
LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO, ILL. 

Raportas atstovo iš Washing- 
tono. 

Rugsėjo 24: d. Šv. Antano 

parapijos svetainėje įvyko 
svarbios prakalbos, kuriose bu 
vo išduotas ir raportas atstovo 

gerb. vietinio klebono kun. H. 
J. Vaičiūno buvusio Washing- 
tone, D. C., Rugs. 15 d., šių 
metų, pasimatyti ir pasikalbė- 
ti su Su v. Valst. prezidentu W. 
Wilsonu ir su S. V. sekr. B. 

Colbv reikale Lietuvos nepri- 

gulmybės. 
Žmonių prisirinko pilna sve- 

tainė. 

Laike raporto ir prof. kun. 
Pr. Bučio prakalbos -svetainėje 
viešpatavo nepaprasta tyla, iš- 

skyrus apliodismentus. Reikia 

pažymėti, kad cieeriečiai ne 

apsiriko pasiuntę tokį atstovą 
taip svarbiais Lietuvos reika- 
lais. Nes mųs atstovas vienbal- 

siai buvo išrinktas pirminin- 
kus ir kalbėti su Su v. Vai. pre- 
zidentu W. Wilsonu ir su Vai. 

sekretorium B. Colby. 
Kun. H. J. Vaičiūnas išduo- 

damas raportą perskaitė do- 

kumentą, kurį suvažiavę atsto- 

vai AYashingtone sudarę įtei- 
,, kė prez. \V. AVilsono privati- 

niam sekretoriui Tumulty ir 
Valst. ęekr. B. Colby'ui, nes 

del prezidento ligos ir kitų 

priežasčių negalėjo asmeniai 

pasimatyti. Todėl, gal, ir dar 

sykį musų atstovams reikės 

važiuoti Washingtonan tuo pa- 
čiu reikalu taip greitai, kaip 
greitai bus gautas pakvietimas 
audijencijon. 
Be to, sakė, suvažiavusiems 

Lietuvių atstovams \Vashing-! 
tone pavyko atkreipti daugelio 
Am. doanę ir spaudą, kuri ap- 
rašė visus atstovų nuveiktus 

darbus. 

Spaudžia reikalas su visuo- 

mene pasidalinti įspūdžiais iš 
kun. Vaičiūno raporto, bet gai- 

la, kad stoka laiko verčia jį 

trumpinti. Tiek linJksma, kad 

nors maža dalis to raporto jau 

tilpo "Draugo" 222 ir 223 nu- 
meriuose. Bet tai tik dalys. Ki- 

tos dalys dar tilps 4'Drauge" 
ateityje. 
Po raporto atstovo kelionės 

lėšų padengimui, sulig Federa- 

cijos 12 ,skvrio, Rugs. 6 d., 

1920 m., nutarimo, padaryta 
svetainėje kolekta. Prasidėjus 

* kolektai pilnutėlė svetainė tru- 

puti aptuštėjo. Bet vis-gi aukų 
surinkta virš $90.00. Jei bus 

reikalas, pasitaikius progai 
žadėta dar parinkti aukų. 
Amer. L. R Kat. Federaci- 

jos Chicagos Apskričio Pro- 

jektų Komisija savo posėdyje, 
Rugs. 23 d., 1920 m., sudarė 

projektą užgirti apskričio susi- 

rinkimui, kad visų Federacijos 
skyrių aukos, panašios šios 

dienos eieeriečių aukoms, eitų 
Federacijos Apskričio iždan, o 

Federacijos Apskritis apmokė- 
tų kelionės lėšas tiems atsto- 

vams, kuriuos ji siuntė ir įga- 
liojimus davė. Jei Apskritis šį 
projektą priims ir užgirs,tai vi- 
si skyriai turės laikytis to nu- 
tarimo. 

Po kun. Vaičiūno raporto 
' 

trumpai kalbėjo, rodos, p. Ri- 
land. Cicero Chamber of Coni- 
merce narys. Jis sakė, jog iš 

raporto supratęs, kad čia kal- 
bama apie išgavimą iš Ameri- 
kos valdžios pripažinimą. Lie- 
tuvai neprigulmybės. Ir jis iš- 
reiškė gilią užuojautą "Lietu- 
viams ir pageidavimą, kad 

Ame r. valdžia kogreičiausia - 

pripažintų Lietuvai neprigut- 
mybę. 
Aat galo kalbėjo kuo. Pr. 

Bueys. Stokos laika delei 

jo kaiba buvo trumpa, bet aiš- 

ki, įspūdinga ir toli siekianti. 
Davė ir saldaus juoko kalbė- 
damas apie Lenkų nedorus pa- 
sielgimus ir kaip jie nori pra- 
lyti Lietuvą šmeižiant ją aki- 

vaizdoje viso pasaulio. Primi- 

nė, kad Lfietuviai, vaduoda- 

miesi kantrybe, ištverme, iš- 

mintimi ir sąžine, gali sakyti, 
stebuklingai laug laimėjo; taip 
laikydamies ir savo tikslą pil- 
nai atsieks. Taip-gi pažymėjo, 
jog, be abėjo, už išmintingą ir 

sąžiningą Lietuvių su -savo 

priešais elgimąsi Dievo ap- 

veįzda veda Lietuvius lai- 

mingu nepriklausomą ateitį. 
Jis pataria ir Amerikos Lie- 

tuviams vaduoties išmintimi 

vengiant visokių ginčų (parti- 
jinių ir t.t.) ir vaidų prisilai- 
kant meilės ir vienybės. Nes 

taip elgianties, pasaulis prare- 
gės, kad Lietuva tikrai verta 

buti nepriklausoma demokra- 
tiška respublika ir tada visas 

pripažins jos nepriklausomy- 
bę. Taipgi patarė būtinai 

vengti aštraus atsinešimo 

Amerikos valdžią darant pro- 
testus ir rezoliucijas prieš 
Lietuvos priešus ir t. t. 

Sakė daug matąs perdaug 
aštrių Amerikos Lietuvių at- 

sinešimų Su v. Vai. vaidži$ 
darant protestus ir rezoliuci- 

jas, nes aštrus atsinešimas žy- 
miai pablogins Lietuvos rei- 

kalus. Tik šaltas ir rimtas el- 

gimasis privers Ameriką pri- 
pažinti Lietuvai nepriklauso- 
mybę. 
Pažymėjo taip-gi, kad yra 

tokių karštuolių, kurie nesiva- 
duodamii principu, meile, vie- 

nybe ir protu daro daug Lie- 
tuvai kenksmo ir kad tokių 
karštuolių negalima pertiikrin- 
ti. Tas pasunkina kovą už; 

Tėvynės laisvę. 
Kadangi jau buvo 11:00 nak- 

ties, tat ir baigta vak. Dar pra- 
šyta prakalbėti kun. F. B. Se- 

Pranešimas Cicerieciams!! 
Bus Rodomi 
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Paveikslai IlilHIHIimiUIllIllUINIIIIIIIIf HUUIUIIMIIIIlHUlilUMUIII W 

Tie paveikslui yra atvežti iš Lietuvos, ju. yra *50. Famatysifce savo 

gimines, miestus. Kauna ir Vihiiu ir Lietuvos kareivius ir visokius 

atsitikimus Lietuvoje. Paveikslai bjua rodomi 

Ketverge ir Pėtoi., Spalio 7 ir 8 
šv. Aa^ano Parapijos Svetainėje,. Po FsonaMų. 

Visi Ciceriečiai esate kviečiami aut Sifcu paveikslu rodymus. ka$ 

Beatsilankysite grailesitės. Naudinffiąu bus ateiti pažiūrėti šiu paveiki 
siu uegi| ant kokiu kitų teatrų kur yra mokoma po f 1.00 arba Sflc., 

o čia bus tiktai didehems ?5e. mažiems 10e. 

Visas pelnas skiriamas Lietuvos Laisvės Išgaviovuj. 
Kviečia vųjus CICERO STOTIES VĄLPYBA. 

rafino, bet del vėliaus laiko 

atsiprašė. 
Klausimų reikalauta, bet jų 

nesirado, kas liudija, jog vis- 
kas visiems buvo aišku. 

Dar kun. Vaičiūnas paragi- 
no visas draugijas spiestis 
po Federacijos galingu sparnu. 
Publika išsiskirstė pikiai 

patenkinta. Oarbė eieerie&ams 
už mandagų užsilaikymą ir 

aukas. 

J. Šliogeris. 

VALPARAISO, IND. 

Po trumpų, surištų su dar- 

bu, atostogų Valparaiso mo- 
kyklos moksleiviai pagaliau s 

grįžo mokyklos suolan, kad 

rengties prie ateities gyveni- 
mo. Tarpe jų žymus skaičius 

yra ir Lietuvių. Jie, supras- 
dami mokslo naudą, ir norėda- 
mi tinkamiau atlikti tautos 

darbą,, veržte-veržiasi prie 
šviesos šaltinio-%mo.kslo» 

Ypatingai katalikų mokslei- 
vių skaičius šiais metais žy- 
miai padidėjo. Koks tikslas už- 
iarė juos mokyklos kamba- 
riuosna? Kas juos privertė 
džiovinti smegenis, aikvoti 

sveikatą.f Ar noras pakelti 
tautos dvasią, pažinti ti/krą 

tiesą, ar gal šiems augštieins 
tikslams priešinga atmosfera? 
Jaunime, ar duosime savo sie- 
lai rudyti? 
Rugsėjo 26 d. A. L. R. K. M. 

S. antros kuopos buvo šio ber- 
tainio pirmas susirinkimas, 
kurin atsilankė visi grįžusieji 
kuopos nariai ir būrys naujų 
kandidatų, stojusių po ka- 

talikų moksleivių vėliava, kad 

ja garbingai' nešus ir tinka- 

tnai naudingu Bažnyčiai ir 

tautai darbą dirbus. 

Susirittkimas pradėta ir už- 
N r 

• • 

baigta malda, kuri, tarsi, kaip 
šaltinio tyras vanduo, tekėjo 
iš jaunuolių krūtinių. Ja 

atgaivinta moksleivių dvasia 

rodosi maloni, brangi kiekvie- 
nam tos vėliavos kareiviui, 

apie ką liudija jų pačių išreik- 
šti įspūdingi žodžiai. Visuose 
matėsi kokia tai nepaprasta 
dvasia, noras, troškimas siek- 

ti prie kiltų, garbingų idealų, 

prie kurių priėję galėtų vesti 

niusų tautą tiesos keliu švie- 

sią, laimingą ateitį. 
Dieve jums padėk! 

Koresp. 

MARŠRUTAS P. ŠEŠKAUS 

KOl 

Ketvirtadienvj, Spalio 7 d. 

Indiana Harbor, Ind., 7:30 

vai., parapijos svet. 

Penktadaenyj, Spalio S d. 

Garv, Ind., 7:30 vai., parap. 

svetainėje. 

CICERO, ILL. 

L. Vyčių 14-tos kuopos susi- 
rinkimas bus trečiadienyje, 

Spalio 6 vakare^ &v.1 An- 

tano parap. svetainėje. Tai bus 

mėnesinis susirinkimas ir dar 

pirmas po parapijos ferų. Kuo- 
pa turi daug darbo prieš .save. 

Taigi nuo šio susirinkimo- pri- 
klausys to viso darbo sutvar- 

kymas, galop ir įvykdymas. 
Iki kitokesnio nutarimo, 

kuopos susirinkimai yra laiko- 
mi pirmą ir trečią trečiadienį' 
kiekvieno mėnesio. 

Spalio 17 d. L. Vyčįų 24-ta 

kuopa atvažiuos vietinei kuop- 
talką ir atvaidins 

' i Švin- 

tant''. 

Veikalas yra tinkantis šiam 

laikui ir West Sidės kuopa mo- j 
l$a jį gerai perstatyti. Ir vie- 
tinė kuopa prisidės su pamar- 

ginimais. Publikai bus proga 
pamatyti kaip kitos vyčitj kuo- 

pos mota vaidinti ir prie to 

dar savo. dvasią pasotins svei- 
ku maistu. Pr. 

CICERO, ILL. 

Cicero Lietuvių Namų Savinin- 

kų Sąjungos susirinkimas bus 

Spalio 6 d., 1920, J. Nippo sve- 

tainėj, 1500 So. 49th Ave., kam- 

pas 15th str., 8:00 vai. vak. 

Ciceriečiai kviečiami atsilanky- 
ti, nes yra daug svarbų reikalų. 

A. BcUcunas. 

REIKALINGI 

z pirmos Kiesos pardavėjai, 
kurie yra apsipažinę su gro- 

sernės bizniu. Turi kalbėti Lie- 

tuviškai. 

Atsišaukite, 

Wm. H. NICKOLS & CO. 

916 Hearst Bldg. 

REIKALINGI. 

Vyrai del plieninės svare- 

li ouse. Pastovus darbas. Gera 

mokestis ant naktų. 

Joseph T. Ryerson & Son. 

16th & R6ckwell Str. 

3 Duris 

Paieškai! savo pusbrolių Kazimie- 

ro ir Antano Kanaversklų, paeinančių 
iš Kauno red. Panevėžio par. Razoli- 

mo Valsčiaus, žvilgždžiunių kaimo 

Klonių parnp. Apie 9- metai Ameriko. 

Pirmiau gyveno po mum. 10600 State 

Street, Chicago, 111. Tūrių labai svar- 

bių reikalų prie jų norėčiau su jais 
susirašit. Jie patys ar kas apie juos 
žinote pruneškite-šiuo adresų: 

Antanus Petraitis, 

834 Hollins Str., Baitimorc, Md. 

Paie§kau Brolius Pranciškaus ir 

Kazimfero Simanavyuių, jie prieš 
kara gyveno Amerikoj vienas Illino- 

jaus Valstijoj o kitas Pensylvanijoj. 
Jie patys ar kas apie juos žinote kur 

jie gyvena prašom atsiliepti šiuo 

antrašų: 
Antanui Simanavičiui 
Raseinių paštas, 
Šimkaičių Valsčius, 
Bliūdžiu kaimas. 

LIETUVA. 

Garage ant pardavimo 75x130 77 

gatves, 60 automobilu vietos, 4,000 

mėnesinis įplaukos galima patekti 
turtolu per keletu mietu, galima pra- 
dėtt-.su 10,000, labai gerai vietoj. At- 

sišaukite asabiškai ar Laišku 

P. A. Mažeika 

7711 S. Morgan S t. 

Tel. Yards 1138 Central 45 

Parsiduoda mūrinis namas dviejų 

pagyvenimų, lietuvių apgyventoj vie- 

toj. Ant antrų lubų trims mažoms 

šeimynoms, o apačioj kokiam nors 

bizniui. Prie namo yra garadžlus 2 

automobiliam. Del informacijų kreip- 
kitės: 

"Draugas" Publ. Co., 

2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda rakandai (furniture) 4 

kambarių, labai pigiai, priežastis ap- 
leidžiant miestą, galite matyti kas- 

dien nuo 5 vai. vakare, nedėlioj visa 

diena ant 2 lubų iš užpakalio. 
1-809 \Y. 40 Street 

Radau pinigų. Kas pametėt 
meldžiu atsišaukti pas 

Juozapą, Budrickį • 

3233 So. Lime St., Chicago, 111. 

LIETUVIŲ AT YDAI! 

Lietuvių Krutamu Paveikslų Išdirbystė 
štai didelė proga klabena per Inter- 

city Photoplay Corp.,< kuri atidarė di- 

delė krutamu paveikslų (filmų) iš- 

dirbystę ir jau išsiuntė 2 žmones Lie- 

tuvon ir kitas Europos šalis Iš kur 

bus traukti paveikslai visokios rųšies 
ir bus randp-vojarai po visą, Ameriką 
ir kitis šalis kur neš labai didelę, nau- 

dą kiekvienam akcijonieriui. 

Akcijos dar parsiduoda po 'sena 

kaina. $10.00 akcija ir jos trumpu lai* 

|ku bus pakeltos augščiau. 
Intercity Photoplay Corp., 

j 1703 Carson St., 
S. S. Pittsburgb, Pa. 

DK. S. dILZIS. 
LIJETUVIS GYDYTOJAS 

• IR CH3RU*QAS 
' 

2301 Wost 32nd Steeet 

T© 1. C anai 6222 

Bes. 3114 W- 42nd Stręet 
• TeJ. MeKiotey 498* 

_ < «- t *1 - - ^ T - f1 

DABAR PROGA 
Šelpti SAVUOSIUS LIETUVOJE 

' : i 

Pirmu Kart Toks Žemas Kursas! 

$2 .50 

Už TŪKSTANTI AUKSINU 
Mes parūpiname laivokartes per , 

Hamburgą ir Liepojų 
Jeigu turi kokį reikalą, nelauk rytojaus, kreipkis šiandien, / 

nori pagelbėti saviemsiems ir Lietuvai ir saugiai įvesdinti savo pi- 
nigus — Pirk L A. Pr. Bendrovės Šerus PIRK KUOD AUGIAUSIA! 

ŠERAI PO 10 DOL. 
Turėdamas reikalu adresuok 

Litbuanian American Trading Co. 
112 N. Greene Street - Baltimore, Md. 

Arba 

222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y, 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 

Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 15 ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio- 
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j: 

29 South La SaUe Street 
Kambarin 324 

Telefonas: Central 6390 

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

PRANEŠIMAS 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą, People Teatrą 

1616 w. 47th S t, Tel. Boul. 160 

Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 
vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 
Res. 2014 W. 43rd Street. 

Nuo ryto iki piet 
Tel. McKliiley 263 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. Vakarais 7 iki 9. 

Nedėliomis 11 ikL 1. 

1509 S. AŠhland A ve. Chicago, III. 
Phonc Tards 1053 < 

Ar Jau Pasiuntėt Čevery- 
kus Savo Giminėms 

Lietuvoj? 
Žiema artinasi, Jūsų gimi- 

nės laukia, dabar • laikas 

jiems nupirkti, o mes Jums 

išsiųsime. Pirkite pas Lietu- 

vi, o gausite gera uzganėdi- 
nima. 

VICTOR SHOE STORE 
4719 So. Ashland Ave. 

Atdara kiekvienu vakarą, iki 9 

vai. apart seredos iki 6 vakare. 

Resid. 1139 Ijidependeuce $lvd. 
Telefonas Vau Buren $9$ 

DR.A.A.ROIH, 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specijalistas Moteriški;, Vyriškų 
Vaikų Ir tisų chroniškų ligų 

VJJOĄNDOS: 10—11 ryto S po 

Pietų, 7—8 rak. Nedėliomis 10—13 d. 
Ofisas 3354 So. Halsted Sfc, Chicago 

PRANEŠIMAS VISUOMENEI!! 

šiuomi pranešame Gerbiamai Lietuvių Visuomenei, kad šiomis 

dienosią atsidarė Ne\v Yorke nauja Lietuvių Perstiuntimo Agentū- 

ra, po vardu LitĮiuanJan Marinė Forwarding Co., kurios tikslas 

yra sąžiningai patarnaut* Lietuviams persiuntime pagelbos savo 

giminėms Lietuvoje, kaip-tai, persiuntime drapanų, valgomų daig- 

tų, pinigų ir tt 

Su visokiais reikalais kas link persiuntimo', gei informacijis mel- 

džiame kreippties ant šio adreso: 

LITHUAJriAN MARINE FORWARDING CO., 

203 West 33rd Str., N«w York Oltjr. 

ENG1ANDER 
WTT-COOC SPRINOxd 

Cunard Linija 
$. S. SAXONIA 

Išplaukia Tiesiai t 

HAMBURGĄ 
Kaina $125.00 

Pridedant $5.00 su Karės Taxų 

Atsišaukite arčiausia CUNARD Agentu 

VIENU LAIVU TIESIAI J 

LIEPOJU 
Jau Lietuviai gali važuoti tiesiog iš Amerikos j„- 

Liepojų be jokiu kliūčių. 

Parūpiname PASPORTUS ir Lietuvos pilietybės** 
POPIĘRIAS labai trumpa laika. 

Parduodame laivakortes ant visu linijų. 

Siunčiame PINIGrUS Lietuva Markėmis pagal die- 
nos kurso. 

Parduodame Draftus ir čekius. 

Mes turime šilimais prirodymu už musų teisingumą, i 
.- 

JįįjH 

Visais reikalais kreipfctes pas 

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

Tel. Yards 145 
' .iĮ 

» 
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