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METAI-VOL. V. No. 224 

Atsisako Vieni 
Nusiginkluoti 

• 

Japonai Išdalies Apleidžia 

LENKAI PABĖGO VARSA-
VON IŠ KALVARIJOS. 

PERTRAUKĖ JIE TARY 
BAS SU LIETUVIAIS. 

Rytinę 
NORI LENKAI IŠLAIKO 

MOS TAIKOS. 

Pripažįsta kitoms tautoms ap
sisprendimą. 

Ryga, Latvija, Rūgs. 22 (Ra 
šo angį. laikr. koresponden
tas). "Lenkija pageidauja 
tikros ir išlaikomos taikos su 
Rusija. Taippat nori aptarti 
bendrąjį su Rusija nusiginkla
vimą. Bet apie vienapusį nu
siginklavimą negali Imt jokios 
kalbos*." 

Taip čia pareiškė Jau Dom
bski, (o gal Dmow.ski?), Len
kų taikos delegacijos pirmi
ninkas. 

Dombski eina 40 metus am
žiaus. Jis reprezentuoja .paki-
lančią naują Lenkiją. Tos pa
kalančios Lenkijos vyriausiais 
vadais šiandie skaitosi Pade-
rewski, Dmo\vski ir Grabss]>j. 
Šitie visi try<; veda politiką 
užsieniuose ir maždaug prieš
taraują tolesniai vesti karą 

jos norą. Bet tokios Lenkų 
priklausomybės Prancūzija 
visai nereikalauja. 

"Taika Lenkijos su Rusija 
turi but daroma taip, kad a-
nąja lygiai pasinaudotų abid
vi tautos, kad iš abiejų pusių 
butu stipri gvarantija ateičiai. 

"Nusiginklavimas tik ^vie
nos pusės yra priešingas tai
kos principams. Jei Rusai pa
reikalaus Lenkų nusiginkluo
ti, gi savo nusiginklavimą mė
gins apdrausti, tuomet tame 
klausime nebus jokių diskusi
jų. Nusiginklavimo klausimas 
tik tuomet galės but diskų-
suojamas taįkos konferenci
joje, jei tas klausimas palias 
lygiai abi pusi. , , 

Pripažįsta apsisprendimą. 
Toliaus Dombski sakė: 

"Lenkija pripažįsta apsis
prendimo teise visoms tau
toms, gyvenančioms tarpe Ru
sijos ir Lenkijos. Kaip Balt-
gudija, taip Ukrainija turi tei-

VARŠAVA, Rūgs. 22. — 
Taikos tarybos Lenkijos su 
Lietuva pertrauktos. Lenkai 
delegatai iš Kalvarijos par
vyko Varšavon. 

Lietuva sutiko atitraukti sa-
vo karuomenę atgal ui Focho 
linijos. Bet podraug pareika
lavo, kad ir Lenkų karuome-
nė pasiliktų ten, kur šiandie 
stovinti. 

Lenkams tas nepatiko. At
metė Lietuvių reikalavimą ir 
pertraukė tarybas. 

GRAIKIJAI LABAI NORISI 
KONSTANTINOPOLIO. 

TURKAI IŠKRAUSTO SAVO 
ARCHIVUS. 

Sultano valdžia mėgina taikin 
ties su nacionalistais. 

LENKĮI BARBARYSTĖS 
SEINUOSE. 

PER KETURIAS DIENAS 
TERORIZAVO MIESTĄ. 

Dombski yra liaudies par- <ių pasirinkti sau tinkamą val-
tijos vadas ir bendrai darbuo
jasi su ministeriu pirmininku 
Witos. Jis yra kilęs iš vals
tiečių ir baigęs Lvovo, univer
sitetą. 

Per praeitus dvidešimts me
tų Dombski vedė kovą prieš 
Lenkų bajoriją. Jis yra auto
rius pripažintų šiandie Len-

džią, lygiai turi teisių uzmegs-
ti santikius su .kuo patinka
ma. 

"Tose šalyse gyvena daugy
bė Lenku. Šitas faktas verčia 
Lenkiją daug interesuoties tų 
šalių 1 j kimu ir abelnąja padė
timi. Lenkija yra demokratin-
ga viešpatija. Ir kaipo tokia 

kuose agrarinių reformų, su- jai. 
lig kurių didelių dvarų žemės "Kas palyti Lenkų militari-
plotai padalinami valstie
čiams. 

Pateisina Prancūziją. 

LONDONAS, RŪGS. 22. — 
čia Lietuvių delegacija pas
kelbė oficijalį raportą apie 
Lenkų pakeltus pogromus Sei
nuose, kuomet jie buvo sug-
ryžę tan miestan. 

Per keturias dienas Lenkai 
terorizavo miesto gyventojus. 
Apiplėšė 25 krautuves ir 150 
namų. 22 moteri išbjauriojo. 

Lenkų kareiviai įsilaužė žy
dų sinagogon pamaldų metu. 
Nuo visų, neišėmus rabino, nu
plėšė rūbus. Mieste nuostolių 
padaryta 2 milijonu markių. 

JAPONAI APLEIDŽIA 
CHABAROVSKĄ. 

Matyt, Japonai sutinka su 
steigiamąja valstybe. 

Konstantinopolis, Rūgs. 21. 
Talkininkai išpalengvo ištrau
kia «avo spėkas iš Turkijos. 
Anglų pulkai siunčiami į Me
sopotamiją ir Indiją, gi Pran
cūzų — Sirijon. Anglų spėkos 
čia sumažintos ligi keturių In
dėnų* ir keturių Anglų batali-
jonų. Prancūzų paliekama kol-
kas šeši batai i jonai europiniam 
šone. 

Graikai ir Konstantinopolis. 

Turkijos sultano valdžia de
da visas pastangas kaip-nors 
susitaikinti su Turkais nacio
nalistais. Ir jei velkiai tas ne
bus padaryta, yra baimės, kad 
Konstantinopolį užims Grai
kai. 

Graikai talkininkams sako, 
jog jie apimsią patvarkyti Tur 
kus nacijonalistus. Bet už tai 
jiems turi bot atlyginti. Už tą 
savo žy$į jie nori Konstanti
nopolio. 

Nars Anglija tiems Graikų 
norams priešinasi, nes Graikai 
jau ir kbkp daug gavo Turku 
žemių, visgi sultano valdžia 
nerimauja. Visus savo .slap-

MATYT, MILLERANDUI 
TEKS PREZIDENTYSra. 

Jis jau turi nužiūrėtą ir mi-
nisterį pirmininką. 

LENKAI NORI TAIKOS IR 
DARBO. 

DIDŽIUMA GYVENTOJŲ 
BJAURISI KARU. 

Paryžius, Rūgs. 22. — Mi 
nisteris pirmininkas visas lai- ^ i į nežymi mažuma neri karo 
kas neva purtėsi prezidentys-
tės, sakydamas, jog jam nepa
ranku užimti rezignavusio pre 
zidento Deschanelio vieta. Jis 
net viešai buvo parėmęs kitų 

• 

kandidatūras. 
Šiandie Millerand jau visai 

ir kariauja. 

Londonas, Rūgs. 21 (Rašo 
angliškų laikr. koresponden
tas). — Praleidus keletą sa
vaičių Varsa voje ir kitose 
Lenkijos dalyse, galiu čia su 

palinko užimti tą augštą vie- -įsitikinimu pasakyti, jog dide-
tą, kuomet jo šalininkai ėmė 
jį intikinti, kad jam užtikri
nama reikalinga kiekybė bal
sų. 

Tad Millerand į porą" dienų 
gali palikti Prancūzijos prezi
dentu. Tuo tikslu jis iškalno 
jau turi nužiūrimą sau mini*-
terį pirmininką. Tuom yra ži
nomas Aristide Briand. Gi pa
starasis jau parenkąs kabine
to narius. 

BELGŲ KARALIUS BRA 
ZILIJOJE 

Rio Janeiro, Rūgs. 22. — 
Čia svečiuojasi Belgų karalius 
Albertas. Brazilijos preziden
tas Pessoa parengė, oficijalį 
pokilį pagerbti svečią—nebu
vėlį. 

.Karalius aplankė kongresą. 
Tenai kalbėdamas pasakė: 

"Vakar mes buvome jūsų 
tuosius archivus ir kitus vai s- J kreditoriai. Šiandie esame ju-

Į paduotą visą eilę klausi 
mų Dombski sakė: 

"Lenkų vyriausybė pagei
dauja su Rusija padaryti to
ra ir išlaikomą taiką. Nes Len
kams su Rusais kauties jau pa
karto. Tą kitų kitais neapsi-
kentimą praplėtė Rusijos ca
rų valdžios nelemtoji politika. 
Mūsų tikslas — nepriklauso
moji nuo Rusų politika. Mes 
turime rupinties §k nuosavos' 
tautos reikalais. 

nės padėties karo fronte, len
gva patirti iš generalio šta
bo pranešimų. Lenkų armija 
atlieka didelius laimėjimus. 
Bet tas nereiškia, kad iia lai
mėjimai ir visa padėtis karo 
fronte turėtų kokią nors inta
ką į taikos konferenciją." * 

Pasiketinimąį neatmainyti. 

Toliaus Dombski sakė, jog 
Lenkų pasiketinimai taikos 
sąlygose neatmainyti. Kokie 
jie buvo Minsko konferencijo
je, tokie palieka ir -čia 

Tokyo, Rūgs. 22. — Japo
nų karo ofisas čia leido viešai 
paskelbti turinį proklemacijos, 
kokią andai buvo paskelbęs 
Japonų karuomenės vadas Si-
berijoje. Proklemaeijoje sako
ma jog Japonai apleidžia 
Cbabarovską. 

Tokiuo būdu Japonų karuo-
menė pasiliks tik aplink Uss-
uriL geležinkelį ir Vladivosto
ke. 

Proklemaeijoje pareiškiama, 
kad Chabarovske ir apylinkė
se padėtis tiek pagerėjusi, kad 
tenai nesama reikalo ilgiau 
palaikyti karuomenę. Nes ne-

tybės dokumentus išveža at-
sargion vieton ir tuo metu 
mėgina susiartinti su nacio
nalistais. Tai tikrai despera-
tinės pastangos. 

Iždas tuščias. 

Dar nesenai sultano valdžia 
vis dar buvo galvojusi prieš 
cijonalistus pasiųsti utilita
rinę ekspediciją. Bet šiandie 
panaikinti tie pienai. Nes ne
spėjama kareivių išsiųsti iš 
kazarmių, kad tuo jaus visi ima 
ir iškrinka. Ką-gi jiems pada
rysi, jei jie neturi noro kariau
ti. / 

Turkijos valstybės iždas tuS-
tutėlis. Už Rugpjūtį valdinin-

sų skolininkai. Mes remiamės 
jumis. Laukiame, kad jus 
mums padėsite pakilti iš bai
saus krizio, kurį vos tik pra
leidome.' ' 

SIAUČIA BAISI AUDRA. 

NEW OKLEAKS, LA., Rūgs. 
22. — Vielos užlajoj siaučia bai
si audra, gi pakraščiais vėsulA. 
Perspėti gyventojai laiku prasi
šalino nuo pakraščių. 

1 i 

imtos iš našlaičių fondo. 
Vakar karo ofisas neteko 

telefonų. Telefonų kompanija 
užxlarė aparatus, nes ilgas lai
kas kompanijai neatlyginama 

kams buvo mokamos algos, pa-' $10,000. 

Net pačių taikos>delegatų sa-1 s a m a J o k i o P^ojaus. 
etatas paliktas toks pat, koks 

Man butų nuostabu, jei buvo Minsko konferencijoje, 
Prancūzija reikalautų Lenki- Į nežiūrint to, kad Lenkų padė-
jos su Rusija padaryti tik pro- j tis karo fronte žymiai atsimai-
vizijonale taiką. Kadangi drau nė. 

Dombski pasakojo, jog šian
die Lenkija turi ikoalicijinę 
vyriausybe, kurioje reprezen
tuojamos visos partijoą. Ir to
dėl toje vyriausybėje negreit 
galės įvykti kokios nors atmai
nos. 

gingi ryšiai vienija Lenkiją su 
Prancūzija, tuomet išeitų tas, 
kad Lenkijos vedama politika 
turėtų prigulėti nuo Prancuzi-

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Rugsėjo 
121 buvo tokia sulig Merohants 
Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.51 
Lietuvos 100 auksinų . JJB 
Lenkijos 100 markių 45 
Vokietijos 100 markių 162 
Prancūzijos už $1.00 14 fr. 70 
Italijos už $1.00 22 1. 1)5 

WRANGELIS APIE SAVO 
LAIMĖJIMUS. 

Karo ofisas nuo savęs ne
paskelbė jokio oficijalio parei
škimo, kokiais tikslais tas da
roma. Bet ir be to čia gerai 
suprantama, jog Japonai tais 
savo žygiais leidžia įsikurti 
naujai valstybei rytinėj Sibe-
rijoj. Tai busianti bufferinė 
valstybė. Ana pridengsianti 
Japoniją nuo Rusijos komu
nizmo ir bolševikizmo propa
gandos. 

NEW YORKE IR VĖL BU
VO TRUKŠMO. 

BUVO PRANEŠTA, KAD 
EKSPLIODUOSIANTI 

BOMBA. 

Konstantinopolis, Rūgs. 22. 
— (jen. "VVrangelio rai tari jos 
veikimas prieš bolševikus pie
tinėj Rusijoj laimėjo strategi
nes pozicijas ir paėmė nelais
vėn daugiau 2,000 bolševikų. 

PRAŠALINTA SOCIJALISTAI 
-ATSTOVAI. 

Tas turėjo Įvykti muitinėje. 

New York, Rūgs.* 22. — Va
kar čia išnaujo pragyventa 
daug baimės ir didelio atsar
gumo. Anoniminiu laišku bu
vo pranešta, kad kaip vakar 
tuo jaus po pusiaudienio tu
rėjo but suplaišinta muitinė, 
milžiniškas (ederalis burtas. 

Gavus laišką stipriai apsid
rausta prieš galimą kokių pik
tadarių pasikėsinimą. Apgink
luota muitinės sargyba. f Pra-

Albany, N. Y., Rūgs. 22. — nešta regulerei karuomenei 
Nevv Yorko legislatura jau ir vėli but pasirengusiai. Policija už-
apsidirbo tik su ka" išnaujo iš- (ėmė tinkamas vietas, kad 
rinktais atstovais socijalistais. Iš prireikus tuojaus vykti nuro-
jų 3 prašalino. Kitu du socijalis-
tu atstovu paskui anuos tris iš
ėjo. 

dy ton* vieton. ' 
įBet ekspliozija neįvyko. Tad 

kalbama jog matyt, laiškas [Paskui tą atkartojo policijai/ 

tik juokomis pasiųstas. Bet 
laiško autorius turės "gra
žaus juoko", kuomet pastos 
agentai jį suseks. 

Del buvusiom ekspliozijos fi
nansiniam centre vedami ty-

t 
rinėjimai. Bet nepasistumiama 
pirmyn. Nesurandama jokių 
pėdsakių. Suareštuoti intaria-
mi paliuosuojami. Paliuosuo-
tas ir Piscber, kurs buvo,part
rauktas iš Kanados. 

Kalėjime laikomas dar Ru
sas žurnalistas Brlilowsky. 

Agentai daug'domos atkrei
pia į'West Indies Trading Co. 
prezidento Wellingtono pasa
kojimą. Prieš pat eksplįoziją 
jis buvo matęs priešais Moi> 
gano ofisų'tris intariamus vy
rus, kurie su atsidėjimu žiū
rėję į federalį bustą. Ir tuo 
momentu pakilusi ekspliozija 
ir Wellington buvęs pritrenk
tas. 

~W>llington apie tai nupasa
kojo laikraščių reporteriams. 

lė didžiuma Lenkų gyventojų 
šiandie daugiau nieko nenori, 
kaip tik taikos ir pokarinio 
šalies atstatymo. Lenkai nori 
parodyti pasauliui, jog Lenki
ja'pati viena gali kuogeriau-
siai pasitvarkyti ir progre
suoti nereikalaujant jokios iš 
niekur pašalinės pagelbos. 

Gi kuomet šiandie ikaras su 
sovietine Rusija tęsiamas ir 
daugiau pusės visų Lenkijos 
dirbtuvių uždaryta, gyvento
juose pasigirsta vis aiškesni 
reikalavimai, jog gana Lenki
jai to karo. Sako, -gana visų 
tų neramybių. Vyrus iš karo 
laukų ir apkasų reikia pasiųs
ti namo prie savo užsiėmimų 
laukuose ir dirbtuvėse ir pa
galvoti apie ateitį. Nes kitaip 
nieko kito iš karo nebus su
laukta, kaip tik paįraw4y#i Š3-
liai pragaišties. 

Nenori naujų teritorijų. 

Su atsidėjimu teko išklau
syti Lenkų nuomonių Varsavo-
je, Lodziuje, Krakove ir ki
tuose miestuose apie ekonomi
nę, finansinę ir politikirię ša
lies padėtį. Ir patirta, jog di
džiuma Lenkų tiesiog prieši
nasi prijungti prie šalies ke
letas ketvirtainių mylių teri-
torijas, kuriuo tikslu darbuo
jasi taikos komisija. 

Lenkai sako, kad vietoje ru-
bežių praplatinimo verčiau pa 
galvoti ir geriau patvarkyti 
tai, ką šiandie turima. Vietoje 
leisti pinigus nereikalingam 
karui juos pavartoti būtiniems 
šalies reikalams. 

Kuomet Grabski buvo finan
sų ministeriu, jis daug darba
vosi praplėsti šalyje industri
ją. Bet atpuškavo tuo metu 
bolševikai prie; pat Var^avos 
sienų ir del to uždarytos ne 
tik naujai įsteigtos dirbtuvės, 
,bet ir daugelis kitų, kuriose 
iš senovės su pasisekimu bu-
vo dirbama. 

Dirbtuvėse suspenduoti dar
bai. Nes nėra darbininkų. Kuo 
ne visi vynai pašaukti karei
viauti. 

SKAITYTOJI! DOMEI. 
Kartkartėmis gauname nuo 

savo gerb. Skaitytojų nusk 
skundimus, kad nereįruleriai 
gauna dienraštį.-

šiuomi pranešame, kad mes 
kasdien regulėriai tą pačią va
landą išleidžiame ir išsiunčia
me dienraštį "Draugą" vi
siems savo skaitytojams, neiš-
skirdami nei vieno. Sutrukdy^ 
mai, matyt, pasidaro pastoja. 
Todėl, jei kas negauna, tesiun
čia pasiskundimą į "Draugo" 
Administraciją. 

Jei mus bus klaida, mes paį 
taisysime, jei ne mųs, tai Jūsų 
pasiskundimą įteiksime pašto 
valdybai. 

"Draugo' Adniinistraciją-

neturi jokio karo ir š i and į 
tav respublika u ž i m ta šal ie5 
atstatymu ir patvarkymu. Ji 
šiandie jau išsigali išdalies aC 
mokėti karo skolas ir todėl gag, 
una naują kreditą. Tas pat į 
ra ir su Suomija. 

"Jei bolševikai paliktų muį 
taikoje (Jei Lenkai per peilį 
nelįstų į svetimas teritorija 
Red.), mes kaip bematai paX 
kiltume ligi tokio laipsnio, an | 
kokio pakilo tas šalys. Šiandįg 
mes lųkeriuojame kol įvyl 
taika Kad tuo tarpu visa pa
dėtis nuolat bjogėja. 

Mažuma stovi už karą. 

Grabski yra pasakęs tai, 
kaip nuomoniauja didžiuma 
Lenkų inteligentijos. Jie skau 
to dienas, kaip veikiai gaJ 
įvykti taika, ir kuomet Lenki
jai bus galima gauti iš svetur 
reikalingo kredito praplėtimui 
všalies industrijos. 

Tiktai labai maža mažuma 
stovi už karą. Ta mažuma no
ri kariauti be galo su tik
slu užimti daugiau svetimų 
teritorijų, kurios tautai nekuo-
met negali duoti naudos. 

Visur Lenkuose šaukiama, 
kad tegu rubežių klausimas 
bus paliktas apspręsti tole 
niems laikams. Pirmiau reikia 
patvarkyti pačią tikrąją Len
kiją. Bet to šauksmo neklau
soma. 

ORAS:— 
re laukiama 
inais; rytoj 

ŠJiandie šiltas 
lietaus 

vėsiau. 
su 

r 
• 

, vak£-
griaus-

Pavyzdžiu statoma čeko-Slo-
vakija. 

Tasai jaunas finansistas Gra
bski kartų mane pavadino 
Varšavoje augščiausion vieton 
ir iš tenai man parodė, kaip 
vos iš kelių dirbtuvių kami
nų rųksta durnai." 

"Jeigu," sakė jis "mes gau-
tumėm progos išnaujo paleis
ti darban visas savo dirbtu ves, 
mes turėtumėm savo pinigus 
ant vienos lygmalos su tokia 
Čekoslovakija, kuri šiandie 
yra daugiau kaip keturis kar
tus vertesnė uiž Lenkiją. Ko
dėl! Kadangi Čeko-Slovakija 

A- f A. 
KAZIM. SABONIS 
Vakar 3 vai. po pietų 

Chicagoje, Šv. Kazimiero 
vienuolyno kapelauijaje 
mirė a a. Kazimieras Sa
bonis, gerai žinomo ku
nigo Antano Kaupo, švo-
geris. Nabašninkas ėjo 37 
metus; buvo gimęs Paukš
čių sodiuje, Žaslių para
pijoje. Kaišadorio apskri-
tyj. 
Liko nabaaninko našlė 

Bronislava Sabonienė —' 
Kaupiutė, buvusio "Drau 
go" redaktoriaus tikra 
sesuo. 

Apie pamaldas ir palai
dojimą bus skyrium pas
kelbta. Amžiną. Atsilsį. 
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UKTCYIŲ KATALIKŲ DIEHRAITIS 

"DRAUGAS" 
• n a kasdieną išskyras nedėldieoiua. 

PRENUMERATOS KADfA: 
CHICAGOJ IR UŽSHanrJB: 

Metanu .•_••• 
Pusei Met% »*x,K*«»»*£-• 4.00 

Federacijos Washingtono Seimo Nu 
skirtosios Komisijos Pranešimas. 
. 

• * t * 

SUV. VALST. 
Metams . . . - . v . $6.00 
Pašei Meta t-00 

Prenumerata m o kast ĮSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užslrašyrao dienos 
oe nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisius* ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar ezpreee "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus 1 
registruotą laišką. 

" D r a n g a s " Publishing Co. 
2334 S. Oakley Ave. Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791. 

Šiuomi pranešame visiems 
ats tovams, dalyvavusiems Fe
deracijos sušauktame susirin
kime Washingtono Hotelyje, 
Washington, D. C„ Rugsėjo 15 
ir 16 d., kad audijencija pas 
Valstybės sekretorių. Colby, 
pa rūp in ta mums prezidento 
sekretoriaus an t Rugsėjo 17 
dienos, neįvyko. Sekretorius 
Colby dėlei nežinomų priežas
čių negalėjo išpildyti prižadė-

visi Lietuvių suvažiavimo rei
kalavimai butų išpildyti . 

Ketvir tadienyj , (Rugsėjo 16 
d.), 11 valandą atsi lankę Bal
tajame Name, prezidento rū
muose, pasimatę dėlei prezi
dento Wilsono ligos vien su jo 
sekretorium i r įteikę per aną, 
Suv. Vai. prezidentui Wash-
ingtono suvažiavimo protestą 
prieš Lenkus i r reikalavimą 
Lietuvos nepriklausomybės 

jimo, mums duoto prezidento pripažinimo, didžiuma atstovų 

Del Lietuvos Ribų. 
Tėvynės ribos y ra svarbus 

dalykas kiekvienam mylinčiam 
jos sūnui. Del Lietuvos ribų 
iškilo net ka ras t a rp mųs i r 
Lenkų. Šiaip mes nesiginčija
me su Lenkų laikraščiais, bet 
svarbiame Lietuvos i r Lenki
jos bendrų ribų klausime tu
rime nQrs vienam kartui atsi
traukti nuo savo taisyklės. 

_ Mieste Buffalo N. Y. išeina 
Lenkų dienraštis " P o l a k \v 
Ameryce . " J i s ketvirtadienyje 
16 Rugsėjo r a šė : " P o l s k a nio 
pragnie terytor^o\v Li twy. ' ? 

Tai reiškia ' 'Lenki ja netrok
šta Lietuvos žemių." Gana 
gražus sakinys, bet jis yra 

VVilsono sekretoriaus, Baltąja 
me Name. 

Negalėdami be a iškaus pa
skyrimo tolesnės (atidėtos) da
tos gaišuoti laiką Washingto-
ne, mes visa suvažiavimo nu
sk i r ta komisija nuėjome į 
State Departamentą, Baltaja
me Name nurodytu laiku i r 
įteikėme sekretoriaus Colby 
pagelbininkui suvažiavimo už-
girtą dokumentą, reikalaujantį 
pripažinimo Lietuvos Nepri
klausomybės i r sulaikymo 
Lenkų briovimąsi į Lietuvos 
teritorijas su Suv. Vai. pagel-
bos išnaudojimu. 

Ka r tu pasakėme, kad turime 
dar į teikti apie milijoną Ame
rikos piliečių parašų, reikalau
jančių pripažinimo Lietuvos 
nepriklausomybės, kuriuos 
įteiksime Suv. Vai . valdžiai, 
kaip greit gausime iš State 
Departamento nuskir imą die
nos, kurioje jie mus galės pr i
imti. P-no Colby.'o atstovas 
prižadėjo mūsų dokumentą «u 
visų atstovų parašais įduoti 
Departamentui i r savu laiku 
duoti atsakymą į mūsų reika
lavimus 

Suvažiavimo nusk i r ta komi
sija šiuoini praneša atstovams lenkiškas. 

J o tikrąją reikšmę parodo į \v 3 U 0 * pasiuntusiai Washing 
to paties pono žodžiai para
šyti tame pačiame st iaipsni-
j e : "Po lacy powinni zając li-
nie. Niemna od Kowna i 
"VVsehodnieh P r u s do Grodna 
Nvlaczając oba wymienione mia 
sta w eelu kontrolowania 
przejscia przez Niemen. P re -
tensye Poiski do zfcjęcia AVilna 
jako glownego centrum węz-
low kolejowych na wschod od 
Niemna jest zupelnie sluszną." 
Tai reiškia: "Lenka i tu r i už
imti Nemuno liniją nuo Kau
no i r Rytinės Prūsi jos iki 

tonan Lietuvių visuomenei, 
jog ji dės visas pastangas, kad 

išvažiavo automobiliais į Ar-
l ington'o kapines, Virginijos 
valstijoje. An t Įeit. S. Harr iso 
kapo sudėta nuo suvažiavimo 
atstovų vainikas. Praka lbą pa
sakė lietuviškai Lietuvos a t 
stovas p . J . Vileišis, o rangl iš-
kai ktfn. Sinkevičius. 

P o t am nuvažiuota į Mt. 
Vemon, Ju rg io Washingtono 
dvaran, k u r a n t kapo sudėta 
ir-gi vainikas nuo atstovų. 
Prakalbas pasakė lietuviškai 
p. J . Vileišis, angliškai kun. 
Paukštys . 

Vakare sugrįžę Wasliingto* 
nan atstovai užbaigė seimą iš
reikšdami per kablegramą sa
vo sąjausmą ir pagarbą Lietu
vos Steigiamajam Seimui ir 
valdžiai. ^ 

Paskutiniuoju savo nutar i 
mu suvažiavimas prašo Lietu
vos valdžios (per Atstovybę) , 
kad tiems Amerikoje gyvenan
tiems Liettfviams, ką neperka 
Lietuvos Laisvės Paskolos Bo
nų butų uždėta tam t ikra mo
kestis, kada anie grįš Lietu
von. 

Suėjimo komisija: 

tuvos a e p r M a u a o m f b ė s . bi-
ciuolių. į 

Nereik pamirš t i , kad musų 
tėvynės pr ieša i skait l ingi i r 
galingi. Taigi nesustokime ne
pabaigę darbo. 

Rengkimės, broliai Lietuviai 
i r sesutės Lietuvės,, kad mili
jone Amerikos piliečių pa ra 
šų, reikalaujančių Lietuvos 
nepriklausomybės, galėtumėme 
įteikti Amerikos valdžiai pasi
rodydama nevien kuodidžiau-
sioje vienybėje, bet i r su di
džiausiu musų pačių i r kita
taučių, tikinčių į Lietuvos lai
svę, skaitliumi. 

Tad-gi rengkimės "VVashing-
tonan ne šimtais, bet tūkstan
čiais an t dienos, kada bus į-
teiktas milijonas parašų. Visi 
musų profesijonalai, netik ku
nigai, bet i r dak ta ra i i r advo
kata i i r biznieriai, ypač tur
tingesnieji, nevien lietuviai, 
bet i r svetimtaučiai tebūna tą 
dien su mumis Washingtone i r 
padeda mums Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimą iš
gauti . Gaukime, kokius tik ga
lime, įtekmingus valdininkus, 
mokslininkus, • atsižymėjusius 
šios šalies piliečius. 

Visi už laisvą, nepriklauso
mą Lietuvą' stokime, o išties 
ji bus grei tu laiku pr ipažinta 
ir \Vashingtono valdžios nepri 
klausoma. 

Į darbą, Amerikos piliečiai. 
J u rg io Washingtono idealai ic 
būna i r Lietuvoje įvykinti. 

Kun. A. Milukas, 
Komisijos na rys . 

P . S. Diena parašų įteikimo 
bus pagars in ta , ka ip veik gan 
sime žinią iš Washingtono. 

KORONA FERRATED 
BITTER WINL 

Jo nuopelnai ir medicalė 
• c i t e , 

s yra vertingas Ijaxative To-

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: anglUkos * llotuvttkoi 

kalbų, aritmetikos, kttytredygeės, «te-
nografljos, tarrarHtft*. ptrkljrbos Ui-
sių, Sniv. Valst istorijos, abelnol 1«6-
rijos, geografijos, politlkinss ekono
mija, piHetystės, dalliarasystes. 

Mokinimo valandos: nuo I ryto lai 
4 valanaoa po pietų; vakarais ano * 
Ikį 10 vaL 
3106 So. Halsted 8t.f Chicago. 

• 

HM<H»HmMHimHW 
Resld. 1199 Independence Blvd. 

Telefonai Van Buren 294 

DRi Ai Ai ROTH, 
Spectjallstas Moteriškų, Vyrl&kg 
Talkų tr vlto ohroalika Ugų 

VALAJTDAS: 10—11 ryto 8—8 po 
7—a vak. Medėllomla 1 0 — l t g 

Ofisas: 8884 So. Halsted St., Okica«rr 
Telefonas Drover M t l 

eaasaa aaa>*a>e a i n i m n sus* 

2 = 5 
Ketvir tadienis , Rūgs . 23, 1920 

•Kl • • • • • • • • mm m m mQ> 
A. P E T R A M g. FABIJONAS 

A. PETRATIS & C0. 
Mortgage Bank 

rATE—INSURANCE 
American Bureau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Lalvokortea '« , 

NOTARU UąAS 
809 W. 85th Str. Obicago, III. 

Telephone Boulevard 611 
* > « m* m m m m •» l «•«•. 

S. BIEŽIS. 
METU VIS GYDYTOJAS IR 

OHIRURGAS 
2301 West 22nd Street 

Tel. Canal 6£22 
Bes. 8114 W. 42nd Street 

Tel. MoKinley 498* 

Išmok Ger* Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 Sandtėi 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rel 
kalaujami. Ge 
riauslas smstsą, 
mes išmokiname 
1 keista M 
čių, prityrimas 

_ duodamas moki-
naBtles. Vietos atdaros. Specijalis 
K r i a u C y s t ė s S k y r i u s , m o k s l a s u ž -
g-anėdina. v i s u s . 

MASTER 6CHOOL 
* 190 IT. State Str. 

Kampas Lake str. aat 4tų kibą. 

• 

P .i • m »m*m • • • • • • • 
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Saugok akiu regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sll-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties 1 manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
10 melų patyrimus suteiks 
jums geriausi patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specljalisto, 

W. F. MONCRtfFP, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Glilcago. 
kertė 18tos gatvės; 8-Clos lubos 

Kambaris 14-16-1S-17 
"Viršui PLATTS aptiekos 

Tėmykits mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nedėliomls nuo 9 ryto Iki 
12 d. 

• M • • • M I — 

DR, CHARLES SEGAL 
Tel. Drover 7»4? 

Dr. C. Z. Vezelis 
UETUVIS DKKTISTAje 

Valandos: tuo 9 ryto iki 9 vak 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakarą 

4711 BO. ASHIiAHD AVEMCB 
arti 47-tos Gatvės 

Lietuvos Nepriklausomybes Reikalais. 

Kun. H. J . Vaičiūnas, Pirm., 
Kun. A. N. Milukas, V. P i rm. 
J . S. Lopatto, Advokatas , J n ^ į iVpUvo vaistes^itter Wine 
Stasys Kodis, Advokatas , Puikus Iron Touikaa. Ypatingai 
Ant J . Miller, Adv., S*^kr. g . v a r t o t a 8 M irasilpnėjusio 

• • V • — kraujo. 
Korona Ferrated Bitier Wine 

= 
S. D. LACHAW1CZ 
LAsCTLVYS ORAMORIUS 

Patarnauju . ta lds tuvSs* k o p i g i a u s i a 
Kstkala tneldlKi a t s t easkt l . o m a n e 
darbu busite užganėdint i . 
1814 W. 38 PI. Ctilcago, UI. 

TeL Ganai U i t . 
gaaagttsg ' '» 

. 

Rugsėjo 17, 1920. vimo memorandumas įteiktas 
L. R. K. Federacijos su- prezidento sekretoriui, prezi-

šauktas suvažiavimas ' Wash- dento \Vilsono, nors sergan-
ingtonan Lietuvos nepriklau- eio, atydą. a tkre ipta į musų 
somybei apgint i įvyko. Nusi- reikalą i r d a r pada ry t a pres-
sekė kuogeriausiai. sija į State Departamentą is 

Įvair ių įvairiausių nuomo
nių musų tėvynmeiliai Ameri
kos piliečiai iš .visų Amerikos 

nu ±x jLvyLmf» JTIUSIJUSŠ IKI kraštų atsiuntė apie 100 at-
Gardyno įimdami abu tuodu Į stovų, kurie 3 dienas atsidėję 
minėtuoju įmestu, kad galėtų 
kontroliuoti perėjimų per Ne
muną. Lenkijos norai užimti 
Vilnių, kaipo didžiausią gele
žinkelių mazgų centrfc į ' rytUf 
nuo Nemuno y ra te is ingi . ' ' 

Polak w Ameryce yra ta ip 
mokintas, kad r a šo : " P r e t e n -
sye jes t sluszną'!, kuomet 
mums nemokantiems Lietu
viams išrodo, jog lenkiškai 
reikia sakyt i : "p re tensye są 
sluszne." Bet tai pačių Lenkų 
dalykas. 

Mes tik stebimės žiūrėdami 
kaip plačiai Lenkai moka iš
sižioti. Apimti Vilnių su vi
sais į jį susibėgančiais gele
žinkeliais, apimti Kaun$, pa
skui Nemunu iki Prūsų, t. y. 
iki Ju rba rku i i r Smalininkų. 
Tokiu būdu Sudergas, Šakiai, 
Naumiestis, Pilviškiai, Vilka-
viskis, Kybar ta i , Virbalius, 
Marijampolė, Prienai , Balbie-
riškė, Alytus, Simnas, Kalva
rija, Seinai i r kit i Lietuvos 
miestai su kaimais tektų Len
kams. 

J i e moka teiek išsižioti, kad 
per jų vėpsančią gerklę ma
ty t jų pačių kojos. Bet mes tų 
besočių rijikų vis-gi turime ap
sisaugoti. Pirkime Lietuvos 
bonų, kad Lietuvos kareiviai 
turėtų ką įmesti išsižiojėliams 
į snukį. 

kariavo prieš kliūtis laisvai 
Lietuvai daromas. 

Smagu buvo išvysti nolių 
Lietuvos laisvės i r nepriklau
somybės apgynėjų eilėse i r 
musų socijalistų atstovus.Man, 
Amerikos Liet. Ka t . Kunigų 
Vienybės pirmininkui, griau
nant sunkiausias musų darbui 
pas ta ty tas kliūtis teko turėt i 
pagelbininkais asmenis, kurie 
ikišiol Amerikos Lietuviams 
buvo žinomi kaipo uolus so-
cijalistai a r laisvamaniai-tau-
tininkai. 

Suvažiavime sriovių i r luomų 
ginčai buvo pamiršt i . Katal i
kai dirbo gre ta laisvamanių 
daktarų, advokatų, kunigai 
lygiai nešė naštą su darbinin
kais, saliuninkai su blaivybės 
platintojais, žodžiu, visi dirbo 
kaip vienas, gindami Lietuvos 
nepriklausomybę. 

Suvažiavimas sutiko kliūtis 
labai dideles, bet didžiumą 
anų prašalino. E inan t visiems 
ir toliaus tokioje gražioje vie
nybėje, galima tikėtis Lietu
vos nepriklausomybės pripa
žinimo klausimas bus pasek
mingai išrištas. 

Audijencija Suv. Valstijų 
prezidento rūmuose — Balta
jame Name — labai nusisekė. 
Tuo smagesni jautėmės, kad 
sunkiai dirbome, kad prašali
nome kliūtis sutiktas. Suvažia-

paties Baltojo Namo. 
Pačiame State Depar tamen 

te p-ui Colby suvažiavimo 
memorandumas su visų įgalio
tų atstovų paraša is įteiktas,, 
nors i r be ceremonijalo, pa
reikalauta milijono surinktų 
parašų priėmimo dienos nus-
kyrimas ir gauta prižadėjimas 
veikaus atsakymo. 

Delegatų didžiuma su džiau
gsmu išsiskirstė į namus ; bet 
nemanykime, kad jau atl ikta 
visa musų užduotis kaipo Lie-

yra sudarytas moksliškai su far-
maceutišku prityrimu. J jį įeina 
labai naudingi ir pripažinti 8to-
machic Bitter Tonic, ir Aromatiš
kos Dalys, Daržovių Syvai, liuo> 
suojanti vidurius, Cinchona, Citro 
Chloride of Iron labai tinkamai 
formoj, kuris 'yra batinai reika
lingas nuo išbalimo kraujo i m e r -
vii nusilpnėjimo, su kitais prie-
maisais, kurie daro įtekmę į iš
skyrimą virškintų syvų, kaip ma
tyti, esant Dispepsijai, pilvo ka-
terui, sukombinuotam su žarnų 
judėjimu, su reguliuojančiais pa-
Liuosuotojais, sustiprintais gliceri
ną ir Kalifornijos Bandomi Port 
Wine augšto Tyrumo ir Gerumo, 
užtektinai pasendintas ir gvaran-
tuotas atlikti teisingą darbą ir 
veikmę. 

Reikalauk visuomet Korona Fer
rated Bitter Wine. 

Pardavinėjamas drugštoruose 
arba rašyk: 
BOLESLAW R. KOZLOWSKI 

Laboratories 
4755 S. Loomis St. Chicago, 111. 

— • 

H« - T 
Dr. M. Sftipmcki 

3107 So. Morgmii dtmt 
CUCAOO, fLiliOrOIS 

tttefforia* Tart* Sftt 
Vsissdoe: - I Iki 11 U ryto. 
• po pietų Iki « vak. Madėlio-
mts ano I lkl I vaL 

•t 

Telefonas Boulevard Vltf 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8881 8. Halsted Str. 
VALANDOS: •—12 A. M. 

L—f; 7—S P. l t . 

. ' "MraMiafcg 

\ J.P.WAiTCHES 
ATTORNEY AT L A W 

UMttrVIB ADVOKATĄ* 
VAL. Vakarais 7 iki • 
Nedėliomls 11 iki 1. 

4809 S. Aslikuid Ave. Chloago, Dl. 
Phone Yards 1053 

fc^SWSS»SMWWSa*|SH m m • ' • • • <•'• » . « i > 
• • I II I — ^ — » 
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PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIK0L1S 

l ie tuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą | People Teatrą 

1818 W. 47 Str. Tel. Boul. 180 
Valandos: J iki S po pietų. 
« iki 8 vak. Nedėl. 10 Iki 12 ryta 

Bes. 8914 W. 4Srd StreeC 
Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKlnley 188 

• • • • — I - S - • ' ' I T t, • • » g ) 

Perkėlė savo oflsa po 
4788 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, moterų tr vy
rų Ilgų. . » 

Valandos nuo 10 lkl 18 išryto; nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 1:18 
vakare. Nsdėliomis 18 lkl 1. 

Telefonas Drezel 9880 

• t — 
J "i 

DR. S. NAIKUS 
GYDYTOJAS IU CHURL R « A l 

OOMMi tr O / r a s t m o v i s t a 
8151 So. Halsted str. 

Ant Viršaus Unlversal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 Iki 4 po pietų: nuo 7 iki 8 vak. 

Nedėliomls nuo 18 iki 8. 
TeJefMUM Vi 

Or. K P. ZALLY5 
Lietuvis Dentistu . 

10801 So. Mionlgan, Avenoe 
ĮasslMsi oi. 

I M . I . M » n . , II 11 m i 

• • 
3 V. W. RUTKAUSKAS 
j ADVOKATAS 
J Ofisas Didmiesty!: ( 

l 29 South La Salle Street | 

I Kambaris 814 

TeL Osntral 8894) 
•I » • • »»• • » » »• • > > « •• t. t»m u m mm m 

• Vakarais, 812 W. 33 St 
! VaL Yards 4881 

A r J a u Pas iuntė t Čevery-
kus Save Giminėms 

Lie tuvoj? 
Žiema artinasi, Jūsų gimi

nės laukia, dabar laikas 
jiems nupirkti, o mes Jums 
išsiųsime. Pirkite pa* Lietu
vi, o gausite gera u&ganėdi-
nima. 
VICTOR SHOE S T O R E 

4718 So. Ashland Ave, 
Atdara kiekvieną vakarą iki 9 

vai. apart seredoe iki 6 vakare. 

Dr. A. L. Yuška 
1900 S. Hals ted Str . 

Tel Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
1811 W. 88rd Str. 

Tel Proepect 84^6. 

' 

' 

VAŽIUOJANT LIETUVON Laiva-
kortes tiesiog j Liepojy (Libau) 

Kainuoja $145.SO 
Laivakoit, j Eitkunus-Eytkuhnan 

Kainuoja $106.80 
Del Plitisniij 2lll« Kreipkite^ į 

Pinigas Lietuvon nusmnčiame 
greičiausiai ir prisįatome 

parašą prijemeje 
ii Lietuvos. 

C E N T R A L M A N U F A C T U R I N G 
DISTRICT BANK 

1112 West 3S-th Street 
Turtas Virš 88,000,000.00 

A STATE BANK 
Atdara Pąnedėliais, Seredoms ir Sukatoms vakarais 

»m mtmm <m~m 

KURSAS NUPUOLĖ. 
1000 AIKK1NV $80.00 

| Vai geriausia dabar siųsti pini
gus | Lietuvą. 

j Pasai grjžimui Lietuvon, Laiva
kortės, pasitikimas ir palydėji- i 
mas ant laivo. Padarymas viso
kių dokumentų. Rašydami pri-

Idėkit 2c štampą,. 
Pinigus siųskite per Money 

f OrderJ. 
P. MIROL,\INIS, 

153 HudBon Ave., Broolaiyn, N. Y.} 

U. S. MAIL STEAMSHIP GDMPANf, m. 
S. S. ''SUSaUEHANNA'* 

Iš Nev* Yorko tiesiai | 

BREMEN ir DANZIG 
17 Diena lapkričio , 

Kambarėliai i Bi-emcn nuo $175 11d 8200 t Danzig $225. 
Trečia fcliasą J Bremen 8125 įDanzig $1S5. 

Karės Tazai $5 
U. S. Mail Steamship Oompany Inc. 

H. CLAUSSINIUS & CJO. 
Oeneralc Vakarine Agentam 100 Nortli La Salle Street, Ctilcago, Dl. 

Jei Nori Kad Pinigus Greit Gautų Lietuvoje! 
— - — - — — — _ ^ — — — . — _ — — — — — ^ ^ — ^ — i ^ ^ — i . ^ — ^ — ^ — — — - ^ — _ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ . ^ _ ^ ^ ^ _ ^ _ — 
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Tai siųsk per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ, ši bendrovė atida- ' 
. ro savo skyrių Vakarinių Valstijų Lietuviams Chicago, Illinois. 

Per tą skyrių galima siųsti pinigus, palei dienos kursą, pirkti laivakor
tes, ir siųsti daiktus Lietuvon. Taip-gi persiųsti pinigus padėjimui Lietuvos 
Bankose. 

Pinigai padėti ant vienu metu 100 auksinu moka 5% 
Pinigai padėti ant dviejų metu 190 auksinu moka 7% 
Pinigai padėti ant neapriboto laiko 100 auk. moka 3% 

• 
. Tpdel Brolau ir Sesutė nelauk ilgiau, bet siųsk pagelbą savo seniems 

tėvukams, sesutėms ir broliukams šiandie. Chicairiečiai gali atvažiuoti į Ofi- ' 
są, nes yra visiem parankioje vieftoje Chrcage* Lietusių seniausioj kolonijoj, * 
Bridjjeporte, prieš 33-Čią gatvę. Iš Chicagos apiolinkių malonėkit siųsti r>hii-
gus Money Orderiu, arba čekiais ant žemau padėto adreso, ir pinigai bus 
išmokėti Lietuvoje į S—4 savaites. 

OFISO VALANDOS 
Panedėiiais, Seredomis, PetayČiorais nuo 9 vai. ryto Od 6 vai. vakaro. 
Utarninkais, Ketvergais, ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 

Lithuanian Sales Corporation 
Main Office Chicago Branch Office 

414 W. Broadway 3249 So. Halsted $L 
So. Boston, Mass. Chicafo, 111. 

file:///Vashingtono
file:///Vilsono
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š v. io Parap. Karnivalas jau Prie Galo 
DAR 3 VAKARAI 

Sered., Sub. ir Ned, Rūgs.-Sept 22,25-26 
Pradžia Ser. 7 vai., Sub. 6 vai., Ned., 4 vai. po piet 

Bus daug naujų dalykų, visokių gyvulių, paukščių, 
gerymų ir valgių. 

Nedelioj žada atsilankyti visi Bridgeporto biznieriai 
Kviečiami ir kaimynai. Nepamirškite. Iržaiiga Dykai. 

Kviečia Komitetas ir Klebonas. 

LIETUVIAI A KOJE 
» » » • m^a*% 

NEWARK, N. J. tos klausimais, nes prisirinko 
nemažas būrys pasiklausyti ką 
tik sugrįžusio iš Washingtono 
delegato p. Savicko praneši-
mu. Pakvietimo plakatus išne
šiojo Visų Šventų mokyklos 
mokiniai. 

Susirinkimas visus patenki
no, nes p. Savickas išdavė ra
portą 4abai smulkmeniškai. 

Iš mūsų delegato pranešimų 
pasirodė, kad Washingtonan 
suvažiavo 98 įgaliotiniai iš vi
sokių Lietuvių kolonijų atsto
vauti mūsų svarbiuosius rei
kalavimus pas Suv. Valstijų 
vyriausius valdininkus. 

Delegaciją sušaukė L. Ka^t. 
Federacija. I r gerai padarė, 
nes atvykę Washingtonan mū
sų atstovai išsirinko patys iš 
savo tarpo valdybą ir trumpu 
laiku labai daug nuveikė. 

Svarbiausias pranešimas 
p. Savicko buvo tas, kad ilgą 
laiką dirbusieji Lietuvių In
formacijos Biure, Washington, 
D. C , vyrai—p. Vinikas ir Dr. 
Bielskis—norėjo uždėti ant de
legacijos savo kontrolę. J ie 
piršosi, kad jie vieni tik tegali 
pasimatyti su žymiais Ameri
kos valdininkais, kad delega
cija turinti juodu išrinkti visų 
reikalų atlikimui, etc. 

Paaiškėjo taip-gi, kad Lie
tuvių peticijos su vienu mili
jonu parašų, reikale prašymo 

t nepriklausomybės Lietuvai, 
dar tebesančios neįduotos Suv. 
Valstijų vaklžiai^ nors tos pe
ticijos jau treti metai kaip 
surinktos. 

Buvo kam algas imti, bet ne
buvo kam teisingą darbą dirb
ti. Užtat jie ten Washingtont» 
per pastarąjį delegacijos suva
žiavimą gavo "p ip i rų ," kad 
taip silpnai mūsų visuomenės 
politikinius dalykus vedė, jog 
jokio svarbesnio reikalo gerai 
neatliko. 

P-no Savicko raportas pri
imtas gausiu rankų plojimu. 

Už kelionę mūsų delegatas 
išleido apie 130 dol. Buvo su
mesta ir įduota tik 50 dol. 

' Daugiau pridėti nereikalavo, 
padengdamas lėšas savo pini
gais. U i tokį mūsų delegato 
pasišventimą dar daugiau pa
dėkota (atsistojimu). 

P-as Šlikas, po to, išdavė 
raportą iš rezoliucijų komisi
jos veikimo. Keletas gražiai 
anglų kalba sustatyta reioliu-
cijų Lietuvos reikaluose tapo 
pasiųsta telegrama žymiems 

Bendras valstybinis darbas. 

Rugsėjo 15 d. vakarą penki 
liberalai tautininkai su trimis 
padėjėjais nusidaboję tykiau
sią valandą susirinko vietinėn 
L. svetainėn sutverti "bendrą 
valstybinį fondą." Bet tuom 
laiku svetainėj pasitaikė būti 
apie septyni kitos rųšies žmo
nės. Jiems krito akin nepapra
stas " t au t in inkų" pasirody
mas, o p. Trečiokas net prata
rė: " k a d čia busią kas nepa
prasto, naujo." Žingeidumo 
traukiami ir mes ėjom kam
barin, kuriame turėjo užgimti 
minėtas fondas. 

Svečiams pasirodė neganėti
nai aišku, kaip penki partyviš-
kiausi asmenys gali pradėti 
bendrą visuomenės darbą. Pra
dėjo kilti klausiniai, pasirodė 
ir abejonių, ar bus pasekmių ir 
užuojautos iš visuomenės. At
sakymus davinėjo visi penki: 
pp. Lazdynas, Trečiokas, Pem
pė, Podžitmas Truska. Krū
von nuėmus, jų kalbos išėjo ši
taip: Jau 4 mėnesiai kaip p. 
Vileišis reikalauja įsteigimo 
šio fondo, o niekas juo nesi
rūpina, ir dar jus norit laukt! 
Žiūrėti kokios tai visuomenės 
ir tuomi trukdyti valstybės bu-
davojimo darbą! Tiktai vien 
parsidavėliai, išgamos to gal 
norėti! Jųs visi, kurie einate 
prieš šį bendrą, valstybinį fon
dą, esate tamsunai, bemoksliai, 
nuolat, it žalčiai sJankiodami 
pasieniais, užmatę kur dirbamą 
naudingą darbą Lietuvai sten
giatės sugriauti! Jeigu turėtu
mėt proto, tai sektumėt savo 
inteligentiją. Mes esam mokyti 
ir žinom ką darom, ir tt. 

Po tokių keiksmingų atsaky
mų ėjo balsavimas. Nubalsavo 
8 prieš 6 tverti fondą. Mat vi
so buvo 14 ypatų. Paskui at
ėmė balsus mažumai ir sumo
kėjo $7.25. Išsirinko valdybon 
minėtus ponus. Tokiu būdu 
jau įvykdintas " bendras val
stybinis" darbas. Dabar tik 
aukų, aukų, katalikai duokit 
bendram valstybės reikalui! 

Tą patį "bendrą kūną" su
organizuoti vakarų valstijose 
pavesta visų partijų didžiu
lėms įstaigoms. O čia rytų 
valstijose, turbūt, vietiniam A. 
B. agentui p. Trečiokui, kuris 
išdidžiai rodydamas gyrėsi 
turįs laišką iš pat Washingto-

no, kuriuomi įgaliotas tverti * } ^ ^ 0
: į į ^ i J i S 

fondą New York ir New Jer- j ^ S U 8 i r i t l k i m e d a r m . 

mesta $17.00 padengimui kito
kių l«£ų, surištų su reikalais 
Lietuvos labui. 

Kun. P. Lapelis padėkojo vi
siems už atsilankymą į šį susi
rinkimą ir visi tliganėdinti iŠ 
siskirstė. 

Reporteris 

slo Dr-jog name, 142 Orr Str., 
del išnešimo protesto prieš 
Lenkų broviniąsi į svetimas 
žemes. 

Mass mitinge dalyvaus ir 
Ukrainiečiai Keturių Tautų 
Lygos vardu ^Liet., Latvių, 
Estų i r Ukrainiečių). Kalbės 
delegatas kun. Alex. Prystay. 
Žydų vardu kalbės A. C. Stai-
iias, lietuviškai kalbės kun. J . 
M. Dilionis ir kiti. 

Tai-gi Pittsburgho ir apie-
linkės Lietuviai turėtų ko-
skaitlingiausia susirinkti ir 
protestuoti prieš Lenkų 
grobimus, o drauge reikalauti 
S. Valstijų pripažinti Lietuvą 
ir kitas mažas tautas, kaip 
Ukrainus, Estus ir Latvius. 

Tat visi, kas tik save Lietu
viu jaučiasi, malonėkit daly
vauti. Jei nebus galima sve
tainėje sutilpt, tai galima bus 
ir lauke nuo gonko kalbėti. 

J . Virbickas, 
Red. prierašas, Katalikų ku

nigų oficijaliame sąraše Ame
rikoje nėra J . M. Dilionio. 
Bet mums teko girdėti tos pa
vardės nezaležninką. 

» ' •"• • » ' 

Paiefikau senos moteries del pri
žiūrėjimo namu ir padabojimo dviejų 
vaikų; mažesnysis yra i metų. Su 
mokesčiu sutiksime. Prašau atsišau
kti po šiuo antrašu: 

John Gedwi*l, 
780 K. St. l/ouis Are., diicaffo, UI. 

1 !• ' . - . . , . , ' J j_UL L* 
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REIKALAUJA-

REIKALINGOS 
Jaunos moterys del fabriko 

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

6:30 P. M. 
Trečių lubų (kambaris 30) 
62 West Washington St. 

Reikalaujame du darbičlu vyru už
imti "janitorių" vietas Iv. Bedo kole
gijoj. Darbas nesunkus—mokestis ge
ra. Atvaliuokite arba rašykite šiuo 
adremi: 

Fr. Simon Rakauskas O. B. B. 
St Bedė CoUege, Peru, III. 

A.TA. 
DOM. IUKOŠAITIENĖ 

(JONTĮKIKĖ) 

mirė Rugsėjo 19 d., 1920 
m., 5:55 vai. po pietų, 35 
metų amžiaus. 

Paėjo iš Kauno rėdybos, 
Tauragės apskr., gimus 
Tauragėj, augus Bata
kiuos. Paliko dideliame 
nuliūdime vyra Juosapą i r 
3 dukteris: Marijoną, Ade 
Uja ir Magdaleną; Lietu
voj tėvą. Joną Joniką. 

Laidotuvės bus seredoj, 
Rugsėjo 22 d., 1920 m. iš 
šv. Antano bažnyčios, Ci
cero, į Šv. Kazimiero ka
pines. 

Giminės ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse po Ko. 
1301 Indepeudent Blvd. 

Liekamės nuliūdime 
Narcizas ir Kazimieras 

Jonikai, broliai. 

SPECIJALIS IŠPAR
DAVIMAS. 

Pertaisyti Mitchells ir 
kiti karai. 

Ant mėnesiui mokesčių Pliane 
Išlygos 

Kaina 
$900 
1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
1800 
2000 

Nuošimčio 

Mokesčtfe 
$46. i m< nes* 

50 " 
55 " 
65 " 
75 " " 
95 " 
85 " 
95 " 

mokėt Mort-

7 mokėt 
$350 
400 
500 
600 
700 
900 
800 
900 

nereikia 
gage nereikia mokėt, Charges nereik 

j mokėt Insurance. 
Kiekvienas karas yra inšiurintas 

nuo ugnies ir vagių 80 nuošimti savo 
kainos per vienus metus be jokio kaš
to jums. 

Tavo seną karą (ne senesni kaip 
1912) paimsime į mainus atskaičiuo
dami jo vertę kaipo dalj jmokesčio. 

Visi Pertaisyti Mitehells tari tą pa
čią gvaranciją kaip ir Vauji Karai. 

MiTCHELL 
2328—2334 So. Michigan Ave. 

2 SAKFSItOOMS 
Atdara dienomis, vakarais ir nedėliom 

Telefonas—VlctorySSOS. 
• M — « ^ ^ • • • • i I m 
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DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 8 i 4 t So. Morgan st. 
Kertė M-ro St., Chicago, I1L 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų. 
OFISO VALANDOS: Kuo l t ryto 
iki • po pietų, nuo t iki 8 valan
da vakarą. 

NedėllomJs nuo 9 Iki S po piet. 
Telefonas Y arda 687 

JĮ.' ' +*» 

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

LIETUVIŠKA 
UlVAKOfil 
AGENTŪRA 

International Į?™JU Inc.] 
D U P T . » - * . 

136 East 42-nd Street, 

Bureau 
W. -L. K A I R Y S , Vedėjas . 

New York, N. YJ 
Jei norit gauti pasportą, Jei norit pigiai nuvažiuoti Lietuvon ant di-
tlžiausiu ekspraMuiij laivu, jei norit pigiau nusiųsti pinigas Lietuvon! 
ir kad jie Imtu»aplaikytl į 4 savaites, tai tuojaus neatidėliodami] 
kreipkitės pas mus J išimtai Lietinių važiuoja kas savaitę per mus. 

• — 
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LIETUVIS 
Vaistininkas A. BELSKIS nupirko Bischoff 'o Aptiekę 

1906 South Halsted Street 
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami. 

Tel. €anal 114 
j 

• REIKALINGI 
V r K A I 

del Plieno 'Ware House 
Darbas pastomis 

Gera užmokestis. Naktinis 
darbas. 

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

Door 3. 

<ey valstijose. 
Tai taip pas mumis pradėtas 

kbendras" darbas. 
L. Pilietis. 

ROSELAtfD, ILL. 

Delegato sugrįžimas iŠ 
Washingtono. 

Penktadienyj, Rugsėjo 17 d. 
buvo sušauktas Roselando Lie
tuvių susirinkimas į Visų 
Šventi] parapijos svetainę. Ma-

BETK ALINGI 
Ldtoeriai del plieninės 

foumdfes darbo. 
9 iki lt) valandų su laiku ir 
pusės po 8 valandų darbo. 

Gera mokestis. 
Plauta randasi arti karų linijos 

CHI€AGO STEEL 
FOUNDRYCO., 

3720 So. Kedzie Ave. 

VIENU LAIVU TIESIAI Į 

LIEPOJU 
• mm 

— 
« i i «i 
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PRANEŠIMAS. . 
Daktaras Makaras, Lietuvis 

. 

Atidarė dar vieną ofisą savo namuose, 
10538 PERRY AVE. ROSELAND, 1U. 
Iš ryto nuo 8 iki 9; ir vakare nuo 5 iki 6. 

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

Telefonas Ofiso ir Rezidencijos, PULLMAN 342. 
_ M —- = 
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ANT PARPAVIMO 
N. E. kampa* Halsted ir 17-tos 

gatvių, 2 augščtų madinis namas SU 
garadžium užpakalyj; pirmos lubos 
užimta ntėslnyčia. Atsifiaukite': 

Halsted Corapany. 
1700 So. Halsted St., Otteago, 111. 

Telefonas Canal 3046. 

Ajttt pardavimo bučernė ir groser-
ttė, geriausioj vietoj. Atsigaukit tele-

"jfoau nuo 9 ryto iki 5 vakare. 
Central » • © Mr. 

• 
. , > o • i . i t m* . i . 

prrrsBūEOH, PA. 
-,-eat 

\ ' 
i «• 

II • mm i .•gjiM 

Pittsburgho Lietuviai ren
gia mass m i t i n a Rūgs. 26-tą, 

tyt, daugelis interesuojasi tau- J 2 vai. po -pietų, Lietuvių Mok-

P l d l A I m GERAI . 
Parduodam ir mainom namus, lo

tus, farmas ir visokiua biznius. P a s 
mus ga l ima gauti v isokių pasirinki
mų. 

Ats išaukite pas : 
A. GRIGAS & CO. 

S114 8. lUlsted it., Ohlcago, 111. 

ĮlIlHIIlHIIIHIIMIIHIIIIIIIIIIIIiMllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIflIlIlIlII^ 

I PRANEŠIMAS VISUOMENEI!! | 
diuomi pranešame Gerbiamai Lietuvių Visubmeliei, kad šiomis 

dienoais atsidarė N<9* Yorke nauja Lietuvių Peretiuntlmo Agentū
ra, po vardu -Lithuaaian Marinė f\>rwardlng Ckh, kurios tikslas 
yra sąžiningai patarnauti Lietuviams persiuntime pagalbos savo 
giminėms Lrctuvoje, kaip-tai, persiuntime drapanų, valgemų daig-
tų, pinigų ir tt. 

Su visokiais reikalais kas link persiuntimo gei iaformacijis mel
džiame krcippties ant 6k» adreso: 

1 
LlTHUAtflaer MARINE FO*tWAKDI*G O0., 

2u» Wcst 3«rd Stft, New York. Citr, 

lilllEllllllllllllllilllllIllilHllllllllMlllllllll!UIMIItlll?IH»MIIIIIIIIIimilllllHIIIIIIIIIIIItft 
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CUNARD LINIJA 
S. S. SAXONIA 

išplaukia Tiesiai I 

H A M B U R G Ą 
Trečios Kliasos Kaina $120.00 

J a u Lietuviai gali važuoti tiesiog iš Amerikos į 
Liepojų be jokiu: kliūčių. 

Parūpiname PASPORTUS ir Lietuvos pilietybės 
POPIERIAS į labai trumpa laika. 

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

nos kurso. 
Parduodame Draftus ir čekius. 
Mes turime šimtais prirodymu už nmsų teisingumą. 
Visais reikalais kreipkitės pas 

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

Tel. Yards 145 

= = = = : 
5#S 
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PRANEŠIMAS 
West Pullman'o Lietuviams 

w , i. jiiiiR^ kad aš 
atpirkau didelę ir gerai įrengta aptiekę nuo R. F . Bogue 
po numeriu 523 W. 120th St. Tai-gi meldžiu «avo tau-
tiečiij atsilankyti pas mane su receptais ir sa vaistų rei
kalais, o aš-užtikrinu malonų ir teisinga patarnavimą. 
Prie šios aptiekos yra pašto stotis, Amerioan Express 
Co. agentūra ir geriausia įrengta sodą fountain. 

A. KARTANAS, Aptiekortas 
S2S West 120 Street W. m. 

W 
iiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimimiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii 

v. 

t: 

Pridedant $5.00 su Karės TaxŲ 

Atsišaukite į arčiausia CUNARD Agentą 
• 
s 
i 
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MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal
vai libandUau visokiu* mazgojimu*, 
trinkimus, muUavimus — ir tinka* H* 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėėa net darosi t" 

MARE. "Na, tai kam tau kęst be-. 
reikasinfaį! ŽiurėĄ koku mano plau
kai grotas, Švelnus ir tysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES."' 

Kas ta iy raRUFFLES? Ar 
tai gyduole? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos su stiprintoji s, 

kuris prigelbi gamtai suteiki žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagemio už čysta. neniežinči^ galvoe odą? 

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų «r trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymes neliks! Paskui tiTk retkar 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pjpiskanos neatsinaujirilų. r. 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c, bjst jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti pfie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

T. AD. RICHTCR Čf CO., 326-330 Broadw«y, New York 

r" 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGį" 
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CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Ketvirtadienis, Rugsj jis 23 d., 
Linas, pop. kank. 

Penktadienis, Rugsėjis 24 d., 
-Šv. Pana Marija, nelaisvių užt. 

SKAITLINGOJI POLICIJA 
UŽBĖGO RIAUŠĖMS. 

; : 

Vienas žmogus nužudytas ir 
keletas sužeistu. 

3 Vakar pirmajam puslapy j 
trumpai paminėjome apie pa
kilusias Chicagoje riaušes, ku
rios vos nepavirto rasinėmis 
riaušėmis. Tik tošių energin
gam policijos apsukrumui ne-
Htsikartojo skerdynės, kokias 

\ ^ C į į i c a g o perniai praleido. 
Buvo taip: 

-

M Praeito pirmadienio vakare, 
kuomet darbininkai eina iŠ 
^larbo, ties Halsted ir 47 gat-
yėm šnekučiavosi su savo drau 
gak Thomas E. Barrett, žino
mas aitrus juodų žmonių pa-
liepėjas. Už juodųjų žmonių 
."ūžkabinėjimus seniau jau jis 
ikelis kartus buvo areštuoja-

• 

rrNetolies jo trys juodukai dar-
.bininkai pirkosi laikraščius. Tr 
tuo metu Barrett negana, kad 
dar juos pašiep<\ bet dar vie
nam jų smoge sprandan. Tai 
visa matė vienai policmonas. 

(Barrett tuo nepasitenkino. 
Prišoko dar prie kito* juodu

ko. Pastarasis pasirodė smar
kesnis: Išsitraukė iš kišeniaus 
peilį ar tai skustuvą ir Ba-
rrettą tiesiog papjovė. Tas 
krito negyvas. 

Juodukai po to pasileido 
bėgti. Baltųjų minia su po-
licmonu vyties. Apibėgta aplin 
kui keli blokai. Baltųjų minįa 
padidėjo. 

Visi trys juodukai spruko 
pagaliaus Šv. Gabrieliaus baž
nyčion, ties "VVallace ir 45 gat., 
kuri tuo metu buvo atidaryta. 
I r jie ten išsigelbėjo nuo mi
niom Nes kun. klebonas Burke 
numalšino susibėgusios. Tuo 
metu atvyko daugiau polici
jos. Juodukai iš ten paimta 
policijos stotin. 

Po to nuotikio vienur-kitur 
imta užpuldinėti juodukai. Bet 
laiku aplink galvijų skerdyk
las pasiųsta keli šimtai poli
cijos atsargos. Užpuldinėjimai 
numalšinta. , 

Per visų naktį poticija vel
kė tose apylinkėse. Ir per na
ktį ir ant rytojam agitatoriai 
mėgino pakelti riaušes. Bet 
darbas nepavyko. Nes galvijų 
skerdyklų apylinkėse uždary
ta visi saliunai. Uždrausta 
juodukams ineiti baltųjų ap
gyventoje vietose. Neleista ga
tvėse turėti susibėgimų. 

Vakar vakare karštagalvial 
išnaujo mėgino pakelti suiru
tes. Bet policija tuos greita* 
patvarkė. 

PER NEATSARGUMĄ tJŽ 
SITROŠKINO. 

Pirm kelių mėnesių buvo at-
keliovusios iš Meksikos. 

Namuose po num. 2535 Nor
mai avje. nakčia nuo gazo už
troško • dvi jaunos seserys, 
Francisca ir Catarina Roche. 
Pirmoji ėjo 16 metus, antro
ji - 18. 

Jų tėvas Rocbe anksti iš
budo ir suuodė gazą. Pakilęs 
atidarė seklyčios miegruimio 
duris, kur abidvi seserys mie
gojo. Iš kambario šovė smar
ki gazo srovė. 

J is pašaukė iš kito kamba
rio kampininkų. Tuojaus pa
telefonuota policijai. Policija 
atvyko su prietaisą atgaivinti 
užtroškusius. Bet pasirodė vel
tus darbas. Kelios valandos 
seserys buvo užtroškusios. A-
pie atgaivinimų nebuvo kal
bos. 

Turbūt, eidamos gulti jos 
prisuko gazą ir tasai užgeso. 
Su degančiu gązu dažnai pa
sitaiko tokių nelaimių. 

Roche'ų &umyna nesenai 
buvo atkeliavusi iš Meksikos 
sostinės. Abidvi mergaites 
dirbo Fairbank kompanijoje, 
ties 18 gat. 

Tėvas sako, jog mergaičių 
lavonai bus paimti atgal \ 
Meksiku. 

ITEATPIGS VYRIŠKI 
DRABUŽIAI. 

NĖRA DARBO. 

Apskričio Cook iždininkas 
(Jibbons iš savo ofiso žinybos 
paliuosavo 65 darbininkus. 
Nėra darbo. * 

Drabužių kroutuvminkai tu
ri suvažiavimą Cbicagoje. Su
važiavime paaiškėjo, jog vy
riški drabužiai šį rudenį ir a-
teįnančią žiemą nei kiek neat-
pgsią. Rasi, ateinantį pavasa-
pigsią. Rasi, ateinantį pavasa-
žymiai. 

Atpigimas negalimas. Nes 
publika reikalauja kuogeriąu-
sios kokybės ir gerai padary
tų drabužių, nežiūrint to, kiek 
tas turėtų atsieiti. 

SUAREŠTUOTA DU "RADI
KALU/* 

Užpraeitą naktį policija už
klupo lietuvišką, sakoma, rau
donųjų palaikomą spaustuvę 
ties Halsted ir 31 g a t Kon
fiskuota daug raštų ir suimta 
du žmogų. 

PAVOGTA DAUG SVAI 
GALŲ. 

Iš Sibley sandelio, 1530 So. 
Sangamon gat., pavogta svai
galų vertės $30,000. 

Keli vagiliai subraklino įsan 
delio panaktinį ir svaigalus 
susikrovę išvežė. 

UŽREGISTRUOTA ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS. 

Chicagos Universiteto seis
mografas vakar ryte užregis
travo žemės drebėjimą įvykusį 
už kokių 2,500 mailių nuo 
Chicagos. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

,i -

IŠ BRIDGEPORTO. 

:l bar vos keletas beliko. Vieni 
pradėjo lankyti vakarines mo
kyklas, kiti užsiėma kitokiais 
reikalais, o du giedoriu paly
dėjome jau net į Lietuvą. 

Nesenai atvyko į Clucagą p. 
Sabonis, kuris užėmė Šv. Jur
gio parapijoj vargonininko vie 
tą. Girdėjau, kad neužilgo 
rengiasi įrengti koncertą. Ro
dosi, tat įvyks Spalio 3 d. .Ti
sai pats žada sudainuot ke
letą dainelių, o jo moteris gros 
ant smuikos. ' 

P-as Sabonis yra uolus mu
zikos mylėtojas ' ir turintis 
gražų baritono balsą. (Ji p-nia 
Sabonienė pasižymėjusi smui
kininkė ir gabi pijanistė. 

Jiedu yra nemažai pasidar
bavę Pittsburgh'o apielinkėj 
Lietuvių tarpe muzikos ir dai
lės srityse. TJikiu, kad čionai 
jiedu dar daugiau pasidar
buos. 

Geros kloties naujoj vie
toji 

Naujai pažįstamas. 
c 

, IŠ NORTH SIDE. 

Smagu minėti tuos, katrie 
Sį-ta darbuojasi, bet k» g a k y .} fk i t i kė jo, kad tiek bus .^ Gal 
ti apie tuos jaunuolius bei 
jaunuoles, kurie ant gatvių 
vaikšto, o nesilanko į choro 
praktikus, nenori pasimokinti 
dakių, pralavinti balsą turė
ti i s to naudos, nes kas daug 
dainuoja, tas yra sveikas, o 
kas klausosi, tam linksma ir 
malonu. 

Rugpjuėio 9 d. 6v. Mykolo 
Arkaniolo parapijos choras 
laikė paprastą savaitinį prak
tiką. Kaipir visada, nusirinko 
neperdaugiausia giedoriu, nes 
nedaug jų ir teturim. Mergai
čių dar yra. Nors diduma*jau
nos, bet visos turi skambius 
balselius. Gi iŠ vaikinų tai la
bai mažai lankosi. Kol ėjo di
dysis karas, tai chorą turėjom 
didžiausi. Vyrų buvo du ?yk 
daugiau negu merginų. O da-

mėjų dr-jos skyriui. 
Rugp. 15 d. choras turėjo 

šeiminišką išvažiavimą Jeffer-
sono giriose. Diena buvo gra
ži, del to ir svečių nemažai 
atsilankė. Šeimininkės net n e i ' 

kai kam ir užkandžių mažai 
buvo. Bet choras labai dėkin
gas visiems dalyvavusiems. 

Choristas. 

IŠ NORTH SIDE. 

( 
Moterų Ražančavos Draugijos 

narėms žinotina. 

Tos narės, kurios turi paė
musios serijas del staltiesės, 

Rugsėjo 26 d., 2 vai. po pietų. 
Tuomet įvyks ir mėnesinis su
sirinkimas. 

Visų narių prašau koskait-
lingiausia susirinkti ir būti
nai grąžinti parduotas ir ne
parduotas serijas, nes vakare 
tą pačią dieną bus išleidimas. 

Ona Sinkevičienė, ražt. 

Taigi, kas tik mylite dai-
nas,kvieėiamas atsilankyti bile 
ketvirtadienio vakarą bažnyti- lai sugrąžiną sekmadieny], 
nėn svetainėn 8 valandą. Kvie
čiami visi, kaip seni giesminin
kai, taip ir nauji. Gal kai-ku-
rie nedrįsta vieni atsilankyti. 
Tai-gi nepaisykit to. Mes 
draugiškai ir su džiaugsmu prl 
imsime. , 

Tame praktike, apart kitų 
dainų, p. Brazaitis, chorvedis, 
atsinešė naują dainą, suside
dančią iš linksmų ir juokingų 
V " I V * 

zodzių. 
Po praktiko vienas 1!horis-

tas pakėlė klausimą kaslink 
skaitlingesnio choro ir jo rei
kalų. Pasirodė, kad nors cho
ras sumažėjęs, bet gražiai gy
vuoja ir da ižde turi kelete 
centų. Apsvarsčius choro da
lykus ir nematant jokių išlai
dų, p. Kišonas įnešė, kad 10 
ddl. butų paaukota Liet. Raud. 
Kryžiui. Dar tame reikale kal
bėjo p. Rugienius ir vienbal
siai nutarta 10 dol. priduoti 
vietiniam L. R. Kryžiaus re-

MOKINA RŪPINTIS 
SAVAISIAIS. 

Revelis, Estonija. 30,000 vy
riškų, moteriškų ir vaikų rūbų 
siuvama suorganizuotose sto
tyse Amerįkos Raudonojo 
Kryžiaus Vakarinėje Rusijoje 
ir Baltikos valstijose. Drabu
žiai buvo suaukoti Amerikos 
Raudonajam Kryžiui ir dabar 
mokinama tuos drabužius per
taisyti arba, persiūti šiose sto
tyse ir dalinami nuvargusiems 
tose valstijose. 

LBETUVIŲ RAKANDŲ K R A U T U V E 
1930-1932 South Halsted Street 

V. Malta vcckas. Už
prašo visus savo drau
gus ir pažįstamus at
lankyti jj, nes jis turė
damas ilgų metų paty
rimą ir visiems užtikri
na užganėdintmą. 

Pranešame gerbiamąja! visuomenei, jo# iš priežasties nuolatinio didėjimo mūsų užganėdintų pirkėjų ir vis augantis skaitlius reikalaujančių mūsų patarnavimo, dabartinė 
mūsų vieta pasidalė peranksta ir prjversti buvome atidaryti naują krautuvę, kuri randasi pj) No. 4201 ARCHER AVE. Del susipažinimo su mūsų naujos apieiinkės pirkėjais 
ir davus progą seniems lankytojams, pasipirkti ant žiemos reikalingų daiktų, mes numažirtAm prekes abiejose krautuvėse ant vieno trečdalio pigiau paprastos prekės. Atida-
rymas prasidėjo Subatoje^ Rugsėjo-8eptember4, 1920 m. ir trauksis visą mėnesį, todėl užprašome vit<u« mūsų esančius ir busiančiu** pirkėjus pasinaudoti šita proga ir nelaukti 
paskutinės dienos, ateikit ankšėiau, kol turime pilną pasirinkimą, idant paskui nesigailėtumėt, o mes pasistengsime kaip ir ligšiol kiekvienam teisingai ir mandagiai patarnau
ti. Del stokos vietos čia paduodame tik nekuriuos iš mus \ pigumų; ką čia nematote, atėję klauskit. Krautuvės bm atdaros koiną vakarą iki 9 vai. vak. 

Lovų snringsai suktų arba tiesių 
plieno dratų gvarantuoti, jog: gulė-
tojai neriedės į krūvą; gerai dėvė-
sis per 25 metus. Didžiau
sias pasirinkimas 
nuo (7.50 

Grajinamos mašinos 
ant stalo pastatomos Ir 
su šėpuke. • Taipgi mes 
užlaikome didžiausiam 
pasirinkimui lietuviškų 
rekordų su dainomis, 
dekleinacijomis ir šo
kiais, kurias parduoda
me mašinų, pridedamo 
dykai.• 

Sulankstomos lovelės vienam arba 
dviem gulėti. Paranki del fltetikėto 
svečio ir neužima daug vietos, visur 
parsiduoda po $10.00; 
mūsų kaina 
tiktai 

(•asinis ^pečius su baltai ename-
liuotomis durimis, nieliniuose rė
muose, visas juodai enameliuotas 
nereikia šveisti. Galima ant jo vir
ti ir kepti. Jų nedaug 
teturime ale kol išteks 
parduosime po 

M. 1". M.ezas. visiems 
žinomas gerai senas 
westsidės biznierius, o 
dabar mūsų dalinin
kas, užprafio savo bu-

Ivusius pirkėjus atlan
k y t i jį jo naujame už
siėmime. * 

Plieninės lovos, 2-jų 
colių storio pastovai, 
maliavotos medžio pa
našumu ir pagražintos 
bresjniais apkausty
mais; visodio didumo, 
vertos dau
giau, bet 
leisime po $27,50 

Dubeltavos ar singelinės valkams 
lovelis; plieno arba medinės su ge
rais springsais, užtenka vaikui gu
lėti iki 10 metų. Pasi
rinkimas iš visokių 
spalvų po. 

Visokio didžio ir ga-
tunko Komodės su dide
liu veidrodžiu, pasirinki
mas iš ąžuolo arba rau
donmedžio; 
dailiai pada
rytas. Kaina 

Turime didžiausią pasirinkimą žie

minių pečiu visokių gatunkų; šildomų 

su kietomis arba minkštomis angli

mis, nuo $12.50 ir augšėiau. 

Geriausios ir pato
giausios namų darbui 
- imamos mašinos pil
nai gva-
rantuotos 
t i k t a i . . . . $60.00 

DIDŽIOJI KRAUTUVĖ 

1930-32 So. Halsted St. 
Chicago, Illinois 

Phone Canal 6982 

. 

Automatiškas lopšys, užsuktas 
eina kaip laikrodis, per pusę va
landos; su atdarom arba uždary
tom šalim; parankus kiekvie 
motinai. Visados parsiduo
da po $12.00. Išparda
vimo laike po 

\ 

:lekvien^^« 

$9.1)0 
Puikus Supamasis 

minkštai apmuštas 
Koyal oda, ąžuoli
niais rėmais. Kaina 

Kfėslas 

$10.00 

Virtuvės pečiai, kuriuos galima var
toti vasarą su gazu, o žiemą su angli
mis, tai yra du pečiai viename, galite 
gauti ir mėlynai, pilkai arba baltai 
enameluotų; gvarantuoja-
me, jog užganėdins kiek
vieną pirkėją, tiktai $75.00 

Virtuvės pečius su lentyna, gra
žiais nikeliais apvedžiotas, gvaran-
tuotas geras kepikas; kūrenamas su 
kietomis arba minkštomis 
anglimis—tiktai per šj 
mėnesį • . . ' . . 

JI CU&IUiUS SU 

$55.00 

Vėliausios mados Kieminiai pečiai, 
užlaikanti šilumą per 24 valandas, 
geri anglių čėdytojai. Pasirinkimas 
del 4. 5 ar 6 rūmų apšildymo. Pa
minėjimui atidarymo mūsų naujos 
krautuvės, parduosime juso už 10 pro
centų pigiau paprastos prekės. Su
statymas, paipos'ir lenta po pečiaus 
dykai. 

^(m> P^eptes ftĮrahuie @mp@mw 
diirniture. Ruqs, Stovės. Sewing Machines, 

fdUdng Machines, Pianos, &c . 

SKYRIAUS KRAUTUVE 

4201 Archer Aušrine 
Chicago, Illinois 

Phone McKinley 5874. 

^ 




