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LIETUVOS PASKOLOS
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Bolševikai Nužudė Tar
navusį Lietuvos Ar- 

r mijoje Kapitoną
PRANEŠAMA, BOLŠEVIKAI 

JAU INSILAUŽE KRIMAN
Italija Stato Ultimatumą Serbų 

Vyriausybei
NUŽUDYTAS KAPITONAS 

KILPATRICK.

Washingtone apie tai dar ne
turima ižnių.

Londonas, Lapkr. 11. — Iš 
Sevastopolio Reuteriui depe
šoje sakoma, kad pietinėj Ru
sijoj bolševikai brutaliai nu
žudė Amerikos jjaudonojo 
Kryžiaus atstovą, kapitoną 
Kilpatrick.. Su juo nužudytos 
ir dvi nursės.

Kapitonas Kilpatrick nelai
svėn paimtas miestelyj Saika
vo, šalimais Krimo, kuomet 
miestelį buvo užpuolusi bol
ševikų raitarija.

Washingtone neturima žinių.

Washington, Lapkr. 11. — 
Valstybės departamentas gavo 
žinių, jog Raudonojo Kryžiaus 
kopitouas Kilpatrick paimtas 
bolševikų nelaisvėn pietinėj 
Rusijoj. Bet- departamentas 
neturi žinių apie jo nužudy
mą.

Sulig pranešimų, kapitonas 
Kilpatrick paskutiniu kartu 
buvęs matytas Spalių 30 mies
te Novo-Aleksiejevske. Nuo to 
laiko niekam netekę susieiti 

juoiu nuo.

Prancūzijoje.

Kapit. Kilpatrick iš Cam- 
den, Ala. Pirm karo jis leido 
provincijonalį laikraštį. Karo 
metu tarnavo amerikoniškoj 
armijoj Prancūzijoj. Buvo lei
tenantu lauko artilerijoje. Po 
armisticijos jis inėjo vienon 
taikos komisijom į

Iš S. Valstijų armijos jis 
pasiliuosavo Rugsėjyj, 1919 
m., Paryžiuje. Po to taikos 
komisijoje tarnavp kaipo civi
lis žmogus.
Tarnavo Lietuvos armijoje.

Kuomet ta komisija buvo 
paliuosuota nuo tarnybos, 
Kilpatrick įstojo Lietuvos ar- 
mijon kapitono rangoje su 
daugeliu kitų Amerikonų.

Paskui jis tarnavo keletą 
Snėnesių karo fronte, veikda
mas prieš bolševikus.

Kuomet Lietuva pabaigė 
arą sn bolševikais, jis pasi. 
.nosavo iš Lietuvos armijos 

iškeliavo Paryžiun. Tenai 
et įstojo Amerikos Raudo- 

Kryžiaus organizacijon. 
iausia jis buvo pasiųstas

RAUDONOJI ARMIJA KRI- 
ME.

Z
Sakoma, perėjusi upę Sivač.

Londonas, Lapkr. . 11— 0- 
ficijaliam iš Maskvos praneši
me šakuma, jog sovietų armi
ja pagaliaus įsilaužusi Kri
man.

Pranešime pasakyta:
“Perekopo apylinkėse mes 

mušamės su tikslu paimti prie
šininko pozicijas.-5
“Toliaus į rytus po žiauraus 

mūšio mums pavyko persimes
ti per upę Sivač ir ineiti pa- 
čian Krimo pusiausalin.”

WR ANG ELI O KARUOME
NĖ PASEKMINGAI ATSI-

METUSI.

Tokių žinių apturėta Pary
žiuje.

Paryžius, Lapkr. 1. — Iš 
Sevastopolio čia pranešta, kad 
gen. Wrangelio karuomenės at 
simetimas Kriman atliktas pa
sekmingai, tvarkingai ir be 
didelių karuomenei nuostolių.

Toliaus pranešta, jog tos at- 
simetusios karuomenės dvasia 
pakilusi. Gi patsai gen. Wran- 
gel pilnai pasitikįs Atlaikyti 
bolševikų spaudimą ir jokiuo 
budu jų neįsileisti Krimo pu
siausalin.

Pareikšta, kad gen. Wran- 
gelio karuomenės atsimetimas 
Kriman atliktas ne be prie
žasčių. Svarbiausioji priežas
tis — tai bolševikų armijos 
skaitlingumas, kur-kas vir
šijantis gen. Wrangelio karei
vių skaitlingumą.

SUDINAMITUOTA KLEBO
NIJA.

Struthers, Ohio, Lapkr. 11. 
— čia aną naktį sudinamituo- 
la Šventosios Trejybės Čekų- 
Slovakų katalikų parapijos 
klebonija.

Niekas nesužeistas. Sako
ma, parapijinių nesutikimų 
pasekmės.

į Konstantinopolį ir iš ten į 
pietinę Rusiją.

Karo departanfente užre- 
korduota, jog artimiausia jo 
gimine yra jo Resno Lilda M. 

•Kilpatrick, gyvenanti Cam- 
| den, Ala.

ITALIJA STOVI UŽ FIUME 
NEPRIKLAUSOMYBĘ.

Reikalauja teritorijalių gva- 
rantijų.

Rapallo, Italija, Lapkr. 11.
— Čia Jugoslavijos ir Italijos 
delegacijos veda tarybas Ad- 
riatiikos pakraščių klausime.

Po ilgų derybų Italijos už
rubežinių reikalų ministeris 
grafas Sforza, Italų delegaci
jos pirmininkas, pagaliaus pa
davė Jugoslaviams (Serbams) 
ultimatumą, kaipo mažiausius 
reikalavimus. A

Tie reikalavimai yra:
1. Italijai turi būt atiduota 

Istrijos parubežių plotai, inė
mus Julian alpas, Nevaso kal
nas ir geležinkelis iš Fiume į 
Šv. Petro sujungimą.

2. Teritorijaliai plotai tarpe 
Fiume ir Italijos.

Fiume laisva.

3. Fiume turi pasilikti ne
priklausoma valstybė ir nieko 
bendra neturėti su Tautų Są
junga.

4. Italija aneksuoja salas 
Lussin-Piccolo ir Cherso.

5. Strateginiais tikslais ane
ksuoja keletą Jugoslavijos sa
lų-

6. Italija aneksuoją Žara.
7. Reikalauja gvarantijos 

apsaugoti Italų gyventojų ma
žumą Dalmatijoje, kurią Ser
bai valdo.

8. Serbija demilitarizuoja 
kai-kųrias Dalmatijos pozici
jas.

Augšti reikalavimai.

Jugoslavijos delegacija tuos
reikalavimus priėmė ir pažy- Baltimorė, Md., Lapkr. 11. 
įnėjo, kad jie labai peraugšti, — 12,000 darbininkų, dirban-
nors Italai tvirtina, kad tai 
mažiausi.

Delegacija pareiškė, kad rei
kalavimai nuodugniai bus per
kratyti ir Italijai bus duotas 
atsakymas.

MAISTAS — VOKIEČIAMS 
SVARBIAUSIAS DAIKTAS.

Pienuojama padidinti produk
ciją.

Berlynas, Lapkr. 11. — Vo
kietijos maisto ministeris An- 
dreas Hermes vyriausiąjam 
parlamento (Reichstago) ko
mitetui pranešė, kad vyriau
sybė darbuojasi ir turi vilties 
pagerinti Vokietijoje maisto 
stovį. Tas, sakė, bus padaryta 
padidinant produkciją namie, 
palengvinant importą ir ge
riau patvarkant maisto pas- \neliu automobiliu 
kirstymą.

Išvežiojimas javų iš viduri
nės Vokietijos šiandie vis dar 
apsunkintas. Vyriausybė tad 
mėgina bendran darban pat
raukti federatives šalis ir pa
čius javų gamintojus.

Burokinio cukraus produk
cija, anot ministerio, didėjan
ti. Bet vistiek cukraus perma- 
ža ir cukrus tolesniai gyven
tojams bus racijonūojamas 
(padalinamas paskirtomis kie
kybėmis.

61 RADIKALAS PRISTA
TYTA ELLIS SALON.

Matyt, jie visi bus deportuoti.

New York, Lapkr. 11. — 
Dviem specijaliais geležinke
lio vagonais su sargyba iš Chi
cagos ir vakarinių valstijų čia 
pristatyta 61 svetimšalis ra
dikalas.

Visi tuojaus paimti Ellis sa
lon, iš kur jie bus deportuoja
mi Europon.

Vienas iš radikalų vadinasi 
Paul Mozuris. Ellis salos val
džiai jis žinomas kaipo des- 
peratinis radikalas. Nes' pra
eito Birželio mėnesį jis iš sa
los pabėgo, išplaukdamas į 
pakraščiui.

Paskui [jis buvo ir vėl su
imtas Michigano valstijoje ir 
buvo laikomas Chicagoje po 
užraktu.

Mozuris yra Lietuvis. Jis 
negreit bus deportuotas Lie
tuvon. N e,s kuomet valdinin
kai jį išklausinėdami prisimi
nė kituomet įvykusią eksplio- 
ziją Wall gatvėje, Mozuris į 
tai atkakliai atsinešė.

150,000 BEDARBIŲ NEW 
YORKE.

New York, Lapkr. 11. — Pa
skelbta, kad šfcjdie čia ^7“/,-
ma apie ĮJOTI b«larb,nuian-Įr rv, ...
čių žmonių. Iš to skaitliaus e- 
sama 90,000 tik vienų rubsiu- 
vių.

DARBININKAI NENORI DI
DESNIŲ UŽMOKESČIŲ.

čių prie statymo naiųų, did
žiuma balsų atmetė sumany
mą reikalauti $1.00 už valan
dą darbo vietoje šiandie gau
namų 90c. valandoje.

NELAIMĖS SU AUTOMO
BILIAIS.

Nežudytas 74 metų žmogus.

Pojicija ieško šeferio su di
deliu automobiliu. Jis suvaži
nėjo Robert Reilly, 74 m„ jo 
namų priešakyj, 1645 Ogden 
avė.

Suvažinėjęs žmogų šoferis 
nesustojo ir nuvažiavo. Senio 
sūnūs nugirdo tėvo kliksmą. 
Išbėgo gatvėn ir tėvą įnešė 
į vidų. Tasai veikiai mirė.

Englewood policija suareš
tavo 4 žmones, važiavusius di- 

kurs ties 
Garfield boul. ir Western avė. 
atsitrenkęs į vieną medį. Nuo 
to susitrertkimo žuvo Samuel 
Pier.

Charles Collins, važiuoda
mas automobiliu, suvažinėjo 
John Mahon, 37 metų. Nelai
mė įvyko ant kampo Michi
gan avė. ir 8 gat. Mahon mi
rė.

Arthur Friese su automobi
liu suvažinėjo Nicbolas Kap- 
sian, 57 metų, 843 Orand avė.

Suareštuotas John Bortrski, 
38 metų, 11956 Prairie avė. 
Jis, sakoma, girtas būdamas 
automobiliu važiavęs. Suareš
tuotas, kuomet užvažiavęs ant 
vežimo, kurio vežėjas sužeis
tas.

ORAS: Šiandie apsiniauku 
ir nepastovus oras; vakare 
šalčiau; rytoj gana šalta; 
smarkus šiaurvakariniai vėjai.
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50,000 VOKIEČIŲ KAREI
VIŲ LIETUVOJE?

PARYŽIUS, Lapkr. 11. — 
Prancūzijos užrubežinių reika
lų ofisas iš militarinių vers
mių gavęs informacijų, kad 
50,000 Vokiečių kareivių su 
oficierais ir didele kiekybe 
^medžiagos iš rytinės Prūsijos 
inėjo Lietuvon praeitomis tri
mis savaitėmis.

Užrubežinių reikalų ofisas 
nuomoniauja, kad ar tik Vo
kiečiai monarchistai išnaujo 
nemėginsią griauti šiandieni
nės Vokiečių valdžios.

Prancūzai sako, kad toks 
didis Vokiečių skaitlius Lietu
viams gelbėti, vargiai esąs rei
kalingas.

Tas klausimas busiąs paduo
tas Tautų Sąjungai.

NAUJAS POLICIJOS VIR
ŠININKAS CHICAGOJE.
Miesto majoras Thompson 

vakar privertė policijos virši
ninką Garrity rezignuoti ir 
tuojaus nauju viršininku pas
kyrė Charles C. Fitzmorris, 
dar nesenai buvusį savo sek
retorių.

Naujam viršininkui įsakyta

piktadarybes, kokių Chicagoje 
je baisiai daug priviso.

ARMISTICIJOS DIENA.

Lapkričio 11 d. Chicagoje 
paminima dviejų metų armis
ticijos sukaktuvės. Sukaktu
vės paminimos prakalbomis ir 
kitokiomis rimtomis pramo
gomis.

VOKIETIJA BIJOSI SPAR 
TAKŲ REVOLIUCIJOS.

Įžiūrimas Munichas, kaipo 
centras.

Berlynas, Lapkr. 10. — Vo
kietijos socijalistų vyriausybė 
bijosi naujos, šiuo kartu spar
takų (Vokiečių bolševikų), re
voliucijos.

Vokietijos spartakai turėjo 
du paminėjimu sukaktuvių. 
Paminėta trijų metų sukaktu
vės kaip gyvuoja Rusijoje 
bolševikų sovietai. Praeitą an
tradienį paminėta Vokietijos 
revoliucijos sukaktuvės.

Vienu ir kitu kartu Vokieti
jos vyriausybė buvo laukusi 
sukilimų. Tam tikslui buvo 
pagaminta karuomenė. Soci- 
jalistai ministeriai buvo pasi
gaminę bėgti iš Berlyno, jei 
pasidarytų karšta.

Bet abudu spartakų pami
nėjimai praėjo be ypatingų 
apsireiškimų.

Rytoj spartakai da paminės 
armisticijos dieną. Vyriausy
bė labjausia bijosi tos dienos. 
Nes spartakai (jie-gi komuni
stai) ruošiasi visur visus dar
bininkus tą dieną suturėti nuo 
darbo ir patraukti juos įzsalvo 
susirinkimus.

Gal ir tasai paminėjimas 
praeis be nieko. Bet niekas ne
gali pasakyti, kas gali įvykti.

Bavarija — centras.

Kaip čia, Jaip visoj Vokie
tijoj daug kalbama apie gali

BRIDGEPORTAS DAVĖ 
$5,600.

^Lapkričio 10 vakare Fede
racijos Chicagos apskričio 
prakalbos įvyko šv. Jurgio pa
rapijos salėje (Bridgeporte).

šv. Jurgio parapijos Lietu
viai pasižymėjo kaip ir visuo
met. Tėvynės Lietuvos laisvės 
gynimui paklojo PENKIS

TŪKSTANČIUS ŠEŠIS ŠIM
TUS DOL. ($6,024 AUKŲ IR 
$5,000 BONŲ).

Kasgi čia gali lenktyniauti 
su šitos parapijos Lietuviais? 
Jie pirmutiniai visuose tautos 
reikaluose. Ir taip visais lai
kais.

Kova už Tėvynės laisvę vi
sus sujungia krūvon. Ir štai 
kokias gausias pasekmes duo
da.

Susirinkime kalbėjo tiktai 
vienas gerb. kun. Petraitis.

Report.

SUAREŠTUOTAS KONG-
RESMANAS.

- ----- /-
Washington, Lapkr. 11. — 

Vietos policija suareštavo Ga- 
rrett, kongreso atstovą iš Te- 
nnessee valstijos. Automobi
liu važiuodamas jis pažeidė 
vieną moteriškę. Policija tvir
tina, (kad važiuodamas buvęs 
gerai “išsimaukęs” svaigalų. 
Paliuosuotas po $500 paranka.

ALBANIJA NORI GAUTI 
PASKOLOS.

Washington, Lapkr. 11. — 
Albanijos komisijonierius Che- 
krezi čia pranešė, kad Alba
nija nori gauti paskolos nuo 
Amerikos bankininkų.

mą revoliuciją, kuri gali įvyk
ti, jei ne tuojaus, tai paskiau.

Revoliucijos centras — tai 
Bavarijos sostinė Munichas. 
Tenai suokalbiauja ir ginklus 
kala ne vieni komunistai. JTe- 
nai stiprėja ir monarchistai.

Revoliucija ten tuo labjaus 
galima, nes talkininkai parei
kalavo nuginkluoti Bavarų pi
liečių miliciją, kurioje Pran
cūzai įžiūrėjo sau kokį tai pa
vojų.

Pranešta, jog Bavarų mili
cija nebusianti nuginkluota, 
nežiūrint talkininkų reikalavi
mo. Nes ji reikalinga malšin
ti prainatomą šiokią ir.kito
kių revoliuciją.

Komendantas — monachis 
tas.

Bavarų piliečių milicijos 
vyriausias vadas (komendan
tas) yra gen. von Escherich. 
Jis pats yra monarchistas. 
Taippat didis komunistų 
(spartakų) priešininkas. Baisu 
kad tie roilicijantai neimtų šu
tyti spartakų šitiems iškil- 
miaujant ir neduotų pradžios 
sukilimui.

Kaip Muniche, taip kituose 
Bavarijos miestuose milicijan- 
tai gatvėmis paroduoja, išrei
kšdami paklusnybę savo va
dui.

Socijalistų laikraščiai tyli. 
Bet kiti rašo apie spartakų 
8ėbravimąsi su Rusijos bolše
vikais ir apie galimą revoliu
ciją.

PRANEŠIMAS.
Apie Labdarybės Seimą.

Vakarykščiame “Draup“ 
num. šitoje vietoje tilpo Lab
daringosios Sąjungos Praneši
mas, kad jos Seimas busiąs 
Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje, o ne šv. Jurgio, 
kaip buvo sutarta pirmiau. 
Tas pranešimas yra abejoti 
nas, nes Labdaringos Draugi
jos direktorių posėdije pirnuv— 
dienije 8 Lapkričio kun. Kru
šas žadėjo susižinoti su kun. 
Daugiu, užkviestuoju iš Mik 
vraukees misijonorium, ar ne
galima bus Misijų perkelti ki
ton dienon. Kada tas susižino
jimas įvyks, tada bus paskelb
ta kur Seimas įvyks: ar šv. 
Jurgio, ar Dievo Apveizdos 
parapijoje.

“Draugo” Redakcija.

BALTIMORIEČIAI VAROSI 
PIRMYN. <0

KLOJA AUKAS ANT TĖ
VYNĖS AUKURO.

Baltimorė, Md., (korespon
dencija). — Vietos Lietuviai 
atliko jau trečią iš eilės ata
ką prieš "Paliokus. Nors jau ir 
buvo kalbama, jog didžiausias 
puolimas perėjęs ir subruzdi
mas pasibaigęs. Nors buvo sa
koma, ir ką-gi tasai mažas bū
relis, girdi, kaip kad Tautos 
Fondo 6 skyrius, gali pasiro
dyti.

Tečiaus to skyriaus pėsti
ninkų pulkas, pasitikėdamas 
savo spėkomis ir nepaprasta 
narsa, Lapkričio 7 d. atliko 
dar vieną puolimą prieš Pa
liokus. Du šimtai žmonių kaip 
bematai paklojo tūkstantį pen
kis šimtus ir penkiasdešimts 
(dol.). y

Susirinkime kalbėjo gerb. 
kun. J. Lietuvninkas, p. V# 
Nagunauskas ir p. L. Šimutis. 
Pirmininkavo p. J. Cteplins- 
kas.

Reporteris J. B.'

L. V. CHICAGOS APSKRI
ČIO VAKARĖLIS.

Lietuvos Vyčių Chicagos 
apskrity,? Lapkričio 10 Dievo 
Apveizdos parapijos svetainė
je turėjo pareųgęs vakarėlį 
pagerbti p. J. Karosą ir pp. 
Sabonius. Susirinkusieji vaka- 
rėlin svečiai nepamiršo Lie
tuvos. Sumetė -100.00 Lietu
vos laisvės gynimui.

PIRKITE LIETUVOS PAS
KOLOS BONŲ.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Lapkr. 10 
buvo tokia sulig Merchants Loan 
and Trust Co.:
Anglijos sterlingų svarui 
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkijos 100 markių 
Vokietijos 100 markių 
Prancūzijos už $1.00 
Italijos už $1.00
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Vilniaus Vyskupas.

Jau du metu praslinko nuo 
15 Gruodžio dienos 1918. Ta
da Vilniaus vyskupiją apėmė 

•-'■valdyti tikras Lietuvis ir sa
vo tėvynės išmintingas veikė

jas Jurgis Matulevičius. 
r~ Du metu neilgas laikas. 

Bet per tuos du metu įvyko 
tokia daugybė ir taip didelių 
nuotikių, kad nei dvidešimti- 
je metų paprastai tiek nepasi
taiko.

Nuo to laiko du syk Vilnių 
valdė Lietuviai, du syk bolše
vikai ir du syk Lenkai. Tik 
Lietuviams Vilniaus vyskupas 
buvo saviškis. Lenkai jam da
rė daug nemalonumų.

Bolševikai jam buvo kele- 
; riopi priešai. J^e jo nekentė,
; kaip nekenčia tikėjimo. Jo i'-- 
: mintis ir mokslas buvo augš- 
; tesni už jų, ir to jie negalėjo 

atkelti. Ypač jiems buvo ne- 
’ ramu, kad Vilniaus vyskupas 
i visuomenės mokslus, arba so- 

cijologiją mokėjo daug geriau 
i už tuos, kurie sakėsi esą vi

suomenės taisytojai. Apsegda
mi su vyskupu Matulevičium 

i bolševikai pasižemino save 
• tiek, kad panevali numovė 

jam vyskupišką - žiedą 
nuo rankų.

Jo žiedas buvo nebrangus. 
Tą žiedą išveržę iš vyskupo 
bolševikai pasirodė esą plė
šikai, daugiau nieko. Vysku
po ranka, netekusi žiedo, ėmė 
spindėti nauju nedorėlių ne
kenčiamos ir skriaudžiamjs

, teisybės gražumu.
Lenkai neplėšė vyskupo rū

bų, bet plėšė jo garbę visaip 
jj išniekindami Varša’us lai
kraščiuose. Kantriai apsėjo 
vyskupas, ka la bolšev’kai pa
nevali numovė jam žiedą nuo 
rankų. Lygiai kantriai apsėjo 
Vilniaus ganytojas, kada Len
kai plėšė nuo jo garbę bran
gesnę už žiedą. Ta jo rami 
rimtybė padarė, kad Lenkai 
galėjo jį vien šmeižti, bet kri
tikuoti jo negalėjo, nes jis 
nebuvo padaręs klaidos. Len
kai buvo sutelkę Vilniuje pa
čius galingiausius asmenis, 
kad surastų, kuomi vyskupas 
nusikalto, arba kame suklydo, 
ir nesurado.

Tos jų pastangos nuėjusios 
niekais, tie jų bejiegiai šmeiž
tai labiausiai mums patiems 
parodo, kad Vilnius šiandien 
turi tokį vyskupą, kokio gan
greit niekuomet neturėjo per 
penkerius šimtus metų. Ir tas 
vyskupas yra Lietuvis.

Nežiūrint sunkių valandų, 
nežiūrint didelių priešų po 
kiek laiko Vilniuje vėl bus 
Lietuvos valdžia. Tada mes 
Antri kos Lietuviai galėtume 

dti muaų tėvynainiui ir

DRAUGAS Ketvirtadienis, Lapkr. lt, 1920
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JURGIS VILIMAS MUNDELEIN
Dievo Malonė ir Apaštalų Sosto Genimu 

Chicagos Arkivyskupas

MYLIMIAUSIEJI:
Jau nuo daugelio metų yra paprotys prisiartinančių Šven

čių laiką pažymėti rengiant Chicagos katalikų sūniškos mei
lės ir ištikimybės ženklą Krikščionijos Tėvui Popežiui sude
dant jam petrapinigių. Mus žmonių duosnumas musų Šventą- 
jam Tėvui vis būdavo kaskart žymesnis ir mus dovanos užau
gusios didyn ir šviesyn kas syk labiau sužadindavo kitų mie
stų bei vyskupijų lenktynes, sukeldamos nuoširdų pagyrimą 
visose Bažnyčios dalyse. Bet už viską labiausiai mums bran
gu, kad pats Augščiausias Ganytojos, nors turėdamas daugybę 
rūpesčių ir priedermių, prisiuntė kuolabiausiai karštus pagy
rimo ir dėkingumo žodžius. Ir tą padarė ne per tarpininką 
pasiuntinį, bet savo asmens laiškais su savo rankos parašu ir 
su savo apaštališku palaiminimu. Tečiaus ne už save jis 
buvo taip dėkingas, nes mes gerai žinome kaip maži ir tau
pus yra jo reikalai, kaip prastas jo kasdieninis gyvenimas ir 
kaip jis nežiūri savęs visose savo mintyse bei apsėjimuose. 
Veiklaus jis buvo dėkingas nž daugelį tūkstančių kitų, už ba
dą kenčiančius, už pastogės netekusius ir visus nelaimingus, 
kurių taip daug tarp jo vaikų. Jie šaukėsi jo savo varge ir 
jie maldavo ne veltu dėlto, kad mus dovanos buvo buvusios 
gausios. Dar-gi, anot jo paties nesenai mums rašyto laiško 
taip gero išsitarimo: “Mes matėme svarbios priežasties ste
bėties Dievo Apveizdos sutaikymais, ypač šitų laikų kartybė
je, nes kuomet vieni ėmė smarkiau prašyti pagelbos iš ben
drojo Tėvo, tuomet meilė ir duosnumas kitų jo vaikų pasidarė 
dar geresni, taip kad jis pajiegė sugelbėti daug ir neatideda
mų Katalikų pasaulio reikalų.”

Tai-gi dabar iš daugelio pranešimų pareinančių iš įvairių 
pasaulio kraštų žinome, jog vargo laikai anaiptol nepasiliovė. 
Nors tat tiesa, kad dabar pasaulis išrodo esąs vėla taikoje, te
čiaus didžios daugybės žmonių senose žemėse tebekenčia dėl' T
pasekmių didžiosios karės paliktų. Pikta karė niekuomet ne
keliauja viena: kaip šlykštus lupiko pagelbininkai ir galvažu
džio padėjėjai, taip drauge su savo vadu kare eina badas n 
ligos. Tie tebedirba savo baisųjį darbą daugelyje vietų Euro
poje. Juk ištiesų, man nereikia to jums sakyti, nes iš daugelio 
kraštų jus girdėjote šauksmo pasigailėti, ir patyrėte, kad 
vargai ėjusieji drauge ir iškilusieji tuojaus po pasaulinei ka
rei visai nesumažėjo, ir kad ypatingai katalikų žemėse yra taip 
pat bloga kaip buvę. Vienna yra tiesiog didis sandelis badau
jančių, džiovininkų, nykstančių ir mirštančių žmonių. Tirolis 
ir Vokietijos išeiviai ne ką, geriau turi. Ir nėra reikalo buti 
pranašu, kad .žinojus, jog viena ar kita šalis šia ateinančia 
žiema mažai turės ką valgyti. Prie ko kreipsis tie milijonai 
kenčiančių katalikų? Žinoma prie savo bendrojo tėvo, prie 
savo Bažnyčios galvos, prie popežiaus, kuris juos šelpė pirma. 
Iš jo jie žiūrės pašelpos ir dabar. Gan greit nei vienas popežius 
nesenais laikais nebuvo taip teisingai mylimas ir gerbiamas

Seserys Kazimierietės Lietuvoje.

už savo atvirą duosnumą, už savo karštą nuoširdžią užuojau
tą vargšams, už stebėtiną nesirūpinimą paties savo neturtu, 
kaip tat yra popežius Benediktas XV. Žinoma yra, kad duosni 
pernykštė Chicagos auka išneianti daugiau negu milijoną fran 
kų, tapo visa įteikta badaujančio Vienuos miesto arkivysku
pui ir vienas Amerikos Vyskupas nesenai grįžęs iš savo kelio
nės Ryman girdėjo iš artimų popežiui asmenų, kad jo nuvež
tieji Petrapinigiai iškeliavo į Pragą beveik pirma negu jis iš
važiavo iš Vatikano. Be abejonės teisingas yra tas vardas, ku
rį beveik visi skiria mus Sventąjam Tėvui vadindami jį “Pa
saulio Šelpėjų.”

Bet kaip jis galėtų dirbti tą stebėtiną meilės darbą, jei 
mes pasiliautume jam padėję, jei mes nebepristatytume jam 
ištekliaus. Juk visi žino, kad Šventasis Sostas dabar yra 
tikras neturtis ir nereikia to jums daugiau beprirodinėti’ 
arba aiškinti. Piniginė Europos tautų padėtis, 
matomai, dabar yra labiau be vilties negu kada nors pirmiau, 
kuomet karė dar nebuvo persisvėrus. Išrodo, kad tik mes vie
ni išlikome neaplankyti baisios viešnios — ekonominio nuo
puolio. Beveik kas valandą viso pasaulio akys kreipiasi į mus 
laukdamos pagelbos, bet jos dar labiau kreipiasi prie Šven
tojo Tėvo. Paskutiniais keliais mėnesiais pas mane buvo ga
na daug vyskupų ir misijonorių iš tolimų šalių: iš Kynų, iš 
Japonijos, iš Indijos ir iš Ramiojo Vandenyno salų. Jie visi 
pasakojo apie nelaimingą jų misijų padėtį, nes suvargo ir tur
tų neteko tos šalys, iš kur jie pirma gaudavo žmonių ir pinigų. 
Bet aš pastebėjau, kad visi jie keliavo į Rymą, kad Šventam 
Tėvui į ausis išdėtų liūdną savo istoriją, savo vargingą pa
dėtį, ir kad prašytų iš jo pašelpos. Ir aš 
mačiau, kad jie kaip kūdikiai neabejojo gausią pagelbos iš to 
tėvo, kuris juos šelpdavo iki šiol. Tada ir mano meilė ėjo prie 
to Kristaus Vietininko, kuris tik maža ką galėjo suteikti kiek
vienam tokiam apaštalui veikiančiam civilizacijos pakraš
čiuose, nes jisai pats teturi tik maža ką, ir tą mažumą jam 
priseina dalinti tarp daugelio.

Dabar mums yra progos dalyvauti jo gailestingume, palai
kyti jo visuomet ištiestas su dovanomis pavargėliams ran
kas, turėti mus dalį per jį maitinant reikalingus dvasiškai 
misijų žemėse ir penėti kūniškai badaujančius nelaimių ištik
tose Europos ir Azijos šalyse. Trečia šio Lapkričio mėnesio 
sekmadienį kiekvienoje šitos vyskupijos bažnyčioje bus ren
kamos katalikų aukos, atsakant šitam mus Šventojo Tėvo pa
raginimui. Žinokite tikrai, kad jus dovanos, ar tai bus stam
bios aukos tų, kuriems Dievas laimino pasaulio turtais, ar tai 
bus tiktai našlės pinigėliai tų, kurie patys neturtingi, šiuo 
atveju visos bus kaip sėkla Kristaus Vietininko rankose. Ji at
ves gausų vaisių ir pavargėliams šiame pasaulyje ir jums pa
tiems amžinoje tėviškėje.

Visų Šventų Oktavos dienoje, 1920 m. ,

■

■
■■II
"L

Nėra abejonės kad Jus siųsite saviškiams j Lietuvą dova
nų Kalėdoms.

Gražiausia dovana ir tai visiems metams gali buti Lietu
vių dienraštis

“Draugas”
Jo kaina j Lietuvą metams $8.00. Jis mielai Lietuvoje skai

tomas. Jame ras Jūsų aukas Lietuvai ir Jūsų pasidarbavimą 
ją gelbėti.

Jame matys ir visą Lietuvių gyvenimą ir veikimą Ameri
koje.

Pasiskubinkite užsakyti dabar, kad Kalėdoms galėtų gau
ti. Adresuokite:

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.
2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois.

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
LIETUVIS AKIU SPBC1ALI8TAS

Palengvina visų akių 
tempimų kas yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner- 
votumų, skaudančius

lr užsidegusius karščiu aklų kreivos akys, 
katerakto, nemiegio; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbėta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. 
Nedėllomls nuo 10 iki 1 vai. po pietų.

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
y z Telefonas Drover 1MM0.

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

chicago, ilunois 
Telefonas Yards 5032

Valandos: — 8 Iki 11 lfi ryto:
6 po pietų iki 8 vak. Nedėllo
mls nuo S iki 8 vai. vakare.

MUZIKA
8va...

LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ GAIDOS 
VISOKIEM INSTRUMENTAM
Taip-gi parduodam styginius ir 

pučiamus instrumentus. 
Reikalaukite kataliogo.

V. NICKUS
10803 So. Wabash Avenne J

DR. S. BIEŽIS.
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Tel. Canal <222
Res. 8114 W. 42nd Street

Tel. McKinley 4988
3^

Tel. Yards 6666 Drover 8448
Dr. V. A. S TYMKEVICZ

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas lr 
Akušcras.

3203 S. Halsted St. Chicago.
Valandos: 10—12 lfi ryto 1—2 lr 
6—8 vakare Ned. 10—12 lfi ryto.

►K
Phone Seeley 7439

DR. I. M. FEINBERG
Gydo specialiai visokias vyrų Ir 

moterų lytiškas Ugas.
2401 Madison St., kampas Wes- 

tem Avė., Chicago. 
Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak.

K-

š v. w.Rutkauskas"
ADVOKATAS
Ofisas DldmlestyJ:

g 29 South La Šalie Street
Kambaris 324 

Telefonas: Central 6390

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

■■■II

(Pabaiga)

Žmonės Seserų Nematę.

Retas asmuo Lietuvoje at
mena kada tenai buvo mote
riškų vienuolijų, todėl dabar 
žmonės seseris pamatę labai 
į jos žiuri ir stebisi, kad se
serys gražiai lietuviškai šne
ka. Ypač jie nesupranta, kaip 
sesuo Ona-Marija ir Sesuo 
Angelą svetur gimusios pirmą 
kart Lietuvą pamačiusi os nei- 
kiek neblogiau, dar geriau, 
kalba už vietines inteligentes.

Jiedvi taip-gi tikėjo rasti 
Lietuvą vienodą kaip Chica
gos apielinkės, o dabar Ne
munu ir jo krantų grožybe 
negali atsigerėti. Sesuo Ona- 
Marija Pažaiisliuose negavo 
buti. Kada kitos tą vietą ap
žiurėjo, ji buvo pasilikusiKau- 
ne. Nuo šalčio kelionėje ji 
buvo gavusi lengvą slogą.

Žmonės, šnekėdami su sese
rimis, nežino kaip jas vadin
ti. Vieni sako “panelės”, ki
ti “minyškos.” Tik buvusie
ji Amerikoje žino, kad reikia 
jas vadinti seserimis.

Pačios seserys Kauno nepa
žįsta, lenkiškai ir žydiškai ne- 
mokėdamoe su pirkliais krau

tuvui musų pagarbos išreiški
mą, atsveriantį Varšavos lai
kraščių šmeižtus ir dovanoti 
jam žiedą į vietą to, kurį bol
ševikai atėmė. Prie žiedo pri
dėtume tinkamai surašytą mus 
pagarbos adresą arba raštą.

tuvėse nesusišneka. Bandyda
mos gyventi savo darbu, jos 
pirmiausiai ketino išsiskalbti 
sunešiotus kelionėje baltinius. 
Tam tikslui reikėjo turėti 
skalbiamąją lentą. Ieškojo to
kios po Kauną ir nerado. Mat 
tenai baltiniai netaip skalbia
mi.
• Dabar jos žada jau ne
vaikščioti po Kauną be vado. 
Čia joms pasitaikė labai ge
ra pažintis — viena mergina 
Lietuvaitė iš Bostono parva
žiavus. Ji (žino ko Amerikie
tėms reikia ir kur ką, galima 
gauti Kaune. Tai ji dabar 
seserims padeda apsirūpinti 
ūkę.
Seserys ir Lietuvos Mergaitės.

Saulės namuose ant Žalio
jo Kalno yra apie 50 mergai
čių nuo 13 iki 20 ^metų. Jos 
paliktos gyventi ir lavintis be 
senesnių priežiūros. Įstatai y- 
Ta parašyti' ir iškabinėti ant 
sienų. Kas nori gali juos pil
dyti, bet niekas neverčia.

Kada taip auklėjamos mer
gaitės pamatė seseris, beveik 
verkdamos prašė: “Sesutės 
tik nepalikite musų vienų.” 
Tos mergaitės rengiasi buti 
mokintojomis Lietuvos. Jos 
gal dar nei nesuprasdamos 
kaip eina seserų gyvenimas 
jau išreiškia norą ir pačios 
buti vienuolėmis. Nei savai
tė netruko nuo seserų parva
žiavimo" į Kauną, jau atsira
do 80 kandidačių. Viskas bu-

J A

tų labai gera. Bet kas jas iš- 
maitvs, aprengs ir mokslo 
priemonėmis aprūpins? Visas 
tų mergaičių turtas, tai jų 
jaunį metai ir geri norai.

Taškai ant Saulės.

Suskubo žmonės ir Kaune 
pasipiktinti seserimis,, kam 
jos automobiliu važiavo į 
Pažaislius. Kitu kartu jos 
jau važiavo ilgu vežimu, taip 
kad jų tik galvos kyšojo iš 
šiaudų. Kauno žmonės išra
do, kad tai taip ir reikia. Kau- 
ne dar ne visi moka ištarti 
“all right.” Kada seserys 
turės savo foiduką ir su pen
kiolika minutų atliks kelionę, 
kurį šiaip trunka valandą, tai 
gal dovanos Kauniečiai sese
rims jų amerikoniškumą. Te
ko pažinoti žmogų, kuris nie
kad nebuvo geležinkeliu va 
žiavęs ir iš augšto žiūrėdavo 
į važiavusius. Bet-gi dėlto 
žmonės neliovė naudojęsi gele
žinkeliais. Tas pats bus ir su 
automobiliais Lietuvoje.

Kitą nemalonumą seserys 
turi Lietuvoje, kad niekas 
joms nelaiko Mišių tada, ka
da jos pabaigia rytmetinį ap
mąstymą. Tą atlikusios jos 
gauna eiti rytmetije pusva
landį šaltomis ir slidžiomis 
Kauno gatvėmis kol prieina 
artymiausią bažnyčią.

PRIRAŠYMAS 10,000,000 
NARIŲ.

(Prisiųsta lfi Ąin. Raud. Kryžiaus)

Pusė milijono pagelbininku 
apsiėmė darbuotis Raud. Kry

žiui nuo Lapkričio 11 d. iki 
25 d. prirašant ir surašant 
narius prie šios taip naudin
gos, reikalingos ir didžiausios 
pasaulyje organizacijos.

Išviso Amerikos Raudo
nasis Kryžius skaitosi turįs 
dešimt milijonų narių, neskai
tant tryliką milijonų vaikų, 
prigulinčių prie “Jaunojo A- 
merikos Kryžiaus. Daugiaus 
negu didesnė pusė vaikų, lan 
kančių mokyklas Suvienytose 
Valstijose, yra nariais šio* 
vaikų organizacijos. Abelnai 
skaitant, net ketvirtdalis Ame 
tikos gyventojų susiorganiza
vę po tą pagelbos ir miela 
širdystės vėliava Amerikos 
Raudonąjam Kryžiuje.

Darbas pasekmingo perra
šymo, surašymo ir prirašymo 
dešimt milijonų narių yra gan 
svarbus, painus ir didelis. To
dėl pageidaujama ir meldžia
ma visų organizacijų, nežiū
rint į pažiūras, prisidėti kiek 
galint nota surašymu savo na
rių, kas daug pagelbės vieton 
kad reikėtų detaliai ar pavie 
nia i surašinėti. Daug didelės 
ir svarbios dalies šio sutvar 
Rymo tikimės iš svetimtaučių 
įvairių grupių, kurios jau ne
kartą gan puikiai pasirodę y- 
ra, ypatingai karo laikuose.

Tūkstančiai svetimtaučii, 
grupių, nuo bažnytinių į 
k i spaudos organizacijų, jau 
yia pasižadėjusios pasidar
buoti, uf.tikrindainos tokias 
pat .pasekmes,, kurias yra pu 
teikę pereituose i -atsišauki
inuose, ragindami savo tau/

R-

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja M metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, HL 

SPECIJ AUSTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
Iki I po pietų, nuo 6 Iki 8 valan
dą, vakare.
Nedėllomls nuo 9 Iki 2 po piet. 

Telefonas Yards 687

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

3252 South Halsted Street 
Ant viršau, Unlvena] State Bank 

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

Nedėllomls nuo 10 Iki S. 
Telefonas Yards S844

*•

Tel. Harrison 6688
DR. L. C. BORLAND

209 8. State Str. Kamp. Adams 
Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10 
vai. iki 12 dienų.

Lietuvis pcrkalbėtojas 
Sered.—6 Iki 8 vak. Ned. 10 iki 12

j-

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas DldmlestyJ 
29 So. La Šalie Street 

Kambaris 816 Tel. Central 8684 
Valandos: 9 ryto iki 1 po piet

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2562 
Valandos: nuo 4 Iki 6 po piet lr 

nuo 7 iki 9 vakare

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiim
Resid. 1139 Independenee Blvd. 

Telefonas Vaiy Bnren 994

DR.A.A.ROTH,
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specljallstas Moterlfikų, Vyriškų 

Valkų lr visų c-hronlfikų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po 

pietų, 7—6 vak. Nedėllomls 10—12 d. 
Ofisas 6354 So. Halsted St., Chicago 

Telefonas Drover 9698
niiiiiiiiiiimiiimiiiimiitiiiniiiiiiiiimi.

liečius išklausyti balso to gi
liausio šaltinio mielaširdystės 
Amerikoje, idant prisidedant 
darbui rekonstrukcijos ir, pa
gelbos nelaimingiems kaip čia,

hntm rA ■ k/:

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 
Perkelia ofisų i People Teatrų 

1616 W. 47th St. Tel. BonL 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Rea. 2914 W. 4Srd Street.

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 2OS
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LIETUVIAI AMERIKOJE
mas bus Šv. Antano parapijos 
svetainėje, 15 ir 49 Court.

X.

DAYTON, OHIO.

Jau daug metų praėjo, kaip 
mes, žiaurių aplinkybių pri
versti, palikę savo tėvynę, 
brangių žemelę, plaukėm už 
vandenyno, kad pagyvenę sve 
tur naujomis pajiegomis galė
tume grįžti Lietuvon.

Baisus pasaulio karas pri
vertę mus išbūti svetimoj ša
lyj ilgesnius metus ir kaip 
tik tuo laiku, kada nuvargu
si, išgriauta ir išdraskyta tė
vynė šaukiasi prie kiekvieno 
savo sunaus ir duktės.

Mes negalėjom negirdėti, 
kokia baisi audra perėjo per

S
jptuvų; negailiom negirdėti, 
okia brai^K kaina ga\<- 
ietuva nepM^ausomybę. Bet 
ta nepriklausomybė reikalau

ja iš musų dįrf didesnių au
kų, dar tvirtesSjiių pajiegų.

Lietuvai gresižf^naujas pa
vojus ketverius metus čiu'pė 
mus okupantas, kurio žiauru
mų Lietuviai atmins ir suaus 
i pasakas, l'abar veržiasi Lie
tuvon kitas okupantas — tai 
Lenkai, kurie nori mus pa
vergti. Kada vieni musų bro
liai su kardu rankoje kovoja 
karo laule, kiti: artojai, dar
bininkai ir valdininkai, ne
žiūrint partijų ir pažiūrų, 
šaukia: “Gana atėjūnų vergi
jos— kas gyvas už gi aklo ir 
kovon. Mirsime, bet kitų ver
gais nebūsim.’” Ir visi jie gi
na Lietuvos nepriklausomy
bę visomis galimomis priemo
nėmis. Tat ir mes, Liet. a- 
merikiečiai, savo aukomis, 
protestais ir darbu padėkime 
jiems traukyti Lenkų vergu
vės retežius, kalamus musų 
tėvams, broliams ir sesutėms.

Šalin nelabi Lenkai, skrau- 
dikų gaujos iš Lietuvos sosti- 
nės-Vilniaus! Šalin iš musų 
žemelės!

Daytoniečiai sujudo. Ren
kama aukos, dirbama vieny
bėje su pasišventimu ir žada
ma nepasilikt nuo didelių Lie
tuvių kolonijų. Veikiant iš- 
vieno, daug galima bus nu
veikti. Greit išguisim Lenkų 
galybę iš Vilniaus ir trispalvė 
vėliava užplevesuos ant Gedi
mino kalno.

T. A. Tulauskas

jei jau pilvas revoliucijų dik
tuoja, tai matyt silpnas kovo
tojas. Sakė, kad Lietuvį valdo 
ne Lietuviai, bet Prancūzai ir 
jie, girdi, išpjau? visus komu
nistus Lietuvoje. Jis pamiršo, 
kad Lietuviai turi ginties ir 
kad jiems reikia ginklų. Tre
čias intemacijonalas pasakė, 
kad tik su ginklu kovoti, bet 
musų komunistai ne tik kų 
netinka prie 3 intemacijonalo, 
netiks da jie ir prie 4. Ne tik, 
kad juos šaudo Lietuvoj, šau
dytų juos ir Maskvoj, nes jie 
nėra tikę kovo’e, H, vis lau
kia, kad Jurgis tų padarytų. 
Toliau, jie yra slekeriai, o sle- 
kerių nemyli nei viena šalis.

Toliaus jis kritikavo Lietu
vos valdžių, kad ji yra Ali- 
jantų valdoma. Bet ar, galima 
kaltinti avį, kad nėra ji tokia 
tvirta, kaip vilkas? Ar-gi ga 
liina kaltinti Lietuvų, kad 
šiandie Lenkai išskėtė nagus, 
kad šiandie Prancūzai valdosi ' . »
Klaipėdų ir Vilnių?

Detroito komunistai kad 
apsišvietė, tai apsišvietė. Gir
di, šiandie negalima gelbėti 
Lietuvos, nes Prancūzai ten 
atsiuntė dang nigerių ir lau
kinių žmonių. Matyt, kad jie 
bijo ir laukinių ir miestiečių
buržujų. Tai kokie šviesus 1J
Vyručiai, jus esate galingi ir 

daug galėtumėt nuveikt, bet 
jei jūsų čia nebūtų, tai gali
ma butų apseit. Kad išvyti 
nigerius iš Lietuvos, reikia 
kovos. Kovai reikia pinigų. 
Tai-gi pirkit paskolos bonus 
ir dėkit aukas, ne« jei neko- 
vosim, Lenkai mus pavergs.

1 , . « P.

WESTVILLE, ILL.

KENOSHA, WIS.

DETROIT, MICH.

Spalio 24 d., š. m., buvo sti- 
ksirinkimas svetainėje ant 24 ir 
S&ebigan, k;ij- Lietuvių pro
gresyvių moterų draugija da
lino lapelius, kad Lietuviai ne
pirktų bonų ir neremtų “staru 
bių kulokų” valdžios, nes, gir
di, Lietuvių bonai pražus, 
kaip tik Lietuvos darbininkai 
paiims valdžių į savo rankas. 
Joms didžiausia baimė, kad 
Amerikos Lietuvių bonų ne
paimtų Lietuvos darbininkai. 
Taip-gi bijo, kad Liet. ne
pasiųstų gink .u, nes, gal, ir 
tuos paimti Lietuvos darbi 
ninkai. Tai di Ižiausia l aimė 
musų progresyvių. Tai progre
sas ir faktai. Jos, girdi, nemy
li “kulokų” valdžios. Tur būt, 
geriaus joms tinka Lenkų 
laidžia.

Buvo kalbų ir apie bendro
ves. Girdi, jei Nemunu eis lai
vai ir daiys pelnų, mes pelno 
ra norim. Lietuviški komunis
tai išsigųstų ir nežinotų kų da
lyti su pelnu. Ar-gi negalėtų 
tų pelnų išdalinti Lietuvos

i riiininka "ii. ?
Išėjęs vyruką* kalbi jo, kad, 

[inli, rAeko Lietuvai nereikia,
Up tik revoliucijos. Tur būt, 
p vyrukui revoliucijų ne

■U i * t pilvas diktavo, ir

Visuotinas Kenoshos Lietu
vių susirinkimas įvyko Spa
lio 25 d-, parapijos svetainėj. 
Susirinkimų atidarė p. J. 
Trakšelis ir pirmiausia pata
rė išsirinkti valdybų. Valdy- 
bon liko išrinkta: J. Trakše
lis pirmininku, A. Kvedaras, 
raštininku. Po to .sekė skaity
mas rezoliucijų. Paskui nutar
ta surengti protesto demons
tracijų prieš nelabuosius Len
kus. Toliau nutarta atsišaukti 
į Amerikos darbininkus, idant 
jie atsižvelgtų į Lenkų begė
diškus darbus ir pakeltų savo 
balsų.

Pirmininkas J. T. priminė 
dabartinį Lietuvos padėjimų 
ir prašė, kad kiek (Kas ga'i 
paaukotų Lietuvos Ramonie
nei. Aukų surinkta $107. 
Tvarka susirinkimo nebuvo 
pakenčiama. Baugiausia laiko 
praleista tuštiems ginčams, 
nes kai-ikurie juos myli.

Buvęs.

Visoje Amerikoje sujudo 
Lietuviai darbuotis ir paskola 
bei aukomis remti Lietuvų 
kovoje su užpuolikais Len
kais. Kitos Lietuvių koloni
jos gausiomis aukomis jau 
parėmė narsiųjų Lietuvos ka
ruomenę, tik mes, westvillie- 
čiai, ligšiol da nekaip pasiro
dėm.

Buvo apmiręs ir L. R. Kry
žiaus rėmėjų skyrius, bet Spa
lio 24 ir 31 dienomis liko at
gaivintas. Įsirašė keletas nau
jų narių ir senieji sumokėjo 
50 dol. Bet kur yra daugiau 
musų brolių, sesučių? Ar-gi 
jie, taip kaip nezaležninkai, 
miega ir negirdi tėvynės bal
so. Nors Spalio 31 d. mus kle
bonas bažnyčioje aiškino Lie
tuvos padėtį ir visus ragino 
gelbėti jų aukomis, vienok 
nevisuose atsiliepė tas balsas. 
Daugeliui per vienų ausį inė 
jo, per kitų išėjo. Brolučiai, 
atminkime, kad mes esame 
Lietuviai, kad musų tėvynė 
šiandie pavojuje. Rašykimės 
L. R. K. rėmėjų skyriun ir 
šelpkim kovojančius.

Visų Šventų dienoje, Lapkr. 
2 d. musų bažnyčioje įvyko 
nepaprastos iškilmės. Du se 
nyvu Anglu (brolis ir sesuo) 
protestonu iš Danvilles, III. 
priėmė katalikų tikėjimų ir 
atlikę išpažintį priėmė Šv. Sa
kramentų. Kuinais buvo kun. 
Brigmanas ir p-lė Šlapikaus- 
kaitė iš Grand Rapids, Mich. 
Vyras yra baigęs teisių mok
slų (advokatas), moteris bu
vusi įžymį artistė. Ji yra ve
dus su protestonu. Buvo baž
nyčioje ir jos vyras, bet da 
nepersikrikštijo. Tame dalyke 
ypatingas pasidarbavimas yra 
musų klebono, kun. Brigma- 
no. Per apeigas gražiai giedo
jo choras, vedamas varg. A. 
Stanšausko.

Ar-gi gražesnio da pavyz
džio reikia musų nezaležnin- 
kams? Mainerio pati.

WATERBliRY, CONN.

SHEBOYGAN, WIS.

Spalio 28 d. mus parapija 
susilaukė naujo klebono, kun. 
V. Daunoros. Išvažiavus kun. 
A. Maliauskiui Lietuvon, Lie 
tuvių dvasios reikalus aprūpi
no Anglų kun. Dabar džiau
giamės susilaukę Lietuvį ku
nigų, kuris gimtoje kalboje 
aprūpins mus dvasios reika
lus ir padės darbuoties tėvy
nės naudai. V. R.

CICERO, ILL.

Šv. Antano parapijos beno 
susirinkimas bus antradienyje, 
Lapkr. 16 d. Tai-gi raginami 
yra įsirašyti visi, kurie myli 
pučiamųjų instrumentų muzi
kų. Dabar benas turi atsakan
tį mokytojų. Nemokantieji tu
rės progų išmokti, ftusirinki-

;uvos sostinės, ir mes taip-gi 
maldaujame tų numylėtų Su
vienytų Valstijų lianties 
siuntus amunicijų ir karo 
reikmenis Lenkijai.

Jonas Tareila, pirm.,
V. J. Stankevičius,' rašt.

Spalio 24 d., 1920 m., Wa- 
sliington Teatre masiniame 
suvirinkime liko išnešta n 
kauti rezoliucija:

Kadangi, sjtynių nu donų 
i musų tautiečių širdyse giliai 
jsiklesti jęs pagiežos jausmas 
link Lenkų valdžios, iš prie
žasties neteisingo budo, pagel 
bos, kuria Lenkija bando sunai 
kinti Lietuvos respublikos pa
tvaldystę ir prijungti jos te
ritorijų spėka ir vyliugyste.

Kadangi, lenkiškas valdy
mas Lietuvos dalyse, okupuo
tose Lenkija, pagimdė apverk
tinų padėjimų tarpe musų 
žmonių, ekonomiškai, apšvie- 
toje ir moraliai, ir Lenkijos 
pasielgimas su musų žmonėmis 
buvo nuosekliai barbarinis, 
nežmoniškas ir nepakenčia- 
mas.

Kadangi, Lenkų valdžia iš- 
davingai nusiuntė generolų 
Zellgowskį su savo armija, 
kad užimtų senų Lietuvos so
stinę, po pretensija neva, jog 
toks buvo noras kareivių, ir, 
jog Lenkų valdžia nedalyvavo 
užėmime sostinės Vilniaus.

Tokiu budu tebūna užgirta 
šiuo masiniu susirinkimu, 
jog mes, Lietuvos kilties, Su
vienytose Valstijose, šiuo iš
kilmingai protestuojame prieš 
Lenkų okupacijų Lietuvos so
stinės ir reikalaujame Suvie
nytų Valstijų, vardan taikos, 
geros valios ‘ ir Augščiausio 
Dievo, paliepti Lenkų gau
joms išsinešti iš Vilniaus, Lie-

RED. AT3AKYMAI

Viską mačiusiam (Wostvil 
le, III/. Apie tai jau teipj ži 
nutė kito mus korespondente, 
todėl Temistos rtdėsime. Ra 
sykite daugiau.

Phone Canal 267

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 1 Iki 4 
po piet. 6 iki • vakare.

ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda bučerne ir grocerne tu
ri būti parduota trumpu laiku, prie
žastį patirsite ant vietos.

Atsitauklte
4104 So. CampbeU Avė.

ANT PARDAVIMO.
Gana pigiai dailus a mūrinis naujas

namas (bungalow), gražioj vietoj, 
žalimais Sv. Kasimiero vienuolijos. 
Greitai parduodamas. Kreipkitės:

H. STENN,
2B4S West 6»th St

ANT PARDAVIMO PIGIAI.
Fordo pasažlerinls automobilius, 

perdirbtas ant “truoko" Sralth firmos, 
1919 metų modelio. Beveik naujas, 
nes vartotas tik apie 8 mėnesius. 

"Stiprus, gvarantuotas dviejų tonų 
sunkenybei. Turi būt parduotas tuo 
jaus. Atsišaukite pas savininką, 
3505 W. 66 St (ant trečiųjų lubų)

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

DABAR tai laikas padėti savo
pinigus j šių stipriu VALSTIJMI 
BANKA. Algos dabar didelis, bot 
nežinia ar jos visuomet takias bus. 
Taupyk šiandienų - kol gali.

Pinigus Lietuvon nusiunčiame 
greičiausiai ir pristatome 

parašą prijemejo 
iš Lietuvos.

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BANK

1112 We»t 35-th Street
Turtas Virš $6,000,000.00

A STATE BANK

Atdara Panedeliais, Seredoma ir Subatoms vakarais
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UETOVOS PREKYBOS R PRAMONES

BANKAS
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Phone Boulevard 401

Ashland Jewelry Music Store
Specijales Columbia E 2 Grafa- 

nola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 
Grafonola su 12 rekordų $56.50. 
Cash ar ant išmokesčio. ‘Naujausi lietu
viški rekordai.

ir jo skyriai
Vilniuj Panevėžyj Šiauliuos Raseinius
Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje

| kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN
TŪRĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi-' 
nigus L. P. P, Bankan. Ten gausi

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

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė
jimų banke duoda Banko agentūros vedėjas

M. NARJAUSKAS
747 BROAD STREET, NEWARK, N. J. į
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CUNARDLINE
I

HAMBURGĄ IR LIEPOJ®
Per Anglija

Acųuitania.............. Lapkr. 23

Trečia Klasa kainuoja
Hamburgu................... $125.00
Liepoju......................... $145.00
Pridedama $5.00 Karės Taxu.

Atsišaukite į arčiausia 
Cunird Agentą.

i Automobiliai
IR

I LIETUVOS GYNIMAS

Dideliame pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, deimontai, žie
dai ir kiti auksinai dalykai.

4537 So. Ashland Avenue
Chieago, BL __
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į Kučia ir Kalėdos
S Gerbiamos Gaspadinės nešvęskit metu šventės be tikro Lie- 
3 tuviško medaus, kuri galite įgauti tiesiog nuo Lietuviškos Far- 

mos. Musų medus tikrai čystas, (tyras) taip kaip pas močiutė, 
tik pamėgink visados pirksi pas mus. Nepirk fabrično nuo 
tokio kuris po stubas vaikščiodamas siūlo. Pirk nuo Bitiniko
tai žinosi tikra skoni medaus.

Taipgi skaitik ūkiška laikrašti "Amerikos Ūkininką.” Už
sirašyk sau ant metu ir savo giminėm į Lietuva už kuri gau
si didela padėka. Į Lietuva tik $1.25 ant metu. Amerike $1.

Taip pat. apsigink nuo bedarbes ir brangenybės maisto pirk 
sau geru farma per Ūkininko Redakcija kurį tave apsaugos 
nuo apgavysčiij ir išnaudojimu. Adresuok įdėdamas markę:
M. Walančius 119 Wa*hington St. Hart Michigan. | 
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Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gynimų- 
Žaibo grėitumu reikia susisiekti, susinešti su įvairiais 
centrais. Geresnieji arkliai paimti “Geležiniam Vil
kui.” Kaip žuviai vandens, taip Lietuvai reikia au
tomobilių.

Amerikiečiai, šarvuodami “Geležinį Vilkų,” pirk
dami šautuvų, prisidėdami prie steigimo Perkūno ar
tilerijos ir Erelio oro laivyno, įtaisykite Lietuvos gy
nėjams automobilių.

Lietuvoje geras automobilius kainuoja $1,000. A- 
merikiečiai, sudarinėkite tūkstantines, kablegramu at
siųskite į Lietuvių Prekybos Bendrovę Kaune ir tų 
pat dienų automobilius bus inteiktas nurodytai orga
nizacijai.

Intaisykite automobilių Lietuvos Gynimo Komi
tetui, Šauliams ,Krašto Apsaugos ministerijai, gene- 
raliam štabui, Lietuvos Raudonųjam Kryžiui ir tt.

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių Lie
tuvos gynimo organizacijai?

Tame reikale susižinokite su ' K

Lithuanian Sales Corp,,
(LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĘ)

414 W. Broadmy, So. Boston, Mass.
Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkai ypač pri

valėtų visose kolonijose šitame reikale pasidarbuoti.

REGISTRACIJA.
Visų Amerikos Lietuvių Ex-Kareivių

Visi Amerikos Lietuviai ex-karelvlal kurie tik esate tarnavę karėj 
užsiregistruokite prlslųsdaml savo varda Ir pravardė lr kur tarnavai, 
nes 1 trumpą laiką visi žinosite klek Lietuvių tarnavo karuomenė. 
Yra Reikalinga ne mažiau kaip tūkstantis Uuosnorlų Lietuvių ka
reivių suvažiavimui Washington, D. C- Lapkričio mėnesi bus pažymėta 
suvažiavimo diena prležpat atidarymą Suv. Valst. Cengrsso—labiau
siai tis reikalingi kurie tarnavo frontuose Ir tie kurie gyvena netoli 
Washlngtono kad galėtu pasiekti tą miestą savo lėtomis, nes tik tada 
mes pasimatysime su musu gerbemu Pres. Wilsonu — Vist registruo
kitės rašydami "taip" kuris esate lluosnorlal | Waahingtoną. Pripil
dę lžkarpą lr siųskite Hlo adresu:

The Lithuanian Ex-Soldier Independent Society 
Head Qu. 3402 So. Halsted St. Chieago, UI.

Kareivių Suvažiavimas Del Liet. Mpsi.
Vardas ................................................. Pavardė
Ar Buvai Fronte
Koki Lalpsnj Turėjel
Adresas

Užsiprenumeruok “Vytį”
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyčio” 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tusias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvienų “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 Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningų Lietuvos 
gamtų.

Mėgi Lietuvų, nori pasigrožėti jųja — užsisakyk 
“Vytį.” Prenumeratos kaina: Metams $2.50.

“VYČIO” Administracija 

3261 S. Halsted St. Chieago, UL
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

Penktadienis, Lapkr. 12 d., 
Sv. Martynas, pop. Livinas.

Šeštadienis, Lapkr. 13 d., 
Šv. Stanislovas.

IS BRIDGEPORTO.

A. Kasputis. Smulkiomis 2 
dol.

Aukos įteiktos ex-kareivių 
komisijai.

Rašt.

DRAUGAS

DIDELE JIEGA REIKALIN
GA.

Ketvirtadienis, Lapkr. 11, 1920

sv
A _

ŽMOGŽUDIS TURI BŪT NU
BAUSTAS.

Teisėjas atsisakė atnaujinti 
bylą.

Žinomojo žmogžudžio Gene
Geary advokatams vakar tei
sėjas Sabatli paskelbė, kad 
neleidžiąs atnaujinti bylos ir 
Geary Gruodžio 17 dieną turi 
but7 nugalabintas.

Geary, žinomas pietinėj mie- 
... sto dalyj trukšmadaris ir gir- 
j tuoklis, praeitos vasaros pra

džioje nužudė Graiką Rėčk
as vienam saliune.
Ilgas laikas Geary trukšmavo 

prisiglaudęs už politikierių. 
Šiuo kartu visi jo sėbrai jį 
apleido. Norima užgalių pa
daryti teisybei.

APIPLĖŠTA VAISTINĖ.

Keturi plėšikai suimta.

Trys automobiliniai plėšikai 
vakar užpuolė vaistinę po 
num. 22(X) E. 71 gat. Nuva
žiavo savais keliais paėmę 
$500.
Keturi plėšikai suimta jiems 

apiplėšus vaisių krautuvę po 
num. .325 So.. Kedzie avė. Po
licijai pranešta apie jų apsis
tojimą vienuose namuose. 
Kaip bematai visi suimta. Pri
sipažino prie visos eilės pik
tų darbų.

Pašautas Antonio Bentiveg- 
na, kuomet tasai gatvėje pa
sipriešino keliems plėšikams.

SENATO KOMITETAS 
CHICAGOJE.

Specijalis senato rekonstru
kcijos komitetas atvyko Cbi- 
cagon ir čionai ims tyrinėti 
klausimus pagyvenimų ir ang
lių. Nes Chicagai trųksta .tų 
ir kitų. Komitetas pasižada 
nuodugniai ištirti visą padėtį 
ir pristatyti senatui reikalin
gų ir naudingų sugestijų.

Tautos Fondo 32 sk. ir L. 
Raud. Kryžio Rėmėjų Draugi
jos susirnkimas įvjęko Lapkri
čio 7 d., Šv. Jurgio mokyklos 
kambaryj.

P as Baltutis pranešė, kad 
dėžutės su dovanomis Lietu
vos kareiviams jau nupirktos. 
Dovanos susideda iš sekančių 
daiktų: 2 porų vilnonių piršti
nių, 2 porų vilnonių pančiakų, 
2 nosinių, rankšluostėlio, 2 
špuliukių siūlų, pakelio adatų, 
[jakelio cigaretų, muilo šmoto, 
paišelio, konvertų ir poperos 
laiškams rašyti. Viena dėžutė, 
su prisuntimu į Kaunu, kai
nuoja $3.15.

Taip-gi pranešė, kad virš 50 
dėžučių jau parduota..*- Teko 
nugirsti, kad Visų Šventų 
draijgija yra nutarus nupirkti 
tris dėžutes.* ~

Bridgeportiečiai, dovanas 
perkam IJetuvos kareiviams, 
bet kas Hus su šautuvais? Ąr 
musų karuomenei ginklų ne
reikia? Mes turim ir ginklų 
pirkti savo broliams.

Štai, pavyzdingai išpildė 
pilietiškas pareigas ponai Ke
rai. Spalio 17 d. p-nia Kerienė 
nupirko šautuvą už 10 dol.

Šitame susirinkime tų pat 
padarė p.' Pranciškus Keras. 
Be to, jiedu nupirko ir dova
nų po dėžutę Liet. kareiviams.

Tai-gi visi mes turim išpil
dyti tas pareigas. Atminkim 
tą, kad šiandie musų broliai, 
seserys ir seneliai griebiasi 
ginklo, kad išguiti Lenkus iš 
Lietuvos žemės ir vėl užnešti 
trispalvę vėliavą Vilniuje ant 
Gedimino kalno. Jie pasiryžo 
mirti arba laisvais būti.

Tai-gi mes neturim leisti, 
kad atėję Lenkai Lietuvon žu
dytų musų brolius. Ne, visi 
mes, katrie tik jaučiamės Lie
tuviais, turim nupirkti po šau
tuvą, aukodami po dešimkę į 
T. Fondą. O kol to nepadary- 
sim, nebus drąsos vadinties 
Lietuviais.

Vincukas.

AMERIKIEČIŲ DOVANOS 
LIETUVOJE.

Pareina iš Amerikos Lietu
von vienas vagonas dovanų. 
Jas suaukojo ir pasiuntė Ame
rikos Lietuviai, Vagonas bu
vo įkabintas tarpe kitų va
gonų su( kitokiomis prekėmis 
ir traukinys buvo ilgas.Dvi mo 
ierys-plėtkiiųnkės, per plyšį 
pamaniusios tame vagone a- 
merikiečių dov., visam mieste
liui ir aplinkiniams kaimams 
pranešė, kad ilgiausias trauki
nys amerikiečių dovanų atėjo 
į stotį. Minios žmonių pradėjo 
rinktis apie valščiaus raštinę 
ir reikalauti išdalinimo par
ėjusių dovanų. Socijalistai tuo 
pasinaudojo. Jų agitatoriai 
sakė, kas balsuos už socijalistų 
kandidatus į valščiaus tarybą, 
tie gaus dovanų, gi kitaip jas 
sunaudosią kunigas ir ponai.

Kaip tos dovanos buvo da
linamos ir kam jos teko, bus 
parodyta sekmadienį, Lapkr. 
14 d., School Hali svet. (prie 
W. 48 ir So. Honore g.).

Perstatymas prasidės 7 \al. 
vakare. Paskui bus šokiai ir 
žaidimai. Gros rinktina orke
strą. Publika širdingai kviečia
ma ir prašoma nepavėluoti.

Reng. Kom.

Žiema artinasi, labai greitai 
galima pagauti šalti o kaip 
kada tas mus paguldo ant ka
lėtos savaičių. Visuomet tu
rėk po ranka butelį Slavish 
Crown Bitter Wine Toniko 
kuris tuojaus tau palengvins, 
nuo negruiniliavimo, bemiegąs 
silpnumo ir kitu ligų. Šis 
tonikas jeigu vartojamas su
lyg paduotų nurodymų yra 
geriausias vaistas jis sustip
rins Jūsų systemą, taip kad 
nebijosi nei jokiu ligų. Nusi
pirk buteli šiandiena. Ant par
davimo visose vaistinyčiose ar
ba rašyk tiesiai į J. B. Scbeu- 
er Co., 17 West Austin Avė., 
Chicago, III. (Apgr.)

SVARBIOS PRAKALBOS
RENGIAMOS CHICAGOS 

KATALIKŲ VISUOMENĖS.

Lietuvos Ginimo Reikalais.
-----------V

IŠ T0WN OF, LAKE.

’ PRANEŠIMAS.

Šiuomi pranešame plačiąjai 
Chicagos Lietuvių visuomenei, 
jog Gruodžio 19 d., š. m., 
Amer. Liet. Rymo Katalikų 
Federacijos Chicagos Apskri
tis ugia įdomų vakarą. Jis 
bus School Hall’ėje (W. 48 ir 
Honore gatvių,Town of Lake). 
Programa bus rimta. Vėliau 
pranešime jos sudėtį ir kas ją 
išpildys. I

Vakaro pelnas skiriamas 
mus dienraščio “Draugo” 
naudai. '

Rengimo Kom.

ŠEŠTOS — penktadienį, Lap
kr. 12, šv. Antano parapijoje, 
Cicero, Hl.

SEPTINTOS — šeštadienį,
Lapkr. 13, Visų šventų para 
pijos salėje, Roseland, Hl.

Visos čia pažymėtos vietos 
turi rengti.es su didžiausiu at
sidavimu, kad atlikti savo 
priedermę dėl Lietuvos lais 
vės.

Visos kitos Chicagos ir apy
linkių kolionijos, turinčios no 
ro prisidėti prie taip kiltos 
darbo, gali kreipties į rengi
mo prakalbų komisija, pažy
mint dieną, kurią norėtų pa
švęsti Lietuvos laisvei. Komi
sija duos reikalingų informa 
cijų ir parūpins kalbėtojus.

Gauta telegrama, kad tiks
liai kviestas iš rytų atvažiuo 
ja žymus kalbėtojas gerb. kun 
Petraitis, L. Rand. Kr. Rėmė 
jų draugijos pirmininkas.

Chicagos L. R. K. Feder.
Prakalbų Reng. Komisija.

IŠ NORTH SIDE.

PAVOGTA 8 AUTOMOBI
LIAI.

Praeitoje paroje Chicagoje 
pavogta 8 automobiliai.

PRISIEKDINTA 55 POLIC 
MONAI.

Policijos viršininkas Garrity 
vakar centralinėj policijos sto
ty j prisiegdino 55 naujus po- 
licmonus. *

PAŠAUTU POLICMONAS 
IR ALDERMANAS.

Vakar anksti ryte pašautu 
poliemonas Pijanowski i^ bu
vęs 34 wardos aldermanaS ITe- 
ld ties pa^tarpjo namais, 25- 
44 So. Kedvale avė.

.Sakoma, poliemonas vargiai 
pagysiąs.

Pašautuoju kolkas nesako 
apsišaudymo priežasties. Nuo
moniaujama, tas nuotikis ar 
tik nebus Surištas su vogimu 
svaigalų. Nes tas poliemonas 
yra įmaišytas svaigalų įklau- 
siman. Policijos viršininko 
įsakymu pradėta tardymai.

Michigano vilnys ant kran
to ly tinėj Cbicagoj išmetė .ne
žinomojo žmogaus lavoną.

Šeštadienį, Spalio 30 d, 
gvardija Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto laikė 
mėnesinį susirinkimą, kuris 
buvo skaitlingas. Apsvarsčius 
dr-jos reikalus, perskaityta 
laiškas Amerikos Lietuvių ex- 
kareivių, kurie renka aukas 
kalėdinėms dovanoms dėl Lie
tuvos kareivių. Perskaičius 
laišką vienbalsiai nutarta tam 
tikslui iš kasos paaukoti $25.00 
ir nariai sumetė $35.00.

Prie to Jonas Klimas įnešė, 
kad dr-ja iš kasos paaukotų 
$100 Lietuvos Šauliams ir kad 
ta auka butų nunešta svetai
nėn demonstracijos dienoje. 
Įnešimas paremtas ir vienhal 
šiai nutarta paaukoti $100.

Kalėdinėms dovanėlėms Lie 
lavos kareiviams aukojo:

Pirm. J. Letnkas 2 dol.
Po 1. dol.: J. Klimas, V. 

Sharko, A. Pocius, K. Pranc- 
kunas, P. Mockela, F. Vizgir 
das, E. Baltikauskis, L. Raz- 
bodauskis, J. Sutkus, J. Kas
paravičius, J. Martišius, J. Vi- 
liunas, A. Urhutis, F. Anglie- 
kis, K. Mankus, P. Bukauskis, 
S. Jasulaitis, J. Letvinas, J. 
Ahromovičius, P. Grybas, J. 
Stulgis, J. Girčis, P. Židickis, 
A. Butkus, S. Žitkevičius, F. 
Veriga, P. Meškonis, K. Bar 
tušis.

Po 50c.: K. Lukošius, K. 
Mališanskis, J. Mikalauskis, 
A. Kavaliauskas, J. Shimkus,

Lab. Sąjungos *6 kuopa Lap
kričio 14 d. rengia prakalbas 
Šv. Mykolo Ark. parapijos 
svetainėje, 1644 Wabansia 
Avė. Prakalbose bus aiškina 
ma, ką Lab. Sąjunga lig šiol 
padarė gero Lietuvių tautai. 
Kadangi netoli jau ir tos 
Sąjungos seimas, tat bus aiš
kinama ir apie jį. Kviečiame 
skaitlingai susirinkti. Kalbės 
įžymus kalbėtojai.

Komitetas.

CICERO, ILL.

L. L. Paskolos stoties dar
buotojų ir komisijos surengi
mui vajaus Lietuvos reika- 
lamk ant 25 d. Lapkr. yra 
šaukiamas svarbus susirinki
mas Lapkr. 11 d., 7:30 vai. 
vakare, šv. Antano par. mok. 
kambaryje. Bus aptarta svar
bus reikalai liečianti musų 
tėvynę, Lietuvą.

Visi nariai kviečiami būti
nai paskirtu laiku atsilankyti.

L. L. P. ir Kom. Valdyba.

SVARBU LIETUVIAMS!!!

Prakalbų Maršrutas.

Gerbiami Vientaučiai:—
• Pradedant su šia diena, A- 
merikos ir Lietuvos Audėjų 
Bendrovė iš Boston, Mass., 
laikys prakalbas kiekvienoje 
Chicagos ir apielinkės koloni
joje. Bus aiškinama tikslas ir 
reikalingumas linų ir vilnių 
išdirbimo patiems lietuviams, 
kol svetimi tos pramanijos dar 
neužgriebė. Dalykas užintere- 
suos visus tuos, kurie yra Lie
tuviai. Kas jaučiasi Lietuviu, 
tegul ateina.

Ketverge, Lapkr. 11 d., Dievo 
Apv. Parap. Svet., 18-ta ir 

Union gat.

Panedėlij, Lapkr. 15 d. šr. An
tano Parap. Svet. Cicero, Hl.

Prakalbų pradžia lygiai 7:30 
vai. vak. Kalbės N. Radavi- 
čius iš Boston ir A. F. Augus
tinas iš Chicago. Visus nuo
širdžiai kviečia

A. ir L. Audėjų B-vė.
(Apgr.)

BRIGHTON PARKO LIETU 
VIAMS.

Nebūkite Be “Draugo“

“Draugą” dienraštį galima 
gauti be kitų vietų ir šiose:

F. ŠIMKIENĖ,
4358 So. F&irfield Avė.

KRUKAS BROS.,
3853 So. Rockwell St.

BUOIUNAS,
2900 W. 40th Str.
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MILŽINIŠKAS VAKARAS! |
Lietuvos Vyčių 16-tos Kuopos

Nedelioje, Ląpkričio-November 14, 1920 1
Šv. Jurgio Par. Svetainėje, 32nd PI. ir Auburn Avė.

= Pradžia 6:30 P. M. Įžanga 35c. Ypatai.

Tai-gi visi kurie mylite prieš adventus linksmai pasišokti širdingai esate 
kviečiami atsilankyti. , RENGĖJIAI.
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SEGAL
Perkėlė savo ofbą po nnm.

4729 So. Ashland Avenne
Bpertjallstaa

|DSIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ

Valandos ano 10 iki 12 taryto; nuo 
2 Iki I po platų; nuo 7 Iki 8:80 
▼akara. Nedėliomis 10 Iki 1. 

Telefoną* Drevei SARO

Tel. Drover 7042

Or. C. Z. VezeDSs
LIETUVIS DENTISTAS 

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

arti 47-tos Gatvės

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW

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

4509 S. Ashland Avė. Chicago, Hl.J 
Phone Vards 105S

Telefonas Boulevard 9199

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

8331 South Halsted Street 
Valandos: 9—12 A. M.

1—6: 7—8 P. M.

Dr. I. L MAKARAS
Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.. 
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare. 
Residencija: 10538 Perry Avė., 

Tel. Pullman 342

į

(

Didžiuma Amerikonų nori greito patarnavimo, o te
lefonas jam to duoda. Šiandiena Amerika yra di
džiausia vartotoją telefono ant pasaulio.

Nėra pilnai keturiasdešimts-penkį metai kuomet Pro- 
fessor Bell pirmu kartų išmėgino savo kalbanti te
lefoną o šiandiena Suvienytose Valstijose yra 12,- 
000,000 telefonu prigulinčių arba susijungusių su 
Bell Systemų.

Didžiuma telefono kalbu kurias pereina per pasaulio 
dratus pusė iš jų yra telefonuose čia Suv. Vai.

Amerikos telefono išsipletojimas priguli nuo gerų į- 
taisų ir metodos — žmoniją yra geriausia patarnau
jama per Universal Systemą kuria kiekvienas Bell 
Telefonas turi, nes yra centrų apribuoto ploto per 
kuri žmonės kalba.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

America Leads 
theWorld
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Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon?
Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!

Tai-gi nieko nelaukdamas tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, brolukams, se- 
5 sutems ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau tie keli dolie- 
s riai nieks, o jiems didele pagelba ir džiaugs ma suteiksi.

J . -
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 šėrus po $6.00 viena, pasi
skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laikų šėrų kaina pakils.9

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

i Lithuanian/ Sales Corporation •
1 3249 S. Halsted St., Tel. Yards 6062 Chicago, III.
I V «_* e -

VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis
S nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakar®.
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PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.8.S ).

DIDŽIAUSI* ĮlETUVlSKA KRAUTUVE QHICA60JE

VBARL OUBBN KONCERTINA:

nemokėsi pinigus BEREIKALO
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, Žiedus, iliubi- 
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas: DROVER 7309

rengti.es



