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Per t rauktos Taikos 
LENKUS APIMA NEAPSAKOMA 

- BAIME / 
N 

Varšava Giriasi Laimėjimais 
Lietuvoje 
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os Bolševikų su Lenkais Rygoje 
i . ,. i •* • i . - • • • • • • • • i . > l | l / • • I •— • • — 

PADĖKA AMERIKOS LIE
TUVIAMS. "< 

LENKAI NEPILDO BOL 
'ŠEVIKŲ REIKALAVIMŲ 

Be Balakovičo, matyt, gaus ir 
Lenkai. 

-B>[ sojnijdj OUBUIB^B rjupfĮBa 
-ruomenę, vakaruose ir šiau-
rvakaruose nuo Kijevo. Apsi-

jdirbusi atsisuks, prieš Lenkų 
proteguojama BalakoviČą. 

Anot žinių iš Varšavos, iš-
Londonas, Lapkr. 23. — įl$ft pietrytinio Lenkų fronto 

tūkstančiai pabėgėlių liejasi 
I_enkų pusėn. Jie bėga nuo 
atmaršuojančių ten bolševikų 
legijonų, kurie / kaip kokia 
baisi vilnis varosi pirmyn ir 
užima vis didesnius žemes 
plotus. 

Bolševikų su Lenkais taikos 
tarybos Rygoje pertrauktos, 
įkuomet Lenkai su vylė bolše
vikus ir pasižadėję neišpildė 
jų reikalavimų. Apie tai pra
nešama iš Varšavos. 

Armisticijos sutartimi Len
kai neturėjo ineiti neutraliu 
tžemės ruožan Ukrainijos šo
ne ir kitur. Bet Lenkai to ne
žiūrėjo. 

Atnaujinus taikos __ konfe
rencijų Rygoje, bolševikų de
legacija Lenkų, pareikalavo 

N paaiškinti, kodėl jie taip el
giasi, kodėl peržengia armis
ticijos sutartį. _____ 

Nubartiems Lenkams buvo 
pasakyta, kad jei jie nori tai
kos -su sovietine Rusija, te£u 
pildo sąlygas. 

Varšava pasižadėjo pasitai
syti. Lapkr. 14 d. sutiko, kad 
iš neutralių plotų Lenkų ka-
ruomenė bus atšaukta. Raš
tu pasižadėta tų padaryti ligi 
Lapkričio 20 d. 

Nepildo pažadėjimo. 

Praėjus Lapkr. 20 d. pasi
rodė,, kad Lenkai nepildo savo 

Lenkai turį vilties. 

Toksai dalykų stovis Len
kus begalo baugina. Nežiū
rint to, Lenkų valdžia, kaip 
sakoma iš Varšavos, turi i l 
ties, kad pertraukia Rygoje 
konferencija bus atnaujinta. 
Nes Lenkai kuoveikiaus išj>il-
dvs reikalavimus. Îr imsis ki-
tokių galimų priemonių, kad 
tik nesuerzinti bolševikų. 

% 
4tVargšė" taryba. 

Iš Vilniaus pranešta, jog 
Tautų Sąjungos taryba nieko 
nenuveikusi sustabdyti Lenkų 
-Lietuvių mūšius, kokie Len 
kams atsipriklinę. 

Taryba Kaunan pasiuntusi 
komisijonierius. Iš Kauno tie 
skubinasis keliauti Vilniun 
pranerti Lenkauisr kad jie 
liautųsi atakavę Lietuvius, 

pasižadėjimo. Tad bolševikų J ne.s pasekmės busią blogos. 
delegacijos pirmininkas Joffe 
vakar pranešė Lenkų delega
cijos pirmininkui Dąbskiui, 
kad sovietinės Rusijos val
džia atsisako toliaus vestį tai
kos tarybas su Lenkais. 

Tokiuo būdu konferencija 
/ pertraukta neapribuotam lai

kui. 
Iš Varšavos kitoje depe-

šoje pranešta, jog Lenkai 
jau atitraukia savo karuo-

« menę iš neutralių ruežų. Ir 
apie tai kuoplačiausia skel
bia. Taip daroma, kad" nu
silenkti bolševikams. 
Lenkus tad, anot žinių, ap

ėmė neapsakoma baimė. Tuo-
jauš suskato jie kiek galima 
prisitaikinti prie armisticijos 
sąlygų. Tik nežinia, ar bol
ševikai tuo pasitenkins. 

Koncentruojama karuo 
menė. 

•^Skaitlinga bolševikų armija 
koncentruojama ir jau prade
da veikimų prieš Baląkovičą, 
kurio karuomenė yra globoja
ma Lenkų. 

Balakovič veikia armistici-
jinėj neutralėj juostoj. Šali
mais jo ikaruomenės stovi Len 
kų karuomenė. 

uo Vyriausiojo Lietuvos 
Gynimo Komiteto yra gauta 
paskelbimui laikraščiuose to
kia kablegrama: 

Ačių Amerikos Broliams ui 
gausias aukas. Lietuva suju
do, kaip nekados: ginkluojasi, 
organizuojasi, eina partizana
is, savanoriais;, kiekviename 
valsčiuje komitetas, duoda
mos didžiausios aukos, remia
ma valdžia. Dvarininko Želi 
gowskio Lenkai viena kartą 
sumušti, sulaikyti. Reikia juos 
pribaigti ir išvyti Trūksta 
ginklų, šiltų rūbų. * Padėkite, 
Broliai! amžinai laisvi busi
me. Dvarų' ponams yneatiduo-
sime, savo šėmę apginsime. 

Vyriausias Lietuvos Gyni-
mo Komitetas. 

AR LIETUVA BUS PRI
IMTA TAUTŲ SįJUN-

> GON? 
Geneva, Lapkr. 23. - jTau-

'tų Sąjungos suvažiavime va-' 
kar daug laiko praleista ap
tariant Ariaėnijos likimo 
klausima. Prisiminta, kad 
0 Tr i i " i * • 'tralines Europos monarchijas, 
Suv. Valstijos paimtų Arme- T_. , • . . . 

anot Kerenskyo partijos, orga
no Voflia Russii, leidžiamo 
mieste Pragoj. 

Tasai laikraštis tvirtina tu
rįs autentinių informacijų, jog 
tam suokalbiavimui vadovau-
ja Vokiečių pusėje gen. Lu-

nijos manadatą, tuomet ta ša-
'lis prasigyventų Amerikos lė
šomis. Taippat buv© tariama
si Armėniją apginti nuo Tur
kų ir Bolševikų. 

Tautų Šąjungon įstoti iš
reiškė norą Suomija, Estija, 
Latvija, Lietuva ir L u x e m b u r - j ^ o r f f

i ; . 51 R u ^ T? «*«• 
gija. Tų šalių pareiškimai pa- B l s k u P s k l -
duoti aptarti suvažiavimo ko
mitetui. 

Toji kablegrama pasiųsta r§ 
Kauno penktadienį" ir gauta 
vVashingtone šeštadienį. 

Jonas Vileišis, ^ ^ 
Lietuvos Atstovas Amer. 

Lapkr. 20, 1920. y 

KONSTANTINAS ESĄS SU 
SINEšIME SU KAIZE

RIU, v 

Jisai losiąs dvejopą rolę. 

Bolševikų legįjonai baigia 

Komisijonieriai pavažiavę 
geležinkeliu ant Vilniaus tu
rėjo sustoti laukuose. Nes at
radę sugriautus tiltus. 

Prasidėję mūšiai. 

Tuo metu, kaip praneša 
Varšavai Vilniaus uzurpato-
y t 

rius Zeligowski, Lietuviai pa
kėlė puolimų prieš Lenkus į-
vairio^e fronto dalyse> 

Anot Zeligowskk), Lietuviai 
vietomis pasivarę pirmyn. 
Bet Lenkai pakilę -kontrata-
kosna ir paėmę Giedraičius ir 
Švenčionėlius., * 

Musių metu buvus apšau
dyta ir pati Tautų Sąjungos 
tarybos komisija. Pastaroji 
tad apsistojusi* keietai /dienų 
itikantuose, negalėdama vei
kiau pasiekti Vilniaus Lenkų. 

Komisijonieriai bijosi išei
ti iš traukinio vagonų, kuo
met netolimais kulkasvaidžiai 
trata ir armotos visokiais BaJ-
sais baubia. ' 

Devynios bolševikų divizijos 

^ Pasiremiant Lenkų suran
kiotomis iš įvairių "y versmių 
žiniomis, Borisovo apylinkės-
na bolševikai sutrlbukę 9 di
vizijas. Tai vis prieš Baląko
vičą. 

\ Berlynas, Lapkr. *23. — Vie 
nas žymus Vokietis, gugryžęs 
iš Šveicarijos, kur ilgokas*lai 
kas jisai gyveno, pasakoja, 
jog buvęs Graikijos karalius' 
Konstantinas esąs nuolatiniam 
susinėsime su buvusiu kaize
riu arba jo namiškiais. 

Tasai Vokietis, judamas 
Šveicarijoje, daugel kartų ap
lankęs rezidenciją Luzernėj, 
kur gyvenąs Konstantinas. 

Kuomet vieną karią Kons
tantiną aplankęs prancūzas 
laikraštininkas, buvęs Graikų 
karalius jam pareiškęs, kad jis 
nesutinkąs sû  kaizerio politi
ka ir visas laikas buvęs prie
šingas, kad Graikija pakiltų 
karan Vokietijos pusėje. 

Laikraštininkas tai girdė
damas tik nusijuokęs.-

Dvejopa rolė. 

*' Konstantinas.'' pasakojo, 
jis, " lošia dvejopą rolę. Jis 
'yra nuolatiniam susinėsime su Į* 
svainiu (kaizeriu), seka jo 
nurodymais ir mėgina dar už
siginti to savo pasielgimo. 

"Juk karo metu tasai pat 
Konstantinas buvo reikalavęs 
Graikų kabineto pakilti ka
ran prieš talkininkus^. Ir šian
die jis tokius niekus kalba. 

"Matyt, jis mano, kad 
žmonėms trūksta galvos ir at
minties. Reikia nepamiršti, 
kad j}sai nedovanai buvo pra
gintas Šveicarijon." 

VOKIECIŲ-RUSŲ MO^AR 
CHISTINIS SUOKALBIA-

' • VIMAS. 

Ludendorffas norįs atgaivinti 
centrales viešpatijas. 

Berlynas, Lapkd. 23. — Ru
sai ir Vokiečiai reakcionie
riai yra padarf milžinišką suo-

Jcalbį su tikslu atgaivinti cen-

PERSPĖJIMAS KELIAU
JANTIEMS LIETUVON 

PER LATVIJį, 
. i 

Iš kauno nuo užsienių rei
kalų vice-ministerio Petro 
Klimo gautas toksai praneši
mas": • « Ungariją prijungiant prie a-

M Apskelbkite laikraščiuose, 
kad gryžtantieji iš Amerikos 
Lietuviai per Latviją, pinigus 
vežtųsi ne su savim, bet per 
banką. Latviai leidžia išsivež
ti tiktai aštuonis Šimtus auk
sinų. Kita atima." 

Keliaujantieji Lietuvon ga
li išsiimti čekius iš Lietuvos 
Misijos New York^ ant Vals
tybės Iždinės Kaune, arba 
gali lygiu būdu ir per kitas 
įstaigas išsipirkti čekius. * 
\ Lietuvos Inform. Biuras. 

MINISTERIU PIRMININKU 
TURfcS KONFERENCIJĄ. 

NBus aptariamas klausimas 
x Graikijos karaliaus. 

Ir štai ką rašo: 
"Politjkiniuose pienuose pa

žymėta, kad pirmiausia, turi 
įvykti Vokie#ų-Rusų unija, 
paskui sąjunga su Ungariją. 
Pageidavimai (tikslai) yra 
trys svarbiausieji-./Atgaivinti 
^idžiulę 'Rusiją, suskaldant 
Lenkiją ir Rumuniją,-ir anek
suoti Galiciją; atgaivinti Vo
kietiją prie jos prijungti da
lis Lenkijos, Austrijos ir Če
koslovakijos; įsteigti didelę 

Londonas, Lapkr. 23. — 
Buvo tikėtasi kokių norsnuo-
tikių Dubline, Airijos sosti
nėje, kuomet nesuvaldoma 
Anglų mflitarinė policija te-
nai* per keletą naktų terori
zavo gyventojus. Policija nak
timis laužėsi į viešbučius ir 
net į privatinius namus paža
dindavo gyventojus, aštriai 
juos išldausinėdavo, grūmo
davo revolveriais, atlikdavo 
kratas. 

Tuo keliu* policija ieškojo 
sinn-feinerių. 

Netekta kantrybės. 

Tokio teroro metu stjaiga 
prieš praeitą sekmadienį nak
tį Dubliną apnyW ginkluoti 
siim-feineriai ir nužudo 14 
buvusių Anglų armijos oficie-

nos dalie. Slovakijos; Runin- t u - V i e i ? 1 i š .?H ^au. ^ 7 ° ne" Praneša, jog Airijoft siunčia-
nijo$ ir Jugoslavijos. Kadan 
gi Italija palanki neutraly-
bei, tad už tai jai užmokėti 
dalimi Jugoslavijos ir pieti
ne dalimi Prancūzijos. 

v 
Militarinė organizacija. 

ganizacįjos pavestas Bavarijos 
pulkininkui Bauer. Tasai dar
bas jau pradėtas. Pirmiausia 
Austrijoje turi but pakelta re
voliucija ir diktatorium ten 
apšauktas gen. Kraus. Bavari
joje nudaryta mrritarinė orga
nizacija turi but pasiųsta pa-
gelbon generolui Kraus. Ben
drai su tuomi tu*i but pakel
tas puolimas ^)rieš Čeko-Slo-
vakgą iš Bavarijos ir Unga-

Paryžius, Ląpkr. 23. —Pran-jrijos, vadovaujant VokiečiųKo-
euzijos užrube^inių reikalij ] f icierams. 
ofisas painformavo Associa
ted Press korespondentą, kad 
Prancūzija buvusio karaliaus 
Konstantino gryžimui Graiki-
įon .nepriešysianti spėkomis. 
Tik bendrai su Anglija per
sergėsianti Graikijos gyven
tojus prieš pasekmes^okios 
galės įvykti sugryžus ten 
Konstantinui. 

Sako, Prancūzija su Angli
ja paskelbsianti Graikams, 
kad talkininkai atsisaką Grai
kiją remti finansiniai ir eko
nominiai, jei Konstantinas ap-
imsiąs sostą. 

ftfuo tikslu artimiausiomis 
dienomis Prancusajos ir An
glijos ministeriu. pirmininku 
turės konferenciją. 

=5T 

SaKoma, bolševikai nus
prendę, jo karuomenę sunai
kinti į skutus arba*tiesiog vy
ties per Lenkų liniją. 

^Lenkai žada Balakovičo ka« 
reivius internuoti, jei tie per-, 
eitų jų karo frontą. 

Paryžįna, Lapkr. 23. — 
Pranerta, jog buvęs Prancūzi
jos prezidentas Deschanel jau 
pasveikęs ir veikiai sugfy-
šiai gyventi, čionai. i "i 

"Tie pienai pirmiausia bu
vo suformuluoti įpraeitp Kovo 
mėnesį ir galutinai patvirtin
ti Rugsėjy. _Juo tikslu tary
bos buvo vedamos Muniche, 
Viennoj ir Budapešte. 

Dirbdinami pinigai > 

To visa-išpildymui nutar
ta pasigaminti klastuotų pini
gų — poperinių rublių, kifuo, 
niet išleistų Rusijos dumoš. 
Tų pinigų atspauzdmta 2 mi
lijardu rublių ir jų dalis jau 
paleista apyvarton." 

Pastaromis dienomis Vokie-
čiij valdžia susekė spaustuvę, 
kur buvo spauzdinami klas-
tuoti Rusų pinigai. 

Volia Rossii žada dar dau 
Prancūzai yra nuomonės, l^iau pranešti-žinių apie Vo-

kad Graikai per plebiscitą di- kiečių^ ir Rusų reakcijonįeriij 
džiuma balstį .pareikalausią suokalbiavimus ir veikimus. 
Konstantino. 

Baisios Skerdynės Žmonių 
/ 

Dubline / 

Anglija Siunčia Daugiau 
Karuomenės Airijon 

26 NUŽUDYTA, APIE 70 
x SUŽEISTA. -

Trukšmas Anglijos parla-
/ mente. ^ 

miesto Croke parkan, kur bu
vo žaidžiama kojiniu sviedi
niu. 

Žaismaviefėj7 buvo suąjrinkę 
^apie 15,000 žmonių. 

Kareiviai tad tą minią už
puolė ir paleido darban kul-
kasvaJdžius, kuomet nenorėta 
jų įsileisti parko vidun. 

Įvyko baisios skerdynės. 
Nelengva patirti, kiek ten 

žmonių žuvo ir sužeista. Tik 
kiek paskiau pranešta, jo$, 
skaitant ir nužudytus oficie-
rus, žuvę 26 žmonės ir apie 
70 kitų sužeista. 

tarnavę armijoje, kiti dar. 
^Užpuolikai tuos' Anglus o-

ficierus nužudė tiesiog jų na
muose. 

Po šito baisaus nuotikio 
anksti ryto ir paskui dieną 
pašaukta Anglų karuomenė 

"Sudarymas militarinės or- gaudyti tuos žmogžudžius. 
Įvairiose miesto dalyse per 

dieną šaudytasi. 
Anglai degė kerštu, kuo

met negalėjo susekti 'žmog
žudžių, j -

Užpuola žaismavietę. 
Tad keliolika armijos auto

mobilių su kareiviais ir kul
kasvaidžiai s .pasiųsta šalimais 

Trukšmas parlamente. 

Po to baisaus nuotikio Du
bline išnaujo p'rasidėjo apsi
šaudymai. Su miestu susisie
kimas per naktį nebuvo gali
mas. 

Pirmadienį susirinko čia par 
lamentas. 1^1 tų skerdynių 
pakeltas toks trukšmas, kad 
sesija pertraukta. 

Kai-kurie vietos laikraščiai 

ma daugiau karuomenės. Nes 
tenai reikia laukti didesnių 
baisenybių. 

Nužudytas kunigas. 

Aną dieną teroristai Bushy 
Parke, Galway (Airijoje), bu
vo pagrobę vietos kleboną, 
kun. Griffin, ir nežinia kur 
išgabenę. 

Užvakar netolies Galway 
vienoj neap)cyventoj vietoj 
atrastas kunigas nužudytas. 

IŠv. Juozapo parapija Bus
hy Parke šiandie meldlšiasi 
ties savo klebono kentėtojo 
palaikais. 

LIETUVOS ŠAULIįĮ PA
DĖKA, / 

_ N 

AUDRA EŽERUOSE. 

VVasbipgton, Jmpkr. 23. — 
Pranešta apie pakilsiančią 
smarkią audrą didžiuliuose e-
žeruose. 

Šiandie, Lapkričio 20, gavo
me iš Kauno nuo Šaulių Są
jungos sekantį kabelį: 

šimtas tūkstančių auksinų 
(siųsti Rūgs. 25, 1920) ir du 
šimtai tūkstančių auksinų 
(siųsti Spalio 27, 1920) gauta. 
Širdingas ačių amerikiečiams. 
Šauliai žymiai sustiprėjo. Tei
kia žymią atramą priešui. PA
DĖTIS GERĖJA. NEPA
LIAUKITE MUS ŠELPC. 
(pasirašiusi-) šaulių Centro 

6aulki keliose vietose pa
dėjo mūsų reguliarei kareivi-
jai numušti- priešą. Šauliai 
laiko apie 60 varstų fronto. 
Šauliai suseka priešus šiapus 
linijų ir demoralizuoja užim
tose vietose u£ linijų. Ame
rikos Lietuviai, gelbėkite Lie
tuvos Šauliams. 

Jonas žilius, 
Šaulių Sąjungos narys ir 

\ - įgaliotinis. 
257 West 71st Street, 

New York City. 

D'ANNUNZIO PRIEŠINASI 
TAIKAI. 

Fiume, Lpkr. 23. *— Itali
ja su Jugoslavija padarė tai-
ną Adriatiko pakraščių klausi 
me. Tai taikai priešinasi vie
tos uzurpatorius d'Annunzio. 

PINIGŲ KURSAS, 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Lapkr 22 
buvo tokią̂  aulig Merehants Lo&n 
and Truat Co.: 
Anglijos sterlingų avarui $3,47 
Vokietijos 100 markių 1.48 
Lenkijos 100 markių .35 
Lietuvos 100 auksinų 1.48 
Prancūzijos iįž $1.00 16 f r. 50 
Italijos už $1.00 261. 50 

iiiiiiiimiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiHiNi 

PRANEŠIMAS. 
Padėkonės Dienoje (Thank-

sgiving Day), Lapkr. 25, die
nraštis "Draugas" neišeis. 
Sekantis numeris bus Išleis
tas užporyt, Lapkr. 26 d. ' 

y 

/ 
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kasdieną išskyrus nedėldlenius. 
PRENUMERATOS KAINA: 

CHICAGOJ m UŽSIENYJE: 
l i t a m s $8.00 
Pusei Meta . . . . . . . . . . . . . . 4.00 

SU V. V ALST. 
Metams . « . . w » $6.00 
Pusei Meta . . . v . . . . . . . . . . 8.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nue Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 

. senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iiperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba {dedant pinigus i 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley Ave., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
•< »̂- _ "=*^S< ":WfC' 

Padėkos Diena. 

ir silpnas. Kas žin ar Wil-
sonas šiandien % nesigaili, kad 
įvedė Amerika į Europos ka
rą. Vokiečių armiją Wilso-
nas įveikė, bet Angių diplo
matijos neįveikė. Tečiaus jis 
butų galėjęs ją įveikti, jei bu
tų mažiaus atsidėjęs savo ga
bumais, o daugiau pasirėmęs 
tais doros įstatais, kuriuos 
pats labai iškalbingai skelbė. 

Plebiscitas Vilniuje. 

Tarp gražiųjų Amerikos į-
pročių, gangreit pats gražiau
siasis yra paskirti kas rude
nį vieną dieną, kad joje šios 
šalies gyventojai dėkotų Die
vui už malones. Tas įprotis 
prasidėjo kada Amerika te
bebuvo tik laukininkų šalis. 
Jis neišnyko nei tada, kada 
Suvienytos Valstijos užėmė 
antrąją vietą pasaulio pra-
monijoje. Prezidentas visuo
met Lapkritije kviečia drau
gus piliečius pakelti mintis 
nuo kasdieninių žemės rūpes
čių į augštesnę dvasios sryti 
ir priplotą prie žemės mintį 
ištiesti sulig viso jos gražu
mo! 

Kitais metais prezidento 
Wilsono balsas kviečiantis pa-
dėkon būdavo iškilmingas, 

• • stiprus ir turiningas. Ypač 
pernai jis buvo lyg vyskupo 
raštas pilnas apaštališkos dva
sios, Šįmet prezidento Wilso-
no raštas yra trumpas ir skys
tas. 

Atmetus ceremonijalę įžan
gą ir tokią pat užbaigą šįme-
tiniame prezidento rašte be
lieka tik du sakiniu. Viename 
išreikšta džiaugsmo, kad A-
merikos demobilizacija įvyko 
gerai; antrame pasakyta, kad 
perversmė.s trokštančių gaiva
lų agitacija nepasisekė taip 
kaip jie norėjo. Gera, žinoma, 
ir tiek. Jeigu šios šalies val
dytojas jiorėjo pasakyti tuo
du daigtu gerai padaręs savo 
žemei šiais pastaraisiais me
tais, tai pripažįstame, kad 
tiesą pasakė. 

Bet jis nepasakė, ar tapo 
pasiekti didžiojo karo tiks
lai, ar įvyko ta laisvė, tas 
miltarizmo prašalinimas, tas 
slaptas diplomatijos panaiki
nimas, tas prislėgtųjų tautų 
paliuosavimas, už kuriuosWil-
sonas šaukė Amerikos jaunuo
menę kariauti! Jeigu tie visi 
daigtai butų įvykę, tai kitaip 
butų kalbėjęs prezidentas šį
met Jug jis butų turėjęs mus 
pakviesti, kad už tuos geru-

J mus padėkotume labiau negu 
už demobilizacijos pasisekimą 
ir bolševikų suvaldymą Ame
rikoje. Prezidentas nekvie
čia mus dėkoti Dievui už tuos 
dalykus dėlto, kad tų dalykų 

. neįvyko. 
Jis jaučia ir žino, kad didy

sis karas, į kurį jis mus pašau-
- kė Balandije 1917 m. paliko 

Amerikai 150.000 lavonų jau
nų užmuštų vyrų ir 30 mili
jardų išdėto pinigo ir nepa
siektus tikslus. Pernai šiuo 
laiku prezidentas dar turėjo 
vilties, šįmet nei jis jau jos 
neturi. Dėlto jo raštas trumpas 

i • 

pwiue*» Trečiadienis, t apkr . 24, 1920 
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Povilo Matulionio 60 m. Sukaktuvėms 

Iš telegramų jau žinoma, 
kad Tautų Sąjungos suvažia
vimas Genevoj sutiko praves
ti plebiscitą Vilniuje. Talki
ninkai ten siunčia karuomenę. 
Pasiunčia karuomenę ir Ispa
nija. Šita užima S. Valstijų 
vietą. Ir jei talkininkai pa
siunčia Vilniun karuomenę, Len 
kų karuomenė iš ten turi pa
sišalinti. Bet nėra žinių, ar 
tas bu§ padaryta. 

Sąjungos suvažiavimą* su
galvoto plebiscito klausimo 
visai nesvarstė. Tik pasirem
damas T. Tąjungos tarybos 
informacijomis, parėdė pasiųs-
sti karuomenę. Suvažiavime 
tad pasirodė tokių daiktų, 
kad kai-kurie delegatai buvo 
pareikalavę paaiškinimų. 

Pirmiausia pietinės Aprikos 
delegatas lordas Robert Cecil 
pareikalavo, kad Sąjungos ta
ryba paskelbtų viešai visus 
jos žinyboje esančius raportus 
Vilniaus klausime. Tie rapor
tai tarybai inteikti jos komi
sijos, kuri su Lenkų siekiais 
trankosi po Lietuvą. 

Paskui Šveicarijos prezi
dentas Motta ir pakliudė tą 
pagarsėjusią Sąjungos tarybą. 
Nors jis neprisiminė Lietu
vos, bet paklausė, kodėl tary
ba nepaduoda suvažiavimui 
raportų patvirtinti, bet tik 
painformuoja suvažiavimą a-
pie atliktus savo darbus. 

Lordas Cecil smarkiai ko
voja prieš slaptį diplomatiją. 
Matyt, jis mano, kad tarpe 
tarybos ir Lenkų gali but ko-
kių-nors negeistinų slaptų su
tarčių, skriaudžiančių sietuvą. 
Tad jis ir reikalauja, kad vi
si Vilniaus klausime, ty. Lie-
tuvių-Lenkų ginčų klausime 
dokumentai butų paskelbti 
viešai. 

Vilniaus klausimas T. Są
jungos įarybos taip suveltas, 
kad nelengva šiandie surasti 
atatinkamus posmus. Tik tiek 
žinoma, kad plebiscitas įvyks, 
ir kad Lenkai tikisi pagrob
ti kaip Lietuvos sostinę, taip 
plačias Lietuvos teritorijas. I 

Nėra žinoma, kaip į tą len
kišką plebiscitą atsineša Lie
tuvos vyriausybė ir pati Lie
tuva. Bet yra žinoma, kad A-
merikos Lietuvių visuomenė 
tam priešinga. Kaip Suomiai 
yra priešingi T. Sąjungos pa
rėdytam plebiscitui Aland sa
lose, taip Lietuviai yra prie
šingi plebiscitui Vilniuje. 

Jei Tautų Sąjungai rūpėtų 
tautų laisvė ir Europoje san
taika, ji butų rimtai pasvars-
čiusi tą klausimą. Butų įsiti
kinusi, kad Vilnius priguli 
Lietuvai ir nieko nepadės ple
biscitas. Lietuva visais laikais 
darbuosis atgauti Vilnių nuo 
užpuolikų. Todėl tenai karo 
audra visais laikais grūmos 
ir bus neišvengiama. Tai kuo-
geriausia žino visi tie, kurie 
vadovauja Tautų Sąjungai ir 
tos tarybai. 

Bet Sąjungai nerupi tautų 
gerovė ir santaika. Pirmojon 
vieton ji stato savo nepasoti
namąjį, kraujo ištroškusį mi-
litarizmą, ankstai surištą eu, 
imperijalizmu. Nori didelės 
Lenkijos. J i nuomoniauja, kad 
imperijalistinė galinga Lenki
ja neleis Vokietijai susidrau-

(19«0^VIH-5) . 

gito mūsų gamtinittJM) ir 
lietuvybės danbutftojo 60 me
tų sukaktuvių proga pasinau
dojame patiest keletui broių 
iš jo asmens gyvenimo ir gam
tos tyrinėjimo darbų. 

Matulionio Stasio Povilas 
gimė 1860 m. Bugpjučio* mėm 
5 d. Kupiškio miesteŲr vals
tiečių šeimoje, paskutiniu iš 
gyvenusių 8 vaikų. 

Pirmus mokslus įgijo namie 
ir 7 metų jau savo beraštei 
mokinai skaitė Valančiaus 
knygute^ ir šventųjų gyveni
mus. Vieną saitą rudenio rytą 
per . gruodą basas pabėgo 

i — . . — 
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mokyklą kitame miestelio 
krašte, nes tėvai dar neleido. 

1873 metais įstojo į Dina-
barko realinę mokyklą. Nuo 
3 klas., tėvui mirus, vyresnia
jam broliui pavargus, turėjo 
savo uždarbiu mokslus eiti, be
mokydamas kitus. 

Jam mokslas ėjo gerai, bu
vo stipenduojamas. IV klasėj 
pradėjo rašinėti rusiškas, kla
sėje skaitomas, eiles ir lietu
viškas — atostogomis Kupiš
ky skaitomas iš rankraščių. 

Pabaigęs realinę mokyklą ir 
neturėdamas lėšų eiti aukštes
niajam mokslui, 3-jis metus 
mokė dvaruqse dvarininkų 
vaikus, iš ko susidėjo pirmiems 
metams pinigų. 1885 m. įsto
jo į Petrogrado Miškų Insti
tutą ir 1889 m. baigė stipen
duojamas. 

Besimokydamas Rusų mo
kyklose, nė vieną dieną ne
pamiršo apie Lietuvą ir Lie
tuvius; kur tik sutikęs Lie
tuvį, jį žadino ar kalba, ar 
slaptai įgytomis knygutėmis. 
Bar realinėje mokykloje iš įo 
išvydo ir kunigas J. Tuinas 
naujųjų slaptų Liet. knygelių. 
Institute jam buvo pažystami 
visi Lietuviai: Jonas Spudu-
lis, R. Šliupas, Baltromaitis, 
E. Volteris, V. Matulaitis ir 
kiti. Visur prisidėjo prie ža
dinimo, prie tautinio darbo. 
Tada bendradarbiavo su Jonu 
Šliupu, leidusiu Amerikoje u L . 
Balsą". Patį Juozą Pilsudskį 
bemaž nesulietuvino, sulietu
vinęs jo draugą iš Vilniaus 
Konst. Gomulickį, išmokusį 
Lietuvių kalbos. 

Jam /dalyvaujant, buvo už
megzta daugybė Lietuvių jau
nimo slaptų ir viešų ratelių ir 
draugijų. Jonui Sįaugaičiui 
Varšavoje'padėjo varyti Zoo
logijos Botani#osMajevskio Žo 
dyne Liet., sk. Petrapilio Geo
grafijos Draugija buvo išrin
kus jį savo nariu korespon
dentu už etnografines apie 
Lietuvius žinias. 

Baigęs institutą, stojo tar
nauti girininko (liesničiaus) 
pagelbininku prie Petrapilio 
Pskovos valstybės turtų. Jau 
1894 metais, Balandžio 24 d. 
ftuvo iš netyčia, be žinios di
desnės vyresnybės, perkeltas 
jaunuoju taksatoriu į Vilnių ir 
tuojau vedė ir su savo""jauna 
žmona, Negirdėjusią Liet. kal

bos, brido per/Lietuvos miš
kus ir kaimus. 

Vilniuje sutelkė 12 Lietu
vių i r įkųrė slapią Lietuvių 
draugiją atgaivinti Vilniuje 
lietuvybei; 1895 metais jau 
pradėjo toji draugija kovoti 
del Šv. Mikalojaus bažnyčias, 
, Į VŲnių 1897 m. atvyko bro
liai Vileišiai, Smetona ir, kiti, 
ir darbas ėjo sparčiau, gatvėse 
iųvo girdėti Liet kalba. Iš 
mažų vaikų jo duktė Mariu
tė — pirmutinė Vilniaus gat
vėse viešai prakal/bėjo lietu
viškai (1898 m.) — "pirmąja 
Vilniaus lietafaute" paskui/ją 
vadindavo. 

Tarnybos miškų srity dar
bas P. Matulioniui taip sek
davosi, jog ir senieji draugai 
ėmė atidavinėti jamv pirmeną: 
darbštumas, savaimiągas da
lykų ir gamtos tyrinėjimas ir 
ištirto suvartojimas visur jam 
tiesdavo platų kelią. Be to, jo 
nusidavimams padėdavo jo 
budo ruožas: maža nesiliauti, 
bet rinkti sunkesnius darbus 
ir juos savu laiku nubaigti 
tai, kaip lengvesniuosius. 

Susigriebus ministerijos vy
resnybei, kad Lietuvoje pa-
kjiuvo Lietuvis katalikas, no
rėjo būtinai iškeldinti jį iš 
Vilniaus; bet Matulionį jau 
gindavo ten visi, kam buvo 
reikalingas jo darbas — pa
tys Rusaį. 

Matulionis darbuodavosi vi
suomet už 2 žmogų: kaip Lie
tuvis' ir kaip miškininkas (gi
rininkas); ir abiems pusėms 
ištesėdavo. Kaip Lietuvis Vil
niuje buvo pirmuoju pirmi
ninku pirmosios lietuvių 
Susišeipimo Draugijos; čia 
jis išgavo iš lenkiškojo Vil
niaus miesto Pranciškonų rū
mus, kur susikūrė crviklasė mo 
kykla ir prieglauda; jis buvo 
režiseriu pirmųjų Vilniuje lie
tuviškų spektaklių. 

Tuo pat laiku 1906 met. pa
baigė botanikos fcodyną, 15-tos 
metų veikalą, neminint jau 
apie pirmukart išleistą 1903 
met. vieiai Vilniuje "Žuvių 
Kaleridorį". m 

(Pabaiga bus.). 
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JOHN MINSKAS 
į lETIJVIS APVCCATĄS 

Ofisas Didraiestyj 
30 So. LA Salle Street 

Kambaris 816 Tel. Central 1S84 
Valandos: 9 ryto iki 1 po piet 
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Automobiliai 
West Sides Ofisas 

2201 W. 32-nd Sfeeet 
Kerte Leavitt S t Tel. Canal 2562 
Valandos: nuo 4 iki 6 po piet ir 

nuo 7 iki 9 vakare 
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UETUVYS GRABORIUS 
Patarnauju laidotuvės© koplglausia. H*\ 

Kale meldžiu atsišaukti, o mano darbu 
Uflta užganėdinti. 

2 8 1 4 W . 2 3 r d P I . C h l o r o , U I 
T e l . C a n a l 2 1 t t 

— 

DR, 6, M. GLASER 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas 2149 8o. Morgan St. 
Kertė S2-ro St., Chicago, HL 

^ SPECIJALISTAS 
Moterišku, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki t po pietų, nuo 8 iki 8 valan-

r da vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po plet. 

Telefonas Yards 087 

= = 
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Dr. I. E. MAKARAS 
Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10000 So. Micuigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

plet, 6:30 iki 8:10 vakare. 
Resideacija: 10538 Perry Ave., 

Tel. Puilman 242 * 
II I I . II > II • Į . 
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V. W. RITOIlSKASJ 
I ADVOKATAS i 
Į Ofisas Didmiesty]: ^ 

29 South La Salle Street 
Kambaris 224 

Telefonas: Central 6800 
! > » • • • • • • » • 

* Vakarais, 812 W. 33rd St. 

L Telefonas: Yards 4681 
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08. S. MIKELIS 
LUOTU VAB 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas Ir Ojrventmo vieta 

2252 South Ralsted Street 
Ant rlrteas Vairavai State Bank 

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

Nedėliomis nuo 10 lkl 1 
Telefonas Tars* 1044 

i i i 

LIETDVOS GYNIMAS 
Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gynimą. 

Žaibo greitumu reikia susisiekti, susinešti su įvairiais 
centrais. Geresnieji arkliai paimti "Geležiniam Vil
kui." Kaip žuviai vandenrf, taip Lietuvai reikia au
tomobilių. 

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

Lietuvoje geras automobilius kair.r. c ja $1,000. A-
merikiečiai, sudarinėkite tūkstantines, kablegramu at
siųskite į lietuvių Prekybos Bendrovę Kaune ir tą 
pat dieną automobilius bus inteiktas nurodytai orga
nizacijai. ~ 

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

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių Lie
tuvos gynimo organizacijai! 

Tame reikale susižinokite su 

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

414 W. Broadway, So. Boston, Mass. 
Lietuvių Prekybos Bendrovės sėrininkai ypač pri

valėtų visose kolonijose Šitame reikale pasidarbuoti. 
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RAfcYKITtS AMERIKOS 
RAUD. KRY2IUN. 

LENKP ŽIAURUMAI PA
IMTOSE VIETOSE. 

Kaunas. X. 25. atvy&o į 
Kauną pasprukęs $ Lenkų ne
laisvės Rudziškių klebonas 
kun. Žemaitis ir papasakojo 
baisių dalykų apie Lenkų 
žiaurumus su Lietuvių inteli
gentais ir su lietuviškai kal
bančiais žmonėmis. Kunigas 
Žemaitis suimant buvęs labai 
muštas, apiplėštas i r pasmerk
tas sušaudyt. Lenkų paimtose 
vietose esą labai daug nuken
tėjusių Lietuvių kunigų, in
teligentų ir nemokančių len
kiškai kalbėt ūkininkų. Mar-

gauti su Rusija, ir sulaikys iš s k o n i ų kleb. kun. Raštutis, 
to šono 'pavojų, grūmojantį* legionĮokų ' primuštas, miręs 
vakarinei Europai. x 

Šitam atsitikime Tautų Są
jungos vadai apsirinka. Pave
dę jie Vilnių Lenkams nei ne
pasijus, kaip Lenkai kokią 
gražią dieną dums iš to Lie
tuvos miesto. Ir vietoje to 
"gudraus" apsidrau4imp va
karinei Europai ims grūmo
ti nauja kraujo sėja. 

Kažkas seniau yra pasakęs, 
kad tokia negudri talkininkų 
(nes jų yra Tautų Sąjunga) 
politika iš Baltijos šalių pa
darys naujus Balkanus. Taip 
ir buą. I 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T, STRKOL'IS 

CUNARDLINE 
Tiktai per 9 Dienas f 

HAMBURGE IR LIEPOJ* 
Per Anglija 

S. S. AQUITANIA Gruodžio 14 

Trečia Klasa kainuoja 
Hamburgą $125.00 
Liepoju $145.80 

Pridedama $5.00 Karęs Taxų. 
Yra lokalis agentas Jūsų 

Nueik pas Ji. 
mieste. 

Valandos: 1 iki 2 po pietų. 6 iki 8 
•ak. Nedėl. 10 iki 12 ryta. 
Itea. 2914 W. 48rd Street. 

Nuo ryto iki pUt. 
TeL Mcgtaley 2€» 

« J S > ^ » a > W ^ i į ^ Ū l į &^mtmmw^m^m^m*4mllmm^t0m^m+m^m*mt0mlm»*r 

T . . : . • i. • • g 

Telefoną* PnlJm 

Dr. *„ P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

108O1 S o . M i c h i g a n A v e n a e 
Ronetaad, M . 

VALANDOS: $ ryto Iki S vskar*. 
rel. P u i l m a n 8 4 8 ir S 1 8 0 . 
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Kobelių kleb. Čeglys sušaudy
tas. 

Valkininkų kleb. Karvelis 
niiike pakartas. Valkininkų 
Žydų rabinas nuvestas {tardyti 
nebegrįžęs. Labai primušti ir 
apiplėšti Nočios kleb. Kur-
minskas, Rodupės kleb. Mioevi 
čius ir kun. Cibulskis. Kiti 
kunigai suskubę pabėgti. Ker
šijant daug esą sudeginta Lie
tuvių godžių ir skyrium tro
bų. Tokio teroro, tokių' žiau
rumų ir plėšimų prie jokių 
okupantų nebuvę, 

Kauno "Lietuva 

Dr. A- L. Y u š k a 
1900 S. Halsted Str. 

Tel Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki « Tąkart 

Gyvenimas 
2811 W. 63rd Str. ' 

Tol Prospect 8466. 

iun tu 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po nųm, 

4729 So. Ashland Avenue 
gpecijalislas 

DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
i iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:10 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

Tel. CanaJ 6222 -

DR. C. K. CHERRYS 
I4etuvia Deutistas , 

(2201 West 22-nd A So. leavi t t Sts. 
Chieago. 

Llandąs 0:80 Ą. M. W U N. 
1:00 P. M. to 1:00 P. M. 

EQ0Q^0330Q3s$03Į 

JE£KE»KCHIKIHIIHII»HlaUI 
A. VILKAS ir B. KAZANAUSKAS 

REAL ESTATE 
Turime daug įvairių namų ant pardavimo norin

tieji įgyti savo nuosava namą reikalaukite nuo mūsų 
pilno surašo. Priduodami savo vardą pravardė ir ant
rašų per pačta. Skubinkite pasinauduoti iž progos, nes 
namus parluodame 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 
l Lietuva pagal "dienos kurso. Pinigus skolinama ant 
pirmo morgecio ir ant 6% nuošimčio. 

VILKAS & KAZANAUSKAS CO. 
- 2 2 4 2 W. 23 Place Phone Canal 1068 
. ^^^^^^^*^^^^^^^^^*^^^^^^^E^^^^^P^*^*^F^*^s>ap^Ps|į^p^psyšWaw 
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I NEPAPRASTA PROGA f 
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iki $300.00 už ~taip žema kaina kaip $35.00, ir dar " 
duosime dykai 12 pasirinkimui rekordų ir 200 adatų. 
Dauguma i i tų mašinų yra naujos i* garantuotos ant 
Dešimts metų. Norint žinoti geruma, reikia jas ma- * 
tyti. Nepraleiskite šios progos jų nematė, nes tikrai 
gailesįtes, nes tai gal vienas tokis atsitikimas gy
venime. Atsiminkite tiktai $35.00 už augštos rųiiss 
kvarantuota Victorolą. Męs taippat turime parduoti ; 
Dešimts tikros skuros tapestry Parlor Setus, šie se- ; 
tai yra nauji ir naujausios mados. Mes parduosime 
juo* už pirma pasiulijimą nežiūrint koks jis butų, : 

Storage Kaina n e s m u m s vieta yra reikalinga Jums apsimokės at-
Tiktai $35.00 važiuoti nežiūrint kur Jus gyvenate. Pristatymas Dy

kai, ttiieste'ir apiellnkėj, taip-pat siunčiame C. O. D. S 
Atdara kasdiena iki 9 vai. vakare. Nedėldiomis nuo 6 i i ryto iki 4 
po pietų. Liberty Bondsus priimame. 
NATIONAL STORAGE CO. 2028 S. Ashland Are. Cor. 21-th St. 

fimwwumitiiwHHiimiiHttuw 

MdOpE. "Ak, lemo man nieiti &l-
vąf IlbandmHaM vitoteiu* mazgoji***, 
trinkimtu, muilvvimtu — ir viskat tat 
nieko nepageUSijo nuo tu bjauriu pleū-
kanu... Man pėda net daroti!" 

įfĄRE. "Na, tąi kam tOM kctt be-
reikakngai! Žiurik, kokie man* plau
kai graiut, iveln*» ir tusti. O tai 
todėl, kad ai vartoju MIFFLES f" 

Kasta iyraRJJFFLES? Ar 
tai gyduole? N e ! ! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! 
FLES yra tai 

I 
i 

<"2 

'm RUF-
paprasčiausis 

plaukų ir odos sustiprintojis, 
kuns pngeJbi gamtai su t ik t znjogni priklausanti groži. O kas į a l 
but gražesnio uz ilgus, blizgančius, fveinius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čysta, neniežinčią galvos odą ? 

« « U 1 * JE* JL, BJ m 
,jpanaikina pleiskanas! Su jpmfs nerpikia/kelųi mėnesių galvos 

trynimo: dviejų ar trim dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti 
pleiskanas o savaites laike jų jau nei žymes neUJcs! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus u ž t r i n u , kad pleiskanos neatsinaujintu, ' 

Ndsipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
05c.,-bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
PUdeti prie kiekvienos b<*ikutėa^ Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pa<^jm*įimz, ar money order šiSciu adresai' 

— ^ ~ r . AO. RICHTtR 6 CO„ 3Ž6-330 Broadway. New Y o c k ~ ~ ^ 
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ROSELAND. ELL. 

Parapijos reikalai. 
Visų Šventų parapija ir jos 

reikalai randasi gerame stovi-
je. Bedievių pastangos susilp
ninti katalikų tvirtovę — Ba
žnyčią nuėjo niekais. Šios ko
lonijos ištvirkęs gaivalas ban
dė visV>kias priemones, kad 
duosnuosius žmones atitraukus 
nuo Bažnyčios, bet jų darbas 
pasiliko bergdžias. Rengė vi
sokias prakalbas, Mockų lai
kydavo net po kelias savai
tes, dėjo jam savo aukas, kad 
tik riebiau sakytų savo " pa
maiš ius" , bet žmonės kaip 
seniau, taip ir dabar savo ti
kėjimo neiš^adėjo... Nes Kris
tus pasakė: " I r pragaro var
tai tavęs nepergalės!' ' 

Muaų bažnyčia du sykiu 
nedėldieniais prisipildo žmo
nėmis, t. y. per pirmąsias 
Mišias rytmetyje ir per Su
mą, O reikia atsiminti, kad 
bažnyčia yra didesnė negu bet 
kokia svetainė lįfcoselande, nes 
turį 800 sėdyniiį. Mūsų para
pijos turtas šįmet siekia iki 
$125,000 dol. 

Amžini Garbės Nariai. 

Mūsų. klebonui kun. P. La
peliui paskelbus apie Amžinus 
Garbės Narius šios parapijos, 
daugelis įstoja, užsimokėdami 
po 100 dol. Girdėjau, kad jau 
yra įstojusių tokių narių a-
pie p° r ą desėtkų. O tai juk 
savaitė laiko nuo pirmo pas
kelbimo! Daugybė dar tik ren
giasi įstoti. I r yra išrokavi-
mas, nes užsimokėjęs 100 dol. 
palieka Parapijos Amžinu 
Garbės nariu — iki mirties. 
J i s turi savo sėdynę bažny
čioje, pažymėtą jo pavarde; 
jis gauna paliudijimą — dip
lomą ir t. t. 

Parapijos mokykla. 

Didžiausias parapijos tur
tas — tai mokykla. Šįmet mū
sų parapijos mokykloje* yra 
400 vaikų. Visi 6 kambariai 
užpildyti mokiniais. Paskuti
niame, t. y. 8-tamė, skyriuje 
šįmet yra 31 mokinys. Reiškia, 
ateinančiame pavasaryje tiek 
rengiasi užbaigti mokyklą ir 
gauti diplomą. 

Reporteris. > 

Smulkiomis $17.93. Taip-gi 
parduota ir L. Paskolos Bonu. 

Katalikiškos draugijos ir 
kuopos, kaip girdėti, skiria 
gausias aukas Lietuvai. Mote
rų draugijos, t. y. Šv. Rožan
čiaus ir Šv. Uršulės aukoja po 
$500.00 ir dar L, P. Bonų ža
da pirkti. Kad tai daug turė
tumėm mes tokių dr-jų. 

Vyrų dr-jos nors moterų pa
sivyti negalį, bet neperto-
liausia atsilikusios. Šv. Jurgio 
dr-ja paskyrė $300.00.Kitos ir
gi žada skirti. Neturime dar 
neį centu prisidėjusių prie 
Lietuvos gelbėjimo: "Vytau
t ų " " J u z i ų " ir "Dukterų 
Gal ir jos atbus. 

V—ia 

> > 

CICERO, ILL. 

NEWARK, N. J . 

Pliekim plėšiką Zelgowskį ir 
jo kompaniją iš Lietuvos! 

Broliai, Sesutės! Visas pas
tangas dėkime ir kas kuo ga
lime ginkime tėvynę nuo im-
perijalistinės armijos. Lietu
vos žmonės sako: "Nepasi-
duosim besočiams paliokams, 
dvarponiams ir Zelgowslcio 
malonei, kurie jau užtektinai 
yra prigėrę mūsų ašarų 
ir kraujo". 

Ką mes, amerikiečiai, į tai 
atsakysime? Ar duosim, kad 
Lenkai ir vėl baudžiavą įves
tų! Kad baltus savo arus iš
kabinėtų ant mūsų sostinės 
Vilniaus? Bet mes tikime, kad 
Ciceros Lietuviai lig šiol de-
ję pastangas dės ir iki tol, kol 
neliks priešo mūsų tėvynėj, 

L. R. K. Federacijos 12 
skyrius Padėkos dienoje Lap-

vieno Lietuvos atsišaukimo 
neuždaro savo kišenių. 

O »kur-gi didžiuma? Jau ke
turi metai, kaip šioje koloni
joje gyvenu ir imu d&lfvamą 
viešame veikime, tat turėjau 
progos paJ&inti kiekvieną au
kotoją. 

Pažįstu i r ,dau^ pasiturinčių 
šykštuolių, su kuriais tankiai 
tenka pasikalbėti apie Tėvy
nę. I r jie sako: 

"Čia, Airierikoj, gera gy
venti kol esi sveikas i r dar
bai gerai eina. Bet mes ola 
svetimi. Mūsų tėvynė — Lie
tuva, Ten savo kalįSa, ten oras 
sveikas i r malonus. Kaip tiik 
Lietuva bus laisva, ta i tuojau 
vazuojam.'' 

Bet gynimui Lietuvos lais
vės tie žmonės nedavė nei su
lūžusio cento. Pasiūlyk jam 
L. L. boną, tai atsako: "Ka ip 
parvažuosiu, tada nusipirk
siu." \ 
Teisinga patarlė sako: "Naš

laičių ašaros ir akmenį pra
muša" , bet šykštuolių širdie* 
nesuminkština. J ie ir našlai
čiams iiel cento neaukojo. 

Prakalbos buvo pamargin
tos dainelėmis, kurias išpildė 
mūsų; gabiausi solistai: p. S. 
Grigaliūnas, p-lės M. Šlapi-
kauskiutė ir L. Abromaitukė, 
pritariant pijanu p. A. Mon-
deikai. 

Aufeų surinkta $118.37c. 
Aukojo sekantieji: 

Kun. A. Deksnis $5.00 
O. Brazaitė * 5.00 
A. Šukienė 3.00 

Po 2 dol.: V. Balsytis, A. 
Blaškys, J . Jasevičius, J . Ba-
nis ir F . Dėdynas, L. Dakaus-
kas 1.50. 

Po 1 d o l : J . Turuta, A. 
Kamantauskienė, P. Jezevec-
kienė. A. Jeneckas, A. Sajauc-
kas, S. GaleviČius, J . Žukaus
kas, K. Skarulis, S. Šukevi-
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S S S ^ ^ L Lietuviai Tėvynėj Lieja Kraują Už Laisve Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EĄTO-
ICIC. Prašalina visus nesmagunsus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pas visus aptiekorlus. 

Prie 1,000,000 auksinų pridė-
ta^32,400. 

Jau matyt, kad Newarkie-
ciai iki Kalėdų sudės Lietu
vos gynimui nuo plėšikų Len
kų 1,000,000 auksinų. 

Lapkričio 9 d., š. m., Tau
tos Fondo 1-mas skyrius tu
rėjo prakalbas. Kalbėjo T. F . 
sekretorius rL Krušinskas. Ne
žiūrint, kad į prakalbas buvo 
susirinkę beveik visi tie, kurie 
jau seniau yra sukloję savo 
aukas ant tėvynės aukuro, bet 
minėtam vakare sudėjo dar 
$479.93 anba apie 32.400 auk-
sinų. Aukojo sekančiai: 

Po $100 dol.: S. Kalnataitė ir 
J . Brazas. 

Po $50 dol.: Barbora Vaš-
kevičiutė, Kazys Vainis, Bo
leslavas Gruodis įr Petras Jo-
eis. 

Po 10 dol.: P. Kinderavi-
čius, N. Staniulis, J . Pitrenas, 
8. Areliunas, A. Staknys. 

K. Karaliūtė 2 cfol.: 
Po 1 doL: O. Kulikauskie

nė, T, Bliudžienę, L. Kani-
iauskienė, J . Adomaitienė, P. 
ELseika, B. Staniulis, I. Aimo-
nienė, J . Budelis, V. Ambro-
zevičia, V. Boreika. 

Vaičiūnas bažnyčioje atlaikys 
iškilmingas Šv. Mišias už žu
vusius Tėvynės gynėjus. Baž
nyčioje per visas tris Mišias 
bus renkamos aukos. 

Vakare parapijos svetainėj 
bus graži programa, kurią iš-' 
pildys Šv. Grigaliaus choras. 
Gros benas ir orkestrą. Kalbės 
žyniui kalbėtojai. Įžanga vi
siems liuosa. Viskas prasidės 
7 vai. vakare. 

Ciceriečiai! Paduokime pa-
gelbos ranką tėvynės gynė
jams. Mūsų prisidėjimas pri
duos kareiviams jiegų grei
čiaus išmušti priešą ir išdras
kyti jų arų lizdus, kurie susi
sukę mųs sostinėj Vilniuje. 

Rengimo Komitetas. 

GRAND RAPIDS MICH. 

kričio 25 d., 1920 m., rengia 
prakalbas. Ryte kun. H. J .Įčius. J . Keistas, J . Salatka, P. 

Dėdynas, V. Kiliotas, J . Šla
pikas. J . Kantanavičius, J . 
Griškaitis, O. Šležaitė, A. A-
bromaitienė, S. Jagminas, M. 
Mickus, Mrs. Tauder, K. Jan-
čarąs, M. Kučinskas, U. Bra
zaitė, M. Stepanavičius, V. 
Šidlauskas, P. Saukas, VI. 
Norkevičius, P. Balčiūnas J. 
Grušas, J . Žaleduonis, S. Pa
lietis, S. Bartuškevičius, P. 
tCamsickas, P . Medelinskas, 
L. Abromaitis, A. Mondeikie-
nė, S. Grigaliūnienė, A. Uzas, 
O. Kizlaitieriė, I. Adomaitis, P. 
Butkus, A. Rusinauskas, K. 
Mirgelaitis, A. Džiugelis, M. 
Draugelis, A. Salatka, P . Ku
činskas, J . Jacevičius, O. Ko 
zakevičiutė, O. Laurinaitienė, 
J . Kurantavičius, P. Kriščiu-
nas, P. Genfiitis, J . Štaras, O. 
Kasiuiaitis, O. Paužienė. P. 
Barštienė, J . Žemaitis, P . Vir-
šulis, J . Gerulis, A. Prancke-
vičius, O. Jankauskiutė, V. 

FARMU IEŠKOTOJAMS 
80 akrų farmą IUinojaus Valstijoj 

1 mylia nuo miesto lygi žeme, juo
das žviris su molių maišyta arti prie 
Kero kelio, upelis bėga per ganikla, 
65 akrai dirbamos, ir 15 akru ga-
niklos Ir gražaus miško Ir sodnas, 
nauji budinkal 3 greri arkliai 7 kar
ves, 9 kiaules 200 vistų, visos naujos 
masinos kokių reikalinga ant farmos 
noriu mainyti ant miestą prapertes 
iš priežasties ligos turi butl greitu 
laiku išmainyta ne praleiskit tos pro
gos kuria bus parduota už labai nu
žeminta kaina parduosiu arba išmai
nysiu savininkas yra ligonbutlj pa-
siskubinkit prie to bargeno 

Petras Barneliui 
«S7 W. 35 Street Cltfcago, 111. 

Sakrai farmą 1 blokas nuo "VVestern 
ave ir prie bulwaro geri budinkal 5 
rūmai namas barne vietininkas 
kiaulininkas ir kiti budinkai sodnas 
žeme > visa dirbama yra vanduo ir 
gazas ir netoli street kariu galima 
stoti ant farmos už pirmos dienos ir 
pradėti gyventi mana vyras mirė a i 
nenoriu gyventi viena ant farmos 
neriu gauti narna mieste ir eiti 
dirbti j dirbtuvę parduosiu už nu
žeminta kaina arba mainysiu ant na
rna nepraleiskit šio bargeno atsišau-
kit pas mano agentą P. Burneika 637 
W. 85 , St., Chicago, III. 

64H akrai farma \y» mylio nuo 
miesto 3 blokai nuo mokyklos 5 rū
mų namas, barne kiaulių \yartas ir 
kiti reikalingi budinkai 3 arkliai 7 
karves, 5 kiaules, 150 vištų ančių ir 
žąsių, visos mašinos 150 bušeliu avi
žių, 15 bušelių kviečių, 20 tonų šie
no 900 bušelių komų ir visi kiti far-
mu jrankiai už nužeminta kaina $$,-
500, arba mainysiu ant Chicagos pra
pertes. 

60 akrų farma netoli nuo miesto 
gera žeme su budinkais ir mišku sod
nas ant upes kranto $4000 dolierių 
$1500 jmokėti, o kitus ant ilgo laiko. 
Kas pirmiaus atsišauks tas pirmiau 
gaus. 

40 akrų žemas 2 mylios nuo miestą 
žeme gera su mišku tvoros geros 
prie geru kelių $1700 $700 įnešti o 
$1000 ant 5 metų an 6%. 

90 akrų nauji budinkai ant dixie 
keliu 2 mylios nuo miestą upe bėga 
par farma derlinga žeme $7/,500. 

80 akru 7 ruimu namas barne ir 
kiti budinkai 35 akrai sodno ir miš
ko derlinga žeme 6 arkliai 10 kar
vių 300 vištų ančių ir žangų ir tur
kiu Ir visos mašinos $13000 už pi
ningus arba ant maino J miestą narna 

Šitos viršminėtos farmos randasi 
netoli apie Chicagos, kurie norite 
farmu meldžiu atsišaukite 

First National Realty Co. 
736 W. 35 Street 

Chicago, m . 

Ir mūsų koloniją atlankė 
.svečias, Vaikelio Jėzaus Gai
lestingųjų asmenų dr-jos at
stovas, Jonas Šeškauskas, iš [Katilius ' ir J . Zokas. 
Kaimo. 

Ilgoje kalboje nušvietė s ie
tuvos našlaičių padėtį ir var
gus, apgalėtiną jų likimą. Nu
rodė reikalą jiems prieglaudos 
ir ne tik kad jų gyvastis už
laikyti, bet išmokyti amatų, 
kad toje prieglaudoje išauklė
ti patys turėtų lengvesnį gy
venimą ir butų naudingi savo 
Tėvynei, Lietuvai. 

Kad tą tikslą atsiekti, rei
kia daug lėšų. Iš kur-gi jas 
paimti? 

Lietuvos valdžia neturtinga, 
negali suteikti pagelbos. Tad-
gi kreipiasi jie į savo broHus 
Lietuvius Amerikoje. 

Tiesa, yra čia mūsų brolių 
ir sesučių su geromis lirdi-
mis, kurie i r šitam gailestin
gam tikslui sumėtė gausią au
ką. Bet tai t ik dalis aukojo, 
kuri prie kiekvienos progos 
šelpia tėvynę, kuri ant kifck 

P. Kučinskas 2 dol. aukojo 
L. R. Cr. Aukotojams širdin
gas ačiū 

J . Banis. 

MES GYVENDAMI AMERIKOJE TURIME GELBĖTI SAVO TĖVUS, BROLIUS IR 
SESERIS, KAD NE KRAUJU, TAI PflrfGAIS. 

Ateiaa Žiema ir Jiems Reikia Pinigiškos pagelbos, Nes Viskas Yra Lietuvoje 
Brangu. 
MĖS PINIGUS DABAR PRISTATOME 1 LIETUVA PER 30 DDIEDU. SIUNČIA
ME PINIGUS PO DIENOS KURSĄ, 0 ANT DIDELES SUMOS DAR PIGIAU. 

— KREIPKITĖS J — 

Parandavojame 
Baksus $2.50 

Metams 

Parūpiname 

Notariškus 
Raitus 

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRAT1S ir S. L. FAB10NAS Vedėjai 

809 West 35-th St., (prie Halsted) Chicago, 111. 
Adara Vakarais : Utarn. Ketver, įr Subat. iki 9 vai. 
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Kokią Kalėdų Dovaną ] 
Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon? 

111 ' S 

Ant pardavimo medinis namas, 
saliunas su fixtures po num. 3200 
Auburn Ave. Atsišaukite 

2956 Lyman Str. 

Parsiduoda naujas mūrinis biznio 
namus 5 pagyvenimų, ir Sporas, ne
ša rendos apie šimtą dolierių. Kaina 
$8,500. Priežasties pardavimo savi-
nlnkas apleidžia Amerika, Atsišau
kite greitu laiku. 

2844 W. S8-U1 £t. 
39 

; » • • mm ! » » » » » • » » • » » • • mįį 
Tel. Yards 666 6 Drover 844S 

Dr. V. A. SZYMKIVICZ 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir 

Aku&eras. 
3308 S. Halsted St. Chicago. 

Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 ir 
6—8 vakare Ned^-10—12 Iš ryto. 
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ROSELAND, ILL. 

Lietuvos Vyčių $ kuopos nepa
prastas susirinkimas bus utarnin-
ke, Lapkr. 23, 1920, Visų Svie
tų parapijos svetainėj. Nariat yra 
kviečiami būtinai atsilankyti, nes 
turime apkalbėti labai daug svar
bių reikalų, Nauji naviai kviečia
mi atsilankyti ir įsirašyti prąįįil 
nion organizaciį'on. 

Valdyba. 

Phone Cicero 596S 

DR. A. P. GURSKIS 
LIETUVIS DEJJTISTAS 

4347 W. 14th Street Cor. 4»th Ave. 
Cicero, III. 

Vai, 0 išryto iki 9 vak. Išimant 
Nedėlias ir Seredas. 

• DR. S. BIEŽK. 
METUVIS GVPYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 f 
Res. 3114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 ] 

Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana! 
TAI GI NIEKO NELAUKDAMAS tuo jaus pasiųsk savo seniems tėvukams, bir

iukams, sesutėms ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau 
tie keli dolieriai nieks, o jiems didele pa-gelbair džiausma suteiksi. Taipgipriėmam 
piningus /padėjimui Lietuvos Bankose sulig dienos kurso. 

č i . „ f a » pirkti laivakorte*, * r i daiktus ir drabužius Lietuvon. 
Baksus siuntimo daigtu Lietuvon galim, gauti pas mus už prieba-
ma kaina. • 

Šį Bendrovė dabar parduoda savo šėrus po $6.00 viena, pasi
skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laiku šėru kaina pakils. 

Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus. ir. kitus reikalingus dokumentus 
teisingai ir sąžiniškai. Už darbą garantuojame. Visais reikalais malonėkite kreiptis^ 
šiuo adresų: 

• \ - • 

Lithuanian Sales Corporation 
, (Lietuvių Prekybos Bendrovė) \ 

3249 S. Halsted St., Tel. Yarfs 6062 ' Chicago, 111. 
VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utarninkaia, Ketvergaia ir- Sabatomia 

nu» 9 vai. ryto iki-9 vai. vakare. Ofiso vedėjas V. M. Stulpinas i 
ffliiiuiiiiiiiuiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiHiiitiiiiiiiiiiiiuiiiiiiaiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiMiiiiitsiii^um* 

Dr. C. Z. Vezelte 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo A ryto Iki 9 vak J 
Seredomia nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVENUB 

arti 47-tos Gatvės 

1 * » » 

PIRKITE 

ws.s. 
VARSAVINGSSTAMPS 

I9SUED BY THE 
UNITED STATES 
cavąąHMBHT 

Phone Canal 257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 1 Iki 4 
po piet. 6 iki 9 vakare. 

KAM K E N T Ė T I ? 
Raųmątixmp, neuralgijos ir raumeny 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

& PAIH-BTOUII * 
ValzbaiMklU užreg. 8. V. P*t OflM. 

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujj per 
daugiau kaip 50 metų. 

Reikalauk, kad Urffci |*ar© (Anchor) 

MES GAJJME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU 

j LIBERTY B0NDSUS 
1 " ' ' " ^ i B 

I 
I • 
3 
• 
I 

! 

Telefonas Bpulevard 9)ltf 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

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

* — 5 ; 7—8 P. M. 

Tel. HarrUon 6688 
DR. L C. BORLAND 

209 S. State Str. Kamp. Adams 

i
Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10 
vai. iki 12 diena. 

Lietuvis pertai betoj ag 
Sered.—6 iki 8 vąk. Ned. 16 Iki 12 

A P B T H A T I ^ U, FABUOHAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Cank 

REAL ESTATK-rDISUItAJIOB 
European Amerjįcan Bureau 

Siaučia PĮoKoa, Parduoda 
Ląivokortea 

NOTARLTUfiAS 
809 W. 8&th m. Ohloago, HL 

Xelopho»e Boulevard §11 

Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite 

VĮ munis kiek turitepkokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Kasykite šiuo antrašu 

Baltic States Development Corporation 
35 South Dearborn Str., Chicago, Illinois. 

.• 

P A PU D IN E 
^ • ^ PAMEGOrit 

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

GALVOS SKAUDĖJIMO 

I i 
• 
I 

REGISTRACIJA. 
Visų Amerikos Lietuviu Ex-Kareiviu 

Vi^i Amerikds Lietuviai ex-kareiviai kurie tik esate tarnavę karėj 
užsiregistruokite prisiųsdaiui savo vardą ir pravardė ir kur tarnavai, 
nes j trumpą, laiką visi žinosite kiek Lietuvių tarnavo karuomenė. 
Yra Reikalinga ne mažiau kaip tūkstantis liuosnorių Lietuvių ka~ 
reivių suvažiavimui vVashington, D. C Lapkričio mėnesi bus pažymėta 
suvažiavimo diena priešpat atidarymą Suv. Valst. CongTeso—labiau
siai tie reikalingi kurie tarnavo frontuose ir tie kurie gyvena netoli 
Wasbingtono kad galėtu pasiekti tą miestą, savo lėšomis, nes tik tada 
mes pasimatysime su mušu gerbemu Prea. Wilsonu — Viei registruo-

itės rašydami "taip" kurie esate liuosnoriai 2 "VVashingtona. PripU-
§ iškarpą ir siųskite šio adreėu: - , 
The Lithuanian Ex-Soldier Independen^ Society 

HeadQu. 3402 So. Halsted St. Oįicago, 111. 
Kareivių Suvažiavimas Del Liet. Pripa*. 

Vardas Pavardė y. 
Ar Buv*ąi Fr<pt*e .' ' «4 
Koki Laipsnį Turėjei • 
Adresas '• • 

file:///yartas


Ii 

s 
DRAUGAS re k — 

Trečiadienis, Lapkr, 24, 1920 

» » ^ * » • ! » » • • • • • • * 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Trečiadienis, Lapkr. 24 d., 
Šv. Jonas nuo Kryžiaus. 

Ketvirtadienis, Lapk. 25 d., 
šv. Katryna. pana kank. 

GAMBLIERIS LAIMĖJO 
$25,000 PER VIENĄ NAKTĮ 

Užsimokėjo $25 bausmės. 
ė 

-Clarence Lazorus, kurs anot 
policijos tvirtinimo, ^avo a-
partamentiniame pagyvenime 
gamblieriaud&oaas per vieną 
naktį laimėjo (išlošė) $25,00-
0, Vakar municipaliatn teisme 
teisėjo Richarchofi nubaustai 
$25 pabaudos. x 

X<azarus teismo rekorduose 
intrauktas- kaipo B . L. Bur-
gen. J is suareštuotai, kuomet 
policija por pastarąsias kelias 
naktis gundė piktadarius* 

Vienu žygiu SU Lazarusu 
buvo suareštuotas Nicholas 
Dandplous. J i s r>asisakė, esąs 
pirmojo įnamis. I r buvo pa-
liuosuotas. Policija turi- re
kordų, jog Dandolons per nak
tį išlošęs $3,000. 

Niek Digįovanni, kur* po 
num. 2430 West Madison gat., 
palaikė gamblierių rezortą, 
nubaustas $25 ir teismo lė
nomis. Kiti 7 vyrai, suareš
tuoti už lošim^ pokerio tno-
£e pačiuose namuose, teismo 
paliuosuoti. , « 

Emil Nelson mibaustas $25 
fr teismo Iromis . J is savo 
saliune po mim. 6326 So. 
Park ave. užlaikė gambliery-
stę. J o sallune, be to, sua
reštuota, dar 42 vyru. Be t ši-
t& visi paliuosuoti.. 

Policijos viršininkas po to
kių "bausmių" pakėlė balsą 
prieš visokios rųšies politi
kierius, kurie apsaugoja gam-
blierius. To negana. Kai-ku-
rie politikai -daro visokių ap
sunkinimų- policijai, kad' sut
rukdyti areštavimą gamblie
rių. 

Policijos viršininkas, prane
šė, jog medžioklė prieš gam-
bFierius nebusianti pertraukta 
ii» su anais busią areštuojami 
patys politikieriai. 

Viršininkas sako, k a d g a m -
blierystėje pinigai, pavartoja
mi daugiausia iš apiplėšimų. 

JT 
DIDELIS GAISRAS. 

Nortbwestern- universiteto 
Imrys studentų turėjo po^ilį. 
Pasekmėje vienas ; studentas 
mirė. gydytojas tvirtina, kad 
nuo peršigėrimo alkoholio. 

Universiteto prezidentas pa
rėdė pravesti tyrinėjimus. Jei 
tik bus susegta, kad, studen
tai pokilyje vartojo alkoholį, 
J i e tyus prašalinti iš mokslo 
įstaigos. ' ^ 

STUDENTAS MIRĖ NUO 
ALKOHOLIO. 

IŠ CHICAGOS LIETUVA 

/ 

KOLONUI). 
IŠ BRIGHTON PARK 

APVOGTOS KRAUTUVĖS 
SU KAILIAIS. 

Vakar anksti ryte apvogtos 
dvi 'krautuvės su kailiais. 

Vienon krautuvėn po num.' 
Š2 E. Madison gat., vagiliai 
paleido plytą, pataikė langan. 
Išvilkta $962 vertės gailių. 

Kiton krautuvėn, 209 No. 
Cicero ave., vagiliai įsikraus-
'tė vidun ir išnešė $6,500 ver
tės kailių. *?£. 

Kuomet užpraeitą naktį bū
riai detektivų gaudė ir areš
tavo gamblierius, plėšikai kai-
kuriose miesto dalyse opera
vo dar smarkiau, kaip kituo-
met. Visa eilė žmonių gatvė
se užpulta ir apiplėšta. • ' 

PAVOGTA 12 AUTOMOBI
L I Ų / 

\ 

Demonstracijos rengimo ko
misijos atskaita. 

N Lapkr. 4 (^ buvo susirinki
mas demonstracijos rengimo 
komisijos^ir draugijų valdybų. 
Perskaičius protokolą, buvo 
išduota įvairus komitetų ra
portai. Į 

P-as Ig. Sakalauskas išda
vė raportą iš padirbimo' pa
rašų (signs). J i s pažymėjo, 
kad reikšmingiausi ' parašai 
buvo Brighton Parko divizi
jos. Tie paradai buvo jo pa
ties daryti, todej, sakė, trum
pas laikas nedavė padaryti 

IĮIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIM 
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i 
DIDELIS METINIS BALIUS 

^ Rengia ŠV. ONOS DRAUGIJĄ, Roseland, III 

Ketverge, Lapkričio 25, 1920 m. 
Svetainė atsidarys 5:30 vai. Pradžia 7 vai. vak. 

• • • • ji m m +~m m. * M. m m m mm m m m -r T " '— — - • — » » M » » M ^ » » » - — - jf 

Chas. Strumila Svetainėje, | 
Kampas 107-tos Gatvės i r Indiana Ave. 

Bus Scenoj Statoma "Topelio Bausmė už Vagystę 
Ištverta is angly kalbos Jx>sephine Komieiutė 

99 

» * 
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'- Širdingai kviečiame visus^ Lietuvius ir Lietufaitės at s lankyti į šį vakarą, nes pirmą sykį statytas veikalas kuris 
g susideda iŠ 24 lošėjų. Taipogi bus gera muzykė ir jauniems bus geijai pasišokti. Muzikė- Ivons Jazz Jazzy Band. Į 
E Dainuos šv. Onbs Choras. - ^ įžanga 50c. 75c. N Kviečia ŠV. O N O S N J ) R - J A . | 

fiiiiiiiiiiitiimiiiiliiim^ 

Benui 72.00 !• 
ant abiejų pusių. (Parašų lm- V"' ^ g ' . . . . . . . . . $85.10 
vo 12). Davus juos . padirbti f ^ ? $68.61 knne pasiųsta 

per Misiją Lietuvos Raudo-

Praeįtoje paroje pavogta 12 
automobiliu. ' 

KAIZERIS PLENUOJA KE 
LIAUTI Į CORPU. J 

Darbuojasi gauti leidimą. 

Paryžius, Lapkr. 23. — Su
lig {rantų čia informacijų, bjj-
Vcs Vokietijos kaizeris dar
buojasi gauti tinkamą leidimą 

Vakar išryto gaisras sunai
kino automobilių stotį po 
num. 5231—33 Cottage Gro-
ve ave. Sunaikinta ir suga
dinta visa eilė automobilių. 
Nuostolių busią apie $300,000. 

PALAIDOTAS BUVĮSS. 
GAISRININKŲ VIRŠI

NINKAS. 

Vakar dailiai su bažnytinė
mis a*peigomis palaidotas an
dai miręs buvęs Ghieagas gai
srininkų viršininkas John/ Ca-
mpion. 

SUIMTAS UŽ ŽMOGŽUDYS
TE. 

apleisti Olandiją, i r iškeliauti 
salon Corfu, Graikijos vande-/ 
nyse, kur jis iš senovės turėjo 
kuopuošniaushis rūmus. 

Galimas daiktas, kad jam 
teks aplankyti tuos savo rū
mus, kuomet Venizelos praša
lintas iš Graikijos politikas. 

Iš Atėnų pranešama, jog sa
loje Corfu buvusieji karo rū
mai, kurie karo metu 'buvo 
pavartoti ligoninei, šiandie at
naujinami, taisomi. Apylinkė
se visi keliai apvalomi, svar
biausiai staliniais rūmų alėjai 
sugrąžintas Wilhelmo Antro
jo vardas. Karo metu buvo 
pavadinta Laisvės alėja. 

Pasakojama, kad kuomet, 
į Atėnus sugryšianti jos se
suo Sofija, Konstantino žmo
na, tuojaus jinai reikalausian
ti talkininkų leisti jos broliui, 
buvusiam kaizeriui, aplankyti 
Corfu.% v 

f 
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VISOS VIEŠPATIJOS TURJ 
PRIGULŽTI TAUTŲ 

SĄJUNGOJE. - ' 

vo J 2). Davus juos padirbti 
dirbtuvei, butų daugiau atsė-
je. Dabar atsėjo tik $3.50. Ra
portas priimta^. 

Pas Palekas išdavė rapor
tą nuo pasamdymo beno. Be
nui užmokėta $72.00. Rapor
tas -priimtas. 

P-as Mickeliunas pranešė, 
kad pasamdymas arklio atsė
jo $6.00. J i s buvo maršalka 
Brighton Parko divizijos. 

Už skelbimą mass-mitingo 
" D r a u g u i " .užiųpkėta $3.60. 
Raportas priimtas. 

P-niai E. Statkienei buvo 
pavesta patraukti Amerikos 
ir Lietuvos mažų ir didesnių 
vėliavų i r jas pardavinėti su 
užda*Wų, ^urj paskui paskirti 
Liet. R a u d . y Kryžiui. P-nia 
Statkienė pranešė, kad parda
vinėjime gražiai pasidarbavo 
pp. v R. Andreliunas, J . Stan
kus, A. Banis, A. Šrapfca, J . 
Barsčius. Pelno nuo vėliavų li
ko $2a(H. 

Ant Va*> nutarta, kad de
monstracijom komisija' pasi
liktų ir ant toliaus. 

Žmonės ijidomauja, kaip 
Brighton Parkas padengė de
monstracijos lėšas f O taip.P-as 
PodziuveMs su p-nia Kuliėie-
ae, perėję per Brighton Par
ko pramonininkus, surinko 
$44,75, Pranas Stasjulis su E. 

ene fturinko $30.00, po
ną; Vaiski* su Z. Junokie-
ne surinko $33.50. / 

Sekantieji Brighton Parko 
pramonininkai aukojo: 

Po 5 doL: S. Kapliaūskis, 
V. Palankiškis, Broliai Baeu-
nai, Broliai RubTn (Žydai), 

mįjam Kryžiui. 
'E. Statkienė, 

Kom. Rast. 

IŠ WEST SIDES. 

Primenam visiems šios ko-
lonijos Lietuviams, kad šian
dieną pas mus bus prakalbos 
apie Am. Raud. Kryžių. Pra
šom skaitlingai susirinkti 7:30 
vai. vak. Mokyklos kamba
riuose 2323 W. 23.Place. 

v Kom. 

PRANEŠIMAS. 

Lietuvių B. K. Amerikoje 
Labd. Sąjungos Centro mė
nesinis susirinkimas bos tre
čiadienyje, Lapkričio 24 d.. 

• 
S 
• 
S 

AMERIKOS RAUDONOJO KRYŽIAUS 
Pagelba Lietuvai 

• Šitu klausimu šiandieną 23 Lapkričio bus Prakalbos 
WEST5IDEJ . ^ • • m • • • • 

Kalbės Kun/Prof. P. Bučys "Draugo^ Redaktorius 
^Aušros Vartų Parap. Mokyklos kambariuose. Pradžia 7:30 Vai. vak.. 2323 W. 

23 PI. įžanga liuosa. AUŠROS VARTŲ P A R A P K L E B . 

- ^ -

^1% ZOFŠĖ? I Asiland Jewelry Mo,ic S t w 3107 So. Morgan Street 
CHICĄUO, ILIINOIS 
Telefonas ^ards ftOSa 

Valandos: — 8 iki 11 IS ryto: 
6 po pietų Iki S vak. Nedėlio-
mia nuo 6 lkl 8 vaL vakarą 

Jjiiiiiiiiiuilllimillllllllllliilliiiiiii iimiiiimmiiiim iiuim imi n 
PTione Boulevard 491 

7:30 vai. vakare, Dievo Ap- « P h o n e S e e l e y 7 < „ » 
DR. I. M. FEINBERG 

Gydo specialiai visokiai rjrų Ir 
moterų lytiškas li^as. 

2401 Madison St., kampas Wee-
- tena Ave., Cltlcago. 

Valandos: 2-4# po piet; 7—9 rak 
j Į » » « » * •»'»•»• »+tmtmmmm» m m mm mm »K 

veudos parapijos mokyklos 
kambaryje (prie 18 to« ir 
Union gatvės, Chicageje). 

s Valdyba. 

Jobn Hunt, 6644 So. Mor 
gan ga t , suareštuotas ir kal
tinamas už nužudymą Earl 
Smith. Žmogžudystė atlikta 
vieno saliuno išeiginiam kam 
baryj. - » 

Genevay Lapkr. 23. —Tau
tų Sąjungos ^suvažiavime pa
kilęs senti mentas," ikad | Tau-
tjį Sąjungoje turi prigulėti vi
sos šalys, ty. visas pasaulis, 
net i r Vokietija. Tai tik tuo
met, sakoma, Sąjunga atlik
tų naudingus žmonijai dar
bus. Gi pasidalinus nieko ge
ra negalima tikėties. 

TRYS 2UVO' AUTOMOBI 
LIŲ NBLAtMŽSE. 

Vakar automoKi Ii ų nelai
mėse «uvo 3 žmonės ir kelio
lika sužeista. 

y 

APVOGTA AMERIKOS 
SUFRAGISTĖ. 

Geneva, Lapkr. 23. — Miss 
. Ruth 8weetzer, Amerikos ,sū-
ragisčių delegatė T. Sąjun
gos suvažiavime, pranešė vie
tos policijai, kad jai pavog
tas brangių kailių palaidinis.sl Už arki j 6.00 

A. Egirdas, J . Količius. M. 
Dukavie, J . Varnagis, S.. Pri-
kodski, M. Paukštis (fotogra
fas), ir J . Burinski. 

p. Žukauskas-3 3oL 
Po "2 dol.: Wolf Furnitifre 

Co. (Žydas), Varnis Bros, D. 
Pooevičius, J . Daugvila, J. 
Bagdonas, K. Gramontas, J . 
Golumbievskis, K. Gutauskis, 
A. ^Gutauskis, Kr ArdiMafe, P. 
Pakštas ir J . Teišerstfe. 

Po 1 dol.: J . Gurka (Slavo-
kas), A. Šulmistras, F . Dob-
ravalskk, Peoples Furhiture 
C5. (per J . Kižas), J . Lits-
kus, "P. Šerkvitis, A. Petkus, 
M. Ragažis ; K. Karanaliskis, 
Bartauskis, J . Mikutis, J , 
Barkuskis, K. VenskaitLs, V. 
Tvaranavieienė, E. Škusevi-
eia, K. Ūselis, A J P. Bartkie-
viezy S. Staseyįžia, V, Kas-
pawnas, J . Deitzkov, A. Sal-
dukas, Ooldmasen, J . Kon-
cevicz, K.. Žvirzdinas. 

Viso $108.25. \ y t : 
Mass-mitinge surinkta $11.42 
Ad. Nevman & San (Žydas) 

$10.00. 
Už vėliavas $23.04. 
Sykįu $153.71. 

Išmokėta. 
Už skelbimus "Dr -gu i " $3.60 
Už Darašns 3.50 

L. Vyčių 36 kuopos BUSI rinki
mas įvyks trečiadienyje, Lapkr. 
24 d., 7:30 vai. vakare, McKinleV 
parko svetainėje. Visi nariai kvie
čiami susirinkti, nes turime ap
tarti daug svarbių reikalų. Bus 
išduota raportai iš btrvttsių dvie 
jų'vakarų. 

Nauji nariai norintieji jsirasvti 
kuopon, kviečiami ateiti. 

Po susirinkimo žaidimai. ^ 
^ I dldyba. 

Lapkričio 24 d., s. m., 8 vai. 
vakare Davis~Square parko salėje 
L. Vryeių 13 kp. turės susirinki
mą. Ateikite visi nariai fiin susi-
rinkiman. Kviečiami ateiti ir nau
ji nariai^iorintieji įsirašyti. \ 

Korespondentas. 
—. s i, 

• 

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiii 
ftesid. 11 Si Independenoe BlTd. 

Telefoną* Vaua Buren 294 

DR. A. A. ROTH, 
Rnaaa Gydytojaui ir Chirurgaa 
SpecljaUsta* Moteriškų, Vyrlškaj 

Vaikų ir visų chroniškų llgij-
VALAKDOS: 10—11 ryto S—S po 

pietų, 7—8 vak. NedėUomU 10—12 d. 
Ofisas 8864 So. Halsted 8k, Ohlca«o 

Telefonas Drorer 8888 
llllllllllllllllllilllllllillllillilllllllllllllll 

• ~ . * 

Specijales . Columbia T$ 2 Grafa-
nola su, 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 
Grafonola su Ifi rekorde $56.50. 
Cash ar ant išmokeseio. Naujausi lietu-

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

4 5 3 7 aSo. Ashland Avenuc 
Chicago, III. 

TlllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKilIlIIIIItlIlIlimitllHIlllIllilIilII ! MII11111M1111111M 
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MUZIKA 
BĘETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo meta*. . 

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

3259 South Halsted Street Chicago, I I I 
Telefonas Boulevard 9244 

= 

• 

H 2E 

Liet. Vyčių lC-tos kuopos įvyks 
svarbus susirinkimas Lapkr. 23 d. 
vakare, Šv. Jurgio parap. gyet. 
Biis išduota pereito vakaro rapor
tas. Taip-gi ateinančiam vakarui, 
Lapkr. 28, reikės išrinkti darbi
ninkai. Kviečiu visus skaitlingai 
atsilankyti. ^ 

Rast. Nik. 

AUKOS METUVOS .SAU 
LIAMS. 

r 

\ s- /' ' > 

Ką Padarys Tautų Lyga del Lietuvos? 
Bfiiitiiiiiiirsiiiifiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiifiiiufffiiiiirfiiuiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiitiiiiiiii 

N MES DAR NEŽINOME 

ratarnaviinas kurį eis Bankas yra davęs Lietuviams' padarė ji didžiausių ir ge
riausių Valstijinių Bankų jfisam Stock Y ardų Distrikte. 

TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ LAIKO SAVO PINIGUS 

PEOPLES STOCK 
YARDS 
STATE 

Curinktos Spalio 16 d. rliass-
raitinge Mark White salėje ir« 
vėliau priduotos. 

Auko jo : 

V". Varnas $20.00 
V. Gedvijl 15.00 
J. Strazdauskas 12.00 
Dr. Zigmantas . . . >: 11.00 
A. Badzevieia 10.00 
J. Tamušauska* 10.00 
D. Riauka Y 11.00 
T. Kazlauskas " . . . . . 12:00 
S. Petraškas v. 11.00 
Margevičia .. .y ? 10.00 
P. Riauka ; 10.00 
K. Brazaitis 4 — 6.0d 
Dr. Biežis 5.0p 
G. Bortkert . "6.00 
J. Juodis 54M) 
A. Nakrasas '. 6.00 

(JPaugiau bus,) 

/ 

PEOPLES 
Didysis pankas 

Ant Kampo 
47-tos €rat. ir Ashland Ave. 

, , Chieažo' ; 

\ 

X ! A R T U ESI VIENAS Ii JU? , 

•JEIGU NE - TAI KODĖL? 
Tųįausies i taip kaip namie šioje stiprioj Valstijinėj Bandoj. Nors nemoki m 

vieno žodžio Angliškai užtat kad \ 

Čionais' Kalbama Lietuviškai 
, ;l A* ±-s . •— 

STOCK 
YARDS 
STATE 


