
CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

šeštadienis. Rugsėjis 11 d., 
Hiacintas. 

Sekmadienis, Rugsėjis 12 d., 
Šventas Marijos Vardas. 

Pirmadienis, Rugsėjis 13 d.. 
Amatas. Eulogijus. 

MOTERIS LIEPUSI JAM 

NUŽUDYTI JOS VYRĄ. 

Taip prisipažino teisme žmo- 

gžudis Lauchis. 

Praeitą pavasarį Theodore 

Lauchis miestelyj Stegcr, III., 

nužudė Demanus. kurio uamuo 

Fe burdingieriavo ir turėjo ne- 
dorus susinėsimus su nužudy- 
to moterimi. 

Po nužudymo Laucius išdū- 
mė St. Louis. Bet tuojaus 
buvo suimtas ir pristatytas 
Chieagon. 
Tomis dienomis kriminaliam 

teisme pasibaigė jo byla. Bylos 

pabaigoje Lauchis išpažino, 
Jog jis tą žinogu nužudęs lie- 

piant ano moterei. Martha 

•pemanus. 

Teisėjas tad atidėjo paskel- 
bimą ištarmės ir liug<. 'JO bus 

Veisiama ta moteriškė. Paskui 

gal abiem bus paskirta baus- 
mė. 

KOVA PRIEŠ STATE PUB- 

LIC UTILITIES KOMISIJĄ. 

A n iri iškuose lai k rašė i uose 

skelbiama, jog visoj Illinois 

valstijoj pakelta kampanija 
prieš State Public Utilities ko- 

misiją. Norima ją prašalinti, 
o gal ir visai panaikinti. 
Sakoma, jog ta komisija! 

nieko naudos nepadariusi vi- 

suomenei. Bet nesmagumu, tai' 
]abai daug. 

(Jalima prašalinti komisiją! 
stipriai reikalaujant guberna- 
toriaus. Bet vietoje prašali n-j 
tos bus paskirta tokia pat ki- 
ta. Visai panaikinti tos ko- 

misijos negalima, nes ji gyvuo- 
ja reikalaujant valstijos Įsta- 
tymams. 

NEPAPRASTAS DAIKTAS. 
I 

Vakar ligi pusiaudienio pa-i 
sibaigusioje paroje Chieagojo 
pavogta tik septyni automobi- 
liai. 

Prieš ei vi lės tarnybos ko- 

misiją pašauktas gaisrininkas 
Erickson. .Jis pakviestas neda- 

lyvavo vieno gaisrininko lai- 

dotuvėse. 

Šaukiamas civilės tarnybos 
teisman poliemonas Daly už 

girtavimą ir nepildymą savo 

pareigų. 

SUDEGĖ AUTOMOBILIŲ 
DIRBTUVĖ. 

Omaha, Nebr., Rūgs. 11. — 

Gaisras sunaikino Auto Body 
Co. dirbtuve. Nuostoliai siekia 

apie $1'")0,(H)0. 

PINIGUS LIETUVON 
. Nusiunčiama 

greičiausia 
per 

CENTRAL 
MFG, DIS1RICT 

bjuk 
1112 West 35th STREET 
GALITE SIl/iSTI ŠĮ VAKARĄ 
NTO 6 IKI S VALANDAI 

BANKO TI RTAS VIRS 

$0.000.000.00 

PLĖŠIKŲ GALVAŽUDŽIŲ 
DARBAI. 

• 

Vakar dieno* metu du plėši- 
ku užpuolė praeinantį J. Be- 

nedix, Liberty Yeast kompa- 
nijos knygvedį. 
Užpuolimas atliktas gatvė- 

je arti Leavitt ir West Harri- 
son gat. Paimta $300 pinigais 

1 ir $lf)0 čekiais. ^ . 

VIENAS KUNIGAS ŽUVO, 

KITAS SUŽEISTAS. 

Tai žemės drebėjimo pasek- 
mės. 

Rymas. Rugs. 1. — Tikrai 

traginė regykla buvo mieste 

Marina, kuomet aną rytmetį 
želiąs drebėjimas supurtė 
bažnyėia. Tuo metu bažnyčio- 
je buvo daug žmonių, kunigas 
turėjo šv. Mišias. 

Krintant iš aukšto sun- 

kioms fragmentams laikantis 

Mišias kunigas sužeistas. Pa- 
V 

žeista jam burna ir rankos. 

TVViaus jis pabaigė Mišias ir 

1110jaus ])iiolėsi gelbėti sužei- 

stuosius žmones" bažnyčioje. 
Mieste Castanzalvo kunigas 

Rruseoletti užmuštas laikant 

jam Mišias. 

Šventasis Tėvas žemės dre- 

bėjimo ruožan pasiuntė kar- 

dilolą Pere MatTi duoti mora- 

lo ir materijai^ pagelbą nu- 

kentėjusiems gyventojams. 

TURKAI APGUL? MIESTĄ 
TARSUS. 

Konstantinopolis. Tinęs. 11. 

— Turku naeijonalistų karuo- 

nunė ausinio miestu Tarsus, 

Mažojoj Azijoj, už 20 mailių 

nuo Adana. Tenai yra neskai- 

tlingas Prancūzų garnizonas, 
(iyventoju tas miestas skaito 

2."),(HM). Trūksta maisto. Ir var- 

giai atsilaikys Prancūzai. 

Tarsus yra Kv. Pauliaus gim 
tinė vieta. 

Tgražiausias balsas 
~ 

Žynius Praneuzų rašytojas Fon- 

tcnrlle sako kad nėra gražesnio 
balso kaip išgirsti pagyrimus. 

Tarpe vaistų yra tokiu kuriems 

tas balsas tankiai skamba ir ku- 

rie turi už garbę ji girdėt. Tri- 

ners American Elixir of Bitter 

\Yinc, kuris išdirbamas per pas- 

kutinius trisdešimts metų yra tuo 

vaistu, visi žmonės vartoja ji ku- 

rie neturi gero apetito, turi gal- 
vos skaudėjimą, ir nereguliarius 
vidurius ir t. t. Rugp. 7, 1920 

Mrs. Katie Serafin rašo mums iš 

Weldona, Colo.: "Triners Ame- 

rican Elixir of Bitter \Vine yra 

geriausias vaistas ką aš esu varto- 

jus. Netiktai aš viena, bet ir ma- 

no vaikai, kurie tiesa negali be jo 

apsieiti. Taigi malonėkite kogrei- 
ėiausia mu.ms prisiųsti." Tavo 

vaistininkas turi pilną stoeką — 

del skaudėjimo strėnų vartok Tri- 

ncrs Liniment, del kosulio Tri- 

ners Antiputrin (plaunant gerk- 
lę su juo)jiems lygių nėra. --- Jo- 

I seph Triner Company, 1333-45 

So. Ashland Ave., C'hieago, 111. 

" » 

Turi but parduota iki utarninko, 

Rugsėjo 14 d. 2 komodos su gražiais 
veidrodžiais, 1 skurinė kedė, 1 medi- 

nė lova su sprinksais ir vatiniu mat- 

rasu. Viskas tik už $45.00. Ateikit va- 

karais ir nedėlioj po piet. 
Andriejus K. Smitli. 

3303 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Parsiduoda saliunas lietuvių ir len- 
ku apgyventoj vietoj. Priežastis par- 

davimo patirsite ant vietos. Greitu 

laiku turi but parduotas. Atsišaukite 

648 W. 120th Streec 
Telefonas Pullman 3572 

Pranešu visiems kurie tik sergate 

oikite pas Peter Miller, kuris mane iš- 

gydo. Aš sirgau per keturis metus, pa- 
golbos negavau pakol AtraGau Peter 

Miller, kuris davė man patarimą, ir 

palikau sveikas. 

Nikodams Rimšelis, 4343 So. Her- 

mitage ave. Patarėjas Peter Miller, 
2128 \Vest 22nd St. Jewelry krautuvė. 

Pasilaikykit adresq., nes tik dabar 

apgarsinimas yra indėtas. (Apg.) 

B CHIGA60S LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Sekmadienyj, Rugsėjo 5 d., 
1920 m., 3 vai. po pietų buvo 

(ant greitųjų) sušauktas masi- 
nis susirinkimas. Susirinkimas 

buvo kviečiamas tiktai iš sa- 

kyklos ir šiaip per pažįstamus. 
Nes kitaip ir nebuvo galima 
padaryti, kadangi aplaikvta 
telegramos iš Katalikų Fede- 

racijos Seimo su .paraginimu 
šaukti masinius susirinkimus 
ir protestuoti prieš Lenkų bar- 

barišką Lietuvon įsibriovimą. 

Susirinkimas, galima sakyti, 
pasisekė. Didžiulė minia susi- 

rinko Šv. Jurgio parapijos kie- 
me. Visi klausėsi su didžiu at- 

sidėjimu. Susirinkimą atidarė 
ir vedė gerb. klebonas, kun. M. 
L. Krušas, kuris įžanginėje 
kalboje gražiai paaiškino tik 

slą šito susirinkimo. 

Pirmas iš pakviestų kaibėto- 

jų buvo medicinos studentas p. 
A. Račkus! Kaip visur, taip ir 
čia jis gan griaudingaja kalba 

pravirgdė nevieną tikrai my- 
lintį savo tėvynę Lietuvį. 
Trumpai nupiešė, kokius var- 
gus kentėjo musų protėviai 
būdami po priešų letena. 
Antras kalbėtojas buvo sve- 

čias, kun. Vilimas, kuris dabar 
vieši Chicagoje pas savo gi- 
mines. Jis yra apdovanotas 
gera iškalba ir žodžiais tikrai 

puikiai piešė šiandieninę Lie- 
tuvos padėtį susirinkusiai mi- 
niai. 

Ant galo kalbėjo Bridgepor- 
tietis, p. J. Hertmanavičius. 

Jis kalbėjo apie pagamintu 
rezoliuciją kurios suredegavi- 
me daugiausia prisidėjo. 
Galų gale kalbėjo kun. prof. 

Pr. Bučys. Pastarasis trumpai 
ir aiškiai prakalbas užbaigė. 
Pasibaigus prakalboms per- 

skaityta rezoliucija, kurį vien- 
balsiai buvo priimta. Sykiu 
nutarta rezoliucijos kopijas 
pasiųsti prezidentui Wilsonui 
ir sekretoriui Bainbridge Col- 

by, kas tuojaus ir padaryta. 
Duotas įnešima^, kad iš 

kiekvienos koJonijos butų iš- 

rinkta po viemi atstovu, kurie 

sudarę tam tikrą kbmisijų tuo- 

jaus pasiųstų pas prez. Wilso- 

ną prašyti užtarymo. 
Komisijon inėjo: kun. Pr. 

Bučys, A. Račkus, J. Hert- 

manavičius, P. Baltutis, kun. 
M. L. Krušas, J. Enceris, A. 

Bacevičia, J. Petkus, kun. N. 
Pakalnis ir M. Duda. 

Po išrinkimo komisijos bu- 

vo renkamos aukos Liet. Rau- 

donąjam Kryžiui. Surinkta 

$250.00. Atgiedojus Lietuvos 

himną minife pradėjo skir- 

stvties kas namo, kas Šv. 

Jurgio parap. bazarą* Čia visi 

gėrėjosi, kad viskas gražiai ir 

sumaningai sutvarkyta. 
Visa garbė priklauso musų 

kleb. kun. M. L. Krušui, kaipo 
pavyzdingam Šv. Jurgio para- 
pijos šeimininkui. 

Parapijonas. 

Iš BRIGHTON PARKO. 

Smagus vakarėlis. 

Trečiadienio vakare, Rugsė- 
jo 8 d. McKiriley parko sve- 

tainėje turėjo įvykti mėnesi- 
nis L. Vyčių 36 kuopos susi- 
rinkimas. Susirinkimas įvyko, 
bet buvo trumpas del to, kad 

daugiau laiko liktų žaidimams 
ir pasilinksminimui. 
Pusiau aštuonių pradėjo 

rinktis jaunimas-vyČiai netik 

iš Brighton Parko, bet ir iš ki- 
tų Lietuvių kolonijų, k. a. iš 

Cicero, West Sides, Dievo Ap- 
veizdos parapijos, Bridgepor- 
to ir? daugiausia, iš Town oi 

Dievo Apveizdos Parap. 
Rugsėjo: 12,16,19,23,25 [r 26,1920 m, Nedėliomis ir šventėmis 4 vai 

Ketvergais, 7 valandą vakare O , 
- 

c 

Tas kermošius bus mokyklos svetainėj ir kieme. Kermošiuje bus* visko ir daug gero,—muzikos, gardžių gė- 

rimų, skanių užkandžių ir daug visokių įvairumų. Visi kas tik ateis kermošių gėrėsis, džiaugsis ir ras laime. 

Šitokio bazaro dar niekas nematė. Tai ne bent koks kermožiukas, bet 20 metų parapijos sukaktuvių grendi- 

joziškas kermošius-jomar.kas. Gyvulių ir paukščių yra daugiau negu Lincoln parke. 

Sukaktuvių rengėjai kviečia visus Chicagos lietuvius sukaktuvių didžiulį kermošių. # 
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Lake. Vakarėlin atsilankė dar 

ir klierikas J. Skripka, p. Vaš- 

kas, p. J šeštokas iš AkroH, 
Oliio, p-lė Ciurlioniutė iš May- 
nvoocI'o, daugelis moksleivių ir 

šiaip svečių. 
8:30 valandą pirmininkas 

atidarė susirinkimą ir paskel- 
bė, kad jokių svarstymų ne- 

bus? o tik atstovas, p. Ig. Sa- 

kalauskas, išduos raportą iš L. 
Vyčių 8 šeinio^ buvusio La\v- 
rence, Mass. 

Po raporto kalbėjo mokslei- 
vis p. Klimas. Paskui buvo 

perstatytas p. J. Šeštokas, ku- 
ris "balalaika" pritardamas 
sau padainavo šešias gan juo- 
kingas dainas. Tas dalykas su- 
sirinkusiems buvo naujas ir la- 

bai patiko. Programoje buvo 
dar solų ir duetų, bet neatvy- 
kus pijanistui pasirengusios 
dainininkės savo uždavinių ne- 

galėjo atlikti. Tada imtasi žai- 

dimų. Didelė McKinley parko 
svetainė buvo permaža vienam 

žaidimų ratui, reikėjo daryti 
du. Ir 44Gražus mūsų jaunu- 

mėlis," ir 1'Rožių (lauką,'' ir 
1 
'Aguonėlę" ir ''O jla, o ja ja" 

ir visą eilę kitų žaidimų nepa- 
liovė žaisti. Tarpuose šokta 

lietuviški šokiai. 

Kuomet jaunimds:>2aidė, sve- 
tainės gale darbščios kuopos 
vytės—p-lės: Z. Mastauskaitė, 
J. Rimkaitė, O. Ivinskaitė^ 0. 
Aušraitė, Juškevičiūtė, p-nia 
Junokienė ir kitos taisė stalus. 

Joms padėjo dar p-lė O. Dani- 
siutė ir kitos. Už pusvalandžio 
jau stalas buvo nukrautas įvai- 

I riais vaisiais. 
Pusiau vienuoliktas p-lė h. 

Mastauskaitė paskelbė žaidi- 

mų pertrauku ir paprašė visų 
ratu aplink stalą, susėsti. Prie 

stalo tapo susodinti visi įžy- 
mesni svečiai. Visi buvo pa- 

vaišinti šaldiniu, pyragai- 
čiais ir įvairiais vaisiais. Už- 

kandžių metu kalbėjo kuopos 

pirmininkas p. Mickeliunas, 
klierikas Skripka, pp. Vaškas 

ir J. šeštokas, o p-lės Juške- 
vičiutė su Rimkaite, pritariant 
pijanu p-lei Aušraitei, padai- 
navo duetą. 
Po užkandžių dar jaunimas 

fcoko ir žaidė. Tik pusiau dvy- 
liktos visi pradėjo ąkirstyties. 
Vakarėlis buvo smagus. Ja- 

me nebuvo priešingų vyčių 
idėjai gaivalų, -kaip kad pir- 

miau būdavo nekviesti ateida- 

ir reikėdavo rausti del jų 

negražaus apsiėjimo šokant 

arba žaidžiant. 

Daugiau tokių vakarėlių! 
• J. K—as. I 

"Draugo" redakcijoj ran- 

dasi laiškas Petronėlei Bur- 
r 

bienei Chicagoje .'nuo sesers 

Marijonos Blinstrubienės (Jo- 
kubauskiutės - "Šlemantikės" 

—mergystės pavardė) iš Kau- 
no. 

Prašoma atsiimti}arba at- 

siųsti savo adresą ir du centu 

pašto ženkleliu, kad galėtume 
jį pasiųsti. 

Iškilmingas 

Rengia 

Lietuvos Vyčių 24-ta Kp. - 

Nedelioj, Rugsėjo - Sept. 12,1920 
M. MELDAŽIO SVET. 2242 W. 23rdPl. 
PRADŽIA 7:00 vai. vakare. ĮŽANGA 35-50-75c. 

Scenoje statoma pirmą kartą Am. nepaprastas veikalas 

"ŠVINTANT" 
Lietuvos Kuriamojo Seimo Kinkinių Dienoms (Balandžio 14-15-16, 

1920 m.) paminėti'; trys Lietuvos atgimimo vaizdai, su 

muzika, dainomis, žaidimais ir šokiais. 
9 

> 

Širdingai kviečiame gerbiamąjį} publiką kuoskaitlingiausiai at- 

silankyti mušą vakarą, nes kaip visuomet, taip ir šį kartai ttrėsite 

progą iki sočiai pasilinksminti ir pasigėrėti puikiu programų. 
Po programui, bus šokiai. 

RENGĖJAI. 

TtldtBM Pūliniu n Ml| 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvi* Dentistas 

10801 So. Mlcliigan, Avrnue ) 
Rm«I>D(I. 11L | 

TALJLNDOSi • llri 0 T*k»r«. 

j. P. WAITCHES 
ATTOKNEY AT, LAW 
LIETUVIS ADVOKATAS 

VA L. Vakarais 7 Iki 9 « 

Nedėliomls 11 iki 1. , 

4300 S. Asliland Avc. Clilcago, III. 

Phonc YarUs 1053 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 AVest 22nd Street 

Tel. Canal 6222 

Kes. 3114 W. 42nd Street 
Tel. McKInley 4 08 S 

ATRODO KAIP TIK KOKS 

DIDELIS PIKNIKAS 
Peoples Stock Yards State Banke 

Kampas 47-tos ir Ashland Ave. Chicago 

KIEKVIENĄ SUBATOS VAKARĄ • 

ATEIK IR PAMATYK 
Dideli būriai žmonių depozituoja savo 
pinigus j šią stiprią Valstijinę Banką 

Kiekvienas jaučiasi namie užtat, kad 

ČIONAIS KALBAMA LIETUVIŠKAI 

Jus jausitės kaip namie nors ir nemokėsite vieno žodžio Angliškai* • 

Pinigus galite atsiimti iš šios Bankos kada tiktai norite. 

Dabar Pasakykite Man, Ar Gali Būti 
Geresnis Bankas? 

/ 

Peoples Stock Yards State Bank 
, Bankas Ant Kampo 

47-tos Gat. ir Ashland Ave. 

Chicago 


