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Lietuvoje Paskelbta Visatina Mobilizacija 
Visi Sveiki Vyrai Pašaukti 

Imties Ginklų 
Lenkai eikalauja Plebiscito Užimtose Toritorijose 

Tautu r ąjunga Brusselyj Svars-
, s Lenkų Pasielgimą 

GAi ^IETUVIAI MĖGINS ATSIIMTI VILNIŲ. 

LONDONAS. Spal. 14. — Iš Kauno laikraščiui Times 
vakar pranešta, jog Lietuvos vyriausybė paskelbė visatina vi
sų vyrų mobilizacija. 

Iš Visų šonų Kaunan keliauja dideliausi būriai vyrų, kurie 
tik gali valdyti ginklus. 

Depešoje pažymima, jog ta< visatinas Lietuvos vyrų pa
šaukimas suristas su vyriausybės nusprendimu užatakuoti 
Lenkus ir atsiimti Vilnių. 

Prieš užpuolikus Lenkus pakyla kas gyvas. 

TAUTŲ SĄJUNGA APTARS 
TRIS KLAUSIMUS. 

Susirinks Spalių 20 
Brusselyj. 

TURKAI NACIJONALISTAI 
PAKILO PRIEŠ ARMĖNIJĄ. 

LENKAMS NORISI PLEBISCITO LIETUVOS 
TERITORIJOSE. 

VARAAVA, Spal. 14. — Lenkų gener. %eligowski (Zell-
gouski, kaip telegramų tekste buvo paduodama), kurs su Len
kų karuomene paėmė Vilnių, Lietuvos vyriausybei Kaune 
pasiūlė, idant visos Lenkų okupuotos Lietuvos teritorijos, 
bendrai su Vilniumi, butų pavestos gyventojų plebiscitui. 

(Jen. Zelgovvski pažymi, jog ji<, kaipo naujos Vilniuje val
džios galva (Lenkijos agentas), neturįs pasiketinimo pakelti 
nesutikimus su tikrąja Lietuva. \ 

Jis sako, turįs vilties, jog visokias priešginybes rubežių 
klausime prašalinsią KT&uaio ir Vilniaus seimu. Sako„ naujos 
Vilniaus valstvbės steigiamasis .seimas busiąs sušauktas ne-
ilgai trukus. ;-

Paryžius, Spal. 14. — Tautų 
Sąjungos tarybos susirinkimas 
ant greitųjų sušaukiamas mie
ste Brusselyj, Belgijoje. Susi
rinkimas prasidės Spalių 20. 
Taryba turės apspręsti klausi
mus: 

Pirmiausia, Lenkų-Lietuvių 
ginčai. 

(Paskui, Lenkų paėmimas 
Vilniaus. 

Pagali aus, Austrijos plebis
citas sti tikslu prijungti prie 
Vokietijos. v 

Kol Lietuvių-Lenkų ginčai 
ir Vilniaus klausimas bus iš
rištas, bolševikai, Vokietija ir 
Lenkija visas laikas painiosis 
i f neduos ramybės Europai. 

MASKVOJE KELIAMOS 
RIAUŠĖS. 

Gatvėse dirbdinamos bari-
kados. 

LENKAI PAŽADA ATŠAUKTI KARUOMENC. 

PARYŽIUS, Spal. 14. — (irafas Maurice Zamoyski, Len
kijos pasiuntinys Prancūzijoje, apsilankė pas ministerį pir
mininką Leygues ir ji painformavo, jog Lenkijos vyriausy
bė išreiškusi nepasitenkinimą gen. Zeligowskio pasielgimu 
užimant Vilnių ir imsiąsis visų priemonių atšaukti karuomene 
iš Vilniaus. 

TAUTŲ SĄJUNGA SVARSTYS LENKŲ PASIELGIMĄ. 

LONDONAS, Spal. 14. — Tautų Sąjungos sekretarijatas 
pasiuntė telegramą savo komrsijos pirmininkui, pulk. Char-
digny, Kaune, pareikalaudamas smulkmeninio raporto apie 
Vilniaus padėtį. 

Lenkai neoficijaliai tpai n formuoti, jog Sąjunga Vilniaus 
klausime mato labai pavojingą padėtį. Nes Lenkai peržen
gė Paderewskio pareiškimą Sąjungos tarybos susirinkime, 
Paryžiuje, jog Lenkija gerbsianti Lietuvos nepalieeiamybe. 

Sąjunga Lenkų pasielgimą aptars Spal. 20 mieste Bru
sselyj. 

Londonas, Spal. 1 4 . — Iš 
Gelsingforso pranešama, jog 
Maskvoje prieš bolševikus pa
kilusios riaušės ir gatvėse tie
siog kovojama. 

Riaušininkai dirbdina ba
rikadas, kurias paimti stato
ma karuomene. 

Sakoma, daugelis žmonių su 
areštuota. Padėtis labai rim
ta. 

Sti/TA; ATPINGA ANGLYS. 

Armėnai tikisi pagelbos nuo 
Graikų. 

Konstantinopolis, Spal. 14.— 
Trys .stiprios Turkų nacijona-
listų koliumnos įsibriovė Ar-
mėnijon ir varosi pirmyn. Ar
mėnijos armija neskaitlinga ir 
todėl negali atsilaikyti. Jei 
Kurdai prieš Armėnus nepa
kils iš rytų šono ir Armėnams 
nereiks suskaldyti savo karuo-
menės, sakoma, jie ilgiau ga
lės atsilaikyti prieš Turkus. 
Gi kitaip bus labai bloga. 

Armėnai tikisi prieš Turkus 
atsiginti Karse, buvusioje Ru
sų tvirtovėje. Tikisi ir kitur 
stipriai pasipriešinti. Bet ne
žinia ar ilgam. 

Čia gyvenantieji Armėnai 
tvirtina, jog Armėniją nuo 
Turkų nacijonalistų šiandie 
gali išgelbėti tik, vieni Grai
kai. Graikai, sako, turėtų 
pulties Anatolijos gilumon ir 
tuomet Turkams naci jonai is-
tams tuojaus pasidarytų karš
ta. 

Kalbama, jog Turkus naci-
jonalistus kovon prieš Ar-

Tų pažadų apimti Turkai 
tad ir seka šiandie Maskvos 
nurodymais. 

Yra baimės, ~jog Rusijos bol
ševikai sugriaus ir pačios Gru
zijos valdžią ir tenai įsteigs 
sovietus. 

C H I C A G O J E . 
\ 

DIDELIS GAISRAS GELE
ŽINKELIŲ YARDUOSE. 

WRANGELIS PERSPĖJA 
KINIJĄ. 

Sakosi jis reprezentuojąs Ru
siją. 

Padaryta milžiniški nuostoliai 

Vakar pirm pietų geležin
kelių varduose, tarpe gatvių 
Robey, Hoyne ir 43-ios, pa
kilo gaisras. Sunaikinta Midl
and AVarehouse and Transfer 
Co. didelis dviejų augštų tro-

TELEGRAMA "DRAUGO" 
REDAKTORIUI. 

Pekinas, Kinija, Spal. 13. — 
Gen. AVrangelis, atstovau

jąs pietinės Rusijos valdžią, 
mušė telegramą Kinijos pre
zidentui protestuodamas prieš 
varžymą Kinijoje Rusijos pi
liečių teisių ir privilegijų, 
gvarantuotų sutartimis ir kon
vencijomis. 

Be to jis perspėja Kiniją, 
jog Rusija nekuomet nesutiks 
laužyti tas sutartis ir konven
cijas ir už pasekmes Kinijos 
vyriausybė turės atsakyti. 

Kinija atsakys už visus Ru
sams padarytus nuostolius, 
paeinančius iš Kinijos vyriau-
syl)ės parėdymų. 

Reikia priminti, jog Kinijos 
mėniją pastūmė Rusijos bol- [prezidento parėdymu iš čia 

Kun. Prof. Bučiui (Lietu
vių Kunigį Sąjunga). 2334 
So. Oakley Ave., Chicago, 
UI. 

WASĘINGTON, Spal. 13.— 
Po dviejų dienų atkaklių mu
sių. Spalių devintą dieną Len
kai inėjo Vilniun. Mūšiai del 
Vilniaus tebeina. Lietuviai, pa-

besys ir 264 vagonai kaip tuš- g i r y ž ę k o v o t i ^ p a s k u t i n i o 
ti, taip su įvairiomis prekė
mis, v / 

. 

BOLŠEVIKAI SU LENKAIS! VARŠAVA GERIAUSIA 
PASIRAŠĖ PO ARMISTI-

CIJOS SĄLYGOMIS, 
Ryga, Spal. 14. — Bolševikų 

ir Lenkų delegatai Spalių 12 
d. parašais patvirtino padary
tas armisticijos sąlygas, kurios 
yra kaipo įžangiamieji taikos 
sutarčiai svarbiausieji posmai. 

Sulig sutarimo, mūšiai karo 
fronte paliaus Spaliij 18 d. 

P a s i r a š y m o p o armis t i c i ja 
"iškilmėse ' dalyvavo ir Lat
vijos vyriausybės aligštieji vai 
dininkai. 

Bolševikai, susitaikę su Len
kais, visas savo spėkas, sako
ma, atkreipsią prieš gen. Wran 
gelį, kurs busiąs vienatinis jų 
priešininkas^ 

PAINFORMUOTA APIE 
PADĖTĮ VILNIUJE. 

Varšava, Spal. 14. — Lenki
jos vyriausybė gavusi žinių iš 
Vilniaus, kad tenai Lenkų gen. 
Zelgovvski Vilniaus* apskritį 
valdyti paskyręs komisiją, ku
rion įneina: du Lenku, du Lie
tuviu (kaipgi!) ir du Baltgu-
džiu. 

S a k o m a , buk č ionai t ikra i 
dar nežinoma, ar ti« komisi-
jonieriai mėgina prie naujos 
Vilniaus , valstybės priskirti 
dar Minską ar pasitenkins tik 
Vilniaus provincija. Bet pasta
rajam atsitikime komisijonie-
riai turi rimtai skaityties su 
Lietuvos 40,000 armija. 

Labai gražus šįmet rudens 
oras. Kuomet pirm poros sa
vaičių buvo apsireiškusios 
šalnos ir prisiėjo pakurti pe
čius, angliniai *' brokeriai'' 
tiesiog raičiojosi iš džiaugs
mo. Buvo manę turėsią dide
lius pinigus parduodant ang
lis augštomis kainomis, ypač 
neatsiraainant orui. 

Bet trumpai jie džiaugėsi. 
Nes po kelių dienų sugry-

žo vasaros oras. Žmonės sus
tojo pirkę anglis ir tuo mo
mentu federalė valdžia "bro
kerius" paėmė nagan už di-
džiapelniavimą. ^ 

Šiandie antroji savaitė pa
gyvenimų nereikia šildyti, an
glys neperkami ir priede kas
dien vis daugiau anglių atve
žama miestan, taip kad kuro 
išteklius žymiai didėja. 

Ir kuomet išteklius didėja, 
kainos ima mažėti. 

Visuomenė džiaugiasi. Bet 
angliniams "karaliams" -*-
nepaprastas susikrimtimas. 

ševikai. 4Wti« -nori subolševi-
kinti, ty. įvesti sovietų sis
temą, Kauzaze ir visoj Mažo
joj Azijoj. Bolševikai Turkams 
naci jonai istams pažada atmušt 
nuo talkininkų visą buvusią 
Turkiją ir išgelbėti patį Kon
stantinopolį. 

prašalintas buvusių caro laikų 
atstovas ir konsuliai, kaipo 
visai nereikalingi. Nes jie ne
atstovavo jokios Rusijos val
džios. 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
tfO ŽENKLELIUS (W.S.S.) 

KALBĖJO PER TELEFONĄ 
SU TEISĖJU. 

William G. Bock, 1649 So. 
T r o y gat . , p e r telefoną, m ė g i -
no pasikalbėti su municipaliu 
teisėju Hayes. 

Bock prašė teisėjo vienoje 
civilėje byloje' paskelbti jam 
prielankų nuosprendį. 

Ant rytojaus Bock nuėjo 
teisman ir teisėjas jį už tai 
nubaudė $100 pabaudos. 

"ELTOS" KABLEGRAMOS 
IŠ VILNIAUS. 

» ' » i ' • • 

(Tai ' oficijalė* kablegramos. 
1' Draugui *' prisiuntė Lietuvos 
Informacijų Biuras "YVashingto-
ne). 

Iš Spalių 7 d., gauta 9 d. 
Tautų Sąjungos kontrolės 

komisija Suvalkuose. Sustabdė 
operacijas nuo Spalių 6, 10 va
landos. Lenkai pasiųlė mums 
demarkacijos liniją į vakarus 
nuo Nemuno Gruodžio Aštun
tos liniją. Paskui išilgai Nemu
no, toliaus į pietus nuo Mar
cinkonių, paskui į rytus ligi 
Bastūnų. Marcinkonys ii Va
rėnos kaimas lieka mums, Va
rėnos stotis — Lenkams. Len
kai nori sunaudoti geležinke
lius Suvalkai ir Alytus — Va
rėna užpakalyje demarkacijos 
linijos. Derybos dar eina. Kon
trolės komisija aplankys Vil
nių. ši% savaitę visos ministe
rijos ir augfctieji kursai atva
žiuoja Vilniun. 

Pasiųsta Spal. 10 d., 5:12 vak., 
iš Berlyno (Is Vilniaus pasiųsta 
Spalių 8d.) . 

Sulig sutarties Suvalkuose. 
Lietuviai Varėnos ruožte sus
tabdė mūšius Spalių 6, 10 vai. 
ryte. Spalių 6, 6 vai. voxare 
L e n k ų š a r v u o t a s t r a u k i n i s lrul-
kasvaidžiais ir armotemis ap-
šauaė Lietuvius Bckšuose, 
Bortkeliuose, užpuldami visu 
frontu. Rytuose nuo Varėnos 
mes atsitraukėm ir sustiprinom 
liniją: Smolianka-Spasilių-
Krušaičiai-Jackunai - Montvilo-
vščizna-Nališkiai-Viktoravo -Ba 
jorai-Šeštokai. Šįryt išvažiavo 

Nuostoliai apskaitomi ligi 
pusantro milijono dolierių. 

Prekes priimti platformos 
užveizda sako, jog pirmiau
sia - gaisras buvo pastebėtas 
vienam vagone, prikrautame 
naminių rakandų. 

Ir tuojaus, sako, buvo pa
šaukti gaisrininkai. Tečiaus 
gaisrininkus šaukti skrynutė 
ant kampo Robey ir 43-ios ne
veikusi. 

Tad gaisrininkai pašaukta 
nuo kito gatvių kampo ir gai
srui duota progos plačiai pra-
plisti. • 

Kol-kas nežinoma gaisro 
priežastis. 

UŽSIREGISTRAVO 893,841 
PILIEČIŲ. 

Iš to skaitliaus yra 336,938 
moterys. 

Lenkų frontan šiaurėje Aly
taus Anglų konsuliato majoras 
Bargitev, Prancūzų misijos ka
pitonas Puvol. Lenkai laužo a-
lijantų nusprendimą. Prašom 
griežtai protestuoti.. 

Nuo vice-ministerio P. Klimo (pa
siųsta per Berlyną Spal. 8 d. iš 
Vilniaus). 

Su Lankais mūšiai eina vi
są dieną ir naktį 12—10 vers
tų į pietus nuo Vilniaus. Daug 

/ aukų abejose pusėse. Įstaigos 
evakuoja, bet kova vedama li
gi paskutinosios. Atsitraukimo 
atvėjuje alijantų komisija ap
siimanti Lietuvos vyriausybės 
reprezentaciją, ir mūsų intere
sų gynima; bei saugojimą. Jų 
žinioje paliekama dalis komen
dantūros bei milicijos. Prancū
zų ir Anglų karininkai ir šau
lys nuvyko frontan. Sąjungos 
komisija dar neatvažiavo Vil
niun. 

Pasiųsta Spalių 10, 5:20 vak., iš 
Berlyno (Iš Vilniaus — Spaf 8). 

•Praeitų antradienį Chicagos 
piliečiai ir pilietės skaitlingai 
užsiregistravo. Nes tai buvo 
paskutinė proga registruoties 
pirm ateinančių rinkimų, į-
vyksiančių Lapkričio 2 d. 

Paskutiniu kartu užsiregis
travo 463,572 piliečiai ir pilie
tės daugiau. Tad išviso su pir
miau užsiregistravusiais pada
rė 893,841 piliečių. Tame skai
tlį uje yra 336,938 moterys. 

Patys politikai tvirtina, jog 
nesitikėta tokio skaitlingo už
siregistravimo. Buvo šaukia
ma, jog piliečiai nepildą savo 
pareigų. Pasirodė, jog taip nė
ra. 

kraujo lašo. Organizuojami 
partizanų būriai, šaulių kuo
pos, raitelių pulkai, geležinis 
vilkas. Eina mirtina kova. 

Užpuolimas yra suplenuotas, 
Lenkų valdžios darbas. Pačia
me Vilniuje karuomenės vadas 
Dzienkowski tą faktą pripaži
no. Sudaryta valdžia Vilniuje 
— tai Lenkų valdžios padaras. 
Ton valdžion Vilniuje ineina 
Lenkų užrubežių ministeri
jos agentas Ludwik Abramo-
wicz, kursai dukart Lenkų 
valdžios buvo siunčiamas kai
po jos atstovas Lietuvon. 

Pakelkite puotestą prieš tai, 
kad Lenkai sulaužė sutartį, po 
kuria ja patys buvo pasirašę, 
kad sulaužė Tautų Sąjungos 
nutarimus. 

Reikalaukite pripažinimo 
Lietuvos su sostine Vilniumi. 
Rinkite aukas, kad padėjus iš
vyti iš Lietuvos naujus ber
montininkus. 

Vileišis. 

SUAREŠTUOTA 4 BRAN 
GIŲ KAILIŲ VAGILIAI. 

K. and L. Reliable Furers 
kompanija, 2748 West Diviff^ 
on gat., įsisteigė brangių kai
lių krautuvę. 

Praėjus keletai dienų vieną 
naktį vagiliai įsilaužė krautu-

Vakar Suvalkuose Lenkai p a . v ė n jį i g n e ž ^ k a i U ų v e r t ė s 
sirašė karo paliaubų sutartį del Į ^y QQQ 

Detektivai pakilo darban. 
Pasekmėje vagiliai susekta ir 

demarkacijos linijos. Neklau
sydama Sąjungos kontrolės ko
misijos griežtai draudimo ir 
laužydama Lenkų atstovų pasi-
rašymąją sutarti, Lenkų karuo
mene visu intužimu veržiasi 
Vilniaus link. Eina atkaklios 
kovos aplink Vilnių. Stiprina
mi apkasai. Lietuviai pasiryžę 
žuti ar laimėti ir savo krauju 
atpirkti savo sostinės laimę — 
Tėvynės nepriklausomybę. Š;an 
die vyriausybė išsievakuoja 
Kaunan. 

Šita yra mūsų paskutinė te
legrama iš Vilniaus. Prašoma 
ją išplatinti kuoplačieusiai. 

suareštuota. 
Suareštuoti: Saul Baron, 

Mrs. Anma Goodman, J. (io-
ttlieb ir Leo Koss. 

Sakoma vieni iš jų dalyva
vę vogime, kiti pirkę pavog
tus kailius, nors gerai žinoję, 
jog tai pavogti. 

LIETUVA PAVOJUJE. 
(Pranešimas). 

Ar leisime Lietuvai žuti f Jei 
ne, tai ką šiandie turime dary
ti? 

Tuo tikslu A. L. R. K. Fede
racijos apskritys Chieagoje su
šaukia bendrą Lietuvių viešą
jį susirinkimą šito Penktadie
nio vakare, Spalių 15, &v. Jur
gio parap. salėn, Bridgeporte. 
Prasidės 8:00 P. M. (vakare). 

Susirkikiman ypač pakvie
čiamos visos Lietuvių organi
zacijų ir draugijų valdybos 
ir visi Lietuviai veikėjai be 
skirtumo pažiūrų. 

Federacijos Apskričio 
Komisija. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

€hicago ir apylinkės. —Šian
die apsiniaukę, vėsiau, vakare 
laukiamas lietus; rytoj irgi ga
lį but lietaus. 

PAVOGTA 15 AUTOMO
BILIŲ. 

Praeitoje paroje Chieagoje 
7 pavogta 15 automobilių. 

i 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25.000 Spalių 12 
buvo tokia sulig Merchants Loan 
and Trust Co.;, 
Anglijos sterlingų svarui $8.52 
Î ietuvos 100 auksinų 1.62 
Lenkijos 100 markių .44 
Vokietijos 100 markių 1.62 
Prancūzijos už $1.00 14 fr. 78 
Italijos už $1.00 24 1. 95 



DRAUGAS 
Penktadieni*, Spalis 15, 1920 

«f*r 

HJBTtVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyros nedėldienlus. 

PRENUMERATOS KAINA t 
OHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metama 98.00 
Pusei Metą • *JUL« • ,?_•.• •#.• • • 4,90 

81'V. VALST. 
Metama . . w . . . . * . . . . . . . - 86.00 
Pusei Meta 8.00 

Prenumerata mokaai lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti Uperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus i 
registruota laišką. 

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

Tel. EooseveH 7791. 

• 

— 

Ar Nesanti Valstybe 
Gali Kariauti? 

Girdėjome, kad Chicagos 
raštinė, kurioje išduodami pa-
sportai keliaujantiems į užru-
bežį nebeleidžia Amerikos pi
liečiams keliauti į Lietuva. Tik 
asmenys neturintieji Suvieny
tų Valstijų pilietybės dabar 
gauna pasportus į Lietuvą. 

Šita nauja taisyklė labai pa
nėši į Prancūzijos taisyklę, iš
ėjusią pačioje Rugpjūčio pa
baigoje. Prancūzija tada pra
dėjo neįsileisti Lietuvos pilie
čių į savo žemę. Prancūzų kon-
snlis New Yorke aiškiai pasa
kė to neįsileidimo priežastį. 
Lietuva, girdi, esanti kare 
su Lenkija, o Prancūzija esan-

ki pareiškė, kad Lenkija ne
kariausianti su Lietuva. 

Bei to pareiškimo Lietuvos 
delegatas prof. Voldemaras 
širdingai paspaudė Paaerews-
kiui ranką. 

Mūsų' gerb. delegatas taip 
darydamas vadovavosi atvira 
lietuviška širdimi. Kad tuo 
tarpu Paderewskio širdis buvo 
purvina, nors jo iš jo burnos 
bėrėsi auksiniai žodžiai. 

Kad tas tiesa, tai geriausia 
paliudija šių dienų nuotikiai 
Lietuvoje. 

Paderewski yra Lenkų impe-
rijalistų ir militaristų partijos 
vadas. J i s stovi už praplėtimą 
Lenkijos rubežių. J am Lenki
joj premjeriaujant kaip Vil
nius, taip Lietuvos teritorijos 
skaudžiai kentėjo nuo Lenkų 
legijonininkų dūkimo. 

J is žinojo, kad Lenkų armi
ja eis ant Vilniaus, kariaus su 
Lietuviais, lies Lietuvių krau
ją. Tečiaus drįso viešai meluo
ti, buk Lenkija nekariausianti 
su Lietuva. 

I r šiandie priede, kuomet 
Lenkai paėmė Vilnių, Varša-
voje Paderewskio bernai mė
gina pateisinti Lenkijos vy
riausybę. 

Iš Spalių 11 Varšavos de-
pešoje sakoma, jog Lenkų u2-
rubežinių reikalų ofisas su
kvietęs talkininkii šalhj ko
respondentus ir šitiems pa
reiškęs, jog Lenkijos vyriau
sybė esanti nekalta paėmime 
Vilniaus, Lietuvos sostinės. 
Girdi, tai darbas avanturisto 
generolo Zellgouski. Sako, 
kaip tasai genero!as, taip jo 
kareiviai paeiną iš Vilniaus 
provincijos. I r esą jie nebuvę 
Lenkijos vyriausybės jurisdik
cijoje. 

Toliaus tasai *>fisas kores
pondentams paaiškino, jog 

STORŽIrMUMO PRADAI. 

ti Lenkų talkininkė. 
Iš to kaikas galėtų išvestiJ &en- Zellgouski sekąs avantu 
ik ir Amerika nasidarė Le.riMriste Italo d ' Annuuzio pėdo 

I 
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buk ir Amerika pasidarė Len 
kijos talkininkė. Bet reikia 
suprasti skirtumą tarp Ame
rikos ir tarp vieno kito jos 
valdininko. Kuomet Lietuva 
sunkiai vargo Vokiečių karuo-
menės prislėgta 1915-1918 me
tais, tuomet Chicagoje buvo 
valdininkų skaičiusių Lietu
vius per vien su Vokiečiais ir 
dėlto ant turto testamentu pa
likto Lietuvos gyventojams 
savo galę išplėtė Chicaginis 
priešininkų turto prižiūrėto
jas. 

Suvienytų Valstijų vardu 
gali apseiti ir kalbėti šios ša
lies Senatas ir Atstovų Bu
tas. Juodu drauge vadinasi 
Kongresu. Kongresas Lietuvai 
karo neapgarsino ir neapgar-
sjs. f 

J e i g u tat Lietuvių turtas 
yra priskaitomas prie priešų 
turto, jei į Lietuvą neleidžia
ma važiuoti Amerikos pilie
čių, tai ne Amerika neleidžia, 
tik Chicagos valdininkai, ku-

__^ riems galybę įteikė demokratų 
I partija. 

Gaudydama Lenkų balsus ji 
Lietuvai nepriklausomybės ne
pripažįsta. Pataikaudama Len 
kams ta partija ir valdžios 
vietas dalina Lenkams arba 
jų šalininkams. 

Ta visa mes turime atsi
minti už poros savaičių, bū
tent 2 Lapkričio, kada eisi
me balsuoti prezidento rinki
muose. Demokratų partija ne
siskubina patirti, kad Lietu
va yra, o skubinasi su Lie* 
tuva apseiti kaip su kariau
jančia šalimi. Republikonų 
partija, gal, tos nesąmonės ne
padarys. • 

& Užsigina Lenkai. 
, n . i * 

Kifeu6met Tautų Sąjungos 
tarybos susirinkime Paryžiuje 
Lavokįjoi dfclfrgataa Padaraws-

pėdo-
mis. Ir užtatai Lenkija negali 
but kaltinama. 

Ofisas taip aiškindamas ko
respondentams nei neapsižiurė-
jo, kaip pabaigoje susikom
promitavo. Nes pradėjo saky
ti, jog Vilnius su Lenkija esąs 
surištas istoriniais ryšiais. Te
nai gyventojų didžiuma Len
kai. I r todėl Lenkijai j i s turįs 
prigulėti. Ant galo dar ėmė 
barti Lietuvius už bendravimą-
si BU bolševikais. 

« 

Nereikia didžiai išmintingų 
galvų, kad suprasti tai, kaip 
tai žioplas Lenkų teisinimasis. 

Korespondentai kartais bu
klumo turi daugiau už apsuk
riausius diplomatus. Tad kai-
kurie iš jų savo žiniose ir pas
tebėjo, jog Lenkų pasiteisini
mas del Vilniaus labai nuaria
mas. 

Šiandie jau mes žinome ir 
be tų intarimų, kad Vilnius 
paimtas pačių Lenkų ir su 
Lenkijos vyriausybės žinia. 
Taippat žinome, kad Lenkai 
imperijalistai jau rengiasi Vil
nių anektuo^i. Tie del Vilniaus 
visi pienai buvo padaryti Var-
šavoje, ne kur kitur. 

Taip tatai Paderewskio lu
pomis Lenkija nekariauja 
prieš Lietuvą. 

Šiandie Lietuvai padėtis 
daugiau kaip apverktina. Nes 
Lietuvos užsigina Paryžius su 
Londonu. 

Bet nenusiminkime. Dievas 
su mumis. J is mūsų šalies ir 
tautos Gelbėtojas. Lietuvio 
valstiečio sąžinė gryna. Lietu
vis nesutirpo ir nepragaišo 
bolševikų bangų verpetuose. 
Jo nepragaišins nei pikčiausi 
Varšavos imperijalistai, kurių 
lupos atrodo auksinės, gi šir
dys purvinos, pilnos pagiežos. 

Tiwėkime vilties, kad Len
kai prilips liepto galą. 

(Pabaiga) 
Gird, jus elgiatės ne lietuviu

kai, va, puskapis metų, kuo
met buvome carų vergais, to
kiame ir tokiame kaime, toks 
ir toks bandos ganytojas, taip 
ir taip elgiasi, tai buvo lietu
viška ir ne taip kaip jus 6ia 
kultūringoj šalyj, Amerikoj 
gyvenate ir elgiatės. Eidamos 
į vakarėlius užsivelkate tinka
mus drabužėlius, a r negana 
jums žiursto ir naktines ke
puraitės, kuriomis puošiasi kai 
mietės " m a m y t ė s " eidamos į 
svetainės, kam jus užsivelkate 
frakus ir kitus tinkamus dra
bužius — ar negalite eiti su 
"svederiais", murzini, pasi
šiaušę, kam jums eiti į Šva
resnę salę, ar negana jums 
prispiaudytų kambarių, kur 
bėgioja būriai pusdykių vaikų, 
kur prirūkyta, kad net tamsu 
ir kur "mamyčių" dirbtas 
"moonshine" ištolo dvokia... 
Gird, čia lietuviška, savu... 
Gražus yra klasiškas primity
viškumas, bet biaurus yra 
chamiškas primityviškumas, o 
kaip t ik tas pastarasis pas 
mųs ir randasi... Mes čia augu
sio ir išlavinto jaunimo (o to
kioj milžiniškoj kolonijoj kaip 
Chicago jo šimtai yra) nepri
pratinsime pamylėti lietuvys
tę, jei toji " l ie tuvys tė" bus 
vis perstatyta pridengta cha
mizmu ir primityviškumu. Juk 
juo kultūringesni, šviesesni 
žmonės, tuo gaivališkai jie 
veržiasi prie patogumų ir gro
žės, kuriuos suteikia civiliza
cija, išlavinimas, dailė. Tad-gi 
kam-gi stengtis primesti ir 
versti pamylėti grubumą, bei 
rusų perduotą rmims storžie
viškumą. Ar negana jau nuo 
jo kentėjo musii viengienčiai 
Lietuvoje tamsiuose pavergi
mo laikuose f Mūsų jaunimą 
stipriai palietė Amerikos kul
tūra, kas tame pikto? J u k per-
siėmimas kultūringais papro
čiais i r ištautėjimas yra visai 
skirtingu du dalyku. 

Pramoga, kuri Rugsėjo 29 
d. įvyko Hotel La Salle, neuž
sitarnavo nė pašiepimo, ne pa
peikimo, atpenč, j i gal geriau 
išgarsino Lietuvių vardą, ne
gu visos mūsų susirinkimuose 
išneštos rezoliucijos... 

Rengėjos to vakarėlio nesi 

gražiai linksminosi. Žodžiu va
kar ėli* buvo gražus ir malo
nus. Publika buvo rinktinė, nes 
tokioj kolonijoj kaip Chicago, 
yra apsčiai ir prof esi jonaJų, in
teligentų i r daug gražaus, iš
lavinto jaunimo. Publikoj ma
tėsi ir Vyčių vadovės bei va
dai, ir Moterų Są-gos i r kitų 
organizacijų; buvo ir tautinin
kų, tik nematyti buvo Chica
gos " t a r y b o s " vadų iš Wood-
mano salės (ten mat grynai 
"lietuviška' . . .) 

Ponui Lkmui pravartu butų 
dažniau ant taip gražių vaka
rėlių lankytis k mokintis man
dagumo ir įgauti pališio, nes 
kaipo Lietuvos piliečiui tai la
bai butų reikalinga. Lietuva ne 
storžievių šalis... 

Gi "Lietuvos Dukterims A-
merikoj" Valioj I r dar sykį 
Valio! Surengkite dažniau to
kių pramogėlių — priprasime 
visi prie civilizacijos su lai
ku—laikas jau apskusti mums 
savo apžėlusias sielas. Lietu
viai visi esame daimantais, tik 
kai-kuriuos reiktų gerai nu-
šlyfuoti... Satyre. 

Žmogus be širdies negali 
gyventi. Lietuva ne žmogus. 
Išplėšus jai širdį ji gyvens, 
bet niekad neišsižadės jos. 
•Tūkstančių Lietuvių išmėtytų 
Prancūzijos laukuose, karie 
galvas paguldė už gražius A-
merikos obalsius, kelsis dva
sios. Jos vaidinsis Prancū
zams. Kelsis ir Gedimino ir 
Vytaute dvasios ir tų, kuriuos 
jau prarijo Lenkijos slibinas. 
Jos pagimdys milžiną. Suda
rysime jiegą, kokią senai, se
nai buvo sudaręs Vytautas po 
Žalgiriu, ir eisime atimti mo
tinos širdį. f 

Liūnas. 

LIETUVIŲ DAILININKAS, 
JONAS ŠILEIKA. 

SKAUDI IRONIJA. 

Neapsakomai skaudu buvo 
Prancūzijai, kada Vokiečiai, 
sulaužę Belgijos neutralitetą ir 
sumynioję ją, visu smarkumu 
ėmė veržties Prancūzų žemėn. 
Visų žmonių akys daugiausia 
buvo nukreiptos Prancuzijon, 
kur milžiniškas imperijalizmo 
slibinas Šliaužė jos žeme griau
damas ir naikindamas kultūros 
ir civilizacijos tvarinius, ir 
grūmodamas' visam pasauliui. 
Patekusi pavojun Prancūzija 
šaukėsi pasaulio, kam brangi 
laisvė, stoti kovon su pakilusiu 
Vokiečių militarizmu. 

Kilni Amerikos demokratija, 
stodama karam iškėlė gražų 
obalsį. Prezidento lupomis ji 
pasakė einanti karau už pasau
lio demokratiją i r pavergtųjų 
tautų laisvę. Tų gražių obal-
sių vedini trys milijonai lais
vos šalies jaunų vyrų, kurių 
tarpe buvo ir 50 tūkstančių 
Gedimino sūnų, plaukė ana
pus Atlantiko, Prancūzų že
mėn. 

Nudžiugo Prancūzija pama
čiusi, kaip per jos Žemę eina 

sarmatijo savo tautystės (jos' uaujos, stiprios jiegos, žvaig-
veik visos čia gimusios ir au
gusios), bet jos aiškiai pasis
tatė save Lietuvos dukterimis, 
kiekviena narė to kliubo turė
jo prisisegusi šarpą iš lietu
viškų spalvų. Pramoga buvo 
gražiai sutvarkyta, gražioj 
vietoj. Svečių priėmimo komi
tetas visus maloniai priėmė, 
nepažįstamus supažindino. Šo
kiai didžiumoj moderniški, bet 
visi padorus, visi svečiai už
silaikė taip kaip gražioj drau
gijoj y r a priimta. Buvo gali
ma žiūrint į tai visą tik gerė-
ties ir didžiuoties mūsų inte
ligentija ir išlavintu jaunimu. 
Buvo tai lietuviškas va
karas: vyrai "Smoking 
Parlore ' ' susirinkę (protar- ; 

piuose šokių) šnekėjo Lietuvos 
politiką; moterys bei mergai
tės vaikščiodamos po gražiais 
kaurais ištiestus kambarius— 
šnekučiavos apie viską. Kelias 
gražiai išsipuošusias ponias 
bei paneles girdėjau garsiai 
tariantės, kaip padaryti pa-
sekmingesnę besiartinančią 6v. 
Kazimiero Akademijos Rėmėjų 
Savaitę... Šnekėta žinoma ir 
angliškai— ne jau-gi tat blo
ga? J u k tikrasis patrijotizmas 
nesėdi tautiškuose drabužiuo
se ir Uk savoje kalboje... Po 
svetainę sukinėjosi ir mūsų į-

nesses, po jų akių jaunimas 

ždžių vėliavos vedinos, su vie
na mintimi: už pasaulio demo
kratiją ir pavergtųjų tautų 
laisvę. Su didžiausia pagarba 
nusilenkė tada Prancūzija 
prieš Ameriką ir jos iškeltus 
gražius obalsius. r 

Du metu baigia sueiti, kaip 
užgeso pasaulinis karas, bet 
pavergtos tautos po senovei 
grumiasi ir gyvastis deda už 
savo teises laisvai gyventi, nes 
gražus Amerikos obalsiai tapo 
sumynioti i r numesti šalin, 
kaipo bevertės daigtai. 

Žlugo Vokietijos imperia
lizmas, bet ant jo griuvėsių 
išdygo naujas — Lenkijos im-
perijalizmas. Ir kada šiandie 
tas slibinas kėsinasi ryti iš 
vergijos pasiliuosavusias tau
tas, tai tie, kuriems ir mes pa
dėjome nugalėti Vokiškąjį, iš
tolo žiuri i r matydami kaip 
draskomas yra Lietuvos kūnas, 
lig* gėrėdamies, negina jo. 

Šaukėsi Prancūzija pasaulio, 
kuomet Vokiečių iniporųalįz-
mo slibinas kone pusę jos bu
vo prarijęs, i r, jau aiekė^irdies. 
Amerika paskubėjo ir išgelbė
jo ją. Bet kuomet šiandie Len
kijos imperijali2tno slibinas 
susyk griebia Lietuvai už šir
dies, tai ne tik niekas neina 
pagelbon, o ta pati Prancūzija 

Paskutinėse dienose mūsų 
dailininkas Jonas Šileika už
baigė dvi labai gražias afišas 
(posters) Enrico Caruso ir Ge-
raldine Farrar , dviejų pasau
lio garsiausių dainininkų. 
Tos afišos buvo iškabin
tos prie Kimball Sali durių, 
vidumiestyje nuo Jackson 
boulevard pusės, arti Wabash 
Ave., Chicago, UI. 

Afišos yra labai gražios, 
turtingomis spalvomis pieštos, 
išreiškiant spalvomis tautybę 
tųdviejų pasaulio garsiausių 
dainininkų. 

Apart Šitų gražių afišų po
nas Šileika turi nupiešęs dar 
vieną nepaprastai indomų lie
tuviško typo 121 metų senelį. 
Šitas senelis viena ranka ant 
lazdelės pasirėmęs, kitoj laiko 
Lietuvos vėliavą ir ragina A-
meriko8 Lietuvius pirkti Lie
tuvos Laisvės Paskolos bonus, 
šiaip kalbėdamas: J E I NORI 
SULAUKTI MANO SENAT
VĖS DIENŲ, MYLĖK SAVO 
TAUTĄ, PIRK LIETUVOS 
CONŲ." Toliau ant abiejų pa
veikslo pusių eina parašai 
angliškai: "Lithuanian Liber
ty Loan" ir kitoj pusei lietu
viškai: "Lietuvos Laisvės 
Paskola." 

Tas paveikslas yra nupieš
tas tam tikslui, kad iš 30 pa
darius mažesnius plakatus, 
kuriuos galima butų iškabinti 
languose pasirodymui, kurie 
yra pirkę Lietuvos Laisvės 
bonų. 

Jeigu dar kada Lietuvos 
Laisvės Paskola bus atnaujin
ta, tai p. J . Šileika sutiko pa
veikslą tam tikslui pavesti. 
Dabar ta afiša randasi Lietu
vių Prekybos Bendrovės ofise 
ant 3249 So. Halsted St., Chi
cago, 111. Kurie indomaujate 
daile, gavę progą atsilankykite 
į Liet. Prekybos Bendrovės 
ofisą ir galėsite jį pamatyti. 

Ištikro mums Lietuviams 
yra džiaugsmas turėti tokių 
dailininkų, kaip ponas Jonas 
Šileika. Jisai jau gali eiti lenk 
tyn su bile kokiu svetimtau
čių dailininku. Užtai p . J . Ši
leika turėtų būti remiamas sa-

v^ Žmonių nes jisai oudamas 
Uetuviu visur neužsigina Lie
tuviu esąs. Kadangi kiekvie
nas dailiniakas turi gyventi iš 
savo darbo, todėl pageidauti
na, kad Hiusų pasitnrtintieji 
tautiečiai pirktų dailės pieši
nius nuo savų dailininkų. To
kiu būdu visi mūsų dailininkų 
tvarniai pareitų į Lietuvių ran 
kas, vėliau į Lietuvos muze-

Tad-gi remkime savus dai
lininkus. V. M. S. 
« • HB 
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Jau Atspausdinta Ir 
Parsiduoda 

* 
neapsakomai naudinga dvasiško 
turinio knyga 

a Apie Kristaus 
Sekimą" 

Audeklo apdar $1.20 
Kailio apd. (auk.) $1.80 

Gaunama '"Draugo" Knygyne 

2334 So. Oakley Avenue 
-€hicago, HL 
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PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1616 W. 47th St. Tel. Boul. 166 
Valandos: 1 iki 8 po pietų. « iki 8 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 
Rcs. 2614 W. 43rd Street. 

Nuo ryto iki piet. 
_ Tel. McKinley 268 

J. P. WAITCHES 
ATTORNBY AT LAW 

M KTU VIS ADVOKATAS 
Vai. Vakarais 7 Iki 9. 

Nedėliomis 11 iki 1. 
[4509 S. Ashland Ave. Chicago, 111.] 

Pitone Tardė 1052 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6322 
Res. SI 14 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

r. V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Saite Street 
KambarLs 994 

Telefonas: Central 6860 

MUZIKA 
^ « 

LIETU VIAKU JOKIU GAIDOS 
VISOKIEM INSTRUMENTAM 
Taip-gl parduodam styginius ir 

pučiamus instrumentus. 
Reikalaukite kataliogo. 

V. NICKUS 
7 

16008 So. Wabasu Avenue 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po nuna. 

4729 So. Ashland Avenue 
Spfedjalistas 

MOVŲ, MOTERŲ ir VYRU LIGŲ 

Valandos nuo 19 iki 12 Išryto; nuo 
2 Iki 6 po r'ct\>, nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

i • 

DR. 6 . M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 8146 So. Morgan St. 
Kertė Sfi-ro St., Chicago, HL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 8 po piety, nuo 6 iki 8 valan
dą, vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 687 

—8 

DR. S . NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas įjr Gyvenimo vieta 

8252 Sonth Halsted Street 
Ant viršaus fnlversal State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
Telefonas Yards 8644 

Dr. M. Stupnicki 
3167 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5082 

Valandos: — 8 iki 11 18 ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo & iki 8 vai. vakare. 

Vakarais, 812 W. 33rd St. 
Telefonas: Yards 4681 

iiffitfttfiHtiirmfiiiiimifiiitfiftHimitiMH 
Ręski. 1186 Independence Blvd. 

Telefonas Van Baren 194 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriskn 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po 

pfetų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
Ofisas 8884 So. Halsted St., Chicago 

Telefonas Drover 9698 
ntiiiiiniiiiiiiiinmiitittiifiiittttfnftMiini 

BIZNIERIAI - G ARSI NKITĖS 
"UHAtlCaL" 

žymesnės niatronos — patro- dar pašeria siibia$, kad da 
daugiau įgytų jiegof. 
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LIETUVOS PREKYBOS K PRAMONES 
BANKAS 

ir jo skyriai 
Vilniuj Panevėžyj Šiauliuos Raseinius 
l iepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje 
kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AOEN-
TURĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi
nigus L. P. P. Bankan. Tea gausi 

7% padėjus 2 metams 
5% " 1 " 
3 % " neapribuotam laikui. 

Pifiigus pasiuntiniui priima ir informacijas apie sumdė-
jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas 

M. NARJAUSKAS 
747 BR0AD STREET, NEWA*K, N. i. 

iitfliiiiiifiiiiiftiiiiiiiiiiifisifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiuiiiiiiiitfitiiiiiiitiiiliuiiiiifii 

Dr. A. L Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

Tel Canal 2118 
Valandos: 10 ryto Iki 8 vakar s 

Gyvenimas 
8611 W. 63rd S4r. 

Tai Prospect 84C8. 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezellis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredorais nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės 

a — 
JĮ Telefonas Boulevard 9199 

08. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8681 Sonth Halsted Street 
Valandos: 9—12 A. M. 

i — 5 ; 7—g p . M . 

• • • mV* 

K- — - * 
m • • • i — 

Dr. I. L MAKARAS 
I/ietnvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Mletakfan Avė., 
Vai. 10 Iki 12 ry^e; 2 iki 4 po 

piet, C:30 iki 8:30 vakare. 
Residancija: 10638 Perry Ave., 

Tel. Pullman 842 

esąs 

. - - • • 

A. PETRAT4S S, 

A. PETRATIS A CO. 
Mortgage Bank 

REAJL KSTATE—OrSURANCE 
Europeau American Bureau 

Siunčia Pinigus, 
.j Lntvofcavts* 

S99 y . $ » t i -6tr. 
' Tjeienbonė ' 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
m h « » • • » » • • 

WATERBTJRY, CONN. 

PADĖKA. 
Hiuomi "Draugo" Bendro

vės vardu išreiškiu nuoširdžią 
padėką Draugystei Sv. Petro 
ir Povylo iš YVaterbury, Conn., 
kuri pirktus "Draugo" Ben
drovės šėrus dovanojo jai, no
rėdama tokiu būdu ir prisidė
ti prie leidimo dienraščio 

Draugo" ir palengvinti tą 
leidimą. 

Gal ir daugiau kas paseks tą 
pavyzdį. 

"Draugo" Administracija. 

*. 

SHEBOYGAN, WIS. 

Jau kelinta savaitė bėga, 
kaip mus parapija neturi Lie
tuvio kunigo ir negirdi lietu
viško pamokslo. Labai nesma
gu pasidarė, kada mųs kleb. 
kim. A. Maliauskis atsisveiki
no su parapija ir išvažiavo 
Lietuvon. Rodos da netaip il
gas laikas, o jau visi Lietu
viai katalikai pasiilgo saVo 
tautos kunigo. 

Lietuvių kataliku dvasios 
reikalus kol kas aprūpina ang
lų kunigas. Neturėdami Lietu
vio kunigo, neturime kas para
gintų čionykščius Lietuvius 
smarkiau darbuotis. Vienok 
Lietuviai katalikai nesėdi ran
kas sudėję. Bažnytinės drau
gijos veikia kiek gali. Kiek
vieną veik sekmadienį būva 
vakarai, perstatymai ar kas ki
ta. 

Dabar Šv. Juozapo draugija, 
kaipo viena iš seniausių, ren
gia 20 metų gyvavimo sukak
tuvių; paminėjimą. Jos bus sek-
madienyj, Spalio 17 d., š. ni. 
Bus indomios prakalbos, ne^ 
pakviestas yra kalbėti k u n. 
prof. P. Bučys, "Draugo" re
daktorius iš Chicagos, kuri«? 
visiems mums yra gerai žino
mas. Senai jau girdėjome 
kuu. Bučio prakalbas, tat atei
nančiame sekmadienyj visiems 
bus proga išgirsti. Tikiuosi 
kad sheboyganiečiai nepraleis
tos progos ir skaitlingai susi
rinks išklausyti svarbių pra
kalbų. Draugijos narys. 

kiems ponams reikia taip padą 
ryti, kad plunksnomis aplipę 
išskristų ir daugiau jau čia 
neatskristų, kiti kitaip. Visų 
šnekų negaliu papasakoti. 

P-as Dundulis, sakoma, gy
veno Westvillej ir buvo nežy
miu žmogum. Nuvykęs Chica-y 
gon patapo kalbėtojum ir dar 
matot kofciuo. «Teko girdėti, 
kad jo moteris yra artistė. &al 
ir p. Dunduliui geriau tiktų 
tas menas negu prakalbas sa
kyti. 

Tai tiek iš "tautiškų" pra
kalbų. Paukštelis. 

VVAUKEGAN. ILL. 

Kuomet jis atvažiavo į A-
merikų, buvo doras, dievobai
mingas vaikinas, bet susidėjo 
su bedieviais, ištvirko ir prie 
to pritraukė jauną mergaitę. 

Štai prie ko veda bedievystė 
ir ištvirkimas. « M. 

SHEBOYGAN. WIS. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

Mašinų šapoj 
Naktimis darbas 

60c. i valanda. 
Atsišaukite 

Joslyn Mfg. & Supply Co. 

WESTVILLT, ILL. 

Mūsų kolonija nedidelė, bet 
prakalbų daugiau būva negu 
didelėj, nes beveik kiekvieną 
savaitę. 

Spalio 4 d. skelbta, kad bus 
tautiškos ar kitokios prakal
bos. Nuėjau ir aš pasiklausy
ti. Inėjęs svetainėn radau kal
bant p. Dundulį.JiS1 pirmiausia 
niekino katalikus ir mųs va
dus. Paskui drožė tautinin
kams, kam jie remia Lietuvos 
valdžią ir perka bonų. Tada 
tautininkai pradėjo eiti iš sve
tainės. Paskui užpuolė ant 
šliupo, kam jis rengia kapita
lą Lietuvai. Sako nieko nerei
kia, tik reikiaLiet. suvienyti su 
Trockio ir Lenino valdžia. O 
išbraižytą Smetoną (nesupran
tu, ką reiškia išbraižytą) ir 
kitus veikėjus išvyti iš Lie
tuvos, kam jie paskelbę ne
priklausomą Lietuvą. Sakė, 

Amerikos Lietuviai išgirdo 
balsą našlaičių Lietuvoje: ' ' su-
šelpkit mųs alkanus ir nuply
šusius ". 

Waukeganiečiai, išgirdę tą 
balsą, tuojau stojo pagelbon. 

Šv. Antano draugija buvo 
pirmutinė prie to sumaningo 
darbo. Savo mėnesiniame su
sirinkime išrinko du atstovu: 
J. Railą ir A. Taučių kreip 
ties į visas draugijas bei kuo
pas, kviečiant ir jas išrinkti 
po du atstovu. 

Sužinojus, kad visos dr-jos 
jau išrinko atstovus, tat sek
madienyj, Spalio 3 d., Šv. Bal
tramiejaus mokyklos kamba
rin, 3 vai. po piet tapo sušauk
tas susirinkimas, kurį malda 
atidarė p. A. Taucius. 

Pirmiausia rinkta valdyba. 
Pirmininku išrinktas A. Tau
cius, rast. Liudvika Zupkiutė, 
ižcL gerb. klebonas kun. Klo-
ris. Atstovų atsilankė iš se
kančių draugijų: N. P. Mergai
čių dr-jos: S. Dociutė, O. Rule-
vičiutė, L. Vyčių 47 kuopos: 
L. Zupkiutė, O. Burbi utė, Mo
terių Ražančiavos dr-jos: N. 
Švitorienė, M. Montvilienė, 
Moterų Sąjungos 7-tos kuopos: 
M. Šimulinienė, O. Baronienė, 
Šv. Antano dr-jos: J. Ra^a, 
A. Taucius, Šv. Baltram i eja/us 
dr-jos: V. Špokas, S. ZiČskis, 
Šv. Juozapo dr-jos: M. Skirius,, 
J. Bakšis. S. L. R. K. A. 177 
kuopos: J. Leškis, A. Kleiva. 

Po ilgų svarstymų, kokiu 
būdu butų galima daugiausia 
surinkti pašelpos našlaičiams, 
galutinai nutarta įrengti 
"Tag Day" Lapkričio mėne
sį. Diena dar nepaskirta. Iš
rinkta du komitetu: M. Šiniu-
linienė ir S. Zičskis gauti lei
dimą iš miesto valdžios turėti 
"Tag day" Lietuvių našlai
čių naudai. 

Nutarta surengti didelį va
karą su visokiais išleidimais, 
kad ko daugiausia padaryti 
pelno. 

Sekantį susirinkimą nutarta 
laikyti Spalio 8. L. Zupkiutė 

, 

Lietuvos Vyčių 51 kp. ir 
Dramos draugija Spalio 3 d. 
įrengė šeimininę išleistuvių 
vakarienę vienam Sheboy-
gano veikėjui p . J . Rėklaičiui^ 
kuris išvažiuoja į Lietuvą. 

Visųpirma vakaro vedėja-
p. Čižauskas pakvietė susirin
kusius prie stalo ir paaiškino 
vakaro tikslą. 

Per vakarienę kalbėjo L 
Vyčių kuopos pirmininkas p 
S. Rėklaitis papasakodamas, 
kaip p. J. Rėklaitis atvažiavo 
iš Lietuvos Pensylvanijos ang
lių kasyklosna, kaip jam ten 
nepatiko, kaip skaitydamas 
laikraščius sužinojo apie She-
boygano Lietuvius ir atvažia
vęs čia darbavosi iki šiam lai
kui katalikų tarpe. 

Jam pabaigus kalbėjo p. Er-
mala, J. Kaltauskas, P. J. Rut
kauskas. Kiekvienas trumpai 
pažymėjo p. J. Rėklaičio nuo-
veikalus tėvynės labui. Nes p. 
J. Rėklaitis buvo vienu uoliau
siu rėmėju L. Raud. Kryž. rė
mėjų skyrio ir iždininku L. 
Vyčių kp. Visi linkėjo jam lai
mingos kelionės į Lietuvą ir 
joje darbuoties Bažnyčios k 
tėvynės naudai. Tiems pabai
gus kalbėjo ir pats p. J. Rėk
laitis. Jo kalba tai buvo atsi
sveikinimas su L. Vyčių 51 
kp., Dramos draugija ir visais 
dalyvavusiais jo išleistuvėse. 
Sakė, kad parvykęs Lietuvon 
liuosnoriu pastosiąs Lietuvos 
armijon ir kovosiąs už jos lais
vę. Prie to buvo ir programa. 
Solo dainavo tenoras J. Aus-
trevičius. Duetą J. Stauskas it 
J . Austro* Pijaną paskambino 
p-lė A. Salvaičukė, o K. Jan
kauskas pagrojo ant smuiksos. 

3700 South Morgan Street 

REIKALINGA ft&IMIKfBri.VKE. 
Našlė moteris, arba mergina prie 

mažoa Seiminos. Pastovus ii Jongvaa 
darbas, s eras mokest is meldžiu tuoj 
atsišaukti: 

"Oremus" Chemical 
Lahoratory 1718 S. Halsted St. 

Reikalingas vargonininkas tuojaus, 
lai atsišaukia šiuo adresu: 

kun. I. Kerševičius, 
806 N. 8-th Street, Sprtngficld, 111. 

Reikalingas Šviesus, apšildomas 
kambarys, pageidaujama kad butu 
Brighton Park ar Brldgeporto apie-
linkej, bet grali butl Ir šiaip pietlneij 
daly miesto. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: 
P. D. 1724 W.»47 Street. Chicago. 

• ' I ' • n i l . I.i i I I m 

raieškau Sesers Viktorijos Smolen-
skiutės paeinančios iš Suvalkų Gu-
bern. Kalvarijos pavieto ir miesto. 
Septyni metai atgalios atgal gyveno 
Chicagoj. Ji pati ar kas apie ja žino
te, praneškite šiuo adresų: 

Vincentas Smolenskas 
284 Holbrooke Ave. Dt'troit. Mieli. 

y 1 
Pąieškuu Jono Gaižausko, paei

nančio iš Kauno red. Tauragės Aps-
kr. Trakelauko kaimo. Gavau laiš
ką nuo *Tamstos seseres Petronėlės 
Gailenes iš Užvelnių, nori žinot ar 
gyvas brolis. Meldžiu pranešt šiuo 
adresų: 

Antanas BartuMs 
008 W. S5 Placc Chicago, III. 

Ant pardavimo 5 kambarių naujas 
namas (bungalow) arti Crane fabriko, 
furnace šiluma. Atsišaukite: 

4056 Moatgomcry Str. 

Geras Pargenąs: Parsiduoda mūri
nis namas ant 8 lubų ir basementas, 
6 pagyvenimai po 4 kambarius, ran-
dos atneša $72.00 t mėnesi, prekė 
$7,500.00. Savininkas eina j biznį. At
sišauk it: K. A. Bascncr, ai I i \V. 12 
St. Telefonas, Canal 2138 
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ANT PARDAVIMO 
$2,400 nupirks 3 augščių narna su 

mažų name'*!! ir barne ušpakalij. 
1627 bo. Morgan Street. 

A. f A* 
ANTANAS KISIELIUS 

Mirė'panedėlyj 1 H , Spa
lio (Oct.) 1920, 5:45 Vakare. \ 
Turėjo 38 m. amžiaus. Vedęs 
paliko moterį Marijoną ir 
sūnų Mikolą, 5 m. 9 mėn. Iš 
Lietuvos paėjo Suvalkų re-
dybos, Marijampolės apskr. 
ir parapijos, Juraičių kaimo. 
Lietuvoje paliko du broliu 
ir 3 seseris, o Amerikoje 2 
broliu: Mikolą ir Vincą. A-
merikoje išgyveno 21 metus. 
Laidotuvės įus pėtny&oj, 15 
d. Spalio (Oct.) 9 vai. ryto 
iš namų 4208 So. Albany 
Ave., I Apveizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, o iš bažny
čios j Šv. Kazimiero kupinės, 
draugai ir pažįstami malonė
kit dalyvauti laidotuvėse. 

Lieka nuliūdę 
Moteris Marijona ir 

sunūs Mikolas. 

ne JI* J' 

Kuomet Jums pasako kad telefonas yra 
"busy" reiškia hid ka; . J . J ri^os 
vartoja ta linija kurią Jus norėjote 
gauti. 

Užimta* telefonas yra "gyvenime didžiausias 
suerzinimas." Nežiūrint kiek kantrybes tu
rime, mes esame priversti laukti kol kitas 
pabaigs savo pasikalbėjimą. 

Labai tankiai pasitaiko kuomet telefonas yra 
užimtas, per vaiką kuris pasinaudodamas 
progą nebuvimo tėvų namie, arba koks dar
bininkas ofise kuomet perdėtinio nėra lai
ko tikras "prakalbos" per telefoną. Prenu
meratoriai gali ta situaciją "pagelbėti sut
varkant savo namus ar ofisą kad telefonus 
bereikalingai nebūtu vartojamas. 

ro» YOUR STOMACTTI SAKI 

Po» valgiui neužmiršk, kad geriau* 
šias vaistas tavo skilviui fra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėgina viena. Parduodama 
pas visus aptiekoriujs. 

Telefoną* AUiman 8662 
Dr. P. P. ZAtLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 So. Michigan Avenue 

RoMland, III. 
VALANDOS: » ryto Iki 9 vakare. 

342 ir 

o*** Compeviy 
mm L~i: tlHHi: m 

EASES Q U I C K L Y 
« • 

PAPUDINE 
^ • ^ PAMĖGINK 

10c-30c 60c Buteliai ar ProškeI 
LABAI GEROS D E L 

GALVOS SKAUDĖJIMO 

M — 

fel. Puliman 3180. 

E X T R A B A R G E N A S 

parduodu farma Illinois, 40 akrų, ar 
ba mainau ant Chicagos namo. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos I 
4017 So. 

P . ANDRULIS , 
Ave. Oiicago, BĮ. I 

LIETUVIS 
Vaistininkas A. BELSKIS nupirko Bischoff'o Aptieką 

1900 South Halsted Street 
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami. 

Tel. Canal 114 

=i 

ANT PA1.DAVIMO. 
2023 Cuulber Street, arti Robey ir 

Blue Island Ave., S uugščlu mūrinis 
namas dideles jeigos flatai ir kriau
čių Šapą 50 pėdų lotas, parsiduos 
už $8,200.06: Jeigu turi $l.r»00, cash 
— pamatyk savininką 

SlavU* System 
ĮSI5 \V. 18 Street Tel. Canal 1640 

Po programo žaislų vedėjas jų vakaras darė gerą įspūdį, 
p. V. Rėklaitis pakvietė visus parodydamas vienybę ir ben-
pažaisti. dr$ veikimą. 

Sis šiemininis dviejų draugi- Kp. korespondentas. 
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Pranešimas Persikėlimo! i 

i1 

i i 

DAYTON, OHIO. 

• • 

Bedievystės ir ištvirkimo 
auka. 

Juozas Pernaveskis, gyven
damas pas Astrauskius, privi 
liojo mergaitę dar 15 metų, 
Stanislavą Astrauskaitę ir pa
bėgo į Chicagą. 6ia kai-kurį 
laiką gyveno ant Town of La
ke. Paskui išvažiavo j Detroit, 

kad Lietuvos valdžia visas gra I Mich. 
žias mergaites buvo atidavus 
(bet nepasakė kam). Paskui 
aiškino, kad žmogus biskį dau
giau turi proto už gyvulį (gal 
tik bolševikai). Ir dar visokių 
nebūtų daigtų pripasakojo. 

Iki pabaigė savo prakalbą 
svetainėje liko tik keli bolševi
kai, kurie plojo rankomis. 

I&ėjus iš svetainės radau ant 
gatvės stovint krūvas žmonių. 
Daugiausia tautininkai ir soci-

Po penkių metų sugyveni
mo gimė du vaiku. Kuomet 
mergaitė susiprato, kad noger 
rai be šliubo gyventi, pradė
jo sau k ties prie gimimų, kad 
gelbėtų ją. Negavusi pagel-
bos, pati su vaikais pabėgo 
į Dayton, Ohio. 

Jos paviliotojas sužinojęs 
kur pabėgo, pasivijo ją iki to 
miesto ir keliais šūviais nu
žudė, o paskui ir pats nusišo-

įaUslai. Vieni kalba, jog to- vė. 

Pradedan t r ) Spalio (Ock>ber) 11-tos, 1920 

I Keistučio Paskolos ir Buda* 
I vojimo Draugijoj No. 1 

1 840 West 33rd Street 
i 

Mokesčiai tĮel taupinimo ir paskolų bus priimami 

kasdieną, Su pagarba 

Jonas P. Evaldas , Sek r. 
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Užsiprenumeruok "Vytį" 
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežšė 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su "Vyčio' ' 
9-jtt No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną "Vyties" numerį. 

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija. 

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Jietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja, turiningą Lietuvos 
gamtą. 

Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
"Vytį." Prenumeratos kaina: Metams $2.50. 

"VYČIO" Administracija 
3261 S. Hąlsted St. Chicago, 111. 

^iiiiifiiiiiiifiiiiiHiiiiiiiiiiittifniiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiitiiifiiiJiiiaiiiiiaiiiiiiiiiiiiitiiiiiBiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiifiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiii^ 

Kokią Kalėdų Dovaną 
Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon? 

Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana! 
Tai-gi nieko nelaukdamas tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, brolukams, se

sutėms ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau tie keli dole
riai nieks, o jiems didele pagelba ir džiaugsmą suteiksi. 

Piningus siųsk per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE, kuri atidarė savo sky
rių CHICAGOJ. Per šį skyrių taip-pat galima pirkti laivakortes; siųsti daiktus Lietu
von. Taip-gi persiųsti piningus padėjimui Lietuvos Bankose: 

Piningai padėti ant neapribuoto laiko 100 auksinu moka 3% 
Piningai padėti ant vienu metu laiko 100 auksinu moka 5% 
Piningai padėti ant dviejų metu laiko 100 auksinu moka 7% 

Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus 
teisingai ir sąžiniškai. Už darbą garantuojame. 

i 

S 
i i 
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S 

lithuanian S^s Coiį̂ oiation 
Main Office ' Chicago Brandi Office 

414 W. Broadway 3249 So. Halsted St 
So. Boston, Mass. Tel. Yards 5693 Chicago, III. 

VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utarninkais, Ketvergais ir Subatomil 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare. 
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DIDŽIAUSIĄ \mmkKRAUTUVE P.HICASOJE 

;P4U*L OUBBN KONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena ii didžiausin Chicagoj* 
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laHframn drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Sliubi-
nius ir deimantinius; gramaionus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bys&ų. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muakaliSkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawsh 
4M8 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DBOVEB 7309 
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Penktadienis, Spalis 15 d., 
8v. Teresė, pana. 

Šeštadienis, Spalis 16 d., 
Sv. Gerardas Majelietis. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. EXTRA WBSTSIDIECIAI^S, 
EXTRA. 

šiandie vakaro, t. y. Spalia 
14 d. Aušros Vartų parapijos 
svetainėje, 8 valandą įvyks 
Jubai indomio^ prakalbos, ku
rias rengia A. L. R. K. Fe le-
racijos 3 skyrius. 

Kalbės kun. .T. Vaiėiunas te
moje: ' 'Lietuvos nepriklauso
mybės reikalai Washhigtonc". 

Tai-ci nei vienas Westsidės 
Lietuvis nepraleiskite tu pra
kalbu. Įžanga liuosa. 

Kom. 

JUBILĖJINĖ VAKARIENĖ 
IR KONCERTAS. 

l 
Dievo Apveizdos Parapijos 20 

Metų Sukaktuvių. 

Spalio 3 diena, 7 vai. vaka
re, įvyko jubilėjinė vakarienė 
ir koncertas Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje. Ši u iškil
mių rengimas buvo tikslu pa
žaisti, pasidžiaugti 20-metų 
darbo vaisiais. 

Buvo labai linksmas vaka
rėlis. Nors įžanga buvo augš-
ta, bet žmonių suėjo skaitlin
gas būrelis. Svečių ir-gi buvo 
nemaža. Iš žymesniųjų svečių 
bttvo gerb. kunigas Vaičiūnas, 
Sv. Antano parapijos klebo
nas, ir kun. Vaitukaitis. Švie
ti šk i ų buvo ponas Karosas, L. 
Vyrių pirmininkas ir redakto
rius, pp. Žiaulevičiai iš Natio
nal G rovė, Riverside. 

Vakarėlyj darėsi gilus įspū
dis. Svetainė buvo papuošta. 
Daugiau pusė svetainės buvo 
užimta stalais apdėtais viso
kiais valgiais ir gvvomis <?o-

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. 

n ' 

Svarbios prakalbos bfls Die-
vo Apveizdos para p. svet. Spa
lio 15 d. Kalbės nesenai atvy
kęs iš Lietuvosjvalbėtojas. In-
domn bus išgirsti papasakoji
mus apie mnsų brolius kovo
jančius Lietuvoje su priešais. 

Tai-gi prašau nepamiršti at
silankyti. Pradžia 8 vai. vaka
re. Įžanga liuoba. 

L. R. K. Valdyba. 

MOKSLEIVIŲ DOMEI. 

Šeštadienyj (Subatoj), Spalio 
po pietų j -16 d.. 1920 m. 3 vai. 

nėjo prie 18-tos gatvės ir Union 
Ave., Chicago, 111. 

Visi moksleiviai, moksleivės ir 
alumnai yra kviečiami dalyvauti 
šiajne susirinkime, nes turime daug 
svarbių reikalų. Šiame susirinki
me prižadėjo dalyvauti Centro 
pirm. Jonas P, Poška. Jis, be abe
jo, ką. nors :ior* naujo pasakys. 

T.iip-gi yra kviečiami ir tie 
moksleiviai bei moksleivės, ir 
alumnai, kurie dar nepriguli prh; 
Moks. organizacijos ateiti ir pri
sirašyti. Valdyba. 

PRANEŠIMAS BRIGHTON 
PARKO LIETUVIAMS. 

Susirinkimas įvyks ketvirtadieni 
Spalio 14 d„ 7:00 vakare MeKin 
ley parko svet. Ten bus svarsto
ma, kas mums lieka daryti besi-
veržent Lenkams ] mūsų tėvynę. 
Bus perskaityta atsišaukimai is 
Lietuvos Misijos Amerikoje ir ki
ti svarbus" pranešimai. 

Visi veikėjai neužmirškite atsi-
lankvii, nes dabar vra kritiška va-
lanfla. 

/,. L. P. Stoties Valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

vyks nepaprastas Chicagos Mok
sleivių Apskričio susirinkimas 

lėmis. Stalų pakraščiai b u v o j a A p v e i z d o s parapį j()8 ^ t a i -
apsagstyti žaliomis rūtomis, 
viduryje gyvų gėlių bukietai. 
Tai darė gražų reginį. Tiesa, 
valgiai buvo gardus, bet ant 
taip papuoštų stalų buvo dar 
gardesnį. Tų viski} padarė 
darbščiausios to vakarėlio šei
mininkės. (Jai ir neveltui mūsų 
dainiai kalba į mergaites: 
"Sveikos mylimos mergaitės, 
brangus žiedai Lietuvos, jus 
padorios seseraitės, tvirtas pa
matas tautos." 

Susirinkęs jaunimas belauk
damas svečių žaidė lietuviškas 
žaismes. Visų ūpas buvo pui
kus. Bežaidžiant, didžiai gerb. 
klebonas prabilo į susirinku
sius kviesdamas užimti stalus. 
Susėdus visiems prie stalu, 

choristai pasirodė ant scenos. 
Jie gražiai padainavo keletu, 
dainelių. Po jų aktoriai užėmė 
scenų ir ėmė lošti komedijų 
" K a s Bailys". Visi labai ge
rai atliko savo roles, ^i kome
dija labai juokinga ir lošėjai 
prijuokino publikų, kad net šo
nai ėmė skaudėti. Šitų veika
lėlį sulošė trys asmenys, po
nia Balsienė, p. Balsis ir Be-
naitis. 

Neturiu mintyj aprašyti po
nios Balsienės sceniškus ga
bumus bei sceniškų išsilavini
mų, vienok turiu pasakyti, kad 
ji jaučiasi ant scenos labai na
tūrai iškai ir sugeba lengvai 
užimponuoti klansytojus.Iš jos 
galime susilaukti žymios artis
tės. Pats ponas Balsis jau yra 
senai L. Vyčių pryšakyj pa
rodęs nemažus gabumus sce
noj. Ponas Benaitis myli sce
nų. Visuomet jis išpildo savo 
rolę kaip senas aktorius. 
Prieš pradedant vakarieniau

ti gerb. klebonas -atkalbėjo 
maldų. Biskutį užkandęs, jis 
pasakė prakalbėlę, išdėstyda
mas šios parapijos praeitį ir 
tikslų šių 20-metų sukaktuvių. 
Jis sakė, kad buvo pradžioje 
kūrimo šios parapijos truku
mų, nemalonumų, bet tas vis
kas savaime pranyko. Šian
die džiaugiamės ilgų metų 
darbais ir dirbę nenustosime. 
Pradėtųjį darbų varysime pir
myn iki susilauksime tikrosios 
savo bažnyčios, ant kurios pa
statysime du augštu bokštu, re 
menčiu dangų. (Pab. bus.) 

Ketvirtadieny j , Spalio 14 d. 
Davis Square parko svetainėje, 
8:00 vai. vak., įvyks labai svarbus 
susirinkimas, nes varg. V. Dauk
ša atsilankys ir organizuos giedo-
rių skyrių, arba specijalį alumnų 
chorą. Tai-gi alumnai nuoširdžiai 
visi esate kviečiami skaitlingai at
silankyti ir džiaugties, kad varg. 
V. Daukša žada tų įvykdinti. 

Alumnų vcddyba. 

Išėjo iš Spaudos 
NAUJA KNYGELĖ 

"Amerikos <\ 
Dovanos 

Lietuvoje" 
Komedija 5 aktuose 

KAINA 20c. 
Komedija labai lengva sulošti. 

Nereikalauja brangių parėdų, 
nei nepaprastų scenerijų. Turi
nys imtas iš naujausių atsitiki
mų Lietuvoje- Lošimui grali už
tekti 10 knygelių, nors veikian
čių asmenų daugiau. 

i t Draugo" Knygynas, y 

2334 S. Oaklc y Av., Chicago, m . 
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Busimas Mus Prezid. Warren G. Harding 
Yra geras ir teisingas žmogus ir 
Tikras Tipiškas Amerikonas 

"XV, . . : 

/ 

/ 

Tai tokio žmogaus ši šalis reikalauja ir dabar
tiniame laike ir užtat dauguma Amerikon y balsuo
toju ui jj stovi ir su tikru pasitikėjimu už j j balsuos. 

Jis yra tipiškas Amerikonas savoN paprastame 
gyvenime; myli savo šalį tikra, gryna meile, kaip 
gali mylėti pilietis, norintis ir žiūrintis, kad ateitis 
butu jai šviesesnė ir geresnė. Jis yra žmogus, kuris 
pilnai supranta savo užduotį. 

Kaip visi mušu didieji prezidentai, Republi-
konai ir Demokratai, jis įgavo savo mokslą iš Ame
rikoniško gyvenimo, žmonių mokykloje. Jo pradžia 
buvo sunki ir pilna sunkaus darbo, taip kaip Lin-
coln'o. Teisingas, nuolankus ir pilnai suprantantis 
savo užduotį, jis visuomet gęrai atliko darbą, ku
ris buvo jam pavestas. Jis fiyveno ir gyvena tarpe 
žmonių, su jais ir del jų cfibra. Jis išmoko geriau
sias lekcijas nuo JŲ ir užtat pilnai supranta ir žino 
juos, numano jų mintis — jis gerai žino, kcTši šalis 
nori ir reikalauja. 

Kadangi jis tarpe mušu yra gyvenęs, jis yra 
iš pašauktųjų pirmutinis šioje reikalingiausioje va
landoje, užtat, kad jis yra pilnai tam darbui tinka
mas, jis gali kalbėti į Amerikonus žmones. Visuose 
šios šalies istorijos kriziuose žmonių sąžinės paro
dė jiems kelią ir jie tiktai vieni gali sutvarkyti da
lykus kaip reikia, jų patrijotrzmas, jų meilė jiems 
nurodys, kuris yra tinkamas žmogus valdyti šią ša
lį. Tiktai teisingas ir prityręs Amerikos sunūs gali 
išgelbėti šalį iš dabartinės situacijos ir būti tinka
mu vadu, o tuomi sunu ir vadu yra Waren GL Har
ding. 
giau apie jį kalbame ir tuo daugiau mes pradeda-

Juo daugiau mes su juo matomės, tuo dau-

me jį mylėti ir jam pilnai pasitikėti. Per šį laiką jjs 
mums pasidarė kaipo tikras vadas, kuriam galima 
paduoti šios šalies valdžią. Jis stovi prieš mūsų 
akis kaipo tikras Amerikonas: tvirtas, stipraus pro
to ir gero budo. Jis kalba viena kalba į visus žmo
nes teisingai ir nuoširdžiai. Jo tikslas nėra patai
kauti, bet pranešti, ką jis darys, taip kad vėliau ne
būtų jokio nesusipratimo. Mes visi jaučiame, kad 
jis ką sako, padarys, ir jam galima pasitikėti. 

Amerika bus apsaugota po valdžia šio didžio 
ir gero Amerikono. Jis stovi tvirtai ant Ameriko
niškos žemės, jo širdis plaka del Amerikos. Jis tu
ri pilną pasitikėjimą savimi, pas jį puikybes nėra. 
Jis nežiurį į save kaip į kokį viršžmogį, bet kaipo 
į vieną iš mūsų. Jis visuomet daro tai, ką jis mano 
yra geriausa mūsų šalies gerovei. Ir kad tas darbas 
atneštų gerus vaisius, jis visuomet pasišauks ge
riausius žmones, kad jie jam jo darbe pagelbėtų. 
Duodant .paliepimus jis visuomet kiaušis žmonių 
ir su jais sutars ir jų greičiau paklausys negu kitas. 
Jie pilnai žino, kad jis turi tiek pasirįžimo daryti, 
kas gera4f teisinga. Jis visuomet stovės už visas re
formas, kokios tik bus reikalingos.' 

Tai tikrai yra laimė mums ir mūsų šaliai ir 
Amerikos žmonėms iurėti tą progą atiduoti valdy
mo vadeles žmogui, kuriam mes galime pasitikėti. 
Dabar mums visuiems lieka tiktai savo dalį atlikti; 
tai yra pastatyti tinkamą žmogų, tinkamam laike. 
Mes tai padarysime einant į balsavimo vietas, ar 
tai butų lietus, ar ne ir atiduodant savo balsą už 

Harding ir Coolidge 
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