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METAI-VOL V. No. 222 

Lenkai Nekuomet Ne
gaus Vilniaus 

Taip Sako Lietuvos Ninisteris 
Puryckis 

Lietuvos Teritorijose Nėra Bolševikų 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. I RUSIJOS SOVIETAI GRŪ
MOJA ANGLIJAI. 

LIETUVA NEATIDUOS 
VILNIAUS LENKAMS. 

Bolševikai pildo duotus Lie
tuvai pažadėjimus. 

Kaunas, Lietuva, Rūgs. 19. 
(Rašo Chicago Daily Xews-
korespondentas). — Lietuva 
neatiduos Vilniaus jokiomis 
sąlygomis. Ir jei Lenkija del 
Vilniaus užsivarinės, ji pri
vers Lietuvą padaryti niil i ta
rinę sąjunga su sovietine Ru
sija. 

Taip čia pareiškė Lietuvos 
užrubežinių reikalu ministeris 
Puryckis. 

Kuomet aš jo paklausiau 
apie Lenkų užmėtinėjimus, 
kad Lietuva savo teritorijose 
leidžia veikti bolševikų armi
jai sulig padarytos slaptos su
tarties, jis atsakė: 

' 'Anglijos reprezentantai 
čia jau tyrinėjo tuos užmėti-
nėjimus. Esu priverstas už
ginti neteisingas Lenkų kal
bas apie kokią ten slaptą su
tartį Lietuvos su Maskva. Su 
Maskva nepadaryta jftkios ki
tos sutarties, išėmus taikos 
sutartį, kuri ratifikuota Rug
sėjo 9 ir kuri jau paskelbta 
viešai. 

Bolševikai pildo pažadėjimus. 

"Sul ig tos taikos sutarties, 
sovietinė Rusija pažadėjusi 
atiduoti mums tas visas lie
tuviškas teritorijas, kurios pa-
liuosuotos nuo Lenkų okupaci
jos. Ligšiol Maskva ištikimai 
pildo duotus pažadėjimus* 

PASIRAŠO PO TAIKOS 
SUTARTIMI. 

STOCKHOLMAS, Rūgs. 20 — 
Šiandie sovietinė Rusija su Suo
mija pasirašo po padaryta abiejų 
šalių taikos sutartimi. Pasirašy
mas įvyks mieste Dorpate. 

arti-4,000,000 gyventojų. Dau
giau kaip 10 nuoš. yra ŽydiĮ. 
Mes pasekmingai išrišome Žy
dų klausimą ir malonė tume 
tuo-žvilgsniu pamokinti Len
kus, kaip tas padaryti. Lietu
voje nėra pogromų, nors tarp 
lenkiškų ir lietuviškų Žydų nė 
ra jokio skirtumo. 

"Davus lygias teises Žy
dams gyventojams ir pripaži
nus jiems mažumos teises, 
mes turime juos savo vyriau
sybei ištikimus taip, kaip ir 
kitus visus gyventojus. Iš 
daugelio parubežinių miestų 
Žydų delegacijos prašosi pri
jungi i juos prie Lietuvos. 

Protestuos prieš pogromus. 
4 'Mes rengiame protesto no

tą Lenkijai prieš pogromus, 
kokie Lenkų atlikta Suvalkuo
se ir Seinuose. Nuosavybės iš
plėštos arba sunaikintos Sei
nuose. Nuostoliai siekia dau
giau poros milijonų markių. 
Atsimesdami iš ten Lenkai 
plėšė krautuves, užpuldinėjo 
moteris, daugelį sužeidė ir 
daugelį luošais padarė. ' 

Nelengva patikrinti kaiku-
riuos pranešimus apie pogro
mus. Pav., buvo pranešta, jog 
Baltstogėje pogromuose žuvo 
apie 500 Žydų. 

Per šešias savaites bolševi
kų valdžia Vilniuje pasižymė
jo tikruoju despotizmu. Bol
ševikai rekvizavo visokius 
daiktus kaip krautuvėse, taip 
dirbtuvėse. Sulig pranešimų 
miestą jie paliko aptuštintą. 

PERKREČIAMOS SPROGS
TANČIOS MEDŽIAGOS 

KRAUTU V ĖS. 
NEW YORK, Rūgs. 20. — 

Bombą pametusieji piktadariai 
vis dar nesusekami. Gaisrininkų 
departamentas patikrina sprogs
tančios medžiagos krautuvėse par
duotą medžiagą. Norima tuo ke
liu šį-tą susekti. 

NIEKAS IŠEIS IŠ RYGOS 
KONFERENCIJOS. 

RYGA, Rūgs., 20. — Iš Rygos 
konferencijos, matyt, niekas iš
eis, nes Lenkai delegatai mėgina 
vis tolesniai atidėti pačią konfe
renciją. Jie suranda visokių prie
kabių* 

Bolševikai nuomoniauja, kad 
Lenkai lukeriuoja, kuomet jų ar
mija vienur ir kitur pasieks gei
stinas rubežių linijas. Tuomet jie 
pradės tarties. Bet bolševikai sa
ko — nesulaukimas jų. 

Is visako matyt, jog bolševikai 
stovi geroje pozicijoje. 

GRAIKAI NEGAUS KONSTAN 
TINOPOLIO. 

KONSTANTINOPOLIS, Rūgs. 
20. — Graikams senai seilė varvė
jo žiūrint į šitą miestą. Bet Ang
lija Graikams pranešė, jog, gana 
jiems to, ką jau gavę. 

LENKAI TURI NAUJAS 
TAIKOS SĄLYGAS. 

Pareikalaus Lenkijai rubežių 
iš 1790 metų. 

Londonas, Rūgs. 20. — Čia 
gauta bevieliu telegrafu de-
peša nuo Tchitcberino, Rusi
jos sovietų užrubežinių reika-
lų komisaro. 

Depešoje pareiškiama, kad 
jei Anglija pertraukė politiki-
nes tarybas su Rusija, mini
steris pirmininkas Lloyd Ge
orge neprivalo nusiskųsti, jei 
bus pakeltas didis veikimas 
Azijoje prieš Angliją. 

Rytiniame kongrese, įvyku
siame mieste Baku, prieš im
perializmą paskelbta " šven
tasai karas . ' ' v * 

TAUTŲ SĄJUNGA RIŠA 
ALAND SALŲ KLAUSIMĄ. 

Pasidalino Vokiečių karo 
laivus. 

ANGLIJA NEDAUG TURI 

Londonas, Rūgs. 2 (kores
pondencija).— Praeitą vasarą 
Anglija turėjo taip menkus 
javų užderėjimus, kad ko pa
našaus nėra buvę pradėjus 
1914 metais. Tad sekantiems 
metams kitur pirkti duonos 
prisieisią kur kas daugiau, ne 
kaip paprastai. 

Šiandien duonos kepalukui 
mokama 25 c. Veikiai kaina 
pakilsianti, sakoma, ligi 30 c. 
arba* ir daugiau. 

Bet Šįmet - Anglijoje nepa
prastai paderėję miežiai. Ši
tie, sakoma, daugiausia bus 
pavartoti dirbdinti alųs 

Paryžius, Rūgs. 20. — Suo
mija su Švedija sutiko su 
Tautų Sąjungs tarpininka
vimu tųdviejų šalių nesutiki
muose del Aland salų, atsiran
dančių Bosnijos užlajoj. 

Tautų Sąjunga nutarė pos-
kirti komisiją ir šitai pavesti 
kuoveikiaus ištirti visą padėtĮ. 
Sąjunga pasižadėjo .greitai ap
sidirbti tuo klausimu. 

Prancūzijos ir Italijos karo 
laivynų ministenu pagaliaus 
padarė sutarmą, kaip pasida
linti Vokiečių ir Austrų karo 
laivus sulig Versailleso taikos 
sutarties. 

Prancūzija gaus 4 skraiduo
lius, prigulėjusius Vokiečiams, 
1 skraiduolį, prigulėjusį Au*-
pagaliaus 9 torpedines valtis. 

Italija gaus 4 skraiduolius: 
3 vokiškus ir 1 austrijinį ir 
pagaliaus 9 tarpedines valtis. 

2 
DARBININKAI SUGRĄŽI

NO GELEŽINKELĮ. 

Maskva Užtikrina Lietuvai 
Nepriklausomybę 

Baltgudijoje Paskelbtas 
Sovietizmas 

TROTZKY PASITIKI SAVO 
RAUDONĄJA ARMIJA. 

BALTGUDIJOJE PAS 
KELBTA SOVIETINĖ RES 

PUBLIKA. 
Sako, Lietuvai nepriklausomy

bė užtikrinta. 

-

briaudamos 
Lietuvos 

apdrausta 

30,000. DARBININKŲ UŽfi 
MĖ DIRBTUVES. 

Rymas, Rūgs. 19. — Praei
tą penktadienį darbininkai 
buvo paėmę savo žinybon 20 
mylių ilgio lengvų gel*\ž; 

jungiantį Rymą su Triro'i 
prigulintį vienai Belgų kom 

*.. . 
paiujai. 

Ant rytojaus geležinkelis 
buvo sugražintas savininkams 
kuomet raštu duotas jiems už- S o n ofensyvon. 

Maskva, Rūgs. 19. — Ru
sija šrandie yra stipresnė, 
kaip kuomet nors buvus mili-
tariniu žvilgsniu, pareiškia. 
Leon Trotzky, karo komisarą*, 
peržvalgoje militarinės padė
ties laikraštyje Pravda. 

Nauja Rusų ofensyva ruo
šiama, pažymi karo komisa
ras. Sekanti ofensyva, sako 
Trotzky, Lenkams įkvėps tik
rąjį taikos troškimą, ko šian
dien dar jiems trūksta. 

Nežiūrint atmušimo Rusų 
nuo Varšavos, šiandien sovie
tų armija vistiek turi užėmusi 
400 iš 600 verstų teritorijų 
pločio, ką buvo apėmusi 

Varšavos. 
;usomybė 

taippat 
įlija pn-

padarę BaltgncLžiai ir 
Lietuviai komunistai. 

i, >suota K **' ; i >ka parti
jos. Rusų armija šiandien su
lieja ir užartuoja savo spė
kas ir rengiasi naujon galin-

Copenhagen, Rūgs. 20. -
Baltgudijoje proklemuota so
vietinė respublika, sulig gau
tų čia suvėlintų žinių iš Kau-
AO. 

Tuo tikslu išleista prokle-
macija mieste Minske Rugsė
jo 7. Po proklemacija pasira^ 
šę Baltgudžiai ir Lietuviai 
komunistai su organizacijos 
" B u n d o " atstovais. 

Baltgudijos socijalistai re-
voliucijonieriai atsisakė prisi
dėti steigti naują respubliką. 
I r be jų prisidėjimo, anot ži
nių, Baltgiidija negali skaity-
ties pilnai nepriklausoma. 

Augščiausion naujos res-j 
publikos tarybon ineina vieni: 
komunistai ir " B u n d o " na-j 
riai. Oficijalėmis kalbomis 
pripažinta: Rusų, Baltgudžių, 
Lenkų ir Žydų. 

Bolševikai jau sugražino Šimtai žmonių persekiota, ar
ba areštuota ir keletas net nu
galabinta. 

GAL ATŠAUKS KARO LAI
VUS IŠ ADRIJATIKOS. 

mums keturias panktąsias da
lis nuo Lenkų paliuosuotų ir 
mums prigulinčių tų .teritori
jų. Jie sutinka pasitraukti ir 
iš likusios dalies, jei mes įsten 
gsime apsaugoti nuo Lenkų. 

"Nei vienas žemės colis, e- W a s h i n ^ n R 2 ( ) _ 
santis mūsų kontrolėje nepa- p r a n c n z i j a m I t a U j a s u t a r ė 

V a r t O J T e i k £ U n pabaigti ne8ntikimns A ( l r i- i a" a r m j į 0 & . . . , ' . . T tikos pakraščių klausime. Ta-
" Rugsėjo 14 Lietuvių-Len- \ . 

„ ° . . . v - sai sutarimas yra priešingas 
ku fronte pertraukti musiai. I 0 - r . ... * . , , . 

* _ •• T^ i •• • • puv. Valstijų vyriausybes no-
Konfereneija Kalvarijoje jau 
gamina pienus demarkacijos • . . . „ . . . , £ t l a d cia nuomoniauiama, kad linijai. Kuomet bus pravesta ,J ' ^ ,. .. , % , r ] , del to, turbūt, bus atšauk u 

Paryžius, Rūgs. 19./— čia 
Lenkų misija paskelbė, jog 
Lenkų delegacija Rygoje Ru
sijos sovietų delegatams in
duos sekančias taikos sąlygas: 

1. Lenkija proponuoja, kad 
jos rytiniai rubežiai turi su
tikti su linija buvusių Austrų-
Vokiečių apkasų (taigi iš 17-
90 metų rubežiai). 

2. Lenkija palankauja tai
kos konferencijoje leisti da
lyvauti Ukrainams su tikslu 
pripažinti Ukrainiįai pilną ne
priklausomybę, 

3. Lenkija reikalauja, kad 
Rusų sovietų armija evakuotų 
Ukrainijos teritorijas. 

tikrinimas mokėti didesnius 
. užmokesčius. 

Nepaliesta Amerikonų kontro- M i n i * t e r i s pirmininkas G^o 
liuojaina dirbtuvė. , h t t 1 ' k u r s l a n k ( i s i M l l a n e d ą u ' 

gelio senatorių buvo paklau-
Rymas, Rūgs. 20. — Mieste stas, ką vyriausybė mano da-

Terni, pietinėj Italijoj, 30,000 ryt, kuomet šiandien kuone vi-
Italų darbininkų užėmė visas _soj šalyj darbininkai peržen-
dirbtuves, išėmus vieną, ku
rią kontroliuoja Amerikonai, nes konstitucijos gvarantijas 

Terni yra vienas iš svar
biausių Italijos industrijos 
centrų. 

gia įstatymus ir net pamati-

Ministeris atsakė, jog j tą 
paklausimą jis paskelbsiąs 
svarbų pareiškimą. 

EKSPLOZIJA NEW YOR-
KE - TERORISTU 

SUIMTA 18 RADIKALŲ M. 
GENOA. 

ta linija, tuomet bus atlikta 
pirmieji žingsniai taikos kon-
fereneįjon. Mes norime, kad 
taikos konferencija su Len
kais įvyktų kuoartimiausiuoju 
laiku. 

Išrištas Žydų klausimas. 
4 'Lietuva šiandien skaito 

karo laivai iš Adrijatikos. 

Genoa, Italija, Rūgs. 20. — 
Praeitą penktadienį čia pa
mesta ties birža bomba. Plyio 
su pasibaisėtinu trenksmu. 
Padarė kiek* medžiaginių nuo
stolių. Bet nebuvo aukų žmo
nėse. * 

Washington. Rūgs. 19. — Sąryšyje su tąja ėkspliozi 
Vyriausybės išlaidos už Rug- j a suareštuota 18 radikalų. 

BUVO PADATA BOMBA — 
SAKO FLYNN. 

Agentai visur*' ieško žinomų 
anarchistų. 

pjūtį buvo 450 milijonų dolie-
rių mažesnės, kaip Liepos mė
nesiu, paskelbė pinigyno de
partamentas. 

1. 

Naujas "Draugo" Telefonas 
Roosevelt 7791 

• • 

Ekspertai sako, jog bomba tu
rėjo paeiti nuo anarchistų. 
Nes bombą padirbdinti reike
ta augštos išminties. 

RUGStJO 20 1920. 

Chicago: — Gražus oras šiandie 
ir rytoj; vidutinė temperatūra. 

Vakar augšeiausia temperatūra 
J į buvo 69 1., žemiausia — 61 1. 3 

New York, Rūgs. 20. — Slap
tos tarnybos agentai užvakar 
padarė nuodugniausiai kratas 
pasirengusiuose į Europą iš
plaukti garlaiviuose. Ieškota 
bombininkų, katrie čia pereitą 
ketvirtadienį atliko baisią pik
tadarybę suplaišindami bom
bą, nuo kurios sprogimo 3-4 
žmonės žuvo ir apie 300 kitų 
sužeista, neskaitant milžiniš
kų nuostolių finansiniam cent
re. fc 

sky su kitais trimis žmonėmis 
tuoj aus po ėkspliozi jos buvęs 
ant kampo Pine ir Nassau g. 
ir labai kvatoję (juokęsis). 

Brailovsky policijai pasisa
kė nieko nežinąs apie eksplio-
ziją. Bet prisipažino, jog tuo-
jaus po ekspliozijos buvęs 
Wall gatvėje. 

Sako, buvus bomba. 

Teisybės departamento ty
rinėjimų biuro viršininkas 
Flynn definitiviai paskelbė, 
jog ėkspliozi ją pakėlė nusta
tyta paskirtam laikui bomba. 
Bomba turėjo but padėta a-
narchistų-tero ristų. 

Viršininkas Flynn yra nuo
monės, kad kaltininkai veikiai 
papulsią agentų rankosna. 

Viršininko visas • veikimas 
paremtas teorijomis, kokios 
pasemtos iš esančių tyrinėji
mų biure prirodymų, sulygi
namų su susektais čia faktais. 

Lenkijos išreiškiamas noras 
taikinties neširdingas, pažy
mi karo komisahas. Lenkai 
mėgina pavartoti išsisukinėji
mo politiką. Paskutinė Lenkų 
telegrama užrubežinįų reika
lų komisarui Tehitcherinui tą 
kogeriausiai paliudija. Lenkai 
be atlaidos reikalauja, kad tai
kos konferencijon, Rygoje, tu
rėtų but priimti ir kokios tai 
" Ukrainijos demokratinės res 
publikos" delegatai. 

— 

BUS PASKIRTA TAIKOS 
KONFERENCIJAI PRA

DŽIA. 

Latviai nori tarpininkauti 

NUGALABINTA 100 BOLŠE 
VIKŲ JURININKŲ. 

Londonas, Rūgs. 20. — Iš 
Gelsingforso atkeliavusieji 
žmonės sako, jog sovietų val
džia Petrograde mobilizavo 
saužemio armijon jurininin-
kus. Tie pasipriešino.. Už ta* 
jų 100 sušaudyta. 

MCSWINEY LABAI 
MENKAS. 

Londonas, Rūgs. 19. — Ai
rių Apsisprendimo sąjunga 
šiandie paskelbė, jog badau
jantis Brixtono kalėjime Cor- kasdien išleisti oficijalius pra

nešimus apie konferencijoi 

Lietuviams ir Lenkams? 
Ryga, Rūgs. 18. (suvėlinta).j 

— Lerokų delegatų pirminin-^ 
kas Dmovski ir Rusijos so
vietų delegatų* vyresnysis Jo-
ffe šiandie pirmukart susieis 
ir pasitars, kokią dieną tur i ' 
prasidėti taikos konferencija. 

Lenkų delegacijos sekreto
rius Lados sako, jog Rusijos 
sovietų delegatai stovi už tai, 
kad vietos konferencija butų 
tąsa Minsko konferencijos, 
kuri, kaip žinoma, nepavykusi. 

Lados pareiškia, jog Lenkai 
nesipriešina Latvių pasisiūly
mui patarpininkauti Lietu
viams ir Lenkams rubežių nu
statymo klausime. Tik Lenkai, 
anot Lados, tam tikslui lau
kia instrukcij'ų nuo savo užru
bežinių reikalų ministerio Sa-. 
piehos. 

Salėje, kurioje įvyks taikos 
konferencija, ant sienų kabo
jo Rusų carų paveikslai. Pa
veikslai prašalinti pareikala
vus bolševikams. 

Lenkų delegatai pasirengė 

Suimtas ir buvo isklausinė-
jamas Rusas Alexander Bra- Sako, tai bus ta pati anar-
ilovsky, žurnalistas, kurs čia chistų-teroristų grupė, kuri 
išleidžia radikalį žurnale var- 1918 metais Chicagoje apgrjo
du Russki Golos. v |vė pastos bustą ir 1919 metais 

Policija apie Brailovsky ga- iš New Yorko siuntinėjo bom-
vusi anoniminį laišką. Laiško įbas. Ton grupėn ineina italai 
rašėjas tvirtina, jog Brailov- Į anarchistai. 

ko lordas majoras McSwiney 
labai menkas. Visas nutirpęs, 
nekalba, bet atmintį turįs. 

Mieste Cork kalbama, jog 
jam mirus Anglijos vyriau
sybė vargiai leisianti jo la
voną paimti palaidoti Airijo
je. Nes tenai gali pakilti pa
vojingos Airių demonstraci
jos. 

PIRKITE 
UETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

bėgį. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Rugsėjo 
18 buvo tokia sulig Merchants 
Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.54 
Lietuvos 100 auksinų^ 1.54 
Lenkijos 100 markių 
Vokietijos 100 markių 1.54 
Prancūzijos už $1.00 Į14 fr. 
Italijos už $1.00 22 1. 70 
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UBTUTIŲ KATALIKŲ MĖNRAŠTIS 

F"DRAUGAS" 
Eina kasdiena išskyrus nedeidienius. 

PRENIN: ĮEITOS KAUTA: 
GEDCAGOJ Itt UŽSIEICYJE: 

Metams . • . . . ....... • • ...» • • 68-00 
Pusei Metų . ,£x» . į s , . . . . . . 4.00 

9€TV. VALST. 
Metams .' 96.00 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata mokasl tškalno. Lai
kas skaitosi .nuo užsirašymo dienoa 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiusi* ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iSperkant krasoje ar eiprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus J 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
2334 S. Oakley Ave. Chicago. 

Išradimais 

I 
-u 

Nepersenai rašėme, kad 
Prancūzų mokslininkas kun. 
Bousselot pereito karo metu 
išrado, kaip iš šūvio balso ga
lima surasti kokioje vietoje 
stovi šovusioji kanuolė. Pri
sieina dar kartę, kalbėti apie 
ta išradėją, nes nepersenai 
apie jį kalbėjo Prancūzijos 
parlamentas. 

Mat parlamentas svarstė bu
siančių metų išlaidas. Į jas 
buvo įtrauktas sumanymas iš
mokėti kunigui Rousselot 10,-
000 frankų, kad jis atsistaty
dintų 'sugriautą karo metu sa
vo laboratorijų, kurioje minė
tasis kunigas darydavo savo 
bandymus ir tyrinėjimus. 

Išlaidų komisijos vardu kal
bėjo atstovas Herriot, didelis 
katalikų, ypač kunigų priešas. 
Bet ir jis stovėjo už tatai, kad 
valdžia duotų kunigui 10,000 
frankų, kadangi pasirodė, kad 
kunigas Rousselot išrado ne 
vien budus iš balso sužinoti, 
kur stovi armota, bet taip-gi 
ir prietaisą iš laivo įleidžiamų 
į vandenį ir ištolo pajuntantį, 
kad artinasi nardančioji laivė. 
Mat ji neapsieina be garsų, ku
riuos vandenyje pagauna iš 
laivo išleistasis prietaisas. 

Du minėtu išradimu yra 
tiktai dalis mokslo šakos va
dinamos eksperimentalė fone
tika. Grekiškas žodis fonetika 
reiškia garsų mokslą. Eksperi
mentalė reiškia mokslą veda
mą su pagelba prietaisų, kurie 
patys užrašo bandymo vaisius. 
Kunigas Rousselot išrado} tuos 
prietaisus įvairiausioms garsų 
rųšims ir išvaizdoms. Todėl jis 
yra eksperimentalės fonetikos 
išradėjas. Tas naujasis mok
slas yra akustikos dalis. Akus
tika vadinasi girdimų dalykų 
mokslas. Pati akustika yra fi
zikos mokslo dalis. Kas buvo 
gimnazijoje arba kolegijoje tas 
žino, kad fizika, mokinama 
angštesnėsese klesėse išdėsto 
ką žmonės žino apie šilumą, 
šviesą, gar^ą, sunkumą, elek
trą ir kitus stambiuosius gam
tos dalykus. Tą fizikos mokslą 
kun. Rousselot padaugino iš
rasdamas vienoje stambioje jo 
dalyje visą naują šaką, kaip 
sakėme, eksperimentalė. foneti
ką. 

J i pasirodė naudinga ne 
vien grynam mokslui, bet ir 
karuomenei. Čia reikia paste
bėti, kad kun. Rousselot'o iš
radimai karo srityje nepadau
gino galėjimo užpulti, bet vien 
galėjimą apsiginti: apsiginti 
nuo armotų, apsiginti nuo nar
dančių laivių. 

Eksperimentalė fonetika pa
sirodė naryįinga medicinai, nes 
su kun. Rousselot'o prietaisais 

dytojas gali sužinoti, kas da
rosi ligonio gerklėje taip gi
liai, kur nesiekia nei akis nei 
klausa. Tie prietaisai yra taip 
jautrus, kad parodo ir plaučių 
ir nosies ir gomurio sugedi
mus lygiai stambius kaip ir 
mažuosius ką tik prasidedan-
v * 
C1US. 

Minėtieji išradimai pasiro
dė naudingi kalbų mokslui, 
nes atskiria ir sutvarko įvai
rius tų pačių' raidžių ištarimus 
įvairiose kalbose. 

Kun. Rousselot yra senas 
žmogus. Jis jau pabaigė 74 me
tus, bet dar tebėra stipras ir 
nuolatai dirba. Apie jį žmo
nės mažai-težinojo, kol nepa
sinaudojo jo išradimais Pary
žių* apginti nuo didžiosios Vo
kiečių armotos. 

Kalbant apie išradimus rei
kia paminėti seserį Moniką 
Taylor'iutę. J i yra vienuolė 
Notre Dame kongregacijos ir 
gyvena vienuolyne ant Down-
hill mieste Glasgow'e, Škotijo
je, šiaurinėje Didžios Britani
jos salų dalyje. Ta sesuo yra 
gavusi gamtos mokslų daktaro 
laipsnį Glasgow'o universitete. 
Už savo rimtus mokslo veika
lus ji tapo priimta į Karališką
ją Anglijos Gamtininkų Drau
gija-

Sesuo Monika tyrinėja smul
kiausius "vvunėlius mikrosko-
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pu, t. y. smarkiai padidinan
čiu prietaisu. Anglų gamtinin
kų laikraščiuose tankiai būna 
akyvų seseries Monikos straip
snelių apie gyvūnėlius mato
mus tik stipriais mikroskopais, 
kurie matomus daiktus padi
dina iki 1,20d kartų. 

Tarp tų mažųjų gyvūnėlių 
yra smulkių kivymj rųšis va
dinama amebomis. Buvo mok
slininkų sakiusių, kad visokia 
gyvybė ant žemės yra išdygu
si iš prastučių mažyčių amebų. 
Tas mažas,, oet mokslui daug 
reiškiančias amebas buvo sun
ku ištirti. Ypač sunku buvo 
susekti jų maitinimosi budus. 
Kantrus vienuolės ištvermin
gumas bet-gi pergalėjo kliūtis. 
Ji išrado, kaip amebos minta 
ir išmoko jas šerti. 

Du Svarbu Nuotikiu 
Xew Yorko valstijos įsta-

tymdavybės atstovi] bute (le-
ųislaturoje) perniai pergyven
ta daug nesmagių valandų. Iš 
atstovybės prašalinti x)en^i 
socijalistai atstovai, kuriuos 
buvo išrinkę piliečiai. Tie at
stovai, kaip ir visi kiti turėjo 
atstovauti savo apskričių žmo
nių reikalus. Daugeliui tie at
stovai nepatiko tik del to, kad 
jie yra priešingų įsitikinimų. 
Pakelta prieš juos tikroji au
dra. Ir prašalinta. 

Praeitą ketvirtadienį valsti-
j ° j e įvyko specijaliai tan pa-
čian butan rinkimai. Norėta 
išrinkti kitų. partijų žmones 
vieton prašalintų. 

Deja, išnaujo išrinkta %at-
stovais tie patys visi penki 
socijalistai. , 

Tą pačią dieną New Yorko 
finansiniam centre ištiko bai
sus sprogimas. Apie 35 žmo
nės nužudyta, daugiau 200 su
žeista ir puošnus murai ap-
riauta. 

Skverbiasi tad galvon min
tis, ar kartais tuodu nuotikiu 
neturi kokio nors bendro są-
ryšio. 

Visa Lietuvos didžioji bajo
rija; visi mųs turtingieji dva
rininkai aristokratai, visi Ge
dimino vaikai pasisavino Len
kų kalbą ir daugybę lenkiškų 
pažiūrų, bet ne 'visi jie tapo 
Lenkais. Sakome "ne visi," 
nes žymus skaičius jų sulenkė
jo visai. Kai-kurie tapo net 
Lietuvos priešais. Karas tarp 
Lietuvos ir Lenkijos* iškilo Ge
dimino vaikui Sapiegai esant 
Lenkų ministru. Lenkai gali 
juomi be baimės užsitikėti, nes 
jame lietuvybės neliko nei tru
pučio. Lenkų karuomenė laikė 
atplėšusi Vilnių nuo Lietuvos 
Pilsudskiui, Lietuvos didžba-
joriui, vedant. Tokių kiaurai 
ištautėjusių Lietuvos didžbajo-
rių yra daug. Jų sulenkėjimas 
yra taip pilnas, kad jie nei 
trupučio, .sąžinės graužimo ne
jaučia skriausdami Lietuvą. 

Bet yra Lietuvos aristokra
tų neužmiršusių, iš kur išdygo 
jų giminė, ir neplėšiančių savo 
giminės šaknų iš savo tėvų že
mės. Amžiną atsilsį Mykolas 
kunigaikštis Oginskis buvo to-
kis. Deja jis mirė bevaikis. 
Tikras senoviškas karžygių 
didžiavyrių aristokratizmas 
kaip tik ir būdavo savo gimi
nės tobulinimas naudingais tė
vynei darbais. Klystume, jei 
sakytume, kad tas gerosios rų-
šies aristokratizmas išmirė 
Lietuvoje visai. Du žmonės 
padarė Lietuvai tikros naudos 
šiais pirmais mųs nepriguliny-
bės metais tarptautinėje mųs 
politikoje: tai yra Alfredas 
Tyszkiewicz ir O. Lubicz-Mi-
losz. Abudu Lietuvos aristo
kratai. 

Tai-gi turime dvi lietuviškų 
aristokratų rųši. Vieni yra 
aristokratai kūnu ir kišenių. 
Jie gimę iš senos augštos pa
dermės; jie yra turtingi ir 
šiandie; bet jų dvasia nesiekia 
taip giliai į praeitį, kaip jų gi
minės raštai. Antri yra aristo
kratai ir kūnu ir dvasia. Seni 
jų giminės raštai, bet jų dva
sia žino, kad Lietuva yra jų 
giminės šaknis. Mums Lietu
vos darbuotojams labai sunku 
atskirti tikruosius aristokra
tus, nuoširdžiai einančius su 
savo tėvyne, nuo aristokratų 
pabėgėlių. 

Širdžiai patiktų, jei visi Lie
tuvos aristokratai butų gero
sios tėvynei naudingosios rų-
šies. Bet jaunai Lietuvos vieš
patijai pavojinga yra įsivaiz
dinti, buk visi Lietuvos aristo
kratai yra tikri tos šalies vai
kai, norintieji jai gero. Pražū
tį pasidarytume, jei apie da
lykus taip mintytume, kaip 
norime, kad ji* butų, o ne taip 

Paprastas Daiktas. 
Rugsėjo 16 dieną Amerikos 

Lietuvių delegacija Washing-
tone turėjo but priimta ir iš
klausyta prezidento Baltuose 
Rūmuose. 

Išvakaro " Draugui" iš Wa-
iš sergančio žmogaus balso gy-' shingtono mušta telegrama, 

jog delegacija nebus priimta 
]> rezidento. Nes, sako, prezi
dentas serga. 

Rugsėjo 17 spaudoje pasi
rodė telegrama iš to paties 
VVashingtoiio, jog prezidentas 
kasdien atlieka satvo papras
tus pasivažinėjimus. Sako, jis 
tą daręs ir Rugsėjo 16. Dėvė
jęs net šiaudinę skrybėlę, kas 
nesutinka su amerikonišku pa
pročiu po Rugsėjo 15. 

Augštas vietas užimantieji 
žmonės visuomet pateisinami 
susirgimais. Tai paprastas 
daiktas. 

Bet mums, Lietuviams, toks 
apsireiškimas nėra paprastas, 
ypač kuomet Lietuva reikalin
ga šitos garbingos šalies užta
rymo. 

Gal mūsų delegacijai kuo
met nors ir pavyks prieiti su 
savo reikalais prie augščiau-
siojo šalies valdininko. Bet 
pirm to prisieis daug pavarg
ti ir išsilėšuoti. 

kaip jie yra. Yn»-gi dalykai 
taip, kad Pilsudskiai ir Sapie
gos mūsų aristokratuose suda
ro didžiumą, o Tyszkewieziai 
yra reti, nors malonus pauk
šteliai. Ne visi nei Tyszke-
wicziai yra kaip Alfredas ar-
ba Aleksandras. 

Jeigu Lietuvos valdžia į vi
sus aristokratiškos kilmės as
menis žiūrėtų, kaip į savo žmo
nes, ir išsitikėdama jais jiems 
pavestų svarbiausias vietas, 
tai išsigimėlių aristokratų rų
šis pasinaudotų tuomi, kad an-
trukart pavergus Lietuvą po 
Lenkais. Kunigaikštis Leonas 
Sapiega, ir kunigaikštis Pran
ciškus Radzivilas turi tiek 
aristokratizmo savyje, kad nie
kuomet neapsimes Lietuvos ša
lininkais. Bet lengvai gali atsi
rasti šimtai tokių, kurie veid
mainingai panaudos savo lietu
višką kilmę ir pavardę, kad 
padarius Lietuvai daugiau ne
laimės santikiuose su Lenkais. 

Tai-gi jauna Lietuvos val
džia turi sunkų klausimą, kaip 
apsieiti su lenkiškai kalban
čiais Lietuvos didžponiais: ar 
išsitikėti jais kaip visais Lie
tuvos piliečiais, ar apsieiti su 
jais kaipo įtariamais? 

Rodosi, kad su jais reikėtų 
apsieiti, kaip su įtariamais, 
nes jų didelė diduma vis-gi 
yra kiaurai ir galutinai atsi
žadėję lietuvystės, atsidavę 
lenkystei. Aristokratai savo 
luominį solidarumą jaučia ga
na .smarkiai ir savo luomo pa
žiūras moka išreikšti. Ir vy
skupo Cirtauto ir vyskupo Ka
revičiaus ingresuose tas luo
mas gana aiškiai išreiškė savo 
nusistatymą prieš lietuvystę. 
Lietuvos respublika dar. vis 
išrodė tam luomui persilpna, 
kad jis jai išreikštų savo pa
žiūrų permainą. Nei vienam 
politikui nevalia užmiršti ši
tuos faktelius. 

Kitą vertus, lygiai bloga yra 
įtarimu prislėgti visą luomą 
tautoje. Atidedant į šalį asme
ninę daugelio šimtų žmonių 
skausmą daromą jiems be as
meninės jų kaltės, čia yra dar 
ir kitas žvilgsnys. Įtariino po
litika galutinai atitolins nuo 
Lietuvos visą vieną jos žmonių 
luomą, kuris šiaip butų galėjęs 
liktis joje ir jai dirbti nors to
limesnėje ateityje. 

Abi pusi apsvarsčius išeina, 
kad įtarimo politika butų 
kenksminga dvilinkai, nes su
mažintų gabių veikėjų skaičių 
ir atitolintų nuo Lietuvos visą 
vieną jos luomą. Aklo įtikėji
mo politika taip-gi butų kenk
sminga, nes svetimos kerštin
gos šalies politikai duota; gerą 
įrankį kenkti, Lietuvai iš vi
daus. Todei reikia laikytis vi
durinio tako, būtent, įsitikėti 
tais, kurių palankumas Lietu
vai pasirodė dar tuomet, kuo
met Lietuvoje nebuvo stambių 
vietų užimti. Priešingai, jei 
kuris aristokratas yra koloni
zavęs Lietuvą Lenkais par
traukdamas juos į savo dva
rus tuomi negalima įsitikėti, 
nors jis kas žin kaip sakytųsi 
esąs Lietuviu. Prie tos pačios 
rųšies priklauso tie visi, kurie 
vienaip ar kitaip padėjo Len
kams užimti Vilnių ir Seinus 
ir kitas Lietuvos žemes,/ 

Šita protingo atsargumo po
litika, sužinanti asmenų ypa
tybes prieš įtikėsiant jiems 
svarbias Lietuvos valdvietes, 
laikui bėgant pereis į issitikė-
jirao politiką, nes per 25 metus 
užaugs nauja Lietuvos aristo
kratų gentkartė jau gimusi ne-
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A. L. B.-K. Federacijos Chi-
cagos apskritys susirinkimet 
laikytame Rugsėjo 14 d., 1920 
m., Dievo Apveizdos parap. 
svetainėje, Cliicago, 111., pers
kaitęs "Chicagos Lietuvių Ta
rybos* ' rezoliuciją su atsišau
kimu, išneštą Rugpj. 20 d., 
1920 m., padarė sekantį pareiš
kimą: 

KADANGI visuose kilniuo
se * reikaluose, o 'ypatingai 
tautos,. katalikų visuomenė vi
suomet uoliausia rėmime bu
vo, i 
KADANGI dienraštis "Drau 

gas," kaipo Lietuvių katalikų 
visuomenės laikraštis ir jos 
minties reiškėjas, visuomet 
ant sargybos buvo ir yra, ir 
persergsti liaudį nuo Medingų 
mūsų tėvynei žygių,' 

KADANGI "Draugas ' ' nu
rodė melagingumą rengėjų Va
karo Rugpj. 15 d., 1920 m., 
Auditorium svetainėje, šauks
mu,, kad' Vilnius jau mūsų, 
kuomet jis buvo bolševikų val
džioje, kad gerb. A. Smetona 
busiąs tame vakare, kuomet 
jis buvo Kaune, ir kad vaka
ras buvo rengiamas slaptu tik
slu — nusikratymui savo ne
laimingo * * varpo'p: 

TODĖL Federacijos aps
kritys pripažįsta, kad dien
raštis "Draugas ' ' teikė tei
singas žinias apie tą atsitiki
mą ir skaito "Chicagos Lietu
vių Tarybos'' išneštos rezoliu
cijos Rugpj. 20 d., 1920 m., 
pavadinimą " Draugo" šmei
žiku, intrigantu, parsidavėliu 
Lietuvos priešams, tikru pa 
niekinimu plačiosios katalikų 
visuomenės, kurios minties 
reiškėju yra "Draugas". 

Šis apskritys taipos-gi skai
to tos "Chicagos Lietuvių Ta
rybos" išnešią rezoliuciją aiš
kiu aiškiausiu melu, bjauriau
siu šmeižtu ir žygiu pažemi
nančiu Lietavių tautą. 

• . L. R. K. Federacijos 
Apskritys Chicagoje. 

Lietuvai savo lojališkumą, 
prie kurio aristokratai yra la
biau palinkę už kitus luomus. 

Malonu butų tą pilno išsiti-
kėjimo politiką pradėti jau 
dabar, bet mus norai negali 
permainyti faktų. Per kelis 
šimtus metų mus aristokratija 
buvo pabėgusi nuo savo tau
tos j nors pora dešimčių metų 
turi trukti, kol pasidariusi tau-
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Išmok Gera Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 Savaitėj 

aao kitų taatų, o labiausia ne
paleisti xnm savo gimtosios 
kalbos. Ar-gi nebūtų malonu, 
kad gimtoji mūsų karbc, kaip 
aukso varpelis, skambėtų mū
sų namuose. Dabar-gi mūsų 
namuose tėvai kalba lietuviš
kai, o vaikai sau čiauška ang
liškai. Na, ir tampasi. Tankiai, . nMnūwrWiet00 atdaros, specijaiu 
tėvai net nesusikalba su savo Į ! Kriaucystes skyrius, mokslas už

ganėdina visus. 
MASTER SCHOOL 

1M N. State Str. 
K a m p u Lake str. ant 4tu lubų. 

vaikais. Pav., motina sako vai
kui: "Juozuk, atnešk duoną." 
Vaikas, nesupratęs, atsako: 
"Nėra to tinkso." Motina sa
ko: "Tu ne to tinkso ieškok, 
bet #duoną atnešk," o vaikas 
atsako: "Tu, motin, nieko ne
žinai." Ot, i r sukalbėjo. 

Čia nesakau, kad mūrus ne
reikalinga svetima kalba. 
Reikalinga ir labai reikalinga, 
bet tik nemalonu, kad mes sa
vo gimtąją kalbę norime už
miršti arba sudarkyti painio
jant jon svetimos kalbos žo
džius. Kartais tėvas ar moti
na sako vaikui: "Džio, eik j 
aną pleisą, kur pirma dirbai, 
kipink darbą i r bus orait." 
Ot, tau, ir kalba: nei lietuviš
ka, nei anglįška. Taigi, reikė
tų suprasti, kad tuo būdu dar
kome gražiąją Lietuvių kalbą. 
Užuot maišius svetimus žo
džius gimto jon kalbon, tėvai 
turėtų stengtis gražiai lietu
viškai kalbėti ir taip-pat mo
kinti savo vaikus, kol dar jie 
maži. 

Maišydami svetimus žodžius 
savojon kalbon, jos nepatai
sysime, bet visai sudarky
sime. Tada pasijuoks iš mūsų 
ne*vien Lietuviai, gražiai kal
bantieji lietuviškai, bet ir sve
timtaučiai. Mintykime apie tai 
dabar, kad paskui nebūtų per-
vėlu. Sugadinę koftj gerą daig-
tą gailimės, kuomet negalime 
jo greitai pataisyti. O ka-gi 
bekalbėti apie brangią mūsų, 
protėvių kalbą, kurioj jau ir 
taip yra įpinta daug svetimų 
žodžių ir nežinia del ko. Ar-gi 
trūksta mums savų žodžių? 
Ne. Priežastis tame, kad mųs 
tėvai netik nepaiso to, kaip jų 
vaikučiai kalba, bet tankiai ir 
patys pasiskolinę svetimą žo
dį įpranta jį vartoti. 

Tat tėvai daugiausia turėtų 
domės kreipti į tą dalyką. Sa
vo vaikus turėtų mokinti gry
nai lietuviškai kalbėti. Jei kar
tais vaikas pasiima kokį sve
timą žodį ir pradeda jį var
toti, tėvai turėtų jam paaiškin 
ti, kad tas žodis nėra lietuviš
kas, bet svetimas. Užtenka 
mums savų žodžių, o svetimus 
palikime jų vietoje. Lenkime 
savo vaikus prie grynos lietu
viškos kalbos kol dar jie ma 

Ouk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes Išmokiname 
1 keletą savai" 
Otų, prityrimas 
duodamas moki-
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' I DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo oOm po num. 

4729 8. Ash.and Avenue 
Specialistas džiova motoro Ir Ty
ru ligų. 
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Valandos nuo 10 Iki 12 iSryto; nuo 
1 iki S po pietų; nuo f iki S:ft 
vakare. Nedėliomis 16 iki 1. 

Telefonas Dreiel 2S80 
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OR. S. NAIKELIS 
LIETUTIS 

GYDYTOJAS IR CHIRLKGAM 
OfiBM Ir G/vanimo Ttata 

9999 So. Meto** Str. 
Ant Vir iam Lniversal State 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 lkl 9 vak. 

Nedėliomis nuo l t iki 2. 
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S Y. W . RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS . 
Ofisas Didmiesty!: 

29 South La Salle Street 
•Lambarfs 324 
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Į Vakarais, 812 W. 33 8t. J 
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tą žaizdą gydyti, kogreičiau-
siai. Mes sveikiname visus ei
nančius jo mintimi. 

SVARBUS TĖVŲ UŽDĄ-
VINYS. 

toje žaizda visai užgys. Grafas 
Prozoras parodo, kad jis nori f ž į n e s k o m ^ g išmokysime, 

to neužmirš užaugę. į 
Mažas vaikas, žinoma, nieko 

nesupranta. Kas papuolė, t^ ir 
velka nors tai butų ir sveti
mas. Tai-gi tėvų uždavinys, 
kad augdamas vaikas neištau 
tetų, bet gražiai išmoktų lietu
viškai kalbėti. Jei to nedary
sime, užaugę mųs vaikai pa
sakys mums, kad mes nieko ne 
žinome. 

Kol dar maži vaikai, aiŠ-

J ^ inHinyiia^iiiiiiii(iftiHitwiiii;iigiiiaiiiiwa»Ba»iam« ̂ L 

Dr. A. L Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

J . l CaajaJ 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. 63rd Str. 

, T«l Prospect 3466. 
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AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: anališkos Ir UetuvUatoa 

kalbu, aritmetikos, knygrvedystėa, ste
nografijos, typewrlting, pirklybos tei
sių, S u v. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pihetyatės, dailiarasystea. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto lkl 
4 valandos po pietą; vakarais ano i 
lkl 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

Mes Lietuvos sunųs ir vai
kučių tėveliai privalome kuo-
daugiausia domės kreipti į 
jauna, augančių mūsų kartų 
ypač tose vietose, kur yra ma
žos Lietuvių kolonijos, kur 
yra susitvėrusios parapijos, fkihkime jiems kaip graži yra 
bet nėra lietuviškos parapiji
nės mokyklos. Jei mes ne
kreipsime domės, tai tose vie
tose, kaip matosi; jaunoji Lie
tuvių karta visai ištautęs ir 
tokiu būdu tos lietuviškos pa
rapijos tol tik gyvuos, kol 
dar tėvai gyvi, o paskui pra
dės nykti, kas-kart eiti silp
nyn ir galiaus gali visai iš
nykti. 

Jei taip atsitiktų, tai-gi ar 
nebūtų kaltė mūsų tėvų, kad 
mažai domės kreipėme i savo 
vaikus. Mūsų pareiga yra kiek 
galint juos palaikyti prie savo 

prigulmingoje Lietuvoje. Per;tautos. Reikia mųs laikams 
tą laiką aristokratų luomas, tu- j aiškinti apie Lietuvių tautą, 
rės nemažai progos parodyti jos papročius ir kuo įi skiriasi 

mųs Tėvynė, kokie gražus jos 
laukai, miškai, kiek ten yra 
jvairių-įvairiausių paukščių-
paukštelių, kurie linksmai 
gieda; kaip gegutė kukuoja, 
kaip maži vaikai jai pritaria; 
kokie ten gėlių darželiai, kaip 
juose sesutės dainuoja; kaip 
vaikinai lankoje šieną pjauda
mi valioja; kaip piemenėliai 
ganydami bandą ant birbynių 
birbina ir dainuoja: "Kas gal 
apsakyti kaip linksma ganyti ' ' 
ir tt. Prisiklausęs vaikutis to-
kių įspūdžių pamylės prigim
tąją kalbą, pamylės tėvų žemę, 
gerbs savo' tėvus ir bus nau
dingas Lietuvai. 

Gero velijantis. 

Dr. M« Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CI1CAOO, lULeHOU 

Valandos: — • lkl 11 U ryto; 
» pa platu Iki t vak. lfedėlio-
mis nuo i iki I vai. vakarą, 

\ 
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r PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas kr Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1«1« W. 47 Str. Tcl. Boul. 160 
Valandos: J iki 1 po pietų. 
« Iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryta 

Bes . 9914 W. 43rd Street. 
Nuo ryto iki piet 
Tel. McKinley 969 
• • • W • • • • • • m mtš m m m m 
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S.D.LACHAWia 
UETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju, laidotuvės* ko pigiausia. 
Raikai* maidžiu ' atatiauktt. o j 
darbu busite uSronėdinti. 
9614 W. 99 PL ChJca*», 

TeL Ganai 9199. ' 

KTJJtSAS HUPUOLi. 
1000 AUK£I>T 625.00 
geriausia dabar siusti pini-| 

gus t Lietuvą. 
I Pasai grįžimui Lietuvon, Laiva-1 
rkortės, pasitikimas Ir palydėji-
[mas ant laivo. Padarymas viso-

ciu dokumentų. Rašydami pri-
| dėki t 2 c šlampa. 

Pinigus siųskite per Money| 
rderj. 

P. MTKOLAINT9, 
153 Hudsou Ave., Brooklyn, lf. ¥•] 

r ^ I 



Antradienis, Bugs. 21, 1920 D R A U G A S 
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šįmet sukako 20 metų nuo įkūrimo Dievo Apveizdos parapijos, Chicagoje. * Rugsėjo 5 
dieną tos sukaktuvės labai iškilmingai buvo paminėtos. (Platus aprašymas tilpo vakaryk
ščiame "Draugo'' numeryje). Paveikslas, nuimtas*priešais bažnyčią, rodo milžinišką pampi 
jonų susirinkimą tose sukaktuvėse. Viduryje tolumoje stovi klebonas, gerb. kun. Ig. Albavi-
čius, vienas uoliųjų darbininkų Bažnyčios ir tautos reikaluose. 

Barbora, Ruboževičienė (Ona, 
Jakucevičia Vincentas, Bal
tuškienė Veronika, Labanaus
kienė Marijona, Luinienė Bar-
borą, Limontas Jonas, Dočkus 
Aleksandras, Bnklerienė (Ina, 
Cinikas Jo'nas, Blausdienė Te
klė, Mikuienė Ona, Ančona Ka 
ziniieras, Šeštokienė Kataviua. 
Prie tų Baltuška Ona pridėjo 
5t)c. ir smulkiais surinkta lr25 
Viso labo 47 doiieriai 75 cen
tai. 

Jei perrašydami iš knygos 
pavardei'suklydome, tai labai 
at^rprašoine. Visiems nuošir
džiai dėkojame. $ 

Vaikelio Jėzaus T)r-jos Įga-
hotinis. 

Jonas šeškauskas. 

RfiKAUOIA. 
REIKALINGOS 

Jaunos moterys del fabriko 
darbo. 

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

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

Reikalaujame du darbSčiu vyru už
tinti "janftorių" vietas šv. Bedo kole
gijoj. I>arbae nesunkus-—mokestis pe
rą. Atvažiuokite arba rašykite ,6iuo 
adresu: — 

Fr. Simon Rakauskas O. S. B. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
WESTVILLE, ILL. 

Rugsėjo 12 d. čia įvyko pra
kalbos pobažnytinėje svetainė
je. Pirmiausia vietinis klebo
nas perstatė kalbėti klieriką 
Jurą, kurio kalba buvo rimta 
ir graži. Paskui kalbėjo klie
rikas Karužis. J is pasakė 
daug dalykų ir svarbių ir nau
dingų. 

Ant galo vėl kalbėjo klieri
kas Ju ras apie labdarybę. Po 
prakalbos liko atgaivinta Lab
daringosios Sąjungos 15 kuo
pa ir tuojau įsirašė 40 narių. 
Labai pagirtinas įvykis. Lab. 
Sąjungos kuopa senai jau rei
kėjo atgaivinti. Bet, anot pre-
žodžio, geriau vėliau, negu nie
kada. 

gos moksleivės D. Gustaieiutė 
ir B. Daumantaitė. K. Gervilis 
monologą "Inte l igentas" atli
ko pusėtinai. Sekančiai dvi 
claini švelniai padainavo puiki 
soprano p. N. Širvaitienė. La
bai juokingai sulošė dialogą 
"Generolas ir Kare iv is" K. 
Gervilis ir moksleivis Domei
ka. Programą užbaigė L. Vy
čių choras po vad. muziko A. 

ką p. K. Saboniui, kurs per 
dešimtį metų darbavos toje pa
rapijoje. Taip-gi ragino jauni
mą nenupulti dvasia, bet ir to
liau laikyties vienybės. 

Po to kalbėjo p. K. Sabonis. 
J is paminėjo savo veikimą per 
dešimts metų ir paskutinį kar
tą padainavo porą dainų. 

Ant galo visi sustoję uždai
navo "" Lietuva? Tėvynė mū
sų" ir atsisveikinę išsiskirstė, 
pasilikdami gražią atmintį 
prabėgusių metų. 

P-as K. Sabonis yra geras 
muzikas, turi puikų, išlavintą 

KRUTAMŲJŲ PAVEIKSLU 
MARŠRUTAS. 

• 

St. Bedė College, 
i 

Peru, 111. 

Aleksio, skambiai padainavęs 
kelias dainas ir Lietuvos him- balsą, taip-gi yra geras artls-
ną. Žmonių atsilankė nemažai. 
Pelno kuopai liko apie šimti
nė. 

Sekmadienyj, Rugsėjo 12 d. 
Šv. Jurgio parap. svetainėje 
buvo vietinio Federacijos sky
riaus rimtas vakaras, kurį ati--r 

darė L. Vinalis paaiškindamas 
Čia nėra dar Moterų Sąjun-japie Federacijos svarbą. Se-

gos kuopos, kurią mųs mote- kančiai pramonininkas K. 
rys turėtų suorganizuoti, nes Abyšala išdavė iš Seimo ra
jos turi daug kilnių minčių, 
gerų norų ir gabumų. Reikia 

portą ir kvietė, kad visog 
Detroito katalikų draugijos 

tikėties, kad po šito primini- j prie tokios prisirašytų. Kun. 
mo veikiaį išdygs paminėtos J . Bereišis savo gražia ir aiš-
organizacijos kuopa, kurios 
gyvavimui čia yra plati dirva. 

Užtat moterys, kurios dir
bate Bažnyčiai ir tautai, sut
verkite vienintelės Amerikos 
Lietuvių Katalikių Moterų Są
jungos kuopą. 

Mažiukas. 

WAUKEGAN, ILL. 

Pirmadienyj , Rugsėjo 13 d. 
vakare buvo skelbta, kad mųs 
kolonijon atvyks p. Vaškas ir 
rodys indomius paveikslus iš 
Lietuvos. 

Publikos priėjo pilna Lietu
vių svetainė. Susirinkusieji 
laukė p. Vaško ligi 9 vai. va
karo. Nesulaukę pradėjo skir-
styties labai nepatenkinti už 
tokį suvadžiojimą. Eidami iš 
svetainės kai-kurie šnekėjo, 
kaip žmonės neapkainuoja 
brangaus darbininkui laiRo. 

Kitą kartą pažadėjęs būti 
U'aukegane p. Vaškas turėtų 
neapvilti žmonių, nes wauk«-
ganieciai labai indomauja tais 
paveikslais. Jie nori pamatyti 
nors Lietuvos atvaizdus, ku
rios taip labai išsiilgę. 

Augštuolėlis. 

kia iškalba visus Lietuvius ra
gino prie didesnės vienybės. 
Sekančiai mikliai paskambino 
J . Jaugutė ir smarkiai už
traukė dvi daini puikus teno
ras J . Valiukas. Gražiai padai
navo M. Širvaitienė. Visus 
prijuokino K. Gervilis ir A. 
Domeika. Gerb. kun. F. Kemė
šis savo turiningoje kalboje 
aiškino apie Federacijos pra
džią ir jos dabartinę užduotį. 
Vakarą apvainikavo dainos, 
kurias energingai išpildė vie
tinis choras. Tokių vakarų čia 
yra pageidaujama kodaugiau-
siai. 

Dagys. 

W. PITTSBURGH, PA. 

DETfcOIT, MICH. 

• fceštadįenyj, Rugsėjo 11 d., 
rupesniu Susivienijimo L* R.-
K. AA 171 kuopos, buvo su
rengtas vakaras su programa. 
Pirmiausia vakaro vedėjas J. 
Salinis paaiškino apie Susivie
nijimo tikslą. Paskui gražiai 
išpildė damų du*tę simparin-

\ 

Rugpjūčio 29 d., š. m., buvo 
įrengtos išleistuvės veikėjui 
Konstantui Saboniui, kuris 
apleido mūsų koloniją ir išvy
ko Chicagon, 111. užimt vargo
nininko vietą Šv. Jurgio para
pijoj. 

Tame sekmadieny j , po pietų 
susirinko būrelis jaunimo ir 
choro nariai į bažnytinę sve
tainę, kurioje turėjo atsisvei
kinti su savo chorvedžiu. Bu
vo maža programa, kurios ve-
dėjum išrinktas Juozapas Paž-
kauskas. J is trumpai pakalbė
jo, linkėdamas p. Saboniui ge
riausių pasekmių ir toliau 
darbuotis Bažnyčiai XP tautai, 
taip-gi įteikė dovaną nuo Vy
nų, choro ir klebono kun. J . 
Vaišnoros. 

Toliaus kalbėjo kun. J. 
Vaišnoras išreikšdamas padė

tas ir daug pasidarbavęs Lie
tuvių scenoj, nes per dešimts 
metų jo buvimo pas mus buvo 
atvaidinta daug įvairių 'veika
lų ir visuose dalyvavo kopui-
kiausia atlikdamas užduotis. 

Nereikia pamiršti ir jo mo
teries p-nios Leokadijos, kuri 
taip-gi žymiai prisidėjo prie 
Lietuvių dailė*, nežiūrint TO, 
kad čia gimus ir augus. Visuo
se vaidinimuose visados ji 
traukdavo į save žmonių akis. 

Apart to p-nia L. Sabonienė 
yra įžymi smuikininkė, baigu
si Pittsburgho konservatoriją. 
Kiekviename Lietuvių vakare, 
įrengtame Pittsburgho apie-
linkėje ji savo smuiką žavė
davo susirinkusius žmones. 
Netik Lietuviai, bet mėgo ją 
ir svetimtaučiai, nes įvairios 
jų dailės draugijos rengdamos 
programus kviesdavo ir p. Sa
bonius. Žod'žiu sakant, p. Sa
boniai pittsburgho apielinkėje 
buvo plačiai žinomi ir daug 
prisidėjo prie pakėlimo' Lietu
vių muzikos ir išgarsinimo 
Lietuvos vardo. . Garbė jiems 
už tat. 

Nors p. Saboniai apleido 
mūsų apielink£ bet nuveikti 
jų darbai neknomet neišdils. 
Linkėtina jiems ir Chicago j 
taip pasidarbuoti, kaip pasi
darbavo Pittsburgho apielin
kėje. 

Parapijonas. 

Visi gausite progą matyti 
Lietuvos paveikslus ir kartu 
išgirsti p. Vaško pranešimus 
iš Lietuvos, nes jam tapo mar
šrutas surengtasChicagos Aps 
skrityje sekančiai: 

Rūgs. 21, Spring Valley 111., 
8:00 vak. 

Rūgs. 22, Kewanee, J11., 
8:00 vak. 

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

Rūgs. 24, E. St. Loui?, 8:00 
vak. 

Rūgs. 25, St. Louis, 8:00 
vak. 

Ned. Rūgs. 26, Westville, 
111., 2:00 vai. ir 8.00 vak. 

Rūgs. 27, Chicago Heigbts, 
Iii., 8:00 vak. 

Rūgs. 28 Gary, Ind., 8:00 
vak. 

Rūgs. 29, Indiana Harbor, 
8:00 vak. 

Rūgs. 30, C t. Charles, 111., 
8:00 vak. 

Grįžtant tėvynėn, Lietuvon 
ir keliaujant per Klaipėdą iš-
keisk savo dolerius Lietuvių 
Banke, Klaipėdoje, Liepojaus 
gatvė 20 (Pinnas'hs bankas 
Liepojaus gatvėje "Libauer 
rtr." pareinant nuo stoties). 

J Lietuvių Banko bendrovę 
gali įstoti kaipo dalininkai ir 
lietuviai amerikonai. Viena 
dnlis mk. 500.—Reikalaukite 
įstatų. 

LIETUVIŲ BANKAS 
įrašyta bendrovė su apsiaurin-

ta atsakomybe. 
Klaipėda (Memel), Mažoji 

" Jjietuva, 
Liepojaus gatvė 20. 

REIKALINGI 
V X l tA.1 

<lel Plieno Ware House 
Darba* pastovus 

Gera užmokestis. Naktinis 
darbas. 

JOS. T. RYERSON & SON 
16th & RockweIl Sts. 

Door 3. , 

CUNARD LINIJA 
% S. SAXONIA 

Išplaukia Tiesiai [ 

HAMBURGĄ 
Trečios Kliasos Kaina $115.00 

Pridedant J~ .11 : _*wės Taxc 

Atsišaukite į arčiausia CUNARD Agentą 
^fTiRmniHiNitmiiifiiiiLiifmiiimtiiuiiiitiuiuiiiiiiuimiiiiuMiuiiuHtimiiuiiHiHi 
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LIETUVIS 

Reikalingas vargonininkas, 
kuris galėtu maždaug vesti 
chorą ir patarnauti kaipo za
kristijonas. Su išlygomis mel
džiu kreiptis ant sekančio ant 
rašo: 

Kun. S. E. Kolesinskis, 
914 N. 15th St., 

E. St. Louis, 111. 

Vaist ininkas A. BELSKIS nupirko Bischoff'o Aptieką 

1900 South Halsted Street 
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami 

Tel: Canal 114 

«E 

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

J. L., 
1322 So. ftOth Court, Cicero, III. 

y . S. MA1L STĖAMSHIP CDMPANf, ne, 
S. S. "SUSQUEHANNA 

Iš New Yorko tiesiai | 

tt 

BREMEN ir 
* 

17 Diena La Lapkričio 

ANT PARDAVIMO. 
Namas 2 rendų po 4 kambarius ir 

basementas, geram padėjime- *n*0 So. 
Wincester A ve. Atsišaukti: 

3028 W. SOU& Street 

EXTRA. 
. Parsiduoda saliunas ir Bowling 

Alley su elektros Šviesa; randa pigi. 
Labai geroj vietoj randasi visokių 
tautų apgyventa o daugiausiai Rusų. 
Pardavimo priežastis turiu važiuoti 
ant savo farm-os dirbti. Turi but par
duota trumpu laiku pigiai. 
2744 W. 18th m., Chicago, 111. 

Ant randos kambaris del 1 
ar 2 gerų vyrų. 

A B , 
2058 W. 23rd S t , Chicago, 111. 

Kambarėliai į Bremen nuo $175 iki $200 į Danzig $225. 
Trečia kliasa į Bremen $125 įDanzig $186. 

Karės Taxai 15 
V. S. Mail Steamship Company Inc. 

H. CLArSSINIUS & OO. 
Generole Vakarine Agentūra 100 Nortli La Sallc Street, Chicago, 111. 

! • • • » » ^ » » » » < i i m • H 
•M. Dtoror 744f 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUTIS OElfTISTAS 

Valandos: suo • ryto Iki t *ak. 
'Seredomis nuo 4 lyg r vakare 

4711 SO. ASHLAND AVK»f7K 
arti 47-i*i Gatvfe 

[ » « » • • > » » « « » * * . » f c » » » i ^ i » » » « W w i J l 
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Telefonas BonJevard t i « t 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8881 8. Halsted Str. 
VALANDOS: 9—12 A H. 

1—5; 7—8 P. M. 

j . P. WAITCHES 
ATTORKEY AT LAW 

LIOTITVHI ADVOKATAS 
iki • VAL. Vakarais 7 IKI v 

Nedėliorais 11 iki 1. 
4509 S. Ashland Ave. dilca^o, UI. 

Phone Yards 1068 

Dr. P. P. ZALLYS j 
Littuvis Dentistai į 

10*01 So. Micalaaa, A r a m e 
fcs«fa4 iu. 

f AIAMDOSt • «d » inl m l. 
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RINKLIAVA -

Vaikelio Jėzaus dr jai, esan
čiai Kaune, įvykusi šv. 

Juozapo parap., South 
Chicago, 111.. Rugsėjo 

12 d., 1920 m. 

Kun. Antanas Petraitis 5 
dol. Cinikas Petras 5.00; Bal-
truškienė Marijona 5.00. To
liaus po 2 doliėriu aukojo: A-
domaitis Dominikas, Bačkaus-
kis Izidorius, Šnmila Kazimie
ras, Olekienė Petronėlė, Va-
luckas Juozapas^ Majauskienė 
Elena, ir Eitutis Kazimieras. 
Tolians po $1.00 davė: Miču-
nas Juozas, p. Povilauskienė, 
Jukevičia Antanas, Pipirienė 

1. "Gana broliai" duetas . . . 
2. "Kas man darbo" dnetas 
3. "Sudiev, gimtinė" Solo . 
4. "O Lietuva numylėta" . . 

MUZIKOS MYLĖTOJAMS. 
Nauji ir gražus nruzik. veikalai 

gaidos su įžodžiais del piano, ka tik 
išėjo iš spaudos. 

50c. 
5©c. 

. . . 68c. 

. . . 50e. 
5. la i škai pats tėTclį" Solo . . Mc. 

Užsisakant šiuos veikalus kartu 
reikia siųsti ir pinigus per money 
orderi arba registruotam laiške, 
(štampu nesiųskite>• Išleidėjo vardui 

J. A. «BMAWIS. 
315 So. \Vrst St. Mhcitantfoaii, Pa. 

DR, G. M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 314f) So. Morgan St. 
Keitė 82-ro St., Chicago, Ui. 

SPECIJALMTAB 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki I po pietų, nuo S iki f valan
da vakare. ^ 

Nedėliomis nuo 9 iki t po plet. 
felefonaa Tardą 987 

Resld. 11S9 Independence Blvd. 
Telefoną* Van Buren 194 

DR.A.A.R0TH, 
Kasas gydytoja* fir cklrurgas 
SpeeljaUstas Moteriškų, Vyriškų 
Valko ir vis* chroniškų Ugų 

VAIiAJTDAS; 10—11 ryto 1—• pi; 
plotą} 7—8 vak. ModėUonala 10—11 4 
Ofisas: U&4 So. Halsted ĘLt Ohlcage 

Teleftmaa Drover 9998 
e > « » 8 > 9 » » e ) 0 > » » o 

EXTRA 'BARGENA1. 
Dviejų ir keturių pagyvenimų nau

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

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

Dviejų pagyvenimų naujas mūri
nis namas po 6 ruimus, steam heat. 
Storas ir garadžius po naujausios n*a-
dos visi jtaisymai. Kaina $12,500. 
Įnešti $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. Įnešti $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 Mlchigan 
Forest ir Calumet Aveniu. Tai yra 
smagiausios Chicagos vietos ir ge
riausios transportacijos. 

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

Atsišaukite greitai pas 
\ D VM MARKINAS 

847 First National Bank Bidg., 
88 W. Monroe St., Chicago, Ui. 

Telefonas Randolph 7490 

• PRANEŠIMAS, 
Daktaras Makaras, Lietuvis 

Atidarė dar vieną ofisą savo namuose, 
19538 PERRY AVE. R0SELAND, ILL 
Iš ryto nuo 8 iki 9; ir vakare nuo 5 iki 6. 

OFISAS: 10900 MICHIGAN AVE. 
Vai. ryto 10 ika 12; po pietų 2 iki 4; vak. 6-30 iki 8-30. 

Telefonas Ofiso ir Rezidencijos, PT7LLMAN 342. 
1 

SS 

KAM K E N T Ė T I ? 
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

* PAIN-EXPELLER * 
Vaizbaienklis užreg. S. V. Pat. Oflss. 

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujj per 
daugiau kaip 50 metu> 

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Aachor) 1 
Vai2baženkl[.' ' 

ijiiiiiini»ntrfiiiiitirtiiiiifiiiiitiiiHitnifiiniii»MM4ttiiHiiiH»uiituiiffiiiiiittiii 

I PRANEŠIMAS 
i West Pullman'o Lietuviams 
I 

Šiuomi j)ranešu įVest Pullmano Lietuviams, kad aš 
atpirkau didelę ir gerai įrengtą aptieką nuo E. F. Bogne 

§ l>o numeriu 523 W. 126fch St. Tai-gL meldžiu savo tau
tiečių at8ilankyti pas mane su receptais ir su vaistų rei-

• 
kalais, o aš užtikrinu malonų ir teisinga patarnavimą. 
Prie šios aptiekos yra pašto stotis, American Exprees 
Co. agentūra i r geriausia įrengta soda fountain. 

Į A. KARTANAS, Aptiekorius 
I S 2 3 West 1 2 0 Street W. Pul lman, I1L 

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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MUZIKA 
BEJETHOYE3TO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas . . 

Prasidėjo Eugsėjo (September) 8 d v 1920 m. 
Mokinattia rv.airi* muzikos sakų. Užsirašyti gralima bil« kada. 

3259 South Halsted Street Chicago, I1L 
Telefonas Boulevard 9244 

am 

file:///Vrst
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r DRAUGAS Antra#$i*«, JĮHįJ 2 1 ' 1 9 2 0 

• *« 

V CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Pirmadienis, Rugsėjis 20 d., 
Eustakijus. 

Antradienis, Rugsėjis 21 d., 
Matas, ap. 

ANGLIŲ ŽIEMOS METU 
BUSIĄ. 

Bet ne visiems bus prieinamos 

CICEROJE PRAŠALINTAS 
POLICIJOS VIRSI 

NINKAS. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ, ' 

IŠ TOWN OF LAKE. 

• 

Piliečiai pakelia smarkų pro 
testą. 

Didelių anglių sandelių kom 
panijos Chicago je tvirtina, 
jog ateinančią žiemą miestui 
anglių nepritruksią.. Sako, gal 
ne visi žmonės galėsią gauti 
perpilnai, ty. kiek tiktai pa
norėsią. Bet visuomet galėsią 
turėti tiek, kad nesušalti pa
gyvenimuose. 

Svarbiausias klausimas — 
tai anglių kainos. Sakoma, jog 
(kietųjų anglių tonai reiksią 
mokėti ligi $25.00. Oi i mink
štųjų nuo $9.00 ligi keliolikos 
dolierių. 

Bet tokia padėtis busiantį 
jei pasitvarkysią geležinke
liai. (Ji jei ne, tuomet visaip 
gali ,lmt. Nes dar ir šiandie 
Chicagon neat vežama angį iii 
tiek, kiek reikiama. Be to, de-
šimtvs tūkstančių anglekasiu 
"atostogauja" kietųjų angilų 
kasyklose Pennsylvanijoje. 

Miestelio Cicero preziden
tas Kleplia prašalino iš uži
mamos vietos policijos virši
ninką Hali. Jo vieton pasky
rė Valecką. >, 

Prezidentas policijos virši
ninkui antmeta girtavimą, ė-
mimą papirkimų ir visą eilę 
kitų prasižengimų. Tuo tarpu 
prašalintasis sako, kad jei jis 
butų buvęs ėmęs papirkimus, 
tuomet nebūtų buvęs papuo
lęs prezidento nemalonėn. 

Prašalintas viršininkas, turi 
daugelį piliečių šalininkų. Tie 
turėjo kelis skaitlingus susi
rinkimus. Padaryta rezoliuci
jos, kad prašalintas policijos 
viršininkas išnaujo butų pri
imtas buvusion vieton. 

Del to šiandie visam mies
telyj pakilęs trukšmas. I r ne
žinia kaip jis' pasibaigs. 

PAKLIUVO VAGILIUS. 

MIESTO VARDU SKUN
DŽIAMA DU LAIKRAŠČIU. 

Reikalaujama 20 milijonų at
lyginimo. 

Cbicagos miestinis advoka
tas Cleveland parengė du skun 
du prieš dienraščiu — Tlie 
Chicago Daily Tribūne ir The 
Chicago Daily Ne\vs. Abudu 
dienraščiu didžiausiu Chiea-
goje. 

Miesto vardu por teismą 
nuo abiejų laikraščių bus pa
reikalauta po 10 milijonų do
lierių atlyginimo. 

Sakoma, miestas reikalin
gas tiek atlyginimo už paneš
tus nuostolius del tų laikraš
čių neteisingų pareiškimų a-

,pie finansinį miesto padėji
mą. Nuo to daug nukentėjęs 
miesto finansinis kreditas ir 
pažeista moralybė miesto dar
bininkuose. 

Mi<s Caroline Kremen, 759 
W. 20 g a t , pavakarėj sugry-
žo iš miesto į savo pagyveni
mą antrajam augšte ir viduje 
atrado vagilių. Tasai sveikas 
jau buvo iškraustęs visus stal-
čius. 

Vagilius mėgino sprukti 
tuojaus laukan per priešaki
nes duris Bet Miss Kremin 
pastojo jam kelią. Tuomet 
piktadaris į ją šovė ir nudar
dėjo trepais žemyn. 

Lauke kaip kartas jis su
sidūrė su policmonu Cullinan. 
Prasidėjo apsišaudymai. Po-
licmonas laimėjo. Vagilius bu
vo pažeistas ir paimtas. 

Pasirodė yra Joe Matusek, 
121 W. 19 ga t , turįs jau ilgą 
policijinį rekordą, nesenai pa-
liuosuotas is kalėjimo. 

NUO FIRMOS KASIERIAUS 
ATIMTA PINIGAI. 

Parapijos bazaras iki šiol la
bai pasekmingai eina. J au bu
vo keturi jo vakarai, iš 
kurių matėsi, kad ši pramoga 
duos parapijai gražaus pelno, 
nes tą liudija skaitlingas žmo
nių atsilankymas. I r juo to
liau, tuo daugiau žmonių suei
na. Budų yra daugybė svetai
nėj ir kieme, ir kiekviena ko-
gražiausia išpuošta ir prikrau
ta įvairių daiktų. Visi tie daik
tai taip ir vilioja kiekvieną 
bandyti savo laimę. 

Sekmadenio vakare, Rugsė-
jo 12 d. tiek daug priėjo žmo
nių, kad sunku buvo ir 'praei
ti. Kiekvienas rodė savo duos-
numą, nes visi žino, kad savo 
centais pamažins parapijos 
skolas ir^ prisidės prie dides
nio išpuošimo mūsų bažnyčios. 

Reikia tikėties, kad kaip 
vietiniai, taip ir iš apielinkių 
žmonės neliaus ir toliau lanky
ti parapijos bazarą. J ie paro
dys, kad Šv. Kryžiaus para
pija visakame stovi pirmoj 
vietoj, kad įrengtose pramogo
se daugiausia padaro pelno. 

Nedaug jau bazarui lieka 
vakarų. Tat skaitlingai lanky-
kimės ir parodykim, kad town-
oflakiečių tarpe gyvuoja vie
nybė ir sutarimas. 

Alumuė. 

RINKLIAVA 

Vaikelio Jėzaus Dr jai, esan
čiai Kaune, įvykusi šv. Kry

žiaus parapijoj, Rugsėjo 
13 d. 1920 m. 

NIEKUR NEAPSIEINAMA 
BE SUKTYBIŲ. 

Oreat Lakęs Navai Training 
-stotyje, kur lavinami marinin-
kai rekrutai, išmokėjimuose 
pinigų susekta suktybės. A-
reštan padėtas karo laivvno 
leitenantas Sullivan, viršinin
kas algų išmokėjimo rekru
tams. Jo vedamose sąskaitose 
surandami trukumai apie $6,-
000. Be to, sak'onm, jog rekru
tams algų dalys buvo nusu
kamos. 

Firmos Stromberg Electric 
Co: kasierius Cornelison vežė 
$2,600 iš bankos dirbtuvėn ap 
mokėti darbininkus. 

Ties dirbtuvės vartais keli 
plėšikai užpuolė ir atėmė pi
nigus. 

Su kasierium važiavo pri
vatinės agentūros detektivas. 

| Nuo šito plėšikai atėmė re
volverį. 

Kuomet plėšikai su pinigais 
pasileido važiuoti automobi
liu, detektivas įšoko į prava
žiuojantį automobilių ir mė
gino vyties. Bet sulūžo šitas 
automobilius, 
padarė nuodugniausias kratas 

WILLIAM HAYWOOD CHI 
CAGOJE. 

Kuomet praeitą ketvirtadie
nį New Yorko, finansiniam 
centre ištiko baisi ekspliozija, 
vyriausybėj agentai atkreipė 
domą į industrijai i stų (I. W. 
W.) apsivertimą ir veikimą. 

Tarpe tų vadų yra žymiau
sias William lfaywood, 'kurs 
daugiausia gyvena Chicagoje. 

MĖGINO PASIMATYTI SU 
POLICIJOS VIRŠININKU. 

i 

Suareštuotas Persas And-
rew Latchion, 5J West Ches-
tnut gat:, kurs per prievartą 
norėjo pasimatyti su policijos 
viršininku Garrity. Matyt, su
sirgo proto liga. 

Kun. A. Skrypko $10.00. 
Po 5 dol. davė: J . Elias, M. 

Doršienė, K. Biržilaite, B. Vi-
tartaitė ir S. Slušnis. 

Po 2 dol.: V. Baltikauskas, 
M. Vasiliauską/, P. Stankus, 
J . Šetkaitė, A. Aukštolis, T. 
Vabalas. 

Po 1 dol. aukojo: A. Rūda-
vičia, A. Lukošius, S. Luko
šius, M. Paukšta, J . Kairys, 
A. Milašius, J . Bileišis, J . Mer
ki Ii s, J . Juraška, V. Paulis, S. 
KuK'ius, A. Lukoševičienė, M. 
Miksai tė, P . Veryga, A. Da
mazas, M. Kniukšta, R. Arnu-
šaitė, A. Banis, V. Zaleckis, A. 
Vičikienė, A. Noreikienė, F. 
Demeikis, J . Rudokas, J . Ja
kutis, F . Genys, Z. Petrikis, 
N. N., K. Krisevičia, M. Pet
rošienė, E. Mockaitė, J . Moc
kienė, J . Jakutis , B. Jakutis, 
J . Montvila, J . Jucius, S. Cicė
nas., 

"Po 50c aukojo: R. Radavi-
čienė, N. N. ir N. N. 

Smulkiais sudėta $4.60. Viso 
labo $89.10. 

Jei perrašydami iš knygos 
keno nors pavardę suklydome, 
tai labai atsiprašome. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame. P-as J . 
J . Elias davė dovanai naudo
tis svetainę. Labai ačiū jam. 

Vaikelio Jėzaus Draugijos 
įgaliotinis 

Jonas šeškauskas. 

kų nei nėra Lietuvoje. Pa
veikslai labai pakėlė žmo
nių upą. 

Pabaigęs rodyti paveikslus 
p. Vaškas pradėjo prakalbą. 
Jis ' papasakojo apie mūsų 
priešus, apie jų žiaurumus ir 
plėšimus Lietuvos žmonių. Aš
trų žodžių teko komunistams, 
"geriausiems darbininkų 
prieteliams," " cicildemokra-
t ams" ir įvairaus plauko so-
cijalistams. Kalbant apie Len
kų legijonierių žiaurumą, vie
nas netoli manęs sėdintis Lie
tuvis taip įpyko ant Lenkų, 
kąd gatavas buvo tuojau va
žiuoti ir pulti ant jų. Teko 
ir prez. "VVilsonui, kad nesuval
do Lenkų ir Colby, ir kitiems 
Suv. Vai. diplomatams. Ra
gino nortUsidiečius paskir
tąją bonų kvotą su kaupu 
išpirkti. 

P a s Vaškas yra v čia 
gimęs ir augęs šios šalies pi
lietis, o taip darbuojasi Lietu
vos naudai. Ar-gi negėda 
tiems, kurie gimę ir augę Lie
tuvoje, kurie naudojosi jos 
turtais, o šiandie apie ją ne
nori nei prisiminti. Gėda ir 
didelė gėda. 

Nei vienas kalbėtojas dar čia 
nebuvo sukėlęs tokio žmonių 
upo,kaip p.Vaškas. J i s karštai, 
nuoširdžiai ragino darbuotis 
tėvynės labui. Pasekmės buvo 
tokios, kad daugelis pirkę 
po viena L. L. P boną, pirko 
po kitą. 

Pabaigęs prakalbą rodė an
trą dalį paveikslų, č'ia dau
giausia buvo Kaupo atvaiz
dai. Rodant Metropolio vieš
butį, vienas čia gimęs vaiki-
nėlis paklausė manęs " A r ir 
"hotelių, Lietuvoje y r a ? " 
Žinoma, kad yra, atsakiau. I r 
daug jų randasi Kaune." 

Bonų parduota už keletą 
šimtų dolierių. P-ųi A. Kišo-
nui paraginus, buvo renka
mos aukos nupirkimui dovanų 
Liet. kareiviams. Kiek su
rinkta, neteko sužinoti. 

Jaunutis. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

L. L. Paskolos abejų stočių su
sirinkimas bus pirmadienio vaka
re, Rugsėjo 20 d., 8 valandą, Die-

Buvo tad paskelbta, jog eks-lvo Apveizdos parapijos mokyklos 
pilozijos metu jis buvęs Se\v j kambaryje (prie Union ir 18 gat

vių.) . 
Visi bonų pardavinėtojai, kas 

.v ^ , c. v. tik turi knygutes, prašomi atsi-
parvaziavo is Rytų. Sužinota, , , .. v . / . . , . 
. .. " Mankyti sitan susinnkiman, nes 
jog eksphozijos metu jo ne - | r e i k ė s a p k a l b e t i l a b a i s v a r b ų s d a . 
butą New Yorke, bet Philadel- lykai. 
PniJoj« Jonas Grisius. 

Yorke. 
įPraeitą šeštadienį Haywood 

IŠ NORTH SIDE. 

Penktadienį, Rūgs. 10 d. čia 
įvyko p. Vaško prakalbos. Dė
lei stokos išgarsinimo žmonių 
susirinko neperdaugiausia. 
Beveik tie patys atsilankė, 
kurie jau yra pirkę L. L. Pas
kolos bonų. 

Apie S vai. vak. prasidėjo 
rodymas paveikslų. Tų regi
nių, liūdnų, suraminančių, lin
ksmų buvo gan apsčiai. Dau
gelis žiūrėdami į paveikslus 
mintijo, kad tokių daly-

Jeigu turi lotą, kuris neneša 
jokios naudos, tai aš juos iš
mainysiu į PIRMUS 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. 

EXTRA BARGENAS. 
Parsiduoda 3-jų augščių mū

rinis namas. 1 storas J r 5 pa
gyvenimų po 4 ir 6 kambarius, 
randos neša $1,224.00 į metus. 
Namas randasi prie 3321 So. 
Morgan St. Parsiduoda labai 
pigiai, beveik už busę prekės. 
Atsišaukite 
MILDA REAL ESTATE CO., 

751 W. 31st St. 

Jei Nori Kad Pinigus Greit Gantu Lietuvoje! 
* • 

Tai siųsk į e r LIETUVIŲ" P R E K Y B O S B E N D R O V Ę . Ši bendrovė at ida
ro savo skyrių Vakar in ių Valst i jų l i e t u v i a m s Chicago, IUinoią. 

P e r tą skyrių gal ima siųsti p in igus , palei dienoa kursą, p i rk t i laivakor
tes, i r siųsti daiktus Lietuvon. Taip-gi persiųst i p in igus padė j imui Lietuvos 
Bankose. 

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% 

Todėl Brolau i r Sesutė nelauk ilgiau, bet siųsk pagelbą savo seniems 
tėvukams, sesutėms i r brol iukams šiandie. Chicagieč ia i f gal i a tvažiuot i į Ofi
są, nes y r a visiem parankioje vietoje Chicagos Lie tuvių seniausioj kolonijoj , 
Bridgeporte , pr ieš 33-eią gatvę. I š Chicagos apielinkių malonėki t siųsti pini
gus Money Order iu , a rba čekiaris a n t žemau padė to adreso, i r p in iga i bus 
išmoksti Lietuvoje į 3—4 savaites. 

• O F I S O 1 V A L A N D O S 
Panedėljais, Seredomis, Petnyčiomis nuo 9 vai . ry to iki 6» vai. vakaro . 
Utarninkais , Ketvergais , i r Subatomis nuo 9 vai . r y to iki 9 vai . vakaro . 

Lithuanian Sales Corporation 
Main Office Chicago Branch Office 

414 W. Broadway - . 3249 So. Halsted St. 
So. Boston, Mass. Chicago, 111. 
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/ BAZARAS!! 
Šv. Kazimiero Parapijos 

Tarp 3 ir 4 Wharton Gatvių Philadelphia, Penna. ' 

'rasidės Panedėlyj, Rugsėjof-Sept. 27 d., 1920 
7:30 vaL vak., ir tęsis per savaitę. 
»—~»» » » » » » . . » » » » » » » • • • » » "J \ 

- Visi kas tik gyvas į šį bazara. Atsilankykite kuoskaitlingiausiai, nes bus tokiy : 
i įvairumu kad negalima nei aprašyti tiktai reikia pačiam atsilankyti. Savo atsilanki- £ 
| mu netik patis įsigysite gražiu daigtu bet ir prisidėsite prie pagražinimo bažnyčios ^ 
f vidaus, nes visas pelnas nuo bazaro tam skiriamas. TODĖL VISI I BAZARA! ! I 
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Ar Jau Pasiuntėt Čevery-
kus Savo Giminėms 

Lietuvoj ? 
Žiema a r t i n a s i ^ J ū s ų gimi

nės laukia, dabar laikas 
j iems nup i rk t i , o mes J u m s 
išsiųsime. P i rk i te pa* Lietu
vi, o gausite gera uzganėdi-
nima. 
VICTOR SHOE STORE 

4719 So. Ashland Ave. 
Atdara kiekviena vakarą iki 9 

vai. apart seredos iki 6 vakare. 

• • - . , . . 
A. PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE—INSURANCE 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
LAivokortca 

NOTARU I/3AS 
SO* W. 35th Str. Chicago, 111. { 

Telepbone Boulcvard 611 

DR. S. BIEŽIS. 
IiTETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

. Canal 6222 ' 
3114 VV. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

VIENU LAIVU TIESIAI I 
1 

w 

Saugok akių regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant,^siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma specijalisto, 

W. F. MONCRUPF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1S01 S. Ashland Ave.t Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-člos lubos 

Kambaris 14-16-16-17' 
Viršui PLATT'S aptiekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
V2 d. 

SPECIJALIS IŠPAR
DAVIMAS. 

Pertaisyti Mitchells ir 
kiti karai. 

Ant mėnesiui mokesčių Pliaiu 
Išlygos 

Kaina 
$900 
1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
1800 
2000 

(mokėt 
$350 
400 
500 
600 
700 
900 
800 
900 

$45 
50 
55 
65 
75 
95 
85 
95 
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Nuošimčio nereikia, mokėt Mort-
gage nereikia mokėt, Charges nereik 
mokėt Insurance. 

Kiekvienas karas yra inšiurinta* 
f nuo ugnies ir vagių \$Q nuošimtį savo 

kainos per vienus melus be jokio kaš
to jums. 

Tavo seną karą (ne senesni kaip 
1912) paimsime į mainus atskaitliuo-
dami jo vertę kaipo dalį įmokesčio. 

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

MITCHELL 
2328—2334 So. Michigan Ave. 

2 SALESROOMS 
Atdara dienomis, vakarais ir nedėllom 

Telefonas—VictorySSOS. 

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

Parūpiname PASPORTUS ir Lietuvos pilietybės 
POPIERIUS j labai trumpa laika. 

Parduodame laivakortes ant visu linijų. 
Siunčiame PINIGUS į Lietuva Markėmis pagal die

nos kurso. 
Parduodame Draftus ir eekius. 
Mes turime Šimtais prirodymu už mūsų teisingumą. 
Visais reikalais kreipkitės pas 

ZOLP ir BARČUS 
4547 IJo. Hermitage Avcl Chicago, III. 

Tel. Yards 145 
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| PRANEŠIMAS VISUOMENEI!! | 
~ Šiuomi pranešame Gerbiamai Lietuvių Visuomenei, kad Šiomis £ 
ĮE dienosią atsidarė New Yorke nauja Lietuvių Pprstiuntimo Agentu- r 
r ra, po vardu Lithuanian Marinė For»arding Co., kurios tikslas E 
r yra sąžiningai patarnaut' Lietuviams persiuntime pagrelbos ^aavo r 
5 giminėms" Lietuvoje, kaip-tai, persiuntime drapanų, valgomų daig- E 
S tų, pinigų ir tt. S 

Su visokiais reikalais kas link persiuntimo gel informacijis mel
džiame kreippties ant Sio adreso: 

LITHUANIAN MARINE FORWARDING CO., 
20S West 33rd Str., New Yoifc Citj . 
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fAaRF- 'AAk> *«> "<» »ww^-
vą! libandiiau vUokiut mazgojimui, 
trtnktmut, muiimvimut — ir vūkm tat 
nieko nepagelbtio nuo tu bjauriu pleit-

MARE. "Ną, tai kam tau katt be-
retkaltnffMl Žiūrėk, kokie meno piau-

' ,fcal-/r?fcS»' *"*•«• ir lytį O tai toael, kad ai vartoju RUFFLB8!" 
K a s t a i y r a R U F F L E S ? Ar 

tai gyduole? Ne! f Ar kve
piantis vanduo? Ne! ! RTJF-

i L I t ? y f a t a i PaP r a sčiausis 
kuris prigelbi gamtai suteikt h n o g o t į ^ U ^ ^ ^ & l 
but gražesnio uz ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas S i bu 
smagesnio uz cysta. neniezinčią galvos odą? • 

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelią mėnesiu"jralvos" 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažuti 
pleiskanas o savai es laike jų jau nei žymės neliks! Paskui t ikreSar-
ciais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos naatsinauiintW ' 
* Nusmirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę a p d e k o T Kaštuos '^ 
65c bet jųs sakysite, kad jos v e r t o . > d a u g V u g u S . J e > S S 5 n h £ S 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jusą aptiekoje ta 
atsiųskite mums ^ p a c t o markėrars, ar tnoney order šiokiu adr«u-

F. AD. RICHTtR a CX).. 316430 Broadway, New York 
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