vakare 

E 

' Tas kermošius bus mokyklos svetainėj i r kieme. Kermošiuje bus visko ir daug gero,—muzikos, gardžių gė
rimų, skanių užkandžių ir daug visokių įvairumų. Visi kas tik ateis į kermošių gėrėsis, d'žjaugsis ir ras laime. 

Šitokio bazaro dar niekas nematė. Tai ne bent koks kermošiukas, bet 20 metų parapijos sukaktuvių grendi- -
I joziškas kermošius-jomarkas. Gyvulių ir paukščių yra daug iau negu Lincoln parke. 

Sukaktuvių rengėjai kviečia visus Chicagos l ietuvius j sukaktuvių didžiulį kermošių. Ę 
j?iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiintiiifiiiiiiiiifftiiiiinifiiHisiiiii!iii3 iiiiiiiiiitiiiftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF 

vauti tose iškilmėse. Dar aifk-
sciaus parapijinis Vyčių cho
ras nu ta rė išmokti naujas mi
šias tos dienos pamaldoms. Pa
rapijos susirinkime nutarė per
eiti visų, parapiją užprašant \ 
iškilmes i r parinkti aukų 
rengiamajam bazarui. 

Visi pirmieji pienai puikiau
sia pavyko. Sulyginamai ma
žai radosi tokių, kurie atsi
sakė. I r kaip pi rmas žingsnis 
viso darbo buvo padaryta*. 

Antrame pradėjo apsireikšti 
realiai nuotikiai. Pradėjo eiti 

del/ jie į rimtų dalykų žiuri dovanas nuo pavienių ir pra 

canrs 
d ą " tasai šeimininkę apmu-
šęs. Pasekmėje byla. Mrs. 
Smith reikalauja $1(),()(X) at
lyginimo. 

DIDĖJA SKAITLIUS ATEI
VIŲ. 

' S A U S I E J I " NUSIRA
MINĘ. 

Iš " p r i m a r y ' balsavimų 
pasekmių Chicagos " s a u s i e j i " 
išveda, jog busimoji valstijos 
legislatura išrtaujo paliksian
ti " s a u s a " , nes didžiuma at
stovų busiu neprielankus svai 
galams. * 

" S a u s i e j i " tad nurimę. Sa
ko nesama baimės, kad vals-

Illinois valstijos ateivių ko
misijos sekretorė Abbott pra
nešė, jog šiomis dienomis vis 
daugiau ir daugiau traukiniai 
atveža Chicagon naujų iš Eu
ropos ateivių. Iš Chicagos jie 
pasiunčiami į kitus miestelius, 
į kur turi su savimi adresus. 

Su tais naujais ateiviais, 
sako Abbott, valstija turi pri 
šakyje naujas problemas. 

t» 

Ruth Fuller, 2 metų, 1739 
Keat ing ave., nukri to nuo 

augs-trjoje butų a tšauktas ieškoji- prieangio iš 30 pėdų 
mo ir užgrobimo svaigalų įs-»tumos. I r tik lengvai apsidau-
tatvmas. • žė. 

tafp apsiniaukusiai ? (Jai tokias 
išvadas daro: " e t , jei per dvi
dešimts .metų gyvavimo nepa
vyko (galut inai) užbaigti dar
bas, tai ir toliaus gali ta ip bū
t i . " Sakvčia, tokia mintis vi-
s!>kai be pamato. 

P i rmiau^a reikėtų gerai įsi
dėmėti ir aiškiai pamatyt i , 
kad dū trečdaliu daVbo yra pa
daryta . Lieka tik viena dalis. 
Už tai ir reikėtų liautis aima
navimams laiką gaištnus, bet 
imties darbo, kad švenčiant 
dvidešimts penkių metų jubi
liejų butų pilnai užbaigta. Tai 
tiek apie skirtingą žmonių nu
simanymą ir jų charakterist i
kų. 

Dabar neprošalį bus trum
pai pabrėžti apie tą visą dar
bo aparatą, margumą, tai yra 
sukaktuvių iškilmes ir bazarą. 

Daugiau kaip pr ieš mėnesį 
visoms Dievo Apveizdos para
pijos ribose gyvuojančioms 
draugijoms buvo išsiuntinėti 
laiškai su pakvietimu daly-

monininkų. Draugijos rodžiai 
pranešė, kad mielai sutinka 
dalyvauti . I r ta ip tokiame 
gražame sutar t inume įsigalėjo 
ūpas, dvasiom pakilimas pasie
kė platesnes minias. Na, ir vi
si pradėjo laukti tos dienos, 
kurioj iškilmingai galės pasi
rodyti, kaip moka veikt ben
drai Die\;o garbei ir tautos 
naudai . 

Trečias žingsnis jau gata
vas. Viskas prirengta, priruo
šta. 

Sekmadienio rytmetyje sau
lutė kaž kodėl ilgokai pamigo. 
Žmonės nusiminė. Vieni kitų 
klausė: "Ne jaug i ta ip bus, 
nejaugi visas mųs prisirengi
mas nueis p e r n i e k ? " 

Apie vienuoliktą valandą iš
eina iš tamsių, juodų debesij 
šviesioji saulutė ir švelniai, 
meiliai, auksuotais spinduliais 
nušvinta ant pilkos, plačios 
Chicagos. 

Žmonės nudžiugo, kad vis
kas ta ip bus, kaittj'jie Dievulio 

prašė. Nustojo netus. 
Prasideda iškilmingos mi

šios. Galingais balsais choras 
pradeda " K y r i e . " Dideliu, ža
dinančiu prakilniu jausmu pri
sipildo bažnyčia. Toliaus eina 
įvairios giesmės: solai, kvar
te ta i ; verkianti smuiką, griau-
dus korneto nuniavimas, tai 
vėl t rambono balsas, tarsi , pa
skutinius žodžius tardamas ak
centuoja meliodijas. Kyla, di
dėja malding'umo jausmas 
kiekvienoje išbudusioje žmo
gaus sieloje per. visas pamal
das, t * 

Apie 2 valandą po pietų su
sirinko minios apie parapijos 
mokyklą ir bažnyčią. Muzika 
t raukia viena po kitos melio
dijas ir kas sykis gražesnes, 
gyvesnes, kati net ir posenių 
pakinkliai atjaunėjo i r matyti 
buvo, kaip visi ruošėsi inar-
suoti. 

Ta rp viso to žmonių mišinio 
Dievo Apveizdos mokyklos 
f lotas išjudėjo ant gatvės, tar
si, kokia viena dangaus dalis 
su angelais, visas baltas, it 
baltas debesis. Floto reikšmė: 
Dievo Apveizda (akis ) , žvel
gianti iš augštybių į žmonių 
gyvenimą. Iš dailės žvilgsnio 
labai buvo pavykęs ir gyvą, 
gražų įspūdį darė ypač tiems 
žmonėms, kurie tur i išauklėtą 
skonį dailėje ir tikėjime. t 

Paroda išsijudino iš vietos 
ir apėjus dalis parapijos su
grįžo prie bažnyčios durų laip
tų. Iš čia prasidėjo patri joti
nės prakalbosį pareiškimas 

prieš Lenkus grobikus. 
Svarbiausiu kalbėtojum bu

vo p . Vaškas, po įžanginės 

svarstymui daug svarbių dalykų. 
Valdyba. 

Amerikos Lietuvių liymo Kata-

Valdyba. 

kun. klebono Ig. Albavičio l i k u F e d e r a c i jo8 19 skyrius laiky 
kalbos. J i s mokėjo gyvai, r y š - l 8 U s i r i n k i r n ą sekmadienyj, Rugsėjo 
kiai nupiešti gyvenimą, ypač 19 d. Nekalto Prasidėjimo šv. P. 
įspūdžius, kokius įgavo viešė-! Mari jos parapijos svetainėje, tuo-
damas Lietuvoje. Ant ras kai- jau po pamaldų, 
bėjo ^svetimtautis. • j Visi draugijų bei kuopų atsto-

Visos demonstracijos ir iš- v a i kviečiami susirinkti, nes tu-
kilmės širdim, tai buvo kun^ f i m e l a b a i . u

d a u S •*«?>* « » " * 
. „ x . . .. kuriuos reikės apkalbėti. 

Albavicius. J i s sayo prakil
niu žmoniškumu nesigaili nei 
sveikatos nei tur to dėti ten, 
kur mato naudą tautai ir BaiZ-
nyčiai. 

Prakalboms pasibaigus mi
nios su pi atike bažnyčion pasi
melsti prie Švenčiausio Sak
ramento, padėkoti Dievui už 
pasisekimą. 

Po keturių prasidėjo alasin-
gas bazaras. Kiek ošimo, t ruk-
šmo, rodos, ir tos muro sienos 
nebegalės at laikyti nuo tokio 
žmonių bruzdėjimo. I r ma ty t 
visiems tas t r iukšmas puikiau
sia limpa p r i e širdies. Link
smus sau šnekučiuoja, juokau
ja. Jaun imas šoka, net žemę 
k ra to po kojomis. J e i kur ie 
žingeidaujat bazarais, t a i ge
r iausia vieta malonumą turė t i 
Aštuonioliktos bazare. 

Mamos vaikas. 

Ramygalieeiams, Truskaviečiams 
Vadoklieeiams Krekenaviečiams ir 
Anciškiečiams. 

Ramygalos progimnazijos namo 
fondas laikys nepaprasta susirin
kimą sekmadieny j , Rugsėjo 19 d., 
š. m., 7:30 vai. vak., Aušros Var
tų parapijos svetainėj, kuriame 
bus padarytas pirmas žingsnis 
įkūrimui buto minėtai progim
nazijai. Tat visi iš viršui pami
nėtų vietų ir apielinkių Lietuviai 
kviečiami skaitlingai susirinkti. 

A. Valonis, rast. 

PRANEŠIMAS. 

Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų Draugijos susirinkimas bus 
sekmadienyj, Rugsėjo r§ d., 1920, 
Šv. Kazimiero Vienuolyne, 2 vai. 
po pietų. t 

Draugijos Švento Antano iš 
Padvos mėnesinis susirinkimas į-
vyks sekmadienyj, Rūgs. 19 d., 
Imą valandą po pietų, Dievo Ap
veizdos parapijos svetainėje So. 
Union ave. ir 18-tos gatvės, Chi-
eago, 111. Valdyba. 

Nuoširdžiai kviečiami viii sky-
protesto Washingtono valdžiai !riai prisiųsti delegates, nes yra 

Mėnesinis susirinkimas Didž. L, 
K. Vytauto 1-mos Div. Raitelių 
Bridgeporte bus sekmadienyje 19 
d. Rugsėjo, 1920 1 valandą po pie-
tų, Šv. Jurgio parapijos svet. 32 
Pi. ir Auburn Ave.'Visi* nariai 
malonės laiku susirinkti nes yra 
svarstymui daug svarbių reikalų. 
Taip-gi reikės užsimokėti pomirti
nes, nes yra įnirę du nariai. 

8. Koncevičius, rast. 
mm 

w**waim*wšW***iši*išt*iĖišim*i* 

BALIUS 
— Rengiamas —-

Liet. Vyčių 13tos Kp. 
Rugs.-Sept. 19,1920 m. 
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SCH00L HALL SVETAINĖJE, 
4758 So. Honore Gatve 

Pradžia 7tą vai. vakare . . 

GROS PUIKIAUSIA ORKESTRĄ KAS ATSILANKYS NESIGAILĖS PUIKIAI LAIKA PRA
LEIDĘS VAŽUOTI NAMO. JAUNIMAS GALĖS ŠOKTI KIEK TIK JUSU SVEIKATA LAIKYS 
IR ŠIRDIS TROKŠ. ŠIS VYČIŲ VAKARĄ BE JOKIO PROGRAMO VIENI ŠOKIAI TODĖL 
VISAM JAUNIMUI REIKĖTŲ KOSKAULINGIAUSIA ATSILANKYTI IR PATYS SAVE VIE
NA ŽYGI UŽGANĖDINTI, į * 

KVIEČIA L VYČIU 13 KP. 
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