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METAI-VOL. V. No. 271 

Kankina Lietu
vius Kunigus Lie

tuvoje 
Tautų Sąjunga Aptarsianti 

Vilniaus Klausimą 
T. Sąjungos Taryba Ngalinti 

Prašalinti Lenkų iš Lietuvos 
LENKAI PERSEKIOJA 

KATALIKŲ KUNIGUS LIE 
TUVIUS. 

KAUNAS (paštu). — Len
kų Zeligowskio karuomenė, 
užimdama Lietuvos teritori
jas, kankina ir žudo Lietu
vius r ypač kunigus, degina 
Lietuvių sodžius. 

Marcinkonių klebonas pri
muštas mirė; Rudziškių kle 
bonas apmuštas pabėgo. 

Suareštuoti klebonai Valki
ninkų, Nocios, Rodūnios ir 
Kabelių ir Valkininkų vika
ras. Kiti kunigai priversti 
bėgti. Ištisos parapijos liko be 
kunigų. 

Pranešama, kad Valkininkų 
ir Kabelių klebonai nužudyti. 

Vilniaus kunigai prašo už-
tarymo. # 

Bielskus. 

PRASIDĖJO TAUTŲ SĄ
JUNGOS SUVAŽIAVIMAS. 

\ 

vė iš savo darbų kaipir ko
kią atskaitą. Pasirodė, jog ta
rybai per ištisus metus nepa
vyko atlikti reikalingų dar
bų. Sakoma, tam tikslui trųk-
sta pajėgų ir pinigų. 

Aland salų klausimas ne
išrištas. Eima tyrinėjimai. 

Nepavyko patirti apie Rusi
jos padėlį. Taryba buvo nus-
kyrusi komisiją. Bet bolševi
kai neįleido Rusijon tos komi-
siįos. 

^Taryba nieko negalėjo pa
gelbėti Persijai ir Armėnijai, 
kuomet tos .šaukėsi pagelbos. 

Taryba mėgino taikinti Lie
tuvius su Lenkais. Bet to ne-
atliko pataikaudama Len
kams. 

Nepavyko jai paliuosuoti 
iš Vokietijos Rusus karo ne
laisvais. • -

Suvažiavimas užims laiko. 

JAPONAI PRIEŠ SUVIENY
TAS VALSTIJAS. 

Grūmoja Amerikai savo spė
komis. 

T ? A E X s y " BOLŠEVIKAI NUGALĖJO GEN, 
$ 7 5 0 * W R f l N G E L | 0 K A R U 0 M E N Ę 

Suvažiavime bus pakeltas ir 
Lietuvos klausimas. 

T. SĄJUNGA NEGALINTI 
PRAŠALINTI LENKŲ IŠ 

LIETUVOS. 

GENEVA, Lapkr. 16. — 
Tautų Sąjungos taryba sek
madienį po pietų aptarė Vil
niaus plebiscito klausimą. Ta
ryba nusprendė j į Vilnių ir apy 
linkės pasiųsti civilę komisi
ją ištirti, ar tenai gyventojų 
didžiuma Lenkų ar* Lietuvių. 

Nutarta plebiscitą pravesti 
taip greitai, kaip tik busią ga
lima. 

Bet prašalinimo Lenkų ka-
ruomenės klausime taryba 
pranešė, kad ji' negalinti to 

f padaryti. 

Pranešta, kad Sąjungos su
važiavimui be esamų sunke
nybių .prisidėjo dar Rusijos 
klausimas, ypač kuomet sud
ribo gen. Wrangelio valdžia 
pietinėj Rusijoj. 

Suvažiavimas, sakoma pra
sitęs kokp mėnesį, o gal dar 
ir ilgiau. 

Gene va, Šveicarija, Lapkr. 
16". — Vakar tnojaus pinm 
pietų čia prisidėjo abelnas 
Tautų Sąjungos suvažiavimas. 
Pirmoji sesija buvo atidary
ta 11:00. 

Miestas šventadieniai pa
puoštas įvairių šalių vėliavo
mis. Nes Tautų Sąjungos su
važiavime delegatus turi 41 
tauta. Tarpe vėliavų matosi ir 
amerikoniškų. Bet Suv. Vals
tijos suvažiavime neturi savo 
oficijalių- delegatų. 

Kaip T. S. vedama. 

Tautų Sąjunga vedama tri
jų instrumentai i ų dalių. 

Pirmiausioji dalis skaitosi 
abelnas Sąjungos suvažiavi
mas, koks čia vakar atidary
tas. 

Antroji — tai sekretarija-
tas. Šis užlaiko tautų organi
zacijos rekordus ir atlieka 
kai-kurias vykinamas parei
gas. 

Trečioji yra taryba. Pasta- Atėnai, Graikija, Lapkr. 16. 
roji pirm šito abelnojo šuva- — Visoj Graikijoj įvyko rin-

RADIKALAI PRIEŠINASI 
SKAITLINGĄJAI PRANCU 
' ZŲ ARMUAL 

• 

Paryžius, Lapkr. 16. — Jei 
tarybos laikas Prancūzų ar
mijoje nebūtų sutrumpintas, 
tad nuolatinės Prancūzų armi
jos turėtų but 830,000 vyrų. 

Radikalai tai skaitlingąjai 
armijai karčiai priešinasi. Jie 
sako, jog dviejų metų tarny
ba ilgokas laikas ir tik laiko 
eikvojimas. Armija, sako, tu
rėtų but nors perpus mažes
nė ir kareiviams tarnybos lai
kas turėtų but sutrumpintas. 

TokyOj tapkr. 16. — Vakar 
čia vienam susirinkime kalbė
jo apie Japonų likimą Cali-
fornijoj buvęs Japonijos mi-
nisteris pirmininkas markizas 
Okuma. 

Okuma pareiškė, kad tarpe 
Suv. Valstijų ir Japonijos di
dėja nepasitikėjimas del Ca-
lifornijos valstijoj pravedirno 
įstatymo apie Japonų suvar
žymą. 

Jis, sako, kad Washingtono 
vyriausybė galinti patvarkyti 
Califonniją taip, kad Japo
nams išeiviams ten nebūtų da
romos skriaudos* Tuo tikslu 
Japonijos vyriausybė darbuo
jasi. Bet jei tasai Sygis nepa
vyktų, tuomet prieš tai turė
tų but pavartotos spėkos. 

Praeitą sekmadenį vakare 
Chicago Heights *Lietuvių pa
rapijoje buvo surengtos pra
kalbos Lietuvos reikalais. 

Kalbėjo genb. kun, Briška 
iš ChicagOH ir p. Povilas Bal
tutis. Lietuvos karuomenės 
ginklams surinkta $750.00 
čiau. 

Be to, už keleią šimtų do-
lierių parduota / L bonų. 

BIRBS TIK 3 DIENAS SA 
VAITtJE. 

Biddeford, Me., Lapkr. 16. 
— Vietos medvilnės audiminė-
se, kur dirba apie 6,000 darbi
ninkų, sumažinti darbai ligi 
3 dienų savaitėje. 

VAIKAI BE GLOBA JŲ NE 
LEIDŽIAMI J TEAT*RĖ 

LIŪS. 

JOFFE PERSPĖJA LEN 
/ KUS RUSIJOJE. 

Nes Lenkai palaiko karuome 
nę parubežiais. 

Ryga, Lapkr. 16. — Čia pra^ 
sideda bolševikų-Lenkų taikos 
tarybos atvykus Lenkijos de
legatams, kuriems pirminin
kauja Dąbski. 

Bolševikų delegatų pirmi
ninkas Joffe, konferuodamas 
su Wasilewskiu, Lenkų dele
gacijos vice-prezidentu, parei
škė, jog Lenkai nieko nedaro 
iš armisticijos sutarties. Jie 
Rusijos parubežiais palaiko 
skaitlingą karuomenę. x 

Jei Lenkai ir toliaus taip elg
sis, bolševikai taippat padau
gins savo spėka*, pasakė Jo
ffe. 

Apvaldė Krimą; Gan, Wrange-
lis Pabėgo 

BOjLŠEVIKAI PAĖMĖ SE 
VA&TOFOLĮ. 

apie 40,000 gen. Wrangelio ka
reivių. Bolševikų pavykimas, 
sakoma, daugiausia prigulįs 

Konstantinopolis, Lapkr. 16. j nuo vartojimo nuodingųjų du-
Kaip visas Krimo pusiausalis,jjų. 
taip Sevastopolis ir kiti mies-* Gen., Wraogelio valdžios mi
tai pakliuvo bolševikams. 

Gen. Wrangelio karuomenė 
visai sunaikinta. Jis pats su 
savo štabo keliais oficierais 
atvvko čionai. 

Iš visos jo skaitlingos ka-

nisteris pirmininkas Krivoše-
inas atvyko čionai parūpinti 
visos eilės transportų paimti 
is Krimo moteris su vaikais 
ir sužeistuosius. 

Čia pasakojama, kad bolše-
1 

VENIZELOS SAKOSI LAI 
MĖJCS RINKIMUOSE. 

UŽPULTA 50 NAMŲ 
DUBLINE. 

Dublinas, Airija, Lapkr. 16. 
— Užvakar čia militarinė po
licija netikėtai užpuolė apie 
50 privatinių namų ir atliko 
kratas. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų Salių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Lapkr. 15 
buvo tokia sulig Mercfcants Loan 
and Tnist Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3,37 
Lietuvos 100 auksinų 1.24 
Lenkijos 100 markių .34 
Vokietijos 100 markių 1.24 
Prancūzijos už $1.00 17 f r. 20 
Italijos už $1.00 28 į 90 

žiavimo yra turėjusi keletą 
konferencijų ir padariusi visą 
eilę nusprendimų. Tuos tary
bos nusprendimus dar aptars 
abelnas suvažiavimas. Ir nuo 
jo prigulės, ar nusprendimai 
yra geri, ar jie pildytini, ar 
atmetami. < 

* Lietuvos klausimas. 

Išreiškiama abejonė, ar su
važiavimas patvirtins viską, 
ką yra nusprendusi ir atliku
si taryba. Sakoma, jog tary
bos su suvažiavimu "santikiai 
bus didžiai interesingi. 

Trumpoj ateityj suvažiavi
mas aptars pakilusius nesuti
kimus Lenkų su Lietuviais 
Vilniaus klausime. 

Kol-kas Lietuvių delegatai 
dar neatvažiavę. i 

Bet Paderewski su savais 
| 

satelitais jau senai čia dar
buojasi. 

Suvažiavimas turės išrišti 
Danzigo klausimą. Tarpe svar
besniųjų bus klausimas, ar 
priimti Tautų Sąjungon Vo
kietiją. 

Tarybos raportas. 

Taryba suvažiavimui inda-

kimai atstovų parlamentan. 
Ministerįs pirmininkas Veni-
celos tvirtina, jog jis laimėjęs 
rinkimus. Taigi rinkimai išė
ję buvusio karaliaus Konstan
tino menaudon. 

Savo keliu čia veikia aštri 
cenzūra, paties Venizeldso pa
laikoma. Tacl jam bepig saky
ti apie savo laimėjimus. 

NEGALI UŽGESINTI KA 
SYKLŲ. 

Hammond, Ind., Lapkr. 16. 
— American Maize Products 
Co. kieme sukrauta 4,000 to
nų anglių. Pirm mėnesio tas 
anglis palietė gaisras ir visas 
laikas anglys dega. Trečia sa
vaitė ugnis gesinama be jokių 
pasekmių. 

New York, _Lapkr. 16. —-
Praeitą sekmadienį čia vienam 
teatre melagingai paskleista 
žinia apie pakilusį gaisrą. Pa
kilo pasiauba. Pasekmėje su
trypta ligi mirties 6 vaikai. 

Visiems teatrų savininkams 
paskelbta parėdymas vaikų be 
jokių globėjų neleisti vienų į 
teatrus. 

ITALIJOS PARLAMENTAS 
AIRIJOS KLAUSIME. 

PIRKITE LIETUVOS PAS
KOLOS BONŲ. • 

Londonas, Lapkr. 16. — Iš 
Rymo pranešama, jog Italijo* 
parlamento katalikai atstovai 
padarę rezoliuciją, kuriąja'iš-
reškiamas sąjausmas Airijai, 
kovojančiai už laisvę ir nepri
klausomybę. 

ORAS. — Šiandie ir rytoj 
gražus oras; šiandie kiek šil-

TM!£6S THAT i«£VER HAt 
By GEMg GYPNES 

P£N 

CVERYTrUNČ I O W N 15 
Rl£HT ON f** &ĄCK AND. 
J Nts/ER. CAfcAV MORE 
T H A N THtRTY flVfc CfcHTS 
W(TH ME AT A T IKC IN ^ 

F ACT t>l THE ©IČČEST I 
FOOR f LUSHER THAT J 

fcVE* LIVEP! fS 

ARMĖNIJOJE SOVIETU 
VALDŽIA. 

Konstantinopolis, Lapkr. 16. 
— Armėnų ir Turkų nacijona-
listų armisticijine sutartimi, 
Armėnijos respublikon įveda
ma .sovietinė valdžia. 

n 

ruomenės įsgelbėta — paimta 
į talkininkų laivus, vos kelioli
ka tūkstančių kareivių. Neži
nia kur jie bus pristatyti. 

Iš Sevastopolio išgelbėta 
vos pusė pabėgėlių. Kiti di
džiausiam susikrimtime ir pa-
siauboje^ paliko mieste, kuo
met atūžė bolševikai. 

Prieš >at miesto puolimą 
mieste buvo pakilusi baisi be
tvarkė, plėšimai. 

Krime yra apie. 150,000 bol
ševikų karuomenės. Su ana e-
sąs ir žinomas karo ministeris 
Trotzkv. 

Gen. Wrangelio likimu dau
giausia rūpinasi Prancūzija. 

Jis neteko nei Krimo, nei ka
ruomenės. 

vikai sutikę gen. Wrangeliui 
duoti aštuonias dienas eva
kuoti Krimą. 

Baisus bolševikų puolimas. 

Anot Krivošeino pasakoji
mo, bolševikai prieš gen. 
Wrangelio armijos tvirtumas 
puolę su didžiausiuoju pašė
limu. 

Jie trimis, arba keturiomis 
koliumnomis, taigi tiesiog tiik 
štomis masėmis, atakavę prie
šininko pozicijas. Kuomet tos 
masės kareivių buvo iškloja
mos, tuomet bolševikai siun
tę naujas ir naujas koliumnas. 

Kuone visi gen. Wrangelio 
divizijLniai ir pulkų vadai ar-

PASIBAIGĖ VVRANGELIO ba kartu su savo kareiviais 
ROLĖ PIETINĖJ RUSIJOJ, kritę arba sužeisti, sakė mi

nisteris pirmininkas. 
Talkininkų valdžia išilgai 

Bosforo rekvizuoja visus tro
besius ir barakus Princes sa
loje. Gaminama vieta pabėgė
liams iš Krimo. 

Krime pasiauba. 
Į Krimo pusiausalį talkinin

kai pasiuntė visus, kokius tik 
turėjo laivus ir įvairios rų-
šies transportus. Visą eilę 
karo laivų ten pasiuntė ir 
Suv. Valstijos. Visomis gali
momis priemonėmis norima 
išgelbėti nors dalį gen. Wran-
gelio armijos ir paimti dešim-
tite tuksiančių pa»bėgėlių. 

Pranešta, kad talkininkų 
misijos, gen. Wrangelis su sa
vo štabu ir kiti žymesnieji 
Rusai jau esą paimti į karo 
laivus. -̂  

Krime pakilusi neapsa
koma pasiauba. Kai-kur pra
sidėję plėšimai. Manoma, kad 
bolševikai visam pusiausal. pa 
kels terorą. Krimo kalnuose 
yra pasislėpusių 16,000 gen. 
Wrangelio kareivių. Jie ten 
ilgai negalės išbūti. Be abejo
nės, ir jie pulsis plėšti aplin
kines vietoves. 

Londonas, Lapkr. 16. — A-
not Exchange Telegraph Co. 
korespondento iš Konstanti
nopolio, paskelbta blokada 
Juodose jurose Rusijos pak
raščiais. . 

Anglijos karo laivai patro-
liuoja tais pakraščiais, kad 
neleisti bolševikams susisiek
ti su Turkija. 

Šita žinia oficijaliai nepat-
virtinta. 

Konstantinopolis, Lapkr. 15. 
Pietinės Rusijos valdžios gal
vos gen. Wrangelio karuome
nė Krime sunaikinta bolševi
kų ir visa eilė jo generolų pa
sidarę galą pamatę pragail-
tį. 

Iš gen. Wrangelio stovyk
los paskelbta, kad jo armija 
ilgiau negalinti laikyties Kri
me. 

Ta armija karžygiškai gy
nė savo pozicijas Krime. Te-
čiaus nebuvo galima atlaiky
ti žiauraus ir skaitlingo bol
ševikų puolimo. 

<*«>&* , *63 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
— Visa mano nuosavybė — tai viskas, ką ai turiu ant 

savęs. Ir nekuomet ai su savimi nenešioju daugiau vienu žy
giu, kaip tik trisdešimts penkis centus.. Faktingai sakaftt, e-
su toks didelis pludrius, koks tik pasaulyj kada nors galėjo 
gyventi. ""̂ ^ 

Bolševikams teko Yalta fr A m e r i k o n i g k i p i r k l i a i p r a . 
rado tūkstančius dolierių pre
kėse, kurios pagrobta iš san-

Eupatorija. 
v 

Bolševikai turi didelius nuo 
stolius. 

Mūšiai aplink Perėk opą, 
per kur bolševikų spėkos įsi-
briovė Kriman, anot praneši
mų, buvę tiesiog desperativi-
niai. Bolševikai, sulig jų pa
čių pasisakymo, praradę apie 
30,000 kareivių tik vienais už 
muštais. 

Jie sakosi nelaisvėn paėmę 

dėlių. 

Baisus Wrangelio nuostoliai. 
Niekas negali pasakyti, ar 

pavyks cen. Wrangeliui išgel
bėti nors menką dalį savo ka
ruomenės. Nes tos karuome
nės nuostoliai baisiai dideli. 

To negana. Jis neteko viso 
karuomenės išrengimo. Nete
ko ginklų ir amunicijos. M 



\ 

Trečiadienis, Lapkr. 17, 1920 

LH7ITJVTŲ KATALIKŲ D IKiniAfirns 

"DRAUGAS" 
6*aa fcm^^a išskyrus nedeldieniua. 

FREKTLMFRATOe KADfAt 
CHICAGO J IR UŽSTEHYJE: 

. . . c . . . . . . e , . . . $6.00 
• .««.»»ą*g« •ik». • • W » 

§UV. VALST. 
• • •;«"• • ' • • • • • • • •£•? f * ™ 

• •'• • • •Jt*^* • • • • a»Vv 

Prenumerata mokasi likalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dieno* 
M nuo Naujų Mato. Norint permai
nyti adresą visada reikia pridusti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkmnt krasoje ar eiprese "Mo-
ney Order" arba įdedant plnigm* i 
registruota laišką. 

"Draugas" Publishing Go. 
2334 S. Oakley A ve. Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791. 

"Draugas" ir Gabrys 
Visi mųs skaitytojai atsi

mena, kaip 'aiškiai ir stipriai 
papeikėme p. J. Gabrį, už ką 
jis bandė griauti Lietuvos val
džią pačioje jos susiorganiza-
vimo pradžioje. Peikdami Ga
brį mes neužmiršome, kad vi
sose civilizuotose demokrati
nėse šalyse piliečiai turi tei
sę kritikuoti savo valdžią ir 
turi teisę būti jai opozicija. 
Mes buvome įsitikinę, kad p. 
Gabrys nepasitenkino tomi 
dviem teisėmi, bet kad jis ė-
mė mųs pirmąją lietuvišką 
Lietuvos valdžią ne kritikuoti, 
tik griauti, ne opozicija jai 
statyti, tik pražūtį rengti. Ga-

. brio apsėjimas mums neišro-

žiaviihas, nežiūrint Lietuvių 
protestų, sankcijuos Lenkus 
būti ponais svetimose žemėse. 

Reikia tikėties, suvažiavime 
be daugelio Lietuvos priešų 
bus ir Lietuvos šalininkų, my
linčių ir gerbiančių teisybę. 
Bet mes iškalno turime but į-
sitikinę, kad didžiuma Sąjun
gos atstovų pakryps neteisy
bės pusėn, ją apvainikuos ir 
Lietuvai prisieis dar ilgas lai
kas vilkti to® neteisybės naš
tą. 

Jei mes dirstelsime į šian
dieninį pokarinį šalių patvar
kymą, visur atrasime įsigalė
jusią bjaurią neteisybę. Pa
ti skaisčioji teisybė sumin
džiota su purvais ir pašarvo
ta diplomatų ofisų rųsyse. 

Kam-gi jiems reikalinga pa
saulinė visatina teisybė, jei 
tos teisybės jie neturi savo 
širdyse ir darbuose. 

Jei Tautų Sąjunga savo su
važiavime šiandie pasirodytų 
teisinga, talkininkams nereik
tų vaduoties imperijaiistiniais 
siekiais ir palaikyti didžią 
priespaudą nugalėtose šalyse. 
Būdama teisinga Sąjunga mi
lijonams žmonių nušluostytų 
ašaras, sumažintų vargus. Vi
sos atskirios pasaulio tautos 
naudotųsi laisve. Augščiau-
siojo malonių spinduliai ap
juostų visą žemę ir vargstan-
čioji žmonija pasijustų laimin 
gesnė. 

Vaduodamosi teisybe Tautų 
Sąjunga be jokio galvosūkio 
patirtų, kad Lietuvių tauta 
pilnai pribrendusi pati viena 
valdyties ir ji nekuomet ne
gali gryžti Rusijos jungan. 
Sąjunga žinotų, kad Vilnius 
priguli Lietuvai, nes tai iš 
senų-senovės Lietuvos sosti
nė. Žinotų, kad Lenkai yra 
imperijalistai, kad jie baisiai 

Seserys Kazimierietės Vilniuje. 

dė nei revoliucija, nes nepri 
pažįstame revoliucijos teisės I skriaudžia Lietuvą ir už tai 
nei vienam sūnui tautos ką tik 
kylančios iš vergijos į nepri-
gulmybę prieš tuos, kurie tą 
neprigulmybę remia. 

Mūsų žodžiai negalėjo p. 
Gabriui patikti, bet tėvynės 
neprigulmybė mums branges
nė už p. Gabrio jausmus. 

Praėjo metai su viršum. 
Lietuvos valdžia sustiprėjo 
tiek, kad p. Gabrio veiksmas 
išrodė nebepavojingas, o pats 
Gabrys pareikalavo, kad mes 
duotume jam pasiteisinti. Pa
siteisinimo mes Tiedraugdavo
me nei vienam žmogui, ne
trukdėme to nei p. Gabriui, 
nors jis prisiuntė labai storą 
pluoštą raštų. 

Kaip tik užbaigėme tą spau
sdinti štai gauname p. Gabrio 
sustatytą, atspausdintą ir iš
leistą rankraščio teisėmis bro
šiūrą " Kodėl aš nerėmiau 
laikinosios Lietuvos valdžios. 
J. Gabrys 1920'' p. 36, Jeigu 
p. Gaorys ketino savo raštą 
paskelbti brošiūroje, tai kam 
jis mus vargino savo ilguoju 
rastu! Nuo šiol mes įgauna
me teisės netalpinti p. Gabrio 
pasiteisinimų. 

Tiek turime pasakyti apie 
savo santikus su p. Gabriu. 

jie verti kuoaštriausios baus
mės. Pagaliaus žinotų, kad 
Lietuviai negeidžia nei sveti
mų žemių, nei svetimų tur
tų, bet tik stovi už savo šalį. 

Bet Tautų Sąjunga savo di
džiumoje yra neteisinga. Ir 
todėl nuo tokios negalima 
laukti teisybės. 

Sąjunga ir negalės but tei
singa taip ilgai, kol ji savo 
tarimų ir darbų neparems tik
rųjų krikščionių dvasia. Ir 
tas neįvyks taip ilgai, kol 
talkininkų diplomatai nesu-
krikščionės arba savo vietų 
neužleis tikriesiems krikščio
nims diplomatams. 

Vieno daikto neturime pa
miršti. Būtent, neteisybei kuo
met nors butinaį turės ateiti 
galas ir negerbianti teisybės 
šita Tautų Sąjunga turės 
žlugti. Tuomet teisybė nuga
lės neteisybę. Teisybės bus vir
šus. Tuomet ir Lietuva pasi
jus laimingesnė atgavusi tai, 
kas jai priguli. f 

Labai pasiilgę tų laikų. 

Užsigyvenimui seserys iš-' 
sirinko Pažaislius; taip joms 
patarė ir vietiniai Vyskupai 
ir Vilniaus Vyskupas J. Matu
levičius. Jis net žadėjo sese
rims Tėvų Marijonų dvasišką 
pagelbą nors rekolekcijoms ir 
konferencijoms, kaip tankiai 
jiems bus galima. Dabar su 
Pažaisliu užėmimu tik tiek 
bus vargo, kad ten niekas ne
prirengta, o žiema jau čia pat. 
Trūksta visko, ypatingai sau
sų malkų. Iki seserys susiieš
kos darbininkų ir reikalingų 
dalykų, tai gal bus daug var
go. Lietuvoje, matyt, visi tu
ri darbo begales, tai beveik 
nėra kas seserims pilnai pa
dėtų. Kun. J. Meškauskas sa
ko, kad Pagiriuose pas kun. 
Tilvytį esąs geras ūkvedys, 
kurs gal butų galima gauti-ir 
pataria ten tuomi reikalu va
žiuoti. Tai \kitą savaitę p. Ji 
Kaupas žada atsiliuosuoti po
rai savaičių nuo Seimo darbų 
ir šiek tiek padėti seserims už-
sįgyventi. Su juomi važiuos į 
Pagirius ūkvedžio samdytis. 
Gal užsuks ir į generalės mo
tinos tėviškę, kad gautų iš 
ten ko nors gyvenimo pra
džiai. Pataisymams ir pragy
venimui, ypač šįmet, reikės 
daug pinigų. Dabar da Šiek 
tiek turi iš atsivežtų, bet kaip 
čia tūkstančiais viskas skai
toma, tai greitai nieko neliks* 
Reikia būtinai pagelbos iš 
Amerikos. 

Trečiadienyj, 6 Spalio per 
kun. Andžiulį seserys gavo 
užkvietimą atsilankyti pas Jo 
Ekselenciją Vilniaus Vysku
pą. Ketvirtadienyje apie an^ 
t ra valandą po pietų buvo 
jau Vilniuje. Vyskupas labai 
maloniai' jas priėmė ir pasi
rūpino parodyti kas buvo ga
lima ir naudinga Vilniuje pa
matyti. Seserys aplankė Auš
ros Vartų Lietuvių mergaičių 
bendrabutį, Didžiąją Kūdikė
lio Jėzaus prieglaudą, Trini
torių apleistą vienuolyną, kurs 
galį kada nors tekti seserims 
apsigyvenimui. Jos matė kele
tą gražių bažnyčių, susipažino 
su nekuriomis gimnazistėmis, 
galinčiomis tapti kandidatė
mis ir tik džiaugėsi visu kuo
mi, ypatingai, kad gavo pa
simelsti prie Šv. Kazimiero 
grabo ir Aušros Vartų Pane
lės Švenč. koplyčioje. 

Lietuvoje karo stovis ir 
bruzdėjimas. Kas dedasi fron
te ar su Lenkais, seserys čia 
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nežino. Nuvažiavus Vilniun 
buvo ramu ir Lietuvos valdžia 
tvarkiai visur darbavosi. Penk 
tadienio rytą jau buvo žini^, 
kad Lenkei tik už vienos 
stoties nuo Vilniaus. Seserims 
pasidarė lyg baugu, bet vys
kupas suramino, kad tai yra 
iš priešingos pusės ir nėra 
pavojaus. Tečiaus po pietų a-
pie trečią valandą einant į sto
tį, mieste jau buvo didelis iš-
sigandimas ir bruzdėjimas, 
ypatingai tarpe Žydų. Prie 
stoties da didesnė maišatis. 
Daugelis su dideliais nešuliais 
skverbėsi į stoti; vežimai, 
prikrauti įvairiausių daiktų, 
prie prekinių vagonų, o ka
reiviai niekur neleido, saky-
dami, kad Kaunan nėra trau
kinio. Neleido nei seserų. Gryž 
damos m. jos pasigavo vieną 
oficerį, tas patarė kreiptis 
mieste prie generalk) komen
danto, kad išduotų leidimą 
gryžti Kaunan. Sesery. susira 
do jo butą, bet nei ten karei
viai neįleido. Pradėjusios ti
krai bijoti, seserys eina prie 
Šv. Kazimiero maldaut pa
gelbos. Jo koplytėlėje kaip 
tik rado palaiminimą Šv. Sa
kramentu. Karštai pasimel
dusios ir išėjusios seserys 

mato, kad iš Lietuvos Minis
terijos namų viską krausto. 
Ten priėjusios pritilpo prie 
vieno vyresniųjų ir gavo lei
dimą vykti Kaunan. Nors jau 
tmvo naktis, bet ir vyskupas 
patarė seserims važiuoti iš 
Vilniaus kaip tik greit gali
ma. Įleistos stotiir rado ilgą 
eilę krovinių vagonų prikrau
tų įvairiausiais daiktais ir 
prisigrūdusių kareiviais ir 
šiaip jau žmonėmis. Besiieš-
kant vietų, atėjo su savo pun
dais ir Lietuvos ministeriai. 
Jie greičiau surado vietos vie
name vagone, į kurį priėmė ir 
seseris ir leido ant savo pun
dų sėdėti. Nieks nežinojo, 
kada truk js išeis; kiti manė, 
kad tik ryte, o žmonių vis 
grūdosi ir stačiais prisipildė 
vagonai sausakimšai. Valandą 
palaukus pasijudino traukinys," 
o apie šeštą valandą ryte se
serys buvo jau Kaune. AČiu 
Dievui pasakė visi, kad sese
rys pabėgo nuo Lenkų. Sek
madieni je, 10 Spalio viena 
darbininkė iš ministerijos ap-
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lankė seseris ir sakė, kad Vil
niuje vietiniai Lenkai įsis
teigę laikiną valdžią. 

ŠIAULIAI, LIETUVA. 

\ savo turto aukokime, kad 
mūsų karuomenė atsiektų tik
slą — apgintų Lietuvą nuo 
grobuonių Lenkų. 

Nekuriu Amerikos Liet. ko
lonijų Lietuviai stebėtinai 
nuoširdžiai imasi tėvynės 
gynimo darbo. Battimare, 
Md., Lietuviai, kurių yra ne
labai daug, duosnume tau
tos Teikalams ar tik ne pir
moj vietoj atsistojo. Per mi
sijos narių prakalbas tūks
tančius šauliams sudėjo. Gi 
sekmadienyj, Lapkričio 7 d. 
Tautos Fondo skyriaus pa
rengtose prakalbose mažas 
žmonių būrelis, apie 200 as
menų, sudėjo virš $1,500 au
kų, nupirko bonų už apie 
$500.00. Ir tai dar negalas; 
Žarela ir daugiau. 

New Yorke, Aušros Vartų 
par. Lietuvių mažas būrelis 
praeitam sekmadieny per T. 
F. prakalbas suaukojo $587.-
70; bonų išpirko už $500.00. 
Jersey City, N. J., jau virš 
dviejų tūkstančių padarė. 
Greenfield, Mass., maža ko
lonija jau iki $282.00 prasd-
rito. SLRKA. kuopa Mound-
sville, W. Va., net $105 sudė
jo. 

Pittsnurgh, Pa., Šv. Vin
cento par. Lietuviai jau turi-
pradžiai $270.80. Hazelton, 
Pa., $207.00 prisiuntė ir dau
giau žadėjo. Studentas Sr J. 
Norbutas iš Overbrook, Pa,, 
10 dol. prisiuntė, nors tų de
šimkių, kaipo pas stud., ne
daug tesiranda. Sakė, pasku
tinę prisiuntęs'. Tajgi mat ir 
pavieniai neatsilieka. A. 
Graužei i s ir M. Grauželienė 
be jokių raginimų $30.00 šau
tuvams iš Cranford, N. J., 
prisiuntė. Iš Sebastopol. 
Pa., Kostantas Žemaitis Šau
tuvą nupirko. \ TaylorviĮle, 
111., Lietuviai $115.75 sudėjo 
tautos aukuran. 

Chicagoje ir apylinkėje 
vis dar tebesirengiama • prie 
didelio darbo. A. L. R. K. 
Federacijos apskritis, it 
koks milžnnas, žada jau tuoj 
į darbą įkibti. Štai, L. Vyčių 
4 kp. (Dievo Apveizdos par.) 
Lietuvai kanuolę nupirko, 
aukodama $500.00. Nėra abe
jonės, kitos kuopos ir drau
gijos jos pavyzdį paseks. 
Tad, skubėkit su aukomis! 
Visi bendrai vykime Lenkus 
lauk iš tėvynės! 

K. Krušinskas, T. F. Sekr. 
222 So. 9th St., 

Brooklyn, N. Y. 

siuntę Londonan ar Paryžiun 
galėtų 'brangiai parduoti. Ne 
tik ką ^Bulgarijos gyventojai 
užtektinai visokių, net ir la
bai puikių, skrandų turi, bet 
ir Rusijos pabėgėliai nema
žai priduoda. 
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Jau Atspausdinta Ir 
Parsiduoda 

neapsakomai naudinga dvasiško 
turinio knyga į -

"Apie Kristaus 
Sekimą" 

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

Gaunama '"Draugo" Knygyne 

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, UI. 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas 814» So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St.. Chicago, m. 

SPBCIJALISTAS 
Moteriškų. Vyriškų, taipgi chro

niškų ilgų. 
OFISO VALAND08: Nuo 10 ryto 
Iki t po pietų, nuo « iki 8 valan
dą vakarą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 
Telefonas Tards 

* ~ 

J po piet ) 
l 667 

r V. W. RUTKAUSKAS 

NAUJA KNYGA 
BIBLIJOS 

TYRINĖTOJAI 
Ką manyti apie juos? 

Kas nori susižinoti apie 
"Biblijos Tyrinėto jus" arba 
"Biblijos studentus", įsigykite 
šią knygelę. 

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

Adresas: 

«'Draugas" PnbL Oo. 
1800 W. 46th Str. 

Chicago, m. 

ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kambaris 324 

Telefonas: Central 63»0 

I • • i 
: 
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Vakarais. 812 W. 33rd S t 
Telefonas: Yards 4681 

Teisybės bus Viršus. 
Šveicarijos mieste Geneva 

šitomis dienomis įvyksta abel-
nasis Tautų Sąjungos suva-

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryšiaus) 

Odos išdirbystė Šiauliuose 
yra kuopasekmingiausiai at
gaivinama. Pirm karo čia įbu-
vo didžiausios dubinyčios, bet 
dabar nors ir darbas vedamas 
taip sparčiai kaip galima, te-
eiaus išdirbinio būdas kol kas 
dar tik ruošiamas, išskiriant žiavimas. Mes jau žinome,' 

kas per viena ta Sąjunga, kas | naminį išdirbimą. Beveik ko
ją valdo ir kam ji tarnauja. 
Lygiai jau žinome, kaip tos 
Sąjungos vykdomoji taryba 
nuskriaudė Lietuvą. Be abe
jonės, šitam suvažiavime bus 
pakeltas ir Lietuvos klausi
mas. Tas klausimas palies tik 
Lenkų okupuotas Lietuvos 
žemes ir patvirtins tarybos 
nusprendimus: Tai-gi, suva-

znam name tėvas ar sunūs už
siima odu dirbimu savo na
mų pagamintas ar gaunamas 
nuo kitų. 

Rusų ir Lietuvių darbinin
kai, kaliniai, gryže iš Sovietų 
Rusijos ir Vokietijos, kartais 
net ir mobilizuojami karei
viai, visi turi beiriirkaačios 
odos statinių. Gavę progos ją 

tuo išdirba. Visur matosi 
pastogės odoms džiovinti. 

Šiauliuose dabar yra apie 
šeši tūkstančiai gyventojų, su
lig pranešimo ir statistiško 
surašo, kurią paduoda Ameri
kos Raudonasis Kryžius. 
Pirm karo Šiauliuose buvo a-
pie 23,000 gyventojų. 

Dubinyčios jau nuo 1916 
metų nevartojamos, nors trio-
bos dar kai-kur teberiogso, 
bet sunaikintos. Karo metu 
dubinyčios buvo vartojamos 
pilio vieton, kalėjimams, li-
gonibučiams, ir t. t. Pastarais 
laikais buvusias dubinyčias 
dabar Amerikos Raudonasis 
Kryžius vartoja kaipo san
krovas Baltikos provincijoms. 
Iš šių sankrovų aprūpinama 
net šešiolika miestų. 

Didelis trukumas apautuvų 
ir odos dalykų priverčia visus 
užsiimti šiuo ijdirbimu. Pel
nas taip-gi žymus. Nuo Gruo
džio 1919 daugiau negu 110,-
000 odų tapo ižgaibenta, dau
giausia Anglijo©. Pakol kas i-
ki vietiniai reikalai bus ap
rūpinti, yra uždrausta išga
benti avių ir ožkų kailius. 

GERA PRADŽIA. 
Lietuvos karuomenė su 

laikė Lenkų veržimąsi į Kau 
ną. Lenkai plėšikai visų fron
tu turėjo trauktis atgal. Pa-
kyio visos Lietuvos ūpas; jos 
visi gyventojai, be skirtumo 
tautos, tikėjimo ir luomo 
įriasi mirtinoj kovoj su Len
kais, daro pasiryžimus visus 
Lenkus iš Lietuvos išvyti. Ir 
išvys juos. Tik, susimildami, 
nestokime savo pagelbos Lie
tuvos karuomenei, valdžiai 
teikę! Nesustokime puške
lyje. Lietuvos karuomenė 
eina pirmyn karo lauke — 
eikime pirmyn ir mes, ku
riems netenka ginklu ranko
je susidurti su mirtinu prie-
tininkm Kalkime plieno gin
klus ir siųskime juos savo 
brangios tėvynės gynimui! 
Žiūrėkime, kad neliktų nė 
vieno Lietuvio nenusipirku-

SKRANDOS MAINOMOS 
ANT MAISTO. 

mūsų brolužiai kraują lieja 
už savo tautos gyvybę, ir mes 
jei ne vigą, tai fceat žymią da-

(Frislucai iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Varne, Bulgaria. Bulgarijoj 
už tris tuzinus bulkų, labai 
lengvai galima gauti balto 
vilko skrandą. 

Už maistą kelioms savai
tėms, labai lengvai mokama 
puikiu žiurkės ar kiaunės 
skrandu, gal ir sidabrinio vil
ko kartais. 

Rusijos pabėgėliai, reikalau
janti šios pagelbos, yra par
davėjais. Pirkikais yra tie, 
kurie išsigali šią pagelbą su
teiktu 

Šioje apielinkėje pinigai 
retai arba ir visai nevartoja
mi. Pramonė varoma mainais. 
Šiose bado ir <tarp nuvargin
tose šalyse nesiranda perdaug 
pinigų. 

Lepumo dalykų visai negir
dėti. Gyventojai džiaugiasi 
gavę tik to, kas reikalinga 
gyvenime. 

Skrandų pirkėjai pasinau-

Išėjo iš Spaudos 

NAUJA KNYGELĖ 
« menuos 

Dovanos 
Lietuvoje" 

Komedija 5 aktuose 

KAINA 20c. 
Komedija labai lengva sulošti. 

Nereikalauja brangių parėdų, 
nei nepaprastų scenerijų. Turi
nys imtas Iš naujausių atsitiki
mų Lietuvoje. Lošimui grali už
tekti 10 knygelių, nors veikian
čių asmenų daugiau, 

"Draugo" Knygynas, 
2334 S. Oakley A v., Ohicago, 111. 
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DR. S, NAIKELIS 
v LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas Ir Gyvenimo vieta 
8352 South Halsted Street 

Ant viršaus Unlversal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki » vak. 

Nekėliomis nuo 10 iki 3. 
Telefonas Yards S644 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

161« W. 47th St. Tel. Boul. 1*0 
Valandos: 1 iki 2 po pietų. 6 iki 8 

vak. Nedėl. io iki 12 ryta. 
Res. 2914 W. 43rd 

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 2*8 

V$SESS= 

re 

» ~ -

i i 

^1 

Telefenae Paliauta 8M, 

Dr. P. P. ZALLYS 
liietuvis Dentistas 

10801 So. Michlgan Avenue 
Koaeland, III. 

VALANDOS: » ryta Ud • 
IV1. PuUman 342 ir 3180. 

-K 

Paklydėlio Keliai 
Keturiuose aktuose scenos 

veikalėlis. 

Parašė 
Vystanti Sakelė 

Kaina 15c. 

Veikalėlis neperdidelis, 
lengvas sulpšti, gražaus ir 
rinito turinio. 

Norėdami ( gauti Adre
suokite: 

"DRAUGAS" M7BL. 0 0 . 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, HL 
y^tmmmm • » » » • • » • » » » * • » » • • • f+mmįt 

Dr. A. L Yuška 
1900 9. Halsted Str. 

Tel Ganai 2118 
Valandos: 10 ryto iki t vakarą 

Gyvenimas 
2811 VV. 63rd Str. 

Tel Prospect S46«. 

A. PETRATIS 6. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE—ENSURAlfCE 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivokortes 

NOTARLIUSAS 
80« W. S5th 8 > . Chloago, I1L 

Telephoue Bonlevard 611 

SV. KAZIMIERO DR-T&i 
Sheboygsm, Wfc. 

Valdybos Adresai: 

sio Liet. Paskolos, Beaukoju
sio Tautos Pondan. Kuomet dotų pasisukę Bulgarijoj, nes 

pasisektų gan pigiai tik už 
maisto pristatymą gauti gan 
puikių skrandų, kuriuos ptr-

T. Grigaliūnas, pirniiniukas, 
lih So. llth str. 

Jurgis Bataitis, vice-pirm., , 
1428 So. 11-th Btr. 

Aug. Juknialifi 1 faft., 
1626 New Jersey Ave. 

Kaz. Sinaidžunas 2 rast., 
1441 So. 10 str. 

Mikoias Drassutis iidiuinkas, 
1512 So. 11-th str. 

Kasos globėjai; Km. Lukais ir 
JOIL Jočis, Pranciškus Daugirda 
maršalka. 

Phone Canal 257 
—m 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1621 So. Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 
po piet. 6 iki 0 vakare. 
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DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 So. Ashland Avenue 
SpecijaUstas 

D t l O V y , MOTERŲ ir VYRŲ MOŲ 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto: nuo 
2 Ud 5 po pietų; nuo 7 iki 8:20 
vakare. Nedėliomis 16 iki 1. 

Telefonas Drexel 6666 

Hiiiiirmimiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 
Resid. 11 St Independence Blvd. 

Telefonas Van Baran 964 

DR. A. A. ROTH, 
. Rusas 

SpeoUaUMMi 
Vaikų ir viso 

VALAlfDOS: U 
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vos su 
siunčia 
organi: 
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Trečiadienis, Lapkr. lf, 1920 ORKOM! 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
i m* 

E. ST. LOUIS. ILL. 

Spalio 17 d. vietinis klebo
nas, kun. S. E. Kolesinskis, 
po sumos, sušaukė visus bu
vusius bažnyčioje žmones j 
parapijos svetainę. Visiems 
suėjus svetainėn, pakėlė klau
simą apie šelpimą tėvynės da
bartiniame padėjime. Visi su
prato, kad pagelba Lietuvių 
amerikiečių tėvynei galima 
tik aukomis. Kad neatsilikti 
nuo kitų kolonijų, nutarta ir 
sutverta laikina draugija, ku
rios nary.s kas mėnuo mokės 
po 1 dol. tol, kol Lietuviai ko
vos su Lenkais. Pinigai bus 
siunčiami Lietuvos šaulių 
organizacijai. Reiškia, kad 
iš E. S»t. Louis kolonijos 
Lietuvos šauliai kas mėnuo 
gaus apie šimtą dol., nes tiek 
šiandie dr-ja turi narių. Ma
noma, kad su laiku tas skait
lius padvigubės. 

Toliaus išrinkta šeši vyrai 
eiti per namus renkant au
kas tam pačiam tikslui. Tie 
asmenys surinko gražią auką 
mūsų broliams, kovojantiems 
už laisvę. Per savaitę laiko 
surinkta su tais, kurie sumo
kėjo mėnesines, viso $365.00. 
Draugijos iždininkas pinigus 
jau pasiuntė Lietuvos šau
liams. 

Trumpu laiku turėsime vėl 
tokią pat suma. nes darbas ii 
rinkliava labai pasekmingai 
eina. Žemiau telpa surašąs tų, 
kurie įmokėjo jau ir mokės po 
uolierį kas mėnuo kol bus 
reikalinga pagelba kovoto
jams už laisvę. 

KUIL S. E. Kolesinskis, J. 
Bendikas, D. Raukos, K. 
Buitkus, J. Grubis, J. Kis-
riauskis, K. Kinderis, J. Mi
kėnas, P. Bagdonas, J. Kra-
nauskis, M. Gailius, J. Mika-
ločius, F. Sabutis, A. Sabu 
tienė, J. Klenauskis, S. Ga-
deiko, J. Baltrūnas, F. Pu
žauskis, J. Velikis, V. Mikuc
kis, M. Knnutis, V.. Kimutis, 
J. Grimaila, V. Buksas, V. 
Petravičius, J. Sugintas, K. 
Karpis, J. Langalis, D. Bra-
zauskis, J. Marke vi čia, J. Ur
bonas, V. Česnulevičia, S. Au-
rila, A. Šūkis, B. Dudorovičia, 
B. Pužauskienė, J. Eičius, O. 
Šimkienė, K. Tunusa, J. Buit
kus, K. Gadeika, H. Šimkus, 
N. Žebelis, J. Vilčenskis, J. 
Šūkis, J. Tamošaitis, J. Ža
garis, K. Kirdokas, V. Kizi-
rauskas, A. Gricius, K. Dūda, 
T. Bučdunas, J. Grinius, F. 
Aleksa, J. Dovidauskis, J. 
Grinius, J. Adomaitis. J. Blo-
žis, S. Ivanauskis, J. Poška, 
A. Gudonis, A. Kinis, V. Ber-
žanskis, P. Bartkus, M. Mar
tišius, J. Stankus, V. Remei-
kis, J. Pranokus, J. Uga, K. 
Tamapavičius, S. Banbalas, 
J. Albertas, L. Lazdauskis, A. 
Grinius. 

Sekantieji išanksto užsimo
kėjo mėnesines mokestis: 
Vai. Grinius $5.00 
J. Šimkus 2.00 
V. Augatis 2.00 
F. Dinapas 2.00 

Žemiau telpa surašąs, kurie 
aukojo Lietuvos šauliams 
(skirium nuo mėnesinių): 
Vai. Grinius $20.00 
M. Mikalajūnas 20.00 

Po 5 dol.: A. Šimkus, F. Sa
butis, L. Tvarkus, V. Augai-
tis, F. Pužauskis, D. Bra
zą uskis, J. Kaušpieda, J. Mi
kalauskis, J. VilČiuskis, J. 
Šimkus, A. Mozerienė, J. Gri
nius. 

Po 2 dol.: K. Kinderis, M. 
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P. JovaiSas, P. Antanąvi^ia, 
P. Karpavičia, M. Andrijai-
tis, K. Doakns, J. Vaišvila, A. 
Norvaiša, J. Lugauskis, A. Gri 
nius, J. C. Cnginskis, S. Nor
vaiša, Z. Paulauskis, V. Pet-
ravičia, J. Eičia, F. Urbonas, 
J. Velikis, J. Kleinauskis, A. 
Martišius, V. Pilipinas, J. Ur
bonas, A. Stonis, R. Žukaus
kaitė, A. Dižbalis, A. Grubis, 
J. Sargevičia. 

Po 1 dol.: P. Tamošaitis, J. 
Ivanauskis, M. Čynskis, J. Mi-
kuličas, F. Gedvilą, J. Kersu
lis, H. Krons, K. Našlienas, 
M. Balandis, «L Grinius, J. 
Butkus, A. Urbutis, B. Dudo-
ravičia, A. Sepetauskis, S. 
Saima, S. Jurgilaitis, A. Za-
veckis, F. Mileris, F. Skir
mantas, J. Motekaitis, K. Mor-
kevičia, F. Norvaiša, V. Klei
nauskis, J. Gurčius, R. Kutka, 
J. Petraitis, J. Rinkevičius, 
J. Zabulis, E, Kettnis, J. Bra
zaitis, V. Milašius, A. Kiški9, 
P. Jonikas, A. Stanaitis, A. 
Gredrimas, P. Kavalunas, P. 
Yukubinas, D. Kersulis, P. 
Yucius, F. Fladinskis, J. Vai
vada, J. Pužauskis, V. Česnu
levičia, A. Kasmauskis, A. Sa
vickis, R. Zaleckis, A. Šūkis, 
A. Puplauskas, S. Noreika, 
S. Girzaitis, A. Buitkus, P. 
Majauskas, S. Sergeda, J. Miš
kinis, J. Gailauskis, S. Peču-
taitis, O. Šimkienė, V. Stonis, 
J. Bilevičia, H. Stankevičia, 
M. Bulota, H. Lopsaitis, J. 
Suklis, J. Šimkus, J. Žagaris, 
J. Kersulis, J. Baltakis, K. 
Dūda, T. Bučiunas, J. Zickus, 
O. Zickienė, Z 

Grand River Ave.) Koncertan 
žadėjo atvažiuota ir p. Šlape
lis. 

Šv. Petro parapija plečiasi 
ir stiprėja. Šj rndenį manoma 
pradėti statyti didelę bažny
čią. Tan darban ypatingai 
daug triūso deda klebonas 
kum. J. Jonaitis, o parapijo-
nys visi tą darbą remia. 

Spalio 31 d. čia buvo paro
da katalikiškų mokyklų. Pa-
roduojančių buvo apie 100 tū
kstančių. Joj dalyvavo ir 
kleb. kun. Jonaitis su lietu
viškais kareiviais. Diena buvo 
graži, todėl ir paroda labai 
pavyko. Senelis. 

SHEBOYGAN. WIS. 

u 

Paplauskis, J. 
Želvis, E. Lukoševičius, J. 
Meistininkas, J. Aleksa, M. 
Ančesevičius, J. Stankevičia, 
M. Janušauskis, J. Motikaitis, 
J. Sutkus, J. Skrodenis, M. 
Naugalis, M. Azurt, J.. Segz-
da, J. Senulis, J. Yuskis, J. 

Draugo*' 258 numaryje 
tilpo dvi korespondenciji, ku-
,rių rasėjai nori gal supykinti 
L. Vyčių 51 kp. su Moterų 
Sąjungos 14 kp., kurios iki 
šiol gražiai darbavosi. Vei
kalo lošime dalyvavo ne pen
ki Vyčių kuopos nariai, kaip 
pirmoje korespondencijoj buvo 
pažymėta, bet devyni, t. y. 
pp. S. Rėklaitis, J. Austfavi-
Čius, p. Čižauskas, A. Dėdinas, 
J. Radzevičius, A. Baranaus
kas, V. Buividaitė, ir p-lė O. 
Oižauskiutė. P-as J. Stauskas 
buvo reziserium. Kitoje ko
respondencijoj Matęs rašo, 
kad aš papeikęs p-lę O. Či-
žauskiutę ir A. Brusoką. Vi
sai ne. Aš tik pažymėjau, kad 
p-lė Cižauskiutė i&syk buvo 
nedrąsi taip ir p. A. Brusokas, 
bet paskui savo roles gerai 
atliko. Taip-pat buvo pažymė
ta, kad ir kiti savo roles ge
rai atliko. Ten buvęs. 

Red. prierašas. Norėdami 
baigti ginčą, daugiau tame 
dalyke raštų nei vienos, nei 
kitos pusės metaipinsime. 

SHEBOYGAN, WIS. 

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
VAK. FA. 

Pittsburgh, Pa. 
Valdybos Antrasai: 

- i 

J. P. Petraitis—pirmininkas. 
J. Jansuskas—vioe-pirmininkas. 
J. W. Patckevich, nutarimų raš

tininkas. 
J. Daukšys—finansų raštininkas. 
B. W. Wo8hner—iždininkas. 
Direktoriai:—S. Simanavičius, 

J. Pakrosnis, S. Liutinskas, F. 
Venslovas, J. Marcinkcvich, P. 
Bardzilauckas. 

Ligonių direktoriai:—J. Kybar
tas, P. Marmokas. 

Paieškau seno žmogaus ant farmo 
prie poro karvių ir poro arklių a t 
sišaukite greitu laiku. 

S. P. Kazlauskas 
4*82 S. Ashland Ave. Chicago. 
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A REAL BARGAIN 

SELFREDUCING 
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Kokią Kalėdų Dovaną 
Pasiųs! Savo Mylimiems Lietuvon? 

• ' • ' ' ' • — — — • • 

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

lukams. sesutėms ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau 
tie keli dolieriai nieks, o jiems didele pa-gelba ir džiausma suteiksi. Taipgi priėmam 
piningus padėjimui Lietuvos Bankose sulig dienos kv.r:;o. 

Čia galima pirkti laivakortes, siųsti daiktas 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 serų kaina pakils. 

Valiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus 
teisingai ir sąžiniškai. Už darbą garantuojame. Visais reikalais malonėkite kreiptis 
šiuo 

,1 

N 3 6 0 w 

GERIAUSI 
GORSETAI 
DIKTOMS 
MOTERIMS 
LENGVI bet 

STIPRIS 
•Mmi tavo krac-
tuvlnlnkaa nata- I>H>ŽIO «K IKI 3« 
ąmT£!J& PARDUODAMI 
Jo©** («nt dm- NEAPRIBCO-

uaman Sales Corporation 
(Lietuvių Prekybos Bendrovė) 3 

3249 S. Halsted St., Tel Yards 6062 Chicago, M. i 
.VAIJANDOS : i»sdiena nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utarninkais, Ketvergaia ir Subatomi* 

Ofiso vedėjas V. M. Stulpinas 

J 
S nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare. 
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TAM LAIKUI ta*lŲ), o mes p * . 
slqrime Jums IA-
mfrinimui. Paita apmokama. 
HEMO B YGlCftlC-FASRION IHSTITUTE 

M. t» bviaf PUe» Hw» T « t 

Sheboyganiečiai ir-gi susi
rūpinę tėvynės likimu. Girdė-

""' *V. TT^T'•1" .~^T"^ darni, kad Lenkai, pavergę Tanusis, E. Pociene, K. Sirei- .7.-. . . , ., . . . T' V) , . ~ , r . , »Vilnių, eina pavergti ir kitus kiene, K. Raskauskis, S. Mit-
ka, J. Vaistaris, J. Jucius, M. 
Gailius, J. Kisirauskis, K. Ki-
zas, K. Kalinauskis. 

J. Leorancas 50c. 
Patėmiję klaidą visi auko

tojai prašomi pranešti kas an
trą .sekmadienį parapijos 
svetainėn, 914 N. 15 St^ po su
mos, tos draugijos susirinki
me. 

Katrų pavardžių nėra šita
me surašė, bus paskelbta vė
liau. Aukos dar teberenkamos. 

Visiems ačiū. 
L.L.P. stoties rast. K. Buitkus. 

DETROIT. MICH. 

Spalio 24 d. &v. Petro pa
rapijos choras buvo įrengęs 
šeimininį vakarėlį pagerbi
mui p. E. Šlapelio, kuris ap
leido Detroitą. Susirinko visi 
choristai, atėjo klebonas, kum. 
Jonaitis ir parap. komitetai. 
Dainuota ir žaista iki šeimi
ninkės pakvietė prie vakarie
nės. Trumpa maldele, kurią 
atkalbėjo klebonas, prasidėjo 
užkandžiavimas. Tada vakaro 
vedėjas P- S. Atkočiūnas, pra
taręs keletą žodžiu, pakvietė 
kalbėti kun. J. Jonaitį. Po 
klebono kalbos, kalbėjo da pp. 
Kaz. Kančius ir K. Tilmontas. 

Baigiant programą vakaro 
vedėjas padėkojo šeiminin
kėms, p-lei S. Keturiauskiutei 
ir poniai M. Gurecienei, už su-
taisymą skanių užkandžių. 

Linksma minėti, kad Detroi
to Lietuviai vienybėje gražiai 
darbuojasi parapijos naudai. 

Štai, Lapkričio 21 d. yra 
rengiamas koncertas U. of W. 

Vaidmonavieia, M. Bitautįs, U. A. Club svetainėje (64 
1 

Lietuvos miestus bei Žemes, 
daugelis aukoja Lietuvos 
Gyn. Komitetui; kai-kurios 
moterys ir vyrai eina per na
mus rinkdami aukas L. R. K., 
šauliams ir t. t. Liūdna tik, 
kad dauguma neatjaučia mū
sų brolių likimo. Dabar, Lie
tuviai, viską turime mesti į ša
lį, o visomis jiegomis gelbėti 
pavojuje tėvynę. Kai-kurie 
lyg tyčiomis aukoja tik po ke
lis centus. Tai gėda? Ar-gi ne
galim mes, Sheboyganiečiai 
moterys ir vyrai, nors po kele
tą dol. paaukoti tėvynės 
gynimui. Mes nepavargsim, o 
tėvynei bus didelė parama. 
Daug pinigų bereikalo mes 
išleidžiame ant visokių niekų. 
Sutaupykime juos ir atiduoki
me L. Raud. Kryžiui. Atidė
kime į šalį visokius pasilink
sminimus, o gelbėkim savo 
brolius, kurie badą ir šaliį 
kenčia. Jie aukoja savo gyvas
tis už Lietuvos laisvę. Mes-gi 
skubėkime su pagelba dolie-
riais. Yra pas mus da ir tokių 
žmonių, kuriems tik pasilink
sminimai rupi, bet į tėvynės 
pavojų mažai kreipia domės. 

Visi rasykimės į tas draugi
jas, kurios teikia pagelba 
Lietuvai. Gražų butų, kad vi
sos Sheboygano Lietuvių 
draugijos iš savo iždų paauko
tų nors po keletą dešimčių 
dol. Sukruskhne, nes tėvynė 
atsidūrus ant prapulties kran
to. Aukokime, kad atėjus žie
mai mūsų broliai kareiviai bu
tų aprengti ir turėtų kuo gin
ties nuo plėšiko Lenko. 

Tat, darban, Sheboygane-
čiai, kas tik gyvas. 

V. Rėklaitis. 

nsaasB* 
P o vml«riul i»eti*mlržk, k a d 

šias vaistas tavo skilviui yra EATO-
HIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tos reiškia, kad rei
kia pamėginti vtmą. Parduodama 
pas Tisus aptiekorlus. 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Ras. SI 14 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

JOHN KUČMAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty] 
2» So. La Salle Street 

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

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt St Tel. Canal 2562 
Valandos: nuo 4 iki 6 po piet ir 

nuo 7 Iki 9 vakare 
. 

m $ $ $ $ ^ e $ $ 9 & $ $ $ $ $ » 9 e $ 0 O « N -
J. P. WAITCHES 

LAWYER 
\ 
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Dr. C. Z. VezeJis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak. 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVENUB 

arti 47-tos Gatvės 
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% » » » • • • » ^ » » » * » • <mm»m » . • • » » » \ \ 

Telefonas Boulevard Olff 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8S81 South Halsted Street 
Valandos: 9—12 A. M. 

1 _ 5 ; 7— t P . M. 
i > » » » » M • — » » » 1 i » » » » » i ^ » » » » »»»įį 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, DLLnrOIS 
Telefonas Yards ft082 

Valandos: — 8 iki 11 If ryto: 
6 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio
tais nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

T . X - - - t f U l J 
• i | . i - ^ , i - l _ l - — ""II— — M '~J 

LIETUVM ADVOKATAS 
Vai . r y t a i s 8 iki 1 1 . v a k . 6 ik i 9 

N e d ė l i o m i s 11 ik i 1. 
4509 S. Ashland Ave. Chicago, 111 

Phone Yards 106S 

Musų Pinigai 
yra padėti 

LIETUVOS 
Prekybos ir Pramonės 

BANKO JE 
specialiai del išmokėjimų 

Lietuvoje. 
Tat užtikrina siuntėją pini 

gų per mus greitu išmokėjimu 
ir pristatymu pilnos sumos 
priėmėjui 

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

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

Darome daviernastis ir ki
tus dokumentus. 

Musų Centralis Ofisas yra 
Ohicagos vidurmiestyje. 

Apielinkės gyventojų pato
gumui ofisas atdaras ir nedė-
lioms. 

Visais reikalais kreipkitės 
prie 

Baltic Consulation Bureau, 

35 So. Dearborn St., 
Chicago, 111. 

jiiiiiiitiiiuiiiiiifiiiiiiiiiiiitiiiiijiiiiiiiitiiiiiiuiiiifiifiiiiifiriiififfftniiinrttiitffifffiftitfftiH 
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I Ashland Jewelry Mu$ic Store 
Specijales Columbia E 2 Grafa-

nola su 12 rekordų $126,50. Specijale C 2 
Grafonola su 12 rekordų $56.50. 
Cash ar ant išmokescio. Naujausi lietu
viški rekordai. 

Dideliame pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, deimontai, žle-

J dai ir kiti auksinai dalykai. 

4537 So. Ashland Avenue 
| Chicago, Iii. 
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A. VILKAS ir B. KAZANAUSKAS 
REAL ESTATE 

Turime daug įvairių namų ant pardavimo norin
tieji įgyti savo nuosavų namų reikalaukite nuo musų 
pilno surašo. Priduodami sava vardų pravardė ir ant
rašų per pačta. Skubinkite pasinauduoti iš progos, nes 
namus paduodame labai greitai mus prieinamos kai
nos. Norintieje parduoti namų ir gi kreipkitės pas 
mus, o mes patarnausime teisingai. Mes taipgi apsaugo-
me namus ir rakandus nuo ugnies. Pinigus siunčiame 
į Lietuva pagal dienos kurso. Pinigus skolinama ant 
pirmo morgečio ir ant 6% nuošimčio. 

VILKAS & KAZANAUSKAS CO. 
2242 W. 23 Place Phone Canal 1068 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 

t Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus! 
Jis užlaiko vidurius geroj tvarkoj. Jis vaikus padaro linksmais ir 

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių. 
S.T"~*-. v*t?x.'v2i%, vidorias r?.':uo:r.c:3t:':a vaistas! Veikia greitai— ] 
malusi.-:. 

Pirm negu pirksi, žiurek, kad "Bambino Lelė«M 

paveikslas butų ant pokelio. 
50c. vaistinyčiose arba 60c. su persiuntimu, užsisakant nuo išdirbi jų: 
F. AB. RICHTER & CO., rksh Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, H. T. 

1 • • — • • • • • • • • • • • • • • • • 11. 1 • 1 • • i i 
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MUZIKA 
BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas.. 

Prasidėjo Rugsėjo (September) 6 d., 1920 m. 
Mokinama jvairiy muzikos šakų. Užsirašyti galima bil© kada. 

3259 South Halsted Street Chicago, TU 
Telefonas Boulevard 9244 

REGISTRACIJA. 
Visų Amerikos Lietuvių Ez-Karehių 

i 

Viii Amarikos Lietuviai ex-karelviai kurie tik esate tarnavę karėj 
užsiregistruokite priaiųsdami savo vardą ir pravardė ir kur tarnavai, 
nes j trumpą laika visi žinosite kiek Lietuvių tarnavo karuomen*. 
Yra Reikalinga ne mažiau kaip tūkstantis liuosnorių Lietuvių kai 
reivių suvažiavimui YVasbiiigton, D. C. Lapkričio mėnesi bu* pažymėta 
suvažiavimo diena priežpat atidarymą Suv. Valst. Congreso—^labftui-
siai tie reikalingi kurie tarnavo frontuose Ir tie kurie gyvena netoli 
VVashingtono kad galėtu pasiekti tą miestą savo lėšomis, nes tik ta4a 
mes pasimatysime su mušu gerbemu Prea. Wiisonu — VTai registruo
kitės rąžydami "taip" kurie esate liuosnorlai i WasMngt<ma. Pripil
dę iškarpą ir siųskite šio adresu: 

The Lithnanian Ex-Soldier Independent Society 
Head-Qu. 3402 So. Halsted St. Chicagt), UI. 

Kareivių Suvcžiaviiaas Del Mst FHpai. 
Varttaa Pavardė 
Ar Buvai Fronte • • 

* 
Koki Laipsni T, urėjei i 
Adresas 

% 



D R A U G A S 
1 1 M 

Trečiadienį Lapkr. 17, 3920 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES., PAMAINYTA POLICIJA 
UŽfiMfi NAUJAS VIETAS. 

Trečiadienis, Lapkr. 17 d., 
8v. Grigalius Vondervodk. 

Ketvirtadienis, Lapkr. 18 d., 
6v. P. ir Pov. Baz. uždėjimas. 

— i 

KOMPANIJOS NEATPIGI
NA DUČNOS. 

- \ 
* 

Raginami žmonės kepti duo 
na namie. 

.Miesto tarybos komitetas, 
kur veikia pragyvenimo pa
brangimo Nklausime, pagaliau s 
nusprendė "patyrinėti duonos 
gaminimo kompanijas. * 

Komitetas tvirtina, kad kai
li urie valgomi daiktai šiok-
tiek atpigę, kiek atpigus ir 
pienas, pagalinus žymiai at
pigę įr miltai. Bet duonos ga
minimo kompanijos poseno-
vei plėšia žmones ir, rodos, 
pamiršo atpiginti duoną. 

•įšiamdie kontpanijos parduo
da dviejų ruSiu. kepalėlius bal
tos duonos. Už mažesniuosius 
ima 13a, už didesniuosius 18a 

Komitetas tvirtina, Jcad 
kompanijoms užtenka už ma
žesniuosius kepalėlius po 8a, 
gi už didesniuosius — po 14a 

Kad nugalėti kompanijas, 
komitetas pataria žmonėms 
kepti duoną namie. Tuomet 
kompanijos pačios susipras
t a 

ATRASTA NUŽUDYTOS 
DVI AKTORĖS. 

Suareštuoti keli intariami 
žmonės. 

Grant parko ežero pakraš
tyj ant nupilto zindromis ke
lio praeitą sekmadienį išryto 
atrastos nužudytos dvi akto-
rės, Miss Maree Alma Ramey 
ir Miss Lilian Thompson. 

Abudu lavonu gulėjo arti 
kitas kito. Pirmaisiais tyrinė
jimais susekta, kad jos nenu
žudytos, bet, matyt, užnuodin-
tos. Anot policijos nuomonės, 
abidvi iš kitur atvežtos auto/ 
mobiliu ir pamestos. 

Kai-kurie nuomoniauja, kad 
jas galėjo užmušti pravažiuo
jantis automobilius. 

Aplinkui atrasti klanai kra
ujo. Tuo tarpu neatrodo, kad 
tas kraujas prigulėtų lavo
nams. Koroneris tad yra nuo
monės, jog toje vietoje turėjo 
but pažeistas kažkoks trečias 
žmogus. Imta tyrinėti sužeis
tuosius ligoninėse. 

Suareštuota keletas žmonių, 
kurie dažnai su aktorėm drau
gavo. 

Abidvi nesenai buvo atke
liavusios iš rytinių valstijų. 

Chieagos policijoje Vakar į-
vyko didelės atmainos. Dau
gelis policijos perdėtinių su
mainyta vietomis. Žymios at
mainos įvyko detektivų biure, 
kur panaikinti įvairus specija-
liai.. būriai. 

Pasakojama, kad kai-kurio-
se stotyse įvykę nesusiprati
mų užimant naujiems polici
jos oficierams naujas vietas. 

Kiek palaukus, sakoma, dar 
kitos atmainos įvyksiančios 
policijoje. Tai busianti kaipir 
tąsa pirmutinių. 

LANDIS KLAUSO BYLŲ 
MILWAUKEE. 

Milwaukee, Wis., mirė fe-
deralis distrikto teisėjas San-
born. Bylų klausyti ten iš
važiavo Chicago distrikto tei
sėjas Landi s. 

ATIMTĄ $1,560. 

Keturi plėšikai užpuolė du 
firmos T)owst Bros. pasiimt ė-
ju. Atėmė $1,560 ir pabėgo. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ, 

BRIGHTON PARKE SIAN 
DIE DIDELĖS PRA. 

KALBOS. 

Šiandie, t. y. Lapkr. 16 d., 
Nekalto Prasidėjimo Sv. P. 
Marijos parapijos svetainėje 
bus didelės prakalbos. Įžymus 
kalbėtojas atvykęs iš Rytinių 
valstijų aiškins šiandieninę 
tėvynės padėtį ir kų mes, ame
rikiečiai, turime daryti. Įžan
ga visiems liuosa. Skaitlingai 
susirinkti kviečia, 

Rengimo Komisija. 

GRAŽI AUKA. 

ATPIGSIANTI GAZOLINĄ. 

Pasakojama, jog tomis die
nomis, matyt, vienu centu ga
lionui atpigsianti gazoliną. 

MIRĖ PAŽEISTAS ANT 
GELEŽINKELIO. 

Draugija Susivienijimo Bro
lių Lietuvių (Dievo Apveiz-
dos par.), nepaprastame susi
rinkime, Lapkr. 5 d. iš savo 
iždo paaukojo $25, o suskinkę 
nariai sumėtė: 
Kazis Vabalas $5.00 

Po 2 dol.: S. Grisius, J. 
Blankus, V. Gudaitis, V. Pu-
žauskis, A. Gudaitis. 

Po 1 dol.: Z. Pocius, J. Šniu
kšta, M.. Bankevičia, J. Diksas, 
J. Pazereekis, A. Jucius, P. 
Balčiūnas, J. Šimkus, K. Stan
kus, D. Slausgalvi's, D. Zda-
nis, P. Dargis, U. Belskis, L. 
Mezvmceskis, P. Pralzauskis, 
J. Sakas, P. Bagvilas, V. Pu-
šinskis, K. Pušinskis, S. Puk-
smis, P. Samis, J. Levickis, 
A. Ivonaitis, J. Stepaitis, B. 
Žilius, J. Ragincekis, M. Svan-
tkauskis. 

Kitos smulkiomis. 
Viso $71.00. S. G. 

negirdime brolių narsuolių 
prašymo pagelbos, bet supran
tame, kad jų akis yra atkreip
tos \ mus, suvargusios jų ran
kos ištiestos laukia amerikie
čių Lietuvių, paramos. Tat 
paduokime jiems brolišką ran
kų, bet ne tuščią, o su gausia 
auka. Stiprinkime jų dvasią. 
Stokime visi kaip vienas už jo
sios laisve.Jei visi taip jausim, 
pergalėsim visus priešus ir ta
da galėsime pasidžiaugti iško
vota laisve. 

Nors mažas būrelis mųs 
gatvekarių darbininkų, bet au
ka, rodos, neprasčiausia. 

Dar reikia pažymėti, kad ne 
vien Lietuviai, bet ir svetim
taučiai kiekvienas aukojo su
lig išgalės (žinoma, ne Len
kai). \ 
P. Zelepugas $8.00, 
J. Beinoris .., $5.00 
J. Mozeris $5.00 
J. Pulec.kis $3.20 

Po 2 dol.: M. Grabis, P. Ge-
lautas, J. Pikčiunas, V. Co-
1 limbus. 

S. Mažeikis $1.25. 
D. Babilius, ir V. Sadaus

kas po $1.15. 
J. Andrulis, P. Martinkus, ir 

S. Stulpinas p© $1.10. 
Po 1 dol.: J. Vollis, J. Jan

kauskas, A. Andrulis, A. Ja
kas, J. Masulis, A. Giedra, P. 
Bagdonas, J. Venckus, J. 
Luopša, J. Buivydas, V. Zat-
kus, A. Aidukas, K. Grigaitis, 
P. Mileris, S. Bukantis, D. 
Vizgirdas, L. Navickis, S. Po
cius, F. Aldonas, F. Serpetis, 
F. Sodeikis, A. Kazlauskis, A. 
Kasmauskis, V. Mažeikis, A. 
(v,iapas, P. Rimkus, A. Piat-
kus, J. Viky, A. Jankau skis, 
M. Venckus, A. Kažukauskis, 
P. Faffles, A. Genopolos, C. 
Julini, B. Lowis. 

(•). Wessnee, 75c. 
Po 50c. A. Lilija, B. Grets, 

L. Vecoles, J. Shlincki, O. Za
bulis, T. Jrvine, P. Steponai
tis, A. "VVilliams. 

Kitos smulkiomis. 
Viso surinkta $77.25. 
Aukų rinkėjas Pr. Mikolai-

tis, norėdamas sulyginti sumą, 
pridėjo $2.75c. Tokiu įudu 
pasidarė $80.00. 

Aukos pasiųsta Lietuvon 
Raudonojo Kryžiaus valdybai. 
gas v Siu! 

Visiems aukotojams ačiti. 
P. Mikolaitis. 

• • • • • • • • • • • • • • • I 
Gerbiami N. Radavičius ir P. 
Tyškinas iš Rytinių valstijų 
pirmą sykį Chicagoje laikys 
svarbias 

Prakalbas! 
IIIIKrilllllllllllllUlllllllllllltHIIIIIIIHIIIII! 

LIETUVOS REIKALAIS 

Utarn. Lapkr. 16d. s.m. 
Sv. Jurgio par. svet. 32 PL ir 

Auburn Ave. 

liiiiiiHiiiiiimiiiiiinmiiiiHiiiiiii^ 

| VISI BRIGHTONPARKIEČIAI ŠIANDIENĄ I 

I PRAKALBAS 
g Nekalto prasidėjimo Parapijos Svetainėje 

Ant kampo 44 ir Fairfield 

VERTA ATYDOS. 

i 

PRANEŠIMAS AŠTUONIO 
LIKTIEČIAMS. 

Katalikų Federacijos 15-to sky-
ria posėdis įvyks šiandie, Lap
kričio 16 d., 8 vai. vakare, Dievo 
Apveizdos parap. mokyklos kam
baryje. Visų draugijų atstovai ir 
šiaip veikėjai kviečiami susieiti, 
nes turime aptarti daug svarbių 
dalykų. Kurios draugijos dar nė
ra prisidėjusios prie Federacijos, 
pageidautina, kad ataiųstų atsto
vus ir prisidėtų. 

Valdyba. 

Ant Pennsylvanijos geležin
kelio, ties 16 gat., atrastas 
su įlaužtomis smagenimis 
Thomas Poozanika. Paimtas 
ligoninėn mirė. Policija pra 
dėjo tardymus. 

> EKSPLIODAVO KEROSI 
NINfc LEMPA. 

Ekspliodavusi kerosininė 
lem5pa smarkiai apdegino Mrs. 
Elizabeth Petro, 75 metų, 22 
R Kinzie gat. Nelaimingoji 
mirė. 

AUKA LIETUVOS RAUDO 
NAM KRYŽIUI NUO AR 
CHER IR ROCKVVELL GAT 
VIŲ GATVEKARIŲ DARBI 

• NINKU. 

Susirinkimas !į. A. L. ex-karei-
vių įvyks šiandie, Lapkr. 16, 1920, 
7:30 vai. vak. J. Ezerskio svet, 
4600 So. Paulina str. Visi nariai 
privalote, atsilankyti, nes turim 
aptarti svarbius reikalus. 

Fraąk Raila, rast. 

Parsiduoda ant Bridgeporto. 
Mūrinis namas su augštu base-

mentu, 2 flatai po 6 kambarius, 
Elektriką, vanos, pečiu apšildo
mas. Kaina $7,500.00. 

Gražus 2 mūriniai namai ir 2 
kampinių lotu su 6 flatais ir 2 
storais, renda $140.00 j mėnesį. 
$3,000.00 įmokėt.Kaina $12,006.00 

Geras mūrinis namas ant kampo 
3 flatai ir storas, gerai išdirbto 
biznio. Jeigu greitai galima*gauti 
už $8,000.00 

SOUTH SIDE 
N a u j a s mūras gražioj v i e to j 2 

flatai po 5 ir 6 kambarius, furnice 
kožnam flarui, Elektriką, Vanos., 
Reikia įmokėti $3,000.00. Kaina 
$7,300.00. 

Mūrinis namas arti Garfield 
Blvd. ant 2 lotų, 4 flatai, po C 
kambarius, vanos, pečiu apšildo
mas, didelis morgečius. Kaina 
$12,000.00. ^ 

Akmens Pronto mūras arti Wa-
shingtono Parko, 3 flatai po 7 
kambarius. Elektriką, Yana.Steam 
heat. Didelis Mortgečius. Kaina 
$13,000.00. 

Naujas marinis namas arti Og-
en Park 2 flatai po 5 ir 6 kam

barius furnice kožnam flatai. 
Keikia j mokėt i tik $3,300.00 Kaina 
lfT̂ OO.00. £ 

BRIGHTON PARK 
Geras mūrinis namas arti Ke-

dzie Ave. 2 flatai po 5 ir 6 kam
barius, Elektriką, vanos. Kaina 
$6,750.00. 

Naujas mūras su augštu base-
mentu, 2 flatai po 6 kambarius 
elektriką,,vanos. Kaina $7,000.Of). 

Naujas mūras 3 augšė"iu 2 po o 
ir vienas 6 kambariai, elektriką, 
vanas, aržuolo baiktas. Kaina 
$9,300.00. Lengvų išmokėjimų: 

2 augščiu namas po 4 kambarius 
elektriką, vanos, prie pat McKin-
ley Parko. Kaina $4,500.00. 

HUMBOLDT PARK. 
Akmenų fronto mūras, 3 flatai 

po 6 kambarius, Elektriką, vanos 
ir Cottage ujų*akalį 2 po 4 kam
barius. Renda $106.00 Morgečius 
$4,000.00, 5y2 procentą. Kaina 
$9,500.00. '< 

Mūrinis namas prie pat parko 
2 po 6 kambarius, Elektriką, va
nos. ICaina $6,500.00. 

Mūrinis namas 2 po 5 kamba
rius, vanos. Gražioj vietoj, cemen-
tavota Alley. Kaina $4,500.00. 
* Del platesniu žinių apie minė
tus namus Malonėkite kreipties 
prie 
A. Petratis S. L. Fabionas 

A. PETRATB $ «>• 
Real Estate, Investments 

And Insurance 
809 W. 35th St. Chicago. 

| Lapkričio 16 d., bus Dideles Prakalbos 7 vai. vakare | 
| Kas Lietuvis, kam rupi tėvynes laisvėateikit pasiklausyti. Nes atvikęs iš Ry- | 
= tinių valstijų kalbėtojas paaiškins dabartinį tėvynės stovį Įžanga Veltui 
| - 1 ' Kviečia JCOloTTETAS. | 
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Vilnius Lietuvos Sostine 
Yra Dideliam Pavojuj 

Tavo Finansišką Nepriklausomybė Senam Amžiui yra didžiam pavojuj jeigu 
netaupisi dabtf kuomet dirbi. 

Tūkstančiui Lietuvių Taupo savo Piningus 

PEOPLES E i BANK 
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 čionais kalbama. 
• 

AR GALI BŪTI GERESNIS BANKAS? L 

-

STOCK 
YAROS 
STATE 

Didysis Bankas 
9 

1 Ant Kampo 
47-tos Gat. ir Ashland Ave. 

Chicago 

BANK r • 

S? 

^ S \ 

Dr. I. E. MAKARAS 
' LieUivys Gydytojas Ir Olilrurga* . 

Ofisas 10900 So. Michigan Ave., 
Vai. 10 lkl ,12 ryte; 2 Iki 4 po 

pi et, 6:20 lkl 2:20 vakare. 
Residencija: 10528 Perry Ave., 

Tel. Pullman 842 

Phone Cicero 59*68 

DR. A, P. GURSKIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4847 W. 14th Street Cor. 40th Ave. 
Cicero, m . 

Vai. 9 ifiryto lkl 9 vak. Išimant 
Nedėlias ir Seredas. 

n? Tel. Yards 6666 Drover 84 
Dr. V. A. SZYMKEVICZ 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir 
Akušeres. 

3203 S. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 iŠ ryto 1—2 Ir 
6—8 vakare Ned. 10—12 iš ryto. 

; . » . , • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • , » ; > 
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Tel. Harrison 6688 

DR. L C. BORLAND 
209 S. State Str. K&mp. Adams 
Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10 
vai. iki 12 dfeną. 

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

« 
Phone Seeley 7439 

DR. L M. FEINBERG 
Gydo specialiai visokias vyru i r i 

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

tern Ave., Chicago. 
Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak. 

&mmm • » • • • •»• • • • » » » • • • • • • • , } { 

S. D. LACHAWICZ 
LEkTUVYS GRABORIUS 

[Patarnauju laidotuvėse koplyiausia. R*J-| 
I kale meldžia aUMaukti, o mano darfci 
j busite uiganėdintl. 
|2S14 W. SSrd PL Chicago, |J i | 

Tol. Oanal 2109 

( 

Išgirdę skaudžias žinias, 
kad mūsų Tėvynę, Lietuvą, 
ir vėl apniko Lenkų imperia
listai, dideliai nuliudome, bet 
negalėdami su ginklu ranko
je stoti į eiles ir ginti ją nuo 
priešų, mes aukomis pasisku-
binom įai padėti. Nors mes 

• 
a 

MILDA 
3140 South Halsted Street Chicago, Illinois. 

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras 
Scenon Statomi Puikus 

Vodiviliai ir Krutamieji Paveikslai 
Aktai mainomi 4 sykius į savaitė: 

Panedėliais, Seredoms, Ketveriais ir Subatoms. 

Nauji Paveikslai Kas Vakaras. 

I Įžanga: BALKONAS 17 centu, APAČIOJ 28 centai 

• 
I • • • 
• • • • 

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

e 

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

* — KREIPKITĖS l — 

Parandavojame 
Baksus $2.50 

Metams 

Parūpiname 
.Notariškus 

Raštus 

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

809 West 35-th St , (prie Halsted) Chicago, III. 

A 

Adara Vakarais: Utarn. Ketver. ir Subat. iki 9 vai. 
/ 

Fra 

NEŽIN: 

WRAN< 

Anglija 

Londc 
Konstaz 
Telegra 
p i e t i n ė ? 
šininka 
bolševik 
polį ap' 
skraidu 

Su sk 
transpor 
Tai gen 
nės liek 
sportu 
viai. 

I kur 
kė, niek 

Rusų 
nebuvo 
Ko, kum 
kuo jam 

Suv. 
Humpln 
vvards a 
polį su 

Angį' 
paskelb 
kvmų A 
mendant 
ėmus p 
dyti ne 
paskelbt 

Tuom 
buk An 
čiais Ju( 
si bloką 

Prel 

Praeit 
bolševik 
atstovai 
vi Leoni 
fėrenciją 
Ii jos kai 
prekybo 
me. 

Sakom 
sas tan 
kabineto 
monėmi 
iteris piq 
ge stovi 
kybos 
jaus. Be 
kurie ka 

Klaiku r i 
reiškia, 
kaus 
sutikimo 
bos su 
Kad tuo 
tolo pur 
bendra 

PRAN 
PRIPA 

Paryži 
euzijos 
fisas p 
gen. W 


