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Airijoje Nugalabintas 
Jaunas Studentas

4
Menką Armija Pažangiuoja 
’" Krime

VOKIETIJA NORI SĄJUN
GOS SU ANGLIJA.

SUTIKI SU PLEBISCITU 
VILNIAUS APSKRITYJ.

UŽ MAKEDONIJOS AUTO
NOMIJĄ.

ŽEMĖ PATENKINA RUMU 
NŪS VALSTIEČIUS.

MOTINA DIDŽIUOJASI 
SUNAUS PATRIJOTIZMU.

BOLŠEVIKAI BRIAUJASI 

KRIMAN.

Tuo tikslu pakeliama agitacija

Berlynas, Lapkr. 1. — Pan— 
germaniniai elementai pakėlė 
agitaciją padaryti su Anglija 
ekonominę sąjungą. Nes tai 
vienatinis kelias, sako, kuriuo 
Vokietija žengdama galėtų at
gauti savo pirmkarinę reikš
mę pasaulio komercijoje.

Konservativų radikalis spa
rnas tiki, jog padėtis Europo
je šiandie tokia, kad sąjunga

VARŠAVA, Lapkr. 2. — 
Ministerių taryba sutiko, kad 
Vilniaus apskrityj ir pačiam 
Vilniuje butų pravestas ple-x 
bi&citas Tfeutų Sąjungos prie 
žiūroje, (kaipgi!).

Brolijų kongresas darbuosis 
už tai.

Valstiečiai gyvena labai neš
variau

Nugalabinta šeši policmonai. Paėmė tris svarbius miestus.

LENKAI BUOSI BOLŠE 
' VIKŲ.

NEW YORK, Lapkr. 2. — 
Pulk. Famrtleroy, Lenkų laku 

Vokietijos su Anglija ne tik |nV komMdantas, kurs vieši A

Dublinas, Airija, Lapkr. 2.
Keven Barry, 18 meti} me

di kalis studentas, vakar išry
to teismo ištarme nugalabin
tas Mount Joy kalėjime. Šitas 
jaunas Airiukas angliškojo 
teismo apkaltintas dalyvavi
me praeitu vasarą užpuolime 
Anglų • kareivių.

To užpuolimo metu nukau
ta du kareiviu. Barry tuojaus 
buvo suimtas ir apkaltintas 
žudyme kareivių.

Kuomet prisiartino egzeku
cijos valanda, priešais kalėji
mą susirinko daugiau tūkstan
čio žmonių. Ir minia melzda- 
mosi išbuvo kol nepaskelbta, 
kad Barry jau miręs.

Priešais kalėjimą gatvėje 
buvo nustatyta visa eilė mili- 
tarinių šarvuotų automobilių 
su užtaisytais kulkasvaidžiais.

Barry motina praeitą savai
tę patyrusi apie sunaus liki
mą pareiškė, jog jinai didžiuo
jasi savo sunaus patrijotizmu. 
kurs žuvo už Airiją.

Praeito sekmadienio vaka
re atlikta keturiolika užpuoli
mų prieš policiją Airijoje, šeši 
policmonai nukauta ir kelioli
ka kitų sužeista. Žuvo ir vie
nas civilis žmogus.

Sevastopolis, Lapkr. ,2. — 
Spalių 29 d. Rusų bolševikų 
spėkos pakėlė pašėlusią ofen- 
svvą prieš gen. Wrangelio ar
miją pietinėj Rusijoj.

Vienu žygiu bolševikai puo
lėsi dvejose vietose. Ties Ni- 
kopoliu perėjo upę Dnieprą ir 
pasileido toliaus.
Bolševikai ofensyvoje pavar

toja karuomenę iš Lenkų fron
to ir iš Siberijos.

Londonas, Lapkr. 2. — Iš 
Maskvos kibirkštiniu telegra
fu pranešta, jog bolševikų 
spėkos įsibriovė Krimo pus- 
iausalin ir tenai paėmė Pere- 
kopą, Melitopolį ir Škadovs- 
ką.

Jei tasai pranešimas pasiro 
dys teisingas, tad reikš, kad 
gen. Wrangelio_ vyriausios 
spėkos bus atkirstos nuo pu- 
siausalio tvirtovės. Nes Pere- 
kopas skaitosi raktas Kriman.

GEN. WRANOI|L APLEIDO 
ALEKSANDROVSKĄ.

PALAIDOTAS McSWINEY 
LAVONAS.

Aplink kapines buvo nustaty
ta kulkasvaidžių.

, Cork, Airija, Lapkr. 2. »— 
Dalyvaujant didžiausioms Ai
rių minioms čia sekmadienį 
po gedulingų pamaldų palai
dotas žinojno vietos lordo ma
joro McSwiney lavonas. Pa
laidotas Šventojo Finbarr ka
pinėse, šalimais Corko.
Į kapines didžiojo Airių tau

tos patrijoto lavoną palydėjo 
daugelis augštosios dvtesiški- 
jos. Bet laidotuvės įvyko taip 
prastai ir taip ramiai, kad 
Anglų policijai ir kareiviams 
nebuvo progos prisikalbinti 
prie žmonių.

Šalimais kapinių, kur buvo 
susirinkusios tūkstantinės žmo 
nių minios, buvo nustatyti šar
vuotį automobiliai su kulkas
vaidžiais.

Sevastopolis, Lapkr. 1 — 
Pranešta, jog pietinės Rusijos 
fronte savo1, armijų aplankęs 
žinomas Maskvos'valdžios ka
ro komisaras Trotzky. '

Bolševikų armija pergru
puojama. Del to gen. Wrange- 
lio karuomenė buvo priversta 
su paskuba apleisti miestą A- 
leksandrovską. Paskui save 
sunaikino tiltus skersai Įįnie 
pro.

VYSKUPAS RAGINA PA
LIAUTI BADAUTI.

Badaujantieji neklauso.

Cork, Lapkr. 2. — Vietos 
vyskupas Cohalan aną dieną 
aplankė badaujančius Airius 
kalėjime ir tenai juos paragi 
nri imti mafRto. Bet kaliniai 
atsisakė.

Po to vyskupas patapė 
vienueliaips, lankantiems kali 
nius, pagaminti tinkamo niai 
sto ir pasiųlyti badaujantiems 
Tie atsisakė.

Tatai vyskupas apeliavo 
rinn-feinerių organizaciją pa- 

‘liuosuoti badaujančius nuo 
badavimo.KONFERUOSIĄ FINANSŲ 

MINISTERIAI.

Paryžius, Lapk*. 2. — Pra
nešta,. jog trumpoj ateityj 
Brusselyj konferuosią Angli- 
jis ir Prancūzijos finansų mi
nisteriai. ; ' r

___

SOCIJALISTAI PRALAI
MĖJO RYME.

Rymos, Lapkr. 2. — Vietos 
municipaliuose rinkimuose so
cijalistai pralaimėjo.

butų p rakti ilga, liet ir būtinai 
reikalinga.

Tatai raginama Vokiečių 
visuomenė pamiršti buvusias 
žaizdas ir jungties su buvu
siuoju priešininku.

Tuo tikslu daug rašo laik
raščiai. Vedamos kuoplačiau- 
sios diskusijos.

Daugelis atsiliepia, jog su 
Anglija jungties — negalimas 
daiktas. Nes ne ka^ kitas, kaip 
tik Anglija dar neseniai yra 
daugiau už kitus talkininkus 
veikusi Vokietijos pragaištin
gumui. Sako, Anglija buvo no
rėjusi Vokietiją pragaišinti.

Bet kiti rašytojai paaiški
na, jog už tai negalima kaltin
ti Anglijos. Nes reikia žinoti 
maksimą, jog politika neturi 
sąjauamo. To neturi pamiršti 
Vokiečiai politikai. Sako, mes 
galime su satvo bendrininku 
bendrais reikalais važinėti jū
rėmis ir iš politikos pašalinti 
visokį sąjausnią ir susimylėsi
mą.

merikoją sako, jog galimas 
daiktas, kad su pavasariu bol
ševikai pradėsią naują ofen- 
syvą prieš Lenkus. Nes kas 
bolševikams taika. Jie taiką 
padarė, kad sutraškinti gen. 
Wrangelin spėkas.

500,000 ŽMONIŲ APLANKĖ 
KAPINĖS.

PARYŽIUS, Lapkr. 2. — 
Vakar, Visų Šventųjų dienoje, 
čia ir apylinkėse kapines ap
lankė daugiau 500,000 žmonių. 
Tas skaitlius paduodamas o 
ficijaliai.

PERSUNKUS LAIKAI VO
KIETIJOJE.

Daugelis profesorių netenka 
vietų.

Berlynas, Lapkr. 1. — Vo 
kietiją palietė labai sunkus 
laikai. Viskas brangu, pinigas 
turi menką veftę. Bedarbė, 
industrijalė šalies reorganiza
cija. Tai visa daugelį Vokie
čių profesorių priverčia aplei
sti katedras universitetuose ir 
augštose privatinėse mokyklo
se.

Matyt, tie mokslo žibintu
vai—instruktoriai bus priver
sti imties kitokių užsiėmimų 
arba iškeliauti į užrubežius. 
Žymi dalis jąu iškeliavo Mek- 
sikon ir pietinėn Amerikon.

Kai-kurie vietos laikraščiai 
išreiškia nuomonę,* jog. ar tik 
nebūtų perdaug kaltinti vie
nus sunkiuosius laikus. Sako, 
kaltos ir perversmės ir patsai 
šalyje Nelemtas patvarkymas. 
Tokie profesoriai šiandie čia 
neteko jau savo buvusio auto
riteto ir prigtilinčio jiems šlo
vingumo.

Poznaniuje neteko užsiėmi
mo tūkstančiai Vokiečių mo
kytojų. Ir tenai 15,000 vaikų 
šiandie neturi vokiškos kal
bos^ pamokų. Lenkai tuos vai
kus mėgins sulenkinti, kaip 
kituomet Vokiečiai vokietino 
tankus.

Vokiečiai patrijotai dar
buojasi panaikinti tą blogą 
padėjimą ir neleisti skursti 
savo mokslininkams. * ,

ORAS. — Apsiniaukę ir ne
pastovus oras šiandie; šalčiau; 
rytoj giedra.

Sofija, Bulgarija, Lapkr. 1. 
Makedonų brolijų Bulgarijoje 
generalis kongresas, reprezen
tuojantis apie 300,000 Make
donų, pabaigė čia sesijas. -

Kongresas visais žvilgsniais 
buvo gyvas. Išreikšta daug vi
sokių nuomonių apie brolijų 
darbavimąsi ateityje.

Pabaigoje padaryta rezoliu
cija, raginanti visus Makedo- 
nūs išvien veikti Makedonijos 
autonomijos tikslais. Pasaky
ta, jog Makedpnija Balkanų 
valstybėse turi užimti Albani
jos poziciją.

Pagaliaus pareikšta, jog vi
sokios Balkanuose intrigos tu
ri išnykti ir Makedonija turi 
būti Makedonams.

Balkanų visos tautos turi 
vienyties ir sudaryti sąjungą 
arba konfederaciją. Tai ko rei
kalauja Makedonai.

AMERIKA UŽTIKRINA 
SANTAIKĄ JAPONIJAI.

REIKALAUJA $5l 
ATLYGINU

----- —B
NEKALTAI BUVO 

TUOTAS IR KANKINI\ -- "yS
Imamas nagan ir 

šininkae.
---------ir" '

Liepos 26 Andrėj L. 
er, Cragin Wo6d 
1864 No. Leclair at 
rius, buvo užėjęs, 
toranan vakariej 
met jis po vai 
pinigus užmok| 
dun į bėgo 
čiupo kelia įį 
raug Muellej 
eijos nuovęj 
Tenai ji j 

kaltas, 
su kitaip

Bet 
pasijut 
das jis1 
lų-gale

Jassy, Rumunija, Lapkr. 2. 
— Rumunijoje pravestas agra
rinių reformų įstatymas. Vals
tiečiams padalinta 5 milijonai 
akrų žemės. Tas valstiečius 
labai patenkina ir jie aprimo.

Tad pirmu kartu Rumunijos
istorijoje valstiečiams šutei 
kiamos žemės nuosavybės tei 
sės. Ikišiol valstiečiai tų teisių 
neturėjo. Todėl po karo paki
lo murmėjimai. Pasklido agi 
tatoriai, kurie pradėjo valstie
čius kurstyti ir traukti radi-
kalizman.*

Šiandie to nėra. Nes ir pat; 
sai karalius dalį savo žemės 
plotų priskyrė prie padalini
mo. Dideli dvarai atsavinti 
nuo savininkų.

Valstiečių šalis.

Apie 85 nuošimčiai iš visų 
Rumunijos gyventojų užsiima 
žemdirbyste. Suėjo vieneri me
tai, kaip valstiečiai valdo ir 
apdirba nuosavą žemę. Ir dėl
to šįmet jau buvo didesni ir 
ulderėjimai.

Valstiečių luomas Rumuni-

Washington, Lapkr. 2. —
Valstybės departamentas pra
nešė čia formaliai Japonijos 
ambasadoriui, jog Cąliforni-
jos valstijos veikimas prieš joje — tai pati visa Rumuni
Japonus neturi nijeko bendra f ja. Nes. šalies- visas pasilaiky
tu Suv. Valstijų nacijonaliu mas yra padėtas tame luome.

Didžiuma valstiečių bęrhoks-

AR SUV. VALSTIJOS GEL
BĖS WRANGELIUI

' WA8lfo«jT0N. Lapkr.‘S.

- Sur. Valstijų vyriausybė atsineSimu į Japoniją. Tasai
pakviesta gelbėti gen. Wran- atsineSimas kaip buvęs bus
geliui blokuojant pietinėj Ru- draugingas, nežiūrint Califor- 
sijos uostus. Dar než’nia, kaip nijos iŠ3išokimo. 
vyriausybė atsineš į tą pakvie- — - —
timą. Nes tai blokadai prieši- PRANEŠAMA APIE SKER 
naši Italija. Į DYNES ŽYDŲ.
iiiimiiiiiiiiiiiiiBilifliiiiitiiiiiiiiiiitf  milui. Konstantinopolis, Lapkr. 2.J

i liai. Bet geri žemdirbiai, iš
maningi ir taupus. Be apdirbi
mo žemės jie pasigamina na
mie drabužius, avalines, ir ki
tokius reikalingus daiktus. ' 

Nešvariai gyvena.

— Odessos apylinkėse, anot į Tas visas šalies ramstis te
gautų čia žinių, prasidėję čiau didžiai nešvariai gyvena.

kaipo nei 
Šiandie,

lą prieš dėl
buvo sua
patį polic.
kalaudani
mo už n|
kankink 

Tuodu
Ceefey-
buvę areštavę jokio 
Tiesiog užsigina.

IŠRINKTI PREZltHBfl 
REIKIA 266 ELI

BALSAI-,

BALSUOTI VIETOS ATI
DARYTOS!

Nuo 6:00 ryto ligi 4:00 va
kare. Balsuoją lygiai kaip vy
rai, taip moterys.
IIIIIIIIIIIHIIItlIlIlIltlIlIlIlIlIlIlHlllllllilIlI

valstiečių sukilimai. Nepasa
kyta, prieš ką jie sukilę.

Taippat pranešta apie įvy
kusias skerdynes Žydų Ode- 
ssoje ir kitur. Sakoma, sukilę 
valstiečiai užpuolą ir žudę, Žy
dus.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
__________\ GENE BYRNES ę

ism’t SHč a 
PEACK VVIFC.Y? t

6OTTEH A 
• iizF HER. EOR THE 

potcel

NEKUOMET TAIP NĖRA.

Pačiute, argi tai ne patogi mergaitė. Tai reikėjo turėti 
sudrumstą protą, kuomet iš daugelio kituomet pasirinkau ta 
ve. O juk galėjau pasirinkti tokią, kaip šita jaunuolė.

• - L- - - - -
-

Elektorių kolegija viso 
531 balsą.

—

Didžiuma gyvena iš molio nu
lipintose kažkokiose palapinė
se, kuriose nėra nei langų. Ki
ti žmonės miega kartu su sa
vo gyvuliais po viena pasto
ge-

Per eilę metų Rumunijos 
miestų gyventojai atliko dide
lę pažangą. Bet valstiečiai pa
siliko ir ligšiol prie savo se
nųjų papročių. Žemę aria jau
čiais, javus kerta dalgiais ar
ba pjauja pjautuvais.

Kas metai jie pagamina tiek 
daug kviečių, kad anais galė
tum išmaitinti visą Europą, 
bet patys baltos duonos neval
go. Maitinasi savotiška juoda, 
rupia duona.

CARNEGIE’S MEDALIAI 
UŽ PASIŽYMĖJIMUS.

Pitsburgh, Pa., Lapkr. 2. — 
Carnegie’s karžygiams fondo 
komisija čia paprastam susi- 
rirtkime pripažino dovanų me
daliais ir piniginės pašelpos 
dešimčiai bernaičių ir vienai 
merginai už nepaprastuosius 
pasižymėjimus.

Vieniems iš jų pripažinti si
dabriniai arba bronziniai me
daliai. Kaikuriems vaikams 
paskirta piniginė pašelpa lan
kyti angštesniąsias mokyklas.> v

ŽUVO 8 ŽMONĖS

Praetą sekmadienį Chicago
je nelaimėse su automobiliais 
žuvo 8 žmonės.

Šįmet reikalinga bus g 
266 elektorių balsai išri 
Suv. Valstijose prezidentę

Elektoųų kolegijoje yra 
balsas, arba tiek žmonių, 
riuos paskirs piliečių. bi 
48-se valstijose. Vienas ar t 
giau balsų didžiumos išrę 
prezidentą.

ANGLIJA INTERESUI 
RINKIMAIS SUV. UJ

TIJOSE.

Labjausia apeina Tautų 
jungos likimas.

u—it
Londonas, Lapkr. 

lijos ministeris pirmi 
ir visi kiti stovintieji 
valdžios styro labai interj 
jasi rinkimais Suv. Vals}

Ministerini pirmininkj 
oyd George labjausia 
Tautų Sąjungos likimj 
sako, nežiūrint katras 
Rinktas prezidentu, S*( 
stijos turėsiančios 
prie Tautų Sąjunge 
iš to Sąjungos niek<J

Svetimų galių pink 
nant nemažiau $25,j 
buvo tokia aulig Mj 
and Trust (5o.: 
Anglijos sterlingų 
Lietuvos 100 auta*! 
Lenkijos lfįo maj 
Vokietijos *100 
PrancizijB už 
Italijos u| $1 fXl



M-00

ata mokaal IfikaJno. Lal- 
j nuo uislrafiymo dieno* 
Jų Norint permal-
vlsada reikia prisius* Ir 

Pinigai geriausia slų- 
kraseje *r azpreae “Mo- 
arba įdedant pinigu* |

laiškų.

PubMzhing Oo. 
Avė, Chicago. 

Roosevelt 7791.

Kataliku DlENRASTIS

iRALKiAS”
Uskyrus nedėldlenlos. 

ITO8 KAUTAI
IR IZSIENYJBi

98.00 
. 4.00

Europoje į- 
itaikos kon- 

vadina 
Lr tą Są- 

su Ver- 
įmi. Są- 
jtraukti 
nstovias 
lidžiules, 
darbuo- 

larpe vieš
imai butą 
bet gra- 

augščiau- 
sisme.**Ti 

įsteig

iimus ri- 
utą Są- 
iravimas 

augštoji tary-
raldyba).

įėj taikos konferencija 
tai Sąjungai pamatus, 

tusiai pradžiugo visos ku
rnėtu pasiliuosavusios iš 
spaudos tautos. Tikėtasi, 
Sąjunga toms atgijusioms 
ims pripažins nepriklau 
fbę, apgins jas nuo prieši- 
ų ir įsileis savan buryn 
:ta viltiės, kad Tautą Są 
a padarys galą visokiems 
ms ir tarptautiniams ne
rimams.
jungon tuojaus įstojo vi 
tos viešpatijos, kurios tu
šavo atstovus taikos kon- 
įcijoje. Kiek palaukus įs- 
i dar ir keletas neutralią 
|atiją. .
kiai sueina du metu, kaip 
Daige karas su Vokietija, 
tą Sąjunga gyvuoja. Ji tu
šavo augščiansią tarybą, 
jau riša įvairius tarptau- 
ĮtUdsusimus.
IJJT, Tautą Sąjungoje vado- 

įčią rolę lošia vieni tal- 
cai. Pakilusius klausi
ma taip, kaip talkinin- 

naudingiaU. Ir todėl 
tą Tautą Sąjungą rei- 
pavadinti ne šituo o- 
jos vardu, bet tiesiog 
linką Sąjunga. Nes ji 
a tik talkininką ir 
narią interesus. Ku- 
> priguli prie tos Są- 
jo jos negali laukti

tiesa, pirmiausia 
lijos respublika, 
Lietuvos respu- 

vieną, taip kitą 
lutą Sąjunga bai
lė. Tų skriaudą 
risimą kuomet 

kraujo ir 
nž tai pri

pampai

mijai. Švedija yra įstojusi 
Tautą Sąjungon, gi Suomija 
ne. Tatai Tautą Sąjungos ta
ryba anais laikais be Suomi
jos sutikimo, jai protestuo
jant, nusprendė tose salose 
pravesti plebiscitą.

Tomis dienomis Tautą Są- 
roo jungos taryba tokiuo pat bu

du nuskriaudė Lietuvą. Len
kai užgrobė didelius Lietuvos 
plotus. Lietuva kreipėsi į Tau
tą Sąjungą. Lenkija priguli 
Tautą Sąjungoje, o Lietuva — 
ne. Ir štai Sąjungos taryba, 
suvažiavusi Belgą miestan 
Brusselin nusprendžia, kad vi
sose Lenkų užimtose Lietuvos 
teritorijose turi būt pravestas 
plebiscitas. Vadinasi, tą Lietu
vos plotų gyventojai patys sa
vo balsavimu turi nuspręsti 
prie kokios viešpatijos jie tu
ri prigulėti.

Nepamirškime, kad tas teri 
torijas okupuoja Lenkai. Ple
biscite jie turės intakos. Pa
vartas jie suktybes. Jie įsiti 
kinę, kad plebiscitas išeis ją 
naudon.

Tautų Sąjungos taryba pri
pažino, kad Lenkai daro bai
sią skriaudą Lietuviams. Bet 
pasisakė, jog ji neturinti spė
ką patvarkyti Lenkus. Lenkai 
pareikalavo plebiscito ir jiems 
tas pripažintas.

Suomija prirodė faktais, kad 
Aland salos istoriniu ir nacijo- 
liu žvilgsniais priguli Suomi
jai, nežiūrint to, kad salose 
didžiuma gyventojų yra Šve
dai. Tą pat padarė ir Lietu
va Vilniaus ir kitų teritorijų 
klausimuose. Bet Tautą Sąjun
gos taryba nesivadavo teisy
be. Kaip vienam, taip kitąm 
atsitikime palinko prie Sąjun
gininkių noro.

Po tokio neteisingo nuspren- 
diifio Suomija atvirai pareiš
kė, jog palauksianti plebisci
to. Bet paskui pakeisianti at
virą kovą, kaip veik plebis
citas išeis Švedijos naudon. 
Nes salos priguli tik Suomijai 
ir tik Suomiams.

Suomių pavyzdžiu ir mes 
turime pasielgti. Nes Vilnius 
ir kitos Lenką okupuotos te
ritorijos priguli tik Lietuvai 
ir Lietuviams, bet ne kokiems 
lenkberniams arba sulenkėju
siems uzurpatoriams. Tegu 
Tautų Sąjunga su Lenkais 
ten praveda kadir kelis kartus 
plebiscitą, Vilnius ir kiti plo
tai yra Lietuvių ir turi pri
gulėti Lietuvos respublikai!

Neatkovosime Vilniaus mes, 
tai būtinai padarys musą ai
niai. Nes Lenkai gana nutu
kę musų proto ir sveikatos lė
šomis. Lietuviai, lenkiškai 
kalbantieji, pakėlė Lenkams 
literatūrą, dailę. Pakeldino ant 
augštesniojo apšvietos laips
nio. Ir už tai šiandie jie nori 
pragaišinti Lietuvių tautą.

Susipažinome su Tautą Są
junga ir su jos “teisybe”. 
Bet atsiminkime vieną daiktą. 
Del Aland salą Suomiai ne
sikreipė Tautų Sąjungon ir 
neprašė užtarymo. Gi dėl Vil
niaus mes patys kreipėmės 
jon. Ir štai kaip ji mus “pa
laimino.”

v
Jau Atspausdinta Ir 

Parsiduoda

neapsakomai naudinga dvastfiko 
turinio knyga

DRAUGAS

TIESA.
Tiesos patyrimo priemonių klaidingumas ir apsisaugojimas je.

Kitą pasakymas nevienam išrodo be reikalo įbruktas į 
tiesos patyrimo priemones, nes kiti besakydami mums ką nors 
tankiai meluoja, dar tankiau klysta, todėl kitą pasakymas 
mums atneša daug klaidos. Taip yra.

Bet ir protas labai tankiai klysta beišvadžiodamas vie
nas tiesas is kitų. Kartais jis mus priveda prie stebėtinų klai
dų. Jug nebereikalo tapo pasakyta, kad nėra tokio paikumo, 
kurio nebūtų rimtai tvirtinę išminčiai.

Klaidina mąs ir musų jautuliai. Pusiau įkišta į vandenį 
lazda išrodo nulužusi, nors yra tiesi ir sveika. Vienas apvalus 
gromulys tarp dviejų sukeistų pirštų išrodo lyg du. Saulė 
išrodo mažesnė už žemę, o yra pusantro milijono sykių di
desnė už ją.

Tai-gi visos trys tiesos pažinimo priemonės gali suklysti. 
Todėl jas vartojant reikia, saugotis klaidos. Kuq geriau ži
nome akių ir šviesos prigimtį, tuo veikiau apsisaugojame 
nuo akių klaidos.

Mokslas apie tai vadinasi optika. Kuo geriau žinome au
siu ir garsų prigimtį, tuo veikiau apsisaugojame nuo ausiu 
klaidos. Mokslas apie tai vadinasi akustika. Kuo geriau žino
me savo protą ir mintijimo taisykles, tuo labiau apsisaugoja
me nuo protavimo klaidos. Mokslas apie tai vadinasi logika. 
Taip pat yra painus mokslas apie žmonių pasakymus ir jų pa
liktuosius užrašus palengvinantis atskirti tiesą nuo klaidos. 
Tas mokslas vadinasi istoriškoji metodologijai

Visos priemonės padedančios atskirti tiesą nuo klaidos 
visose tiesos patyrimo priemonėse vadinasi kritika. Auksas, 
varis, geležis ir kitos naugės žemėje būva negryni, tik susi
maišę su daugybe nereikalingų daigtų. Pramonininkai žino, 
kokiu budu atskirti gerąsias nauges nuo šiukšlių ir vienas nuo 
kitų. Taip pat yra ir su tiesa. Turime daug padirbti, kol gau
name ją gryną atskirtą nuo klaidų.

Žmonių pasakymas, prie kurio gali būti daug klaidos ar 
melo, vadinasi liudijimas. Išvalytas liudijimas vadinasi auto
ritetas. Autoritetas gali būti absoliutis, jei jame visai negali 
būti nei melo nei klaidos, ir neabsoliutis, kuomet jame dai 
gali būti užsilikusi nors dalelė klaidos.

■t žmonių išmintis yra apribota.

Atsiminus, kad žmonių priemonės patirti tiesai yra silp- 
greit įpuolančios į klaidas, ir kad klaidos yra sunkiai
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jojamas nei neabejotinas tiesas: a) kad aš esmi, b) kad yra 
pasaulis, c) kad yra skirtumo tarp būti ir nebūti. Kaip oras, 
vanduo ir maistas palaiko žmogaus kūną, taip šitos trys tie
sos yra jo išminties pradžiai. Negalima nei nereikia tų tiesų 
prirodinėti. Bet galima ir reikia jomis naudotis prirodinėjant 
kitas tiesas, dauginant mus žinojimo turtą.

Nors tat musų išmintis yra apribota, bet ji turi keletą ne
abejotinų tiesų, kuriomis besinaudodama gali dauginti savo 
žinojimą, atsargiai vartodama savo trejopą tiesos pažinimo 
priemonę.

LIETUVOS HUSUOS ATSIŠAUKIMAS.

tabi
llinčJų

prie
Suo-

Apie Kristaus 
Sekimą"

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

Gaunama 'Draugo” Knygyne

2834 So. Oakley Avenue 
Chicago, IU.

nos,
atskiriamos nuo tiesų, lengva pasiduoti nusiminimui ir tarti, 
buk žmogus negali tikrai patirti nei vienos tiesos, ir neabejoti 
žinodamas ją turys. Nusiminimas kenkia protui ir gali pastūm
ėti jį į klaidą. Todėl turime ramiai apsvarstyti, kiek mes ga
lime pažinti tiesos.

Buvo kalbančių, kad protas viską gali patirti ir padaryti, 
Jie rodė stebėtinus išradimus ir padarus: geležinkelius, gar
laivius, telegrafus, telefonus vielinius ir bevielius, gramofo 
nūs, tiltus, tunelius, stebėtinas gydytojų operacijas. Tie visi 
daigtai yra geri, gražus ir dideli, bet jie nerodo, kad žmo
gus savo protu galėtų viską pažinti ir padaryti.

Pažinti visas tiesas reiškia tą pat, ką prilygti išmintim 
prie visų esančių daigtų. Dar labai toli iki tą padarant. Žmo
nės gyvena ant žemės. Jos didumas yra aiškiai žinomas ir iš 
to spėjama, kad jos pluta yra 300 kilometrų (200 mailių su 
viršum) storio. Tik trijose vietose iki šiol tepasisekė išgręžti 
skylių 3 kilometrų gilumos. Žmogus nusileisti taip giliai 
žemę negali, nes neatkelia oro sunkumo nei karščio. Jeigu 
sakytume, kad visą žemės plutą ištyrėme per 3 kilumetrus gi
lyn, tai butų tiktai šimtinė dalis vien plutos teištirta. Po pluta 
dar yra baisi pamintyti gelmė visokių daigtų. Juos žmogaus 
protas neveikia prilygti.

Kaip žuvys nardo vandenije, taip mes vaikščiojame ore 
Oro jura augščiau mus galvų yra gilesnė negu giliausi vande
nynai ant žemės. Tos oro juros mes žinome tik dugną šiek-tiek. 
Buvo bandymų pakilti augštyn ir ištirti kas ten yra. Du 
žmonės pakilo 10 kilometrų ir apalpo. Tik prietaisai pažymė
jo kai-kurias to augščio ypatybes. Sakykime, kad oro jurą 
esame visai ištyrę nuo apačios per 10 kilometrų. Tai bus tik 
20 dalis, nes spėjama, kad oro gelmė ant žemės yra 200 ar 300 
kilometrų.

Kada žmogus savo išminties galybę sulygina su savo kūno 
mažumu, tai ta galybė išrodo didelė. Kada žmogus savo išmintį 
sulygina su pasaulio didumu, tai ta mus išminties galybė pa 
sirodo apimant toli ne viską. • į

Žmogus turi kūną ir tarp kūnų gyvena. Jo išmintis žy
miai turi gabumų patirti kunus ir jų ypatybes ant žemės. As 
troUomų žiūronai pasiekė kai-kurias ypatybes gana tolymų 
didžiųjų kūnų vadindatnų Žvaigždėmis, planetomis ir kometo
mis. J nekuninės buities srytis mus išmintis savomis jiegomis 
nesiekia beveik vtaai. Ne joųis ištirti ji yna.

Trys didieji dalykai žmogui turį rūpėti pirmiausiai: a) 
iš kur atsirado gyvybės ant žemės, b) kas bus su mumis po 
mirties, e) kokis yra žmogaus tikslas. Tų trijų reikalingiausių 
sau dalykų žmogaus išmintis savo vienos jifegomis' negali iš
tirti.

Trumpai sakant, žmogaus jiega pažinti tiesų yra apribo
ta, nes ne viską ištyrė if ne viską gali ištirti.
Kai-kurias tiesas žmogaus protas gali patirti visai be abejonės.

Tečiaus yra tiesų, kurias žmogus taip stipriai žino, jog 
begali abejoti apie jas. Aš esmi. Tai yra tiesa ir apie ją nega
liu abejoti. Nei vienas kitas žmogus neguli abejoti, kad jis 
yra. Bet lygiai stipriai žinau, kad ne aš vienas esmi, yra 
ir kitų žmonių ir kitų daigtų. Visa kas aplink mane yra pa
vadinus vienu žodžiu pasaulis, žinau, kad pasaulis yra. Taip 
pat negaliu abejoti, kad žodis yra reiškia ką kita negu žodis 
nėra, ir kad yra skirtumas tarp būti ir nebūti.

Kaip turiu savo prigimtyje dvi ranki ir dvi koji, taip 
turiu lygiai tavo prigimtyje šitas tris aiškias tvirtas neabe-

(Pabaiga).
Lietuvos Misija iŠ savo pu

sės kviečia visą .Amerikos Lie
tuvių visuomenę atlikti tą 
šventą darbą, sutartinai, tvar
kingai ir rūpestingai. Tas 
darbas jau prasidėjo: užsira
šoma tukstanojais -bonų, au
kojama šimtais tūkstančių 
auksinų. Lietuvos gelbėjimo 
darbas turi būt visuotinas. 
Vienas kitam turime prigel- 
bėti. , •

Todėl: 1) Visa organizuota 
visuomenė, Susivienijimai, Są
jungos, draugijas kokio pobū
džio nebūtų — religinio, par- 
tijinio* politinio, profesinio, 
savišelpinio ir tt., imkite į sa 
vo rankas Lietuvos gynimo 
reikalą, eidami talkon, “Lie
tuvos Gynimo Komitetui.” 
Darykite posėdžius, susirin
kimus, mass-mitingus, nepra
lenkdami nei vieno asmens, ne- 
praleisdami nei vienoj progos 
aukomis paremti sunkiai ko
vojančią Tėvynę uŽ laisvę^, ge
rovę ir Neprigulmybę. Lietu
vos Laisvės Paskolos stotys, 
bukite pirmųjų tarpe.

2) Visas surinktas aukas, 
sulig šios dienos obalsių: Pa- 
liuosavimui Lietuvos nuo Len
kų ir dvarponių.” “Atvada
vimui Vilniaus,” “Lietuvos 
karuomenei,” “Geležies Vil
kams”, “Sauliams”, “laisvė 
ar mirtis”, “mirsim, bet ne- 
pasiduosim” ir t. t. — turėtų 
būt skiriamos “Lietuvos Gy
nimo Komitetui,” kurs pa
naudos jas ten, kur reikia, kur 
dega.

3) Del greitesnio persiunti
mo į Lietuvą, visas surinktas 
aukas kolonijose geistina 
koncentruoti Lietuvos Misijos 
ofise, 257 West 71st Street, 
New York City. Prisiųstos Lie
tuvos Misijon aukos bus kvi
tuojamos, garsinamos laikraš
čiuose ir kablegrattiuojamos

“Lietuvos Gynimo Komite
tui,” Kaune.

Jeigu dėl kokių nors prie
žasčių draugijos ar atskiri au
kotojai siųstų savo aukas ne 
per Lietuvos Misiją, bet betar
piai į Lietuvą, “Gynimo Ko
mitetui,” arba ir kitais var
dais: “Valstybės Preziden
tui”, “Krašto Apsaugos Mi- 
nisteriui,” “Lietuvos Raudo
ną jam Kryžiui”, ir t. t., tai 
šiuomi yra prašoma pranešti 
apie tai Lietuvos Misijai kam 
pasiųsta, kokia suma (auksi
nais) ir kuomet pasiųsta au
ka, idant butų galima suves
ti visos teikiamos pagelbos 
bendrą skaitlinę.

4) Rinkimas aukų Lietuvos 
apgynimui nuo Lenkų ir po
nų turi eiti prie visų progų 
drauge su Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonų pardavinėjimu. 
Geistina aukoti grynais pini
gais — bet lygiai kaipo auką 
priimami Amerikos ir Lietu
vos bonai.

5) Del pasekmingesnio su
kėlimo finansinės pagelbos 
Lietuvai, patariama suruošti 
“Lietuvos Gynimo Dieną” 
kiekvienoje Lietuvių gyvena
moje kolonijoje. Rinkimas au
kų Lietuvos gynimo reikalams 
eidamas drauge su Laisvės bo
nų pirkimu teneužsibaigia 
ankščiau, kai nei vieno gink
luoto Lenko Lietuvoje neliks.

“Tokiam reikalui, 10, 50 ar 
100 dolierių nepinigai! Gyvi 
busim, šimtus užsidirbsim, bet 
Lietuvos pavergti neduosim.” 
Toks privalo būti atsakymas. 
Amerikos Lietuvių Lietuvai. 
Toks, bet ne kitoks, jis ir bus! 
Salin iš kelio ponai Lenkai,- 
Amerikos Lietuviai eina.

Liet. Misijos Nariai: 
Jonas Vileišis,
Majoras P. žadeikis, 

Kun. J. Žilius.

1920 m., Spalio 26 dieną.

K A. L R. L FEDERACI
JOS RAŠTINĖS.

P-no Vileišio laiškas.

New York, N. Y. 
Oct. 4, 1920.

Jo Sveikatai,
Federacijos Sekretoriui,

A. J. Vafantiejui,
222 South 9»th Street,

Brooklyn, N. Y. 
Gerbiamus Tamista:—j

Laikraščiuose patemijau Ta- 
mistOs pakvietimą, kuriame 
Tamista, vaduodamas momen
to svarbumu delei Lietuvos 
nepriklausomybės ir reikalin
gumu visokeriopos Lietuvai 
pagelbos, šauki Tautos Fondo 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Rėmėjų Draugijos, Amerikos 
Lietuvių Rymo Katalikų Fe
deracijos Valdybas ir visos 
New Yorko apielinkės Lietu
vių veikėjus tara tikron kon
ferencijon “nustatymui pienų 
didžiąjam vajui teUrimui par 
gelbos Lietuvai.”

Iš priežasties tokio susirū
pinimo Lietuvos nepriklauso
mybės klausimu, o lygiai ir 
noru sušelpti Lietuvą pini
gine pagelba — bene tik no

JOHN KUCHtHSIAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Didmiestyj 
28 Mo. La Šalie Street

Kambaris 816 Tel. Central 3684 
Valandos: 9 ryto Iki 1 po piet

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt St. Tel. Carial 2552 
Valandos: nuo 4 iki 6 po piet lr 

nuo 7 Iki 9 vakare

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja M metei 

Ofisą* 8148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, HL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų.
OFISO VALANT OS: Nuo 10 ryto 
iki S po pietų, r, jo 6 iki t valan
dų vakare.
Nedėllomis nuo 9 iki 2 po piet. 

Telefonas Yards 487

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas Jt Gyvenimo vieta 

8262 Soith Halsted Street
Ant i-lrtun. tMversal Stoto Bank . 

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

Nedėllomis nuo 10 iki 3.

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisų po num.

4729 So. Ashland Avenue
Specijalistas

OTŲ, MOTERŲ lr VYRŲ LIGŲ

Valandos nuo 10 iki 12 Ifiryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:10 
vakare. Nedėliomi* 10 iki 1.

Telefonas Drexel 2880

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezefe
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak 
Seredoml* nuo 4 lig 9 vakare 
4712 80. ASHLAND AVENUE 

arti 47-toe Gatvės

J. P. WAJTCHES 
ATTORNEY AT LAW

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. Vakarais 7 iki 9. 
Nedėllomis 11 iki 1.

14509 S. Ashland Avė. Chicago, HL| 
Phone Yards 1068

. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAOO, ILLINOIS 
Telefonas Yanls 5082

Valandos: — 8 iki 11 lt ryto:
5 po pietų iki 8 vak. Nedėllo
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.

rima surinkti visas milijo
nas, — Lietuvos Misija gali 
tik nusidžiaugti, tečiaus šios 
Misijos vardu turiu pažymė
ti, jbg teikimas Lietuvai viso
keriopos pagelbos, ypač for
moj Lietuvos Laisvės Pasko
los bonų pardavinėjimo, yra 
pavestas Lietuvos Misijai, 
kaipo teisėtai Lietuvos atsto
vybei. '

Todėl pilnai pritardamas ir 
pagirdamas Amerikos Lietu
vių Rymo Katalikų sumany
mą, turiu vienok pabrėžti ir 
griežtai reikalauti, idant vi
sos, pildant šį sumanymą, 
Lietuvos pagelbai surinktos ir 
suaukotos sumos butų priduo
damos Lietuvos Misijai drau
ge su apyskaitomis, idant 
Lietuvos Misija, kaipo teisė
tai atstovaujanti Lietuvos rei
kalus, galėtų visas tas aukas 
tinkamai perduoti Lietuvos 
vyriausybei.

Apie šitą mano padavadi- 
jimą prašau suteikti žinią a- 
tatinkamonis organizacijoms 
ir pirm pradedant vajų, iš
gauti nuo jfj tvirtą ant rašto 
pasižadėjimą, .jog visos surink
tos aukos bus drauge su at
skaitomis pristatytos Lietu
vos Misijai. Be šio-gi užtik-

(Tąsą ant 3 pusi.)

Phone Canal 257

DR. P. L ZAIATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

i , Chirurgas
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 Ik) 12 ryto; 1 iki
po piet 8 iki 9 vakare.

Dr. L L MAKARAS
Lėetavys Gydytojas ir Chirurgą* 
Ofisas 18808 So. Mlchigan Avė., 
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 Iki 4 po 

piet, 6:14 iki 8:30 vakare. 
Rmldenclja: 10(88 Psrry Ava., 

Tel. Pullman 141

PRAN KAIMAS

Dr. M. T. STRIKOLTS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas H 

Perkelia ofisų I People Teatrų
|141S W. 47th St. Tel. Boul. 180 

balandos: 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8
vak NedM. 18 iki 12 ryte.
Res. 2914 W. 48rd Street.

Nuo ryto iki piet.TH. MeKlnley 248 M

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  
Resld. 1188 Independence Blvd.

Telofiovias Van Buren >84

DR. A. A. ROTU,
Rasa* Gydytoja* Ir Chirurgą* 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 

Valkų lr visų chroniškų Ilgų
VALANDOS: 18—11 ryto 2—2 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėllomis 10—12 d. 
Ofisas 8864 So. Halsted S*.. CMeagn

Telefonas Drover 949S 
i'IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUl
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CIJOS RASTINĖS.

(Pradžia ant 2 pusi.)
rinimo jokis naujus vajus, kur
sai galėtų tik sumažinti pa
čių bonų pardavinėjimų, nėra 
leistinas.

Su pagarba,
J. Vileišis,

Liet. Misijos Pirm. 
Atsakymas.p. Vileišiui.

Spalio 19, 1920. 
-Jo Prakilnybei 
J. Vileišiui
Lietuvos Misijos Pirmininkui, 
257 W. 71st. Street,
New York City, N. Y. 
(ierbiainasis Tamista:— 

Atsakydamas j Tamstos laiš- 
iš Spalio 4 d., 1920 m., 
J—.reikalinga Tamstai pra- 

?yai kų:
anerikos Lietuvių Kata- 

Iikų visuomenės rengiamų- 
jame vajuje pirmoji doma bus 
kreipiama į Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonų pardavinėjimų 
ir todėl tasai vajus ne tik “ne 
sumažins pačių bonų parda
vinėjimo”, bet galime užtik
rinti gerbiamąjį Misijos pir- 
mininkų-žymiai pagelbės bo
nų pardavinėjimo reikalui. 
Turiu taip-pat pabrėžti, kad 
tame bonų pardavinėjimo 
darbe katalikų visuomenė 
veiks pilname susižinojime su 
Lietuvos paskolos stotimis, 
kurios, be abejo, siųs neatidė- 
liodanios Misijai visus gautus 
už bonus pinigus ir apyskai
tas.

2. Kai dėl aukų Lietuvos 
reikalams, kurias žada rinkti 
Tautos Fondas su pagelba 
kitų visuomeninių organizaci
jų, turiu gerbiamąjį Tamstų 
painformuoti, kad ir Tautos 
Fondas ir kitos musų didžio
sios organizacijoj yra inkor
poruotos sulig Suvienytų'Val
stijų įstatymų ir veikia sulig 
savo išimto earterio ir konsti
tucijos. Kaipo tokios, tos or
ganizacijos žino, kam jos pri
valo išduoti viso savo veikimo 
apyskaitas.

3. Kai dėl budo siuntimo 
pinigų į Lietuvų mes negali
me vaduoties Tamstos atsiim
tu mums padavadijimu nri 
tol, iki kol Suvienytų Valsti
jų valdžia neišleis atatinka
mo įstatymo, kurs įsakytų, 
kad visos Amerikiečių Lietu
vių aukos Lietuvos reikalams 
butų siunčiamos tik per ran
kas Lietuvos Atstovo. Kol 
(įar galime siųsti aukas ir ki

ls keliais, mes ir laikysimės
lame dalyke mums {/^valo

mos laisvės.
Su pagarba,

A. J. Valantiejus,
Federacijos Sekr.

Į LIETUVIAI AMERIKOJE.
Į būdama neskaitlingosnė ir silp- 
I niaus apginkluota, negalėjo prie-

Išo pragariškos ugnies atremti. Bet
Lietuviai dvasioje nei kiek nentl- 
puolė. Musų brolių Tėvynės mei- 

Lietuviai visu smarkumu ima.lė, troškimas jai laisvės užgrudė

NEWARK, N. J.

Visi Sujudo.

veikti. Sujudo kas gyvas. Tė
vynės nelaimė visus iššaukė 
darban. Savitarpiniai nesuti
kimai pamiršti. Kurie buvo 
rankas nuleidę ir nieko nevei
kė, dabar stojo darban.

juos. Išgirdus, kad pavojus išti
ko, kad plėšikai Lenkai nori pa
vergti Lietuvą, užvirė jų gyslose 
kraujas. Šiandie Lietuvos vyrai iš 
visų kraštų apsiginklavę kirviais, 
dalgiais, šakėmis tūkstančiais
traukia į Kauną, kad atremti 

Nesenai persiorganizavusi prįešą ir išguiti jį lauk už Tėvy
nės ribų. Tuomi tarpu plėšikaiNetvarko L. L._P. stotis visas 

pastangas deda, kad baigti sa
vo kvotų $75,000.00.

Kadangi visokeriopa pa
gelba Lietuvai reikalinga, tai 
ir aukų rinkimas kartu spar
čiai varomas. Nevvarkiečiai y- 
ra pasiryžę būtinai 1,000,000 
auks. aukų sudėti Lietuvos 
gynimui. Pusė jau sudėta. 
Antra pusė su paskuba ren
kama.

Nuo Spalio 17 d. iki 24 
suaukota 2,521 auks. Spalio 
24 d. stoties įrengtose prakal
bose, kur kalbėjo kun. J. Ži
lius, suaukota 3,600 auks. su
virš. Aukos kasdien plaukia. 
Aukoja paprasti darbininkė
liai po $200.00 ir daugiaus.

Bonų pardavinėjimo stoties 
sekretoriai, p. p. A. Staknys 
ir J. Brazas, užversti darbais, 
taip kad nei aukotojų vardų 
šiuo kartu neturi laiko pas
kelbti laikraščiuose. Ūpas 
Lietuvių labai pakilus. Atsi
minus, kad tų pusę milijono 
auksinų sudėjo tik apie 200 
asmenų, drąsiai galima tikė- 
ties, kad greit bus pripildyta 
ir antra pusė, nes su katrų 
dar neaukojusiu pasikalbi, 
tuojaus išgirsti atsakymų: 
“Ateinantį sekmadienį aš sa'- 
vo šimtinę atnešiu.”

Stotis ir rengiasi prie dide
lio darbo, kad dasiektį kiek
vienų Nevvarkietį Lietuvį ir 
išgirsti jo paties atsakymą, 
jei katras nepirks bono ar ne
aukos, kodėl neperka ar neau- 
koja. Yra vilties,, kad tokių 
Newarke neatsiras.

V—is.

ATSIŠAUKIMAS.

Prie Ginklo Lietuvos Piliečiai!

Lietuvos Bonas — Musų 
Kardas.

BROLAU Iii SESUTE:—
Mnsų brangią Tėvynę Lietuvą 

šiandien ištiko baisiausias pavo
jus. Musų Tėvynės širdį — Lie
tuvos sostinę Vilnių — užgrobė’ 
plėšikai Lenkai. Musų Tėvynės 
gynėjai — Lietuvos karuomenė—

Spalio 14, 1920. 
I*. James M. Cox 
Col umbus, Ohio.
Gerbiamas Tamsta:—

Lietuvių Rymo Katalikų 
Federacija reprezentuojanti vi
sas Lietuvių Rymo Katalikų 
organizacijas bei draugijas A- 
nierikoj, kurių narių skaičius 
siekia septynis šimtus penkias 
-dešimt tūkstančių, 750,000., 
savo metiniame susirinkime, 
laikytame Brooklyn‘e, N. Y. 
Spalio 7 d., 1920 m., nutarė 
paklausti Tamstos opinijos ir 
maldauja Tamstos atsakymo 
dėl publikacijos lietuviškuose 
laikraščiuose, kurių tarpe Fe
deracija turi gan didelę įtek
mę, kaslink sekančių klausi
mų:

Ar Tamsta tiki į principų 
(aulų liuoso apsisprendimo?

Jei Tamsta busi išrinktas 
Suvienytų Valstijų preziden
tu ar pilnai studijuosi Lietu- 
tos nepriklausomybės klausi

mų ir jei jis pasirodys Tams
tai aiškiu, ar pripažinsi Lietu
vų nepriklausomų valstybe?

Laukiantis nuo Tamstos at
sakymo palieku,

Su pagarba,
A. J. Valantiejus,

A. L. R. K. Fed. Sekr.

FederacijA, }>er A. J. Valan
tieji), gavo nuo demokratų 
kandidato į prezidentus seka
mų atsakymą:

“Aš neabejotinai pritariu 
savito tautų apsisprendimo 
principui, kurio tikslui jau y- 
ra pudėtas pamatas Tautų Ly
gos sutartyje; ir jei busiu iš
rinktas Suvienytų Valstijų 
prezidentu, aš pilnai studijuo
siu visų mažųjų valstybių 
klausimų, neišskiriant nei 'Lie
tuvos, taip kad dalykui esant 
aiškiu, tautinės liuosybės 
klausimas butų perstatytas 
sąžinei ir pasaulio visuomenės 
opinijai.

Su pagarba,
J. M. Cox.”

Lenkai iš Vilniaus pažada tuojaue 
užimti Kauną, jei tik nebus pa
tenkinti jų reikalavimai. Musų 
broliai ne tik kad nepaduos Kau
no, bet eis išvaduoti iš plėšikų 
Lenkų musų sostinę Vilnių. Bet 
priešai stipriai apsiginklavę.

Musų vyrai puolėsi ant jų su 
dalgiais ir kirviais. Atsivėrė ko
va. Paplūdo Lietuvos žemė musų 
brolių, kovojančių už Lietuvos 
liuosybę, krauju. Pasigirdo šauk
smai, dejavimai, vaitojimai. Bro
lau! Ar neskauda tau širdį ma
tant, kad brolis Lietuvis už savo ir 
tavo liuosybę bėga ant tvirtai ap
siginklavusio priešo su kirviu, 
krinta nuo jo kulkos ar kardo ir 
šaukiasi tavo pagelbos. Ar nusi- 
grįši tu nuo jo? Ar neteiksi jam 
pagelbos galėdamas? Tu šiandien 
kovos laukan pribūti negali. Jis, 
tavo brolis, aukoja savo gyvybę už 
Lietuvą. Bet jis neturi šautuvo, 
neturi kardo. Jis bėga ant priešo 
su kirviu. Jis puls greitai! Jo 
kraujas šauks atmonijimo tam, 
kurs galėjo, o nesuteikė jam pa
gelbos.

Lietuvi, lietuvaite! Plėšikai Len
kai plusta ant Lietuvos norėdami 
ją pavergti. Musų-gi vyrai gin
klų neturi! Suteik Lietuvai pas
kolą. Pirk Lietuvos bonų. Pirk 
tuojaus, nei valandėlės neatidėlio
damas. Kova Lietuvoje verda. 
Pirk Lietuvos bonų šiandie, o už 
dviejų dienų už tavo paskolintus 
pinigus Lietuvos kirviuoti, dal- 
giuoti vyrai turės jau šautuvus, 
kardus. Jei jau pirkai, atkartok 
antrą ir trečią kartą. Jei tavo pi
nigai bailkoje ar kur kitur, 
išlik dieną nuo darbo, atsiimk ir 
pilk Lietuvos Boną tuojaus.

Kitos Lietuvių kolonijos savo 
priedermę jau atliko. Nevvarkiečiai 
dar toli atsilikę. Mus kvota $75,- 
000.00, o bonų dar išparduota tik 
už $30,000.00 suvirš.

Spalio 13 d., 1920, viešas Lietu 
vių susirinkimas pripažino, kad 
kvota neperdidelė ir pasižadėjo 
išpirkti. Taip-gį tas pats susirin
kimas priėmė nusistatymą, kad 
kiekvienas Lietuvis, Lietuvė turi 
pirkti l>onų. Pasiturintieji, kurių 
turtas siekia virš $2,000.00, turi 
pirkti du lionu; kurių-gi turtas 
siekia $10,000.00, turi pirkti C bo
nus. Bonų komisija kas ketvirta
dienio vakarą laiko susirinkimus 
Lietuvių svetainėje ir ten meldžia 
mc ateiti ir nusipirkti.

Musų broliai Lietuvoje, išgirdę 
Lietuvos pavojų, nelaukė kol ateis 
juos kas varyti ar raginti į kovos 
lauką, bet patys pasigriebę gink
lus bėga. Nelauk, brolau, ir tu, 
kol tavęs paprašys, bet pats kuo- 
greičiausia skubėk ir pirk L. bo 
ną tuojaus. Tuojau išleisime (už 
kclctos dienų) visų pirkusių L. 
B. Miražą. Pasiskubink, kad ir ta
vo vardas ten butų.
Netvarko L. H. pardavimo išldiiį.

SHEBOYGAN, WIS.

2 dol. Po 1 dol.: J. Juknelie- 
nė, K. Liberis, O. Liberienė, 
M. Drasutis, J. Šalčius S. Bai
kauskas, V. Ragaišis, Š. Len
kauskas, K. Jenuliunas, J. Bu- 
vida, A. Čižauskas, J. Kaziu- 
nas, M. Kizeliauskas, J. Buti
nis, J. Baikauskas, J. Bru- 
sokas, V. Buvidienė, J. Bilą, 
A. Stauskas, J. Karosas, S. 
Brazaitis, P. Gelburda, A.Plet- 
kus, A. Čižauskas, J. Ermala, 
F. J. Čižanskas. Viso suauko
ta 42 dol. 45c. Aukos perduo
tos Labdarių draugijai.

Aš, kaipo to vakaro vedė
jas, Šv. Juozapo draugijos 
vardu visiems aukotojams ta
riu širdingą ačiū.

F. J. Olšauskas, 
Vakaro vedėjas.

A. A. ATSIiYMEJIMAS AMT JCSl' 
1LAVSIMO.

Pirma lauksiu nuo Jusu A. G. at
sakymo ant žemiau paduoto adreso:

Mlss A. M.
54 Dorothy Avc. Hamlramck, Midi.

A. PETRATI8 S. FABIJOMAS
A. PETRAT1S & Ca 

Mortgage Bank
REAL ESTATE—INSLRAMCE

European American Bnreaa 
Siunčia Pinigu*. Parduoda

Laivokortea 
MOT ARIJU AKS

800 W. SOth Btr, Chioago, M. 
Telephone Boulevard 011

-ybo» $toMAWs aa?
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra ĖATO- 
NIO. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vien*. Parduodama 
pas visos aptiekorlus.

WESTVILLE. ILL.

Apsidirbus su daržovėmis, 
radau daugiau laiko. Tai-gi ir 
“Draugui” pradėsiu suteikti 
žinių-žinelių iš musų koloni
jos Lietuvių gyvenimo.

Bėgyje keleto pastarųjų 
mėnesių, musų kolonijoj buvo 
surengta įvairių prakalbų, 
kuriose kalbėjo sveiki ir pro
tu ligoti prakalbininkai. Prie 
sveikųjų priskaitau tuos, ku
rie savo kalbose ragino žmo
nes prie tėvynės meilės, šelp
ti jų aukomis, pirkti L. L. P. 
bonų, šelpti našlaičius ir taip 
toliau. Prie protu sergančių 
priskaitau tuos, kurie niekino 
ir buvo priešingi visiems ge
riems darbams. Bet apie visus 
juos savo laiku buvo “Drau
ge” rašyta. Aš čia pabrėšiu 
apie kitką.

Musų kolonija nėra didelė, 
bet turime keturis mokinius, 
einančius a tirštesnį mokslų, t. 
y. p-lė Ona Karpavičiūtė, ku
ri jau antras metas mokinasi 
Šv. Kazimiero Akademijoj, 
Chicagoje, p-lė Ona Mureikai 
tė, Marijona Daujotaitė, Ne
teko sužinoti, kokias augštes- 
neg mokyklas jos lanko. Taip
gi turime vieną vyriškį, t. y. 
p. J. Stulginską, Liet. Steigia
mojo Seimo pirmininko Stul- 
ginsko brolio sūnų. Nežinau 
tik, kokių mokslo šakų pasi
ėmė mokinties.

Nešimai mus nezaležninkai 
turėjo iškilmes, kuriose žino
mas jų vyskupas “įšventino” 
sau pagelbininkų. Girdėjau, 
kad naujas “kunigužis” ko
kioje tai nezaležninkų parapi
joj vargonink. “Apeigos” 
buve penktadienyj, tai, anot 
nezaležninkų, naujas “kuni
gužis” negalėjo paglostyti 
jiems galvų. Ta atliko ant ry
tojaus, t. y. šeštadienyj.

Mainerio pati.

Lietuvos Misijos Antrašas: 
257 West 71 str., New York,

ANT PARDAVIMO
Gražus mūrinis namas ant 2 

lubu 4 ir 5 kambariai. Beis- 
mentas 7 piedu augščio. Žilu 
akmenų frontas ir graži yarda. 
Kaina $4,500.00.

Taipgi parsiduoda 6 kamba
riu ęottage. Mūrinis. Gas ir 
Electric ir Vanas Kaina 
$3,100.00

a PETKUS
Real Estate 

Loans & Fire 
• Insurance 

3402
S. Halsted St.

Chicago, Hl.

fel. Canal 6222

DR. C K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas

22A1 Wcst 22-nd & Bo. Lcavltt StsJ
Chicago.

•Valandos 9:30 A. M. to 12 N.^ 
1:00 P. M. to 8:00 P. M.

.......................................................................
Phone Boulevard 491

Ashland Jewelry Music Store
Specijales Columbia E 2 ’ Grafa- 

nola sn 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 
Grafonola su 12 rekordų $56.50. 
Casli ar ant išniokesčio. Naujausi lietu
viški rekordai.

Dideliame pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, dvi mon tai, žie
dai ir kiti auksinai dalykai.

4537 So. Ashlanu Avenue 
| Chicago, UI. _
nimiMniiiiinMimiminiiiiiiiNiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

DIDELIS IŠPARDAVIMAS.
Vartotų Karų 

Vartotų Truck’ų 
Ateikite

Subatoj ir Nedelioj tiktai 
50 karų

Turi būti parduota 
Vieta

Tuščias Lotas 
2340 Wabash Avenue 

Kaina $100 ir augščiau 
Ant lengvų Išmokesčių 

Be nuošimčio
Tiems kurie turės gerus refe-
renceš, parduosime ant

Installment Plano
Be nuošimčio

Karo Kaina Įmokėt Mėn.
reikia mokės.

$200 $75 25
300 100 30
400 150 35
500 175 40
600 200 45
700 250 50
800 300 55
900 325 55

1000 350 60

MUZIKA
BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas..

Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.
Mokinama {vairių muzikos šakų. Užsirašyti galima bile kada. 

3259 South Halsted Street ChicagoJlU.
Telefonas Boulevard 9244

B A. VILKAS ir B. KAZANAUl
REAL ESTATE

Turime daug įvairių namų ant pardavimo noi 
tieji įgyti savo nuosavų namą reikalaukite nuo 
pilno surašo. Priduodami savo vardą pravardė ir ari 
rašą per pačta. Skubinkite pasinauduoti iš progos, nJ 
namus parluodame labai greitai mus prieinamos kjfl 
nos. Norintieje parduoti namą ir gi kreipkitės pi 
mus, o mes patarnausime teisingai. Mes taipgi apsaug^ 
me namus ir rakandus nuo ugnies. Pinigus siunčii 
į Lietuva pagal dienos kurso. Pinigus skolinamą ai 
pirmo morgečio ir ant 6% nuošimčio.

VILKAS & KAZANAUSKAS CO.
2242 W. 23 Place Phone Canal IMS

MusųSaugok akių regėjimą

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil
uetą skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties j manę klausti 
patarimo dėl jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausį patarnavimą dėl 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ugos gydoma specljalisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JSHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Avė., Chicago. 
kertė 18tos gatvės: S-Clos lubos

K&mba.-is 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S aptiekos

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nedėllomis nuo 9 ryto iki 
12 d.

DR. S. BIEŽIS.
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 AVest 22nd Street

Tel.
Res. 8114 W. aucet

Tel. McKInley 4988

|Tw. rutkaSskas 1
ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty J:

Spalio 17 d. Švento Juoza
po draugija iškilmingai pa 
minėjo 20 metų gyvavimo su
kaktuves. Ryte bažnyčioje bu
vo pamaldos, <j vakare svetai
nėje programa. Kalbėjo kun. 
prof. P. Bučys. Žmonių buvo 
daug ir visi gėrėjosi jo gražia 
kalba. Užtat Šv. Juozapo 
draugija kun. Bučiui dideliai 
ačiuoja.

Per programą buvo rinki
mas atikų šelpiami našlaičių. 
Aukojo: kun. prof. P. Bnčy>

NAUJA KNYGA

BIBLIJOS
TYRINĖTOJAI
Ką manyti apie juos?
Kas tlnri susižinoti apie 

“Biblijos Tyrinėtojus” arba 
‘Biblijos studentus“, įsigykite 

šią knygelę.

Kaina 10c.
ir 2c. prisiuntimas. Galima sių
sti krasos ženkleliais.

Adresas:

“Draugas” Publ. Co. 
1800 W. 46th Str.

Chicago. HJ.

Nuošimčiu nereikės mokėt
Ateikite anksti 

Mes paimsime į mainus Jusu 
seną kara.

Nieko senesnio per 1912 iš
dirby stes)
Kas Pirmesnis tas Geresnis 

Atsiminkite Vieta 
Tuščias Lotas 

2340 Wabash Avenue

MITCMELL AUTO CO.
Subatoj ir Nedelioj Tiktai 

Giedra ar lietus Išpardavimas 
prasidės 9:00 išryto. 
“Pardavėjas kuris kalba Jū
sų liežuviu”
P. S. Karus galima matyti 
prieš pardavima 2328 Michi- 
gan Avenue.

Atdara Vakarais
1 > ................. . ' ■Į...

TH. Bonlevard 4*00 Drover 8448]
Dr. V. A. SZYMKEVICZ

Lietuviu Gydytoja*, Chirurgas ir 
Akuioraa.

3283 S. Halsted Rt. Chicago.
Valandos: 18—12 iš ryto 1—2 tr I
6—8 vakare Ned. 10—12 tš ryto.

K------

Ofisas DidmiestyJ:
29 South La Šalie Street

Kambarin 321 
Telefonas: Central 6300

Vakarais, 812 W. 33rd St.
Telefonas: Yards 4981

r 
i

S. D. LACHAWICZ
LlETUY Y&GRABORIL8, .

btamnujo laldntpv*** 04
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Preky
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specialiai dėl išmokėjimų
Lietuvoje.

Tas užtikrina siuntėją pini
gų per mus greitu išmokė 
ir pristatymu pilnos 
priėmėjui.

Atsiųskite mums Pašto Mo
ney Orderį, o mes, išmainę ant 
auksinų pagal dienos kurą, iš
duosime musų Money O
ant Lietuvos Banko, kurį 
tys pasiųskite Lietuvon.

Parduodame laivakortės į 
Lietuvą per Hamburgą, Liba- 
vą ir kitur. Atitraukiame gi
mines iš Lietuvos.

Darome daviernastis ir ki
tus dokumentus.

Musų Centralis Ofisas yra 
Chicagos vidurmiestyje.

AvlCLLLės gyventojų pato 
gurnui ofisas atdaras ir nedė
liotus.

Visais reikalais kreipkitės 
prie

Baltic Consulation Bureau, 
Ine.

35 So. Dearbdrn St.\ 
Chicago, IU.

Ti'lrfoM* Pallman
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 So. Mielilgan A ven ne 
s itnorlaid. m.

VAIAMDO8: n ryto iki 0 vakare J
£TH. Pnllman 342 ir S18O.

REGISTRACIJA.
Visų Amerikos Lietuvių Ex-Kareivių

Viai Amerikon Lietuviai ex-karelvial kurie tik eaate tarnavę 
užsiregistruokite prlslųjdanil aavo varda ir pravardė tr kur tarij 
nes J trumpą laikų visi žinosite kiek Lietnvii, tarn.n, tjim 
Yra Reikalinga ne mažiau kaip tukatantis liuoanorių LiataYtl 
reivių suvažiavimui tVashington, D. C. LapKriėlo mėnesi bus ps j 
suvažiavimo diena prIHpat atidarymą Suv. Vnlst. CongreflOj 
šiai tie reikalingi kurie tarnavo frontuose Ir tie kurio gyveni; 
Washingtono kad galj'tti pasiekti tą miestą savo lėšomis, nos 
mes pasimatysime su musu gerbemu Pres. W ii son o — Visi 
kitės rašydami "taip” kurie esate liuosnoriat | Wašhlngtoaą| 
dę iškarpą ir siųskite Šio adresu:

The Lithuanian Ex-Soldier Independent So<j 
Head Qu. 3402 So. tfalsted S t Cbicągo, I]

Kareivių Siįvnžiavlmas 1M Liet, 
ya^ąns .....------,.... iAvardė^ .'.: u

■■ ni J

:ai



ICAGOJE.
TALIKLšKOS ŠVENTĖS.

Trečiadienis. Lapkr. 3 d.. 
F(. Hubertas.

$btvirtadienis, Lapkr. 4 d., 
jKajrolius Bor., vysk.

LACIJOS PROJEKTŲ 
^MISIJOS SUSIRIN

KIMAS.
---------v-

L. R. K. Federacijos Chi 
Apskričio Projektu Ko

jos susirinkimas bus an- 
lienyje, Lapkričio 2 d.. 
to Apvaizdos parap. svet.,
iag'0 III. Valdyba.

lERE atrastas pųlic 
(ONOj MOTERS LAVONAS.

jinai ir su vaiku.

?nns Harold Foss, po- 
anipko šoferis, po 

tarnybos vakar išry-

iejo namo, manydamas 
:)S savo moterį miegan- 
i vaiku.
poros valandų jo mote- 
/vaiko lavonu ištraukta 

co ir paimta lavoninėm 
ežere atrado žuvinin-

fr kelias valandas nebuvo 
na, kas per vienu tuodu 

skenduoliu. Tik kuomet polic- 
ZnOnas Foss nerado namie mo
ters, nuvykęs lavoninėn tuo
jaus pažino. ..

’_Mrs. Foss s^-go per keletą'
H'si'i. Pirmi keturių (lie
jikai su išvažiavo
>av<lBM^^^3962 FJston

[turėjo sug- 
4gryžes

š darbo, turėjo ją lt rasti na-
• ... • -tt

nie. \
Neradęs jis telefonavo pas 

jos motiną. Pastaroji atsakė, 
5»d duktė su vaiku išvakaro 
švažiavusi namo.
Kadangi poliemonui buvo ži- 
loma apie atrastus ežere sken- 
luolins, jis tuojaus nuvyko lą- 
pninėn ir paržino ten savo mo- 
?rį su vaiku.
^Kaimynai pasakoja, jog po- 

Temono moteris išvakaro buvo 
larėjusi, bet tuojaus ir vėl iš
ėjusi. f;

Sakoma, jinai buvo įpratusi 
įVaikštinėties ežero pakraš- 
l iais. Del tamsumos gal jinai 
ėidama indribusi ežeran.

. ..<■----------------
PAŠAUTAS ELMHURST 

POLICIJOS VIRŠININKAS.

Be to, trys žmonės nužudyta.

Miestelio Elmhurst policijos 
ršininkas Harry C. Magers 
išauja^..kuomet jis mėgino 
rimuoti tris intariamus pie
tus. f
’ašautas viršininkas tečiaus 

tėjo dar pajėgų kelis kartus 
|^i į plėšikus. Vienas iš jų 

jutas. Paskui policija atra- 
įj pažeistų vienoj daržinėj, 

juo suareštuoti dar keli
^s.

įnešama, jog Magers pa- 
pavojingai. \ 

Įiadienigivakare ir nak- 
igoje nužudyta trys

TAI ATID4J0
STREIKĄ.

piienlAiių krautuvių 
nrie Vmvo nutarę 
E susi Aikuoti, strei- 

neapmbuotam lai- 
viiwičiai liepė

B d imti ir toles- 
pnBfeiriausią a

‘jiei^ užmokestį.

<įj

PROTOKOLAS A. L. K. 
LABD. SĄJUNGOS

CENTRO SUSIRINKI
MO.

L. R. K. Amer. Labd. Są
jungos Centro, po Šv. Antano 
globa, mėnesinis susirinkimas 
buvo trečiadienyje, Rugsėjo 
29 d.,, 1920 m. 8 valandą va
kare, Dievo Apveizdos para
pijos svetainėje, prie Union ir 
18-tos gatvių, Clucagpje.

Susirinkimą atidarė pirm. 
Antanas Nausėda malda.

1) Skaitymas protokolo iš 
pereito susirinkimo, kuris bu
vo priimtas.

2) Iššaukimas atstovų. At
stovai atsilankė iš sekančių 
kuopų: iš 1-mos, 3-čios, 5-tos. 
G-tos ir 8-tos. Taip-gi buvo at
stovų iš draugijų, gyvuojan
čių prie Dievo Apveizdos pa
rapijos: Šv. Jono Evangelisto 
ir Susivienijimo Brolių Lietu
vių.

3) Seimo komisijos raportas. 
Komisija pranešė, kad ren
giasi prie seimo ir Viskas pa
sekmingai eina. P-as St. Juče- 
vičius priminė, kad nevisos 
da kuopos prisiuntė draugijų 
antrašus ir prašė, kad kaip 
greičiau prisiųstų jam šiuo 
adresu: 726 Wėst 18-tli St. Giri 
cago, III.

Kilus klausimui, ar visos 
draugijos turės lygų sprendžia
mąjį balsą L. S. Seimo nutari
muose, daugumas atstovų suti
ko su sekančia nucknenė:

Visos ' draugijos, esančios 
Labd. Sąjungos garbės narė
mis, turės sprendžiamąjį bal
są. Draugijos nesančios garbės 
narėmis; turės patariamąjį bal
są.

P-as St. Jucevičius perstatė 
Seimo dienotvarkę. Visi atsto
vai ją priėmė. Dienotvarkė 
bus vėliau paskelbta.

Seimo užbaigimo vakarui 
pagaminti tikietus pavesta tai 
pačiai Seimo /engimo kdfcrisi- 
jai. •

4) Cliicagos Lietuvių Labd. 
Są-ga per advokatą Rutkauską 
prašė AVisconsino, Indiana ir 
Michigan valstijų valdžių lei
dimo organizuoti jose kuopas 
ir rinkti aukas Cbicagos naš
laičių prieglaudai.

Mieli i gano valstijos valdžia 
davė leidimą organizuoti kuo
pas ir rinkti aukas jos valsti
joje, tik reikalavo, kad regis
truojant cbarterį butų parody
ta kaipo vyriausia agentūra 
toj valstijoje. Tat Centras į- 
galioja 19-tą kuopą Detroit, 
Micb. kaipir apskritį Labd. 
Sąjungos Micbigano valstijo
je.

Wis. ir Ind. valstijų sekreto
riai pranešė, kad jų valstijų 
konstitucijos neleidžia rink
ti aukų gyvuojančios įstai
goms kitose valstijose, bet 
prielankiai atsineša į Labd. 
Sąjungą.

5) Reikale rinkimo auka In
diana ir Wis. valstijose Cen
tras pageidauja^ kad tenai gy
vuojančios kuopos prašytų lei
dimo savo valdžių, o, be abejo
nės, jos netrukdys to prakil
naus darbo.

G-) Atstovai' 5-tos kuopos 
pranešė, kad garbės narių su
rašė, tilpusiame dienraštyje 
“Drauge” įvyko klaidų, nes 
kai-kurių ‘visai nebuvo pažy
mėta. 5-tos kuopos valdyba »r 
garbės narių agitatorius Juli
jonas Šliogeris pasižadėjo klai
das pataisyti.

Sekantis centro susi rink’mas 
įvyks sekniadienyj, Spalio 
(Oct.) 31 d.

T
Susirinkimą uždarė pirm. 

Ant. Nausėda malda.
Jonas Purtokas,

~ L. S. Centro rašt.,
. 4441 S. Washtena\v 'Av. 

Chicago, UI.

IŠ BRIGHTON PARKO.

(Pabaiga aukotojų surašo)
Nameikis, M. Norvilą, S. Pane
lius, S. Paulikonia, A. ftriupsa, B. 
Nenortoms, J. Stankus, V. Gri
gaitis, F. Burgaila, A. Petraitis, 
V. Vilkenas, J. Šarka, F. Nike
lis, A. Kalvaitis, A. Geižus, A. 
Brais, K. Mikšis, K. Černius, P. 
Audenis, V./Valentinas, A. Ba- 
nis, J. Sinulskis, P. Vizbaras, J. 
Vilimas, K. Kuzauskis, A. Gubys- 
ta, I. Radvila, A. Genevičius, F. 
Genis, R. Zaida, A. J. Momen
tas, V. Bytautas, A. Žalys, A. 
Rudaks, K. Murga, P. Venzelis
J. Armonas, P. Jo, J. Srogas,
J. Klimas, P. Rakauskas, A. Mik- 
štis, Pr. Kazlauskas, P. Dišis, Z. 
Grigonis, K. Areišauskas, N. Žiau- 
brienė, K. Pinas, K. Gedminas, A. 
Blaževičius, N. J. Pauliuj B. 
Pranekevičienė, V. Jaurė, J. Pet
rauskas, L. Šnuras, A. Gricius, 
V. Doinkus, J. Iringis, K. Iringis, 
O, Atkoeaitė, S. Cibikauskaitė, J. 
Leikauskas, J. Šimskevieius, S. 
Petrauskas, E. Birgelienė, J. Sa
vickas, S. Kavalaugkas, J. Ribi
kauskas, J. Žiekaitis, J. Rudys, D. 
Varnas, P. Veršienė, I. Žalys J. 
Viktoravičia, P. Paliukonis, Z. 
Kūkalis, Z. Barauskas, K. Butkus,
K. Pranekunas, A. Gedvilas, A. 
Nenartonis, J. Milkis, S. Vedra, 
J. Zaleskis, M. Šimkus, K. Ken- 
daris, J. Blažės, K. Kamorauska3, 
J. Abramavičia, J. Siliniko, J. 
Petraitis, J. Urba, J. Vabalas, P. 
Šalčius, F. .Lernatas, A. Svazdas, 
N. N., O. NaCsutienė, V. Kilkius, 
M. Kilkienė, P. Juozaitis, P. biu
ras, J. Kaniauskas, J. Merkelis, 
J.-Sereiko, J. Juškevičius, P. Ba-
nelis, J. Gaižauskas,, J. Saulis, J. v • zJakulis, J. Milkius,( A. Šjnokas, 
J. Radvilas, M. Grįncaitė, O. Sa- 
kunienė, A. Račkienė, A. Barščius, 
A. Žylienė, E. Statkienė, J. Daug
noras, S. Markūnas, Mj Pranec- 
kis, J. Kuzokevič, V. Sliaudans, 
J. Kumpoms, J. Ribinskas, U. Dau 
senienė, F. Paukštienė, E. Valia, 
J. Sarpis, T. Kubilius, J. Civiliš
kas, S. A. Zolp, J. Gastautas, J. 
Verblauskas, J. Vaisias, D. Kli
mas, J. Petrus, Z. Lekauskas, J. 
Plaukius, V. Raila. P. Raila, S. 
Us. i, J. Juška, M. Jankus, J. 
Mariin, J. Sutkus, J. Didžgalvis, 
Z. Butkus, S. Navickas, St. Jo- 
kubowt.kis, J. Atkočaitis, K. Pa- 
sakalis, J. Miliukis.

VYČIAMS ŽINOTINA.

Šiuomi pranešam, kad Lietu
vos Vyčių Čhicagos Apskritis 
rengia nepaprastą šeimininį 
vakarėlį pagerbimui “Vyčio” 
redaktorio p. J. Karoso ir p. 
Sabonių. Vakarėlis rengiamas 
trečiadienyj, Lapkr. 10 d.,
Dievo Apveizdos par. svet.

Buvo sutarta vakarėlį reng
ti trečiadienyj, Lapkr.3 d., 
bet svarbių priežasčių delei 
liko nukelta į Lapkr. 10 d.

Visi kviečiami koskaitlin- 
giausia. atsilankyti.

' Rengimo Komisija.

PRANEŠIMAI,
SUS. L. R. K. AM. CHICA

GOS APSKR. KUOPŲ
DOMEI.

Šiuomi pranešu, jog šių metų 
paskutinis ir podraug priešmetl- 
nis S. L. R. K. A. Ch. Apskričio 
susirinkimas įvyks gruodžio 12 d., 
4 vai. po pietų, Šv. Jurgio parap. 
svet., 32ro pi. ir Auburn avė.

Tat kuopos malonėkit^ išank- 
sto išrinkti atstovus, t. y. arti
miausiame susirinkime, nelaukda
mi paskutinio, kad neatsitiktų 
taip, kaip su pirmesniais Apskr. 
susirinkimais, kurie neįvyko, nes 
buvo pervėlai garsinami. Kuopos 
nesuspėjo iJįrinkti atstovų. Nepa-

DRAUGAS Antradienis, Lapkr. ~2, 1920

mirškite to svarbaus, prieimetinio 
susirinkimo, nes bus renkama at
einantiems metams valdyba.

ApsAr. fifw.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
STOCK YARDŲ DAR

BININKAMS.

Šiuomi pranešame Lietuviams, 
dirbantiems Stock Yarduose, kad 
susirinktumėt į masinį susirinkimą 
Lapkričio 2 ir 5 dienomis.

Pirmas susirinkimas (Lapkr. 2 
d.) bus p, J. J. Elius svet., 4600 
So. Wood St., 7:30 vai. vak.

Antras (Lapkr. 5 d,) yk Micke
vičiaus svet., 3210 So. Morgan St. 
ir-gi 7:30 vai. vak.

Bus kalbėtojai, kurie išaiškins 
Lietuvių ir Anglu kalbose dabar
tinę ,nųs padėtį, taipogi apie pa
kėlimą algų ir-“kiek pay”.

Kviečia visus,
Lietuvių ak yrius 257.

Ar Esi Prisirengęs
• - s*

Del Blogu Laiku
Kurie gali ateiti Bedarbėj ar Ligoj?

»
Ar Tu turi pasidėjęs, Jeigu Ne, — Tai Pradėk Dabar Kol Dar Dirbi

Tu Jausiesi Kaip Namie Šiame- Banke Nors Ir Nei Vieno Žodžio 

Nemoki Angliškai, Užtai Čionai Lietuviškai Kalbama.

. REIKALINGA.

Mergina prityrusi pardavi
nėjime, drabužiu krautuvėj. 
Turi mokėti Lietuviškai ir 
Lenkiškai. Atsišaukite tuojaus

THE STAR •' •*»- -- X.
\ Iz. Nausieda, savininkas 

4605 S. Ashland Avė. Chicago.

PEOPLES s BANK
Reikia merginos prie namu <larbov 

Maža šeimyna valgis ir kambarys su 
visais patogumais. Kreipkities:
2229 W. 43 St. TeL McKinley 3287

Bankas Ant Kampo _ 
47-tos Gat. ir Ashland Avė.

Chicago

PUIKI FARMA
40 akriu be triobų Michigan Vai. 

labai geroje vietoje. Galima pirkti 
ant lšmokesčio.
Francis Klbort Room 815

117 N. Dcarbom St.

RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS.
Beveik uždyka, 3 šmotų Parlor Se

tas Phonografas. Divonal, Valgomojo 
kambario miegamojo kambario ra
kandai taip geri kaip nauji.

Atsišaukite
5221 Michigan Avc lst Apt.

Parsiduoda bučerne ir grocerne 
geroj vietoj Brighton Parke. Turi bū
ti parduota trumpu laiku, »priežastj 
patirsite ant vietos. Atsišaukite j
\ “Draugo” Admfnastraclja 

2334 So. Oakley: Avenue
K. N.

LIETUVIAI Važiuokit Tiesiog į LIETUVĄ
Kaina į Eitkūnus $106.70 

Liepoją $145.00

Parsiduoda labai pigiai, Mūrinis 
—Medinis namas, ant vieno loto. Sa
vininkas turi apleisti šitų. Sali—atsi
šaukite tuojaus. Namas yra 956 W. 
36 St. Klauskite apie išlygas

960 W. 36 Street

' . . . . . ... •
Pasportus parūpiname greitai ir atsakančiai. Pinigus siunčiame pagal Dienos

Kurso, o ant sumos virš $1,000.00 dar pigiau.

Šimtai žmonių išvažiavo per mus ir visi pasiekę Lietuva laimingai. '

2 lotai ant 63rd S. arti Campbell Av.
už $5000.00 verti $9000.00. Tame pa
čiame bloke nori $4500.00 už pačius 
lotus. 6 3rd St. bussiness gatve kuri 
turi didžiausia ateiti.

Kas pirks tos dų lotų ir palaikis 
metus lengvai uždirbs $4000—$5000 
dolierių. Savininkas išvažiuoja i Cali- 
fornia. Reikia^tiktai inešti $2000 dol. 
Pirk šiandienų ryto bus parvelai.

FRANCIS KIBORT Room 615 
117 North Dearborn St.

A. PETRATIS
I

S. L. FABIAN

DYKAI.
visi reikalingi dokumentai dėl atgabe
nimo tavo šeimynos iš Europos

Piningai Persiunčiami 
Žemiausia kaina ) visų dalis Euro
pos. Pristatymas gvarantuojamas. (

šifkarte Parduodamos | ilrcmcn 
-Hamburgą Čiopoj ų Ir Rign

Originales kainos

ATLAS TRAVEL SERVICE CO.
' A. Hersseg, Mgr.

127 Washington Str.—Ncw York City 
Rector St. Subway * Elevator Statton 

Arti Liberty Street Ferry

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
' A. PETRATIS ir S. L FABIAN Vedėjai.

899 West 35-th St., (kampas Halsted) Chicago, III.
Adara Vakarais: Utarn. Ketver. ir Subat. iki 9 vai.
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| Kokią Kalėdų Dovaną |
Į Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon? j

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

sutems ir giminėms kurię iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau tie keli dolie- 5 
riai nieks, o jiems didele pagelba ir džiaugsma suteiksi.

Čia galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus ir drabužius Lietuvon.
Baksus siuntimo daigtų Lietuvon galima gauti pas mus už prieina-, 
ma kaina. " ■

Šį Bendrovė dabar parduoda savo Šerus po $6.00 viena, pasi
skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laikų šėrų kaina pakils.

3Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus g 
teisingai ir sąžiniškai. Už darba garantuojame.

, \ ' t į

Lithuanian Sales Corporation 1
Main Office Chicago Branch Office

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

VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utarninkais, Ketvergais ir Subatomia S 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.
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Dr. A. L. Yuška
1900 S. Halsted Str.

Tel Canal 2118
Valandos: 10 ryto Iki 3 vakar* 

Gyvenimą*
2811 W. 68rd Str.

Tel Proapeet 1466.

Telefonas Boulevard 81M

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

8831 South Halsted Street 
Valandos: 2—12 A. M.

1—8; 7—• P. M.




