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METAI-VOL V. No. 227 

ATNAUJINTI MŪŠIAI LIE
TUVIU SU LENKAIS. 
APIE TAI PRANEŠA 

IŠ VARSA VOS. 

LENKAI PLENUOJA UŽIMTI LIETUVĄ. 

RYGA, Rūgs. 25. — Dalis Lenkų taikos delegatų, kuriems 
vadovauja (irabski, paremiamų pattes delegacijos pirmininko 
Dombski, su visa energija darbuojasi sutrukdyti Rusų-Len-
kų konferencija. Tuo metu pačioj Varšavoj (Jrabskio san
draugai Dmowskio militarinėj-imperijalistinėj partijoj deda 
pastangas suardyti paries vyriausybės darbus, kokiais no
rima kuoveikiausia atsiekti visu pageidaujame taika, ty. 
susitaikinti su bolševikine Rusija. 

Imperialistinės partijos pienai. 

Dmovvskio imperijai i stinės partijos pienai yra dvilypiai. 
Pirmiausia, jie nori užimti Baltgudija, Lietuvą ir kai-kurias 
dalis Ukrainos pirm armisticiją padarysiant su pasarga pasi
traukti kš tų teritorijų padarius galutina taikų su Rusija. Ant
ra, palaukti Rusų grumojamos naujos ofensyvos išsivystymo. 

I r jei Rusams nauja ofensyva nepavyktų, tuomet Len
kija laimėtų prieinamesnes taikos sąlygas, (ii jei pavyktu, 
Dmowskio partijai butų progos sugriauti dabartinę Lenkų 
liaudininkų-soeijalistų (Witoso-Das»yhskio) * vyriausybę. 

Partijų varžytinės. , 

Iš pačių Lenkų versmių teko patirti, kad kuomet raudo
noji armija briautusi ant Varšavos, Lenkų naeijonalistų 
partija ir Dmowskio imperijalistinė partija turi vilties, jog 
Varšava turėtų griūti. Tuomet jie persikeltų Poznaniun ir te
nai tuojaus suorganizuotų nuosavą vyriausybę. Liaudininkų-
soeijalistų valdžia butų parblokšta. 

Kuomet eia Rusai delegatai vakar kaltino Lenkus de
legatus už trukdymą vesti konferenciją. Lenkų delegatų pir
mininkas Dombski už tai nukaitino savo delegacijos sekre
torių. Sakė, tasai nesąs tinkamai pasirengęs atnaujinti sesiją. 

VARŠAVA, Rūgs. 25. — Su 
visu smarkumu atnaujinti mū
šiai Lietuvių su Lenkais, anot 
pranešimų iš karo fronto. 

Lenkai oficijaliai skelbia, 
jog Gardino šone bolševikai 
atlikę keturiolika atakų 
prieš Lenkus. Ir Lenkai atmu-
šę visas atakas. Mūšių lauke 
bolševikai palikę 1,000 savo 
nukautų kareivių. / 

LEYGUES — NAUAJS 
PRANCŪZIJOS PREM

JERAS. 

Kritikuojamas naujas pre-
* zidentas. 

LIETUVA SU LENKIJA NE
GALI SUSITAIKINTI. 

TAI REIKALAS LIŪTO SU 
AVINĖLIU SAKO MI-

NISTERIS. 

KAUNAS, Rūgs. 25. — Lie
tuva su Lenkija — tai du vai
ku Tautų Sąjungos. Juodu 
susivaldė ir Sąjunga pasisiū
lė sutaikinti. Bet nelengvas 
daiktas sutaikinti tiedvi šąli. 

Taip rašo The Chicago Tri-

Paryžius, Rūgs. 25. — Nau
ja* Prancūzijos prezidentas 
Millerand į ministerius pirmi
ninkus pašaukė Georgės Ley-
gues, buvusį Clemeneeau ka
binete Jūrei vi jos ministerį. 

Leygues nuo 1884 metų 
veikia Prancūzijos politikoje. 
Priguli prie kairiosios repub-
1 ikonų partijos srovės. 

Soči jai istų ir radikalų spau
da smarkiai kritikuoja naują 
prezidentą Millerandą. Prikai
šioja jam visokių daiktų uži
mant valdiškas vietas. Ir ste
bisi, kokiuo būdu jis taip daug 
šiandie paaugštintas. 

Nuo šiol Prancūzijoje pre
zidentai bus renkami Rugsėjo-
mėnesį. Millerand išrinktas 
pilniems, 7 metams. 

ATKELIAUJA DAUG 
LTEIVIŲ. 

ATIDĖTAS ANGLIJOS 
ANGLEKASIįl STREIKAS. 

Londonas, Rūgs. 25. — An-
glekasių pildomoji valdyba 
vakar išnaujo turėjo konferen
ciją su m misteri u pirmininku 
Lloyd George. Po konferenci
jos valdyba paskelbė, jog strei 
kas atidėtas vienai savaitei. 
Tuo laikotarpiu bus progos 
anglekasių atstovams pasitarti 
su kasyklų savininkais, pagal 
Lloyd George pasiųlymo. 

Anglekasių .streikas turėjo 
pakilti šiandie. 

ITALŲ GENEROLAS ĮSTO 
JO DVASIŠKON SEMINA-

RITON. 

TROTZKY GRŪMOJA 
VARŠAVAI. 

Lenkai Imperijalistai Nori Užimti Lietuvą 
Bolševikai Stato Ulti

matumą Varšavai 
Lenkai Pakelia Naujus Skun 

dus Prieš Lietuvius 

SAKO, TURI BJTT PAIMTA 
LENKŲ SOSTINĖ. 

Be to negalima susikalbėti su 
imperijalistais. 

Sakoma] kasdien atvažiuoja 
po 3,000. 

• 
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bune reprezentantas. Washmgton Rūgs. 25. 
Apie pertraukimą Lietuvių-

Lenkų taikos konferencijos 
Kalvarijoje daug praneša Len
kai. Lenkai kaltina Lietuvius. 
Bet reikia paklausyti, ką apie 
tai sako Lietuviai. N 

1' Bolševikai br iaudamies 

LENKAI GAVO RUSŲ UITIMATUMĄ. 

RYGA, Rūgs. 25. — Vakar čia įvyko antroji Rusų-Len-
kų sesija taikos konferencijoje. Rusų pirmininkas Joffe 
paskjlė Lenkams į dešimtį dienų padaryti armisticiją. Jei 
Lenkai to pasiųlymo nepriims, tuomet sovietinė Rusija at
naujins . žieminę kampaniją prieš Lenkiją. 

Joffe pareiškė, jog Rusija tos kampanijos vengia. Bet 
jei nebus galima išvengti, už tai bus kalti patys Lenkai. 

Per New Yorką didėja atei-
vystė iš Europos. Sulig salos 
Ellis komisijonieriaus rapor-
to, praeitą savaitę kasdien iš
ėjo po 8,000 ateivių. Karo de
partamentas salos žinybai pas
kolino daugybe užklodalų. 

Lenkijon išvijo Lenkus iš Lie- Praeitais f i skaliais metais, 
tuvos, kur jie turėjo okupa- pasibaigusiais Birželio 30, at-
vę mūsų teritorijas," sako Lie j keliavo į Suv. Valstijas 430,-

Rymas, Rūgs. 25. — Italų 
gen. Alfonsą Fusco, kurs karo 
metu veikė karo fronte prieš 
Austrus, įstojo seminarijon su 
tikslu pasirengti į kunigus. 

Apie tai Vatikaman pranešė 
(Irenoble vyskupas Caillot. 

• 

NENORI TAIKOS TURINO 
STREIKININKAI. 

NAUJAS LENKŲ UŽSIPUOLIMAS PRIEŠ LIETUVIUS. 

PARYŽIUS, Rūgs. 25. — Iš Varšavos eia pranešama, 
jog nežiūrint to, kad Tautų Sąjunga apsiėmė Lietuvius su 
Lenkais sutaikinti rubežių klausime, Lietuviai nepaliaują už-
puldinėję Lenkų karo fronte. ' 

Pareiškiama, jog Kauno valdžia posenovei leidžia bol
ševikų kareiviams iš rytinės Prūsijos per Lietuvą keliauti Ru
sijon. Ir ligšiol tuo keliu apie 80,000 kareivių išnaujo su
sijungė su raudonąja armija. Tam skaitliu j esama apie 2,000 
Vokiečių spartakų. ' 

Lenkai aiškius melus skelbia. Nes toli gražu toksai 
skaitlius bolševikų kareivių nebuvo papuolęs rytinėn Prū
sijon. Be to, rytinėn Prūsijon inėjusieji bolševikų kareiviai 

yra internuoti. 
Toliaus Lenkai tvirtina, jog 

bolševikai vis dar naudojasi 
Vilniaus-Gardino geležinkeliu 
(To geležinkelio labai norisi 
Lenkams). Taigi aiškiai per
žengiama Lietuvos neutralybė. 

tuvos užrubežinių reikalų mi-
nisteris Puryckis. 

"Lenkai pasitraukdami tų 
lietuviškų teritorijų valdymą 
paliko Lietuvai. Ir kuomet bol
ševikai buvo atblokšti, Lenkai 
išnauįįo įsibriovė į lietuviškas 
teritorijas. Mes pasiuntėm pro
testą Varšavon Rugp. 27, pa
siūlydami Lenkams pasitarti 
apie demarkacijos liniją, f 

"Lenkų delegacija atvyko 
Kaunan ir pasiųlė padaryti 
militarinę konvenciją, bet ne
atsakė į mūsų protestą. Mes 
čia dar turėjom tarybas, kuo-

000 ateivių. Tuo laikotarpiu 
apleido 288,000 ateivių. 

PATEISINA ARMIJĄ. 

Dublinas, Rūgs. 25. — An
glų armijos vadas Airijoje, 
gen. MacReady, paskelbė, jog 
Anglų armija nieko bendra ne
turinti su policijos kerštais ir 
žudymais žmonių. Tik šaukia 
ma kai-kur duoda pagelhos 
policijai. Bet podraug pareiš
kia, kad jei Airių pasalingi 
užpuldinėjimai nesiliaus prieš 

Del to Lenkų vyriausybė a-
pie tą faktą pranešusi Tautų 
Sąjungos tarybai ir pačiai Lie-
tuvos vyriausybei pareiškusi, 
jog Lenkai pavartosią prie
mones ginti šalį taip ilgai, kol 
nepradės pareigos pildyti Tau
tų Sąjungos paskirta komisi
ja nustatyti neutralybę. 

Išaiškina Lietuvių atakas. 

Kas palyti atnaujinamų mū
šių Lietuvi jų su Lenkais išai
škinama kitoje depešoje iš 
Varšavos. 

Lenkijos vyriausybė, sako
ma depešoje, pasiuntė Tautų 
Sąjungai notą. Pasakė, jog 
Kalvarijos konferencijoje, kur 
buvo tariamasi taikos klausi
me, Lenkai padavę Lietuviams 
reikalavimą, "sutinkantį su 
Tautų Sąjungos tarybos nuos
prendžiais." Bet Lietuviai tą 

APIPLĖŠTAS TRAUKINIS. 

Du plėšiku vakar vakare 
susistabdė Illinois Central ge-
lež. traukinį ui 50 mylių nuo 
Chicagos ir apiplėšė pastos 
vagoną. Sakoma, jog galėjo 
but paimta $100,000. 

reikalavimą atmetę ir Lenkai 
buvę priversti pabaigti konfe
renciją. 
Lenkai aiškiai pareiškia, jog 

jie neatsakysią už pasekmes, 
kokios galį įvykti del Lietu
vos vyriausybės pasielgimo. 

kareivius, tuomet'kerštas bus 
met Lenkai užpuolė Lietuvius pavartotas. 
Augustave ir atbloškė mūsų 
karuomenę už Suvalkų. 

"Tuo būdu Lenkai mus pri
vertė sutraukti karuomenę ir 
juos išblokšti iš Lietuvos te
ritorijų/' 

Tai ve kame visa Lenkų 
šauksmo paslaptis. 

referendumu at
metė sutarimą. 

Londnas, Rūgs. 34. — Iš 
Rymo * depešoje į Exehange 
Telegrapb Co. sakoma, jog Tu
rino darbininkai nesutiko su 
padarytu Ryme sutarimu jų 
atstovų su darbdaviais ir su
tarimą atmetė referendumu. 
Darbininkai nubalsavo ir to
lesniai nepaleisti paimtų savo 
Tankosna darbo įstaigų ir lau
kti ką tinkamesnio. 

Taigi darbininkai poseno
vei turi užėmę automobilių įs
taigas, lakunystės ir kitas dir
btuves. I r nemano tų įstaigų 
atiduoti atgal tikriesiems sa
vininkams. 

Savonoj darbininkai taip-
pat atsisakė pripažinti sutari
mą ir nutarė nepaduoti užim
tų dirbtuvių. 

Pasirodo, jog ministerio pir
mininko OioUtti pastangos su
taikinti darbininkus su darb
daviais eina niekais. 

NAIKINASI VISOKIE VAI
SIAI FAUNOSE. 

CHICAGOJE MOKAMOS 
AUGŠTOS KAINOS. 

Nepristatoma geležingelių va 
gonų. 

Benton, Harbor, Mich., Rūgs. 
24. — Čia Berrien paviete, iš 
Chicagos 4 talandų kelionės 
geležinkeliu, automobiliu ar 
garlaiviu, yra didžiausias vi
sose Suv. Valstijose vaisių už-
derėjimas. Tų vaisių vertė 
gali .siekti 10 milijonų dolie-
rių pagal imamų kainų Chi-
cagoje. Bet sulig kainų ūki
ninkams mokamų, sakoma, bu-
>sią nedaugiau pusės milijono 
dolierių. 

Pusė milijono didelė suma. 
Bet ūkininkai jos negauna. 
Nes nepriętatoma čia vagonų. 
Del trukumo vagonų dideliau-
sios krūvos vaisių susinaiki
no ir baigia naikinties. Per
niek eina puikiausios persas-
lyvės, grušios, obuoliai ir net 
vynuogės. 

Argi ne keista. Chicagoje 
didžiausia vaisiams brangeny
bė. Nes ten vaisiai pristatomi 
iš tolimųjų pietinių ar vakari
nių valstijų. Tuo tarpu Chica
gos pašonėje naikinasi vaisiai 
tokie pat geri ir pigus tik del 
t°> jog pristatyti neduodama 
vagonų. 

Del tokios betvarkės kenčia 
daug ūkininkai. Panešdami 
nuostolius atsisako tolesniai 
ūkininkauti ir ieško tinkames
nių uždarbių ir gyvenimo. 

Ryga, Rūgs. 25. — "Diplo
matai Rygon, gi raudonoji ar
mija Varšavon!" Tai toksai 
Rusijos sovietų karo komisa
ro Trotzkv'o šiandie skleidžia-
mas balsis po visą plačiąją 
Rusiją. 

Šitą obalsį jis nesenai pas
kleidė būdamas Minske. Be to, 
jis karštais straipsniais laik
raščiuose ir kaJbomis pareiškė, 
jog Maskvos valdžiai su Len
kais kitaip nebus galima pada
ryti taikos, kaip tik paėmus 
Varšavą. Sako, tik Varšavoje 
bus padaryta taika. 

Rugsėjo 15 Trotzky tarp 
kitko paskelbė tokį pareiški
mą vieno straipsnio pabaigo-
je: 
"Mes neturėjome pasiketini-

mo užkariauti Lenkiją. To ne
turime nei šiandie. Mūsų įsi-
briovimo Lenkijon tikslas bu
vo intikinti Lenkų pon.ųs pa
daryti su mumis taiką. Lygiai 

pavykimas. Bet tokie daiktai 
neišvengiami dideliuose rrtili-
tariniuose veikimuose. 

Kokios pasekmės. 
"Kokiosgi yra paseknJes 

buvusių veikimų sutraukiant 
krūvon skaitlines! 

"Pirmiausia, mūsų vakari
nis frontas pastumtas pirmyn, 
nuo 500 ligi 600 vertų ir pas
kui iš tos tolumos atsimeta at
gal tik 200 vestų. 

"Antra , Ukrainija ir Bajt-
gudija apvalytos ir Lietuva 
paliuosuota. 

"Trečia, Lenkai užtrei 
savo stumą ir svyruoja, kad 
tuo tarpu raudonoji karuom* 
nė kneentrnojama naujose po
zicijose, su nauja ir plačią 
versme senos divizijos s t i p 
rinamos. 

"Ketvirta, kaip oficiemi, 
taip komisarai ir karuomenė 
geriau' susipažino su prieši
ninku ir gerai pramoko, ko
kiais keliais pasekmingiau pa
siekti Varšavą. 

"Šiandie karo fronte linija 
driekiasi 400 verstų toliaus, 
nuo Maskvos ir arčiaus Var
šavos, negu pirm Lenkų brio-
vimosi ant Kijevo. 

"Mes uždavėm gerą smūgį 
buržujinei Lenkijai ir jaučia-. 
mės pajėgsią antrąkart dar 
smarkiau suduoti. Nes esame ir šiandie mes nemėginame 

Lonkijai susiaurinti rubežių s p r ę s i u kaip p.rm.au ir mu 
arba panaikinti nepriklauso- •* «*«*<* d , d e-> a k a s v a I a n 

• ' dfi 
mybę. Mes daugiau nieko, ne
pageidaujame, kaip tik tai 
kos ." 

Kaltina apgaulingume. 

"Pr i e š pat siusiant taikos 
delegacijąTRygon," rašo Tro-
ztky, "prezidentas Pilsudskį 
sakė Lenkams laikraštinin
kams, jog taika nebus pada
ryta su sovietine Rusija. Vie
toje taikos būtinai turi but 
sunaikinta raudonoji armija. 

"Tasa i buržujinės Lenkijos 
galvos pareiškimas parodo, 
jog Lenkų vyriausybė kalba 
apie taiką tik su tikslu prisi
gerinti darbininkams ir karei
viams. Bet aktualiai, ty. savo 
darbais deda visas pastangas 
ir tolesniai tęsti karą. 

"Reikėtų pasakyti, jog Pil
sudskio žodžiais negalima pa
sitikėti, nes jis nėra koks ne
paprastas žmogus, susilyginti 
negalįs net su Aleksandru Ke-
renskiu. Bet reikale taikos su 
Rusija Pilsudskį aiškiai išrei
škia pažiūras visos Lenkų val
džios, kuri nenori taikos. 

"Gal kartais kas gali many
ti, kad Lenkija mus nugalėjo. 
Kur ir kuomet!" 

Kitam rašte komisaras Tro
tzky, aptardamas militarinio 
veikimo pasekmes, rašo: 

"Mūsų raudonosios divizi
jos, smarkiai pakilusios pir
myn iš savo pozicijų ir sto
vyklų, neturėjo užtektinai lai
ko pagerinti susisiekimo lini
jas. Kitaip jos but davusios 
progos priešininkui atsikvėpti 
ir atsisukti. Ties Varšava su
sitikus su sukoncentruotomis 
Lenkų spėkomis, raudonoji ka
ruomenė atsimetė atgal. Tas, 
suprantama, buvo didelis ne-

BOLŠEVIKAI NEGALI PA 
GELBĖTI TURKAMS. 

Turi jie perdaug nuosavų rei
kalų. 

Konstantinopolis, Rūgs. 23. 
— Mustapha Kemal Paša na
eijonalistų seime Angoroj 'gin
damas savo sąjungą su bolše
vikais pareiškė, jog šiuo kartu 
Maskva negalinti duoti reika
lingos pagelbos nacijonaii* 
tams. Bet paskui tai t ikrai 
pagelbėsiu. 

Seime bolševikai aštriai bu
vo kritikuojami už žudymus 
musulmanų Azerbeidjane. Ęįe-
mal į tai neturėjo nieko at
sakyti. Tik palaukęs pranešė, 
kad šiandie bolševikai turi 
daug nesmagumų namie. 

Armėnų karuomenė vienoj 
vietoj pasivarė Turkų naeijo
nalistų šonan. Kemal nuspren
dė sutruškinti Armėnus. 

RUGSĖJO 25, 1920. 

Chicago. — Šiandie gražu ir 
šilta; rytoj apsiniaukę, gal bus 
lietaus, vakare vėsiau. 

Vakar augšč. temp. 88 L, že
miausia — 71 1. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mak 

nant nemažiau $25,000, Rugsėjo 
24 buvo tokia sulig Merchaate 
Loan and Trast Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.49 
Lietuvos 100 auksinų 1.& 
Lenkijos 100 markių 
Vokietijos 100 markių 1.58 
Prancūzijos už $1.00 14 fr. 
Italijos už $1.00 23 1. 2o" 

/ 
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Tarptautiniai 

Kaip kiekvienas skyrium 
žmogus auga ir mainosi, taip 
nestovi vienaip ir viešieji vi
siems bendri dalykai. Turėda
mi bendrų dalykų žmonės de
dasi į draugijas. Keikalas ap
ginti savo turtą, vienaip kal
bančius žmones suvedė į tau
tas ir sudarė viešpatijas. 

Kitados žmonės neturėdavo 
tokių reikalų, kad tie butų 
pratekę pro jų tautos ar vieš
patijos ribas. Visi, net ir di
džiausieji, bendrieji Grekų rei
kalai pirm pustrečio tūkstan
čio metų sutilpdavo pietinė
je Balkanų pusiausalio pusėje, 
pridedant prie jos šiek tiek 
salų ir artymųjų krantų. 

Ne visų pasaulį tuomet ap
ėmė Grekija. Bet kitos to pa
saulio dalys taip-gi sutilpda
vo kiekviena savo žemėje ne
daug didesnėje už Grekija, 
tankiai mažesnėje. 

Pirm aštuoniolikos' šimtų 
metų jau buvo didoka Rymo 
imperija. Bendrieji jos žmo^ 
nių reikalai apimdavo jau ir 
visų Balkanų pusiausali, ir dar 
Apeninų, bei Pirinėjų pusiau-
galius, siekė į šiaurius nuo Al
pių kalnų, išilgai Dunojaus 
upės, apėmė beveik visus Juo
dosios Juros krantus ir visus 
Tarpžemio Juros krantus. Su
lyginant su Grekija tai buvo 
milžiniška didybė. Bet tai bu
vo mažas sklypas sulyginus 
su visu Europos, Azijos ir 
Afrikos sausžemiu. 
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Atsiradus geležinkeliams 
kilo bendrų reikalų to didžiojo 
sausžemio gyventojams. Gar
laiviai surišo jį į kruvę su A-
merika ir Australija. Pirkly-
ba, telegrafai, krasos ir mok
slas pasidarė bendri visij tau
tų žmonėms.. Tie visam pa
sauliui bendri reikalai vadi
nasi tarptautiniais reikalais. 

Jie buvo ir seniaus. Krik
ščionija nedarė skirtumo tarp 
Žydų ir Grekų, abejiems pri
pažindama dūšių ir vienokį jos 
išganymo reikalą. Tai-gi dva
sios reikalai buvo tarptauti
niai reikalai nuo tol, kaip 
atsirado krikščionija. Tarptau
tinių reikalų kūninio gyveni
mo srityje didelis ir stiprus 
įsigalėjimas paaiškėjo tik ta
da, kada tapo ištobulintos 
žmonių susisiekimo priemo
nės, geležinkeliai, garlaiviai, 
telegrafai. 

Tikėjimo srityje tarptauti
nių santikių reikalas pasiro
dė pirma negu kasdieninio gy
venimo reikaluose. Todėl di
dieji tikėjimo mokslininkai 
jau senai rūpinosi, kokių tai
syklių žmonės turi prisilaiky

ti, kad įvairių tautų sugyve
nimas išeitų geras. Tas tai
sykles suvedė krūvon ir aiš
kiai išdėstė su prirodymais 
Šventasis Tomas Akvynietis 
tryliktame šimtmetije. Kol tos 
taisyklės kas kart labiau įsi
galėdavo žmonių fnintyse, tol 
tarptautiniai santikiai eidavo 
geryn. ^ 

Lute ris ėmė griauti tą ką 
krikščionija buvo Europoje 
pastačiusi pirm 1500 metų. 
Maechiavelli ypatingai griovė 
katalikiškuosius sveikus tarp
tautinių santikių pamatus. 
Tiedviem griovikam darbas 
gana sekėsi. Tarptautiniuose 
santikiuose įsigalėjo apgaulė 
vietoje tiesos ir jiega vietoje 
teisės. 

Ispanas Pranciškus Suaręs 
ir Italas1 Vittoria kovojo prieš 
įsigalėjimą jiegos tarptauti
niuose santikiuose, prieš pa
niekinimą teisybės. Bet vieš
patijų vadams labiau patiko 
priespauda už teisybę. 

Dabar 1919 m. susidarė 
Tautų Sąjunga. Joje yra gra
žių žodžių. Tų žodžių daugu
ma labai panėši į Leono XIII , 
Suareso, Tomo Akvyniečio 
žodžius. Tik vieno joje nėra — 
tiesos viešpatavimo ant jie
gos. Macehiavelli'o galva pri
kergta prie Tomo Akvyniečio 
kūno. 

Kai-kurie Prancūzai katali-
kai7 net ir toks rimtas bei do
ras mokslininkas Goyan, ma
to tiktai Tomo Akvyniečio ku 
ną Tautų Sąjungoje, o nema
to Maechiavelli yo galvos. 
Prancūzui yra didelė pagun
da apjakti, nes ta Maechiavel
li 'o galva * žada Prancūzams 
viešpatavimą ant . Vokiečių. 
Tečiaus tas viešpatavimas pa
vojingesnis Prancūzams negu 
Vokiečiams. 

Mes norėtume, kad prie krik
ščioniško kūno butų krikščio
niška ir galva. 

P, GABRYS IR LIETUVOS VALDŽIA, 

Prancūzų Politikos 
Padarai. 

Versailleso taikos konferen-

Daug Gerbiamas kunige Re
daktoriau, 

Jūsų gerb. laikraštyj No. 
139 (Birželio 12 d., š. m.) til
po mano laiškas, rašybas vie
nam mano prieteliui, veikėjui 
Amerikoj, kur aš jam aiškinau 
paviršutinai, kodėl aš buvau 
opozicijoj- su laikinąja " Sme
tonine' ' Lietuvos valdžia. Ži« 
noma, siaurose laiško ribose aš 
negalėjau išguldyti visų prie
žasčių. Bet kadangi Jus.malo
niai skelbdami mano laišką 
statote man eilę klausimų, rei
kalaudami tūlų paaiškinimų, 
aš skaitau savo priedermę į 
juos Jums kuonodugniausiai 
atsakyti: 

Tečiaus pirm atsakysiant 
Jums į tris man Jūsų pastaty
tus klausimus, aš turiu pada
ryti keletą pataisų prie Jūsų 
pastabų. J u s tvirtinate: "laiko 
tarpyj (1917-19 m.), kuomet 
aš galėjęs ir turėjęs pasitar
nauti Lietuvai nemažiau negu 
(1904-5 m.), tečiaus čionai ne
są skaisčių pasišventimo dar
bų, kaip kad butą seniau ma
no gyvenime." Leiskite paste
bėti, gerb. Tautieti, kad Jus 
gil iai k lys t a t e . J e i g u J u s nebu 
tumėt manęs iššaukę, aš pats 
nekuomel nebūčiau drįsęs apie 
tai kalbėti. 

Aš nors savųjų ujamas tiek 
naminėj, tiek užsieninėj spau
doj, niekinamas nesilioviau 
nei ant valandos rūpinęsis tė
vynės reikalais. Mat prigimtis 
neatleidžia, kaip tas šuo tan
kiai nesuprastas savo pono, 
yra vejamas, mušamas, spar
domas, seka vienok savo^poną 
prieš jo norą, nes jaučia jam 
pavijų gresiant, — ir tankiai 
išgelbsti jam gyvybę. Taip ir 
aš nei ant valandėlės neišlei
dau iš akių trispalvio mūsų 
tėvynės neprigulmybės vėlu-
ko, nešamo silpna, dar nepri
tyrusia mūsų laikinos valdžios 
ranka, kuri kaipo padėką už 
mano daug metų triūsą ant tė
vynės dirvos, vargą, pavojų ir 
pasišventintą man gręsė kalė-

euzų militarę misiją, kurios 
pirmutinis tikslas buvo ištirti, 
kaip ir kokioj formoj privalė 
remti Lietuvą prieš raudoną-

nieks į tai neįtikėjo, toet ga
lima įsivaizdinti, kaip rimtą 
darė tai įspūdį. 

Jus paklausite, kame prie
žastis taip žemo ir bcgė'Hško 
pasielgimo. Aš Jums atsakysiu 
pavyde: P . Vold. ir tūli kiti 
jo bendrai, skaitydami mane 

kelių mėnesių jau buvo išskun-
dęs Vokiečiams, kaipo Fran-
kofilą ir Prancūzų agentą (tu
riu tam darodymus). Nors 

jlą bangą ir kiek vėliau 3U tą 
ją misija parvykau Lietuvon.'per pavojingu sau konkurentu, 
Mano politišjd priešai "Vol
demaras ir Co." paskelbė, 
kad tame nesą mano jokio 
nuopelno, kad aš prisiplakęs 
prie Prancūzų misijos prieš 
jos norą Berlyne. Negana to, 
kaipo jmdėką p. Voldemaras 
denuncijavo mane Prancūzų 
valdžiai, priešingai diplomati
niam papročiui, buk aš esąs 
germanol'ilas ir Vokiečių agen
tas, nors pats jisai atvyko iš 
Berlyno, kur jis mane pirm 

nutarė mane "paskandyl i" 
Šmeižtų, melų ir puivų dum
blyne, idant tuomi prašalinus 
nuo visuomeninio gyvenimo. 

Nors Prane, misija iškrypo 
iŠ tikro kelio, bet ji atyykda-
ma kritiškam momente \>akė-
lė tautos upą ir daug prisidėk 
jo prie mūsų neprigulmybės 
sustiprinimo. 

Antras faktas: (Jį pralei
džiame, nes ištiesų pavojinga 
yra skelbti tą dideliai svarbų 
faktą. Redakcija,) 

Aš pats nemačiau, bet man 
buvo pranešta, kad tūli mano 
priešai kraštu ausies girdėję, 
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5,000 
FEDERAL 
COUPONS 

DYKAI 
Su kiekviena 

Siuvama Mažina 
r — 

jimu ir teismu už "Dievas ži-
sulig Pranennj noro, Į- Į1l()„ k ( ) k i u s J ų ^ ^ p n u l l M y _ 

steigė Jugoslavijos viešpatiją 
Tą naują viešpatiją pavedė 
valdyti Serbams, kurie turi 
karalių. Buvo pasakyta, jog 
tuomi Serbai paaugštinami už 
jų narsumą ir praleistus var
gus. To reikalaujanti nauja 
tvarka. 

Jugoslavijos viešpatį j on in-
eina: Serbija, Černogorija, 
kai-kurios Bulgaru, teritorijos 
ir kelios buvusios Austrijos 
imperijos provincijos. Tos 
provincijos apgyventos visai 
skirtingų Serbams tautų. 

13uvo manoma, jog Serbai 
tuo pasidžiaugs ir demokra-
tingai valdys jiems pavestas 
šalis. Bet Serbai tuojaus pa
sirodė, kas jie per vieni. Visoj 
Jugoslavijoj šiandie viešpa
tauja žiaurus Serbų autokra-
tizmas. Kaip įmanydami jie 
persekioja svetimas tautas. 
Mažumos teisės Serbams yra 
svetimas daiktas. 

Tečiaus tuo nepasitenkina 
Serbai. Jiems dar permaža 
valdyti svetimų žemių. Tad 
šiandie jie puolėsi dar prieš 
Albaniją. Nori tenai praplėsti 
savo rubežius. Nori pamušti 
Albaniją. Albanų kol-kas nė
ra kam užtarti, tad Serbai 
tenai su visu pašėlimu žudo 
žmones, naikina jų sodybas. 

Serbai šiandie žengia vieno
dais keliais su Lenkais. Kaip 
tie, taip kiti apsisagstę impe-
rijalistiniaįs tikslais. Lenkai 
už savo imperijalistinius žy
gius jau pamokinti. Bet Ser
bams dar reikalinga pamoka. 
Ir jie gaus, ko ieško. Nes nors 

apie mano viršminėtą veikimą 
"išaiškino' ' jį savotiškai ir 
mane apšaukė tūli Liet. laik
raščiais kuone Bermondto ša
lininku. Bet keleivis einąs sa
vo keliu prie .tikslo ar gali pai
syt ant visų šunų, kurie ant jo 
loja pakeliuj?! 

(Daugiau Bus.) 

! 
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Š i t a portable 
elektros mašina. 
vlrfluB ir viskas, 
sveria mažiau ne
gu paprasta ko-
llončs _ valiza Ir 
Salima. lengvai 
panešti. 

Tiktai $5 Iškalno 
Balansas Mažais Mėnesiniais 

Mokesčiais 
tai viskas Ką reikia J u m s 
mokėti, jeigu kostumeriu 
šios Kompanijos, su ja su
taupysi darbą ir laiką. 
WE3TERN ELECTRIC 

' • 

Portable Sewtng Machine 

Atlieka visą Hunkų siuvimo darbą—kojos pamy
nimas valdo mašiną, sureguliuoja greitumą. Nereik 

nuolat koja mint Pridedamas prie šviesos soeketo. 
Nusipirk, dabar! 

E COMMONVVEALTH EDISON 
L E C T R I C S H O P 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 3140 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro S t . Chicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 16 ryto 
iki t po .pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomls nuo 9 iki 2 po plet 
Telefonas Tards €87 

A. PJETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & C0. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE—INSURANCE 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Laivokoiies 

NOTAIUJU&AS 
809 W. 35th Str. Chicago, I1L 

Telephone Boulevard 611 

J.P.WA1TCHES 
A T T O R N E Y A T L A W 

l i l l 'JTl V l « A D V O K A T A I 
V AL. Vakarais 7 iki 8 
Nedėliomls 11 iki 1. 

4509 S. Ashland Ave. Chicago, Iii. 

• • i e e e w 

išmok Gerą Amatą. Už- l 

dirbk | 3 5 iki | 7 5 Savaitėj 
Buk kirpėjo. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 
i keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

nanties~Vietos atdaros. SpecijaUs 
Krlaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTER SCHOOL 
190 N. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4tų lubų. 

įį»»mi • • • » » • • • m* 

Plionc Yards 105S 

.Stupnicki 
3107 So. Morg&fi Street 

CHICAGO, OAIMOIS 
Telefonas Tards BOSI 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
6 po platų iki 8 vak. Nodėllo-
mis nuo E iki 8 vaL vakare. 

DR, CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ar'iland Avenue 
Specialistai diio»ų, moterų Ir vy
rų ligų. 

I Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nno 
2 iki 6 po pietų: nuo 7 Iki 8:88 
vakare. Nedėliomls 18 iki 1. 

Telefonas DrezeI 2880 

fZ 

DR. S. NAIKUS 
LIETUTIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Oflaaa Ir Gyvenimo riet* 

8252 So. Hslsted Str. 
Ant Viršaus Cniversal Stato Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 8 

Nedėliomls nuo 10 iki 2. 
Tetefsaat 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Res. 2114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 

S. D. LACHAW1CZ 
LIETU VYS GRABORIŪS 

Patarnauju, laidotuvėse ko pigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busKe užgonėdinti. 
2314 W. 28 PI. Chicago, DL 

Tel. Ganai 2199). 

•»» — » » » » » » » » ~ » x 
Telefonas Boulevard 9199 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3331 S. Halstcd Str. 
VALANDOS: 9—12 A. M. 

8 
1—5: 7—8 P. M. 

—ir 
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tus prasikaltimus. 
Tai-gi Liotuvos likimo aš 

neišleidau iš akių nei ant vie
nos valandėlės ir kuomet ma
čiau jai pavojų, be atodairos 
šokau ja gelbėti. Aš eia privė-
siu Jums tik du faktu iš dau
gybės. 

Kuomet 1918 m., Gruod&io 
mėn., Lietuvai gręsė bolševi
kų pavojus, aš staiga aplei
dęs Šveicariją nuvykau Pary
žiun prašyti Alijantų pagel-
bos. I r kuomet per mano pa
žintis ir ryšius išrūpinau Pran 

vienminčiai ir su visu atsidėji
mu gina savo tėvynę. Ginda
mi jie ne tik apgins, bet ir 
patiems Serbams pakels ne
laimių ir vargo. 

Kaip Lenkai, taip Serbai y-
ra begaliniai žiaurus žmonės. 
Vieni savo žiaurumus pavel
dėjo nuo Vokiečių, kiti nuo 
Turkų. Patys per šimtmečius 
vergavo svetimiems. Šiandie 
jie mėgina pavergti kitus. 

Lenkija ir Jugoslavija — tai 
Prancuzij politikos padarai. 
Prancūzai užsigeidė turėti di-! 
dėlę ir galingą Lenkiją. Tad 
leista jiems pamušti svetimas 
tautas. Prancūzai, atkeršyda
mi Austrijai-Ungarijai, leido 
Serbams pakilti. 

Tai didžiausios klaidos ir 
neteisybės atlikta Versailleso 
taikos konferencijoje pildant 
Prancūzų troškimus. 

Šiandie Lenkai jau sukal
bamesni. Nes pamatė, kad ne
vyksta su imperijalistine po
litika. Ateis laikas, kuomet 

Albanai nepasitvarkę, bet 'susipras ir Serbai. 

BAZARAS!! I 

* 

= Šv. Kazimiero Parapijos , 
Tarp 3 ir 4 Wharton Gatvių Philadelphia, Penna. 

Prasidės Panedelyj, Rugsėjo-Sept. 27 d., 1920 | 
7:30 vai vak, ir tęsis per savaitę. i 

s 

Visi kas til* gyvas į šj.bazara. Atsilankykite kuoskaitlingiausiai, nes bus tokiy į 
L įvairumu kad negalima nei aprašyti tiktai reikia pačiam atsilankyti. Savo atsilankė = 
= mu netik patis įsigysite gražiu daigtu bet ir prisidėsite prie pagražinimo bažnyčios | 
I vidaus, nes visas pelnas nuo bazaro tam skiriamas. T0DEL VISI I BAZARA!! į 
miHimimiimiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiitiiii.iiiiimmiHim 

Jei Nori Kad Pinigus Greit Gautų Lietuvoje! 
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 kurną, 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 100 auksinu moka 7% 
Pinigai padėti ant neapriboto laiko 100 auk. moka 3% 

Todėl Brolau ir Sesutė nelauk ilgiau, bet siųsk pagelbą savo seniems 
tėvukams, sesutėms ir broliukams šiandie. Chicagieciai gali atvažiuoti j Ofi
są, nes yra visiem parankioje vietoje Chicagos Lietuvių seniausioj kolonijoj, 
Bridgeporte, prieš 33-eią gatvę. Iš Chicagos apielinkių malonėkit siųsti pini
gus Money Orderiu, arba čekiais ant žemau padėto adreso, ir pinigai bus 
išmokėti Lietuvoje į 3—4 savaites. 

OFISO VALANDOS 
Panedėliais, Seredomis, Petnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 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 St 
So. Boston, Mass. Chicago, IU. 

TaL Dro»ar 78|f 

Dr. C. Z. Vezelis 
LUCTUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 8, ryto iki 8 rak. 
Seredomis nuo 4 lyg: 8 vakarą 

4T1S SO. AhHLAND AVKKLE 
aru 47-tOfl Gatiės 

II 
I PRANEŠIMAS 

Dr. M. T. STRKOL'IS * 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

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

Res. 2614 W. 4Srd Street. 
Nuo ryto iki plet. 
TeL McKinley 26S 

M . . 
xei. jucjaoniey aas 

" T l l f l M I 

Dr. P- P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Mickigan, Avenue 
m. 

YalANDOflt 8 Iki 6 

I 
V. W. RUTKAUSKAS 

ADVOKATAS 
/ Oflsaa DidmlettyJ: 

I 29 South La Salio Street 
Kambarį* 884 

TeL Oentral 6386 

•• 

\ 

« Vakarais, 812 W. S3 St. M 
„ TeL Tardą 4681 g 

IlillUiHlIiiil 

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

Tel Canal 2118 
Valandos: 1© ryto Iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 \V. 6Srd Str. 

Tel Prospect 3166. 

Resid. 1189 Independenoe Blvd. 
Telefonas Van Buren 284 

DR.A.A.R0TH, 
8*7dytoJas Ir eklrorgas 

C««J*ltet»a atet«takŲ , Vyrliku 
Valko Ir visu chroniška ligą 

VALAKBAM: 10—11 ryto 
P*e«Q 7—8 vak. Vedeltomte i 

^ 

m* 
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Vas*p*x>s karščiams praslin
kus, vėl kviečiu visus Kaudo-
nojo Kryžiaus Rėmėju sky
rius prie darbo. Pašelpos dar
bas, sulig Federacijos Seimo 
nutarimo, padėtas pirmon vie
ton. Tad naudokimės proga. 
Iki Kalėdų pasiižadėjom surin
kti $100,000.00. Dalį jau turi
me. Mūsų atstovas Dr. Rut
kauskas rašo iš tėvynės: " P i 
nigus, kuriuos gavome iš kun. 
Mikšio $4,000 ir kim. Petkaus 
$2,000, jau išleidom, nes nega
lim atsiturėti priešais spaudi
mą reikalaujančių aukų, kurie 
desperacijoj kovoja su mirti
mi. Kiek vargo yra, juodžiau
sio, be vilties vargo, mūsų tė
vynėj, tiktai Dievas žino! Lie
tuviai tyli, ir tylėdami miršta, 
nes nežino ir netiki, kad kas 
juos jųjų mirtinoj nelaimėj 
gelbėtų. Priemiesčiai į čigonų 
gaujas virto. Tai yra luomas, 
kurį Anglai 'scum' vadina. Ta
sai luomas—betiksliu žmonių 
—yra mūsų tėvynės priešų 
rankose, kaipo sprogstančioj i 
medžiaga. Juos galima į 24 
vai. paversti į alkanų vilkų 
gaujų, į bolševikus." 

Lietuvoj siaučia dar ligos: 
šiltinė, džiova, (sifiŲs). Vil
niuje cholera plečiasi, č ia dar 
karo šmėkla grūmoja. G raudu 
darosi rašant tuos žodžius. 

"Nuo maro, bado, karo, iš
gelbėk mus Viešpatie' lekia 
malda atdusių sparnais prie 
Sutvertojo. Dievas veikia per 
žmones; savo meilės ir baus
mės išreiškimui sunaudoja 
žmones, kaipo įrankius. Juoza

pas iš Egypto gelbėjo savo 
brolius bado metu, Apveizda 
gausiai apdovanodama mus 
taip sutvarkė, kad mes tam
pame įrankiais Jo mielaširdy-
stės apreiškimui. Šelpti naš-
laičius,varguolius yra tai mūsų 
krikščioniška, broliška, tautiš
ka priedermė. 

Meldžiu tad gerb. klebonų 
pagelbos. Meldžiu skyrių imtis 
darbo, kad kiekvienas skyrius 
savo paskirtų dalį su kaupu 
atsiųstų. 

Sulig Sermo nutarimo, Lie
tuvių Raudonojo.Kryžiaus Rė
mėjų Draugija rems taip-gi 
Lietuvoj -jmujai susiorganiza
vusių Šv# Vincento a Paulo 
Draugijų, kurį apima našlaičių 
ir pavargėlių šelpimo darbų. 
Plačiau apie tų draugijų para
šysiu vėliau. Skyriai, norėda
mi prakalbas rengti, meldžiu 
atsmaukti į Centrų žemiau pa
dėtu adresu. Taupydami išlai
das, mes vietoj sekretorijate 
$125 samdome darbininkų $60 
ir daiktams sukrauti gauname 
vietų veltui Sv. r&izimiero pa
rapijos svetainėj, sutaupydami* 
$40. Čekiai, money orderiai, už 
rašomi J . Tumasonio vardu, 
siunčiami žemiau padėtu adre
su. Tuo pačiu adresu siųskite 
ir visus daiktus. 

Su gilia pagarba, 
Kun. J . Petraitis, 

Raudono Kryžiaus Rė
mėjų Dr-jos pirm. 

Visais reikalais kreipkitės: 
Rev. J . Petraitis, 147 Montgo-
mery St., Paterson N. J. 

nizuojama nuversfl Lietuvos 
dabartinę valdžių ir užvesti 
raudonųjų bolševikų valdjžių. 
Bolševikų agentai Lietuvoje tų 
darbų varė labai sparčiai. 

Vienok Lietuvos St. Seimas 
su pildomųja valdžia nenusto
jo galvos. Pasistvėrė aštresnių 
priemonių. Įvedė karo stovį. 

(Pabaiga bus). 

PaieSkau Jono Charuno paeinančio 
iš Vilniaus rėd., Trakų apskr., Vievės 
valšč. Paskutiniu laiku gyveno Chiea-
goj. Turiu svarbiu žinių apie * brolį 
Juozą Charuna iš Lietuvos. Meldžiu 
atsišaukti: 

Pe*tras Cibulskis, 
2343 W. 23rd PI., Chicago, 111. 

PRANEŠIMAS, 
Siunčiame piningus Lie

tuvon, prisiuntimas užtik
rintas. 
Inšuruojame nuo ugnies, 

namus, rakandus ir auto
mobilius. 

Parduodame namus, sko
liname piningus. 

Evaldas & Pupauskas 
840 W. 33rd St. 

Yards 2790 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI 
Leiberiai del plieninės 

foundres darbo. 
9 iki 10 valandų su laiku ir 
pusės po 8 valandų darbo. 

Gera mokestis. 
Planta randasi arti karų linijos 

CHICAGO 2ITEEL 
FOUNDRY CO., 

3720 So. Kedzie Ave. 

IŠ LIETUVOS. 
Vilnius nuo to laiko kaip ap

leido jį Lenkai. 

Liepos 14 d. tuojaus po 12 vai. 
į Vilnių inėjo trečiojo kava
lerijos korpuso raudonosios ar
mijos kazokai. Nors Lenkų ko
mendantas buvo skelbęs, kad 
gins Vilnių iki paskutiniajai, 
bet išdūmė pats pirmutinis, o 
paskui j j daugybė Lenkų po
nų. Bolševikai pradėjo užimi
nėti valdiškas ir kariškas vie
tas. Liepos 15 d., po pietų, 
įžengė į Vilnių Lietuvių ka-
ruomenės pirmieji pulkai. 

Vilniaus gyventojai gana en
tuziast iškai sutiko Lietuvius. 
Lietuvių institucijas ir karei
vius puošė gėlėmis. 

Vilniuje .susidarė dabar dvi 
valdžios, bet bolševikinė skel
bė save vienatine tikra val
džia. Bolševikai Lietuviai 
Aleksa-Anga rietis, Serbentą, 
Kapsukas darbavosi Vilniuje 
ir apielinkėse. Jų tikslas už
vesti bolševikinę tvarkų. Bol
ševikai veikė žvėriškai. Krau
jo liejimas, matyti, jiems ma
lonu; nebereikalo ir raudonai
siais vadinasi. Štai vaizdelis 
bolševikų žvėriškumo, paimtas, 
iš Lietuvos "La i svės" No. 175: 

Mūsų karuomenė ties MaiŠo-
gala nuginklavo 4 Lenkų bata
lijomis. Vienas jų mūsų karei
viams bevarant į Vievio stotį 
buvo užpultas bolševikų raite
lių divizijos. Bolševikai apšau
dė smarkiai beginklius žmo
nes, o paskui mūsų paimtus 
nelaisvius pradėjo formaliai 
skersti. Iš 28 Lenkų karininkų 
nužudė 26, likusieji du nežinia 
ar beišgys. .Žuvo ir eilinių ka
reivių, vienas mūsų sargybi
nis sužeistas, o kįtus kartu su 
Lenkais nusivarė į Vilnių ir 
uždarė ne į belaisvių stovyklų, 
kas turėjo būti padaryta,_bet 
į Lukiškio kalėjimų, kame ba
ri^ marmami. 

Lenkai mūsų priešininkai, 

daug jie mums blogo padarė, 
net išeidami iš mūsų žemės pa
sistengė, kad tas blogas nenu
stotų veikęs, nes Vilnių užlei
do bolševikui, bet vis dėlto 
mes negalim sutikti, kad to
kiomis priemonėmis su prieši
ninku butų kovojama. Bolše
vikai tokiu pasielgimu netik 
sulaužė tarptautinę teisę ir 
padarytųjų. Maskvoje taikos 
sutartį, bet bjauriausiu būdu 
sulaužė ir žmoniškumo teises. 
Tokio barbariškumo nebent 
senovės girnai galėjo daleisti. 
Nors mūsų vyriausybė jau iš
reikalavo likusius Lenkų belai
svius iš bolševikų, bet faktas 
pasiliko faktu ir del to mes 
smarkiausia protestuojame 
prieš tokį bolševikų elgesį ir 
skelbiam viešai pasauliui, kad 
padarytų iš to atatinkamas iš
vadas. 

Bolševikai turėjo kaip gali
ma greičiau apleisti Vilnių ir 
kitas Lietuvos teritorijas, ku
rias jie patys Lietuvai pripa
žino. Gi jie to nedarė. J ie ėmė 
elgtis taip, kad rodėsi ant vi
sados mano tuose Lietuvos 
kraštuose pasilikti. Kad ištei
sintų savo žingsnius, bolševi
kai išrado gerų būdų. J ie su
rado "vietinius gyventojus,' ' 
kuriuos pargabeno į Lietuvų iš 
Rusijos gilumos. Tie "vietiniai 
gyventojai' ' vadovaujant Lie
tuvos išgamoms Aleksai, Ser
bentai, Kapsukui ir kitiems 
reikalavo, kad butų visur už
vedama bolševikinė tvarka. 
Buvo Vilniuje Lietuvos ko
mendantūra, bet jų bolševikai 
taip surišo, kad ji vos gyvy
bės ženklus rodė. Bolševikai 
rodėsi vienatinė tenai valdžia. 

Prasidėjo teroras. Daugybė 
žmonių areštuota. Areštuotas 
laikraščio "Echo Li twy" re
daktorius, Lietuvis. Daug žmo
nių sušaudyta. Miestų apėmė 
išgųstis. 

Tapo susekta, kad jau orga-

ANT PARDAVIMO 
N. E. kampas Halsted Ir 17-tos 

gatvių, 2 augščių medinis namas su 
'ga radžiu m užpakalyj; pirmos lubos 
užimta mėsinyčia. Atsišaukite: 

Halsied < ompan v 
1700 So. Halsted St., Clikago, IU. 

Telefonas Canal 3046. 

REIKALINGI 
Punch Press operatoriai 

Solderers; fabriko pagalbininkai 
Mokestis geras. Darbas pastovus. 
STURGIS & BURN MFG. CO., 

Melrose Park, 111. 

PRANEŠIMAS UK1Ų IEŠ
KOTOJAMS. 

Kurie norite pirkti ukes Illinojaus 
valstijoj, Indianos ir Wisconsin, čio-
nais rasite geriausias ukes. 

40 akrų farma Indianos valstijoj 
netoli Illinojaus valstijos rubežiaus, 
arti prie Cedar Lake; nauji budinkai, 
puikus sodnas; žemė visa dirbama; 1 
mylia nuo miesto; cementinis kelias. 
Kaina tiktai $6,000.00. 

120 akrų farma, 8 kambarių na
mas, puikus sodnas, 25 akrai miško, 
žemė lygi, mašinos, javai Ir gyvuliai. 
Turi but parduota j trumpą laiką, 
nes moteris našlė ir negali apdirbti. 
Geriausia farma visoj apielinkėj. 52 
mylios nuo Chicagos. Mainysim ant 
namo Chlcagoj ar Kankakee ar Gary, 
Indiana ar Chicago Heights. Pasinau
dokite šita proga. 

235 akrai farma prie pat kelio 
Dixie Highway. 42 mylios nuo Chica
gos; geri namai, gyvuliai, mašinos, 2 
sodnai, 25 akrai miško ir ganyklos. 
Žemė lygi ir arama ir užsėta. Kaina 
po $150 už akrą. Pasiskubinkite ir 
pasinaudokite šia proga. 

41 akras Port Washington'e, Wis-
consine. Žemė visa dirbama; 10 akrų 
ganyklos, didelis sodnas; 7 kambarių 
mūrinis namas, beismentas. Visi bu
l iukai , naujds mašinos, gyvuliai ir ja
vai. Prie pat Michigan ežero. Kaina 
$11,000.00. 

48 akrai, 8 kambarių namas, elek
tra, vanos; netoli nuo, gatvekarių li
nijos; geri keliai, pusė mylios nuo 
miestelio. Javai, mašinos ir gyvuliai. 
Viskas parsiduoda už pigią prekę, ši 
farma randasi Wisconsine. 

40 akrų farma, juodžemis maišytas 
su moliu; geri budinkai, 5 kambarių 
namas, 5 akrai sodnas; žemė visa dir
bama, išimant ganyklas. Farma ran
dasi netoli upės kranto; 3 mylios nuo 
miesto. Kaina $2,500.00. 

40 akrų farma pačioj Chicago j , bu
dinkai visai nauji. Žemė arama; upe
lis bėga per farmą ir randasi labai 
geroj vietoj; kelias cementuotas iki 
pat Chicagai. Nepraleiskit šios pro
gos, kurie norite užsidėti gerą biznj 
ir daug pelnyti. 

O: Norintieji daugiafi sužinoti apie 
augščiau minėtus bargenus, atsišauki
te -J First National Realty Co, Mes 
perkėlėm savo ofisą iš 840 West 33rd 
Street į 

First National Realty Co., 
736 West 35th Street, 

Chicago, IU. 
Bonlevard 6673. 

BARGENAS. 
Parsiduoda automobilius Premier 

1917—8 pass. Ltmousine. Parduosiu 
labai pigiai arba mainysiu ant 5 pass. 
karo. 
1543 W. 4«th St., Chicago, III. 

Tel. Yards 7125 

INFORMACIJA. 
Visiems kurie nori Įgyti sau namus 

dar kitokį kokj nors užsiėmimą ar 
biznj ar farmą nori pirkti, duodu vi
siems informacijas dykai, nes aš esu 
patyręs. Aš neparduodu nieko. Adresas 

J. St a ima s. 
2325 S. Western Avc , Chicago, Dl. 
Vakarais. Nedėliomis nuo 12 iki 2 p. m. 

Ant pardavimo grosernė, šaltakošės, 
saldainių ir mokykloms reikalingi 
daiktai; randasi geroj vietoj. Taippat 
kartu parsiduoda ir automobilius. 
Parsiduoda iš priežasties ligos. Atsi
šaukite: 
1»03 W. 2Srd St., Chicago, 111. 

Parsiduoda mūrinis namas dviejų 
pagyvenimų, lietuvių apgyventoj vie
toj. Ant antrų lubų trims mažoms 
šeimynoms, o apačioj kokiam nors 
bizniui. Prie namo yra garadžius 2 
automobiliam. Del informacijų kreip
kitės: 

"Draugas" Pabl. Co., 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, W. 
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I LIETUVOS PREKYBOS IR PRANOKĘS I 
BANKAS 

| Vilniuj 
Liepojuj 

ir jo skyriai 
Panevėžy] Šiauliuos 
Klaipėdoj Marijampolėj 

PIGUS NAMAS. 
3-jų augštų mūrinis, naujas, 3 pa

gyvenimų ^po 5 kambarius, puikioj 
vieto>»ant Bridgeporto. Parsiduoda 
stebėtinai pigiai arba mainau ant lo
to arba automobiliaus. 

S. Slonksnis, 
3357 So. Halsted St., Blvd. 5009. 

LIETUVIAI-AMERIKIEČIAI! 
Jei norite SIŲSTI PINIGUS Į LIETUVĄ, 
Jei norite SAVO GIMINES PERSITRAUKTI13 LIE

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

UŽDIRBTŲ DIDESNI NUOŠIMTĮ, 
Jei norite RASTI SAUGUMĄ SAVO SUNKIAI 

UŽDIRBTIEMS SKATIKAMS 

Ateikite Visi Čia. 
Saugumą ir Užtikrinimą rasite šiame Banke. 

TURTAS 

Universal State Bank 
Virš $2,600.000.00 

KAPITALAS 
$200.000.00 

r 
PERVIRŠIS 
$25,000.00 

Didžiausias ir stipriausias Lietuviu Bankas Amerikoje 
Padėtus pinigus galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo. 

Mokama $8.00 nuošimčio. 
PINIGAI LIETUVON PRISTATOMI J 38 DIENAS 
Parduodam Draftus ir Cash Lietuviškas Markes. 

Bankinės Valandos: Banko Valdyba: 
.l«»M-pli J. Klias. Presldent 
Wm. M. AntoniM-n. Vire-Prcs. Kasdiena, apart Šventadienių, 

. & Cashier nuo 9 iSryto iki 6 vai. po pietų. 
JoM-ph J Krasou.ski, Vice-Pres. I R VAKARAIS, Utarninkaia ir 
S. V. t alanrhauskaM, 

Ass't Cashier Subatomis iki 8:30 vai. vakare. 

Universal State Bank 
3252 SOUTH HALSTED ST., CHICAGO, UI. 

SALUTARAS 
— — — — —- — ~ — — —•— — - . — -, -Į, T T T T f T l T » l l g a « Į » Į Į Į Į » • • • • • • • » • m m JL 

CHEM. DRUG CO. 
Prof. J. Baltrenas V 

Savo Laboratoryjose Išdirba 
I 

1. Garsu Salutara Bitters • 
2. Kraujo Valytoja — 
3. Motevim. nuo Baltųjų 
4. Regulator dėlei Moterų. 

Ir dar 3 0 čion ne^aminėty Iekarstu, no įvairių ligų. 
Vienatine vieta kur galima gauti visokių žolių ir šak
nis — Rašykit 

Salutaras Chem. Drug Co. 
1707 So. Halsted Street Chicago, Illinois. 

I 
I • 
I • 
I • 
E 
• • 
I • • • • 
I • 

Raseinius 
Virbalyje | 

kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN-
| TURĄNEWABKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi- E 
s nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi V 

7% padėjus 2 metams 
I 5% " 1 " § 

3 % " neapribuotam laikui. 
Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė
mimą, banke duoda Banko ageirturos vedėjas 

I M. NARJAUSKAS 1 
Į 747 BROAD STREET, NEWARK, N. J. I 
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PRANEŠIMAS. 
v 

Daktaras Makaras, Lietuvis 
Atidarė dar vieną ofisą savo namuose, 

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

OFISAS: 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. 
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I PRANEŠIMAS f 
S S 

| West Pullman'o Lietuviams l 
™ E: 

Šiuomį pranešu West Pullmano Lietuviams, kad aš 
atpirkau didelę ir gerai įrengtą aptiekę, nuo R. F. Bogne 
po numeriu 523 W. 120th St. Tai-gi meldžiu .savo tau
tiečių atsilankyti pas mane su reeeptais ir su vaistų rei
kalais, o as užtikrinu malonų ir teisingą patarnavimų. 
Prie šios aptiekos yra pašto stotis, American Express 
Co. agentūra ir geriausia įrengta soda fountain. i 

• Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo BAKAN-

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

P. KVORKA & SONS 

SIMPLDt UNJVERSAl 

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

Cash ar ant Išmokesščiu. 
Telefonas Monroe 2500 

Krautuve atdara Seredomla Ir 
Petnyčiomla iki 6 vai. vakarą. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 

A . ; K A R T A N A S , Aptiekorius 
| 523 West 120 Street W. Pullman, DL | 
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IKI EITKŪNUS n 06.70 
VISA KELIONĖ APRŪPINTA KAIP BUVO PRIEŠ KARK. 

* 

Skubėkite užsakyti vietas. Pasportus, Lietuvos Pilietybės 
poperius parūpinu per kelias dienas. , 

SIUNČIU PINIGUS PAGAL DIENOS KURSĄ. 
Priimu pinigrus del pasidėjimo j LIETUVOS PREKYBOS IR PRA
MONĖS BANKĄ, kuri moka 8% del pinigų įdėtą del neribuotam 
laikui; 5% už pinigus padėtus del vienų metų; ir 1% už pinigus 
padėtus dviem metam ir ilgiau. 

Adomas M. Makaras 
Buvęs Suvienytu Valstijų Valdžios Raštininkas. 

3256 WALLACE ST. Ineikite per 33-čią gatvę 
Atdara Utarninkais, Keytvergais ir Subatos vakarais. 

Nedėliomis 10 vai. iš ryto iki 1 vai. po pietų. 

LIETUVIS 
7 4 

Vaistininkas A. BELSKIS nupirko Bischoff'o Aptieką 

1900 South Halsted Street 
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami. 

Tel. Canal 114 
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i 
• R CONRAD 

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
3130 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 
neatideliodami pasidarykite daugiaua arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vlend Ii kelių skir
tingų. » 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios. sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius Ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. t>hone Drover 6361 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
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KENOSHA, WIS. 
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(5ių," (kurie užprotestavo. Gir-
d i, nereikia, nes; sako, antai 

Čia skaitoma Lietuvių vii\; bolševikas žiuri ir juokiasi. 
151K). Kur tik nepasisuksi į ki- Matyt ir tas pats " v y t i s " yra 
tas kolonijas, visur išgirsi ka*!- artimas tam bolševikui, kad 
bant apie Kenoslios Lietuvių bijosi sukalbėti maldą prieš 
darbštumą tėvynės labui. Net valdysiant. Bet, manau, tai 
ir pats p, J . Vileišis pagyrė,; pirniQ. kart taip atsitiko tarp 

Vienas nelinksmas nuotikis, 
kad bene pirmas muąų išva
žiavimas, kur nedalyvavo mū
sų žymesni vadovai. 

Stasys. 

sakydamas, kad Kenoslios Lie
tuviai puikiai darbuojasi Lie
tuvos reikalais. I r ištikro, jei 
visi Kenoslios Lietuviai remtų 
tėvynės reikalus, didžiausius 
kalnus galėtų nuversti. Bet 
kaip kitose kolonijose, taip ir 
pas mus randasi priešų, kurie 
trukdo visokį tėvynės darbą, 
neaplenkdami nei IJ. L. Pasko
los. J ie remiasi kokiais ten 
Trockiais, Leninais, bet varg
šai nežino, kad Leninas ir 
Trockis yra didžiausi jų ne
prieteliai. 

Bet mes, tikrieji Lietuvos 
piliečiai, nekreipkim domės Į 
tokius. Varykime savo darbą 
pirmyn. L. L. P. bonų jau tu
rime išpirkę už virš $20,000. 
Bet stinga dar iki paskirtai 
kvotai. Tai-gi, L. L. P. stotis 
praeitam susirinkime, Rugsėjo 
18 d., nutaro eiti per Lietuvių 
namus pardavinėjant benus, 
nes šiame mėnesyj, rodos, jau 
baigsis paskolos darbas. 

Broliąį seserys! Nei vienas 
nelikite be Lietuvos beno. Kat
rie esate jau ualį įmokėjo, 
likusius pinigus prašomi su
mokėti iki pabaigai šio mėne
sio ir pasiimti bonus. Užsimo
kėti galima kas šeštadienį č>v.! 
Petro parapijos svetainėj 7:30 
vai. vakare. 

Apart to, einant p : r namu? 
bus renkamos aukos nukentė
jusiems Lietuvoje tese vietose, 
kurias buvo okupavę Lenkai. 
Nes tie Lietuviai šaukiasi mū
sų pagelbės. Iš laikraščių ir 
privačių laiškų gavome patir
ti, kad tese vietose ne tik Len
kai, bet ir bolševikai baisiai 
nuskriaudė Lietuvius atimda
mi visų turtą. Kada Lietuves 
valdžia paima į savo rankas 
tas teritorijas, mes turimo juos 
sušelpti. 

Aukos bus pasiųstos Lietu
vos Finansų Ministerijai. At
skaita bus išduota. 

Čia išvardysiu tuos asmenjs,. 
kurie eis per namus, pas ku- • 
riuos galima bus pirkti bonų 
ir duoti aukas: J . Trakšelis, 
P. Jusis, S. Ralis, 8. Juocius, 
S. Hipelis, 8. Pinigis, V. Vara
navičių, P. Beišis, P. Kodis, K. 
Mikėnas ir A. Kvedaras. 

Dar kartą sakau, sujuskime 
kenosbiečiai. Parodykime ką 
galime padaryti, kad galėtume 
atsistoti pirmoje eilėje Lietu
vos šunų ir dukterų. 

S. Šipelis, 
Stoties narys. 

Detroito vyčių ir daugiau, gal, 
neatsikartos panašių klaidų. 
Detroito 79 kp. turi atkreip
ti domę į kai-kuriuos savo na
rius. 

Toliau sekė programa. Pir
miausia trumpai kalbėjo kuo
pos pirm. Stasys Paurazas. 
Paskui Ona Malakauskaitė 
perstatyta atsisakė kalbėti del 
nerimto susirinkusių užsilaiky
mo. Po to kiek susigėdo ir ap
rimo. Dar kalbėjo p. K. (Jirvi-
lis, S. Cibulskis, Saeikas? S. 
Juodvalkis, K. Krištopaitis, 
Šankus, Tvarkimas. P-lė D. 
Gustaieiutė padek lemavo 
"Gražus mūsų jaunimas. ' ' S. 
Paurazas atliko monologą "Be 
epetito," kuris sukėlė daug 
juoko. Programa ir užkandžiai 
užsibaigė su Lietuvos ir Vyčių 
himnu (ir tam kai-kurie buvo 
priešingi). 

ROSELAND ILL. 
< < • Kantri Alena" scenoje. 

Roselando prakilniosios 
moterys, prigulinčios prie Šv. 
Onos draugijos, ir kiti^pagel-
bininkai, praeitą 'nedėldienj 
Strumilų svetainėj s u l o š ė 
"Kantr ią Aleną." 

Veikalas gražus, bet gra
žiai ir sulošė. Žmonės atidžiai 
tėmijo į puikiai nuduota loši
mą. Visi savo užduotis atli
ko atsakančiai. Užtat garbė 
priklauso šv. Onos draugijos 
narėms, kurios turėjo < svar
besnes roles paėmusios. 

Žmonių buvo daug. Lošima* 
buvo parapijos labui,. 

Reporteris. 

PRANEŠIMAS. 
• 

St. Charles, m. 
Sekmadienyj, Rūgs. 26 d., 

5 vai. po pietų, Šv. P. bažny
tinėj svetainėj, įvyks svarbios 
prakalbos Liet. Amer. Rūbų 
Išdirbinio Bendrovės. Kalbės 
B-vės pirm. A. Karsokas. 

Komitetas. 

VAŽIUOJANT LIETUVON Laiva-
kortestiesiogjliepojy(Libau) 

Kainuoja $145.00 
Laivakoit. j Eitkunus-Eytkuhnan 

Kainuoja $106.80 
Del Platesnių žilių Kreipkitės i 

Pinigus Lietuvon nusiuniiame 
greičiausiai ir pristatome 

parašą prijemęįo 
iŠ Lietuvos. 

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 

1112 West 35-th Street 
Turtas Viri $6.00(1,000.00 

A STATE BANK 
Atdara Pancdėliais, Seredoms ir Subatoms vakarais 

. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • d m 

/k 1 3 Nori Kad Jus Gimines Trum 
^ ^ * V p U Laiku Gautu Siunčiamus 

Kad nori keliauti j Lietuva tai gali laivakorte pirkti j LIEPOJU (LIBAVA). 
Kad nori pirkti draftą bile kokios šalies pinigų, pagal kasdieninio kurso, tad mes jum 

geriausia patarnausime. 
V 

f 

Teisingumas, Mandagumas ir Patarnavimas 
yra Mūsų Pamatas 

VERTA KIEKVIENAM LIETUVIUI SUSIPAŽINTI SU 
• 

ietuviu Valstijiniu Banku Amerikoje 

Ant Kampo 22ros ir Leavitt Gatvių 
iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii&iiiiiiiiiriiiittiuiiiifiiiiiiiiiiiiaiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiHiiiiiiiiiiii 

italas ir perviršis $245,000 oo 
Turtas daugiau kaip $1,350,000.oo 

IIItlUIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlUIIIHIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII 

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

i > 
- 1 

i 
• 
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DIDELIS BARGENAS. 
Parsiduoda geram padėjime 

mūrinis namas 4 kambariai. Kai
na $3,200.00. t 

— — — — 

DETROIT, MICH. 

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

savo paveikslą, kad atgaivintų mūsų širdis. 
Patarimas. Jei vertas meilės, tai yra vertas 
paveikslo. Paveikslas neasančios ypatos at
gaivina praeitų laikų ryšius be žldžio. O ta-

mista užganėdinsi save ir savo draugus, kad atlankysi 
mūsų paveikslų įMlirbystę. Atlas Ar t Studio 
J. P. RASHINSKI 3202 So. Halsted St. 

Taipgi parsiduoda mūrinis na
mas 5 ir 6 Ij^ąburiai, stogas ir 
cemintinia beismentas. Kaina $&,-
500.00. 

— 
Parsiduoda geras medinis na

mas ant 2 luWa. 6 ir 6 kambariai 
gazas, elektra* ir vanas. Tiktai už 
$3,500.00. 

Parsiduoda labai pigiai farma 
172 akeriai, t i są dirbama žeme 
su naujais budinkas, ir su gyvulais 
ir su visoms mašinoms. Vertės 
$40,000.00, dabar parsiduoda tik 
$15,000.00 pirk greitai. 

Tie namai randasi ant Bridge-
porto. Del platesnių žinių kreip
kitės į mano ofisą. 

G. PETKUS 
Real Estate 

Loans & Fire 
Insurance 

3402 
S. Halsted St. 
Chicago, Hl. 

SAUGUS VAŽIAVIMAS LIETUVON 
TIESIOG 1 

•. 

F. AD. RICHTER & CO., 
New York. 

i 

Gerbiamieji i 
Aplaikiau Bambino, kurį man siuntete 

ir maldauju prijimkite nuo manęs širdin
giausią padėką už taip didelę pagalbą, su
teiktą mano kūdikiui. 

Prijėnięs kelias dozes, jis miegojo per 
visą naktį be prabudimo ir dabar jau 
nereikalauja daugiau užmigdymo liūlia
vimu. 

Aš nežinau kaip Tamstoms dėkuoti 
netik už suteikimą pagalbos mano kūdi
kiui, bet taipgi ir man, nes aš ir nesijau
čiau gerai, kuomet mano kūdikis kan
kinosi. 

Aš patariu visiems savo draugams 
vartoti šitą stebuklingą gyduolę. 

A. K. Philadelphia. 

Rugsėjo 6 d. L. Vyčių 79 
kuopa buvo įrengus šeimininį 
išvažiavimą Royal Oak miš
kuose. Kadangi diena pasitai
kė graži, tad išvažiavimas pa
pyko. 

Apie 10 valandą ryto jauni
mas pradėjo rinktis į bažnyti
nę svetaine. 

11 valandą vkas būrys išva*. 
žiavo paskirton vieton. Duvo 
keletas ir svečių, prijaučiančių 
vyčiams. 

Vką laiką jaunimas gražiai 
žaidė. Apie 3 vai. jaunos šei
mininkės: E. Jančaitė ir Gar-
kiutė pakvietė visus prie už
kandžių. Susėdus prio 'pietų 
programą pirmą syk vedė An
tanas Jodvalkis. Iš šalies duo
ta įnešimas pietus pradėti mal- j f, AD. RICHTER & C0„ Busk Tenuaal Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y. 
da, bet atsįracĮo ir tokių "vy- ^ — — • i ^ — ^ ^ ^ ^ M 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 

Per LIEPOJU Laivakorte . . $145.00 Per HAMBURGĄ Laivakorte $120.00 > 
,. PA&PGRTUS IR VISKĄ KAS R E I K I A K E L I O N I E J PARŪPINA ATSAKAN-

ČIAI. 
Pinigus siunčia pagal dienos kursą persavo atstovus Vokietijoj ir Lietuvoje if & 

moka grynais pinigais paskutinėse paš:ose ir pristato kvitą siuntėjuj su parašu paė-
mojo. 

PINIGAI NUEINA I 40 DIENŲ 
DRAFTUS parduoda \ L I E I u T A ir visas s\ielo daas pagal dienos kursą o už 

suma virš $1,000 00 dar pigiau. 

A. PETRATIS S. L FABIAN 

EUR0PEAN 
A. PETRATIS ir S. L FABIAN Vedėjai. 

809 W. 35-th. St. (kampas Halsted ir 35-tos gatvių,) 
Valandos: nuo 0 ryto iki 6 vakare kasdiena 
VAKARAIS iki 0 valandai—Utarninkais, Ket vergais ir Subatomis, 
NEDALIOMIS iki 3 valandą po pietą. 

A i i . j . -

Mokinama: angliško* ir lietimskos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografuos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valat. istorijos, abelnoa isto-
rfjos, geografijos, politiklnės ekono
mijos, pilietystės, dailiaraaystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted St., Chicago. 

5«E 

Kūdikių geriausias draugas 
Duok jam vieną doze einant gulti, jeigu jis yra neramus, piktas, ne-

iiutfldomas. Greičiausia, jis tari vidurių užkietėjimą ir nebus linksmas kol 
negaus; 

i BAMBINO 
y M M M 

Vaikai myli ji I Jie nori jo daugiaus! 
Tikrasai turi Bambino lėles paveikslą ant pokelio. Neprijimk pamėgdžiojimų* 
50c. butelis vaistinyčiose arba 60c. su prisiunitimu, užsisakant tiesiai nuo: 

MAINYK LOTUS! 
Jeigu turi lotą, kuris neneša 

jokios naudos, tai aš juos iš
mainysiu į PIRMUS MORT-
GECIUS, nešančius 7% į me
tus. Atrašyk laišką, o aš pri
busiu ir tamstai pilnai paaiš
kinsiu kaip tamsta gil i greitai 
pasipelnyti. 

A. LEBECKI, 
3261 So. Halsted St., Chicago. 
įj įj , ,, I I . . , , • * Į , "'* 

PIGIAI IR GERAI. 
Pasduodam ir mainom namus, lo

tus, farmas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinki
mų: 

Atsišaukiu pas: 
A. GRIGAS A OO. 

SI 14 S. Hal*t0#i»t* Onicaeo, IH. 

;PBAKL QUBBN KONCBRT1NA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Masę krautuvė—viena ii didžiausių Ohicagojo 
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramofonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokias ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 1 
muzikaUškus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND A VE., CHICAGO, XĮ,L. 

Telefonas: DEOVEB 7800 



• 
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Pirmadienis, Kugs. 27, 1020 

Gegužės 1 dieną, š. in., Wa-
shingtone, ant garsiųjų Ar-
lington'o kapinių, tapo palai
duotas žuvęs Lietuvoje už 
Lietuvos laisvę vyresnysis 
Leitenantas SamuePis Harri-
sas. 

Samuel'is Harris 'as, sunūs 
žymios amerikiečių šeimynos 
(jo pirnitakuno vardu pava
dintas ir miestas Harrisburg, 
Pennsylvanijos valstijoje), 
pasibaigus pasauliniam karui, 
nukeliavo Lietuvon pasisiųlyt 
kariauti už Lietuvos nepri
klausomybe. Kaipo narsus 
Tadas Kosciuška, kursai, ne
žinomas, bet narsus ir gabus 
amžiuje mažai žinomos Lietu
vos, nukeliavo Amerikon 1776 
m. kovoti už Amerikos laisvę, 
taip Samuel'is Harr is 'as , ne
žinomas, bet narsus ir gabus 
Amerikietis nuvyko Lietuvon 
kriauti už mūsų Lietuva. Har-
ris'ui mūsų kalba buvo kuone 
visai nesuprantama ir mūsų 
žmonės mažai žinomi, bet Sam 
uėl'is Harr is 'as žinojo, kad 
Lietuvos tikslai yra garbingi 
ir teisingi, ir tikėdamasis į 
Lietuvius ir į Lietuvos teisę 
prie nepriklausomybės, Sam-
uel'is Harr is 'as prisidėjo prie 
Lietuvos karuomenės ir drą
siai kovojo prieš Lietuvos 
priešus. Neėmė ilgai Lietuvos 
žmonėms pamylėti šį linksnių, 
mandagų, drąsų jaunikaitį, 
kurisai del Lietuvos laisvės 
apleido savo gražius namus, 
mylimus tėvelius ir draugus, 
ir nukeliavo statyti savo kru
tinę prieš priešus garbingos 
Lietuvos. 

Kaune, Vasario 23 dieną, š. 
m., maža lakūnų dalis, sukur
styta Lietuvos priešų, sukilo 
ir bandė sunaikinti turtingus 
Aleksoto sandelius. Samuel'is 
Harris 'as, suprasdamas, kad 
Lietuvos priešai, * sunaikinda
mi Aleksoto sandelius, susilp
nins Lietuvos karuomenę ant 
tiek, kad negalėtų atlaikyti 
priešų užpuolimus, patsai pa
siūlė stoti pagelbon, idant 
apgynus tą valstybės turtą ir 
sulaikius sukilėlius. -

Harris 'as nuvyko Alekso-
tan už Nemuno pas pačius su
kilėlius. Po baltą dermės Vė
liava, jisai atėjo pas sukilė
lius patirti jųjų geismus ir 
skriaudas, kad suradus 
skriaudas — jei buvo kokios 
nors skriaudos — galėtų pra
nešti apie tai Lietuvos vy
riausiam karininkui. Harris
'as, prityręs dalykus, grįžo at
galios, bet tie sukilėliai, ku
riems rūpėjo ne Lietuvos ge
rovė, bet Lietuvos prapultis, 
žinojo, kad šio Amerikiečio 
teisingas ir nuoregusis būdas 
permatė jųjų nelemtus darbus, 
žinojo jie ir-gi, kad yra kalti 
ir pirmiau negu įduoti pasau
liui žinoti apie jųjų pardavi-
kiškus darbus iš lupų užsiti-
kinčio ir neprietaringo Ame
rikiečio, jie paleido 15 šūvių 
į jį. Jaunikaitis susiūbavo ir 
krito pakirstas nuo švininių 
pardavikų kulkų. 

Tuoj aus i)0 Lietuvos Atsto

vybės pranešimo laikraščiuose 
apie Samuel'io Harris 'o ap-
gailestingą ir didvyriška mir
tį, pasipylė patarimai — ir 
da kiti jau su aukomis — pa
tariant, kad tarpe Amerikos 
Lietuvių butų renkama pini
gai .pastatymui tinkamo pa
minklo atminčiai Samul'io Ha
rris'o. Pasinaudojant šiais 
patarimais, likosi sutvertas 
Samuel'io Harris 'o Paminklo 
Fondo Komitetas iš Washing-
tono ir Baltimorės Lietuvių, 
su gerbiamu ponu Jonu Vilei
šiu, Lietuvos Atstovu Ameri
koje, kaipo Garbės Pirminin
ku. Tikslas Komiteto yra 
rinkti aukas visose Lietuvių 
kolonijose Amerikoje, idant 
surinkti užtektinai pinigų pa-

AR GALI BŪTI APGAUTAS? 
Labai lengva yra apgauti 

nesuprantantį žmogų kuris pa
ėmęs gražiai išpjautą baltą ak
menėlį už deimantą. Tokiam 
žmogui galima labai greitai 
parduoti žemos rųžies vaistus, 
nes jis nežiųps jų vertės. Bet 
netaip greitai yra pagauti 
žmogų kuris ieško gero vaiz-
baženklio, nes jis žino tai ge
riausias užtikrinimas. Per tris
dešimts metų IViner's Ameri
can Elixir of Bitter Wine yra 
vartojamas žmonių ir žinomas 
kaipo geriausias vaistas, ir 
niekas negali padaryti klaidos. 
Tūkstančiai ir tūkstančiai 
žmonių žino jo pilną vertę ir 
žino, kad jis tai geriausia pa-
gelba nuo neturėjimo epetito, 
galvos skaudėjimo, negrumu-
liavimo, nerviškumo ir tt. Ta
vo vaistininkas taippat turi ir 

statymui tinkamo paminklo | k i t T r i n e r > 8 p u o l ė s savo 
atminčiai šio jaunikaičio, kur 
sai atidavė savo gyvastį, ko
vodamas už laisvę mūsų bran
gios tėvynės, Lietuvos. 

Šiame darbe yra suteikta 
proga Amerikos Lietuviams 
atlikti darbą, kursai pasiliks 
atminčia ant amžių. Šis dar
bas nėra paskirtas, ir nebūtų 
tinkama paskirti jįjį ne Lie
tuviams Lietuvoje,- ne Lietu
viams' kitose pasaulio dalyse. 
Čion yra mūsų priedermė, mū
sų, Lietuvių, paeinančių iš 
Lietuvos, gyvenančių Ameri
koje, yra priedermė parodyti 
pasauliui, kad Lietuviai, nežiū
rint kur jie iškeliavę, nekuo-
met nepamiršta«geradarystes, 
padarytas naudai Lietuvos, 
mūsų tėvynės. Yra mūsų prie
derme parodyti Lietuvai, kad 
jos reikalai buvo, yra ir vi
suomet bus mūsų reikalai. Nė
ra abejonės, kad ateinančios 
gentkartės žiūrės į Samuelį 
Harrisą su ta augšta garbe, 
su tuo išdidžiu patrijotizmu, 
su kuriuo dabartinė gentkar-
tė žiuri į Kosciušką. Tad, A-
merikos Lietuviai, pasinaudo
kime šia proga parodyti pa
sauliui, kad nėra reikalo toly-
mai ateičiai parodyti mums 
Lietuviams mūsų priedermę, 
pasinaudokime šia proga da
bartės, kad ateityje kokia kita 
tauta negalėtų skelbti, kad 
tai Samuel'is Harr is 'as žuvo 
kovodamas už jos laisvę. 

Pasitikime, kad visi Amerikos 
Lietuviai prisidės su savo ska
tiku prie šito garbingo darbo. 

Visų Lietuvių aukos bus 
smulkmeniškai laikraščiuose 
paskelbtos, kaip lygiai ir vi
sos išlaidos. Siųskite aukas 
čekiais arba pinigais vardu 
k 'Samuel'io Harris 'o Pamink
lo Fondo.Komitetas", ir aiš
kiai paminėkite laiškuose, kad 
auka vra Harris 'o Paminklo 
Fondui. Adresuokite visus laiš 
kus "Lithuanian Legation, 
703 — 15th St. N. W., Wash-
ington, D. C. 

Lietenantas Harrisas nesi
gailėjo paaukoti savo gyvas
tį del Lietuvos, ar jums-gi bus 
gaila paaukauti skatikus jo 
atminčiai? 

Samuelio Harriso Pamink
lo Fondo Komitetas. 

per V. Venciuvienę, pinu. 

stock'e. Ruduo ateina ir pra
verta kiekvienam turėti po 
ranka Triner's Linimentą, ku
ris palengvina nuo reumatiz
mo ir Triner's Cougli Sedative 
nuo kosulio ir šalčio.—Joseplr 
Triner Company, 1333—45 So. 
Asljland Ave., Cbicago, Hl. • 

(Apg.) 
/ = • 

IŠMĖGINIMAS YRA GE-
RIAUSU PRIPARODYMU. 
Korona Ferrated Bitter Wine, 

gali atstoti išmėginimą. Jo rųšis 
ir vertė yra žinoma kaipo geriau
sia kiekvienoj šeimynoj. 

Rekomenduojąs del neturėjimo 
apetito, Dyspepsia. Negi umuliavi-
mo, Priduoda gyvume grumulia-
jantiemu organams. 

Kuomet Korona Fei r . t td Bitter 
Vinas turi būti vartojamas:— 
Kuomet tiktai pksirodo pirmuti
niai ženklai neturėjimo apetito, 
rereguliaris viduriu clirbimas. 

Nuolatinis galvos skaudėjimas 
paeina nuo kataro viduriuose, ar
ba nuo nereguliaro viduriu dirbi
mo ir silpno kraujo, nes tokis Sluo
gus visuomet išbalus. Šia U.nikas 
labai geras vartoti, j Ir priduoda 
energijos atgaivina niauja ir visa 
kuna sustiprina. 

Gaunamas visose vuistynycio.se. 
Visuomet reikalaukite KORONA 
\VINE. Jums apsimoires 

Arba rašykite 
B. R. KOZLOWSKl Laboratoiic* 

4755 So. Ijooiu's Str. 
Chicago, 111. (Apgr. 

Saugok akių regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar'tolyn 
žiūrint — tai reiškia, Jos pri
valote* kreipties J manę klausti 
patarimo del, Juaų aklų; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
juras geriausi patarnavimą del 
Aklų, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specljalisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-čios lubos 

. Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S aptiekos 

• Tėmykito mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

D R A U G A S 

130 DIENU PINGAI LIETUVOJE 
liMOKAMI "CASH 

Šiomi* dienomis atidarėme savo skyrių Lietuvoje, kuris, tarpininkaujant Lietuva ir Vokietijos bankoms, 
pristato^mi'kus į visas dalis Lietuvoje, Vokietijoj, Cheeho-Slovakijoj, ir t. t. Pinigai yrd ^mokami teisingai ir be 
jokių atitraukimų, būtent tiek kiek kvitą parodo. Pinigus siunčiame čekiais' arba draftais (pagal apylinkės' kur 
galima draftus išmainyti). DASTATYMAS PINIGŲ LIETUVON YRA PILNAI GVARANTUOJAMAS. 

i -r • i 

Apart siuntinio pinigų, parduodame laivakortes ant visų linijų, kaip į Lietuvą, taip-pat ir iš Lietuvos. Kas 
nori atsigabenti savo giminus ar pažįstamus, del platesnių informacijų kreipkitės tuojaus pas mus. Parūpiname 
pasportus ir visas kitas reikalingas poperas del iškeliaujančių į Europą. 

Padarome visokius dokumentus, aktus, davernastis, nes esame pilnai patyrę tame reikale. Esame registruoti 
Lietuvos Atstovybės Washingtonc, todėl ir turime pilną teisę visus dokumentus užtvirtinti. 

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai, nes dirbdami po didžiausias bankas ChicagGje1 pilnai patyrė
me ypatingai užrubežiniais Cominercijiniąis reikalais. 

Tarpininkaujame norintiems pasidėti pinigų Lietuvos Bankose, ant nuošimčių,' arba ir kur' kitur užrubežyje. 
Turime Suvienytų Valstijų pašto skyrių, per kurį galima siųsti apdraustus laiškus ir pakelius "Domestie 

Parcel Post ir Money Orderius." [MJ£**MĮg&- • , 
Taipgi parduodame lotus, namus, farmas, padarome paskolas, ir apdraudžiame nuo ugnies. 
Visais reikalais kreipkitės pas 

PAUL P. BALTUTIS AND CO. 
9 0 1 W . 3 3 r d S t . , Skersai nuo SY. Jurgio Bažnyčios TELEFONAS YAROS 4669 

j 

n PASTABA: — Mes nesigarsinome tol, kol neatidarėme savo ofisą Lietuvoje. Dabar galime dastatymą piiligų 
i 3 pilimi gvarantuoti. 

Jau gauname tikrai 
Lietuviškus pasportus 1 
keletą dienų. Jei dar 
IMis|>orto neturit tai ra
šykit tuojau* pas mus: 

LIETUVIŠKA 
UIVAKORCIĮJI 
AGENTŪRA 

International lrua
r\t 

DEPT. D-S. 

136 East 42-nd Street, 

Inc. Bureau 
YV. L. KAIRYS, Vedėjas. 

New York, N. Y.I 
Jei norit gauti pa»porta, jei norit pigiai nuvažiuoti Lietuvon aut di
džiausiu ekspresinių laivų, jei norit pigiau nusiųsti pinigus Lietuvonl 
ir kad jie butų aplaikyti f 4 savaites, tai tuojaus neatidėliodami 
kreipkitės pas mus! šimtai Lietuvių važiuoja kas savaitę per mus. 

ENG1AND1 
WfT-EOGC SPRING 

Soidever &?erywhete by fumituro deslors 
ana departmeni siortšs - * 

ENGLANDER SPRING BED CO. 
2fcrw\brfc -Brocllyn - ClUc^o 

LIETUVOS VYČIŲ 
Paskolos ir Taupymo Bendrove 

• 

Atkreipiama atyda lietuvių visuomenė kad norinti sutaupy
ti piningus ir naudotis pelnu Bendroves, kad prisirašytu prie 
mušu Bendrovės kur galėsite gauti 10% už taupinamus pinin
gus*. , 

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

Jurgis Žakas, Pirm. 
901 W. 33rd St. 

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

Antanas Overlingas, Rast. 
3201 Auburn Ave. 

VIENU LAIVU TIESIAI J 

LIEPOJU 
tiesiog iš Amerikos į Jau Lietuviai gali važuoti 

Liepoj u be jokiu klinčių. 
Parūpiname PASPOKTUS ir Lietuvos pilietybės 

POP1ERIAS į labai trumpa laika. 
Parduodame laivakortes ant visu linijų. 

Siunčiame PINIGUS į Lietuva Markėmis pagal die-
*nos kurso. 

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

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

Tel. Yards 145 
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10 Metų Paminėjimo 

ifilltlllnv 
ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS CHORO 

' f Po Globa Šventos Cecilijos; 
llUIIHHHIIIimiIlHllilIlIlIlIlIlHlllllllilimiHU^ 
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Nedelioj, Rugsejo-Sept. 26, 1920 m. 
SCHOOL HALL SVET. 48tos ir Honore Gatvių 

PRADŽIA LYGIAI 7 VAL. VAK. > ĮŽANGA 55c. \ 

Vi.si yra nuoširdžiai kviečiami atsilankyti ant viršminėto vakaro. Programa* susi-
'dės iš dainų, solų, duetų, deklemaeijų, kalbos ir t t Taipgi Programe dalyvaus milži
niškus choras po vadovyste vargonininko V. Daukšo. 

Po programai šokiai prie puikios muzikos. 

Kviečia Sv. Kryžiaus Parap. Chiras. 

http://vuistynycio.se
file:///VINE


Si D R A U G A S Pirmadienis , Rūgs . 27, 
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Sv. Jurgio Parap. Karnivalas Jau Prie Galo 
PASKUTINIAI 2 VAKARAI 

Subatoj ir Nedelioj, Rugs.-Sept. 25-26 
Pradžia Sub. 6 vai, Ned., 4 vai. po piet 

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

Nedelioj žada atsilankyti visi Bridgėporto biznieriai 
Kviečiami ir kaimynai. Nepamirškite. Utarrfinke, Rugsė
jo 28, didelis išpardavimas (Auction Sale) likusių dalykų. 
Inžanga Dykai. Kviečia Komitetas ir Klebonas. 

* w » j 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, IŠTRAUKĖ LAVONĄ IŠ 

UPĖS. 
Šeštadienis, Rugsėjis 25 d., 

Kleofas. 
Sekmadienis, Rugsėjis 26 d., 

Ciprionas, kank. 
Pirmadienis, Rugsėjis 27 d., 

Kosmas. 

IŠ GHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

I I ILI I. 

IŠ BRIDGĖPORTO. 

PAKELIAMA KOVA P R I E Š 
RESTORANUS. 

Žmonės raginami boykotan. 

Chieagos vidumiesčio resto
ranuose kasdien maitinasi de
šimtys tūkstančių žmonių. I r 
v isa : laikas restoranu savinin
kai plėšia žmones be jokios 
atadairos. 
Miesto tarybos komitetas riš

to maisto brangumo klausimą 
padaiė tyrinėjimus ir susekė 
tiesiog baisius daiktus . 

fttai kaip plėšiami žmonės: 
Už bulvių vertės 3 centų pa

imama nuo 15 ligi 45c. Mat, 
poniškesmėse imama brangiau. 

Už kava 3c. vertės imama 
nuo 5 ligi 25c. 

Už duona ir sviesta vertės 
5c. paimama 15 centų. 

Šaltos arbatos kružikėlis at
sieina 2e. paimama 5 ligi 20c. 

Už 3c. tameites paimama 25 
ligi 50c. 

Tai baisus išnaudojimas. 
Komitetas kviečia žmones bo-

vkotuoti r e s to ranu i Pataria 
darbininkams imties užkandį 
iš namu. 

Savo keliu komitetas veda 
toliaus tardymus. Je i restora
nų savininkai napaliaus iš
naudoję žmones, bus pamėgin
t a juos patraukt i teisman už 
suokalbi avimą gauti didelius 
pelnus. ' 

Ties Jackson boulv. iš upės 
vakar iš t rauktas nuskendusio 
vyro lavonas, kurs ligšiol dar 
neidentifikuotas. 

Sakoma nuskendęs ėjęs apie 
45 metus ir svėręs apie 200 
svarų. Kišoniuose a t ras tas au
ksinis laikrodėlis ir 5 dol. 
bankmotos. 

N U S P Ė J A DEMOKRATŲ 
LAIMĖJIMĄ. 

Per Chicagą • Pravežiavo 
Suv. Valstijų vice-prezidentas 
Marsliall, kurs darbuojasi de
mokratų partijos kampanijoje. 

J i s pareiškė, jog ateinan
čiais rinkimais turės laimėti 
demokratų partija, ty. Cox — 
Roosevelt. Sakė, jog šaliai 
vadovauti šiais laikais reika
lingas pažangus žmogus. Toks 
žmogus vra kandidatas Cox. 

ESĄ NEREIKALINGA 10 
CENTŲ. 

PALAIDOTAS KAPITO
NAS MEAGHER. 

JOff Andai buvo pranešta, 
mirusio policijos kapitono 
Meaglier lavono palaidojimas 
įvyksiųs kaip šiandie. Tečiaus 
na&ašninko lavonas palaidotas 
vakar Kalno Karmeliaus ka
pinėse. 

Gedulingosios pamaldos į-
vy,ko &v. l tos bažnyčioje. Bu
vo daugiau šimto uniformuo
tų poliemonų, keli policijos ka
pitonai, keletas municipaliu tei 
sėjų, policijos viršininkas ir 
visa eilė kitų žymesniųjų Chi
eagos piliečių. 

Laidotuvėse dalyvavo dau
gybė Kolumbo Vyčių organi
zacijas narių. Nes nabašnin-
kas buvo prigulėjęs prie tos 
organizacijos. 

Yra kalbų,\ jog šiandie va
žinėjimas viršutiniais geležin
keliais yra perbrangus. Moka
ma 10c. Tuo tarpu apskaito
ma, jog kompanijos ir su 8c. 
galinčios padaryt i gerą pelną. 

Bet sumažinimas mokestieš 
priguli nuo Stnte Public Uti
lities komisijos. (Ji komisija 
nežinia kur yra. 

Ta ip yra ir gatvekariais . 
Paskvrė komisija imti 8 cen-
tus už važinėjimų ir šiandie 
taip pasi l ieja. 

DRABUŽIAI BUSIĄ 
BRANGUS. 

Drabužių krautuvininkų ir 
pirklių suvažiavime paaiškė
jo, jog žymaus atpigimo dra
bužiams negalima laukti . Nes 
šiandie brangiai apmokami 
darbininkai . 

Kadangi negalima laukti at
pigimo darbininkų darbo, tad 
ir drabužių kaina negali su
mažėti. 

Duosnųs Šv. Ju rg io parapi -
jonys nesiliauja rūpinęsi puo
šimu savo gražiausios iš visų 
Chieagos, i r visos Amerikos, 
Lietuvių bažnyčių. Apar t tų 
visų papuošalų, buvusių nuo 
seniau ir nesenai įsteigtų, šio
mis dienomis tapo nupirktos 
dvi gražios stovylos: Šv. An 
tano ir Sv. Pranciškaus i r pa
statytos bažnyčioje. 

Sekmadienį, Rugsėjo 2(3 d., 
7 vai. ry te bus pašventinimas 
tų stovylų ir atlaikytos Šv. Mi
šios už visus tuos, kurie tik 
prisidėjo pr ie jų įsteigimo. 
Todėl kviečiami visi susirinkti 
bažnyčion 7 vai. ry te i r pasi 
melsti pr ie tų šventųjų, kad 
jie būdami danguje pr ie V. 
Dievo sosto nepaliautų malda
vę Visagalio mums palaimos 
ir visokių malonių. 

Jm. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

REIKALINGA DAUGIAU 
PINIGŲ P A L A I K Y T I PRO 

HIBICIJĄ. 

VVashingtan, Rūgs. 25. — 
Sekretorius Houston pranešė, 
jog kongrese bus pareikalauta 
paskirt i didesnę sumą pinigų 
palaikyti šalyje probibiciją. 
Reikalingas didesnis skaitlius 
prOhibicijos agentų. 

Rytoj, t. y. Rugsėjo 26 d., 
Scbool Hali svetainėje (48th 
ir Honore gatv.), ftv. Cecilijos 
giesmininkų draugija rengia 
vienų iš puikiausių vakarų, 
paminėti 10 metų sukaktuves 
draugijos gyvavimo. Šito va
karo nei vienas neturėtų pra
leisti neatsilankęs, ypač Sv. 
Kryžiaus par. parapijonys.Nos 
(boras patarnauja kas sekma-
di .nis bažnyčioje gražiai gie
dodamas. 

Nv visi žino, kiek darbo ir 
laiko padeda vargonininkas V. 
Daukša mokindamas chorą, < 
kiek laiko ir pasišventimo įde
da cboristai, lankydami prak
tikus. Ta t visi townoflakiečiai 
skaitlingu atsi lankymu turėtų 
parodyti savo atjautimą. 

Girdėjau, kad vakaro pro
grama bus graži ir įvairi. J i 
susidės iš prakalbų, choro dai
nų, solų, duetų, kvartetų. Žo
džiu sakant, bus viena iš pui
kiausių. Vargonininkas V. 
Daukša visas" pastangas deda, 
kad ta programa geriausia iš
eitų. 

Tai-gi skaitlingai atsilanky-
kit ir parodykit chorui prie
lankumą. Nei sykį savo vaka
ruose choras neapvylė publi
k o j neapvils ir šitame. 

Alumnė. 

iimiiiiiiiiiiiiihiimiiiiiiiiiiiiiuuiimum^ 

1JUBILEJUS IR BAZARAS! I 
2 0 METU SUKAKTUVES 

* 

Dievo Apveizdos Parap. 
| Jau baigiasi, tik Rugsėjo: 25 ,26 ir 28 d„ t, y, Subatoj, Nedelioj ir Utarninke 
I * Triukšmingiausias užbaigimas. Skubinkite, kurie dar nematėt. 
5 

Tai ne bent koks kermošiukas, bet 20 metų parapi jos sukaktuvių grendijoziškas kermošius-jomarkas. Gyvulių i r 

paukščių yra daugiau negu Lincoln parke. Nepamirškite parapi jos 20-tą metų sukaktuvių banketo -

ir Koncertas Nedėlioję, Spalių 3 d. A r j au tur i te t ikietus? 
• 

Sukaktuvių rengėjai kviečia visus Chieagos l ietuvius į sukaktuvių didžiulį kermošių. 
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vakarienė = 

dalykus, kurie vėliau gali būti 
be reįk.šmės. 

Dar kar tą prašau atstovių 
koskaitlingiausia susirinkti ir 
paskir tame laike. 

A. Jaka i tė . 
f 

M. S. Ch. Apsk. pirm. 

L. D. S. Chieagos Apskričio su
sirinkimas bus 26 šio mėnesio, 
Dievo Apveizdos parap. svet., 2 :30 
Meldžiu atstovų skaitlingai atsi
lankyti. J 

PIGIOS FARMOS 
ILINOJUJ. 

gerais budin-106 akra i , su 
kaiSj sodnas, upelis, žemė pur
vas su moliu. Pars iduoda pi
giai a rba mainome ant mažo 
namo arba ldto. 

50 akrų, su gerais budinkais? 

didelis sodnas, upelis ir t t . 
Pars iduoda pigiai. 

Tur ime i r daugiau puikių 
Valdyba. Ifarmų, visokio didumo Lietu-

Įvių kolonijoj a rba mainome 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIHUUtlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 

I DIDELIS TEATRAS IR BALIUS! 

IS TOWN OF LAKE. ! an t namų ir lotų. 

. , D » T T s - SLONKSNIS 00., 
Susmnkunas S. A. L. Karcivm ^ ^ ^ 

kuopos pyla. „ueddyje . Boulevard 5009. pirmos 
Rugsėjo 27 d., 1920 m., p. J. 
Beerskio svet. 4(>06 So. Paulina 
Str. I 

Statoma scenoje 8 veiksmų drama 

"GENAVAITE" 
Rengiamas 

; 

. 

| Ned. Rugsėjo 26 
1 CHAS. STRUMIL SVE1 

16 TOWN OF LAKE. 

PIRKITE KARfiS TATJPY-
Valdyba. MO Ž E N K L E L I U S (W.S.S.) 

¥ < 

ŠV. VERONIKOS DRAUGYSTĖS 

1920 m. I 
S V E T A I N Ė J E 

107-ta ir Indiana Ave.. Roseland, 111. 
| Svetainė a ts idarys 5 vai. vak. Prasidės 6 vai. vakare . 

Įžanga 35c.^ 50c , i r 75c. Ypa ta i 
" G e n a v a i t ę " sulos artistai-mėgėjai i§ Chieagos. 

s — • t • - . E 
Kviečiame visus, atsi lankyti i r pamaty t i tų puikų vei- S 

= kalų " G e n a v a i t ę " . Nes tos veikalas yra žingeidus, pa
mokinantis ir naudingas pamatvt i kiekvienai vpatai . Po 

I teatro šokiai. * * DR J O S KOMITETAS. | 
Tl 1111E11E11111111111111111111111C111111111111! I»11111111111111 i 11111111! 1111111 f 11111111111 f 111111111 i ̂ ! f? 

Gvardija D. L. K. Vytauto lai
kys "bertaininį susirinki/na sekma-
dienyj, Rugsėjo %26 dieną, 1920 
m., 2-rą valandą po pietų, Šv. 
Kryžiaus parapijos svet. 

Visi nariai malonėsite laiku su
sirinkti, nes yra svarstymui daug 
svarbių reikalų. 

J. Legnugaris, rast. 
4645 So. Wood St. 

IŠ NORTH SIDE. 

TAIPGI PRIEŽASTIS. 

Teisėjas Page federaliam 
teisme atsisako išduoti piliety
bės raštus " b r o k e r i u i " Paul 
STietjems, kurs ėia išgyveno 
26 metus kaipo svetimšalis. 

Nedavė jam poperių todėl, 
kam jis ta ip ilgai gyvendamas 
neišreiškęs noro palikti šalies 
piliečiu. 

TRUKŠMAUJA RADIKA
LAI I T A L I J O J E . 

Rymas, Rūgs. 25. — Turine 
radikaliai gaivalai sukurstė 
darbininkus riaušėsna ir riau
šės trečia diena napaliauja. 
Keliolika žmonių jau nužudy
ta ir daugybė sužeista. 

BIZNIERIAI GARS1NKITĖS 
" D R A U G E . " 

MOTERŲ SĄJUNGOS CHI 
CAGOS APSKRIČIO KUO

P Ų DOMEI. 

Moterų Sąjungos Chieagos 
Apskričio susirinkimas įvyks 
pirmadienio vakare, Rugsėjo 
27 d., Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje, 7:30 vai. vakare. 

Susirinkimas būtinai turi 
būti skaitlingas, nes bus iš
duotas raportas iš M. S. 6-to 
Seimo. \ 

Kadangi seimas ir abelnai 
visos delegatės mažai skaitėsi 
su Chicaga, tai susirinkime tu-

Liet. Raudonojo Kryžiaus Rė
mėjų ir Tautos Fondo 43 sk. re-
(culeris susirinkimas j vyks ry to j ; 
po py maldų, t. y. Rugsėjo 2(>. pa
rapijos svet. Delegatė* išduos va- Į 
port.ą iš seimų. Turėsime taip-gi 
pašilaiti apie tolesnį skyr»au.« vei
kimą. 

Taigi skaitlingai susirinkime. 
Pr. </> i aHnlia, rast. 

S 

RED ATSAKYMAI 

L. F. Kryž. £«,*. 67 $kyr. 
(Uos fonde). Pranešimą, nors ir 
"Speeial Delivery" siųstą, gavome 
oerv^ai, nes atėj^ 'penktadieny;), 
Rugsėjo 24 d. Jis neatėjo grei
tai del to, kad kelyje klaidinėjo. 
"Draugo" redakcija randasi po 
num. 2334 South Oakley Ave., o 
ne 2334 Oakley Ave. Prašome 
įsidėmėti. 

s 

Musu Kostumeriams 
Mūsų pi i anas yra padaryt i šių bankų didžiausiu bankinio biznio vidu

riu Lietuviams gyvenantiems Stock Yardų dis t r ikte . 

AR TU PAGELBESI MUMS? 
TU ŽINAI, K A D jautiesi ka ip namie atėjęs į mu^ų bankų, nes ėionais 
Lietuviškai kalbama. 
TU, ŽINAI, KAD tavo pinigai apsaugoti , nes .ši banką yra po Valsti
jos priežiūra. 

TU ŽINAI, KAD tu galigauti savo pinigus kada tik nori. 

Tu Gali Pagelbėti Mums Pasa
kydamas Savo Draugams Ką 

Manai Apie Mūsų Banką 
AR PADARYSI TĄ? 

Mes esame užtikrinti , kad ta padarysi ir iškalno J u m s dėkojame. 

S 

PEOPLES STOCK 
YARDS 
STATE 

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

Chicago 
Po migiui neužmiršk, kad jceriau. 

£ta»£vai.stas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, 6 tas reiškia, kad rei
kia pamėginti Ticna. Parduodama 

resime gana plačiai apkalbėti p ^ -T tf r r n r T ? 
, 




