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TALKININKAI BIJO BOLSEVI-
KŲ-TURKU PAKILIMO 

V ' 
t 

Prancūzija Priešinasi Priimti 
Tautų Sąjungon Vokietiją 
Lenkai Baisiai Trukšmauja 

prieš Angliją 

LENKAI UŽSIPULDINĖJA 
PRIEŠ ANGLIJĄ. 

Jie nulemia Anglijai pragaištį 

NAUJI SUMIŠIMAI ITALI
JOJE. 

Suareštuota 200 žmonių. 

TALKININKAI GALI SUSI 
LAUKTI NAUJŲ NESMA

GUMŲ. 

Kap. Kilpatrick gy 
nelaisvėje 

esąs 

Paryžius, Lapkr. 13. — 
Prancūzu užrubežinių reika-
lų ofisas gavo ižinių iš Kri-
mo, jog gen. Wrangelio ka-
ruomenė apleidusi tenai pir
mąją apsiginimo liniją ties 
Perekopu ir atsimetusi antro-
jon linijon. 

Čia nuomoniaujama, kad 
gen. Wrangelis vargiai atlai
kysiąs ir toje linijoje. Nes 
bolševikų spėkos didėja ir jie 
veikia su visu pašėlimu. Iš
reiškiama tad baimė, kad jo 
karuomenę laukia pragaištis, 
daugiau nieko. 

Kukazo klausimas. 

KVip Prancūzai, taip visi 
talkininkai šiandie daugiau
sia domos atkreipia i Kauka
zą. 

Patvirtintos žinios, kad Ar
mėnai padarę armisticiją su 
Turkais naeijonalistais. To
dėl bus aišku, kad bolševikai 
be jokių sunkenybių susijungs 
su Turkais. 
^Įvykus tam faktui, talkinin-į 
kai Turkijoje susilauks naujo 

ir nuo Perekopo linijos atsi
metė antrojon apsigini mo li
nijon, už Iff mailių nuo Pere
kopo. (1 ai ima sakyti, toji ant
roji linija yra paskutinė gen. 
Wrangelio viltis. Jo stovis 
yra labai rimtas. 

_ ^ 

ARMĖNAI NUGALĖTI. 

Londonas, Lapkr. 13. —An
glu Armėnijos komitetas čia 
iš Tifliso gavo žinių, jog Tur
kai - n a c i jonai istai Armėnus 
kaipir nugalėjo ir su jais pa
darė armisticiją. 

Armėnijos parubežiais kon
centruojama skaitlingoji bol
ševikų armija. Kasdien lau
kiamas bolševikų su Turkais 
susijungimas. 

. . » • 

ATSILIEPIAMA Į PA 
ŠAULĮ. 

Geneva, Lapkr. 13. — Tarp
tautinė Armėnų sąjunga čia 
paskelbė atsiliepimą į visą 
pasaulį, idant didžiosios vieš
patijos pakiltų gelbėti Armė
niją., Nes kitaip, sakoma at
siliepime, pakilsiąs naujas pa
saulinis karas. 

PRANCŪZAI PRIEŠINASI 
VOKIEČIAMS. 

karo. Nes Turkai nacijona- Nenori priimti Vokietijos Tau 
listai, paremiami Rusijos bol
ševikų armijos, be abejonės, 
pulsis prieš talkininkus Tur-
kijoje. 

Kilpatrick gyvas. 

tų Sąjungon. 

Geneva, Lapkr. 13. — Lap
kričio 15 d. čia prasius su
važiavimas Tautų Sąjungos. 

Tautų Sąjungos sekretarija-
Iš Washingtono žinios, kad . g a v o A u s t r i j o s aplikaciją 

Amerikos Raudonojo Kry-1 ( p a r e įškimą) priimti ją Tau-
žiaus narys kapitonas Kilpat- ^ Sąjungon 
riek yra gyvas, šiandie pat
virtinamos. Paryžius, Lapkr. 13. — T a i 

Kapitonas yra bolševikų ne- t u Sąjungos suvažiavime mie-
laisvėje kokioj tai nelaisviu s t e Geneva, Šveicarijoje, bus 
stovykloje ties Dniepru. 'pakeltas klausimas Sąjungon 
Patvirtinančią žinių apie tai ; p r i i m t i Vokietiją, kurį išreiš-

gauta iš Sevastopolio. 

ATSIMETĖ GEN. WRANGE 
LIO KARUOMENĖ. 

kus norą prigulėti. 
Prancūzai atkakliai prieši

nasi, kad Vokietija turėtų but 
priimta Sąjungon. Prancūzų 
užrubežinių reikalų ofise sa
koma, kad jei Tautų Sąjun
gos suvažiavimas nubalsuos 

Sevastopolis, Lapkr. 13. — 
Gen. Wrangelio karuomenė 
neatlaikė bolševikų spaudimo p r i i m t i Vokietiją, tuomet bu-

. mmmmMML M - siančios pavartotos prieš tai 
PINIGU KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų vertė, mai
nant nemažiau $25,000 Lapkr. 32 
buvo tokia sulig Merchants Loan 
and Trust Co. » 
Anglijos sterlingų svarui 
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkijos 100 markių 
Vokietijos 100 markių 
Prancūzijos nž $1.00 
Italijos už $1.00 

$3,37 
1.18 
.34 

1 1.18 
17 f r. 20 

kuoaštriausios priemonės. 
Tame pat ofise pareiškia

ma, kad ir Anglija nesutin
kanti su Vokietijos norais ir 
palaikanti Prancūzų poziciją 
šitam atsitikime. 

Prancūzai sako, kad tegu 
Vokietija pirmiau prirodo sa
vo stiprų pasiketinimą išpil
dyti visas taikos, sutarties są
lygas ir tik paskui tegalinti 

28 L 90 but priimta Sąjungon. 

GAL BUS PAKELTAS RA 
SIŲ KLAUSIMAS. 

Geneva, Lapkr. 13. — Tal
kininkų atstovai čia yra nuo
monės, kad tomis dienomis 
įvyksiančiame Tautų Sąjun
gos suvažiavime ar tik kartais 
Japonai atstovai nepakels ra
sinio klausimo. 

Japonai nori, kad jų rasė 
visam pasaulyj naudotųsi vie
nodomis privilegijomis su bal
tųjų žmonių rase. 

baisios riaušės įvyko mieste 
Genano, af*tį Potenza, Italijoj. 

Tenai paskelbta generalis 
darbininkų streikas. Vienų 
bažnytinių apeigų metu kuni
gas išaugs tino Italų kareivių 
narsumą. Socijalistų vedama 
gauja streikininkų užpuolė ir 
apmušė kunigą. 

Po to pakilo riaušės. Sua
reštuota 200 žmonių. 

'ii 

Varšava, Lapkr. 13. — Vie 
tos Lenkų laikraščiai disku- Londonas, Lapkr. 13. — Iš 
suoja klausimą plebiscito au- Milano depešoje pasakyta, jog 
gštojoj Silezijoj. 

Laikraštis Gazeta Poranna 
pareiškia, kad jei tenai ple
biscitas išeis Vokiečių naudon 
tuomet karas Lenkų su Vokie
tija neišvengtinas. 

Tasai laikraštis yra naeijo-
nalistų demokratų (endekų) 
organas ir jis žino, ką rašo. 

Sako, jog sekančiame ka
re prieš Vokietiją bendrai 
veiks Lenkija su Prancūzija 
ir Belgija. Anglija palaikys 
Vokietijos pusę. 

"Ir jei Anglija turės pakil
ti karan, tas reikš Britani
jos galybei pabaigą.'' 

Toliaus tas laikraštis rašo, 
jog Anglija vis prielankiau 
atsineša į Vokietija ir vis lab-
jau prie pastarosios linksta 
Silezijos klausime. Todėl An
glija, sako laikraštis, neturi 
maišyties toliau* tame klau
sime. 

Del tų ir kitų priežasčių 
Lenkai su Prancūzais iŠ vie
nos pusės, gi Angilja iš ki
tos pasidarbavo plebiscitą Si
lezijoje atidėti tolesniems lai
kams. 

Tuo-, tarpu pačioj Silezijoj 
nerimavimai plečiasi ir Len
kai pramato ten sau pavojų. 

Kadangi Lenkų markė (pi
nigai) nupuolusi ligi žemiau
sio laipsnio, už tai Lenkai kal
tina Vokiečius. 

Atšauktas Airių Kalinių Badavimas 
GANA TIE ŽMONĖS AT

KENTĖJO. 

Sako, tegu jie del Airijos bus 
gyvi. 

SUDEGINTA ANGLIJOS 
VĖLIAVA. 

New York, Lapkr. 11. — 
Aną vakarą vienas vyras už
silipo ant Capitol teatro prie
šakio, nutraukė Anglijos vė
liavą ir tuojaus ta sudeginta 
būrio žmonių. 

Atvykusi policija nesurado 
kaltininkų. 

Ta vėliava buvo išskleista 
kaipo dekoracija su kitų ša
lių vėliavomis paminėti armi
sticiją. 

48 2MO VĖS ŽUVĘ AUD 
v ROJĘ. 

Manila, fjulipinų Salos, La-
pkr. 11. -+ Juros audroje žu
vo pakraščiais salų plaukiojąs 
garlaivis San Basilio. Sakoma, 
su laivu žuvę 48 žmonės. Pen
kiolika žmonių išgelbėta. 

PRIEŠINSIS SUMAŽINI
MUI UŽMOKESČIŲ. 

— 
, Washington, Lapkr. 13. — 

Industrijinių tyrinėjimų kon
ferencijoje Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas Gom-
pers kalbėdamas pareiškė, 
kad organizuotas darbas prie
šinsi, jei darbininkams bus 
mažinamo® užmokestys. 

• "• 

UŽDAR7T06 IŠDIRBYS-
TĖS ŠILKO. 

• 

LIETUVOS LAISVĖS REI
KALAIS. 

(Lietuvos Misijos Informa
cijos Biuras). 

Elizabeth, N. J. — Šitos ko* 
lionijos Lietuviai pastaromis 
dienomis suaukojo $2,600 Lie
tuvai atsiginti nuo Lenkų. 

Lapkr. 7 susirinkime nu
pirkta L. Bonų už $2,300 ir 
dar aukų $500. 

Woscester, Mass., Lapkr. 7 
čia įvyko milžiniška Lietuvių 
demonstracija prieš nesuvar
žomą Lenkų imperi jalizmą. 
Dešimties tūkstančių minia 
teisybės vardu reikalavo su
grąžinti Vilnių Lietuvai. 

Vietos Lietuviai senai iš
pirko 100 tūkstančių dol. L. 
Bonų kvotą. Tad dėjo dide
les aukas sustiprinti LietuVos 
karuomenę. Surinktų aukų 
suma dar nežinoma. 

Lietuvos Misijos ofiso dar 
buotojai Lietuvos Gynimo Ko
mitetui Spalyj suaukojo $366.-
00. 

Tokyo, Lapkr. 12. — Ja
ponų Šilko Išdirbėjų unija 
savo dirbtuves uždarė trims 
mėnesiams. Sakoma, tas pada
ryta atpigus šilkui. 

TURKŲ ARMĖNŲ ARMIS 
TICIJA. 

Londonas, Lapkr. 12. — 
Gauta žinių, jog Armėnai, su 
Turkais naeijonalistais pada
rę armisticiją. Sakoma, Tur
kai laimėję geras sąlygas. 

Cork, Airija, Lapkr. 13. — 
Vakar suėjo 94 dienos, kaip 
vietos kalėjime badauja 9 Ai
riai kaliniai. Ir vakar tų ka
linių tolesnis badavimas at
šauktas. 

Vietos lordas majoras O'-
Callagban gavo apie tai pra
nešimą nuo Arthuro Griffitli, 
sinn-feinerių organizacijos įs
teigėjo ir Airijos respublikos 
prezidento vietininko. 

Griffith pranešime pasaky
ta: 

"Esu nuomonės, jog mūsų 
tėvynainiai Corko kalėjime 
savo kentėjimais pilnai priro-
dė savo pasišventimą ir išti
kimybę. Ir todėl jie šiandie, 

kaipo buvo pasirengę del Airi
jos mirti, turėtų pasirengti 
ir vėl del Airijos gyventi. , , 

Tasai pranešimas kuovei-
kiaus pristatytas kalėjiman 
visiems tiems kaliniams. 

Anot pranešimo, visi kali
niai atsidūrę kuoblogiausian 
padėjiman. Ir todėl jų išgel
bėjimas daugiau kaip abejo
tinas. 

Vakar vietos vyskupas Co-
lialan paskelbtuoju laišku sti
priai atsiliepė į sinn-feinierių 
viršininkus ir į pačius kali
nius, kad badavimo .streikas 
kuoveikiaus butų atšaukta*. 

Vyskupas sako, jog vieno* 
lordo majoro McSwiney mir
tis atkreipė viso pasaulio do-
mą į Airiją. Tad šitų kali
nių tolesnis badavimas yra 
kaipir tuščias daiktas. Ir kai
po toksai turėtų but atšauk-

PRANEŠIMAS, 

tas. 

KERENSKY PRIEŠINASI, 
KAD TALKININKAI MAI-

ŠYTUSI RUSIJOJE. 

Sako, Rusijos gyventojai vie
ni pasekmingiau apsidirbs su 

bolševikais. 

PERSPĖJA PRIEŠ DIFTE-
RUA. 

Sveikumo departamentas 
'perspėja gyventojus prieš si
aučiančią difteriją. Mieste 
yra 78 susirgimai. 

PIRKITE LIETUVOS PAS-
KOLOS BONŲ. 

ORAS. 
Chicago. — Gražus oras 

šiandie ir, turbūt rytoj; kiek 
šilčiau. Vakar žemiausia tem
peratūra buvo 16 laipsnių. 

Berlynas, Lapkr. 13 (Rašo 
artgl. laikraščių koresponden 
tas). — M Lapkričio 7, 1917 
m., bolševikai nuvertė provi-
zijonalę vyriausybę. Tuomet 
jie socijalizmui pažadėjo tai
kos duoną/Nuo to laiko pra
ėjo treji metai. Kągi jie davė? 
Alkį ir despotizmą/' 

Taip rašoma Kerenskk) lei
džiamame laikraštyj Volia 
Rossii. Laikraštis išleidžia
mas Pragoję, Čeko-Slovak i jo
je. Tenai apsigyvenęs ir pat
sai Kerensky. 

Su tuo laikraščiu Kerens
ky veda kovą ne prieš vienus 
bolševikus. Bet ir prieš talki
ninkus, kurie remia caro lai
kų generolus, kovojančius 
prieš bolševikizmą Rusijoje. 

Volia Rossii sakof kad tų 
generol; kova dar labjaus su
stiprina bolševikus. Sako, te
gu talkininkai nesimaišo į 
Rusijos reikalus. Tegu nere
mia atskirų žmonių. Gi tuo
met patys vieni Rusijos gy
ventojai kur-kas lengviau ga
lės apsidirbti su bolševikais. 

Ligos, mirtingumas. 
Volia Rossii% rašydamas a-

pie sukaktuves bolševikizmo 
Rusijoje sako: 

"1911 metais Rusijoje iš 
tuktančio žmonių per vienui 
metus mirdavo 21 žmogus. 19-
19 metais mirtingumas pasie
kė 75 žmones. Gimimų skai
čius nuo 29 iš -tūkstančio su
mažėjo ligi 13. Kas mėnuo 
Maskvoje miršta po 5,000 vai
kų del stokos tinkamojo mai
sto. Netekusius kūno ir dva
sios jėgų gyventojus smau
gia ligos ir epidemijos. Tik 
vienam Petrograde perniai 
per du mėnesiu sirgo šiltine 
242,000 žmonių. 

Baisi Žiema. 

"Miestuose gyventojai gau
na kasdieninę porciją — po 
ketvirtadalį svaro duonos. 

sumaišytos su šiaudais. Sod
žiuose valstiečiai, bijodamies 
bolševikų rekvizicijos, suma
žina pasėlių plotus ir susiau
rina javų kiekybę. Badas kas
dien didėja. Ateinanti žiema 
grūmoja miestams ir sod
žiams. 

"Sovietų valdžia būvą su* 
maniusi šįmet pagaminti iš
tekliaus 224,000,000 pūdų ja
vų. Bet pagamino vos, 6,000,-
000 pūdų. Buvo pienuojama 
nupirkti 17,000,000 pūdų bul
vių. Bet surankiota tik 4,000,-
000 pūdų. 

"Šiandie prie alkio prisi
jungia šaltis. Nėra kuro, iš
ėmus naminius rakandus, 
tvoras ir medinius trobesius. 
Ir tai visa jau beveik suvar
tota kurui. Nėra jokių išdir
binio produktų, nei avalinių, 
nei drabužių. Maskvoje eilė 
viršutinių drabužių kainuoja 
250,000 rublių. Rusijoje kiek
vieniems penkiems žmonėms 
per metus išduodama viena 
pora avalinių. Sodžiuose nei 
to nėra. t • * 

Karai nesiliauja. 

LABDARYBĖS SEIMO 
REIKALE. 

Kadangi iki ketvergo vaka
ro 11 Lapkričio šių metų ne
gavome nuo kun. Krušo ži
nios, ar jis teikiasi atidėti 
Misijas savo bažnyčioje, ar 
ne; 

Kadangi Seimo rengimo 
darbo negalima vesti nežinant 
kur tas Seimas bus; 

Kadangi negalima toliau a-
tidėlioti Seimo prirengimo 
darbų; 

Todėl šiuomi paskelbiame, 
kad pirmasis Labdaringosios 
Sajjnngos Seimas bus sekma
dienyje (nedėlioję) 5 Gruo
džio 1920 metų, 2:00 valanda 
po pietų, Dievo Apveizdos pa
rapijos svetainėje prie W. 18 
štr. ir Union ave. Chicago, 
Illinois. 

Seimo Rengimo Komis! 
P. S. Prie svetainės galima 

privažiuoti gatvekariais Hal 
sted str. ir 18 th and State 
str. ir Union ave., Ohioago, 

S. Yucevičius. 

Karas tęsiamas be jokios 
pertraukos. Brest-Litovsko 
taikos sutartis, kuri Vokie
čiams pavedė Estiją, Latviją, 
Lietuvą, Baltgudiją ir Ukrai-
niją, gi Turkijai visą Kau
kazą, nedavė Rusijai taikos. 

"Per praėjusius trejus me
tus sovietai kariavo su Suo
mija, Latvija, Estija, Lietu
va, Turkija, Lenkija, Armė
nija ir Siberija. Bolševikai ka
ro liepsnas nuvilko į atokiau
sias Rusijos dalis, į Afganis
tano, Persijos, Indijos ir Ma
žosios Azijos parubežius. Tūk
stančiai kareivių nužudyta ir 
paliegėliais padaryta. 

"Tokios tai bolševikų po
litikos pasekmės. 

Sunaikinta laisvė. 

*' Mjobilizacija nepasibaigia. 
Milijonai pašaukiami karei
viauti. Pavartojama nežmo
niška disciplina. Sovietų res
publikoj viešpatauja milita-
lizmas.' Grūmoja nauji karai. 

"Sunaikinta visokia žmonių 
laisvė. Laisvas žodis panai

kintas. Nėra laisvės stusirin-
kimams, nei .streikams. Visos 
socijalistų partijos darbuoja
si pasislėpusios. 

"Visa šalies valdžia yra 
centralio komunistų komite
to rankose. Leninas yra pa
reiškęs apie būtinumą perso-
nalės diktatorystės. 

Areštavimai, galabinimai. 

"Rusijos gyventojus šian-
die turi surakinusi naujoji 
biurokratija. Nėra jokių val
dininkų rinkimų. Juos skiria 
autokratinė bolševikų valdžia. 

"Kalėjimai perpildyti kali
niais. Praeitais metais suareš
tuota 145,000 žmonių, gi per 
praėjusiu du mėnesiu — 18,-
000. Visa Rusija valdoma ne-
paprastosios komisijos. 

"Per tris mėnesius praei
tais metais nugalabinta 13,-
850 žmonių. 

"Atgaivinta slaptoji šnipų 
tarnyba, panaikintos darbinin
kų unijos. 

"Darbininku klesa nuo 9,-
000,000 sumažėjusi ligi 2,000,-
000. Darbas sumilitarizuotas, 
industrija sugriauta. Produk
cija sumažinta 80 nuošimčiais. 

Civilis karas, skurdas. 
"Miestai kariauja prieš so

džius, organizuojamos baus-
minės ekspedicijos prieš vals
tiečius malšinti ir rekvizuo
ti javus ir kitokius daiktus. 

"Žemės problema neišrišta. 
Civilis karas, alkis, skurdas 
ir išnaikinimas visur siaučia. 

"Kol patys žmonės nepaims, 
savo rankosna valdžios, tenai 
nebus įvykintos jokios revo-
liucijiitės idėjos.'' 

Taip rašo apie bojševikus 
Kerenskio organas. 

Pagaliaus tas laikraštis už
gina, kad buk patsai Keren
sky imąs bendrauti su gen* 
Wrangeliu. Nes gen. Wrange-
lio ir kitų caro generolų vei
kimai prieš bolševikus, pasta
ruosius dar labjaus sustipri
na. 
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L U T I VII KATALIKŲ DIEITRAATIS 

"DRAUGAS" 
•fctt kasdieni išskyrus nedeldienina, 

PRENI^MERATOS KADfA: 
CHICAGO J IR UŽ6EE1CYJE: 

• R A 18.00 
, 4.00 Pusei Metu. 

i i V. VALST. 
Metama . #- .T; .•••••••• . - . - . - 90*00 
Pusei Metų • «*•••)£( S-00 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ae nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iiperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus l 
registruota laišką, 

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

Tel. Roosevelt 7791. 

Išvažiuojant iš Lietuvos. 
Pabuvus Lietuvos Respubli

koje keturis mėnesius, Spa
lio 23 dieną ir vėliai teko ją 
apleisti, kad gryžus prie savo 
priedermių Amerikoje. Aplei
sti tėvynę savaimi yra skau
du, tečiaus dvigubai buvo 
skaudu išvažiuoti iš Lietuvos 
Respublikos šiame sunkiame 
laike, kuomet ant jos nepri-

džiu, eilės lengvamanių, kurie 
manė, kad Lietuva be rimtos 
karuomenės galės susitverti 
kaipo neprigulminga valstija 
ir kad kitos tautos lies krau
ją už mūsų žemę, kad ją ap
ginus nuo godžių kaimynų.tai-
gi tų Lietuvos ramybę atito
linusių nayvių žmonių eilės 
jau žymiai retėja, ir gaila, 
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SEIMAS! 

klausomybės susivarė tamsus, i kad tik retėja, 
žiaurus debesys. Šiandie tėvynėje auga su-

J a u keletą amžių mumis pratimas, kad Lietuva išliks 
slėgę Lenkai, dar kartą ištie- neprigulminga tiktai tuomet: 

Amerika ir 
Galime pasidžiaugti, kad A-

merikos ir Lietuvos santikiai 
"paskutiniais laikais pagerėjo. 
Tas pagerėjimas labiausiai žy
mus Raudonojo Kryžiaus vei
kime. 

Kaune yra Amerikos Rau
donojo Kryžiaus skyrius. Ja
me dirba gydytojas ir armi
jos kapitonas R. J . Thoma. 
Jis yra Chicagietis. Jo tėvas 
tebėra gyvas ir laiko vaistinę 
ant kampo Western ave. ir 
63-cios gatvės. Kapitonas Tho
ma yra Lietuvai prielankus 
vyras ir labai naudingas as
muo. 

Šitame numarije talpiname 
vaizdelį iš Kauno, pavadintą 
" Dešimties Metų Našlaitės 
Gabumas." Iš to mažo skai* 
tymėlio matytis, kad Ameri
kos Raudonajam Kryžiui pri
sidėjus Kauno lūšna virto 
šiltais namais. Pastebėtina, 
kad Amerikiečiai pažino Lie
tuvos mergaitės gabumą, jį ap 
rašė ir apgarsino visoms A-
merikoje gyvenančioms tau
toms jų pačių kalbomis. Mums 
tą aprašymą atsiuntė Ameri
kos Raudonasis Kryžius lietu-
viskai. 

Ne viename tiktai Kaune 
veikia Amerikos Raudonasis 
Kryžius. J i s taip-gi turi savo 
didelį sandelį Šiauliuose. Iš 

/ten visoki pagelbos reikme
nys yra dalinami į visos Lie
tuvos dalis ir net į Latviją. 

Tas Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus darbų atnaujinimas 
Lietuvoje reiškia, kad Ame
rika ištiesė Lietuvai savo 
meilingą ranką, kaip auges
nė ji sesuo jaunesnei. Tik rei
kia, kad ir Lietuva meilin
gai priimtų tą ranką. 

Kadangi mųs broliai tėvy
nėje dabar tik vieną didelę 
mintį teturi, būtent karą su 
Lenkais, tai mes galime pa
rodyti Amerikai savo meilin
gumą ir da-gi lengvu būdu. 
Galime kiekvienas prisirašyti 
prie Amerikos Raudonojo Kry 
žiaus. Tas yra nebrangus ir 
nesunkus dalykas: tik vienas 
dolieris ištisiems metams. 

Prisirašymas eina nuo pe
reito ketvergo 11 Lapkričio 
per dvi savaiti iki 25 Lap
kričio. Kiekviena parapija, 
kiekviena įstaiga gali pasira
šinėti. Kas tą padarys, tas 
dvilinką naudą pagamįs, nes, 
pirma, parodys Amerikai Lie
tuvos meilę ir, antra, sušelps 
Lietuvą. Visi mųs dolieriai 
iki paskutiniam skatikui per 
Amerikos Raudonąjį Kryžių 
teks Lietuviams. 

Mųs prisirašymą Amerikos 
Raudonasis d r y ž i u s brangina, 

sė savo kruvinus nagus ant 
mūsų sodybų, ant Lietuvos ba
kužių. Mūsų jauna, neskaitlin
ga karuomenė nebesulaikė 
daug skaitlingesnio, geriau 
apginkluoto, Prancūzų vedamo 
priešo. Ir štai patikrinti pri-
seina, kad Lenkai išnaujo už
grobė Seinus, Suvalkus, Vil
nių. 

Mūsų valdžia skubotai pa
sitraukė į Kauną, tečiaus Len
kams užėmus ir Vievį, net nu
žiūrėta saugesnė negu Kau
nas nauja vieta mūsų įstai-

Chicagoje liet. R. Katalikų Labd. Sąjungos Pirmas Seimas! 
Našlaičiai Laukia Savos Prieglaudos ir Savų Globėjų! 
Prieglaudai žeme prie puikaus Marquette Parko 10 akrų 

nupirkta. 
Reikia tik paramos mūsų visų Lietuvių! 

Ar rūpinamės mes Lietuviai kaip greičiausia įgyti Našlaičiams 
Prieglauda? 

Seimas ta reikalą turės išrišti Gruodžio 5 ir 6 dienose 1920 
m. Dievo Apveisdos Parap. Salėj 18-tos ir Union Gat. Chicago. 

Telefonas Boulevard 91M 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

6661 South Halsted Street 
Valandos: •—12 A. M. 

1 _ 5 ; 7 _ 8 P. M. 

-f 
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Tel. Yards €666 Drover S44* 
Dr. V. A. SZYMKEVICZ 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir* 
Akušeres. 

8203 S. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 18 ryto 1—2 ir 
c—g vakare Ned. 10—12 i i ryto. 

goms. 
Koks šiame momente ūpas 

tėvynėje? Ką-gi daro talki
ninkai? Kad Lietuvoje liaudis 
tolį gražu ne visi atjaučia 
momentą; kad mūsų karuo-
memei stinga tikrų gabių, do
rų, atsidavusių, augštesnius 
kareivijos mokslus išėjusių va
dų, strategų; kad Lietuvos 
valdininkai dauguma be pri
tyrimo, gi didelis nuošimtis 
ir be geros valios; kad net 
karininkų tarpe, (ir tai pa
čiame štabe) ne tik kad yra 
daug ne Lietuvių (Lenkų, 
Rusų) bet net Lietuvai neiš
tikimų — tai to visko nėra 
reikalo užginčyti. 

Tečiaus nežiūrint to viso 
nenuleidžiama rankų ir Lietu
vos tikri patrijotai, po kru
vinų ašarų, mato tėvynei 
skaistų rytą. Šiame momente 
Lietuva verda, kunkuliuoja: 
Lietuvos respublika ruošiasi į 
smarkų, ilgą karą su Lenkais. 
Lietuvos augštesniųjų moky
klų klasos užsidaro, nes visi 
moksleiviai stoja į karuome-
nę tėvynę gintį. 

Įžymesnių patrijotų skait-
liuje pastaromis dienomis sto
jusių Lietuvos karuoinenėn 
primenu Amerikiečiams žino
mus: kompozitorių Stasį Šim
kų, tenorą Kiprą Petrauską, 
Amerikos dainininką Sodeiką, 
amerikietį kun. Jeronimą Va
laitį, karo kapelioną. Sukruto 
Lietuva mobilizuoti žymią ka-
ruomene, tik tame darbe truk
do talkininkai, kurie drau
džia ginklų pargabenimą iš 
Vokietijos ir pa rsi traukimą 
karuomenei instruktorių, pri-
tyresnių karininkų.. Talkinin
kai Lietuvos dipkynatus ra
mina, kad jie Lietuvos postu
latus pripažįsta teisingais, ir 
kad ginčą su Lenkais išrisią 
be ginklų. Tečiaus, jau talki
ninkams tikėti maža noro te
liko. 

i 
Anglai, gražiausiai kalbėju

sieji, daugiausiai žadėjusieji 
nieko nedavė ligišiol ir jiems 
patiems jau įgriso savo paža
dus kartoti... I r nors " Tautų 
Sąjunga" ir užtarė Lietuvą 
prieš Lenkus, tečiaus tik žo
džiu, nes darbais po senovei 
jos stiprieji nariai (ypač Pran 
euzai) teberemia Lenkus. Žo-

1) Jeigu Lietuviai' viduryje 
mokės gabiai tvarkyties ir 
bus tvirtas susiklausymas, tvir 
tas ryšys valdžios su žmonė
mis; 

2) Jeigu Lietuva turės tvir
tą karuomenę, gerai išlavintą, 
gabiai vadovaujamą. 

Žodžiu, nežiūrint tirštų ka
ro debesių, nežiūrint nemažo 
skaitliams mūsų sužeistų, nu
kautų ir patekusių nelaisvėn 
kovoje su Lenkais kareivių, 
Lietuvoje jaučiama, kad Len
kai neviešpataus ant Lietuvos. 
Žymi dalis mūsų tautos paro
dys tiek drąsos, pasiryžimo 
nepasiduoti Lenkams, kad 
Lenkams atsinorė* Lietuvą 
pagrobti. 

Rimtai galvojančių ameri
kiečių Lietuvių priedermė y-
ra parodyti vieną, tvirtą, ne
pertraukiamą frontą, kariauti 
su Lietuvos grobikais iki pa
skutinių. Tai-gi, neparagini-
mų laukti iš tėvynės, bet pa
tiems stoti į aštrią kovą: 
protine pajiega, organizuojant 
saviškius ir plačiai informuo
jant svetimas tautas, nuo ku
rių išdalies priklauso Lietu
vos ateitis, pagaliaus mugu pa
tys rimtieji, išmėginti protai, 
turi jausti priedermę, kad 
kiekvienas jų yra būtinai rei
kalingi šioje plačiai vedamo
je kovoje, ir tai reikalingi y-
pač tėvynėje. 

Patmala. 

Phone Seeley 7439 

Seimas laukia nuo visų katalikiškų Dr-jų bei kuopų prisidėjusiu 
aukomis prie Labdatybės nuo 5 iki 10 atstovą nuo kiekvienos Dr-jos 
bei Kuopos. į 

Labdaringos Dr-gijos, Kuopos bei Skyriai ir neprisidėję, Seime tu
rės lygu (sprendžiamai baisa ir kviečiamos seimon prisiųsti savo at
stovus). "' ' 

Laikas jau trumpas iki Gruodžio 5-tai dienai. Todėl laikas Dr-joms 
subrusti atstovus išrinkti ir jiems priruošti Seiman klausimus, įne-', 
Šimus ir patarimus. 

Seimo rengėjai 8. Jucevičius, A. Bislis, B. Nenartonis 
Visais Seimo reikalais reikia kreiptis adresu 8. Jucevičius 726 W 

18-th St., Chicago, IU. 
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DR. 1. M. FEINBERG 
Gydo specialiai visokias vyru ir 

moterų lytiškas ligas. 
2401 Madison St*, kampas Wes 

t e m Ave., Chicago. 
Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak. j 

Tel. Canal 6222 

DU C K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

'2201 West 22-nd A So. Leavitt Ste.1 
Chicago. 

\ landos 9:80 A.. M. to 12 N. 
1:00 P. M. to 8:00 P. M. 

\ 
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DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas 614© So. Morgan St. 
K e r t ė S2-ro St.. 

•S 

Chicago, m. 
SPECIJALISTAS 

Moterišku, Vyrišku, taipgi chro
niškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
dą, vakare. 

Nedėliomis nuo 9 Iki 2 po plet 
Telefonas Yardb 667 

imaai 

. . 

—— 

si didelių plyšių, per kuriuos 
—— 

žiemos laike vėjai pusdavo. 
Onutė kas rytas nuo upės 
kranto smilčių parsinešus 
juos užlipdydavo ir audeklu 
apdangstydavo ir, iškarpius 
įvairių spalvų gėlių, a p l i p y 
davo, kad gražiau butų. JI 
taip puikiai papuošė langus, 
kad tuoj visas liūdnumas na
muose prapuolė. 

Name nesirado jokių už
dangalų, tai laikuį bėgant ir 
su pagelba adatos Onutė tuoj 
pagamino reikalingų stal
dengčių, rankšluosčių, skarelių 
ir kitokių uždangalų. 

Amerikos oficieriai, su-
piyŠus drabužiams ar guzikui 
ištrukus, tuoj kreipėsi su sa
vo vargais pas Onutę. 

nuodėmės kūdikiai nebus pra
gare ir jo kentėjimų nepritirs. 
Bet, greičiausiai, jie neturės 
laimės einančios iš Dievo regė
jimo. 

Kadangi mirusių be krikšto 
kūdikių likimas yra taip pa
vojingas, tai aišku, jog reikia 
skubintis juOs kuogreičiausiai 
krikštyti. Knn. P. Bučys. 

•J* 

Phone Canal 257 

DR. P. Z. ZALATORIS 

į V, W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 

po piet, 6 iki 9 vakare. 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 Wcst 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Rcs. 3114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

I • I • • 
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Ofisas Didmiesty J: 

29 South La Salle Street 
Kambarį? 324 

Telefonas: Central 6300 

Vakarais, 81£ W. 33rd St. 
Telefonas: Yards 4681 

• • -

Iš LIETUVOS. 

• 

; 

Atlantikas, 
" L a Lorrainė , , 

Spalio 8, 1920. 

DEŠIMTIES METŲ NAŠLAI
TĖS GABUMAS. 

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Kaunas, Lietuva. Onutė 
Kapiesta (dešimties metų se
numo) užima pirmą vietą pan 
čiakų lopyme ir tarnavime AT 

merikos Raudonojo Kryžiaus 
bute. Jau dabar numanu, kad 
ji ateityje bus pirmos eilės 
šeimininkė. Savo darbštumu 
ir gabumais, ji Amerikos 
Raud. Kryžiaus butą padarė 
kuom jis dabar yra. 

Pirm užėmimo tos garbin
gos vietos Raudonojo Kryž. 
namuose, Onutė buvo papras
ta našlaitė Jauno AmeriKos 
Raudonojo Kryžiaus prieglau
doje! 

Amerikos Raudonajam Kry
žiui atvykus Lietuvon, viena
tinė vieta, kurią galėjo už
imti, tai apleistas namas, ku
riame per du metu niekas ne
gyveno. Jame radosi tik ke
letas naudingiausių rakandų. 
Senukė kokia tai apsiėmė pa
tarnauti ir virtuvę prižiūrėti, 
bet būriui pasididinus ji at
sisakė, nes negalėjo tinkamai 
visų aptarnauti. Prižiūrėto
jams Raud. Kryžiaus beieš
kant tarnaitės, Onutė tapo nu
rodyta. 

Šiandien ji yra lyg tikra 
šeimininkė Raud. Kryžiaus 
bute, net ir suteikia reikalin
gų žinių <klausinėjantiems a-
pie Raud. Kryžiaus veikimą. 

Onutei užėmus naują vie-
Įtą, pirmiausiai teko prižįurė 

,», 

TELŠIAI. f * 

KLAUSIMAI IR ATSA 
lYMAI. 
- j 

Nekrikštytų Kūdikių 
Likimas. 

Klausimas. Chicagoje einant 
per Juodukų nuovadą maty
ti pilnos gatvės vaikučių žai
džiant. Žiūrint į juos pareina 
mintis: " K u r jus eisite po 
mirties, nelaimingi kūdikėliai? 
Ar jus Dievo veidą regėsi te!" 
Kas žin kur girdėjau, kad šv. 
Jonas Krikštytoja* pakrikšty
siąs Dievo, teisme visus be 
krikšto mirusius kūdikius, ir 
kad jie paskui eis į dangų. 
Ar tai tiesa? A. Gylienė. 

Atsakymas. V. Jėzus apreiš
kė, kad krikštas yra būtinai 
peikalingaa, kad žmogus ga
lėtų ineiti į DangausKaralystę 
ir tapti išganytas. "Ištiesos, 
ištiesos sakau .tau, jei kas 
neatgims iš vandens ir iš 
šventosios Dvasios negali į-
eiti į Dievo Karalystę1 ' (Jon. 
3, 5). Sulig tų Išganytojo žo
džių krikščionys suteikia krik
šte mažiems kūdikiams. 

Bet Išganytojas nieko nepa- | a p s k r Ą T t i r p U p i u ' va]Mi 
sake, kas bus su mažais kudi-

bet ne del pinigo, kurio savo 
reikalams turį užtektinai, bet 
kaipo mųs širdies parodymą. 
Neniekina jis nei mųs dolie-
rinių, nes jomis jis apmoka 
pašelpą, kurią jo skyriaį tei
kia Lietuvos pavargėliams. Ijimas langų. Hat visur rado-

klais mirusiais be krikšto. 
Gailestingi žmonės praman<% 
kad juos krikštys Šv. Jonas 
Dievo teisme. Niekas negali 
tvirtinti, kad ta gražioji pa
saka yra tiesa. Žinia tiktai, 
kad ji yra žmonių pramanyta, 
o ne Dievo apreikšta. \ 

Su Juodukų kūdikių dusio
mis nėra didesnės nelaimės ne
gu su baltųjų. Diduma Juodu
kų yra Krikščionys. Kai-kurie 
net ir katalikai. Tų vaikai y-
ra ^krikštijami kuogeriausiai. 
Tarp Juodukų, kaip ir tarp 
baltųjų, yra žymus skaičius 
bedievių. &itų vaikai tikrai 
nelaimingi. 

Nepadariusieji asmeninės 

Spalio 9 dieną įv^ko pir
mas posėdis susitvėrusios Lie
tuvos Gynimo Draugovės. Iš
rinkta valdyba iš pirm. J . Da
gilio, vice-pirm. F . Milevi-
čiaus, sekr. Dabravalskio, vk . 
seįr. MikuĮskio, .kasiflrio Mil
kevičiaus ir narių apskrities 
valdybos ir žydų bendruome
nės pirmininkų. 

Be to nutar ta rinkt Lietu
vos gynimui aukų, organizuot 
šaulių Sąjungą, Steigt vals
čiuose gynimo komitetus. Lie
tuvos Gynimo Draugovės na
riu gali būti kiekvienas, kas 
pasižada kas mėnuo mokėti 
savo paties nustatytą mokes
tį tol, kol grę* pavojus iš 
Lenkų puses. / • 

Spalio 10 d. Telšiuose ties 
gimnazijos rūmais įvyko mi
tingas. Kadangi tą dieną bu
vo atlaidai, tad ir į mitingą 
atsilankė daug tžmonių. Kal
bėtojai kalbėjo apie Lietuvos 
dabartinę padėtį ir kas rei
kalinga daryt kiekvienam pi
liečiui dabartiniu laiku. Ra
gino stoti į $aulių Sąjungą, 
kurie negali šelpti aukomis 
arba darbu. Minia pritarė 
šauksmu " v a l i o " ir rankų 
plojimu. Protarpiais griežė or
kestras Lietuvos himną. Šis 
mitingas sukėlė žnionių upą. 

Dabartiniu laiku Žemaitijon 
je važinėjasi stiprininkas Kar
las Dainauskis, — gimimu iš 
Vilniaus rėdybos, Trakų 

iaus. 
Spalio 9 ir 10 d. DžugO salėje 
Telšiuose rodė savo jiegą: ko-
lė 60 pūdų akmenį, lankstė 
pusantro colio storio geležį ir 
t. t. 

J is žada" aplankyti visus 
žymesnius Lietuvos mieste
lius. Be to žada savo vakarų 
pusę pelno skirti Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui. 

P. S. 

' *Tel. Harrison 66 88 
DR. L. C. BORLAND 

ftOt S. State Mr. Kamp. Adams 
Valand.: 1 iki 4 po piet, Nedel. 10 
vai. iki 12 dieną. 

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

JOHN KUCHINSKAS 
LIETI'VIS ADVOKATAS 

' Ofisas Didmiesty j 
29 So. La Saite Street 

Kambaris 816. , Tel, Central 36 84 
Valandos: 9 ryto fki 1 po p i e t į 

•tVest Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt S t Tel. Canal 25*2 
Valandos: nuo 4 iki 6 po piet Ir 

nuo 7 iki 9 vakare 

DR. S. MIKELIS 
. LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

S252 South Halsted Street 
Ant vtriaa* Ualveraal Stote Bank 

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

Nedėliomis nuo 10 iki '_.. 
Telefonas Tardą £544 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis" Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą. į People Teatrą 

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

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryta. 
Res. 2614 W. 4Srd Street. 

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 266 

3 
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iMiiiiiUKimiiimiiimiiiimiiitmiumii) 
Resid. 1139 Independence Rivd. 

Telefonas Van Buren 294 

DR.U.R0TH, 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specijallstas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
, VALANDOS: 10—11 ryto 2—6 po 
pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d 
Ofisas 8664 So. Halsted St., Chicago 

Telefonas Drover 969S 
llllllllllllllttllllllilllllllllllllllllilllllllll 

Dr. A . L. Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORICS 

Pa ta ikau ju laidotuvėse kopigiausia. Rei
kale meldžiu ats išaukt i , o mano darbu 
busite užganėdinti . 
2814 W. 23rd PI. Chicago, Dl 

Tel. OanaJ 2199 

Tel Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki S vakar* 

Gyvenimas 
2811 W. 6Srd Str. 

Tel Prospect 3466. 
RHUUMUU&flliUM 

A. PETRAI IS 6. FABIJONAS 

A. PETRATIS k C0. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE—LNSLRANCE 

European American Bnreau 
Siunčia Pinigus, Parduoda 

Laivokortes 
NOTAKLIUIAS 

809 W. Sttfc fi>. Chicago, IU. 
Telfphone Boulevard 611 

U] 

y 
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LEVESKIOSSiMOlYKU 1IAM0JI 
IR PREKYBŲ Del Siiigi.fy 
MOKINA: Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Gramniar School. High School ir 
Prekybos dalykų taip-gi prirengia 
prie kvotimu j visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: vNu© 9:60 ryto 
iki 4 p. p. Vakarais nuo 7:30 Iki 
9:30. 
1747 So. Halstad St. (arti 18tos gat.) 

Kiekvienas namas tnrhitls 
Elektros šviesa turi turė
ti Elektrikinj Prosų. 

Elektros Prosai 
Ant Mažų Mokesčių 

Gali nusipirkti Elektros prosą ant mažų išmokesčių jei
gu esi kostumieris Comnioawealth Edison Kompanijos. 
Su pagelba Elektros Proso prosavojimas yra lengvas ir 
darbas atliekamas daug gražiau. 

Taupyk Laiką, Jiegą ir Drabužius 
Nusipirk Elektros prosą Šiandien ant lengvų mokesčių 
dabar gaunamas. Didžiausias pasirinkimas visoj Chicagoj. 
Visi išdirbiniai dabar gaunami, šionais rašte Elektros 
Prosą kuris galįtaaa vartoti visiems dalykams. 

riCOWMONWEALTH E D I S O N E 

LLECTRIC SHOPS 
, EEDERALIAI Kuponai DYKAI su Kiekvienu Pirkimu 
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LIETOV 
Blogas susis! 

Žaibo greitumu re 
centrais. Geresni 
ku i . " Kaip žuvia 
tomobilių. 

Amerikiečiai, 
darni šautuvų, prii 
tilerijos ir ikrelio 
nėjams automobili 

Lietuvoje, ger; 
merikiečiai, sudari 
siųskite į Lietuvii 
pat dieiuį automol 
rtizacijai. 

Intaisykite au 
tetui, Šauliams ,K 
raliam štabui, Liet 

Kuri kolonija 
tuvos gynimo org£ 

Tame reikale 

(L IETU 

414 W. Broadi 
Lietuvių Prek] 

valėtų visose koloi 

Visų Ame 
Visi Amerikos Lietuvi 

užsiregistruokite prisius* 
nes į trumpų laikų visi 
Yra Reikalinga ne ma; 
reivių suvažiavimui Was 
savažiavimo diena prieš 
elai tie reikalingi kurie 
Washingtono kad galėtu 
mes pasimatysime su mi 
kites rašydami "taip" k 
dę iškarpų ir siųskite 3 

The Iiithuanian 
Head Qu. 340 

Kareivių I 
Vardas 
Ar Buvai Fronte . . . . 

*K*ki Laipsnį Turėjei 
Adresas 

rfaw 
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SKAS 
f J: 
J Street 
i 

6 3 9 0 

33rd St. 
4 6 6 1 

DABAR tai laikas padėti savo 
pinigus j šią stiprią VALSTIJINE 

,. BANKĄ. Algos dabar didelės, bet 
nežinia ar jos visuomet tokios bus. 
Taupyk šiandieną - kol gali. 

Pinigus Lietuvon nusiunčiame 
greičiausiai ir pristatome 

parašą prijemejo 
iš Lietuvos. 

C E N T R A L M A N U F A C T U R I N G 
DISTRICT BANK 

1112 West 35-th Street 
T u r t a s V i r š $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 

A STATE BANK 
Atdara Panedėliais, Seredoms ir Subatoms vakarais 

PILSUDSKIS, LENKIJOS 
VADUOTOJAS. 

• II 

1IS 
RIRGAS 
vieta 
Street 

ate Baak 
ryte; nuo 
iki ft rak. 
iki a 
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R CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St., Chicago, UI. i 

KOL'IS 
Chirurgas 
le Teatrą 
L BouL 160 
etų. 8 iki S 
2 ryta, 
Street. 
et. 
S6S 

Pul lmaa 8062 

JLLYS 
istas 
Avenue 

Kurie gaunate paveikslus Ii Lietuvos 
neatidėliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno i i kelių skir
tingų. S 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, § 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. l'hone Drover 6369 2 
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Automobi l ia i 
IR 

LIETUVOS GYNIMAS 
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Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gynimą. 
Žaibo greitumu reikia susisiekti, susinešti su įvairiais 
centrais. Geresnieji arkliai paimti "Geležiniam Vil
kui." Kaip žuviai vandens, taip Lietuvai reikia au
tomobilių. 

Amerikiečiai, šarvuodami "Geležinį Vilką/' 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 tą 
pat dienų automobilius bus inteiktas nurodytai orga
nizacijai. 

Intaisykite automobilių Lietuvos Gynimo Komi
tetui, Šauliams ,K rašto Apsaugos ministerijai, gene-
raliam štabui, Lietuvos Raudonajam Kryžiui ir tt. 

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių Lie
tuvos gynimo organizacijai? 

Tame reikale susižinokite su 

Liihuanian Sales Corp., 
(LIETUVIŲ PKEKYBOS B-VĘ) 

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

valėtų visose kolonijose šitame reikale pasidarbuoti. 

: 
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REGISTRACIJA. 
Visų Amerikos Lietuvių Ex-Kareivių 

Visi Amerikos Lietuviai ex-kareiviai kurie tik esate tarnavę karėj 
užsiregistruokite prisiusdami savo vardą ir pravardė ir kur tarnavai, 
nes į trumpą laiką visi žinosite kiek Lietuvių tarnavo karuomenė. 
Yra Reikalinga ne- mažiau kaip tūkstantis liuosnorių Lietuvių ka-« 
reivių suvažiavimui Vv'ashington, D. C. Lapkričio mėnesi bus pažymėta 
suvažiavimo diena priešpat atidarymą Suv. Valst. Congreso—labiau
siai tie reikalingi kurie tarnavo frontuose ir tie kurie gyvena netoli 
\Vashingtono kad galėtu pasiekti tą miestą savo lėšomis, nes tik tada 
mes pasimatysime su mušu gerbemu Prez. Wilsonu — Visi registruo
kitės rašydami "taip" kurie esate lįuosnoriai į Washingtoną. Pripil
dę iškarpą ir siųskite 2io adresu: 

The Lithuanian Ex-Soldier Independent Society 
Head Qu. 3402 So. Halsted St. Chicago, m. 

Kareivių Suvažiavimas Del Liet. Pripaž. 
Vardas Pavardė .. 
Ar Buvai Fronte » •• 

'•Kuki Laipsnį Turėjei 
Aaresas 
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Indomi buvo Lenkijos isto-
įiįa praeityje. Ji pasižymėjo 
tuomi, kad jos lapai buvo iš
marginti Lietuvos didvyrių 
bei rašytojų vardais, bet pa
saulis mažai apie tai težinojo. 
Didysis karas ir Lietuvių kili
mas nušvietė tuos da<ykus ir 
parodė pasauliui, kad Lenkija 
didžiuojasi svetimu protu. Pa
tys narsieji didvyriai, patys 
gerieji rašytojai yra Lietuvos 
sunųs. Šiandie Lenkiją vaduo
ja ir valdo Lietuvis Juozas 
Pilsudskis. Mes nei trupučio 
neabejojame, kad į ateities is
torijos lapus Juozas Pilsuds-
k s bus įrašytas ne kaipo su
lenkėjęs Lietuvis, ne kaipoLie-
tuvis, bet tiesiog kaipo Len
kas. 

Literary Digest paduoda 
mums pluoštą gražių žinių a-
pie Juozą Pilsudskį, dabarti
nį Lenkijos prezidentą. 

Kada Pilsudskis pasekmin
gai vedė Lenkų legijonus į U-
krainą ir vijo iš ten Rusų 
"raudonuosius", kuomet vėl 
Sovietų pulkai susitvarkę puo
lėsi ant'jojo, jis ir vėl uždavė 
jiems didelį smūgį suvydamas 
į Pripeties pelkes, tuomet pa
saulis pastebėjo, kad iš Pil
sudskio gali išeiti militaris ge
nijus, kuris užims svarbią vie
tą istorijos lapuose. 

Pilsudskio gyven. pasižymi 
suokalbiais, kalėjimu ir ištrė
mimu, šiandie yra Lenkijos 
didvyris. Jo gyvenimas pana
šus į jo šalies .gyvenimą. Jis 
daug ypatiškai nukentėjo 
kantriai laukdamas savo die
nos. Kuomet smala užsidegė 
Seravjeve ir visa Europa užsi
liepsnojo, tuomet išmušė va
landa Pilsudskiui užimti svar
bią j vietą. Grand Rapids 
(Iowa) News štai ką paduoda 
apie Pilsudskį: 

Jis, Pilsudskis, gimė Zulow 
dvare, Lietuvoje, Lapkrityje 
1867. m., iš senos ir garsios šei
mynos. Jo motina buvo Bilevi-
čiutė nuo Raseinių. Dar ketu
ri metai prieš jo* gimimą Len
kai buvo pakylę prieš Rusus. 
Tame sukilime vienas Pilsud
skio dėdė, tėvo brolis, tapo už
muštas. Pati motina mokino 
jį istorijas. Kuomet Juozas 
Pilsudskis , buvo keturiolikos 
metų, motina pasiuntė jį į aug-
štesnę mokyklą, Vilniuje. Su
lenkęs aštuoniolikos metų Pil
sudskis pastojo į Krokovos 
universitetą į medicinos sky
rių, bet iš ten tapo prašalin
tas, nes perdaug politikavo. 
Tuomi laiku atėjo į Vilnių vi
sų Rusijos universitetų dele
gatas, kuris pasiūlo Pilsuds
kiui ir jo pasekėjams padary
ti suokalbį del nužudymo Ru-i 
sijos caro. Bet Pilsudskis at
metė pasiūlymą, sakydamas: 
"Mum nerupi Rusijos valdžios 
permaina. Mum tiktai rupi 
Lenkijos laisvė." 

Bet pasikėsinimas ant caro 
gyvybės tapo padarytas. Ru
sijos slaptoji policija gavo už
rašus susirinkimo buvusio 
Vilniuje. Ji sugaudė po vieną 
visus jaunus vyrukus, dalyva
vusius jame ir išsiuntė į Si
birą. Su jais drauge pakliuvo 
ir Juozas Pilsudskis. Sibire jis 
išbuvo penkerius metus. Po 
to tapo paskelbta amnestija ir 
jis vėl sugryžo į Vilnių, tie
siau sakant į Švenčionių aps
kritį, į savo dvarą. 

Sugryžęs į savo gimtinę šalį 
jis viešai pareiškė, kad jis iš
buvęs Sibire penkerius metus 
ir per tą visą laiką tyrinėjęs 
Rusų psichologiją. Ką patyrė, 
jis išreiškia šitaip: 

"Visi Rusai, kad ir patys 
I didieji radikalai, yra gimę im-

perijalistai. Pamatinė Rusų 
budo ypatybė—yra noras vis
ką lyginti. .Rusai, kaip ir Azi
jos rytiečiai, negali išlaikyti 
įvairumo civilizacijoje. Jie 
greitai pavargsta ir bando pa
daryti vienodumą gyvenime, 
kad jie butų liuosi nuo painu
mo. Aš niekur nesutikau Ru
so tikro republikono.' • 

Sugryžęs iš Sibiro į Švenčio
nių pavietą, Pilsudskis ne
paliovė suokalbiavęs ir dirbęs 
Lenkijai. Jis prisidėjo prie 
Lenkų-socijalistų partijos. Ap
sigyvenęs Varšavoje jis tapo 
redaktorium socijalistų orga
no "Robotnik". Už tą buvo 
suareštuotas ir pasiųstas į ka
lėjimą Petrograde. Po kelių 
mėnesių sėdėjimo kalėjime 
pasitaikė, kad jo draugas gy
dytojas tapo paskirtas prie 
kalėjimo ligonbučio. Pilsuds
kis pasinaudojo tąja proga, 
nudavė pamišėlį ir gerai pro
gai atėjus pabėgo drauge su 
gydytoju. 
" Tame laike kylo karas Japo
nijos su Rusija. Nepamesda
mas vilties Pilsudskis nuvyko 
l Japoniją siulydamasis jai 
padėti kare su Rusija. Bet Ja
ponai atmetė jo pasiūlymus. 

1905 m. pakylo Rusijoje so-
cijalė revoliucija. Pilsudskis 
nedalyvavo joje. Jis suorgani
zavo mažas grupes po 10 vy
rų, viso 2,000 prisiekusių jam 
paklusnybę. Jam vadovaujant 
tos mažos grupės ėmė veikti 
visuose Lietuvos kraštuose, 
nžpuldinėdami policijos sto
tis, paštas, krautuvės ir t. t. 
Po juo dirbo kai-kurie labai 
žymus Lietuvių tarpe socija-
listai. Jis juos užkerėjo taip, 
kad net 1919 m. jie tikėjosi iš 
•jo naudos Lietuvai. 

Kuomet kylo didysis pasau
linis karas 1914 metuose, visi 
Lenkai kareiviai ,/ippo sumo
bilizuoti ir paimti j Vokietijos, 
Austrijos arba Rusijos karuo-
menę. Pilsudskis surinko 1,000 
vaikinų ir pavadind juos 
legijonu, sudarė štabą Kroko-
voj ir stojo šalę Vokiečių ka
riauti prieš Rusiją. Tas legijo-
nas darė daugiau vargo pa
tiems Lenkijos gyventojams, 
negu kenkė Rusams, bet ilgai-, 
niu susitvarkė ir sustiprėjo. 
Tada Pilsudskis turėjo pilną 
Austrijos ir Vokietijos užsiti-
kėjimą. Bet Lenkijos politikai 
R. Dmo^lski's ir kiti, bebūda
mi tarp talkininkų nujautė, 
kad Vokietija praloš. Jie išra
do būdų tą pranešti Pilsuds
kiui. Pilsudskis jų mintį su
prato ir pritarė jai. Jis net iš
sireiškė: "Pradėjome kariau
ti su Rusija, bet galimas daig-
tas, kad pabaigsime kariauda
mi su kitomis tautomis.*' 

1915 m. Vokiečiai inėjo į 
Varšavą. Pilsudskis davė įsa
kymus nebeorganizuoti dau
giau į jojo legijonus. Jis pra
dėjo slapta organizuoti milita-
rines spėkas prieš Vokietiją. 
Nors jis tą darė labai atsar
giai, bet Vokietija suprato ir 
Pilsudskį areštavo. Jis tapo 
pasodintas į kalėjimą Magde
burge. Kuomet revoliucija nu
vertė kaizerį, Pilsudskis tapo 
paliuosuotas ir* vėl sugryžo į 
Lenkiją. Čia jau rado suorga
nizuotą konservatyvę valdžią. 
Pilsudskiui buvo pasiūlyta 
karo sekretoriaus vieta, ku
rią jis priėmė. Kuomet pirmu
tinė valdžia rezignavo, Pil
sudskis tapo apšauktas dikta
torium. Tuomet jis pakvietė 
Ignacą Paderewskį sudaryti 
kabinetą. Vėliaus Pilsudskis 
tapo Lenkijos ne prezidentu, 
tik Valstybės viršininku. 

Įžiūrėję į Pilsudskio gyve
nimą matome jame daug jie-
gos ir daug gabumų. Tuos du 

(Tąsa ant 4 pusi.). 
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NUEINA GREIČIAUSIAI IR TIKRIAUSIAI SIUNČIANT PER 

Lietuvos Atstatymo Bendrove 
(LITHUANIAN DEVEL0PMENT CORPORATION) 

294 Eighth Ave. , New York, N. Y . 
j 

Ši Bendrovė, turėdama savo skyrių (Branch Office) Kaune, 
dastato pinigus tiesioginiu keliu, be jokių trukdymų ir sulig pigiau
sio kurso. 

s 

Saugok akių regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patylimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma specljallsto, 

W. P. MONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-čios lubos 

Kam baris 14-15-16-17 
Viriui PLATT'S aptiekos 

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

K-
I LAIŠKAS Iš LIETUVOS. 

Drauge mielas: Jei myli mus tai prisiųsk 
savo paveikslą, kad atgaivintų mūsų širdis. 
Patarimas. Jei vertas meilės, tai yra vertas 
paveikslo. Paveikslas neasančios ypatos at
gaivina praeitų laikų ryšius be žodžio. O ta-

mista užganėdinsi save ir savo draugus, kad atlankysi 
mūsų paveikslų išdirbystę. Atlas Art Studio 
J. P. RASHINSKI 3202 So. Halsted St 
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I LIETUVOS PREKYBOS R PRAMONES " i 

I BANKAS 

PRANEŠIMAS. 
Siunčiame piningus Lie

tuvon, prisiuntimas užtik
rintas. 

i • 

Inšuruojame nuo ugnies, 
namus, rakandus ir auto
mobilius. :; 

Parduodame namus, sko
liname TJ 
Evaldas & Pupauskas 

840 W. 33rd St. 
xYards 2790 

- DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda labai pigiai, mū

rinis namas ant 2 lubų' 4 ir 5 
kambariai Kaina $4,450. 

Taipgi parsiduoda mūrinis 
namas ant 2 lubų 6 ir 6 kam
bariai su karstu vandeniu šil
domas. Gas, Elektra ir Vanas. 
Cementinis Baismentas Kainas 
$11,000. 

Mūrinis namas ant 2 lubų 
6 ir 6 kambariai Gas, Elektra 
ir Vanas su Pečiu šildomas 
Cementinis Baismentas ir au-
gštas kaina $8,500. 

Norintis pirkti namus tai 
kreipkįs į 

G. PETKUS 
Real Estate 

Loans & Pire 
• Insurance 

3402 
S. Halsted St. 
Chicago, IU. 

gggg I B 

ir jo skyriai 
| Vilniuj Panevėžyj Šiauliuos Raseinius | 
| Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje i 

kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN
TŪRĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas dėk pi-

• P 

nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi 
7% padėjus 2 metams 

s 5% " 1 » 
s 

3% " neapribuotam laikui. 
S Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie tusidė-

jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas 

I M. NARJAUSKAS 
| 747 BROAD STREET, NEWARK, N. X 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMluilllIlllinilH 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MASINAS ir t.t. pas 

P. KVORKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago, Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Seredomis Ir 

Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. SIMPLDt UNTVERSAI 

\ 
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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 $66.50. 
Cash ar ant išmokeseio. Naujausi lietu
viški rekordai. 

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

4537 So. Ashland Avenue 
, | Chicago, 111. \ ' •—^==y r 
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Afi, ADOMAS A KARALAU8KAS, SEKANČIAI RAŠAU. 
Ai labai sirgau per t metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimaa. Kraujo, inkstų. Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigallėjas visoje Ameri
koj ir u i rubežiu, bet niekur negavau savo sveikatai pagelboe. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterto, Kraujo valyto
jo, Nervatona. Inkstų ir Reumatismo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerui dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu-
matismas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu > mėnesių Išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po t mėn. savo pav-elksl* pa
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos Ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras myllstų ge-
redėjui ir linkiu viseim* savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITUTE Baltrėnas, Prof. 

1707 So. Halsted St., Telephone Ganai «417, Oataago, 

! » . • • ' tmmmmmmm* 
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Pirmadienis, Lapkr. 15, I 

PILSUDSKIS LENKIJOS 
VADUOTOJAS. 

(Pradžia ant 3 pusi.) 
dalyku jam davė lietuviška 
prigimtis. Bet jis turi bendrą 
mųs ponijai ydą — tarnauti 
svetimiems, o ne savo žemei. 
Nėra nei mažiausios vilties, 
kad jo širdije atsilieptų tėvy
nėj balsas. Tos gyslos jis netu
ri. Liet. dvare gimęs ir augęs, 
jis Lietuvos nematė, kaip jos 
nematė generolas Juozapas 
Gurka ir kiti Lietuvos išsigi
mėliai. 

Chodkevičiai, Sapiegos, Mic
kevičiai, Pilsudskiai, Moniuš-
kos ir kiti parodė didžią lietu
viškos prigimties galybę 
tarnaudami svetimiems. Drau
ge jie parodė, kad tai gabiai 
ir galingai prigimčiai trūksta 
savo žemės ir savo žmonių su
pratimo bei meilės. Kartais 
širdis ima svajoti: gal tie žmo
nės supras savo klaidą, pajus 
tėvynės meilę. Ne, nepajus! 
Bergždžias daigtas laukti jų 
sugrįžtant. Bet reikėtų dabar 
taip auklėti jaunuomenę, kad 
j i neliktų be gyslelės mylin
čios gimtąją šalį. Jei tas auk
lėjimas pasisektų, tai Lietuva 
turėtų daug gabių ir veįklių 
vyrų. J i jų tari ir šiandien, tik 
jie tarnauja svetimiems žu
dydami savuosius. Tada jie 
tarnautą savo žemei. 

Savųjų meilės gyslelę išau
gina žmonėse įprotis gerbti tie
są ir dorą. Pilsudskis to netu
rėjo. J o giminės tapo pravos
lavais ir Bušais. J is pats Vo
kiečiams prisiekęs persimetė 
prie jų priešų. Buvęs socijalis-
tų darbavosi, kad stambieji 
dvarininkai Lenkiją valdytų. 
Tiesos pastovumo jame nebu
vo nei kiek. Pastovus jis yra 
tiek, kad antrukart atvedė už-
grobikų karuomenę į Lietuvą, 
kurioje pats yra gimęs. 

J. P. Poška. 

LIETUVOS VYČIŲ IV KUO 
POS SUSIRINKIMAS. 

KŪNO TRUKUMAI. 
(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Gydytojams peržiūrint mūsų 
jaunuolius, kurie buvo pa
saukti *>toti karan, pasirodė, 
kad trečdalis mūsų vaikinų 
turi kokių nors kūno truku
mų ir del to tapo nepriimti 
karuomenėn. Daugelis šių tru
kumų, jeigu kūdikystėj but 
buvę prižiūrėti, visai lengvai 
butų prašalinti. Kiti ir dabar 
galima butų išgydyti, jeigu 

Šis susirinkimas įvyko ket 
virtadienio vakare, Lapkričio 
4 d., Dievo Apveizdos para
pijos svetainėje. Susirinkimas 
nebuvo labaį skaitlingas, bet 
reikia pasakyti, kad tokio dar 
nėra buvę. 

Apsvarsčius bėgančiuosius 
reikalus, pradėta kalbėti apie 
liūdną Lietuvos padėjimą. 
Vienam kalbant, kiti domiai 
klausė ir buvo prisirengę pa
pildyti savo mintimis, patari
mais kalbą pirmojo kalbėto
jo. Visuose matėsi nepapras
tas užsimąstymas, susirūpini
mas. Pasigirsta liūdnas, stip
rus balsas: "Lenkai nori pa
vergti Lietuvą." 

" D r a u g o " skaitytojai jau 
patėmijo, kad Vyčių IV kp. 
perka kanuolę Lietuvos karei
viams, ginties nuo Lenkų, už 
penkis šimtus dolierių. Be a-
bėjo, kitoms Vyčių kuopoms ir 
šiaip jau draugijoms žingeidu 
žinoti, kaip IV kuopos Vy
čiai pirko tą už penkis šimtus 
kanuolę ? 

Po visko, p. Iz. liekis kars
tais žodžiais prabilo į Vyčius: 
"Mes nešiojame Vyčių vardą 
—mūsų darbai šiuo momentu 
Lietuvai esti labai mažyčiai 
arba ir nieko nereiškianti. 
Gerai įsižiūrėjus, pasirodytų 
it sagutis pasikabinęs ant iš-

i 

tik kreiptųsi prie gydytojo. 
Patrijotų tarnystės laikas 

dar tebėra. Visų tautos pilie
čių sveikata ir drūtumas yra 
tai didžiausias jos turtas. Pa
simokinę praeito karo atsiti
kimu, privalome būti atsarges
ni ir prižiūrėti daugiaus savo 
sveikatą, idant ir vėl per įvai
rius neapsižiūrėjimus neprisi
eitų nereikalingai žūti mūsų 
milžinams. 

Kiekvieno vaikino užduotis 
yra saugotis ligos ir nesveika
tos ne vien jo paties naudai, 
bet jo šeimynai, tėvams, vals
tijai ir šaliai. Kiekvienas gali 
savo sveikata pasidarbuoti ir 
prisidėti prie šalies tvirtumo 
ir subrendimo. Šalies pasek-
mingumas ir tvirtumas prigu
li nuo to, kiek jos sunųs su
teiks. 

tįsusio siūlo ir užsisegus ap
siaustas butų išsiskleidęs/ ' P-
as Šimulis, susijudinęs, pakilo 
nuo suolo ir sako: '^Lietuva, 
mūsų Tėvynė, sužeista, sukru
vinta prašo mūsų pagelbos. 
Nebelaikąs dabar aukoti jai 
užuojautą bei vien gražius 
žodžius. Pirkime už penkis 
šimtus kanuolę, kad Lietuvos 
kareivis galėtų vyti priešą iš 
tėvynės. Lietuvos priešas yra 
gerai apsiginklavęs,, sugyvolė-
jęs, praradęs sąžinę, įsiveržęs 
į beginklę Lietuvą išsižiojo 
praryti Lietuvius. Tad-gi mes 
nupirkime gerą kanuolę, kad 
Lietuvis kareivis įmestų ją į 
priešo nasrus. J i suplėšys prie
šą kaip vanagas vištą.'' 

Jonas Macas, čia gimęs ir 
augęs, taręs kelis karštus žo
džius, priėjo prie stalo, metė 
dešimtį dolierių ir pasakė: 
"Gelbėkime Lįetuvą ir Lietu
vos kareivius." 

Benaitis atsistojo, valandėlę 
patylėjęs sušuko: " A š buvau 
manęs pirkti žieminį apsiau
stą, bet pažiūrėjęs, nors esti 
kareiviškas, į senąjį, sakau, 
naujo nepirksiu, verčiau tuos 
pinigus duosiu kanuolei nu
pirkt i ." Tai kalbėdamas pasa
kė:" ržnišykite mano 25 dol ." 

liekis pakilo nuo kėdes, bė
ga ir į vieną pusę ir į kitą, 
paskui šiaip bei taip pataikė 
duris ir išdūmė. Visi juokiasi, 
pliauškina, kvatoja. Už akies 
mirksnio atlekia be kvapo su 
penkiolika dolierių ir meta 
ant stalo. 

Suprantama, brangus jam 
buvo tie pinigai, nes jis yra 
mokinys Art Instituto. Mačiau 
jb ' alkūnes išsikišusias per 
apsiausto rankoves, bet vyras 
padeda pirkti kanuolę. 

Kunigas Čužauskas išsilei
do iš svetainės. Už valandėlės 
įšvilpė su penkdešimkę. Visi 
šaukia: "Bravo! Vykim lau
kan Lenkus." 

Subruzdo visi vyrai, mergi
nos; kas dvidešimt, kas de
šimt, kaip bematai ir buvo 
apie porą šimtų. 

Truputį aptilus, girdžiasi 
bildėjimas. Nu-gi įneina gerb. 

(Tąsa ant 6 pusi.) 

Svarbus Pranešimas! 

Baltiko Valst. Atstatymo Korporacija 
Baltic States Development Corporation ir 

BALHC CONSULTATION BUREAU 
nuo šio laiko SUSIVIENIJO ir visus reikalus ves sykiu po vardu 

"BALTIC STATES DEVELOPMENT CORPORATION" 
* * * \ 

South Dearborn $tr., Chicago, 111. Vidurmiestyj 
Kas turėjo reikalus su Baltic Consultation Bureau Inc. tai taippat ir ant ioliaus galės tęsti vedima rei

kalu po to pačiu adresu 35 S. Dearborn str. Chicago, Illinois, bet su geresniu patarnavimu ir atsakomybė, 
nes ta įstaiga yra korporacija su įgaliotų kapitalų $50 ,000 .00 ir suorganizuota pagal tiesas Vai. Illinois. 

! Užduotis Korporacijos Yra: L 
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Siųsti prekes j Lietuvę, ir atgabenti juos į Suvienytas Valstijas. * 
Atstovauti Pirklines ir Finansines Įstaigas Lietuvos ir Amerikos. 
Atstovauti Laivų Bendroves ir pardavinėti LAIVAKORTES. 
Atgabenimas iš Lietuvos žmonių ir parūpinti jų dokumentus. 
Pirkimas ir Pardavinėjimas ŽEMĖS Lietuvoje. 
Padarymas visokius dokumentus į Lietuvą ir dėl vietinių reikalų. 

Kiekvienas kas ves savo reikalus BALTIC STATES DEVELOPMENT CORPORACIJOJE* TAI VISUO
MET ras tikriausi ir greičiausi užganėdinimą, nes korporacija vedama atsakančių žinovų šių reikalų. 

HALtDOS ARTI — ŽIEMA ATEINA — RŪPINKITĖS SAVIŠKIAIS 
Siųskite pinigus Telegramų arfoa per Money Orderį. Dabar pinigai atpigo, todėl laikas pasinauduoti progą. 

Mes Siunčiame Pagal Pigiausią Dienos Kursą. Tėmykite pinigus išmokėtus Lietuvoje. Mes turime resytes 
žmonių žemiau paminėtų, prisiųstų mums iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko. Visokius patarimus dykai 

Pinigai išmokėti: 
Išmokėta: Bron. Gediminui 100,000.00 auksinų. Pranui Dikšui 25,000.00 auksinų. 

/ 

Marijonai Valantėjenei 
Antanui Bataičui 
Jonui Banevičui 
Elzbietai Mizerenei 
Veronikai Šeštakauskienei 
Kazimierui Šimkui 
Antanui Šimkaičui 
Jievai Montvidienei 
Jonui Mironui 
Onai Žogienei 

Jonui Doraičui 
Kazimierui Mužui 
Jonui Japkinui 
Valerijai /Meškenei 
Jonui Kukienui 
Vincui Palėaičui 
Jonui Samuoliui 
Viktorui Knivai 
Emilijai Greblauskaitei 
Marijonai Radavičenei 

Katrinai Jankauskienei 
Julijonai Paulauskienei 
Benediktui Žykui 
Adelijai Rašimiutei 
Anastasijai Aleknai 
Elzbietai Širmulienei 
Juozui Pastoraičui 
Mikalinai Sadauskienei 
Aleksandrui Kasminkiui 
Emilijai Gaubaitei 

Onai Zdanienei 
Barborai Gedutis 
Marijonai Taparauskienei 
Antoninai Purvinskienei 
Katrinai Liberienei 
Domininkui Panuškai 
Kapitonui Jonui Milašiui 
Anelei Šileikytei (duktė Jur

gio Šileikos) 
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$16.50 iki $19,50 

Prasidės nuo Lapkričio 6 iki Lapkričio 20 dienos. 1 
Turime didelę daugy.be rudeninių overkotų ir reinko- E 

tų. Parduosime už tiek, kiek mums kainavo. Overkotai i 

vertė* $35 iki $50 $24.50 M $39"50 į 
Reinkotai vertės $20 iki $30, 

parduosime tiktai po . . . . 
Ateikite ir persitikrinkite, kad tai yra bargenas 

Taipgi turime 150 porų kelinių vertės $15, 
parduosime po 

Didelis bargenas ant užsakymo siutų ir overkotų; su
talpinsite nuo $10 iki $20 ir prie to, gausite extra porą 
kelinių už dyka su kiekvienu siutu. 

Nepraleiskite progos. 

f Žukauskas Tailoring Co. 

S. PALIULIUNIENĖ 
26 metų ami. mirė 11 d. 

Nov. Paėjo iš Naujasodžio 
kaimo, Ramygalos parap. 
Panevėžio apskr. Paliko 
dideliame nuliūdime vyrą 
Stanislovas ir dukterį O 
na 6 metų ir sūnų Jonas 
1 metu 6 mėnesiu. Palai
dojimas bus Panedėlyje 
15 d. Lapkričio 8 vai. iš 
namų 8809 Houston Ave. 
į šv. Juozapo bažnyčia 
(So. Chicagoje) o įš ten 
į šv. Kazim. kapines. Gi
minės ir pažįstami prašo 
me dalyvauti pamaldose. 
Stanislovas Paliuliunas ir 

vaikai nflJMftiffifli 

egul Justi 
Dirba Del Jųs 

i 

3 Pinigas gulintis namie be apyvartos yra lygus medžiui be vaisiu. 
Ir sykiu labai pavojinga laikyti pinigus namie, nes "Pančiakos", 
"Matracai" ir "skrynios" — geriausia dirva vagiui ir gaisrui. 

Todėl APSAUGOK savo sunkiai uždirbta dolierj padėdama* | 

UNIVERSAL STATE BANK 
ir kas pusmetis pasiimk savo pelną. — užaugusi nuošimti. 

Tvirtumas mušu Bankos užtUtriiitas per Illinojaus Valstyjas Val
džia. 

Musų turtas jau virš $2,650,000.00 
Mokame 8% už padėtus pinigus, kuriuos galima atsiimti ant kiek

vieno pareikalavimo. 

Dėlei parankumo kostumerki MU8U BANKAS YRA ATDARAS 
VISA DIENA UTARNINKB IR SUBATOJE iki 8:80 VAL. V AK. 

BANKOS VALDYBA: <*•* 

Joseph J. Euas, Prestdent, Joseph J. Krasowski, Vioe-Pres., 
Wm. M. Antonisen, Vke-Pres., S. V. Valanchauskas, Ass't. 

& Cashier. Cashier. 

UNIVERSAL STATE BANK 
su west sard st. Td. Bivd. 394r § t ^ ^ T ^ i S ^ T . . 1 " | 3282 SOtITH KAL$TE« STREET CHICAGO, ILL. I 

^ Universal State Bank Name. i un 10 vai. f | 
liiiiNiiiHiitHiHiiiiiiittifiiifniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHif 3 l 0 6 * ° * Baiitf l l 8 t , Ohicąga 1 niiiiiiiirtilHiitf iiinyiiMttjiit^^ 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: anglis*os Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvodystėa, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių. 8uv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, poli Ūkinės ekono
mijos, pilietystes, daillarasystėa 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 11d 
4 valandos po plotų; vakarais nno f 
iki 10 vai. 

PINIGAI IilETUVON Siunčiami per musų Banką su pilnu užtik
rinimu, dabar pristatomi į 25 DIENAS. 

Univėrsal State Bankas, kaipo Lietuvių Valstyjinis Bankas, kiek
vienam patarnaus persiuntime pagelbos. 

• 
ŠVENČIU DOVANOS giminėms ir pažįstamiems kuogreičiausia. 
Iš kitų miestu siųskite mums dolieriais per "Money Order", o 

mes išsiunsime Lietuvon auksiniais pagal tos dienos kursą ir pri
siusime kvitas. 

Si Banką Yra Jums 
i 

Atidarykite accounta su šią stiprią Valstijine Ban
ką apsaugokite savo pinigus nuo ugnies ir vagių. — 
Pridėk prie jų reguliariai Šipkortas į Europą. Pini
gai siunčiami į Europą. Apsaugos Vaultai. 

VAIDYBA 
Thomas J. Healy, Prezidentas 

Edward R. Litsinger Vice-Prezidentas 
Andrew H. WoIski, Karterius 

George Kalsch, Asst. Kasteriąs. 
* 

PATARIMO KOMITETAS. 
Kalph Van Vecten, V. Prez. Cont'l. ir Com'L Nat'l. R ^ ^ , , 

Thomas E. Wiison, Prez. WiLson & Oo. 
Abei Davis, V. Prez. Chicago Titte ir Trust Comp. 

Southivest Trust and Savings Bank 
3 5-t h Archer and Hoyne Avės. 

Turtas Suvirs $3 ,000 ,000 .00 
Atdara tftarninko ir gubatos vakarais nuo «.4ki 8 valandai 

DRAFTAI, LAIVOKORTES, "CA8H MARKES' 
PIGlAUSEI. 

PARDUODAMI Taupyk Pinigus del Ateities 
llliniHlllllllllllllllllllllllIlillllMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIHIIIIimmUMMttl 

Lietuvos Vyčiu Paskolos ir Taupymo Bendrovės. 
Nauja Serija numeris 23-dia* tik prasidėjo. 

Susirinkimai yra laikoma kas Panedėli nuo 7:30 v a i 
vakare iki 9:00 vai. vakare, Šv. Jurgio Parap . svetainė 
prie 32 PI. ir Auburn Ave. 

Jurgis Žakas, Pirm. 
901 W. S8rd St. Antaną* Ov«cttna»a, Rafc. 

SSOI Auburn Ava. 
V. W. Rutkauskas, Adv. % 

SIS W. SSrd 6t. * 

http://daugy.be
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KENOSHA, WIS. 

Nors mūsų kolonija maža; 
neturime inteligentų, o visi 
paprasti darbininkai, išimant 
kelis pramoninkus, bet kruta
me kiek galime, ypač dabar, 
kuomet mūsų broliai Lietuvo
je veda žut-butinę kova su ne
dorais Lenkais. Laikome susi- Vi miirskienė. 
rinkimus, dedame aukas, no
rime bendrai veikti su viso
kių paižiurų organizacijomis, 
ka<J tik daugiau padarius Lie
tuvai naudos. 

Spalio 31 dieną išrinkta 
mass-mitingo komisija su-, 
šaukė visų draugijų beį kuo
pų pirmininkus susirinkiman 
pasitarimui, kaip geriau pri
sirengti prie demonstracijos, 
kuri bus Lapkričio 14 d. 

Plačiai apkalbėjus, nutarta 
šaukti nepaprastus draugijų 
susirinkimus, kad geriau pri
sirengus prie tos demonstraci
jos. Išrinkta komisija, kad 
pakviestų įžymius kalbėtojus. 

Lapkričio 2 d. Vienybė Ka
talikiškų Draugijų laikė susW. 
rinkimą, taip-gi ir L. Raud. 
Kryžiaus Rėmėjų skyrius. 
Daug kalbėta, kokiais budais 
daugiau pagelbėti Lietuvai. 

Nutarta atsikreipti į mer
gaites, kad ir jos prisidėtų 
prie taip prakilnaus darbo. 
Tuo tarpu pašaukta vargoni
ninkas ir būrelis mergaičių, 
kurios kitame kambaryje lai
kė giedojimo pamokas. Mer
gaitės, išgirdusios apie tai, 
nors čia gimusios ir augusios, 
bet visos pasižadėjo eiti per 
namus prašant aukų Liet. 
Raud. -Kryžiui. Čia paduodu 
įr jų vardus: P. Savickaitė, S. 
Vaičiūnaitė, E. Vaičiūnaitė, 
O. Kavaliauskaitė, K. Kava
liauskaitė, O. Lauraitienė, A. 
Bagdonaitė. 

Garbė jums, mergaitės, ir 
moteris, nes atliksite dide
lį darbą. Nors nevisos žino
te Lietuvą, bet kraujas jūsų 
yra lietuviškas. 

Garbė bus motinoms, ku
rios išleis savo dukteris va
karais pasišvęsti tėvynės la
bui. Tikiu, kad Kenoshos Lie
tuviai tą darbą parems 
šiomis aukomis. 

J. Trakšelis 

Po 2 dol.: St. Stankaitis, P. 
Gecias, Pr. Kyvylis, Ant. Pui
da, Pr. Martinius, Vac. Kar-
kauskas, J . Matazinskas^J. Vi-
sakavičius, K. Viršilas, Jur . 
Maleika, St. Narbutas, Al. Ki-
bartas, L. Žukauskas, V. Ra
moška, J . Griekienas, J . Ku-
kucionis, Pet. Morkūnas, J . 

:': našlaičių padėtį Lietuvoje. 
Prakalbų vedėjum buvo p. K. 
Narkevičia. Nors žmonių ne* 
daug atsilankė, bet aukų 
Kauno našlaičių prieglaudai 
sudėjo 24 dol. 65c. Aukojo: 
P. Zujus 5 dol , F. V. Biels
kis 2 dol. » 

gau-

WEST END PITTSBURG, 
PA. 

Spalio 24, 1920, Šv. Vincen
to parapijos Lietuviai laikė 
nepaprastą susirinkimą. Nors 
neperdaug susirinko žmonių, 
bet visi karštai griebėsi dar
bo, kad tik suteikti šiokią to
kią pagelbą savo brangiai Liet. 
Šitame susirinkime atgai
vinta Tautos Fondo 94 sky
rius, nutarta surengti vakarą 
tėvynės naudai ir tuojau iš 

Po $1.50: J . Zubns, V. Žu
kauskas, R. Petrauskienė. 

Po 1 dol.: A. Sutkaitis, P. 
Balinskas, Ig. Varnas, Ant. 
Abromikas, J . Rupeika, J . 
Juodzikenas, Ig. Balseris. Pr. 
Bakšys, J . Surdokas, R. Dac-
kys, J . Rutkauskas, D. Vil
džiūnas, J.. Maldžius, Just. 
Labuckis, D. Sandą, Aug. Le-
zinskas, L. Kiela, Alek. Čepai
tis, Pr. Lazdauskas, J . Paliu-
nas, Jok. Suminskas, J . Sargo-
tas, St. Viltrakis, J . Abromi
kas, P. Genaitis, Ant. I>auge-
la, V. Vaišnoras, M. Kupcikas, 
J. Grigonis, K. Sakalauskas, 
Ant. Šimkus, J . Žvirblis, R. 
Šimėnas, V. Lesnickas, L. Mi
lašius, K. Backys, P. Abra-
mavičius, J . Slavinskas, J . Se-
nuta, Pr. Jeckys, Ant. Minic-
kas, K. Lukoševičius, Pr. Dū
da, J . Zdanavičius, J . Jekelis, 
P. Zaviackas, Mat. Balasevi-
čius, J . Skurulskis, Ant. Va> 
siliauskas, N. Žukauskas, B. 
Maicukaitis, J . Mažeikis, K. 
Tamošiūnas, Ant. Lastauskas, 
A. Buzunas, St. Lubonis, Iz. 
Ambrozaitis, P. Navadauskie-
nė, A. Paulauskas, K. Ser-
džikauskas, L. Karpavičius, J . 
Kapsys, St. Belickas, J . Gra
žulis, Jur . Malkevičius, K. 
Marcinkevičius, Sal. Draugia-
lis, J . Davidonis, P. Benatas, 
K. Povilionis, J . Roman, Jur . 
Vilčinskas, N. Ambrazas, J . 
Purtikas, Pr. Ambrazas, Ant. 
Stulgis, J . Višniauskas, J . Si-
ratavičius, K. Jakutis, J . Ta
mašauskas, A. Paulauskas, 
Kaz. Bujokas, J . Seilus, Al. 
Gontis, J . Bakšys, P. Vitkaus
kas, J . Balazentis, K. Andziu
lis, P. Sutkus, Mat. Balasevi-
čius, L. Strelčius, J . Blauzdis, 

B. Suminskas, 'A. Tamašaus
kas, P. Tamašauskas, Ig. Gir-
nis, Ig. Grigonis, Pr. Tyla, A. 
Garska, K. Mockus, Ant. Sa-
veikis, M. Urbonas, J . Saka
lauskas, V. Kristopavičius K. 
Senulis. 

Kitos smulkiomis: po 50c, 
40c., 25c. ir 15c. 

Viso $257.80. 
J. Paškauskas. 

Tautos Fondo 94 skyr. rast. 

Po -1 dol.: K. Sakalauskas, 
M. Piliponis, P. Astrauskas, 
J . Tirilius, A. Lekavičia, J . 
Klioris, M. S. Piliponis, A. 
Šukelis, J . Sakalauskas, A. 
Baškis, K. Norkevičia, P. Vy-
čas. M. Šimkienė 65c. Kitos 
smulkesnėmis. 

Visiems aukotojams širdin
gas ačru. 

K. Narkevičia. 

ATONIC 
rSBL CvlK'IELfciL'I^*;! 

Po valgiai neužmiršk, kad geriau-
slaa vaistas tavo skilviai yra EATO-
NIC- Prašalina visus nesmagumas 
suvirtkinlmo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėgina viena. Parduodama 
pas visus aptlekorius. ' 

Phone Cicero 1963 
DR. A. P. GURSKIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4847 W. 14th Street Gor. 49th Ave. 

Cicero, m. 
Vai. 9 išryto iki 9 vak. Išimant 
Nedėlias ir Seredas. 

Vilnius Lietuvos Sostine 
Yra Dideliam Pavojuj 

llllllllllllllllltllllllllliuillllllflllllllllllllll 
3Tel. Caaal 267 2 

DR. C. K. KLIAUGA i 
LIETUVIS DENTISTAS : 

Į1821 So. Halsted St., Chicago, in .g 
Kampas 18th St. : 

ŠValand.: 9—12 ryta, ir 2—9 vak.g 
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHT 
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Pardavimo 
* * 

$250.00 nupirks mano augs-
tos rūšies 88 Notų Pianą sij 
100 Rolų ir Cabinet suolelių. 
Galima mokėti $10.00 į mė
nesį, Atsišaukite. 1601 West 
Madison Gatve, Kampas 
Ashland Blvd., krautuvė, at
dara iki 9 vai. vakarais ir 
Subatomis iki 5 valandai. 

Atėję reikalaukite 

Andersone Player. 

Mrs. 

CICERO, ILL. 

Spalio 31 d. čia buvo vai
dinta "Nas tu tė" . Šv. Griga
liaus giedoriai puikiai ją su vai 
dino. Labiausia dainavime at
sižymėjo p. Lauraitienė. Nas-

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
METI VIS AKIV SPSCIAUSTAS 

Palengvina vl.ų akiti 
tempimą kati yra 
prietastiinl elcaudė-
Jimo galvos, avaigu-
Ilo, aptemimo, ner-
votunią, akaudanfius 

ir uiaidegUMiua karkiu akly kreivos akys, 
katerakto, nemkgio; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantla niu-
ilauaias klaidas Akiniai pritaikomi teialn-
Sai. toli ir eiti matantiams pagelbėta. Her-
preklte savo regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki S vakaro. 
Nedėliomls nuo 10 iki 1 vai. po piety. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Teltfoaaa Dro\er 9960. 

1 
. » ' *m i . . I I i •• J \ 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vežei is f 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak. 
Seredomis nuo 4 Ii* 9 vakar© 
4712 SO. ASHLAND AVENUK 

art i 47-tos Gatvės Į 

PE0PLES BANK 

Tavo Finansišką Nepriklausomybė Senam Amžiui yra didžiam pavojuj jeigu 
netaupi si dabtr kuomet dirbi. 

Tūkstančiai Lietuvių Taupo savo Piningus 

STOCK 
YARDS 
STATE 

Ant kampo 47th gatvės ir Ashland Ave. 
UŽTAT 

1. Kad šis Bankas yra Senas ir Stiprus po Valstijos Priežura. 

2. Gali atsiimti piningus kada nori. 

3. Šiame Banke jautiesi kaip namie užtat kad. Lietuviškai eionais kalbama. 

AR GALI BŪTI GERESNIS BANKAS? 

J, P. WAITCHES 
..y LAWYER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Vai. rytais 8 iki 11, vak. 6 iki 9 j 
Nedėliomls 11 Iki l. 

4509 S. Ashland Ave. Chicago, III 
Phone Yards 105S 

Phone Canal 1678 
Notary Public 

JUSTIN MACKIEWICZ 
Real Estate 

Loans, Insurance & Foreign 
Exchange 

2342 South Leavitt Street 
Chicago, UI. 

Siunčiu Pinigus į Lietuvą 
pag.il dienos kursą. 

< 

r 

JAU mes persikėlėme 
į naują vietą 

STOCK 
YARDS 
STATE 

' * sis 
** 

Ant Kampo 
47-tos Gat. ir Ashland Ave. 

Chicago 
•i vi 

mmmmmmmmmmmtmm 

viai Tėvynėj Lieja Kraują Už Laisvę 
MES GYVENDAMI AMERIKOJE TURIME GELBĖTI SAVO TĖVUS, BROLIUS IR 
SESERIS, KAD NE KRAUJU, TAI PINIGAIS. 
* 

ema ir Jiems Reikia Pinigiškos pagelbos, Nes Viskas Yra Lietuvoje Ateina 
Brangu. 
MES PINIGUS DABAR PRISTATOME i LIETUVA PER 30 DDIEDU. SIUNČIA
ME PINIGUS PO DIENOS KURSĄ, 0 ANT DIDELES SUMOS DAR PIGIAU. 

- KREIPKITĖS Į 

• 

4601 S. 
• 

Kampas 46-tos gatvės, Chicago. 

Z O L P IR BARČUS 
Tel. Yards U 5 • 

• 

• 1 

Parandavojame 
Baksus $2.50 

Metams 

Parūpiname 

Notariškus 

Raštus 

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS ir S. L FABIONAS Vedėjai 

West 35-th St, (prie Halsted) Chicago, 111. 
Adara Vakarais: Utarn. Ketver. ir Subat. iki 9 vai. 

tutės rolėj truputį pertanjriai 
rinkta rinkikai, kurie skubiai \kalbėjo ir Braukienei reikėjo 
perbėgo per namus, rinkdami 
aukas, kuriomis galima bus 
nupirkti šautuvų mųs armijai 
ginties nuo plėšikų Lenkų, be-
sibriaujanėių Lietuvon. 

Sekantieji Lietuviai, Šv. 
Vincento parapijos, jau pada
rė pradžia, aukodami: 
Kun. J . Vaišnoras . . . . $10.00 

Po 5 dol.: J . Šimkus, V. Kup 
cikas, Aug. Šeputis, J . Mali
nauskas, Mat. Paulauskas, 
Mat. Naruckas, Ant. Bartini-
kas, G. Bagdonavičius, Al. 
Hkuodzis, Jon. Storulis, Klein. 
Bujokas, St. Purtikas, AdoK 
Dudėnas, J . Šaulys, J . Vit
kauskas, Z. Pozauskiutė. 

Povilas Kravickas $3.00. 

būti truputį senesnei. Viršai 
čio rolėj p. K. Andrejunas 
puikiai nudavė. Jo balsas bu
vo tvirtas ir aiškiai kalbėjo. 
Jono rolę p. Matulaitis atli
ko gerai. Abelnai, visi gerai 
vaidino, nors veikalas nėra 
lengvas. 
Pagirtinas buvo publikos už

silaikymas. Rodos ir vaikų bu
vo nemažai. Tai retas atsiti
kimas. 

Orkestrą p. K. Biciun buvo 
puiki. Vytury*. 

• 

KEWANBE, ILL. 

Spalio 28 d. Kewanee atlan
kė įgaliotinis Kūdikėlio Je-

N\ Šileikienė ir L. Aštraus- zaus draugijos iš Kauno p. J . 

BAM BINO 

•*£ '_ 

kas po $2.50. Še&kauskas ir kalbėjo apie 

Vaikai myli ji! Jie prašo daugiau*! 
Nekankink sergančio viduriu užkietėjimu kūdikio su njpkiugais, 

vidurius traukančiais, aliejai*. Duok jam šaukštuką ; BAaMlBI'NO, 
turinčio prijimmj skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekm^go jvi«furijj 
paliuosavimui vaisto. Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo garų, iipU-
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo. 

Pabandyk butel). Tik 50c. vaistinyčiose arba tiesiai nuo iidirbčjy 
60c. su peraiuntimu. Tėmyk Bambtnc I 5 U »nt pakelio. Be jos »čra tikras. 
F. A0. RICHTER & C0., Bush Tcminai Bldg. No. Sf BR00KLYN, N. Y. 

Miiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiioiifiiiiiiiiitii!i}ii!tiii!iiiiiiiitii:iiiii&i!iiiiuiiifiiiiiiiiiiiiiiaiiinit0 

Kokią Kalėdų Dovaną 
Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon? 

Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana! 
TAIGI NIEKO NELAUKDAMAS tuo jaus pasiųsk savo seniems tėvukams, bro

lį lukams, sesutėms ir giminėms kurie iš po karo nuvargini? laukia tavo pagelbos. Tau | 
tie keli, dolieriai nieks, o jiems didele pa-gelba ir džiausma suteiksi. Taipgi priėmam | 
piningus padėjimui Lietuvos Bankose sulig dienos kurso. = 

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

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

Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pa&portus iv kitus reikalingus dokumentus 
teisingai ir sąžiniškai. Už,darbą garantuojame. Visais reikalais malonėkite kreiptis 
šiuo adresų: • 

Lithuanian Sales Corporation 
(Lietuvių Prekybos Bendrovė) 

3249 S. Halsted St., Tel. Yards 6062 Chicago, Iii. 
VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utarninkais, Ketvergaia ir Subatomis 

nuo 9 Tai. ryto iki 9 vai. vakare. Ofiso vedėjas V. M. Stulpinas 

innHMiiuifiiHimmiiiiiimiiHiiiiiiiiiiuiifiiiM 
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DRAUGAS Pirmadienis, Lapkr. 15, 1920 

"Amerikiečiu Dovanos Lietuvoje 55 
i 

Naujausia 3 Aktų Komedija iš gyvenimo Lietuvių 
tėvynėje. Stato scenoje 

Lietuvos Vyčiu 36-ta Kuopa 
Nedelioj, Lapkričio-Nov. 14d., 1920 

/ 

. 

School Hali Svetainėje 
Honore ir W. 48th Sts. 

Pradžia 7 vai. vakare 

Visi indomaujate, kaip jūsų dovanos buvo dalinamos Lietuvoje. Šitas perstatymas aiškiai 
atvaizduos. Tarpuose bus solo, deklemaciju ir pasikalbėjimas Lietuvos su Amerika. Po pro
gramos šokiai prie rinktinos orkestros. j t 

immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmm 
LIETUVOS VYČIŲ IV KUO 

POS SUSIRINKIMAS. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

:' ^Pirmadienis, Lapkr. 15 d., 
Šv. Gertrūda. 

Antradienis, Lapkr. 16 d., 
S v. Edmundas, vysk. 

_ 

AGENTAI SUKONFISKA 
VO 300 GALIONŲ DEG 

TINĖS. 

Užeita t ikra degtinės dirb
tuvė. 

DU PLĖŠIKU ŽUVO, VIE 
NAS SUIMTAS. 

Jų automobilius susidaužė su 
, gajtvekariu. 

agentai Prohibioijonhnai 
dikf'iai laimėjo Chicago Heig-
fcts. Jie atrado kaip ir tikrąją 
naminės degtinės dirbtuvę. 
Tenai svaigalai buvo dirbami 
nuo pat prohibicijos pradžios. 
. Be 300 galionų pagamintu 
svaigalų atrasta 25 skrinutės 
slyvų, išviso 375 svarai. 

Atrasti 8 maišeliai cukraus, 
kiekvienas po 100 svarų. 19 
tvarų (plytelėmis) mielių. 

I*a#aliaus daugybę užrau-
gintų slyvų ir razinkų. 

Suareštuota 4 žmonės: Ge-
orge Gerdoz, John Javanko, 
Joe Dolenz i rTony Pricot. 

.Gerdoz, kaipo namų savi
ninkas, turėjo padėti $lt),(K)0 
parankos. Kiti trys paliuosuo-
ta po $5,000 parankos kiekvie
nas. 

Trys plėšikai su pavogtu au
tomobiliu užpraeitų naktį už
važiavo ant 21 gatvės garve-
kario ties California a ve. 

Automobilius sutruškinjtas. 
Du važiavusiu žuvo. Trelias 
išliko sveikas ir pabėgo. Bet 
tuo jaus buvo suimtas. 

Žuvo Peter Jacliiez, 18 me
tų, 1061 W. 21 gat. 

Kitas neidentifikuotas, turjs 
apie 21 metus. 

Pabėgęs ir pagautas yra Ray 
Sparkes. 

(Pradžia ant 4 pusi.). 

klebonas. Visi sušuko! "Tėve
li! jau mes perkame kanuolę 
už penk^ šimtus. , , Klebonas 
sako: "Labai puiku, meldžiu 

PRAKALBOS PRAKALBOS! iiiiiifiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiii^iiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiitcSiiitihiiiiiiui iiitiiiiiiiciiiiiiiii i i i i i i i i iniiittiitiiffliaitiiitiiitiitiiiiiii iuiiiiiiiiii iĮ 

i Sekmadienį, ;Lapkr. 14 d. 
Lab. Sąj. 6 kuopa Nortb Sidėj = 
rengia prakalbas pobažnytinėj 
svetainėj, kuriose bus aiškina
ma apie Lab. Sąjungą ir ką 
jau ji yra nuveikus; apie Lab. 

BALIUS 
priimti mano šimtinę". Iš S ^ ' P^mąjį seimą, kuris j - j 

IMSIS UŽ AUTOMOBILIŲ 
VAGIU. 

Naujas Chieagos policijos 
viršininkas nusprendė pir
miausia mieste sumažinti au
tomobilių vogimą. 

Tam tikslui bus paskirtas 
specijalis būrys policmonu ir 
tam būriui bus pavesta su at
idėj imu veikti. Viršininkas 
yra nuomonės, kad tai bus pa 
daryta trumpu laiku. Nes vogi 
mas automobilių ėia yra orga
nizuotas darbas. 

IEŠKOMI PRAŽUVĘ 3 
LAKŪNAI. 

•3š Great Lakęs Navai sto-

SUIMTAS BANKOS DAR 
BIIHNKAS. 

Miestelio ()tta\va National 
City bankos vienas jaunas 

ties vienu bydroplanu praeitą ( i a r b i n j n k a s m o g i n o p a Vogti 
antradienį per ežerą pasileido $60,00(). Pinigus jis pasiėmė, 
t r fs lakūnai. I r nesugryžo. ( b e t t i e s b a n k a g a t v a į t ė j pa-
Spėjama, kad juos pagavo a u - | m e t ė i r p a t s a i p e r p o r a d i e n u 

ava ir pražudė. į prasivalkiojo laukuose. 
jPer porą dienų keli laku- Į P a g a i į a u s v i e n o j f a rmoj su-

nm skraidžiojo po ežerą ir e - ' r a s t a s i r s u a r e š tuo t a s . 
žero pakraščiais ir niekur ne- B a i l k a a t g a v o p įn i g l l s . N e s 

džiaugsmo visi šaukė: "Len
kai, lauk, lauk iš Lietuvos." 

Paskui mergaitės ir vyrai 
pasižadėjo parinkti po dešim
kę iš Vyčiu IV kuopos narių 
kurie nebuvo atsilankę. Jau 
buvo žinia, kad vyčiai gausiai 
aukoja. I r manoma, kad bus 
galima pirkti kanuolę bran
gesnę negu už penkis šimtus. 

Besirengiant išsiskirstyti, 
ineina p. Karosas. J is klausia, 
ką jus eia veikiate. Visi vienu 
balsu sušuko: "Perkame Lie
tuvos kareiviams kanuolę už 
penkis šimtus." P. Karosas 
sako: "Šia tris tūkstančius 
markių." Visi vienu balsu: 
"Bravo, bravo!" 

Tą pavyzdį turėtų pasekti 
visos L. Vyčių kuopos, visos 
draugijos, pavieniai asmenys, 
kaip pramoninkai, taip ir 
darbininkai. Lietuvos karuo-
nienė be ginklų neišvarys prie
šo apsiginklavusio didžiulių 
tautų ginklais iš Lietuvos. 
Lietuvos kareiviai lieja savo 
kraują, deda gyvastis už Tė
vynę, kurioje vieni esame ten 
gii ę, arba gimę ir augę. Be 
to, ten mūsų tėvai, broliai, 
gimir.'s \ei pažįstami kamuo
jasi su Lenkais. Ar norėtume, 
kad musijUčiVis Lenkai paverg
tų ir pa&rrytų savo amžinais 
vergais? Nfk Tad-gi apginkluo 
kinie saviškius kanuolėmis. 

Bėgilas. 

vyks Gruodžio 5 ir 6 d. š. m. = 
ir kaip reikalinga yra Lietu
viams našlaičių prieglauda. 

• Reng. Kom. 

Draugystes S. P. M. Ražancavos 
Nedėlioję, Lapkricio-November 14, 1920 

MILDOS SVET. 3142 S. Hakted Street^ MILDOS SVET. 3142 S. Hakted Street ^ = 
Pradžia 6:30 vai. vak. ' įžanga 35c. Ypatai | 

Gerbiamosios ir Gerbiamieji: Nepamirškite a ts i lankyt i^ šį iškilmingą Balių, nes E 
bus puiki muzika, kuri gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius. Bus geriausių gėri- | 
nių ir užkandžių. Ateikit visi, seni ir jauni o busite visi pilnai patenkinti. , E 

Sekmadienį, Lapkr. 14 d. Li- | KW**fkį Kviečia KOMITETAS. = 
berty svetainėje, 3925 So. Kedzie ^fiiniiiiiiHiiiiiiiiitiiiiiiiiiunilllllIIIIIIIiailIlIIIIIIIIIIUIIIIII fc^flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllltlilllllllllllllllf 
Ave., bus prakalbos apie Lietuvą. 
Prasidės 5 valandą vakare. Įžan
ga liuosa. 

I 

Bus aiškinama, ką mes turim 
daryti šitame svarbiame momen
te, kada išalkęs priešas nor pra
ryti mūsų tėvynę Lietuvą. 

Visus kviečia 
Rengimo Komitetas. 

GAL MIESTE PALIKS 35 
ALDERMANAI. 

"Efflė, Žalčių Karalienė" pir
mas bandymas įvyks sekmadienį 
Lapkr. 14 d., 4 vai. po pietų, 
Dievo Apv. parap. svetainėje. 

Visi Oh. L. V. Dram. ratelio 
nariai, kurie esate paėmp roles, 

privalote atsilankyti. 
Reiisiėrig. 

PAIEŠKA U PARTNERIŲ. 
Kas sutiktu eiti in niasinSaplo biz

ni išdirbt namie iirastu ir pelningu 
dalykų kurie žingredauto su to malo
nėkit atvažiuot Nov. 13, 7 vai. vak. 

8. ZAVE 
4121 S. Sacramento A v. Chicago. 

Paieškau aeno žmogaus ant farino 
prie poro karvių ir poro arklių at-
siiaukite greitu laiku. 

S. P. Kazlauskas 
4632 S. Ashland Ave. Chicago. 

sUfado pražuvusių. 

SUVAŽINĖTAS 5 METŲ 
VAIKAS. 

vienas žmogus tuos rado gat-
vaitėj. 

Sulig pačių piliečių išrei
kšto noro, miestas turi but pa 
dalintas į 50 wardų. Ligi pa
vasarinių rinkimų, sakoma, 
nebusią suspėta padalinti mie
stą. 

Saliune, 901 Monroe ,gat. , | I r todėl šiandie nežinoma, 
>policmonas Harnett suarešta- ar pavasariniais rinkimais 

JSunkaus automobiliaus su- vo 10 gamblierių. Kadangi sa- Į rinkti tik 35 alflermanus, a r 
vfižinėtas ir nužudytas 5 metų liūne nebuvo telefono, gi polici posenovei 70. 
Aįani Philips, 2228 Burling'jinė skrynutė už poros blokų, | Sulig naujo patvarkymo, 
# ? • tad poliemonas visus susistatė kuomet miestas bus padalin-

Automobilistas mirtinai pa- kaipo kareivius, numaršavo tas į 50 wardų, kiekviena 
žeistą vaiką pristatė ligoninės su jais prie skrynutės ir tenai warda turės tik1 vieną alder-
i&patsai dingo. pašaukė patrolinf (vežimą. rnaną. . 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda bučerne ir grocerne tu

ri būti parduota trumpu laiku, prie
žastį patirsite ant vietos. 

Atsišaukite 
4104 So. Campbell Ave. 

., 

ANT PARDAVIMO. 
Gana pigiai dailus mūrinis naujas 

namas (bungalow), gražioj vietoj, 
šalimais Šv. Kazimiero vienuolijos. 
Greitai parduodamas. Kreipkitės: 

H. STEJOT, 
2643 West «9tli St. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 50X2 

Valandos: — 8 Iki 11 11 ryto: 
6 po pietų iki S vak. Nodėlio-
mia nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofls% po num. 

4 7 2 9 S o . A s h l a n d A v e n u e 
Specialistas 

DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LI G V 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:S0 
vakare. Nedaliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drezel 28*0 

Dr. L L MAKARAS 
Lktuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Mlcbigan Ave , 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet. 6:30 iki 8:80 vakare. 
Residencija: 10538 Perry Ave., 

Tel. Pullman 342 

Puikus Balius! 
ŠV. AGOTOS DRAUGUOS 

Ant Tonu of Lake 
1 | ' T 

Nedėlioję Lapkričio (November) 14 d. 1920, m. 
* i' : 

P. J. Elijošiaus Kv«*ahu*jc prie 46-to* Ir Wood Gatvių 
Pradžia 7 v«l. vakare fianga S5e. Ypatai 
— • i i i i i 

Tai-gi visi kurie mylite pasilinksminti prieš adventą- malonėsite 
skaitlingai atsilankyti j mūsų rengiama vakarą, 

Nes komitetas deda visas pastangos, kad tik vakaras išeitu kuo-
pasekmingiausias. , 

K viof- ia K O M I T E T A S 

BALIUS 
Draugystė Apveizdos Dievo No. 1 

Nedėiioj 14 d. Lapkričio 1920 m. į 
Parap. Svet. jftie %8 g&t. i r Union Ave. J 
Pradžia 5 v a i v Įžanga 25c. Ypatai. g 

Kviečiami visi Lietuviai ir Lietuvaitės | 
Draugija. | 

JI!llfllHIIIHIIUtllliflllllilflllllIieiUIIIIIIIIHni!£llfCIIIHIf:Sli;ili{Ii5lllllllllll!lllllillllll||||||||ff|f|f|ffl|l!l|fHff2i!lirtl]llt2IIIIIIIilllll 

Savo Giminėms Lietuvoje 

( 

•Įttttti i i i i i i i isiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i if i iifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiu 

Iškilmingas Vakaras! ' ( 
s 

Lietuvos Vyčių 16- tos Kuopas | 
Nedėlioję, Lapkricio-November 14, 1920 f 

Šv. Jurgio Par. Svetainėje, 32nd PI ir Auburn Ave. 1 
Pradžia 6:30 P. M. Įžanga 35c. Ypatai. 1 

S 
Ta ig i visi kurie mylite prieš adventus linksmai pasišokti širdingai etate = 

kviečiami atsilankyti. RENGAJIAI -S 
s 

laujiiiiiiiiitiiiiiMiiiiiiiiiiiitiiiitiiiittJiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiijiiiiuiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i it i i i i i i i i i i i iuiiiciii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i intfT 

ANT PARDAVIMO PIGIAI. 
Fordo pasažierinis • automobilius, 

perdirbtas ant "trucko" Smith firmos, 
1919 metų modelio. Beveik naujas, 
nes vartotas tik apie 3 mėnesius. 
Stiprus, gvarantuotas dviejų tonų 
sunkenybei. Turi but parduotas tuo-
jaus. Atsišaukite pas savininką, 

* • 

2505 W. St. (ant trečiųjų lubų) 

Parsiduoda labai puikus 
muro namai po 2 pagyveni
mus. Randos neša $57.00 į mė
nesį ant lengvu išmokesčiųf 
$1,000 įmokėti likusius taip 
kaip randa. Kas norite įsigy
ti nuo sava narna pasiskubin-
kit nes gera proga dabar. 

J . A. POŠKA 

4433 So. Campbell Ave. 

Tel. McKinley 5608 

Kad norite gauti atsakymą ant pasiųstų pi
nigų giminėms Kalėdoms, tai siųskite jiems 

# Dovanas dabar per 

Pirmutinę Lietuvių Valstijinę Banką Amerikoje 

Metropolitan State Bank 
Kamp. 22 ir Leavitt gatves f 

. . . i 

Kapital, ir perviršis $ 2 4 5 , 0 0 0 . o o | 
Turt. daugiau kaip $ 1 . 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 | 

. VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet, Utarninkais ir 
Subatoms iki 8 : 3 0 vakare . 
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KAINA 
PRICB 

Lenk 
Netu 

i 

. 

u 

Jiems 
V 

LENKAI D, 
SISAKO AP] 

Šiuo kartu ji 
intake 

Var^ava, 
angį. lai kr. 
— Tautų Si 
užvakar ir či 
nan, Lietuvo 
tirti, ar tikrs 
tuvoje turi 1 
ka. 

I r jeigu b 
Prūsų karu 
sieną ir jei 
lavina Lietuv 
gos komisija 
sustabdyti to 

Reikia žinot 
jungos taryba 
įgaliojusį pa< 

. gne tardymus 
Lietuvių g M 

Lenkai du 
tos komisijos 

v kininku Chai 
abejoja, kad 
jimai duotų k 
ha butų pas* 
Chardigny p 
padaręs čra n 
kai jam prim< 

\ denciją ir st 
Pulk. Cbar 

plebescitą Vi 
nutarusi Tau 
ryba. Gi Leo 
nieko norisi 
nių neva suŠ£ 
Kadangi pulk 
ri pildyti Sąį 
Lenkai ant ji 

Lenkų seim 
tarusi su vy 
vais, nuspren 
»ti i r toJesniji 
nių. Nes, gir 
ga susiaurink 

, takos ir in t r 
Be to, toj 

pasiųlė Vilnij 
Zeligowiskiui 
intaką i m tie? 
kokios jam ai 
šios. 

VOKIEČIAI 
APTUI 

Berlynas, I 
Amerikos V< 
sta 700 karvi 
lės. Tai Ani(] 

Vokiečiams. ( 
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BUS NUGAL 
TADJ 

Ossining. K 
_ Sing Sįn? 
žininkas Law< 
ateinantį ketv 
me bus nugali 
riai. 


