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Rusijos Bolševikai Veda 
Naują Puolimą

S

Konstantinas Turi Būt Kara
lius, Sako Graikai

UKRAINAI EVAKUAVO 
KIJEVĄ. ’

Bolševikams teko Kamenec- 
Podolsk.

Varšava, Lapkr. 18. — Bol
ševikai prieš atamano Petį li
ros karuomenę pakėlė naują 
ofensyvą ir varosi pirmyn 
taip smarkiai, kad Ukrainai 
evfucuavo Kijevą ir kitus mie
stus, kuriuos nesenai buvo 
atsiėmę nuo bolševiką.

Bolševiku raitarija smogia 
per Ukrainą linijas įvairiose 
vietose.

Anot žinią, bolševikai ap
supo tris gen. Petluros divi
zijas kairiąjam sparne ir tos 
buvo priverstos pasiduoti.

Paėmė Kamenec-Podolską.

Tarnopolis, Galicija, Lapkr. 
18. — Bolševiką karuprrtenė 
paėmė Kamenec-PJdolską. 
Ukrainai atsimetė betvarkėje.

Išilgai upės Zbčnč 
karuomenei įsakyta nugink
luoti visus Ukrainus karei
vius, jei tie persimestą sker
sai upės, bėgdami nuo bolševi
ką.

Daugelis Ukrainą pabėgėlią 
pereina Lenki} šonan.

Kamenec-Podolske atama
nas Petlura turėjo įsteigęs sa
vo valdžią.
Batumas bolševiką užimtas.

Konstantinopolis, Lapkr. 18. 
— Čia gauta žinią, kad Rusi
jos bolševikai užėmę miestą 
Batumą ties Juodomis juro
mis.. Bet kol-kas tos žinios ne- 

Ppatvirtintos.
Gen. Wrangelis Konstantino- 

Polyj.

Londonas, Lapkr. 18. — I)e- 
pešoje iš Konstantinopolio pa
sakyta, kad tenai atvykęs gen. 
AVrangelis, nugalėtas bolševi
ką pietinėj Rusijoj.

Jis atkeliavęs Rusijos skrai
duoliu Komilov.

LENKAI SUTRAUKIA KA 
RUOMENĘ SILEZIJOS 

PARUBEŽIAIS.

Berlynas, Lapkr, 18. — Vo
kietijos vyriausybė painfor
muotu, kad Lenkai sutraukia 
karuomenę į augštosio.s Silezi
jos parubežius. Vokiečių vy
riausybė apie tai pranešė 
Prancūzijai ir Anglijai.

NEPRIPAŽINO KABINETO 
ATSISTATYDINIMO.

Lisbona, Lapkr. 18. — Por
tugalijos prezidentas Almeb 
dft nepriėmė ministerią kabi
neto atsistatydinimo. Kabine
tas pakviestas būt savo vie-

J.

KODĖL TALKININKAI TU
RĖTŲ PRIESINTIES KONS

TANTINUI?

Taip klausia Graikai norėda 
mi karaliaus.

Atėnai, Graikija, Lapkr. 18. 
— “Konstantinas yra pilnai 
teisėtas musą karalius,” pa
šaukt? korespondentui buvęs 

•Graikijos ministeris pirminin
kas Gouuaris, kurs vadovau
ja partijai, nugalėjusiai Veni- 
zelosą.

“Konstantinas vietos sos- 
tan turės sugrvžti taip veikiai, 
kaip veikiai bus pravestas 
referendumas tuo klausimu.

“Iškalno reikia pasakyti, 
kad referehdumas bus prie
lankus Konstantinui. Nes gy
ventojai jo nori.”

Toliaus Gounaris pareiškė, 
jog tuojaus imsianti egzistuo
ti naujoji, valdžia. Kaip tik 
rinkimi} pasekmės oficijaliai 

Lenktoms paskelbtos, tuojaus bus 
sušauktas parlamentas ir pa
duotas referendumo klausi
mas.

Gounaris išreiškia nuostebą, 
kodėl Konstantino gryžimu tu
rėtą priešinties Prancūzija su 
Anglija, jei patys gyventojai 
to norėtą.

Karalienė-motina.

Karalienė-motiną Olga yra 
Atėnuose ir, matyt, jinai už
ims karaliaus vietą, kaipo re
gentė, kol gyventojai per re
ferendumą, tars paskutinį sa
vo žodį.

Yra čia ainių, kad Graikų 
armija, veikianti Smirnoj, ku
ri yra ištikima Venizelosui, ar 
tik nepakils prieš naują val
džią. Pasekmėje gali būt įkur
ta Graiką respublika Smirno
je ar kur kitur.

George Rballis, kartą bu
vęs ministeris pirmininkas, or
ganizuoja naują ministerių 
kabinetą.

Padėtis visgi rimta.

Venizelos nujauzdamas sau 
nepavykimą rinkimuose, jis" 
leido ir armijos kareiviams 
balsuoti. Kareivių balsai dar 
nežinomi. Nuomouianjama, 
kad kareiviai išreikš prielan
kumą Venizeloso partijai.

Sakoma, naujoji valdžia pa- 
naikysianti karejvių balsavi
mu?!, jei pasirodysiąs tiškus 
Venizelosui prielankumas.

Vietos biržoje pakilo pa- 
sianba, kuomet paskelbta griu 
vimas Venizeloso. Suv. Vals
tiją dolierio vertė antkart pa- 
sidvigubino.

Mieste ramu. Parlamento 
bustą turi užėmusi karuome- 
nė. I

Venizeloso valdžia krito to-

APIPLĖŠTAS SEVASTO
POLIS.

Miesto bolševikai, pasveikino 
Trotzkyo armiją.

Konstantinopolis, Lapkr. 18. 
— Vienai talkininką ofieieras, 
kurs išbuvo Sevastopolyj 
ligi ineisiant tan miestan bol
ševikams, pasakoja, kad 
mieste tvarką laikinai palaikė 
darbininką būriai, kuriems bu
vo padalinta ginklai.

Tečiaus neapsieita be plėši
mų ir žudymų. Apiplėšti dau
gybė krautuvių ir namų.

Kuomet miestą apleido gen. 
Wrangelis su savo karuome- 
ne, Sevastopolio bolševiką 
kuopa mieste paskelbė sovie
tinę valdžią.

Po ' susirinkimo bolševikai 
prieš ateinančią Trotzkyo ar
miją pasiuntė delegaciją. Ši- 
.ta nuvežė pasveikinimą tai ar
mijai. '

PROTESTUOJA PRIEŠ 
TALKININKŲ OKUPA

CIJĄ.

Sako, armiją padėtis yra o- 
fensyvinė.

Berlynas, Lapkr. 18. — A- 
ną dieną mieste Cologne Vo
kietijon užrubežinių reikalų 
ministeris Simons kalbėda
mas pakėlė protestą prieš tal
kininkus, kurie palaiko savo 
skaitlingas armijas Rbine pro
vincijoje.

Negana, sako/ kad ta talki- 
Ainką okupacija Vokietijai 
brangiai atsieinanti, bet talki
ninką armijos stovi ten ne de- 
fensyvos, tik ofensyvos tik
slais. Tos armijos taip paruo
štos, kad kas valanda jos ga
li briauties Vokietijos gilu- 
mon.

TAI BENT VARGO KRIME.

Berne, Lapkr. 18. — Prieš 
pulsiant generolo Wrangelio 
valdžiai pietinėj Rusijoj, Kri- 
me gyvępo daugybė Rusą, ki- 
tuomet buvusią turtingu ir 
net milijonierių. Krime gy
vendami jie turėjo vaikščio
ti basi ir būti apdriskę.

Gerai tenai gyvenosi vals
tiečiams. Jie daugiausia pel
nydavosi. Krime- žemė derlin
ga. Svarui kviečių grudų val
stiečiai imdavo po 1,000 rub
lių. Už porą avalinių prisiei
davo mokėti 50,000 rubli}}, gi 
už eilę viršutinių drabužii} 
300,000 rublių.

Ūkių darbininkams už die
nos darbą buvo mokama po 
10,000 rublių.

BAISUS STOVIS KINIJOJE.

Pekinas, Lapkr. 18. — Kai- 
kuriose Kinijos provincijose 
siaučia cholera. Kitose siau
čia badas. Sakoma, bado pa
liesta apie 30 milijoną gyven
tojų.

dėl, kad ji buvo uzurpatori- 
nė, tai valdžiai buvo priešin
gi gyventojai, nes ji padėjo 
Graikiją .svetimų šalių rau
koma, sako Gounaris.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.
—--  .1 <

LONDONAS. — Bolševikai pra
deda grūmoti Lenkams. Čia ma
noma, kad bolševikai pakils ka
rau prieš Lenkus.

LONDONĄ^ — Gal šiandie
Anglijos ministerių kabinetas nu- »
tars pradėti prekybą su bolševi
kine Rusija.

CHICAGO. - Policijos virši
ninkas Fitzmorrig suareštavo du 
plėšiku ir atrado kelių tūkstan
čių dolierių vertės bondsų,
senai atimtų nuo Hyde Park Sta
te bankos pasiuntėjo. Suareštuo
tu: James Royls ir James Bren- 
nan.

WASHtNGTON, — Iš vado

vavimo Amerikos Darbo Federa
cijoje prašalintu J. J. Fitzpat- 
rick ir W. Z. Foster. Abudu pa
linkusiu prie radikalizmo. Darbo 
Federacija pakelia kovą prieš ra
dikalus.

LONDONAS. — Anglijos par
lamentui viešai pranešta, jog In
dijoje padėtis intempta ir labai 
rimta. Sakoma, reikia ten tikėties 
didelių nuotikių.

RYMAS. — Vatikane nuomų- 
niaujama, kad karas Amerikos su 
Japonija neišvengtinas. Ir todėl 
Šventasis Tėvas darbuojasi nu
kreipti šalin pakylančius nesuti
kimus. \

MAŽĖJA JAPONŲ GAIVIN- 
GUMAS.

Tokyo, Lapkr. 18. — 1919 
metų Japoną cenzus parodo, 
kad tais^metais mirę 1,513.- 
000 žmonių, taigi 298,000 dau
giau kaip 1918 m. Gimimą 19- 
19 metais buvę 1,823,000 ar
ba 18,000 maržiau kaip 1918 
m.

Japonijoje sumažėję apsi- 
vedimai, kaikur siaučia influ- 
enza ir brangus pragyveni
mas. Tai svarbiausios tų at
mainą priežastys.

ORAS. — Šiandie išdalies de
besuota; rytoj gražus oras.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
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NEKUOMET TAIP NĖRA.

— Poniute, aš čia atėjau pasimatyti su jusą dukterimi, 
bet ne su jumis tad ar nebūtum tokia gera pasišalinti iš 
čia. Kodėl ne? Suprantamas daiktas.

PIRKITE LIETUVOS 
KOLOS BONŲ.

— _____ ___ . .._

ANGLAI PRIEŠINASI TYRI 
NĖJIMUI AIRIJOS PA

DĖTIES.

Ambasada atmeta komiteto 
pakvietimą.

Washington, Lapkr. 18. — 
Komitetas iš 100 Amerikoną 
piliečių čionai ima tyrinėti pa
dėtį Airijoje. Tas tyrinėjimas 
yra neoficijalis, bet jis pasek
mėje gali turėti labai didelę 
reikšmę.

Komitetas pakvietęs visą ei
lę liudininkų. Liudyti ir savo 
nuomonę tarti apie padėtį Ai- 

ne rijoje buvo pakviesta ir vie
tos Anglijos ambasada.

Ambasada tą komitetą va
kar painformavo, kad ji ne
sutinka su tokio tyrinėjimo 
metodomis ir todėl atsisako 
nuo pakvietimo.

Daug liudininkų čia atke
liauja iš Airijos.. Atkeliauja 
ir badu mirusio Anglijos ka
lėjime lordo majoro McSwi- 
ney žmona-našlė.

DAUG DARBININKŲ NE
DIRBA AUDIMINĖSE.

Dirbantiems sumažinta užmo
kestis.

Boston, Mass., Lapkr. 18. — 
Naujosios Anglijos audimi- 
nių dirbtuvių industrijoje dar 
bai taip sumažėjo, kad šian- inenes 
die dirba vos pusė darbinin
kų iš 300,000.
Darbininkams, be to, apribuo 

tos darbo valandos ir suma
žinta užmokestis.

Kai-kuriose dirbtuvėse dar
bininkams leidžiama dirbti 
vos po 3 ar 4- dienas 
tėję.

savai-

10 IŠGELBĖTA Iš KASYK
LOS.

Earlington, Ky., Lapkr. 18. 
— Arnold Coal kasykloje dar
bo metu pakilo gaisras ir ke
liolikai darbininką uždarė iš
ėjimą.

Pagelbos būrys 10 darbinin
kų išgelbėjo. Be to išimta 5 
lavbnai ir dar vienas darbi
ninkas nesurandamas..

PRIEŠ BOLŠEVIKUS VE
DAMI TRYS KARAI.

Kariauja Petlura, Permikin ir 
Balachovič.

Varšava, Inpkr. 17. — Šian
die prieš bolševikus visvien 
dar vedami trys atskiri trijų 
vadų karai. Tai Ukrainijoj ir 
Baltgudijoj.

Tolimuose pietuose kariau
ja Ukrainijos atamanas Pet
lura. Nuo jo į šiaurius su sa 
vo -karuomene veikia gen. Per
liukui. Pastarasis generolas 
priklausė gen. AVrangelio val
džiai. Bet kritus šitai valdžiai, 
gen. Permikin veikia savaran 
kiai.

Baltgudijos šone pagaliaus 
prieš bolševikus veikia gen. 
Bulak Balacbovich ir Boris 
Savinkov.

Šitie visi trys karininkai 
turi skirtingus siekius. Šian
die jų veikimas yra vienodas, 
visi kariauja prieš bolševikus. 
Bet jei pasitaikytų jiems į- 
veikti bolševikus, nelengva pa
sakyti, ką jie tuomet darytų, 
kaip jie pasinaudotų laimėji
mo vaisiais.

Pavlenko vadovauja 50,000.

Atamanas Petlura repre
zentuoja stipriausią ir pasto
viausią Ukrainų partiją. Pet
lura turi civilę valdžią Kame
nec-Podolske ir 50,000 karuo- 

Karuomenei vadovau
ja gen. Pavlenko.

Karuomenė veikia 100 my
lių ilgu frontu, pradėjus Vin- 
nica ir baigus Dniepru. Yra 
žinių, Petlura su Pavlenka su
gyvena ne kokiame sutikime. 
Paduota net žinių, kad Pavlen 
ko Petlurą suareštavęs ir už
daręs kalėjimam

Gen. Pavlenko yra senas 
Rusijos armijos ofieieras, 
griežtas bolševikizmo prieši
ninkas.

Čia žinovai tvirtina, kad jis 
kaip bematai paimtų |Kijevą, 
jei tik turėtų užtektinai amu
nicijos. x

Permikin turi 16,000.

Gen. Permikin turi 16,000 
karuomenės. Jis veikia linijo
je tarpe Proskurovo ir Rovno. 
Permikin su Petlura nesutin
ka. Petlura stovi už Ukraini
jos nepriklausomybę. Gi Per
mikin kariauja už nepadalina
mą Rusiją.

Balachovič skaitosi Baltgu- 
dis. Bet daugelis sako', kad jis 
yra puslenkis. Jis turi apie 
40,000 karuomenės.

Niekas negali pasakyti ko
kiais tikslais jis kariauja. Pir
miau jis gelbėjo Lenkams. 
Šiandie, sakoma kariaująs už 
Baltgudijos nepriklausomybę. 
Bet jei paskutinis tvirtinimas 
butų teisingas, jis nenaikintų 
Baltgudijos. Tuo tarpu jis 
šiandie apie Minską ir Pinską 
tiesiog baisenybes išdaro.

Balachrtvič su savimi turi 
Savinkovą, kurs skaitosi poli- 
tikinis patarėjas. Sakoma, Sa
vinkov yra socijalistas.

Taigi, šiandie prieš bolševi
kus visvien dar vedami trys 
atskiri karai.

DARBAS REIKALAUJA 
BALSO DIRBTUVIŲ VE* 

DIME.
SMARKIAI PRIEŠINASI 

• PRIVERSTINĄ JAI ARBI
TRACIJAI.

Reikalauja sulaikyti ateiviją 
keleriems metams.

Washington, Lapkr. 18. — 
Amerikos Darbo Federacija 
rengia pienus taip vadinamą- 
jam industrijos sužmonįnimui 
arba patobulinimui. Kampa
nija tuo tikslu prasidėsianti 
pasitaikius tinkamoms aplin
kybėms.

Pirmiausias darbo stato
mas reikalavimas, kad orga
nizuoti darbininkai prisidėtų 
prie dirbtuvių vedimo bend
rai su darbdaviais.

Kuomet tasai išmėginimas 
duotų geistinų pasekmių, tuo
met darbininkai turėtų, prisi
dėti ir prie patvarkymo pa
čios produkcijos.

Podraug su tais viršminė- 
tais reikalavimais darbas pir- 
mojon vieton stato, kad vi? 
dirbtuvės pripažintų darbinin
kų unijas ir neunistams užda
rytų duris. Neg be tokio pripa
žinimo darbininkai negalėtų 
imti dalyvumo vedime dirbtu
vių.

' f a
Hoover pakviestas konferen

cijom ' • .

Tuos visus pienus rengia 
Amerikos Darbo Federacija.
Aną, dieną federacijos vyki
namoji taryba tuo tikslu kon- 
feravo su žinomu Herbert Ho
over’u. Nes manoma, Hoover 
ar tik nebusiąs Hardingo ka
binete darbo sekretoriumi.

Federacijos taryba, be t©; 
paskelbė kitus savo pienus a- 
teinantiems melams.

Reikalauja atšaukti visus 
įstatymus, kuriais darbininkai 
priverčiami pasiduoti privers- 
tinąjai arbitraeijai.

Smarkiai priešinasi uždrau
dimams darbininkų unijoms 
ar organizacijotus pamesti 
dirbus, ty. streikuoti, jei tos 
nepasitenkinusios darbu arba 
jo aplinkybėmis.

Amerikonizavimas.

Reikalauja mažiausia ketu- . 
riems metams pilnai suvaržy
ti šion šalin ateiviją iš Eu
ropos, ypač iš centrai inės. -

Stovi už amerikanizavimą 
svetimšalių darbininkų, ypač 
anglių laukų apskričiuose, kur 
darbininkai dažniausia pasi
duoda intakai politikinių te- 
oristų, priešginiaujančių šian
dieninei vyriausybės siste
mai.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų Salių pinigų vertė, 

nant nemažiau $25,000 Lapkr. 1? 
buvo tokia sulig Merchanta 
and Truat Co.:
Anglijos nterlingų svarui 
Lietuvos 100 auksinų 
Vokietijos 100 markių 
Lenkijos 100 markių 
Prancūzijos už $1.00 

Italijos už $1.00

$3,40
166
K



ž DRAUGAS

11111 '■I —————*n——*y . ......... * “

Ketvirtadienis, Lapkr. 18 1920

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS

“DRAUGAS”
Eina kasdieną Išskyrus nedėldlcnlus. 

PRENUMERATOS KAINA:

CHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
Metama ...........................  $8.00
Pusei Metų ..................  4.00

SUV. V AUST.
Metams .............................. $6.00
Pusei Metų ............................... S.00

Prenumerata mokas! ifikalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai- 

■ nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti lfiperkant krasoje ar exprese “Mo- 
ney Order” arba įdedant pinigus į 
registruotą laišką.• 4

“DRAUGAS” PUBL. CO. 
2334 S. Oakley Avė., Chicago.

Td. Rooaevelt 7791

mai vėl ėmė pildytis. Tik šiuo 
kart juose apsigyvena slaptu 
svaigalų veikėjai.

Amerikiečiai senai yra pa
pratę į pavojingąsias vietas 
pastatyti neprotingus ateivius. 
Lietuviai į jas linksmai stoja,

Vilnius, Ginčijamas Miestas.

(Rašo Italas N. Turchi laik
raštyje “II Tempo“, Spalio 

20 d., 1920 m.)
Lenkų generolas Zeligows- 

nes jiems žadama greitas ir j kis užimdamas Vilnių sudarė
stambus pelnas. Beprasidedant politinę situacijų be išeities ir 
kilti slaptų svaigalų pramo- paaštrino ir be to draskius 
nijai Amerikiečiai žinojo, Lietuvių-Lenkų dyglius, kuo-

skirus nedidelį žuvininkų skai
čių), taip lygiai negalima va
dinti Vilniaus Lenkų miestu 
dėlto, kad tenai daugelis len
kiškai kalba.

Šitie išvadai įgauna daugiau

visų fiziologiškąjį gyvenimų. 
Lietuva be Vilniaus negali

egzistuoti ir neturi kito pa
našaus, kurs galėtų jį užva
duoti, nes jame yra visi isto
rijos palaikai ir jame sinteti- 
zuojama ateitis. Kaunas, kurs 
dabar vaidina rolę provizoriš
kos sostinės, yra ne kuo didės 
nis provincijos industrijalis

1IIIIINNIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮĮ

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

Gražiausia dovana ir tai visiems metams guli būti Lietu
vių dienraštis

“Draugas”
svarbumo imant omenin mies
to ir apskrities etnografinę j miestas, išaugęs pakraščiuose

kad tai pavojingas pelnas. met tarytum buvo baigiama I*nsė gyventojų Žy- žymios tvirtovės, bet jokiu
-- .1 * . _ rl.oi CJOITA T»Q vumb-tr Ii_____ ___1? ___ • ___Ii-Lietuviai Amerikos gyvenimo tartie,s Suvalkuose,Kalvarijoje 

nesuprasdami gana gausiai įr Rygoje ir kuomet karštai 
puolė prie to užnuodyto irie- suspaudė viens-kitam rankų 
daus. Lenkas Paderewskis ir Lietu-

Kaip tik įstatas inėjo į galę vis Voldemaras Paryžiuje 
mes sakėm tautiečiams, kad Tautų Tarybos paūksmėje 
butų atsargus. Dabar jau pra- mėnesis laiko atgal, 
deda įvykti kų. buvom sakę. Vilniaus klausimas neabejo- 
Kol kas Lietuvių dar mažai įį„aį skiria dviejų tautų vie- 
pakliuvo, bet tegu nei vienas Į„ybę. Vienas vis-gi turi apsi- 
nepasidrųsina dėlto. įstatai leisti. Bet kuris jų turi teisę 
draudžiantieji slaptų svaigalų laįmėti? Skaitytojas lengvai 
varymą yra taip aštrus, kad įgSpręS> pastebėjęs istorijos ir 
ne tik visas to varymo uždar- etnografijos davinius, 
bis išnyks susyk, bet susigrie- vitoius buTO Lle.
bdinęs žmogus neteks viso su- |tuyos kunigaiHtystės sosti.

Persergėjimas Slap
tiems Degtinės 

Varytojams.

vo padoriai įgyto uždarbio. 
Ne vienas pirkdamas svai

galų varymo prietaisus gana 
brangiai užmokėjo už juos.

nė. Tai prirodo net Lenkų mo
kyklų rankvedžiai. Bet po to, 
kaip toji valstybė susijungė 
1386 metais su Lenkija, delei

Amerikai įtraukus į savo 
konstituciją uždraudimų dirb- 

^ti ir pardavinėti svaigalus, iš 
anksto buvo numanu, kad 
svaigalai nesusyk išnyks, kaip 
tik įstatas taps įvestas. Dide
lį kapitalai įdėti į alaus ir 
degtinės dirbtuves turėjo su
sirasti naujas vietas, kad jo-

- se galėtų augti besipelnyda- 
mL Šimtai tukstančiij žmonių 
gyvenusių iš svaigalų varymo 
arba pardavimo turėjo susi
rasti kitokio uždarbio. Tų visa

- suimdama domėn protinga di-
- dėlės Šalies valdžia nesusyk 

ėmė smarkiai spausti, kad
- svaigalų uždraudimas taptų 

H išpildytas. Todėl buvo daug
-v slapto svaigalų pardavinėji-
“ mo, o valdžia, tarsi, to nematė. 

Ji pasirodydavo tik tada, ka- 
da kas nors kur nors jau per-

■' daug ^begėdiškai tyčiojosi iš 
naujo konstitucijos įstato.

Prie to valdžios išmintin
gumo prisidėjo dar ir parti
jos žvilgsniai. Prieš didžiuo
sius prezidento rinkimus val
dininkai nenorėjo sukelti prieš 
savo partijų gana skaitlingus 
svaigalų mėgėjus.

- Dabar tas reikalas jau pra-
rinkimai užbaigti. Jau

• nėra reikalo nei darbininkams 
bei kapitalui leisti gyventi iš

‘ svaigalų, nes nuo įstato į^y- 
‘ kimo praslinko pusantrų me- 
’ tų. Per tų laikų kas norėjo 

galėjo susirasti naujo uždar
bio ir pelno.

• Per tų patį laikų didelė dau
gybė žmonių pirma gyvenusių

• iš padoraus darbo, suskubo 
prasimanyti ir įsitaisyti ke-

‘ liariopai blogų uždarbiavimą, 
tiesiau sakant, slaptų svaiga
lų varymų. Tas uždarbiavimas 
yra blogas dvasiai ir dorai,nes 
ištvirkimų platina labiau ne
gu atviros karčiamos. Jis yra 
blogas ir kunui, nes be valsty
binės priežiūros varomuose 
svaigaluose lieka daug kenks
mingų nuodų. Tais žudosi

- svaigalų mėgėjai. Protingos 
valdžios, kuriai rupi visuome-

- nė nauda, uždavinys yra pa
naikinti šitų blogų uždarbia
vimu. Kas laikraščius skaito, 
tas žino, kad Lapkričio mėne-

.7 sije 1920 Amerikos valdžia 
gana smarkiai 0mė medžioti 
slaptąsias svaigalų įstaigas. 
Dėlto ĮX>ra augštų valdininkų, 
mintijusių, kad svaigalų už
draudimas tebetiks tik raš- 

gavo atsitraukti iš savo 
^Pratuštėjusieji dėl 

draudimo kalėji-

Tegu jų nesigaili ir sunaikina, didžiojo kunigaikščio apsive- 
nes atėjo laikas. Nprs tie dįmo su Lenkų karalaite Jad- 
prietaisai dar neuždirbo tiek Vyga, įr to, kas dar blogiau 
kiek už juos užmokėta, ir tai kuvo, kaip įvyko taip vadina 
reikia juos sunaikinti. Nesu- mojį Liublino unija pavedan- 
naikinus jie uždirbs nelaimę. ti Lietuvų Lenkų politinei- 
Nereikia siūlyt kam nors juos Tnįiitarei persvarai, ir atimant 
parduoti, nes siūlomasis gali. i§ jos gerįausias pietų pro- 
pasitaikyti valdžios agentas. vincijas: Kijevą, Volynijų, Po- 
Jis praneš policijai, kur ji gai doliją (beveik pusę valdomų 
Ii rasti svaigalų varymo prie- žemių), visa Lietuva pateko

į Lenkų- kultūros sukurį ir 
1 ai-gi visi Lietuviai, kurie davįsį supolonizuoti savo cen- 

iki šiol slapčia varėte svaigo- trU8> t y „bestus. Patsai po
lus, išvalykite savo namus, Į lonizavimo procesas ėjo dvie-

dai savo rankose laikų preky- budu negali vaidinti rolės 
bų; ir miestas tenai subatoje valstybės sostapilio, kų gali 
panėši į* mus nedoldienį. Tok- paliudyti kiekvienas buvęs ja
sai izraelitų tirštumas paaiš- į me, kaip antai žemiau pali
kinamas Rusų valdymo siste- rašęs. Šitame punkte pri
ma, nes Rusija norėdama sau valėtų Lenkai rimtai sutikti, 
palengvinti stūmė juos į Lie- ir jeigu bandytų vis-gi Vil- 
tuvos ir Lenkų miestus. Ant- nių prikergti prie Lenkijos, 
ra gyventojų dalis pareina su-1 tuo pačiu jau norėtų panaikin- 
lenkintiems Lietuviams, kurių ti Lietuvos nepriklausomybę 
čion netoli 50%, o likusi keli prieš visas sutartis ir pasiža- 
nuošimčiai tenka Lenkams, dėjimus, kurie lig šiol buvo 
Lietuviams, Baltgudžius ir, padaryti.
pirm karo, Rusams. Jeigu Lenkai gera valia ne-

Jeigu, išėjus iš miesto, pe- padarys teisybės istoriškai tie- 
reitum Vilniaus apielinkes, sai ir etniškam aiškumui, 
kaip esmi padaręs aš, lanky- gražindami Lietuviams sosti- 
damas daugelį vietų, didesnio nę be atodairos užgrobtų, ne- 
atstumo viena-nuo-kitos plot galės būti taikos tarp jų ir 
mėje, rastum, kad viešpatau- Lietuvių, ir pavasaris Rytų 
jantį dauguma ten yra Balt- Europai atneš liudnių dieni?
gūdžių elementas .sodiečiuose, Kų kovos ir kraujo.

Jo kaina į Lietuvą metams $8.00. Jis mielai Lietuvoje skai
tomas. Jame ras Jūsų aukas Lietuvai ir Jūsų pasidarbavimą 
ją gelbėti.

Jame matys ir visą Lietuvių gyvenimą ir veikimą Ameri
koje.

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

“DRAUGAS” PUBL1SHING C0. =
• 2334 South Oakley Avė. Chicago, Ulinois. I
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ma kad liuosnoriai savo pa
reigas Raud. Kryžiui atliktų 
ir kožnam ne tik prielankus 
ačiū, bet ir tinkama garbė, 
bus suteikta.

Raudonasis Kryžius, kuris 
taip šelpia ir rūpinasi svetim
taučiais, šiuomi kreipiasi į vi
sus, kad neatsisakytų šįmėt 
savo pareigų ir kožnas, jeigu 
dar nėra, kad taptų nariu ir 
rėmėjų Raud. Kryžiaus.

IŠGIRSKIME TĖVYNĖS 
VAITOJIMĄ.

DR. C. K. CHERRYS
Lietuvis Dentistas

72201 West 22-nd & So. Leavltt Ste.
Chicago.

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

DR. G. M. GLASER

kad nepriseitų verkti kruvi
nomis ašaromis.

Bolseviky Įsigalė
jimas^

Generolo Wrangelio val- 
pietinėj ' Rusijoj puoli- 
yra

kurie, pamatę kunigų, mėgina 
kalbėti lenkiškai, manydami 
tuo pačiu jam patiksiu; bet 
etnikos žvilgsniu bei savo kal
ba, beį tuo širdingumu, kuriuo 
sutinka Lietuvius aiškiausiai 
pasisako esu jų (Lietuvių). 
Ytin svarbu neužmiršti, kad

Nicola Turchi.

“ATIDUOKIME CIESO 
RIUI.“

Praktikuoja 29 metai 
Ofisas $149 So. Morgam 84. 

Kertė 32-ro St., Chicago, Dl.
• SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, 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 Yards 687Šiandie musų Tėvynėj upe
liais teka mus brolių krau
jas, Nemunas raudonuoja 
nuo jo.

Laukai pilni Lietuvos vy
rų kūnų, ir drasko juos vil
kai su šunimis.

Ten verkia musų tėvai, ver
kia broliai, sesytės lydėdami 
brolius į kovų.

Brangus Broliai, Amerikie
čiai! Kur musų bočių senuo
lių žemė, kur šiandie musų 
garbingi Vytauto sunai ir jo 
vadai! Ar jie jau ilsisi šaltoj 
žemelėj 1

Ne, nenusiminkime. Nevisi 
da jo sunai ilsis. Jo dvasia 
šiandie kelias iš grabo į kovų 
už laisvę su imperijalistais, 
kurie nori mus vergais turė
ti.

Musų narsioji karuomenė 
nesigaili kraujo už tėvynę. Bet 
ar mes čia būdami kovojame, 
ar stojame jiems pagelbon, 
ar girdžiame jų vaitojimų? 
Girdžiame, bet nevisi; nema
ža dar randas nedorėlių tar
pe musų.

Jeigu mums rūpėtų visiems 
lygiai Tėvynės laisvė ir už jų 
galvų padėti, tai visur ir vi
suomet prie jos naudos pri- 
sidėtumėm. Jeigu ne veikimu, 
tai nors aukomis arba Lietu
vos bonų pirkimu, ar išpil
dymu savo užduoties.

Šaukimės prie Šv. Kazimie
ro, kuris jau vienų kartų ap
gynė mtjs nuo priešų.

Užsiduokime sau žymių už
davinių, kad Viešpats Dievas 
padėtų pargalėtų mums musų 
priešus.

Klierikas V. J. Damašus.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty j:

29 South La Šalie Street 
Kambaris 324 

Telefonas: Central 6396

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus)

Labai nesmagu žiūrint į tai, 
kad grupės įvairių svetim- 

didesnis nuošimtis Baltgudžių, Į taučių praeityje aukojo ar 
kuris apgyvena Vilniaus pro- pagelbų suteikė pagal išgalę, 
vincijas ir kuris siekia ižino- bet už tai jokio kredito ar 
mųjų girių ties Baltstoge, net prielankumo negavo. Gana 
ir tolyn nuo tos linijos, kur lengva kalbėti ar skaityti a- 
prasideda etnografinė Lenki- P^e Amerikos duoklę, *bet re 
ja, yra nusistačiusi griežtai *as galiai sprendžia ar mušto 
prieš Lenkus dėl jųjų panpo- i® kur, kaip ir iy ko ta duoklė 
lonistiškos akcijos, ir, jausda- susideda.
miesi silpnais esu savystoviai Pavyzdin, kelių Amerikos 
valdytis dėl politiškos tradi- Laisvės paskolų ir rinkliavų į- 
cijos bei inteligentiškų pa- vairioms įstaigoms karo me- 
jiegų stokos, pasirenka sau tu. Pusėtinai gera suma visa 
tinkamesnę Lietui^ politikų, da tapo surinkta ir • šios su
kuria išvien buvo surišti dau- mos visur stambiai pažymė- 
gelio amžių praktika, ir dau- tos, bet niekur nesiranda de
gumo je, katalikų tikyba prak- talės apyskaitos, kiek kuri at 
tikuojama, atsižvelgiant balt- ®kira tauta, ar tautos įstaiga, 
gūdžių kalbos bei papročių., prisidėjo prie šių taip žymių

„. ..... • , surinktų sumų. Koki ten pra-Visa tai turint omenyje, ko ,v . y , v ,.y, . sižengunai ar nemalonumai šių negalima užginčyti bešališkai1

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

ihiHi
jų organų veiksmu: Lenkų 
dvasiškija, kuri, laikydama 
visviena katalikybę ir lenkyi 
bę, užmetė žmonėms savo va
dovybės darbais ir savo kalbų, 
statydama jų kaipo įrankį 
prieš Lietuvių kultūros “pa- 
gonumų“; be to, Lietuvių di- 
džiuoinenė, kuri, norėdama 
naudotis Varšavos Dvaro pri
vilegijomis išvien su Lenkij 

savo kalbų ir 
savo papročius, prisisavinda
ma lenkiškus.

Tiemdviem veiksniam esant 
ir jiem neišnykstant net po 
Lenkijos išdraskymo, nes Len
kai visuomet mokėjo pasinau-

DR. S. NAIKELIS

džios
mas yra didelės reikšmės 
Bolševikų valdžia Rusijoj įsi- 
gali ne juokais. Ir reiSkia, Į di,M^ užmrt,
kad talkininkams, ypač Pran
cūzijai vis labjaus ima nevyk
ti kovoti prieš nepadalinamų 
Rusijų.

Po šito baisaus gen. Wran- 
geliui užduoto smūgio ir tal-
kininkai pradės rimčiau skai . . .. , . . „ _. .. ... _ _ doti kovoje prieš Rusus visatyties su sovietine Rusija. Tas | ik.. v
rimtumas paeis iš to, kad kar
tais ir jiems patiems netektų 
skaudžiai atkentėti.

Nuotikiai pietinėj Rusijoj 
nesmagus bus kaip kam ir A- 
merikoje. Ypač visiems tiems, 
katrie atsidalinusias nuo Ru
sijos tautas išnaujo norėtų 
matyti tos pačios Rusijos ver
gijoje bevargstančias.

Į gen. Wrangelio puolimų

šių trijų sųvoku galybe, bu 
tent: kataliko-Lotyno-Lenko, 
išsiaiškina toji Lietuvių sos
tinės išvaizdos permaina. Ji 
neteko lietuviškojo miesto iš
rodymo, ypač kuomet senoji 
Lietuvos kunigaikštystė buvo 
padalinta į keturias Rusų gu
bernijas : Vilniaus, Kauno, 
Suvalkų ir Gardino, ir virto, 
tiesa, ne Lenkų, bet “sulen
kintu“ miestu, kuriame Lie

svetimtaučių, kaip pavienių, 
taip ir grupių nuolatos skel
biami beširdėje spaudoj, bet 
kada reikėtų tikrai skelbti 
ar pažymėti šių nelaimingųjų 
duosnumų ir pasidarbavimų, 
tada spauda tyli. Delko spau
da taip žingeidauja pragaiš-

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OfiBaa Ir Gyvenimo vieta 
3252 South Halstcd Street 

Ant virtau* Vniversal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 3. 
Telefonas Yards S544

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL’IS

ir į bolševikų įsigalėjimų mes,
Lietuviai, žiūrime su dideliu | „kalbo.s P»P«>*n» ™ 
atsidėjimu. Nes jei ne gen.
Wrangelio pakilimas, rasi, ii 
Lietuva šiandie nevilktų 
bjauraus Lenkų jungo. Len
kai nebūtų užplūdę Lietuvos 
žemių. Bet kuomet gen. Wran- 
gelis, talkininkų kaipir L«n 
kai paremiamas, pradėjo briau 
ties Rusijos gilumon, bolševi
kai galvatrūkčiais turėjo tai-

tų užėmė Lenkų. Bet kaip 
nieks nemano indentifikuoti 
Anglosaksus su Irlandais nors 
šie vartoja Anglų kalbų (is

sikirsti Maskvos delegatams. 
Tuomet mes gal busime liudi
ninkai naujos karo vėsulos 
Pavisliais.

Bolševikai su Lenkais dary-
kiaties su Lenkais ir palties I danii armisticijų priverstinai 
prieš jį. sutiko su visomis Lenkų sta-

RyK°.ie atsinaujina bolševi- tomomis sąlygomis. Tos sųly- 
kų-Lenkų taikos tarybos. Pa- gos buvo labai sunkios. Tai 
reina žinių, kad bolševikų de- buvo tikras peilis Rusijai, gi 
legaeijos pirmininkas Joffe, pačiai bolševikų valdžiai di- 
kurs pirmiau Lenkams nuo- dėlė negarbė. Net buvo žinių, 
lankiavo,šiandie jiems jau ima kad po padarymo tos su Len- 
rėžti tiesų stačiai į akis. Sa- kais armisticijosi bolševikų 
ko, Lenkai nėpildo armistici- valdžios autoritetas buvo nu
jos sąlygų. Niekus jie daro puolęs.
iš laikinos sutarties. Sustiprėję bolševikai, be a-

Atrodo, kad Lenkai, kaipo bejonės, Šiandie Lenkams už- 
poniški, mėgins “unaravai“Jtrauks kitokių giesmę. Jei

imant, aiškiai yra matomas 
generolo Zeligowskio akto ne
teisėtumas, kurio jokiu budu 
negalima lyginti, kaip antai 
paminėjo vietiniai laikraščiai, 
su D’Annunzio žygiu.
D’Annunzio užėmė tikrai Ita

lų miestų, ko ir patys Jugos- Į tingumu, o ne naudingumu, 
lavai neginčija; Želigovskis l)arbai svetimtaučių nu- 
inėjo į istoriškų Lietuvių vejpatrijotiškumo delei 
miestų, nors ir etniškai sūdė- |vįetoj, ,kad butų kredituojami 
tinį. D ’Annunzįo užėmė mies- jiems, tampa priskirti gudruo- 
tų, kurs nekuomet ir nepriklau liams> kurie mokėjo naudoti 
sė Jugoslavams, todelei jis ir progą. Tik dabar dalykų pra- 
gali rūpintis savo reikalais; dėjus įgtirti, surandama tos 
Zeligowskis užgrėbė miestų, aidelės skriauilos. 
kuriame gludi visų Lietuvių $į rudenį, Lapkričio mėne- 
troškimai, kurs yra neva
smegenimis visos nervų siste
mos, kaip širdis ritmuojanti

rėš suprasti tos giesmės žo
džių, jie gaus tokių pirtį, kad 
ant visuomet atsižadės imperi
jai istinių siekių.

Bolševikai, dar nelabai se- 
nai dėl gen. Wrangelio įsiga
lėjimo nusilenkdami Lenkams, 
sulaužė savo •žodį, duotų Lie
tuvos respublikai ir nuskriau
dė jų.

Jei bolševikai panorės at
gauti pagarbų savo žodžiui 

raštui, tai turės atsiteistiir
padarytas jai

IJetuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą | People Teatrą 

1616 W. 47th St. T*l. BouL 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. # iki 8 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Res. 2914 W. 43rd Street.

Nuo ryto iki plet.
Tel. McKinley 263

Dr

10801

Telefonas Pullman
ZALLYS

Lietuvis Dentistas
Michlgan

Roselond. III.
Avenue

VALANDOS: 9 ryto Iki 9 vakare.
fel. Pullman 342 ir 3180.

Dr. A. L. Yuška
1900 S. Halsted Str.

Lietuvai už 
skriaudas. -

Lietuva šiandie nieko dau
giau nenori kaip tik to, kad 
Lietuvos ir Rusijos taikos su
tartis nebūtų Rusijos laužo- Į priešingai

sj, Amerikos Raud. Kryžiaus 
ateinantiems metams priraši
nėja narius. Veikimo pasek
mės ateinantiems metams pri
guli nuo pasisekimo šio sura
šo. Praeityje svetimtaučių 
duosnumas Amerikos Raud. 
Kryžiui, nors ir neskelbtas 
viešai, buvo gan atjaučiamas, 
šįmet bus rekorduojama kiek
vienos tautos prielankumas 
atskirai ir kiek galint spaudoj 
bus kreditas šioms tautoms su
teiktas, būtent: kiek aukota, 
kiek narių priguli ir kiek pri
sirašė? Įstaigos tų tautų bus 
taip-gi kredituojamos, kaip 
įstaigos. Nors smulkiai bus 
sunku viską sutvarkyti, bet 
bus isrokuojama ar išimama 
iš algų, kaip pereitais metais. 
Jeigu tas įvyks, tųi bus visai 

Amerikos Raud.

Kaunas, VIII. 19 (Elta). Ko- 
peratyvų įgaliotinių suvažia
vimas š. m. 16 d. įkūrė Lietu

vos koperatyvų bankų ir Lie
tuvos koperacijos sąjungų (cen 
trų).

Tel Canal 2118
Valandos: 10 ryto iki S vakar* 

Gyvenimas
2811 W. 63id Str.

Tel Prospect 8486.

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
IJKTVVIS AKIV

'Kryžiaus tvarkai. Pageidauja-

SPAUDOS DRAUGUOS 
VALDYBA.

Pirmininkas Kun. P. Bučya, 
2634 W. Marąuette Road, 
Chicago, III.

Vice-Pinnininkė M. L. Gu- 
rinskaitė, 3347 Auburn avė., 
Chicago, III.

Sekretorius Kun. V. Kulikaus 
kas, 2327 W. 23-rd pi., Ohi 
cago, UI.

Iždininkas Kun. F. Kudirka, 
2327 W. 23-rd pi., Chicago, 

III.
Iždo globėjas I. Nausėdas, 917 

W. 33-rd str., Chicago, Dl.
ir Baęevičia, 1726 Girard St.,

SPBCIALISTAS
Palen«vin« vtaų akrų 
tempimą kaa yra 
priežastimi skaudė
jimo galvon, hvaigu- 
llo, aptemimo, ner- 
votumų, skaudančius

ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katerakto, nemiegio; netikras akis i n dedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai. toli ir eiti matantiems pa geibsta, fler* 
gėktte savo regėjimo Ir valkus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakare* 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po ptatų.

1553 W. 47 St. ir Ashland Av,
Telefonas Drover 0060.

pasistatyti, gal dar norės at- Varšavos imperijai iriai neno-'ma.

Am■■
I

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po nom.

4729 So. Ashland Avenue
Hpecljallstaa

DilOVV, MOTERŲ ta- VYRŲ EIGŲ

ralandoa nuo 10 Iki 12 iirytą; nuo
2 iki 5 po pietų: aųo 7 iki 8:80 
vakare. Nedėllomlji 10,iki 1.

Telefoąaa Drevei 2666
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Rugsėjo 26 d. Colonial tea
tre buvo masinis susirinkimas 
ir prakalbos. Kalbėjo kun. 
ŽiliuĄ Aukų surinkta Lietu
vos šauliams 1,764 dol.

Spalio 31 d. tame pačiame 
teatre buvo tokis pat susirin
kimas, kur išnešta protestas 
prieš Leipus. Kalbėjo maj. 
Žadeikis. Aukų surinkta 2,717 
dol.

Skaitytojus gali mintyti, 
kad tiek aukų surinkę balti- 
moriečiai apsiklojo kaldromis 
ir miega. Nei

Štai, Lapkričio 7 d. T. F. 6 
sk. parengė prakalbau Barrys 
Hall’ėje, kur susirinko žmo
nių vo,s apie 200, o aukų su
metė 1,550 dol. Kalbėjo kun. 
J. Lietuvininkas, p. V. Nagu- 
rnauskas, dramų rašytojas, ir 
p. L. Šimutis, “Garso” red. 
iš Brooklyno. Tat viso į še
šias savaites baltimoriečiai 
aukų ant tėvynės aukuro su
dėjo 6,032 dol. 66c.

Dabar baltimoriečiai tik 
usus suka ir sako, kad niekas 
jų “nesubytins”. Antai, Chi- 
caga, girdi, tokis milžinas, 
kur randasi net 7 parapijos, 
tik 9 tūkstančius tesurinko. 
Gėda, girdi. Gi Baltimore — 
viena parapija sudėjo $6,432.

Reikia žinoti, kad Baltimo- 
rėj didelė bedarbė. Yra to
kių, kurie jau po kelis mėne- 
sus nedirba, o kurie dirba, tai 
2—4 dienas. Kad visi žmonės 
dirbtų pilnų laikų, tai šiur 
viena parapija butų sudėjus 
daugiau už Chicagos 7 para
pijas.^ Juokiasi Baltimorie
čiai ne tik iš Chicagos, bet ir 
iš kitų kolonijų, ypač Pennsyl- 
vanijoj. Sako, kad ten šeimi
ninkės “burdingierius” vaka
rais sustato prie sienos, virve 
pririša, kaldrų užmetu, o ry
te miegų su šluota nubraukia 
ir paleidžia.

Aš manau, kad nei chica- 
giečiai, nei kitų kolonijų Lie
tuviai nesiduos taip iš jų juok 
ties Baltimorės kriaučiukams. 
Šauks tuojaus susirinkimus ir 
sukirs Baltimorę.

Nepasigyrimas ir ne šmeiž
tas, bet tikra tiesa, kad kata
likai daug daugiaus dėjo au
kų negu musų tautininkai. 
Du kartu šaukėme bendrus 
susirinkimus, kad paskatinus 
ir tuos, kurie nieko neduoda, 

et mažai buvo tokių, kurie 
davė. Kiti pasėdėjo ir išėjo. 
Katalikai-gi dėjo per pirmas 
ir antras. Trečių kartų ma
nėm, kad jau niekas neduos, 
nes bedarbė, o čia vieni ka
talikai sudėjo 1,550 dol.

Musų tautininkai tik nau
jas bankas nori tverti, o nie
kų tėvynei duoti. Jie moka 
taip-gi rėkti ir fondus kontro
liuoti.

A. Ramoška.
T. F. 6 Sk. iždininkas.

Iš pramoninkų ligšiol tik 
du pirko bonų: K. Pažėra už 
$50.00 ir Brazauskas ir už 
$50.00. Kiti gyvena su vienu 
zero.' Daug yra čia žmonių, 
nieko nežinančių arba nesu
prantančių apie L. L. Pas
kolų. Tat smarkių prakalbų 
čia reikia, kad plačiau išaiš
kintų L. L. Paskolų. Lengviau 
butų tada pardavinėtojams ir 
atneštų gražesnių vaisių. Tai
gi veikėjai, sukruskit.

Pr.

NEWARK, N. J.'

Prie 1,000,000 auksinų Lie- 
' tuvtd.

Šįmet Newarkiečiai pasiry
žo Kalėdoms dovanų Lietuvai 
paaukoti 1,000,000 auksinų. 
Pažadas labai gražus,bet daug 
gražesnis jo išpildymas.

Padaryti 1,000,000 auksinų 
ir nusiųsti juos Lietuvai, Ne- 
warkiečiai Lietuviai būtinai 
turi sudėti apie $15.000. Apie 
$8000 jau sudėta. Trūksta 
dar $7000. ’

Atsižvelgus į tai, kad $8000 
sudėjo apie nepilnai 200 as
menų, tai, kad davarius iki 
1,000,000 auksinų, Newarkie- 
čiai dar turi surasti apie 150 
gerų, Lietuvų mylinčių ir 
trokštančių jais laisvės Lietu
vių, kurie sudėtų truksian
čius $7000.

Kas pirmutinis gerų Lie
tuvių tų 150 skaitlinę pradės 
daryti?

Drųsiai galima .sakyti, kad 
rasis tokių Lietuvių, ku
rie sudės septinis tūkstančius 
dolierių, kaip tie du šimtai 
sudėjo $8000. Na, ir jeigu to
kių tėvynės mylėtojų susiras a- 
pie 350, kurie sudės Lietuvai 
kalėdinę aukų 1,000,000 auksi
nų, lai ką darys tada tie 4650 
Lietuvių, Newarkiečių, kurie 
sakos esu Lietuviai ir mylį 
Lietuvų? Visi tie liks įsisuki- 
nėtojais nuo Lietuvos gelbėji
mo šioje kritiškoje valandoje.

Kas norės būti tuo įsisuki- 
nėtojum?

Yra saujelė bolševikų, kurie 
varo agitacijų prieš pirkimų 
L. L. P. bonų ir rinkimų Lie
tuvai aukų lig kokius nuodus. 
Bet, ar klausys jų tikri Lie
tuviai?

Bonų pardavinėjimas ir au
kų rinkimas manoma tęsti tik 
iki Sausio 1 d., 1921 m. Tad 
visi aukotojai ir bonų pirkėjai 
turi pasiskubinti, ne,s surašąs 
pilnai yra vedamas, kaip bo
nų pirkusių, taip aukojusių, 
taip ir nepirkusių ir nieko 
Lietuvai neaukojusių.

Katalikiškos dr-jos kloja 
gausias aukas ant Lietuvos au
kuro. Kų-gi daro laisvosios?! 
Kur jų L. bonai? Kur aukos 
Lietuvai?

V—is.

džios, kaip kokios epidemijos, 
nes ji pasmaugs mus. Mus 
broliai Lietuvoje nesigaili 
gyvasties, kaip-gi mes galim 
gailėties kelių cęntų!

Aš pirmiau pirkau Lietuvos 
bonų už $850, dabar perku da 
už $150. Turi būti lygus tūk
stantis!

Tai-gi, broliai ir seserys, 
kurie turim daugiau, tie ir 
pirkim bonų už daugiau. Kas 
turim mažiau, pirkim už ma
žiau, tik pirkim visi ir nesa
kykim, kad, gal, mažu, Lietu
va pražus, tai ir bonai pražus. 
Nebūkim lepšiais, bet vyrais, 
vaikais Lietuvos, tėvynės. Kas 
iš musų įsikalbinėjimų, kad 
aš, sako, nevažiuosiu Lietuvon, 
tai kam man reikia tos Lietu
vos. Daug yra tokių, kurie 
nevažiuos, o bet-gi remia jų 
kiek galėdami: ir bonų perka, 
ir aukoja, ir per namus eina 
rinkdami aukas.

Dar kartų atsišaukiu į visus 
braddockiečius, gelbėkim Lie
tuvų, aukokim nors vienos die
nos uždarbį ir pirkim nors po 
vienų bonų šiandie, nes rytoj, 
gal, bus pervėlu. Pilkim švi
nu Lenkams į gerkles ir pa- 
paliuosuokim Lietuvos dalis 
su sostine Vilnium.

Čia telpa surašąs, kurie au
kojo Lietuvos Šauliams.
M. Vitartas .......... $25.00

Po 5 dol.: M. Vitkus, St. 
Vaičikons, A. C. Balčius, K. 
Kudamas, J. Senulis, A. Mar
tinaitis, A. Bartašas, V. Za- 
palskis, I. Alksnis, J. Šapa- 
rauskas.

Po 3 dol.: A. Lesinskas, J. 
Naujokas, T. Diškevičia, S. 
Benis.

Po 2 dol.: M. Trumpikas, A. 
Jesevičia, F. Jenulevičia, P. 
Puskunigis, A. Berčas, J. Bal- 
cikonienė, P. Navakas, I. Vai
čius, S. Norkus, A. Abroma- 
vičia.

A. Švelnis $1.50.
Daugelis aukojo po 1 dol.
•Visiems aukotojams tariu 

ačiū.
M. Vitartas,

T. F. skyrio sekret.

KARO PAVOJAUS APSAU 
GA.

CHICAGOJE.
IS NORTH SIDE.

Šv. Juozapo Apiekuno drau
gijos dešimts metų sukaktuvių 
paminėjimas Lapkr. 7 d. pui
kiai pavyko. Programa išpil
dyta gerai. Kalbėjo mokslei
vis p. J. P. Poška. Jis perbė
gęs 10 metų dr-jo.s nuveiktus 
darbus, prisiminė ir apie Lie
tuvų, ragindamas visus nenu
leisti rankų nuo teikimo pa- 
gelbos jos armijai. Jo kal
ba giliai atsiliepė susirin
kusiuose, nes padaryta rink
liava ir surinkta $120 L. R. 
Kryžiui.

Lapkr. 6 d. susirinkime Šv. 
J. A. dr-ja iš iždo paaukojo 
$100 ir nariai sumetė $37.50; 
bonų nupirko už $250. (Pir
miau jau buvo pirkusi už 
$250).

Katra dr-ja bus sekanti taip 
graižame pasirodyme? Tikiu, 
kad nei viena nenorės pasi
likti, nes North Sidės koloni
ja visuomet būva pirmoje vie
toje.

Šv. J. A. dr-jos narys.

TĖMYKITE!
Kensingtono Lietuviai ga

lite gauti nusipirkti “Drau 
gų” dienraštį pas p.

IG. TYŠKEVIČIĄ
314 E. Kensington Avė.

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviai yra EATO- 
NIC. Pr-t šalina visus nesmagumus 
suvirškinimo. o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visos nptiekorius.

Jūsų Akįs

OARY, IND.

BRADDOOK, PA.

I
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Nors maža kolonija, bet 
Liet. Laisvės Paskolos bonų 
išpirko jau už apie $8,000.00. 
L. L. Paskolos stoties valdy
bų sudaro: A. Šlapelis, pirm., 
Z. Gedvilaitė, rašt., ir Kaz. 
Pažėra, ižd. Pradžioje pasko
los daugelis darbavosi. Dabar 
tuo reikalu rūpinasi tik 
vienas p. K. Pažėra. Už di
džiausių sumų bonų ligšiol 
pirko: p. Pov. Misiūnas už 
$500.00, Pov. Sibirskas (jau 
išvažiavo Lietuvon) už $500.00 
ir S. Brazauskas už $353.00.

, Kiti pirko už mažiau.

r,

BRIGHTON PARKO LIETU- 
VIAMS.

Nebūkite Be “Draugo”

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

F. ŠIMKIENĖ,
4358 So. Fairfield Avė.

KRUKAS BROS.,
3853 So. Rockwell St.

BUCIUNAS,
2900 W. 40th Str.

J. ŽOLYNAS,
4063 So. Maplewood Avė.
J. SYMONAS,

4140 So. Maplewood Avė.
J. SMITH,

3813 So. Kedzie Avė.

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

S. P. Kazlauskas
4632 S. Ashland Avė. Chicago.

Paieškau savo dviejų seserų Mari
jonos ir Agotoa Raulinaičiukių. Tė
vo vardas Jurgis, motinos vardas 
Rozalija, paeina iš Suvalkų Guber. 
Marijampolės Apygardos Klebiškio 
Gmino Kaleliškių Kaimo. Po vyrų 
nežinau jų pavardžių, jos pačios ar
ba kas apie jas žinote, praneškite 
šiuo adresų:

A. Mockaitls,
1431 South 7 St. St. Louis, Mo.

Parsiduoda Grosernes ir Bučernės 
Įtaisimai. Už labai maža kaina se
kanti daiktai:

1 Didelis Ice Box, 2 Vogos skelai, 
1 Kavai malti mašina, 1 Kalada mė
sai kirsti, 3 Stalai (counter), dide
les lintinos delei can goods. Stakei 
ir Baxai delei grosere. Užlaikom ir 
visokii can goods.

Atsišaukyte 
2501 W. 46 St. Tcl. McKinley 4421

iiiiiiiimiiiiimiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiHi*
Resid. 1139 Independence Blvd. 

Telefonas Van Burea 294

DR. A. A. ROTH,
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specijallstas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų Ilgų
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėllomis 10—12 d. 
Ofisas 3354 So. Halsted St., Chicago

Telefonas Drover 9693 
iiiiimimniiiiiimmiiiiiiHiiiiiimiiiiiii

Telefonas Boulevard 9199

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

3331 South Halsted Street 
Valandos: 9—12 A- M.

1—6: 7—8 P. M.

Niekas negali susilyginti su Columbia
Tiktai viena “non-set automa

tiško stop” mašina mode presų 
$25 iki $275.00. ~

Ateikite pasiklausyti Naujų Lap
kričio Menesio Rekordų.

Jeigu gero teisingo patarnavi
mo ieškai, taį čionais ji visuomet 
rasi. N

Mes nekuomet negarsiname via-.* 
r. dalyku, o parduodame
kitos.

Laikrodžiai, Deimantai ir Graz
nos 14 K. Žiedai, Leneiugelai — 
už labai prieinamas kainas.

JOFFEY’S 4625 South Ashland Avenue

■■i

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU

LIBERTY BONDSUS
........................ ' 1 111 i""".....

Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, tai .parašykite 
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime « 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu

/ \ ’r’įs|g
Baltic States Development Corporation

35 South Dearborn Str., Chicago, Illinois.

CUNARDLINE
l

HAMBURGĄ IR LIEPOJ0
Per Anglija

Acųuitania.............. Lapkr. 23

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

Atsišaukite į arčiausia 
Cunard Agentą.

^IIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIJIIHIIHIIIIIIIIUIIIIItlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIllimillllHMI
~ Phone Boulevard 491

i Ashland Jewelry Music Store
Specijales Columbia E 2 Grafa- 

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

• •

Aukų Lietuvos gynimui nuo 
besočių Lenkų musų mažoje 
kolonijoj surinkta $188.75 ir 
pasiųsta per Lietuvos Misi
jų Lietuvon. Gaila tik, kad 
nevisi žmonės prijaučia tam 
reikalui ir gailisi $10 paauko
ti nupirkimui šautuvų Lietu
vos gynėjams. Kitokiems nie
kams tie žmonės nesigaili pra
leisti daugiau negu $10, o 
kuomet paprašai aukas Lietu 
vos gynimui, tai pusvalandį 
turi laukti kol gausi $1 ir da 
pripasakos tau ko nesi girdė
jęs, bjaurių kalbų. Bet, Lie
tuviai, nebūkime Pilsudskio 
tarnais. Kratykimės ponų val-

(Prislųsin iš Am. Raud. Kryžiaus)
Jolin F. Hylan, New Yorko 

majoras, savo įvairiuose atvi
ruose laiškuose buvusiems ka
reiviams ir laivininkams pa
taria laikyties Karo Pavojaus 
Apsaugos. ‘

Jeigu nepalaikysit Karo Pa
vojaus Apsaugos, tai ateityje 
busite baisiai išnaudoti ne tik 
pinigiškai, bet ir apsaugoje, 
kuri jums pridera. Bet tai ne 
iždas kaltas, kų pralaimėsite. 
Jūsų šeimynos ir pavaldiniai 
taip-gi netenka apsaugos, ku
ri buvo jiems pažadėta.

Asmeniškai imant, nepalai
kymas šios apsaugos, rodos, 
nedidelis dalykas, nes ypatiš- 
kas ar šeimyniškas nuosto
lis gali būti mažas. Bet jeigu 
tūkstančiai atsimestų palaiky
ti šių apsaugų, tada jau ir val
džia per savo įstaigas nema
žai nukentėtų.

Gana lengva paklausyti ko
kio nors išnaudotojo ir nesi
rūpinti savo apsauga, bet tik 
netikėta* nelaimei atsitikus 
permatome savo klaidų ir pa
tarėjo egoizmų.

Užlaikantieji Karo Ausaugų 
yra gerbiami daugiaus negu 
jų draugai. Jie ne tik sau nau
dų turi, bet ir daug prigelbs- 
ti bendriems žmonijos reika
lams. Apsisaugok ųe tik save, 
bet ir savuosius ir palaikyk 
savo apsaugų, tokiu Hudu at
likdamas savo užduotis patar
nausi ųe tik sau ir savo šeimy
nai, bet it vųldžjai.

Ar jos raudo
nos, vandenėtos 
ar užsidegę? Ar 
kenčiate nuo vai
kio, užaugu, nusil 

; pnintų akių vo- 
■ kų. Žvairumo, ar 
• kitų kokių akies 
|ligų? Jus nega-
! lite atidėti gydy

mą nes laikas yra brangus. Ne
toli visos akių ligos galima iš
gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo 
ilgiau jus atidedate prideramą 
priežiūrą, tuo liga darosi aršes
nė ir tuo labiau jus esate pavo
jui liekant neregiu.

Pasiteiraukite pas 
mane uždyką

Daleiskit man išegzaminuo
ti jūsų akis be užmokesčio. Jei
gu aš galiu jums apgelbėtt, aš 
taip Ir sakysiu, jeigu negalėsiu 
aš lygiai atvirai ir tai pasaky
siu. Aš daleisiu jum pasinaudo
ti mano 23-jų metų patyrimu 
kaipo akių specialistu ir mano 
gabumu išgydyme tūkstančių at 
sitikimų, kuriuose kiti buvo at
sisakę gydyti. Jus neprivalote 
daleisti dalytėti jūsų akis kitam, 
kaip tik okulistui augščiausio 
laipsnio, o tai aš jums gailu su
teikti. Nedaleiskite trukumui 
pinigų jums kenkti. Mano kai
nos yra prieinamos ir mes galė
sima susitaikyti ant išmokėjimų

Nelaukite—atsišau
kite šiandien

Tą dalyką neatidėliokite. Juo 
greičiau pradėsite gydymą, tuo 
greičiau pasveiksite. Jūsų akjs 
pačios nepasveiks, bet jos daro
si vis blogesnės- Tam tikras gy
dymas, Ir tam tikri akiniai Išgy
dys jūsų akis jeigu tiktai pada
rysite J laiką. Atelklto šiandien 
pasimatyti su manim. Išegsa- 
ntinuoshi dykai.

Dr.F.O.Cartsr
Specialistas Akių, Nosies 

ir Gerklės Ligų.

120 S. State St., 2 augštas 
Chicago, in.

Vai.: 9 Iki «; Nedėi. l» iki 13
Vienas duris t šiaurę nuo 

« Falr Krautuvės

Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 
po plet. 6 iki 9 vakare.

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards AO32 

Valandos: — 8 Iki 11 iš ryto:
5 po pietų Iki 8 vak. Nfldėllo- 
mls nuo 6 iki 8 vai. vakare.

z?ž=£žg55
DR. S. BIEŽIS.

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Tel. Canal 6222
Res. 8114 W. 42nd Street

Tel. McKinley 4988

r Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezellfls
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Ser.domla nuo 4 lig 9 vakare 
4119 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės

J. P. WAITCHES 
LAWYER

LIETUVIS ADVOKATAS 
Į Vai. rytais 8 Ikt 11. vak. 6 iki

Nedėllomis 11 iki 1.
,4609 g. Ashland Avė. Chicago, III. 

Phone Yards KNIS

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

4537 So. Ashland Avenue 
= Chicago, III.
Hiiiiinmniiiiiminnuniimnni>mwiiniiinimniiinnniiKiniiiiinnniiiii

Užsiprenumeruok “Vytį”
JLg. u. o. g. ib sietuvos, pa r v e žė

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyčio” 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos- 
iliustracijomis puošime kiekvieną “Vyties” numerį.

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos 
gamtą.

Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
“Vytį.” Ęrenumeratos kainą^Metams $2.50.

“VYČIO” Administracija

■■■■■■■■■ ® ® BB HflUBUR
REGISTRACIJA. v

Visų Amerikos Lietuvių Ex-Kareivių
Visi Amerikos Lietuviai ex-karelviai kurie tik esate tarnavę karėj 

užsiregistruokite pristųsdami savo vardą ir pravardė Ir kur tarnavai, 
nes ) trumpą laiką visi žinosito kiek Lietuvių tarnavo karuomeaė. 
Yra Reikalinga ne mažiau kaip tūkstantis liuosnorių Lietuvių k a. 
reivlų suvažiavimui Washington. D. C. Lapkričio mėnesi bus pažymėti 
suvažiavimo diena prtešpat atidarymą Suv. Valst. Congreao—labiau
siai tie reikalingi kurie tarnavo frontuose Ir tie kurie gyvena netell 
Waahlngtono kad galėtu pasiekti tą miestą savo lėšomis, nes tik tada 
mes pasimatysime su musu gerbemu Prez. Wilsonu — Vist registt^Hg 
kttės rašydami “taip” kurie esate lluosnorlal i Washtngtoną. Pripil
dę Iškarpą Ir siųskite šio adresu:

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

Kareivių Suvažiavimas Del Liet. Pripaž.
Vardas . ...»...................................... Pavardė .......................................... .....
Ar Buvai Fronte ................. .. .....................................................................
Kolei Laipsni Turėjai ...........................................................................
Adresas ................. .. ................ ...................................................... .................



KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Penktadienis, Lapkr. 19 d., 
iv. Elzbieta Turingietė.

Šeštadienis, Lapkr. 20 d., 
iv. Feliksas Vai.

APGRIAUTAS KRAUTU
VĖS PRIEŠAKIS.

•K

DRAUGAS
s t.

Ketvirtadienis, Lapkr. 18 1920

CHICAGOJE.
ŽMOGŽUDIS HAENSEL 
BUS NUGALABINTAS.

Atsakytas tolesnis jam susi- 
mylėjimas.

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

LABDARINGOS SĄJUNGOS 
SEIMO DIENOTVAR

KĖ.

Ties krautuve, 1815 So. ITal- 
eted gat., ekspliodavo pames
ta bomba ir gerokai apardė 
visą krautuvės priešakį. 
‘■^Liudininkai pasakoja, jog 

bomba plyšus tuojaus po pra
važiavimo didelio pasatžieri- 
nio automobiliaus.

DEL NIKELIO PADARYTA 
DIDELI NUOSTOLIAI.

Daugberty Fumiture Repair 
Co., 623 West 69 gat.., pakilęs 
gaisras padarė apie $5,000 
nuostolių, ne,s greitai nebu
vo galima pašaukti gaisriniu^ 
kų. per telefonų, neturint te
lefonui reikalingo nikelio.

Praėjo keliolika minutų, 
kol kitur gauta nikelis ir pa- 
telefonuota gaisrininkams.

DETEKTIVUS APVILKS U 
NIFORMOMIS.

V

Policijos viršininkas Fitz- 
morrig ir toliaus reorganizuo
ja policijos departamentą. Vi
są eilę patrolinės policijos 
sumainė vietomis. Dabar mė
gins- išjudinti detektivų sky
rių. Jis nori daugybę detek
tivų apvilkti uniformomis ir 
anų vieton su civiliais drabu
žiais pašaukti gabesniuosius 
iš patrolinės policijos.

. Nekuomet dar nėra buvę 
tokio policijoje sujudinimo, 
kaip šiandie.

SVAINIO PAGAUTAS.

Josepb Smicker, 1714 W. 14 
gat., pašovė savo svainį Wi- 
lliam Peters, 3836 Jackson 
b$nlv.
Pirmasis atsidūrė kalėjiman, 

antrasis paimtas ligoninėn.
Smicker tvirtina, kad tai 

padaręs išnetyčių.

CHICAGOS ADRESŲ
KNYGA.

Buvęs kareivis Artlnir E. 
llaensel už savo moteries nu
žudymą šitą penktadienį teis
mo nusprendimu bus nugala
bintas.

Iš gubernatoriaus ofiso jam 
pranešta, kad atsakytas susi- 
mylėjimas.

llaensel jau kelis kartus bu
vo paruoštas atsakyti mirtimi 
už piktą darbą. Bet visuomet 
egzekucija būdavo atidėta ir 
buvo vedami tolesnieji tyrinė
jimai ir apeliavimai.

Pagaliaus tas visas reikalas 
atsidūrė augšeiausian valsti
jos teisman ir pastarasis pa
tvirtino žemesni jo teismo iš
tarmę.

Ant galo ir patsai guberna
torius atsisakė susimylėti.

GAISRININKAI IŠGELBĖ- 
• JO MOTERIŠKŲ.

Pakilo gaisras namuose po 
num. 5909 Lowe avė.. Namai 
trijų augštų. Ant trečiojo aug- 
što vienamoteriškė Alice Cbris 
tian negalėjo pabėgti. Lieps
nos buvo užtverusios jai išė
jimą.
Atvykusieji gaisrininkai vis

gi ją išgelbėjo. Sakoma, gai
sras pakilęs nuo susikryžia
vusių elektros vieliu.

L Atidaiymas ir malda,
2 Prezidijumo linkimas,
3 Mandatų komisijos rinki

mas,
4 Rezoliucijų komisijos rin

kimas,
5 Įžanginė prakalba,
6 Pirmininko j-aportas,
7 Sekretoriaus raportas,
8 Iždininko raportas,
9 Iždo globė ji} raportai,
10 ’ Direktorių pirmininko 

raportas,
11 Našiai č np^^no statymas. 

Referuoja am^|]jfas M. 
Žaldokas,

12 Draugi ji} mokesčiai į 
Labdarybę. Referuoja Sta
sys Jucevičius.

13> Senelių prieglauda. Refe
ruoja kun. prof. Bučjte.

14. Sumanymai ir įnešimai.
15. Vakaro programa: 

ji) Lizdas naminio liūto,
drama trijų veiksmų. Išpildys 
13 Vyčių kp.

b) K. Sabonis, baritonas, da
lyvausiu savo programa.

c) L. Sabonienė, smuikinin
kė, išpildys parinktų muzikos 
dalių.

ką nuo Šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolyno, prašantį pagelbos, 
draugija nutarė paaukoti $10. 
Užsiminus apie Lietuvos var
gus ir narsią karuotnenę, nes 
Visų Šventų draugija turi iš
leidusi du nariu Lietuvon gin
ti jos neprigulmybę, nutarė 
Kalėdoms pasiųsti tris dėžutes 
kareiviams dovanėliu.

Šeštadienį, Spalio 10 *d. be
veik visi dr-jo.s nariai atliko 
išpažintį, o sekmadienio ryt
metį, t. y. Visų Šventų dieno
je in corpore ėjo išklausyti 
Mišių Šv. ir priimti Šv. Sak
ramentą. Tą dieną draugija 
buvo užsipirkusi ir Mišias Šv; 
altoriai buvo nušviesti žvakė
mis ir elektra.

Visų Šventų draugijos visi 
nariaPtaip-gi ėmė. dalyvumą 
didžiojoj Lietuvių demonstra
cijoj, Spalio 31 d., ir kiekvie
nas, rodos, nupirko po šautu
vą Lietuvos kareiviams.

Draugijos narys.

Šiuomi pranšame, kad Lie- 
viiams, norintiems naudoties 
proga, tapo įsteigta Lietu
vių kalbos mokykla prie Šv. 
Jurgio ,par., mokyklos kamb. 
ant 3-čių lubų. Mokinama pir
madienių, • antradienių ir 
penktadienių vakarais nuo 
7:30 iki 9:30.

Mokslas beveik veltui.
Komisija.

IŠ NORTH SIDE. IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP.

PETROGRADUI IR MASK
VAI YRA PAVOJAUS.

Gyventojai gali sušalti arba 
badu išmirti.

Viena Chicagos kampanija, 
kuri per eilę metų pagaminda
vo adresų knygą, šįmet atsi
sako tokią knygą gaminti. 
Kompanija reikalauja gvaran- 
tijos, kad publika užmokėtų 
už'darbą perkant knygą. Nes 
tik tokiuo budu, sako, būti} ga
lima atspauzdinti knygą.

Paskutiniu kartu adresų 
knyga buvo išleista 1916 me
tais. Kiekvienas egzemplio
riuj kompanijai atsiėjęs $15. 
Panešusi nuostolius.

Šiandie, kuomet viskas taip 
pabrangę, kompanija bijosi ir 
pradėti to darbo. Reikalauja, 
kad žmonės pasižadėtų įsigy
ti adresų knygą.

Ir visuose kituose miestuo
se adresų knygos yra pabran- 
gusios.
- —» 1 ■ ' " 11 "" • """ " ' •**■

TRAUKINIO SUŽEISTA 
MOTERIŠKĖ.

H.... —
Highland Parke North wes- 

tem geležinkelio elektrikinis 
traukinis užvažiavo ant pra
važiuojam io skersai bėgių au
tomobili aus ir sužeidė vieną 

tę, Clinton Beacb iš

Paryžius, Lapkr. 18. — Iš 
Maskvos gauta žinių, kad a- 
pie ateinantį Sausį Rusijoje 
turėsią sustoti visi geležinke
liai. Nes geležinkeliams trūks
ta reikalingi} reikmenų, kaip 
tai garvežių ir vagonų. Kol 
šiandie turima dar senų vie
nų ir kitų, tai dar šialp-taip 
važinėjimą. Paskui busią vi
sai blogai neturint naujų.

Sustojus važinėjimams ant 
geležinkelių, Petrogradui ir 
Maskvai butų pavojaus. Nes 
sustotų reikalingo maisto ir 
kuro pristatymas.

Šita žiema tuose miestuo
se prarys dešimtis tūkstančių 
gyventojų.

Ketvirtadienyj, Lapkr. 18 d., š. 
m., įvyks L. Vyčių 4-tos kuopos 
labai svarbus susirinkimas. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti, nes 
nekurie gal nei nežinote, kad 
Lapkr. 21 d., įvyks mus vakaras.

Po susirinkimo žaidimai.
Raštininkė,. .

Dr-jos Lietuvos Gojaus mėne
sinis susirinkimas įvyks penkt., 
Lapkričio 19 d., 7:30 vai. vak., 
D. Shemaičio svet. (kampas 18 ir 
Union gatvių).

F. Ažusenis, rašt.

JAPONIJA TIKRAI GINK
LUOJASI.

Tokyo, Lapkr. 18. — Ra
miojo vandenyno pakraščiais 
Japonija ėmė ginkluotis. Par
lamentas paskyrė reikalauja
mą sumą pinigų dirbdinti nau
joms ir sustiprinti senoms 
tvirtovėms įvairiose strategi
nėse vietose.

Karo laivynas irgi didina
mas. Keli milžiniški karo lai
vai jau padirbdinti ir įleisti 
vandenin. Kiti dar dirbdina- 
mi.

Nors Versailleso taikos su
tartimi paduota gražių suges
tijų viešpatijoms išsiginkluoti 
arba susiaurinti ginklavimąsi. 
Bet į tai neatkreipiama do- 
ma.

Lietuviai Amerikiečiai! Tė
vynė šaukiasi musų pagelbos. 
Musų motina šaukiasi prie 
savo sūnų ir dukterų, kad 
prisidėtume prie švento dar
bo — gelbėjimo jos iš pavo
jaus bangų.,

Musų armija yra stipri ku- 
nu ir dvasia, tik ji neturi gin
klų. Bet ji kovoja; ji neduos 
svetimiems pavergti ir valdy
ti tėvų žemę. Ji nori, kad Lie
tuva butų laisva, nepriklauso
ma; ji nori, kad trispalvė vė
liava plevėsuotų visoje mus 
žemėje. Tat ir šaukiasi prie 
musų, kad padėtume jiems 
kovoje. Ji šaukiasi, prašo, 
kad mes nupirktume jai gin
klų. Turėdama ginklų mus ar
mija išvys priešą iš savo kraš 
to.

Ketvirtadienyj, Lapkr. 18 
d., Šv. Mykolo Ark. parapijos 
svet., 1644 Wabansia Avė., 8 
vai. vakare tuo tikslu rengia
ma prakalbos. Visi nortbsidie- 
čiai yra šaukiami ateiti ir atsi
nešti po šautuvą Lietuvon 
armijai. Tegu grūda ji lauk 
Lenkus iš Vilniaus ir musų 
žemės. Kalbėtojai bus žymiau
si Amerikos veikėjai. North- 
sidiečiai!Ar užkimštos bus mu 
sų ausys nuo tėvynės balso? 
Ar lauksime kol Lenkai iš- 
terios musų kraštą ir pavergs 
tėvus, brolius, seserys? O, ne! 
To mes neduosime padaryti! 
Mes pirksim ginklus, patys 
karan eisim ir kariausime tol, 
kol neišvvsim priešo iš savo 
žemės.

Tat visi, kas gyvas, kas tik 
Lietuvis ateikite į prakalbas 
ir atneškite tą, ko prašo nuo 
jūsų Lietuvos kareiviai.

Kareivis.

Liet. Am. Rūbų Išdirbimo B-vės 
rinkimų pasekmės į veikiančią 
direkciją iš 26 nominuotų kapdi- 
datų didžiuma balsų tapo išrinkti ■ 
A. Karsokas (1732 b.), J. Stun
gis (1516 b.), K. Gugis (1410 b.), 

Jankauskas (1330 b.), A. Ku- 
relaitis (1297 b.), J. Kalainė 
(1151 b.), J. Zakarauskas (1045 
b.), C. Mackė (839 b.) ir A. Am- 
brazevičia (886 b.).

Balsų skaitymo komisija:
V. Pašhauskas,
J. F. Vilis,
Frank J. Prnsis.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

IŠ BRIDGEPORTO.

IŠ BRIGHTON PARK.

Antradienio vakare, Lapkr. 
16 d. parapijinėj svetainėj T. 
F. skyrius surengė prakalbas. 
Kalbėjo kun. P. Bnčy.s, “Drau
go*’ redaktorius. Aukų tris
dešimts keturi žmonės sudėjo 
$100 su virš. / Rep.

Lapkričio 7 d., š. m., Šv. 
Jurgio parapijos svetainėj Vi
sų šventų pašelpinė draugija 
laikė mėnesinį susirinkimą, 
kuris buvo skaitlingas. Pirmi
ninkas p. A. Mazilauskis ati 
darė susirinkimą ir iššaukė 
valdybą. Po to skaityta pro
tokolas ir svarstyta bėgantieji 
draugijos reikalai.

Raštininkui perskaičius laiš-

A. f A.
TEKLE MACKIEVICH

Mirė Lapkr. 17, 1920, 
7:15 išryto, sirgo 12 metų 
Paliko dideliame nuliūdi
me sūnūs Justina, Alek
sandra ix Zenoną ir duk
terį Heleną Kaminskiene 
Lietuvoj dukteris Filome
na Mackievičaitė ir Ste
fanija Kantautienė Rusi
joj Vladislava Savič.

Laidotuvės bus pėtny- 
čioj iš Aušros Vartų Baž 
nyčios 9 vai. ryte į šv. Ka 
zimiero kapines.

Velonės kūnas randasi 
po num. 2342 S. Leavitt 
St.

Giminės ir pažįstami 
nuoširdžiai meldžiami da
lyvauti laidotuvėse.

Labai Svarbu North Sidiečiams!
Rengiamos Nepaprastos

PRAKALBOS!
Ketverge, Lapkričio-Nov. 18, 1920

Šv. Mikolo Parapijos Svetainėj, 1644 Wabansia Avė.
Įžanga Veltui.Pradžia 7:30 vai. vakare

Kalbėtojai bus labai žymus-kurie suteiks gana daug žinių apie dabartini Lietuvos 
stovi ir Lietuvos priešus.

Kas Lietuvis kas trokšta Lietuvai laisvės lai atsilanko. x

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS , 

Ofisas Didmlestyj
29 So. La Šalie Street 

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

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-iid Street

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2552 
Valandos: nuo 4 iki 6 po piet ir

nuo 7 iki 9 vakare „

------—--------------- -------•»-<
A. PETRATIS S. FABIJONAS

A. PETRATIS & C0. 
Mortgage Bank

REAL ĖST ATE—INSURANCE
Europeau American Bureau

Siončia Pinigus, Parduoda 
Laivokortea 

NOTARUUSA8
809 W. 35th S'?. Chlcago, UI. 

Telephone Boulevard #11

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

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

Tel. Pullman 342

ĮTel. Harrison 6688
DR. L. C. BORLAND

i 209 S. State Str. Kamp. Adams
ĮValand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10 
i vai. ikt 12 dieną.

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

«■

Phone Seeley 7439
DR. I. M. FEINBERG

Gydo specialiai visokias vyrų ir j 
moterų lytiškas ligas.

2401 Madison St., kampas Wes
tėm Avė., Chieago.

Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak.
•

Tel. Yards 6666 Drover 8448
Dr. V. A. SZYMKEVICZ

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akušeras.

3203 S. Halsted St. Chieago,
Valandos: 10—12 19 ryto 1—2 Ir 
6—8 vakare Ned. 10—12 iŠ ryto.

S. D. LACHAWICZ
LIETUVYS GRABORIUS

I
Patarnauju lalddtuvėae koplglausla. net 
kale meldžiu ataiSauktl, o mano darbi 
busite užganėdinti.

2314 W. 23rd PI. Chieago, III.
Tel. Canal 2199

Mimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiimiiiiimimiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii

I DIDELIS VAKARAS
= Lietuvos Vyčių 4-ta kuopa rengia labai žingeidų vakarą =

| Sekmadienij, Lapkr. 21,1920 |
| Dievo Apv. Par. Svet. Union Avė. ir 18-tos Gatve. 1 

| Pradžia 8 vai. vakare. f

| L. Vyčių 35 ta kuopa atvaizdins |

| Naują Teatrą “Paklydėlio Kelias” |
= 4 Aktų gyvenimo vaizdelis =

= L. Vyčių 4-tos kuopos choras papildys programa gra- E 
iš žiomis dainelėms. Vakaras bus tikrai gražus ir užirnan- = 
E tis todėl kviečiame visus L. Vyčių 4-ta Kuopa, s

niiuiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiimiimiiiiitiiiiimimmmiiiiiiim

< HumanFactorsinGood Service
Prie kiekvieno telefono sujungimo yra trys vpatos, 

kurios šaukia, operatorka ir žmogus, kuris atsako.
Telefono vartotojas turi lygia dalį su operatorka ge

rame patarnavime.
Žinojimas numerio šaukiant, greitas atsakymas ir ai

škus kalbėjimas per telefonų yra tai dalykai reika 
lingi prie gero patarnavimo.

Turint 30,000,00 šaukimų kasdieną, milijonas telefo
no vartotojų gali patv^ pagerinti Bell Svstemą te-

' lefono patarnavimą.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

E A-TE-f QUICKLY

10c-30c-60c Buteliai ar Proškel 
LABAI GEROS DEL

GALVOS SKAUDĖJIMO

PAPUDINEV*' PAMĖGINK

DIDŽIAUSIA ĮIETUVISAA KRAUTUVĘ RHICA60JE

PNASL (JUBBN KONCBKT1NA

NEMOKĖSI pinigus bereikalo
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Cbicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbam# yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Sliubi- 
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
bysČių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikaliskus instrumentus atsakančiai

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

Telefonas: DROVER 7309i


