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Nepriimama Lietuva 
• 

ungon 
Vilniun Siunčiama vos 1,800 

KONGRESAS IR VĖL GAUS 
TAIKOS REZOLIUCIJĄ. 

Rezoliuciją induos senatorius 
Knox. 

RUSIJOS BOLŠEVIKAI 
PLENUOJĄ PANAIKINTI 

PINIGUS. 

Norima sugražinti priešistori
nius laikus. 

VOKIEČIŲ SPAUDA GINA IR VENIZELOSUI BUS 
j KAIZERĮ. 

Monarchija yra geresnė vai
dilos forma. 

PLEBISCITAS. 

Bolševikai Žada Atimti nuo 
Lenkų Vilnių 

BUS PASIUSTA TIK 1~800 
VYRĮĮ. 

LIETUVA NEPRIIMTA TAU 
TŲ SĄJUNGON. 

GENEVA, Lapkr. 26. — 
Tautų Sąjungos taryba nus
prendė^ kad Vilniun Sąjungos 
vardu bus pasiųsta nedaugiau, 
kaip 1,800 karuomenės iš į-
vairių Sąjungoje prigulinčių 
šalių. 

Ispanija pasižadėjusi pa
siųsti 300 kareivių. Švedija 
100. Prancūzija sakėsi duosian 
ti 1,000 kareivių. Anglija su 
Belgija po menką dalį.-

Norvegija su Danija kol-kas 
nesutiko siųsti karuomenės. 
Bet, matyt, peseks Švedijos 
pėdomis. 

Olandija visai atsisakė nuo 
tos Tautų Sąjungos pasiūlytos 
malonės, o Šveicarija atsisakė 
del savo nuolatinės neutraly-
bės. \ 

PRANCŪZIJA DUOS IŠREN 
GIMĄ. 

LENKIJA DEMOBILIZUOJA 
KARUOMENĘ. 

Atsistatydino ministeris Gra-
bski. 

Varšava, Lapkr. 26. — Len-
k i jos vyriausybe ofl vakar pas
kelbi įsakymą demobilizuoti 
septynias klesslis kareivių. 

Rezignavo finansų ministe
ris OrabVki. Anot vietos laik
raščių pranešimo, Pilsudskį* 
patvirtino (irabskio rezigna-
vima. ** 

GRAIKAI ŠIRDINGAI SVEI 
KINĄ KONSTANTINO 

v BROLIU. 

Didelės manifestacijos Grai
kijos sostinėje. 

« 

Atėnai, Lapjcr. 26. — Aną 
dieną čia atkeliavo buvusio 
karaliaus Konstantino broliu 
Andreas ir Cbristopber. 

Keliolikos tukstančirj \Grai-
kų minia juodu sutiko ir krik-
štaudama tiesiog ant rankų 
abudu nunešė Ą rūmus, kuriuo
se šiandie gyvena regentė ką-' 
ralienė našlė. 

Abudu princu buvo civiliai 

Washington, Lapkr. 26. — 
Senatorius Knox iš Pennsylva-
nijos, autorius rezoliucijos pa
daryti taiką su Vokietija ir 
Austrija, nežiūrint taikos su
tarties likimo, kurią tai rezo
liuciją savam laike preziden
tas Wilsonas buvo atsisakęs 
patvirtinti, pranešė, jog jis 
pienuoja ir vėl., paduoti tą pa
čią rezoliuciją, kaip tik susi
rinks kongresas pirmomis a-
teinančio Gruodžio dienomis. 
Jis' tikis*i, jog šiuo kartu kon
gresas praves rezoliuciją- ne
žiūrint prezidentę veto ir ša
liai *bus sugrąžinti normaliai 
laikai. 

Pasibaigs karo metas. 

Senatorius * Knox sako, jog 
pravedimas tos rezoliucijos tu
rės didelę reikšmę šaliai. Nes 
tuomet ne tik bus sugrąžinta 
taika su Vokietija ir Austri
ja, bet ir čia sugryž norma
liai laikai. Nes kuomet rezo
liucija įgys galę, tuomef čia 
bus atšaukti visi karo įs
tatymai ir patvarkymai, kokie 
buvo padaryti karo metu. Bus 
panaikinta visa karo masina. 

Senai nėra karo. 

"Karas Suv. Valstijų su 
Vokietija ir Austrija pasibai
gė pirm poros metų," sako 
senatorius Knox. "Jei prezi
dentas neturi noro sugrąžinti 
taiką, tad tą tegu padaro pat
sai kongresas, pravęzda'mas 
tą rezoliuciją. 

Prancūzija išrengs Ispanijos 
ir Skandinavijos kareivius. 
Duos kareiviams plieninius 
šalmus, gazines maskas ir ki-1 fP^aise , .Manifestacijoje da-
tokius naujoviniam karui r e i * 1 ^ ™ k a l P c m h a 1 ' t a i P ka" 
kalingus daiktus. 

Taryba Lapkr. 24 d. svars
tė, kokie plotai aplink Vilnių 
turi but pavesti plebiscitui. 
Pabaigoje atsisakė paskirti 
plotus. Tą klausimą pavedė 
bendrai išrišti Lietuvos atsto
vui Valdemarui ir Lenkijos at
stovui Askenazy. 

Tas reiškia, kad Vilniuje 

reiviai. 
Tad yra aišku, ko pageidau

ja Graikai. Dar nesenai tuos 
pageidavimus buvo suvaržęs 
Venizelos.c 

KONFISKUOTI VOKIEČIŲ 
SIUNČIAMI LĖKTUVAI. 

Berlynas, Itapkr. 26. — A-
ną dieną Hamburge garlaivin plebiscitas atidedamas neapn- £* . . . ° ° . v t. L M- ir buvo lioduojama 11 iš ahu-

Berlynaa, Lapkr. 26. — Čia 
Vokiečių komunistų organui 
"Raudonoji Vėliava" iš Mas
kvos prane&a, jog liaudies 
komisarų sovietas Rusijoje į-
sakęs finansų komi sąri jatui 
vienoTnėnesio laikotarpiu pa
gaminti pienus panaikinti vi
sus pinigus. Sakoma, kad su 
ąįeinančio Sausio 1 d. Rusija 
paliksianti ir gyvuosianti be 
jokių pinigų. 

Anot .informacijų, antrosios 
kategorijos Rusijos darbinin
kams ir jų šeimynoms veltui 
bus pristatomi visokie pragy
venimui., reikalingi daiktai. 
Tai bus. pirmasis išmėginimas 
apsieiti be pinigų. Be to, vel
tui bus suteikiamas ir patar-
naviinas telefonais; veltui bus 
duodamas gazas, vanduo ir e-
iektra. 

Laikraštis "Raudonoji Vė
liava" nuo savęs pareiškia: 
"Po vienerių metų laimėjusio 

proletarijato organizuotų pas
tangų tūkstančių metų sena 
komercijinė sistema sudribo 
kaipo trioba iš kazirų. Tegu 
dabar ta piniginė sistema bus 
pamainyta bepkiiginė. Tegu 
ta naujoji sistema bus įves
ta visan pasaulin. Ir kuomet 
mūsų vaikai užaugs, jie žinos 
apie pinigus .tik iš atsimini
mų. 

»> 

32 KAREIVIU NUBAUSTA 
MIRIOP. 

Bet nepatvirtinta nei viena 
ištarmė. 

Washington, Lapkr. 26. — 
Praeitais fiskaliniais metais 
Suv. Valstijų armijos karo tei 
smai pasmerkė miriop 32 ka
reiviu. 
t Bet, anot pranešimo gen. 

Crowder, vyriausiojo armijos 
teisėjo, nei viena ištarmė ne
buvo patvirtinta. 

PALIUOSUOTI VISI KA
RUI PRIEŠGINIAUTOJAI. 

botam laikui. Nes Kaunas su 
Varšava nekuomet nesutars tų 
plotų klausime. 

NEPRIIMAMA LIETUVA. 

Sąjungos subkomisija užė 
mė svarbią poziciją Rusijos 
ateities klausime. Nusprendė 
nepriimti Tautų Sąj ungon nuo 
Rusijos imperijos atsidalinu 
sių šalių — Lietuvos, Estijos, 
Latvijos ir Ukrainos. 

Ta pati subkomisija tai])-
pat turės nuspręsti nepriimti 
Sąiiungon Azedbeidjano, Gru
zijos ir Armėnijos, kituomet 
prigulėjusių prie Rusijos ir 
Turkijos. 

mino lėktuvų, padirbtų vienos 
Vokiečiu firmos ir siunčiamų 
vienai firmai Amerikoje. 

Talkininkų komisija tai-pa
tyrė ir konfiskavo lėktuvus. 
Sako, vokiečiai negalį lėktu
vų siųsti į užrubelžius, kol tal
kininkams nepristatys reika
lingos karo medžiago.g pagal 
Versailleso taikos sutarties. 

ORAS. — Šiandie ir ry-
* 

toj apsiniaukęs oras; rytoj 
dieną ar vakare pramatomas* 
lietus; maža atmaina tempe
ratūroje. 

BOLŠEVIKAI IŠNAUJO 
PAIMSIĄ VILNIŲ. 

KAUNAS, Lapkr. 26. — A 
not žinių iš Aleksandrovsko(?) 
tenai Rusijos sovietų repre
zentantas painformavo Lietu
vos vyriausybę, jog bolševikų 
spėkos turės priedermę išnau 
jo užimti Vilnių, kurį šiandie 
okupuoja Lenkai. 

Washington, - Lapkr. 26. — 
Karo sekretorius Baker • pas
kelbė, kad is kalėjimo paliuo-
suati visi tie, katrie karo me
tu šaukiami kreiviauti -atsisa
kė tvirtindami, jog jžems "są
žinė" neleidžianti eiti karan, 
ir už tai buvo nubausti kalė
jimu. Jų buvo viso 33. 

Berlynas, Lapkr. 26. —Vo
kiečių' monarchistinė spauda 
smarkiai gina kaizerį r̂ jo na
miškius, kurie kaltinami išne
šime milijonų dolierių iš Vo
kietijos Olandijon. 

LikraštJs "Deutsche" Zei-
tung" rašo: 

"Nežiūrint visokių skundų 
prieš Hohenzollernų šeimyną, 
dešiniųjų partijų nariai viešai 
išreiškia savo ištikimybę kai
zeriui ir jo meilei del monar
chijos. Nuolatiniais šmeižtais 
Hohenzollernų soeijali«tai ne
pelnys sau liaudies paramos. 

"Deutsche Tages Zeitung" 
sako:, 

"Vokietija yra respublika 
be republikonų piliečių. Revo
liucionierių nuodingoji agita
cija neįstengs Vokiečių gyven 
tojų jausmo pakeisti, kad mo
narchija yra geresnė valdžios 
forma. 

Paryžius, Lapkr. 26. — Pran
cūzijos užrubežinių, reikalų 
ofisas painformuotas, kad 
Graikijoje plebiscitas klausi
me karaliaus ^Konstantino į-
vyksiąs Gruodžio 5. Be klausi
mo karaliaus Konstantino gry 
žimo baliote Graikams bus pa
dėtas klausimas, ar jie nori, 
kad šalin sugryžtų Venizejos. 

Tuo būdu norima patenkin
ti Venizeloso šalininkus. 

CICERO'S LIETUVIAI DA
VĖ $2,154.10. 

PRANCŪZŲ PREMJERAS 
LONDONE. 

Londonas, Lapkr. 26. — 
Čia atkeliavo Prancūzijos mi
nisteris pirmininkas Leygues. 
Jis turės k<m£«rettoiį% *u An
glijos ministeriu pirmininku, 
turbūt, Graikijos klauąime. x 

BUVUSIOJI IMPERATO 
RIEN& PALIKUSI 10 

MILUONŲ DOL. 

Mineola, N. Y. — Lėktuvų 
lenktynėse laimėjo dovanu 
leiten. Mosley Minutoje skrido 
3 mylias. 

PRIEŠINGI MAŽESNĖMS 
UŽMOKESTIMS. 

/ 

Salem, Mass., Lapkr. 26.— 
Čeverykų išdirbėjai ėmė tei-
riauties, ar kartais darbinin
kai nesutiks imti mažesnių už
mokesčių už darbą, kad atpi
ginus čeverykus. 5,000 vietos 
darbininkų nutarė smarkiai 
priešlnties, jei butų 'mažina
mos užmokestys. i 

BUDAPESTUI GRŪMOJA 
BADAS. 

Washington, Lapkr.~ 26. — 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
ofisui pranešta, kad Ungarų 
sostinei Budapestui grūmoja 
badas. Permažai maisto. Žie
mą bus kur-kąs ^aršiau. 

Paryžius, Lapkr.. 26. — 
Pirm-iškeliausiant Angiijon 
ministeris pirmininkas Leyg
ues parlamente pranešė, kad 
jis palankus panaikinti blo
kadą Rusijos. • 

KOVA PRIEŠ VARtOJIMĄ 
SVAIGALŲ. 

§ Londonas, Lapkr. 26. — Dai 
ly Mail paskelbė smulkmenas Kovon pakyla miesto, valsti-
apie buvusios Prancūzų impe- , jos ir federalė valdžios, 
ratorienės Eugenijos, kuri mi
rė Ispanijoj, palikimus. Pačioj 
Anglijoj jos turtų vertė sie
kianti daugiau milijono dol. 
Išviso jinai palikusi apie 10 
milijonų do}. { 

100,000 frankų palikusi pa
taisyti apgriautą Reimso ka
tedrą. 

McCORMICK — HARDINGO 
ATSTOVAS. 

MADRIDUI TRŲKSTA 
DUONOS. \ 

Madridas, Ispanija, Lapkr. 
26. — Čia ir vėl streikuoja 
duonkepiai. vTrųksta miestui 
duonos. Duoną kepti prista
tyta kareiviai. Bet nesjispėja-
ina. 

Pranešta^ kad duonkepiai 
pakersią generalį streiką, jei 
darbdaviai nesutiksią duon
kepiams padidiati . užmokes-
ties. 

I6GINELUOTI PETLUROS 
* KAREIVIAI. 

Paryžius, Lapkr. 26. — Suv. 
Valstijų senatorius Medill Mc-
Cormick iš Illinois, kurs aną 
dieną iš New Yorko iškeliavo 
Europon, anot pranešimo^ iš 
Genevos, Europos viešpatijų 
vyriausiems valdininkams iš
dėstys Hardingo pažiūras apie 
Tautų Sąjungą. 

McCormicko kelionė, sako
ma, Tautų Sąjungos suvažia
vime buvo aptariama praeitą 
antradienį. 

Bloga bus uždraudžiamų vi
sokios rųšiesą svaigalų išdirbė-
jams ir pardavinėtojams. Ga-
lų-gale įsitikinta, kad Chicago 
skaitėsi "sausas" tik iš pa-
viršaus. Bet viduje -=t visas 
miestas buvo ir yra labjaus 
"feląpesnis," kaip senovės lai
kais, kuomet negyvavo jokia 
svaigalų prohjbicija. 

Ilgas laikas čia prieš svai
galus kovojo tik vieni federa-
liai agentai. Tuo žvilgsniu nie
ko neveikė nei valstija, nei 
vietos policija. Pastaroji, be 
to, dar pati prisidėdavo prie 
palaikymo svaigalų. Prohibi-
cijoninis valstijoj įstatymas 
nebuvo pildomas. 

Svaigalai ir piktadariai. 

u 

Londonas, Lapkr. 26. — Iš 
Rusijos sovietų karo ofiso pra
nešta, kad atamano Petluros 
karuomenės liekanos perėju
sios Lenkijon ir tenai nugin
kluotos. * ' 

-v 
"Kitas jo karuomenės lieka

nas baigia naikinti bolševi
kai. 

vinėjimą svaigalų. Apsidirbus 
su tais teisman bus patraukta 
dar keli šimtai. Pagal valsti
jos prohibicijinio įstatymo, 
atsakomybėn patraukiami ne 
tik saliunininkai, bet ir savinin 
kai namų, kuriuose yra saliu-
nai. 

Įstatymas turi but pildomas. 

Žodžiu tariant, prieš svai
galus prasideda tikroji kova. 
Kiek ji bus pasekminga, ne
lengva pasakyti. Tas prigulės 
nuo teisėjų. Tai bus kaipir 
išmėginimas. 

Valstijos prokurorai sako, 
kad jei prasižengusieji nebus 
baudžiami, tad įstatymas tu
rės but atšauktas, kaipo netin
kantis. Gi jei nusižengusieji 
susilauks bausmės, įstatymas 
ligi paskutinės raidės turės 
but pildomas. 

Organizuojamos spėkos. 

Savo keliu Chicagos polici
jos viršininkas organizuoją vi
sas galimas spėkas prieš pik
tadarius, kurie šiandie čia su-
tinkami kiekvienam -žingsnyj, 
kaip gatvėse, taip įvairiose 
vietose. 

Miesto majoras tą viršinin
k a s nedali duoti geistinų p a / k o veikimą karštai paremia. 
*sekmiu, -kol čia visur svaiga- Kad kova butų pasekminges-
lai liesis latakais. / nė, majoras sušaukia specija-

Taigi šiandie pirmiausia ir lį miesto tarybos susirinkimą, 
pakeliama kova prieš svaiga- Susirinkiman bus pakviesti ir 
lus. Tam tikslui sujungiamos 
visos policijinės'spėkos. 

Valstijos prokuroras Brun-

Federaliai agentai pakėlė 
nusiskundimų prieš miesto po
liciją. Pasekmėje pašaliitt&g 
policijos viršininkas. Naujas 
policijos viršininkas ėmėsi 
karštai veiktį prieš piktada-
rhis„ Pasirodė, kad tas veiki-

Padėkonės Dienos vakare 
6v. Antano parapijos salėje, 
Cicero, IU., įvyko prakalbos 
Lietuvos laisvės gynimo rei
kalais. 

Kalbėjo "Draugo" redak
torius gerb. kun. Prof. Pr. 
Bučys ir p. J. Karosas. 
Vietos Lietuviai, kaip visuo

met, taip ir tą vakarą pasiro
dė dideli patrijotai. Nes Lie
tuvos gynimui suaukojo $2.-
15110. 

Šitose aukose yra pažymėti
nas tūkstantis dolierių. Tas 
tūkstantis sudarytas pusiau*— 
vyrų ir moterų. Vyrai paklo
jo 500 dol. auką nupirkti ka-
nuolę Lietuvos kareiviams. 
Neapsileizdamos tą pat pada
rė ir vietos Lietuvės moterys 
patrijotės. 

Lietuvos gynėjai turės dvi 
kanuoli daugiau plumpyti pi
ktą priešą, ačių Cicero's Lie
tuvių Huosnumui. • 

Kas paseks Cicero's Lietu
vius? 

ROCKEFELLERIS SKIRIA 
63 MILIJONUS LABDA

RYBEI. 

Kai kas negali atsidžiaugti to
mis dovanomis. 

New York; Lapkr. 26.. — 
John D. Rockefeller, žinomas 
žibalo, "karalius", įvairioms 
protestantų labdarių draugi
joms ir įstaigoms paskyrė 63 
milijonus dolierių. Tai pada
rė jis atminčiai savo mirusios 
žmonos, kuri būdama gyva y-
ra rėmusi įvairias įstaigas. 

> 

Iš tų paskirtų 63 milijonų 
sivirš 8 milijonai jau paskirta 
22^m įstaigom. Likusieji apie 
55 milijonai bus padalinami 
Sulig reikalo. 

Rookefelleris visais laikais vi
sokiems labdarybės tikslams 
ir įvairioms viešosioms įstai
goms yra išdalinęs arti pusę 
milijardo dolierių. 

FORDAS SKIRIA 7 MILIJO 
NUS DARBININKAMS. 

Tai bus bonusai, arba priedas 
prie paprastų užmokesčių. 

Detroit, Mich., Lapkr. 26.— 
#uvo pirmiau pranešta, kad 
Ford Motor kompanija už 
šiuos metus neduosianti bo-
nusų savo darbininkams. 

Toji žinia užginta. Nes če
kiai daugiau 7 milijonų do
lierių bonusąms jau parašyti 
ir paruošti padalinti darbinin
kams. 

PINIGU KURSAS. 

dage paskelbė, kad pirmiausia 
patraukiami teismaji 70 Chi
cagos saliunininkų už parda-{atsikeltų. 

Cook apskričio viršininkai, še
rifo pageibininkai ir kiti agen
tai. Norima piktadariams už
duoti tokį smūgį, kad jo neat
laikę shdribtų ir daugiau ne

svetimų šalių pinigų vertė, mai
nant nemažiau $25,000 Lapkr. 24 
buvo tokia sulig Merchanti Loan 
and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui 
Vokietijos 100 markių 
Lenkijos 10# markių 
Lietuvos 100 auksinų 
Prancūzijos už $1.00 16 fr. 45 
Italijos už $1.00 27 1. 30 

$3,49 
1.42 

1.42 

\ 
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LLbTUVlŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienios. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metu 4.00 

SUV. VAIiST. 
Metams . . . . . - . $6.00 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata mokasi iSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus i 
registruotą, laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 00 . 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

i 
-. 

Darbas ir Kapitalas 

radikalai. Tad jų fr sąugo-
jamasi. 

Ir štai apie ką seniau ne
buvo nei pagalvojama, Šian
die vykinama praktikon ir 
pasidžiaugiama pasekmėmis. 

Tai ką padaro darbo susi
pratimas ir pažanga. 

ZELGOVSKIO NAUDAI" 
VEIKIAMA-PASI-

SAUGOKIME! 
-

Žodis {Jus Amerikiečiai. 

Darbo su kapitalu santikiai 
visais laikais buvo aitrus. Jie 
paaršėjo pasibaigus didžiu
liam karui Europoje. Darbas 
pasijuto labjaus stipresnis. 

Sustiprėjo darbas ir Ameri
koje, Tas įvyko atsimainius 
aplinkybėms ir labjaus susi
pratus patiems darbininkams. 

Kaip visur kitur, taip ir 
Amerikoje iš senų-senovės 
darbininkai buvo išnaudojami. 
Kapitalistai be gailesčio dar
bininkus spaudė, pigiai ap
mokėdavo, nepripažindavo 
žmoniškų jiems teisių. 

Bet štai papūtė kitoks vė
jas. Darbas ėmė stipriau vie-
nyties, pareikalavo sau pri
gulinčių teisių. 

Pabūgo kapitalas. Kovoti 
su darbu ne ką pelnysi. Kad 
nesulaukti negeistina? pasek
mių ir nesmagumų, kai-kurios 
didžiulės kapitalistų įstaigos 
ėmėsi gražiuoju taikinties su 
darbininkais. Kai-kurios net 
neklausiamos padidino darbi
ninkams uždarbius, kitos dar
bininkus padarė savo reikalų 
dalininkais. Dar kitos sugal
vojo kitokias priemones. 

Didžiai indomųs santikiai 
kapitalo su darbu gyvuoja 
mieste Danville, Virginia val
stijoj. 

Tenai gyvuoja Dan River 
Cotton audiminė dirbtuvė. Dir
ba apie 6,090 darbininkų. 
Pirm keliolikos mėnesių, su
tinkant kompanijai darbinin
kai įvedė praktikon Leitcho 
industrijalės demokratijos te
oriją. Dirbtuvė valdoma "se
nato" ir "žemesniojo buto", 
kuriuosna atstovus renka visi 
darbininkai. Iš tų abiejų butų 
parenkami atstovai "kabine
tan", kurs taipgi vadinasi 
vykinamuoju komitetu. Tame 
komitete priguli ir vyriausias 
dirbtuvės vedėjas. 

Nesenai pablogėjo tos kom
panijos reikalai. Sušaukta* 
visas tas" kongresas " bendron 
sesijom Dirbtuvės vedėjas 
pranešė apie reikalų padėtį. 
Po to parinktas komitetas tą 
klausimą ištirti. Pranešta pa
sekmės. - ' ' Kongresas'' susi
rinkęs nubalsavo darbinin
kams imti mažesnę užmokestį 
už darbą. Pagaliaus tą nus
prendimą vykinamasis komi
tetas patvirtino. Sumanymas 
pilnai, teisotai pačių darbi
ninkų pravestas ėmė veikti. 
Darbininkai neprarado darbų, 
nes jie patys išgelbėjo dirb
tuvę nuo neapribuoto uždary
mo. 

Kaip tai gražu ir tvarkin
ga. Nėra vietos nesutikimams. 
Nesutikimus gali pasėti tik 

Visi žinome, ikad Lietuvos 
demokratinė Respublika yra 
sutverta valios Lietuvos kraš
to darbo žmonių, darbininkų, 
ūkininkų, amatninkų ir iš tų 
luomu paeinaJicios inteligenti
jos. Visi žinome, kad dabar
tinė Lietuvos valdžia yra pa
statyta Steigiamojo Seimo, 
kursai liko išrinktas visuoti
nu, lygiu, tiesiu balsavimu. 
Taipgi visi žinome, kad didi
kų, — dvarininkų luomas se
nai išsižadėjęs saro lietuviš
kos kilmės, bet neišsižadėjęs 
savo dvarų ir pelno, kursai 
yra Lietuvos darbininkų ga
minamas, — šiandien yra 
Lietuvos Neprigulmybės prie
šų pusėje. Žinome ir esame į-
sitikinę, kad Lietuvą valdo 
ne ponai, bet Lietuvos liaudis. 
Bet ar visi žinome , kas per 
vieni yra tie, ką pastaruoju 
laiku mėto visokius lapukus 
už vardytus; " Kodėl Jus re
miate savo mirtinus priešu* " 
ir tam panašiai! Kas per vie
nas yra tas Komitetas "pro
gresyvių ' ' moterų pasirašęs 
ant tų lapukų? Tose prokle-
macijose užsipuolama ant A-
merikos Lietuvių darbininkų, 
užsipuolama ant čia esamų po
litinių srovių "katalikų", 
"tautininkų", " soči jalistų " 
už tai, kad visi jie užtaria 
Lietuvos Respubliką, kovo
jančią su Lenkijos imperija-
lizmu ir Lietuvos persidavė-
le — dvarponi ja; užsipuola 
už tai, kad pinigiškai remia 
Lietuvą, pirkdami Lietuvos 
Laisvės bonus, ir dėdami au
kas Lietuvos apgynimui. Vi
soje proklemajcijoje gausiai 
drabstoma purvais Lietuvos 
valdžia, melagingai iškraipo
mi faktai, bet apie Lenkų 
veržimąsi į Lietuvą nėra nei 
žodžio! 

Ką tas viskas reiškia? Ar 
tai proto pamišėlių darbas, ar 
papirktų išdavikų, ar amžinų 
kvailių ? 

Pernai metą, kada Pilsuds
kis ruošėsi pulti Kauną, pa
našios proklemacijos pasipy
lė Kauno apielinkėse ypač Pa
nemunėje. Dabar, kada Zel-
gowskis puolė ant Kauno, 
tai daugely dvaruose "prosze 
panų' kabinetuose ir atrasta 
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panašių bolševikiško tono pro-
klemaeijų. Tų proklemacijų 
tikslas buvo vienas ir aiškus: 
Lenkams rūpėjo sukelti bruz
dėjimą Lietuvoje, kad tuo 
pasiremiant užimti visą Lie
tuvą. Dokumentais priparody
ta, kad tas proklemaeijas sė
jo Lenkų ranka. 

Dabar čia, Amerikoje, mė
toma proklemacijos, taipgi su 
vienu aiškiu tikslu: kenkti 
Lietuvos laisvės paskolai, nes 
paskola yra "mirtini gazai" 
Lenkų imperijatizmui. 

Tat keno čia darbas? 
Bolševikiškoje Lietuvių 

spaudoje giedama panašiai, 
kaip i r tose proklemaci jose: 
visos Lietuvių pastangos nie
kinamos ir išjuokiamos, gi 
Lenkijos imperijaliamas tole
ruojamas. ; Čia gimsta labai 
rndomus klausimas: iš kokių 
pelkių bolševikinė spauda ir 
atgal-lenkiškas nuolaidumas? 

Gražioje Gegužio dienoje 
daug mūsų viengenčių, atsi
sveikinę su Jumis, amerikie
čiai, išvykome į Tėvynę. Nors 
jautėme, kad Amerika mums 
neblogą prieglaudą buvo sutei
kus, bet mūsų širdyse Virė 
karštas jausmas apreikšda
mas mūsų sąmonei, kad mes 
laimingi esame važiuoti į Tė
vynę, kada jai reikia pagel-
bos. Dabar mes save amerikie
čiais vadiname ir suėję vie
nas antram ranką paduodame, 
kaip vienos šeimynos vaikai 
dirbame kas ką galime. Nega
liu girties, kad ar tas ar ki
tas daugiaus dirba. Dirbame 
visi kas ką gali . 

Visųpirmiausiai f amerikie
čiai kareiviai visi garbės kvo
timą išlaiko. Amerikiečiai 
kareiviai ne tik kareiviais es
ti, bet jie yra mokytojai ka
riškos diciplinos ir pasišventi
mo pavyzdžiai, nors užima ir 
prasto kareivio vietą. Patys 
Lenkai užėmę Vilnių pasako
ja, kad Lietuvių kareiviai ka
riauja " jak diabli". Prie Vil
niaus gynimo stovėjo prieša
kyje ketvirtas pulkas, kuria
me amerikiečių nemaža buvo. 
Ir taip gynė Vilnių, kad mal
kines nukrovė Lenkų legijo-
nų lavonais. Tiesą, Vilnius 
puolė, bet tūkstančiai Lenkų 
legijonų amžinai nenorės Lie
tuvos kraujo. 

Pildo savo pareigas IT kiti 
amerikiečiai. Štai, p. St. Šim
kus, Sodeika ir K. Petrauskas 
savanoriai eina į frontą, eina 
Tėvynės ginti. Tikiu, kad ga
lės įsivaizdinti Amerikoje e-
santi Lietuviai, jog Tėvynė 
susilaukė Gediminų, Vytautų 
jeigu ne gabumais, tai drą
sa, pasišventimu ir savęs ne-
sigaiĮėjimu del Tėvynės. Vie
nas jausmas ir vienas tikslas 
dabar mus visus čia riša. Tas 
tikslas ir jausmas yra: Į kova 
prieš Lenkų dvarininkus. 

Noriu jums pranešti, Lie
tuviai amerikiečiai, kokiu pa
sišventimu Lietuva kariauja 
dabar. "Koncertai, bažnyčiose 
pamaldos, atviros prakalbos 
—visi ir visur žmonės šaukia 
prie ginjklo ir ragina duoti 
pagelbą kariaujantiems. Jau
nimas, geriausi gabumai, vie
ni eina į karuomenę, kiti tie
siog nenori eiti mokinties į 
pulkus, bet stačiai skverbiasi 
į frontą kaipo Šiauliai, ir dar 
kiti eina kariauti toliaus 
kaip frontas. 

Kas turi sidabro, kas turi 
aukso, tas neša ir deda ant 
Tėvynės aukuro. Yra tokių, 
kurie nei aukso, nei sidabro 
neturi, bet neša rugių pūrą, 
teisinių paltį į valsčių, iš kur 
viskas siunčiama į frontą. Y-
ra tokių, kurie juodbdruką už
sėdę joja jauni, atsisveikinę 
savo mergelę į " Geležinį Vil
ką' ' stoti. | kovą, į kovą, tai 
šio momento Lietuvos ūpas. 

Tokia žinia amerikiečiams 
Lietuviams turi būti skaudi, 
bet upo, priduodanti. /Skaudi-
del to, kad nuo pat 1914 metų 
dar Lietuvos žmonės neturė
jo progos gauti atsilsid nuo 
karo. Pakelianti upą jūsų, a-
merikiečiai, tokia žinia yra 
del to, kad Lietuvos gyvento
jai moka branginti Tėvynės 
laisvę ir kas jiems padeda. 
Tečiaus mes, gryžusieji iš A-
merikos, savo akimis išvydę 
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išgavimo. Dabar Lietuva pil
na spėka stato pastangas at
stumti priešą. Mųs vyrų krau
jas liejasi gindamas protėvių 
žemę. Lietuvos žmonės jau su
pranta, ką reiškia neprigulmy-
bė, nes dalis Lietuvos jau 
pradėjo gyvenimą statyti ne-
prigulmingai. Todeį ameri
kiečiai, Tėvynė ir vėl Šaukia 
jūsų pagelbos. Lietuvi, atėjo 
laikas, kada savo uždirbto do-
lierio neturi pavydėti Tėvy
nei, nes jeigu kiti nebrangina 
savo gyvybės, jeigu visas 
Lietuvos jaunimas savo krū
tinėmis gina Lietuvą nuo 
Lenkų plėšikų, tai ir tu, A-
merikos Lietuvi , supranti, kad 
Tėvynė yra brangi. Lietuvos 
jaunimas nekantriai dairosi iš 
kur gauti ginklą. Lendančius 
į žemę plėšikus jis nori nu
varyti šalin. Tik nčpadary-
kim, kad jis liktų tuščiom 
rankom. Lietuvi, ar-gi pa
vydėsi įteikti šautuvą Savo 
broliui, kurs gina tavo tėvuką, 
tavo seseles nuo priešų? 

Šiauliai laukia # šautuvų, 
laukia ir kitokių reikmenų. 
Todėl Amerikos Lietuviai sių
skite kaip greitai galite pa
gelbos Lietuvos Šiauliams. 
Aš duodu savo garbės žodį, 
kad jie yra verti gero ginki! 
ir mokės sunaudoti net ir ge
riausią "tanką".Lietuviai* ne
sigailėkite mėnesio uždarbio, 
nes Lietuvoje žmonės* nesigai-

Bet kur tau. Realės gimnazi
jos mokytojas Ląstas, pradė
damas sumanymus, ėmė ieško^ 
ti bendro pagrindo to komi
teto veikimui.^ Tasai bendras 
pagrindas turįs būti šioks: 
Mokyklose, ypač realėje gim
nazijoje, tikybos mokytis turį 
tie mokiniai, kurie nori, neno-
rintieji, pareiškę savo neno
rą, turį būti liuosi; tą nenorą 
galį pareikšti ir tėvai, neturi 
būti prievartos nei varžymo. 
Į tai buvo atsakyta, kad to-f 
kiems klausimams Lietuvos 
gynimo komitete nevieta ir 
kad kėlimas to dalyko near
tina piliečius, bet tolina vie
nus nuo kitų. Kun. Andziulis 
pažymėjo, kad nei Bažnyčia, 
nei kunigai, nei katalikai nei 
žydams, nei protestantams jo
kios prievartos nedaro; realė^ 
je gimnazijoje į protestantų 
ar žydų mokinių tikybas nie
kas nesikiša; bet katalikai tu
ri pildyti bažnyčios įsakymus, 
taip kaip ir kiekvienos drau
gijos nariai tos draugijos įs
tatus; jeigu mokiniai katalikai 
pareikš, kad jie nekatalikai, 
bažnyčia į jų tikytyos reika
lus nesikiš. Kai šitas p. Lasto 
sumanymas buvo pastatytas 
balsuoti, visi, ir net &ydai, 
prieš jį balsavo. Už tą suma
nymą balsavo tik du: patsai 
sumanytojas ir realės gimna
zijos mokytoja p . Pudymaity-
tė. 
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A u t o m o biliai 
- R _ _ 

Reikia pažymėti, kad realė
je gimnazijoje pernai per vie
nus tik metus vienas po kito 

LiETOVOS GYNIMAS 
, Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gynimą. 

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

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

Lietuvoje geras automobilius kainuoja $1,000. A-
merikiečiai, sudarinėkite tūkstantines , kablegramu at-
siųskite į Lietuvių Prekybos Bendrovę Kaune ir tą 
pat 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-VC) 

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

valėtų visose kolonijose šitame reikale pasidarbuoti. 

Ii savo gyvybės Tėvynei. b u v o p a K k i r t į t r y s k l m i g a i t i 

D. B. Pratapai, 
Agronomas.' 

Kaunas, Spalio 29, 192© 

IŠ LIETUVOS. 
Lietuvos gynimo 

lės apskrities Komitetas. 
Visur Lietuvoje dabar tveriasi 
gynimo komitetai. Susidarė 
ir Marijampolėje. 15 Spalių 
buvo išlipytas gatvėse tam 
tikras atsišaukimas į pilie
čius. (Ji paduosime skyrium. 
Red.) Kitą dieną (16) pada
rytas .susirinkimas tam komi
tetui steigti J&nsirinko atsto
vai nuo 20 draugijų, nuo val
stybinės, nuo realės gimnazi
jos ir nuo mokytojų semina
rijos. Pasitarus buvo išrinkta 
valdyba ir, rodos, viskas ra
miai turėjo Imti pabaigta. 

ese 
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kybos mokyti ir del ypatingoj 
jos- nusistatymo visi' trys tu
rėjo liautis joje mokytojavę. 
Šįmet joks kunigas tikybos 
ten nemokina. 

P. Ląstas dar ir kitą davė, 
sumanymą, kad kunigai stoty 
ir kareivi ją ir stiprintų savo 
pavyzdžiu kareivių drąsą. Tik 
jis, tairbut, buvo užmiršęs, 
kad kunigai kareivijoje tar
nauja kapelionais. Jeigu ma
nė siųsti kareiviaut visus ku
nigus, tai įeikėjo neužmiršti 
nei* visų gydytojų, nei visų 
advokatų, nei visų mokytojų 
ir pagalios* nei savęs paties. 
P. Ląstas yra buvusig Rusų 
armijos oficieras ir dar jau
nas žmogus, o vienok į karei« 
viją nestoja, nori, turbūt, kad 
už jį kunigai atkareiviautų. 

Dabar yra renkamos aukos 

D. S. MAIL STEAMSIBP COMPANY, ne, 
S. S. "SUSQUEHANNA" 

Ifi New Yorko tiesiai | 

BREMEN ir DANZIG 
Išplaukia Gruodžio 39 

Kambarėliai į Bremen nuo $185 iki $210 f Danzįg $260 iki $225 
Trečia kiiasa i Bremen $120 t Danzig $130 

Kares Tazai $5 
Atsišaukite J 

U. S. Mail Steaniship Oompany Inc. 
H. CLAUSSENRS & Co. Generole Vakarine Agentam 

100 North La SaUe Street, Chicago, m . 

gynimo komitetui. 
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1 PITTSBURGHIEČIAMS IR APIEL LIETUVIAMS!!! | 
S s 
E Švento Kazimiero Lietuvių Bažnyčioje, Pittsburgh, Pa. Ę 
=# Garsus Misijonorius Tėvas Alfonsas Maria, Pasijonis-
|* tas laikys MISIJAS. 
E Tai netikėta proga išgirsti nepaprastų pamokslu, ir 
1 pasinaudoti tuo dvasišku maistu dūšios gerovei! 
| Misijos tęsis net per dvi sąvaiti; nuo Lapkričio 28 d. 
I iki Gruodžio 12 d. 1920 m. 

Pirmą savaitę moterims atskyrai, %o antrą — vyrams. 
Pamokslai kasdien rytais ir vakarais per abi sąvaiti. 

Misijos užsibaigs su 40 vai. atlaidais, kurie bus nu- | 
kelti iš Lapkr. 27, 28 ir 29 d. į Gruodžio 10, 11 ir 12 d. E 

Tad visi yra širdingai kviečiami, kaip Pittsburgho, s 
E tai ir,apielinkės Lietuviai, pasinaudoti malonėmis, ku- s 
E rias Augščiausias suteiks per tas brangias MISIJŲ | 
E dienas. Su tikra pagarba Kun, M. J. Kazėnas. E 
liiiiiitiiifiiitiiniiiiirHtfffffffitHttfffHtiiiiitHtiiifitiiiiiiffiiiffifiHinitfitfiiiiiiiiiitfffiiiiiii 
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NEPAPRASTA PROGA | 
Mee esame priversti atiduoti už Storage Charges E 

Dvidešimts mūsų augščiausios rūšies Victorolas vertas r 
iki $300,00 už taip žema kaina kaip $35.00, ir dar ~ 
duosime dykai 12 pasirinkimui rekordų ir 200 adatų. E 
Dauguma iš tų masinu yra naujos ir garantuotos ant £ 
Dešimts metų. Norint Žinoti geruma, reikia jas ma- ~ 
tyti. Nepraleiskite šios progos jų nematė, nes tikrai E 
gailesites, nes tai gal vienas tokis atsitikimas gy- ^ 
venune. Atsiminkite tiktai $35.00 už augštos rūšies S 
kvarantuota Vict^-olą. Mes taippat turime parduoti E 
DeŠtmts tikros skuros tapestry Parlor Setus, šie se- r 
tai yra nauji ir naujausios mados. Mes parduosime E 
juos už pirma pasiulijimą nežiūrint koks jis butų, E 

= Storage Kama n e s ra^*118 vieta yra reikalinga. Jums apsimokės at- ~\ s 

E Tiktai $$5.00 v a ž i u ° t i nežiūrint kur Jus gyvenate. Pristatymas Dy- = 
= kai, mieste Ir apieliakėj, taip-pat siunčiame C. O. D. Ę 
= Atdara kasdiena Hsi 9 vai. vakare. Nedėldiomis nuo 6 iš ryto iki 4 E 
E po pietų. Liberty Bondsus priimame. E 
S NATIONAL STORA GE OO. 2028 S. Ashland A ve. Cor. 21-th St, E 
fiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiHiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiirifiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiftiiiiiii 
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r PRANEŠIMAS! 

Lietuvos gyventojų padėjimą, 
aiškiai sakome, kad Amerikos 
Lietuviai dar turi progos pri
sidėti prie Lietuvos Laisvės 

szy" čia neapseinama. Ne
aišku. Visuomenė laukia, kad 
greičiau tas klausimas paaiš-

Atrodo, kad be "polskich gro-'kėtų. Liet. M. M . Biuras. 

Pranešu savo draugams ir visiems kostumeriams 
kad persikėliau į nauja vieta po num. 3327 So. 
Halsted Street. Užlaikau laikrodžius, žiedus ir kitas 
auksines graznas. Turiu gramafonų ir rekordų. Lai
kau religijinius daiktus k. t. rožančius ir tt, 

" J. WENCKUS 

Baltic - American Line 
Paveldėtojial RCSSIAN AMERICAN LINE 

- • • • - -

Tiesus Pasažieriams Patarnavimas iš 

DANZIG \t LIEPOJAUS 
Į NEW YORK ir sugrįžtant 

D«*l platesnių informacijų kreipkitės į 

A. E. Johnson & Co. Generaliai Pasažieriniai Agentai 
42 Broadway, New York 

Arba mūsų autorizuoti agentai. L 
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Laikrodininkas 

Daimontai, Laikrodžiai ir Graznos. Pataisau .gerai 
už labai prieinama kaina. 
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MAGDE. "Ak, kmp man nitiH gal
vą! Ilbandium vitokiu* matgojimut, 
trinkimui, mnUmvimm — ir vitkett tm 
nieko nepagttbljo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man ffidm net darni!" 

MARE. "Na, tai kam tau kt*t b(-
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau
kai arrašm, imtam «r #m#i O tai 
todėl, kad ai vartoju EUFFLE& »' 

Kasta iyraRJJFFLES? Ar 
tai gyduolė? N e ! ! Ar kve
piantis vanduo? Ne!r -RUF-
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris pngelo! gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio až čystą ntsniežinčią galvos oda? 

. R U P P I . E J B 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės irtažinri 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar-
čia« scyngant galvą bus ngdetinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkute aptiekoje. Kaštuos tik 
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug dmigiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkufes.. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite "mums 75c. paėto markėmis, ar money order liokiu adresu • 

F. AD RICHTER 6 CO.. 316-330 Broadway. N«w 
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MILLINOCK1T, MAINR. Į VTOROBSfBR, MASS 

ši mažytė kolonija išgirdus 
tėvynės balsą ir supratus 
sunki) jos padėjimą dabarti
niam laike neliko kurčia, bet 
suskubo pagelbėti bent maža 
dalele. 

Tai-gi, pritarimu beveik vi
sų eionaitinių Lietuvių, perė
ję namus parinkom aukų Lie
tuvos gynėjams. Kalbėtojų 
čia negalime parsikviesti del 
tolumo nuo didžiųjų kolonijų. 

Eidami per namus užėjom 
tokių Lietuvių, kurie užstoja 
Lenkus ir norėtų matyti po
nų baudžiavą Lietuvoje. Viso
kiais budais jie sukinėjosi nuo 
davimo aukos. Būdami Lietu
viais jie gailisi mažą dalelę 
paaukoti Lietuvos gynėjams, 
kurie kraują lieja ir gyvy
bes deda. Užėjome ir tokių, ku 
rie garbino Pilsudskį, kurie pa 
gatavi atimti tas surinktas 
aukas, kad tik netektų Lietu
vos gynėjams. Beiktų, kad 
Lietuva tokių savo "sūnų" ne 
kuomet neužmirštų. 

Bet radome ir gerų tėvynai
ni!}, kurie į nieką nežiūrėdami 
dėjo aukas. 

Tai kolonijikei nebuvo skir
ta nei jokia kvota, bet Lietu
vos bonų išpirko už $350.00 
dolierių. Aukų sudėjo Lietu
vos gynėjams $128.50c. 

Aukojo sekančiai: 
V. Makauskas $20.00 
J. Būtinas 15.00 
V. Tamuliunas 10.00 
J. Šulskis 10.00 
M. Gudelis 10.00 

Po 5 dol.: J. Laurušionis, O. 
l^aurušionienė, J. Buda, F. 
Vaznys, V. Btrbliauskas, J. 
Simukaitis. 

M. Kurienė $3.00. 
Po 2 dol.: J. Milašas, J. 

Kederis, D. Urbelis, F. Ta
mulis, S. Poška, Joz. Čepaitis, 
K. Compreš, S. Obrikis. 

Po' 1 dol.: P. Milašas, P. 
Poškienė, P. Banis, A. Vis 
niauskas, F. Peleckis, Jul. Če
paitis, S. Pikelis, J . Geruls-
kis, S. Unžys, K. Strymas, J. 
Grabauskas, J . Zilinckas, V. 
Sendzikas, F. Balčiūnas. 

A. Nekrošienė 50c. 
.Aukos pasiųstos Lietuvos 

Misijai. 
Visiems aukotojams tariame 

nuoširdų ačių. 
V. T. ir J. B. 

CICERO, ILL. 

"Draugo" 265 num. tilpo 
neteisinga korespondencija a-
pie Šv. Antano parap. beną. 
Labai nemalonu, kad kai-ku-
rie šv. Antano par. beno na
riai yra labai priešingi savo 
tikriems nariams ir ne tik 
priešingi, bet dar parašo į 
laikraščius tokias neteisingas 
korespondencijas. 

Labiausia tas užgauna p. 
Krekščiuną, kad buk minėta
me susirinkime buvo gana 
daug aštrių žodžių tarp P. 
Krekščiuno Ir beno narių. Tat 
visa iškylo iš p. Krekščiuno 
apsėjimo demonstracijos dai-
ku Spalio 24. 

Piima, tame bčno susirin
kime, kuris buvo Spalio 26 d., 
P. Krekščiuno visai nebuvo 
ir kame-gi tie aštrus žodžiai 
tarp beno narių ir p. Krek
ščiuno atsirado. 

Antra, apie kokį tai Krikš
čiūno apgėjhną demonstracijos 
laiku visai neteisybe. Visą tą 
bjaurų pasielgimą su muzikan
tais padarė kas kitas. 

Beno narys. 

Lietuviu demonstracija ir pro
testas prieš Lenkus. 

Lapkričio 7 d. apie 1-mą 
vai. lig jūrių vilnys iš visų 
kraštų Liet. pradėjo plaukti 
prie savo bažnyčios. Visi su 
nepaprastu užsidegimu rengė
si pakelti kuosmarkiausį pro
testą prieš Lenkus imperia
listus besibriaujančius/ Lietu
von. 

Susirinko visos organizaci
jos, draugijos, kuopos su 
parašais tam tyčia paruoštais 
demonstracijai, pasipuošusios 
savo ženklais-vėliavomis. 

Pirmiausiai ėjo skaitlingas 
benas, paskui Suv. Valstijų ar
mijoje tarnavusieji ^-karei
viai, pasidalinę į kuopas. Ka
reivių buvo apie 250. Paskui 
juos ėjo Šv. Kazimiero par. 
choras ir Vyčiai. 

Gražus reginys išrodė ei
nančio skaitlingo jaunimo bū
rio, apjuosto Amerikos vėlia
vos juosta. Atrodė lig jūrių 
vilnis ritasi gatve. Ant rankų 
visi turėjo juostas iš Lietuvos 
vėliavos. Įspūdinga buvo žiū
rint į vaikų ir mergaičių bū
rį, kurie gražioje tvarkoje ėjo 
pasipuošę vėliavomis. Jų bu
vo apie 800. 

Moterų Sąjungos *ktrokas" 
vaizdavo Lenkų kareivį at-
rėmusį kardą į Lietuvaitės 
krutinę, o Dėdė Šamas nusi-
gryžęs į šalį nuduoda nema
tąs. Du vaikučiu maldauja jo 
pagelbos. 

Kitose draugijose taip-gi 
matėsi daug įvairumo. Pastan
gomis L. Vyčių ir Šv. Kazi
miero par. choro, orlaivis, 
papuoštas Lietuvos vėliavo
mis, visą demonstracijos laiką 
viršui lakstė. Orlaivyje-gi kun. 
L. Kavaliauskas laikė Lietu
vos vėliavas. 

Tik vienas nesmagumas 
ištiko: miesto policijos virši
ninkui įsakius, uždrausta neš
ti parašus, nors juose nesimatė 
nieko įžeidžiančio. Spėjama, 
kad tai buvo Lenkų pasidar
bavimas. 

Salė " Polis" nors yra di
džiausia Worcesteryje, bet ne
sutalpino žmonių. Tapo pa
imta kita salė A. O. H., kuri 
taip-gi buvo pilna. 

Kalbėtojais buvo: kun. J. 
Žiliu<, Lietuvos Misijos na
rys, advokatas J. Mahoney, 
advokatas Ant. Mileris ir 
kun. L. Kavaliauskas. 

Advokatas Mahoney savo 
kalboje smerkė Lenkų imperi-
jalizmo politiką; priminė Ai
rijos vargus ir išreiškė jos 
simpatiją Lietuvai. 

Kun. J. Žilius kalbėjo apie 
Lietuvos kareivius ir Šaulius: 
nurodė sunkų jų darbą ir di
dį pasišventimą Ljetuvai. Pa
žymėjo, jog Worcesteris atsi
stojo pirmoje vietoje su L. P. 
Bonais, išpildydami savo kvo
tą su dideliu kaupu. fteiškė 
viltį, jog nepasiliks ir dabar 
su aukomis Lietuvos karei
viams ir Šauliams. 

Advokatas Ant. Mileris kal
bėjo Anglų ir Liet. kalbomis. 
Jo ir kun. Kavaliausko kalbos 
labiausia visiems patiko. Jie 
sakė: " Ne vergausime Len
kams, nesulauks jie tų dienų, 
pirksime •kuodidžiausias ka-
nuoles ir pavaišinsime juos 
Lietuvoje.,, 

"Pol i s" salėj aukų surink
ta $3,125.95. A. O. H. salėj 
surinkta $400.00. Viso $3,525.-
95. 

Atidarant vakarą, ftv. Ka
zimiero par. chorą*, pritariant 

benui, dainavo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Tarpuose 
prakalbų dainavo: "Paauko-
kim savo jiegas brangiai Lie
tuvai", " Jau Sfcivai sukilo", 
"Kur bėga Šešupė'' ir " Į ko
vą už Vilnių." Dainos išėjo 
gerai. 

Ant galo rezoliuciją perskai
tė advokatas Mileris Anglų 
ir Lietuvių kalbose, kuri pa
siųsta ten, kur tik bus nauda 
iš jos. 

Ant galo Petras Milius, viso 
susirinkimo vedėjas, padėkojo 
už taip skaitlingą atsilanki-
nfo, koks pirmą kartą Wor-
cesteryj buvo matyti. Dėkojo 
už prijautimą Lietuvai auko
mis. 

Visa publika sustojusi už
giedojo: Lietuva, Tėvynė, mū
sų ir išsiskirstė namo. 

Gluosnis. 
-... 

VALPARAISO IND 

Lapkričio 27 d., vakare, Se
name Kolegijos name Valpa-
raiso Lietuviai moksleiviai 
rengia įdomų vakarėlį. Tai 
bus bertainio baigos pasilinks
minimas. Tat kviečiamas jau
nimas iš kitur skaitlingai at
silankyti ir supažinti su Lie
tuvių moksleivių gyvenimu. 
Be to, vakaro programoje da
lyvaus Dr. C. K. Cherry ir 
Dr. Biezis iš Chicagos. 

Valparaisiečiai moksleiviai 
kviečiami atlankyti mus ir tą 
seną, numylėtą vietą, iš ku
rios per tūlą laiką sėmėte 
sau mokslą. 

Visus kviečia, 
Komitetas. 

įnitiifiiiiiiiiiiiiifiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiifiiiimiiiiiiiiiiiiii 

IŠKILMINGAS BALIUS 
SU PROGRAMŲ 
— Surengtas — 

LIET. TAUTIŠKOS DRAUGYSTES 

jSub.Lapk. 2 7d. .920m. 
p. J. Koilaritsch Svet. 4430 Wentworth Ave. 

Pradžia 7 vai. vakare 

i 
Kviečiame lankytis visus Lietuvius ir Lietuvaitės 

o busite užganėdinti kiekvienas. Kviečia 
KOMITETAS. 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas DidmiestyJ: 

29 South La Salle Street 
Kambarls 324 

Telefonas: Central 6890 

IVakarais, 812 W. 33rd St. 
Telefonas: Yards 4881 

• • • • I 

S. B. LACHAWICZ 
L I E T U V Y S G R A B O R r r S 

I Patarnauju laidotuvėse koplgiauala. Rei-
Ikaie meldžiu atsišaukti, o mano darbi 
I busite užjranėdlntl. 
| 2 3 1 4 W . 2 3 r d PI . 

Tel. Canal 21t» 

i • 
8 
! 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo vieta 

8252 South Halsted Street 
Ant viršaus TTnJversal Stase Beak 

Valandos ntio 10 iki 13 ryta; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki • rak. 

Nedėliomia nuo 10 iki 'i. 
Telefonas Taros 3644 

F. AD. Rf CHTER & CO., 
New York, 

Gerbiamicji: 
Aplaikiau Bambino, karį man siuntėte 

ir maldauju prijirakite nuo manęs širdin
giausią padėką už taip didele pagalbą, su
teiktą mano kūdikiui. 

Pr i j ėmęs kelias dozes, jis miegojo per 
visą naktį be prabudimo ir dabar jaa 
nereikalauja daugiau užmigdymo liūlia
vimu. 

Aš nežinau kaip Tamstoms dekuott 
netik už suteikimą pagalbos mano kudi- J 
kini, bet taipgi ir man, nes aš ir nesijau- i--
čiau gerai, kuomet mano kūdikis kan
kinosi. 

Aš patariu visiems savo draugams 
vįu^U šitą stebukkn^ą gyduolę. 

A. K, Philadelphia. 

Kūdikių geriausias draugas 
Duok jam vieną dozę einant gulti, feigu jis yra neramus, piktas, ne* 

nutildomas. Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus U"k«qmg kol 
negaus: 

B A M B I N O 

r 

GARY. IND. 

Lietuviai katalikai tikisi 
f'ia susilaukti parapijinės mo
kyklos. Klebonas, kun. Marti-
šiunas prie to varosi. Parapi-
jonys tame darbe jam prita
ria. Lietuviškos parapijinės 
mokyklos čia ir reikia. Nors 
nemažą skait. čia augusio jau
nimo lietuviškoje dvasioj iš
auklėjo L. Vyčių 82-ra kuo
pa ir choras, bet vis-gi netaip 
kaip mokykla butų išauklėjus. 
Taigi nuoširdžiai reikia dar
bu ir pinigais paremti #erb. 
klebono triūsa, ir jo pastangas. 

Pr 

DR. G. M. GLASER ! ii 

• m ia^^s<ssiMs»j>sssssj *— • s—a sssl • > • *$į 
Tel. Yards 669* Drover 8448 
Dr. V. A. SZYMKEVICZ 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir 
AkuSeras. 

MOS S. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto l—t Ir 
6—8 vakare Ned. l t — l f Ii ryto. 

• > » » • • • » » » » » » » » » » » • • ! • • • • • • mįį 

Vaikai myli j i! Jie nori jo daugfaus! *• 
Tikrasai turi Bambtno lėles paveikslą ant pokelio. Neprijimk pamėgdžiojime 
50c. butelis vaistinyčiose arba 60c. su prisiunitimu, užsisakant tiesiai nuo: 

f\ AD. K & C0.f Buk Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y. 

» » » i » ^ 1 » » » » M » » » » » i » * ^ » 8 t a— 

Praktikuoja 29 matai 
Ofisas 8149 80. Morgan St. 

Kerte S2-ro S*, Chioafjo, I1L 
SI'F.CIJALISTAS 

MoterlSkų. Vyrišku, taipgi chro
niškų Ilgų. 

OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
lai S po pietų, nuo 6 iki S valan
dą vakarą., 

Nedėliomia nuo J iki 2 po plot 

Telefonas Boulevard t l t t 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3381 South Halsted Street 
Valandos: 9—12 A. M. 

1—5; 7—1 P. M. 

NIEKAS NEGALI SUSILYGINTI 
su COLUMBIA 

metai viena "non-set automatiško stop" 
mašina $25 iki $275.00. 

Ateikite pasiklausyti Nauja Lapkričio 
Rekordu. 

Mėnesio 

Telefonas Yards 887 

— • • 

A-tA. 
.TUOZAS SABALIAUSKAS 

28 metų mirė 23 d.. 9:45 vai. ryto. 
Gimęs I.irtu \ oje, Raseinių Apskr., 
Slabados kaime. Amerikoje išgyveno 
11 metų. Mirusi* randasi po num. 
1428 28 C t., Cicero, 111. 

Laidojimas bos Subatoje iš š \ . An
tano Bažnyčios j š \ . Kazimk^ro ka
pines. Paliko dideliame nuliūdime 
moter| Praneinke ir švogerf Pranciškų j 
Petraity ta* dvi seserį, vieną brolį ir 
motinų Lietuvoje ir da du pusbroliu 
Amerikoje <hioxa ir Vincų Bukaus
kus. 

Pr. Petraitis. 

JOHN KUCHInSKAS 
LM7TTJVIS ADVOKATAS 

Ofisas Didmiestyj 
29 So. IM Salle Street 

Kambaris 81« Tel. Central 3684 
Valandos: 9 ryto Iki 1 po plet 

I Tel. Harrison 6688 
DR. L C BORLAND 

289* S. State Str. Kamp. Adams 
jValand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10 

vai. Iki 12 dieną. 
Lietuvis pcrkalbėtojas 

Scred.—C iki S vak. Ned. 10 iki 12 \ 

— 

West Sides Ofisas 
2 2 0 1 W . 2 2 - n d S t r e e t 

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

nuo 7 iki 9 vakare 

« = — 
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1 DR. C. K. KLIAUGA I 
METUV1S DKMTISTAS 

S1821 So. Halsted St., Chicago, 111.5 
Kampas 18th St. 

SValand.: 9—12 rytą, ir 2—9 vak.5 
i?miifiiii!iimiiiiiifiitiiiiimi<HiiiiiiiiiiiHr 
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... Jeigu gero teisingo patarnavimo ieškai, 
tai čionais ji visuomet rasi. 

Mes nekuomet negarsiname vienos rū
šies dalyką, o parduodame kitos. 

Laikrodžiai, Deimantai ir Graznos 14 
K. Žiedai, Lenciugelai — ai labai priei
namas kainas. 

JOFFEY'S 4625 South Ashland Avenue 
= .' ," 

Phone Canal 267 

DR. P. L ZALATORIS I 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

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

DR. S. BIEŽIS. 
I i l E T t m S GYDYTOJAS 

IR CHERCTROAS 
2281 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Res. 8114 W. 42nd Street 

Tel. McKlnley 4988 
- —ll—l-ll—ll M | W M W W , « I M I 1 W » W . . | , | « , I » ^ » W I » > ' I 1 ^ Į ^ I M 1 I M H Į I » I M W I I . ^ • ' l l n • • — l * * n ^ i < 

H III 

MUZIKA 

. 

BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas . . 
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 &., Id20 m. 

Mokinama j vairių muzikos šakų. Užsirašyti galima bile kada. 
3259 South Halsted Street Chicago, 111. 

Telefonas Boulevard 9244 

i!" i 
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MILDOS TEATRO BENDROVES PRANEŠIMAS DALININKAMS 1 I 
Metinis susirinkimus Mildos Teatro Bendrovės įvyks Sausio 16, 1921, Mildos 

Teatro Svetainėj, ant trečiu lubų. Tame susirinkime bus išduotas raportas: išrink
ta nauja valdyba, ir išmokėtos dividendos. , • »• 

1) Susirinkimas bus sušauktas laiškais. Todėl, visi dalininkai, kurie nuo pri-
sirašimo ^>rie Mildos Teatro bendrovės persikėlė į kita vieta, o savo nauja antra
šą dar nepridavė sekretoriui, privalo tą padaryti ne vėliau kaip iki 15 dienai 
Gruodžio mėnesio 1920 metų. 

2) Visi dalininkai, kurie ikį šiam laikui neatsiėmė savo šėrų, privalo ta pada-
dyti iki 15 Hienoj Gruodžio, 1920, nes kas neturės atsiėmęs šėras, negalės susirin
kime dalyvauti, ir a&egaus dividendu. 

3) Kas yra pirkęs seras, turi jas permainyti ant savo vardo iki 15 dienoj Gruodžio, kad 
butu žinota ant kieno vardo išrašyti čekį už dividendas. 

4) Nuo 20 Gruodžio, 1920, iki 17 Sausio 1921 metų, knygos pemainymo šėrų nuo vieno 
žmogaus vardo ant kito, bus uždarytos, kad nebūtu jokios klaidos su dividendu išmokėjimu 

5) Visi dalininkai privalo lankyti MILDOS TEATRAS nuo šio laiko iki mėtiniam sasi-
rinkimui, kad žinotu kokios permainos bus reikalingos ant toliau invest. Kas savo toiznį ne-
matoj tas sau yra kaltas. 

MILDOS TEATRAS nuo pereito* Vasaros yra puikiai atnaujintas, ir stato labai puikius 
aktus ir kratamosins paveikslu*. Valdyba deda visas savo pastangas, kad šitas teatras pra
lenktu visus kitus teatrus Chicagoj. Todėl visi privalo *ji lankyti, nes kito tokio puikaus te
atro Lietuviai visame pasauliuje neturi. 

VISI DALININKAI MALONĖSITE PRISITAIKINTI PRIE VISU VIRŠUI PADUO
TU PARAGINIMU, KAD PAS MUS PILNA TVARKA: 

Šu visais Teikalais kreipkitės pas sekretorių, kasdiena nuo 5 iki 7:36 vai. vakaro, se
kančiu antrašui: J. J. HERTMANOWICZ, 3133 Emerald Ave,, Chicago dfeois. 

CUNARD LINE 
IŠPLAUKIA PRIEŠ KALĖDAS 

S. S. SAX0NIA 14,300 Tonų, Gruodžio 9 
Kambariu Kaina $180.00 
3čia Klasę Kaina $125.00 

Pridedant $5.00 Kares Taxų 
TIESIAI ( HAMBURGĄ 

36ios Klasos Kaina į Eitkūnus per Hamburg $130.40 
Pridedant $5.00 Karės Taxų 

Jusu mieste randasi lokalis agentas. Eik pas ji. 

• k 

Soid «veiywhe» bf famitute doeters 
mvd department Stores -

ENGLANDER SPRING BED CO 
*§ewVbrk -GtodUyti - C h f c ^ 

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU i 
S LIBERTY 
i 
1 
I 
I • • 
S 

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 

Baltic States Developuniit Corporation 
1 35 South Dearborn Str, p* Chicago, U i i io is . 

mUm = 

S 
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f REGISTRACIJA. 
Visų Amerikos Lietuvių Ex-Kareivių 

Visi Ajnerikos Lietuviai ex-lcareiviai kurie tik esate tarnavę karėj 
užsiregistruokite priaiusdami savo vardą ir pravarde ir kur tarnavai, 
nes i trumpą laiką visi žinosite klek Lietuvių tarnavo karuomenė. 
Yra Reikalinga ne maliau kaip tūkstantis liuosnorių Lietuvių ka
reivių suvažiavimui Wasbi&gton, D. C. Lapkričio mėoesi Inas pažymėta 
suvažiavimo diena prieėpat atidarymą Suv. Valst. Congreso—labiau
siai tie reikaliniri karta tarnavo frontuose ir tie kurie gyvena netoli 
Washingtono kad gaJėtu pasiekti tą miestą savo lėšomis, nes tik tada 
mes pasimatysime su mušu gerbemu Prea. Wllsonu — Visi registruo
kitės rašydami "taip" kurie esate liuoanoriai i Wasbingtoną.*Pripil
dę iškarpą te siųskite šio adresu: 

The lithuaiiian Ex-Soldier Independent Society 
Eead-Qu. 3402 So. Halsted St. Chicago, ELI. j 

Kareivių SuvaJUavUana Del Liet PrtpaL \ 
Pavardė \ į> 

i . . . . * < 

Vardas 
Ar Buvai Fronte 
Koki Laipsni Turėjai 
Adresas „ 

. . . . . . . I . . . • • . . « •** 
» . » . * . . . . « « « • • 

• . 
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CHICAGOJE. 
*"*** | Milkintas, A. Višniauškis. XS. 

KATALIKBKOS ŠVENTES., M A R Q U E T T E ? A R K O LIE^ 
TUVIŲ KOLONIJOS 

Šeštadienis, Lapkr. 27 d., 
Sv. -Virgalijus. ' 

Sekmadienis. Lapkr. 28 d., 
šv. Hartulanas. I 

PRIEMONĖS PRIEŠ PIKTA
DARYBES. 

AUKOS. 

Projektai pavesta juridiniam 
komitetui. 

. 

7 -—• 

Užvakar miesto tarybai 
Chicagoje induota penki su
manymai, kuriais norima ap
valyti miestą nuo piktadarių. 
Sumanymai pavesti peržiūrėti 
ir patvarkyti juridiniam ko
mitetui. \ 

Sumanvmai vra: 
1. Amendmentas prie baus-

ii inio įstatvmo (.kodekso) : S u - K W ' A* * « * « u f a s , F.^Vaič-
1 kus. 

Geri). Bedakcija: 
Meldžiu patalpinti surašę 

aukotojų, priduotą pp.' Kabe
lio ir Bartulio iš Marąiletto 
Parko Lietuviu kolonijos, 
Chicago, 111. 

j Sekantieji aukojo: Po 10 
dol.: A. Skupas, P. Margis* 

Po 5 dol.: J . Bartušis, P. 
Toleikis, V. Strakalaitis, P. 
Tumasonis, J . Laiškonis. 

Po 2 <lol.: J . Klumbis, P. 
Armonienė, F. Pocienė, J . 
Himkevičia, P. Barštis, L. 
Dieninis, J . Jocaitis, M. Bar
tušis, J . Kabelis, V. Micevi-
mis, A. Petrauskienė, A. Pru-
sevičia, J . Evaldas, J . Vala-

gauta. plėšiką su revolveriu 
gausti kaTėjimu ligi gyvos gal 
vos. y 

2. Peržiūrėti ir pertaisyti 
paroliavimo įstatymą, kad 
plėšikai ateityj nebūtų paro-
linojami iš kalėjimų. 

. r^B. Apdėti mokestimis (licen
cijomis po $50) visas vietas, 
kur pardavinėjamas ir varto
jamas "near-beer." 
Z 4. Praplėsti stiprią >kontro-
jį ant pardavinėjamų antra-
žankių automobilių. Nes tuo 
keliu bus galima panaikinti 
vogimą automobilių. 

X)FICIJALIS BALSŲ SUS 
KAITYMAS. 

g Piliečių balsavirmi komisi-
Jonierių taryba oficijaliai pas
kelbė, kad Lapkričio 2 per rin
kimus Chicagoje balsavo 823,-
368 piliečiai. Iš to skaitliaus 
yra 308,553 moterų balsai. 

BADAUJANTIEMS VAI
KAMS EUROPOJE. 

Po 1 dol.: P.. Kikilas, M*. 
Kikilienė, A. Rajauskas, M. 
Kodis, ^L Pocius, F . Burnei-

v 
kis, M. Vaičikauskas, A. Kar
ka, A. Pleijis, J . Levickis, J . 
Rakauskas, A. Pukevičiutė, A. 
Scdneiter, T. Samoš^a, B. 
Samoška, R. Jurkšas. 

Viso $94.00. 
Minėta suma pasiųsta kun. 

J. Žiliui, New Yorkan Lapkr. 
14, 1920, persiuntimui Lietu
vos Šauliams. 

J . P. Evaldas. 

GARFIELD PARK. 

Buvęs miesto administra-
torius Hoover Chicagoje ma
nąs surinkti milijoną dolierių 
šelpti badaujančius vaikus 
Europoje. Pasižadėta šelpti 
ir Lietuvos vaikus. 

Aną vakarą Blackstone vie-
šbutyj susirinkime visuome
nės darbuotojų ir pramoninin
kų sudėta ir pažadėta $200,- j 
000. 

Žinomas filantropas Julius 
Rosenwald pasižadėjo duoti 
$50,000, jei Chicagoje bus su
rinkta milijonas. 

Hoover sakė, kad ligi atei
nančios pjūties 3,500,000 vai
kų Europoje reikalingi pašel-
pos. Tam tikslui reikia apie 
23 milijonai dolierių. 
- I r kituose miestuose bus 

renkamos aukos. 

$662.52 Lietuvai del šautuvų. 
Oarfield Park Lietuvių ko

lonija randasi vakarinėje Chi-
cagos miesto dalyje. J i pri
klauso prie &v. Antano parap. 
Cicero, 111. 

Kadangi ne visi tos koloni
jos Lietuviai gali sykiu da
lyvauti eu Ciceros Lietuviais 
Lietuvos gelbėjimo darbuose, 
todėl jausdami reikalą Lapkr. 
16 d., š. m., savo kolonijoje 
surengė prakalbas. Kalbėto-
jum pasikvietė Šv. Antano pa
rap. kleboną, kun. H. J . Vai- —•—-
čiuną. Prakalbos buvo Liber-Į M. Zarkuskas $4.00. 

Bukočius, J . Merkelis, J . Te*-
reikis, A. Auškalnis, J . Zal-
daitė, R. Vaičaitis, Juknienas, 
P. Navickis, .ji. Ličkus, J . 
Viskantas, A. Kuizinas, J . 
Marcinkevičius. 

Po 1 dol.: J . Šiaulis, J . Ka-
šintas, J. -Augustinas, J . Gin
tautas, P. Grybas, A. Tudulis, 
V. Čiapouas, Dr. Naikelis, P . 
MocJdala, J . ^odeikis, V. sTo-
bulianis, A. Daugielas, J . Sa-
dauskis, M. Dobilas, J . Ma-
žentas, /D. Sedeika, J . Origa-
laitis, P. Druktenis, A. Ka
valiauskas, J . Šimkus, S. Na-
livaika, J . Barauskis, B. Ke-
perša, J . Vaišvilas, J . Terei-
kis, F . Raila r F. Misius, J . 
Antaneinis, P . Jasaitis^ 

Pinigai liko pasiųsti Lietu
vos Šiauliams p"er L. Misiją 
Amerikoje; 

J . Vaišvilas. 

Lietuvos Vyčių 4 kuopa 648 

I dol. ir J . Karosas 5000 markių 
Viso pasiųsta Tautos Fondo 
Centran $1050.82. 

[ t . Kuprionis, T. F. 31 sk. rast. 

L. L. P. CHICAGOS IR 
APIEL. APSKRIČIO 
STOČIŲ VALDYBŲ 

DOMEI. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS. 
PARAP. 

Lapkričio 9 d. Dievo Ap-
veizdos parap. svetainėj buvo 
prakalbos. Kalbėjo kun. J . Pe
traitis i r J . Karosas. Abu pa
pasakojo dabartinį Lietuvos 
padėjimą ir kvietė žmones dė
ti aukas. Žemiau telpa auko
jusių pavardės. Jeigu butų 
klaidų, prašau pranešti se
kančiu antrašu: Tautos Fondo 
31 sk. raštininkas F . Kuprio
nis, 1742, So. Union Ave. 
V. Žilevičius $30.00 
K. Drutenis i . . 20.00 
V. Saponauskas 15.00 
A. Druknus .^ . 12.00 
J . Čenteris 10.00 

[V. Šimkus 10.00 
V. Micevičius 10.00 
P. Bitinenė 10.00 
K. Bumbauskafc 10.00 
J. Jovaišas 10.00 

Po 5 doL: A. Dargis, P. 
Strauckus, A. Stulginskas, J . 
Novakas, P. Eruševičms, J . 
Ramkus,' M. Ramanauskus, P. 
Yėgartas, O. Astrauskienė, A. 
Kukutis, A. Stankus, B. Pan-
kauskienė, F . Vakus, J . Zu-

Į bas, J . Įlatškustas, S. Žalis, V. 
F. Andrulis, A. Pikilienė, E. 
Rodičia, D„ Benolienė. 

ty Club House, 3420 Roosevelt 
Rd. Žmonių atsilankė apie 60. 
Buvo 2 ir socijalistai. 

Dviem atvejais kun. Vai
čiūnas kalbėjo apie Lietuvą. 
Partraukoje rinkta aukos Lie
tuvos gynimo reikalams ir 
pardavinėta L. L. P. ftonai. 
Aukų surinkta $323.07 

| Lėšų padengimui iškeista 1CT55 

Liko v. $312.52 
L. L. bonų, parduota už $350.00 

- s -
JOKŪBAS BLIUDŽIUS 
33 metų, mirė 23 d. Lap
kričio, 3 vai. Išryto. Paė
jo iš Kauno gub., Taura
gės apskr., Švėkšnos par. 
Pavelnyčių sodos. Paliko 
nuliūdime moterį Juzefą 
ir dukterį Juzefą, senumo 
2 m. ir 6 mėn. 

Amerikoj išgyveno 7 
metus. Velionio kūnas ran 
das po num. 4547 So. Her-
mitage Ave. Laidotuvės 
bus subatoj. 8:30 vai. iš
ryto į Šv. Kryžiaus baž. 
iš ten i Šv. Kazimierp^ka-
pines. 

Meldžiu gimines ir pa
žystamus dalyvauti laido 
tuvėse. Juz. Bliudšienė. 

Sykiu $662.52 
Tautos Fondan pasiųsta 

Liet. gyn. reikalams $312.52 
Pinigus (aukas) T. F . pa
siuntė p. J . Mockus, Cicero 
Liet. Laisvės Paskolos stoties 
iždin. 

Garbė Garfield Parko Lie-
y 

tuviams! 
J. Šliogeris. 

L. L. P. C^ie. apskričio rašti
ninkas p. J. A. Miekeliunas per
sikelia kiton vieton. Naujas adre
sas yra toks: J. A. Miekeliunas. 
e-o Lith. Co-oper. Trading Corp.. 
9 and So. Lincoln St.t Waukegan, 
111. Phone 479. 

Visais paskolos reikalais dabar 
kreipkitės prie pirm. p. v. M. 
Stulpino, (Liet. Prek. B-vės ofi
se) 3249 So. Halsted St. Tel. 
Yards 6062. -

Valdyba. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

K. ŽIAUGRIENĖ 
Po tėvais Augustavičiutė 

25 metų amžiaus persi
skyrė su šiuo pasaulių. 

Velionė paėjo ii Vabal
ninku parap. Švyliu so
džiaus.. Paliko nuliūdime 
vyra Pranciškų ir 2 vai
kučius Joną ir Emilija. 

Laidotuvės busi 1 namų 
1416 Victoria stret ) Wau 
kegan, IU. į šv.' Baltra
miejaus Bažnyčia, gi iš 
ten į Moumv Olivet kapi
nes. 

Giminės i r pažįstami 
kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse. 

Nuliūdę vyras 
Pranciškus ir 

Vaikučiai. 

x. 

$210.76 tlETUVOS SIAU 
LIAMS. 

Lapkr. 8 d. p. Elijošio svet. 
Lietuvių Ex-kareivių 1-mos 
kp. prakalbose Lietuvos šau
liams aukojo: 
A. Jaugelis* $20.01 
J. J . Elias 12.00 (Ušpalauskienė, K. MasilaUs 

U. Bublienė $3.00. 
Po 2 dol.: K. Mineuskus, J . 

Šmulsto, V. Zerčius, D. Vait
kus, B. Kukštaitė, K. Urdo-
nas, B. Beftušitė, A. Budinc-
kas, St. Sirvidas, K. Gaižutis, 
A. Siurna, P„ Matas. 
- A. Bikinaitė $1.50. 

Po 1 dol.: M. Kuprionis,-) 
D. Tašas, J . Pildunas, A. Bu
čius, K. Paulauskas, J . Mi-
niauckas, A. Duleriokas, J . Li
pinas, J . Miliauckas, J . Gėr
ei us, J . Paulauckas, D^ Mau
kus, A. Tarvidas, A. Balkos, 
K. Bamblauckas, K. Zimkus, 
J . Kupstas, 'A. Ušpaulevdčienė, 
A. Mockus, V. Bukauckas, J". 
Pulsienė, St. Petrošius, K. Še-
maitis, Bazevičiu^, J . Bacevi
čius, ,F. Mįleris, J . Stupuras, 
J . Bašinckąs, U. Rimkienė, R. 
Kupstienė, P , Lavinutė, A. 
Walląrė, M. Buitkus, J . Anto-
navičius, V. Petrošns, M. Ur§-
tilienė, R. Maciliauckas, P. 
Novilis, A / Narušus, S. Juo-
kuboskas, A. Vinslovas, A* 
Noreikis, F. M. Kupronis, B. 
Bajorūnaitė, J . Puškis, K. 
Šimkus, U. GriŠienė, 'O. Baku-
tienė, T. Tamaškaitė, J . Ba§- | 
kau&kas, V. Janašauskas, A. 

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

J. A. POŠKA 
4439 So. Campbell Ave. 

Tel. McKinley 5608 

• — • • » 

Ant pardavime medinis n a m u , 
•aliunaa su fixtures po num. 3200 
Auburn Ave. Atsišaukite 

2t5« I j m a n Str. 

Parsiduoda ,naujas mūrinis biznio 
namas 5 pagyvenimų, Ir Storas, ne
ša rendos apie fiimta dolierių. Kaina 
18,500. Priežasties pardavimo savi
ninkas apleidiia Amerika/ Atsišau
kite greitu laiku. 

2844 W. 58-th St. 

. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vards ft«S2 

Valandos: — 8 Iki 11 II .ryto: 
6 po pietų fkl 8 vak. Nedalio
mis nuo 6 lkl 8 vai. vakare. 

Telefonafl Pullnmo 8M^ 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 So. Miehigan Avenue 

Roielaad, 111. 
VAlJiNDOSr 8 ryto lld 9 n k m , 

tel. Pullman 842 ir 8180. ^ ^ 

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

Tel Cianai 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. 6Sid Str. 

Tel Prospect 1466. 

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
[Vai. rytais 6 iki 11. vak. 6 iki 9] 

Nedėllomis 11 iki 1. 
[4609 S. Ashland Ave. Chicago, m.) 

Phone Ymr6a 1058 

DR, CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po mun 

4729 So. Ashland Avenue 
Specialistas I 

DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIG 

Valandos nuo 10 lkl 12 išryto; nuo 
2 iki f po pietų; nuo 7 lkl 8:10 
vakare. Nedėllomis 10 Iki 1. 

Telefonas Dresel 2880 

TeL Drover 7042 

Dr. C. Z. VezeJis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. u 
Seredornis nuo 4 lig 9 vakare J) 
4712 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės | u ^ 
Ji, 

».-» — i » m » i 

rt 

Establishing a 
Right of Way 

J a i taip kaip kad gauni gerą sujungimą kal-
banties iš vieno miesto j kHą kuri?!1 tukstan-

« oi ai mylų yra tolumo. 

Tu nematai switchboards varoma* prityrusių 
\ operatorku 'kurios duoda Jums visus sujun

gimus tarpe miestu nors jie ir tūkstančiu 
mylių tolumo esą. 

Tą gal nepamąstai kad per kiekviena minuta 
tavo kalbos telefoną aparatas ir plantą verta 
arti pusės milijono dolierhj tau patarnauja. 

Bell Teleplione System'e 30, ,000 sujungimu 
yra daromą, kas dieną, duodant visiems pro
ga, beveik bilijonas J r puse yra reikalinga-
del įtaisymo. 

• CHICAGO TELEPHONE OOMPANY 

K 
I 
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f Metinis Balnis su Programų | 
: 2— Rejigiamas 

DRAUGYSTĖS LITTUVOS MYLĖTOJU 

Subataj, Lapkričio 27,1920 
Mildos Svet. 3142 So. Halsted St. Pradžia 7:30 vakare | 

Programa išpildys Ateities Žiedo vaiku draugijėlės 
nariai po vadovystė p. Bigeliutės. 

i Visi kurie milytė puikai praleisti Jaiko ir prie ,sma-
E gios^ muzikos pasišokti. Nepraleiskite, progos. Nes tai 
J bus linksnnausis balius po susivienijimu su Sunų Lietu

vos draugjja. Kviečia KOMITETAS. S 

iliiJiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHuiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim? 

I A 

i 

Phone Seeley 7439 
DR. I. M. FEINBERG 

Gydo specialiai visokias vyrų ir | 
moterį} lyttSkas ligas. 

2401 MadLson St., kampas Wes- \ 
tern Are., Chicago. 

Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas }{|j 
Perkelia of Įsa I People Teatrą 

1016 W. 47th St. TeL BouL 160 
Valandos: 1 iki 8 po piety. 6 iki 8 ji 

vak. Nedėl. 10 lkl 12 ryte. 
Res. » t 14 W. 4Srd Btreet. 

Nuo ryto Iki piet -
„ Tel. McKinley 208 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE SOUTHSLDEJ 

Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios 
mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 
pilna eile moterų čeverykų •' 
nuo $5.85 Lki $14.00. 

Dr. L L MAKARAS 
I j Lietu vys Gydytojas ir Chirurgą* 

Ofisas 1000O So. Michlgan Ave., 
« Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po 
J | piet, 6:80 iki 8:80 vakare. 

Residencija: 10688 Perry Ave.. ||] 
) Tel. PuUmaa 842 - • 

A. PETRAT1S & FABIJONAS t 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL E8TATE—LNSURAKOE 
European American Burean 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Lalvolcortes 

- M OTARLIUAAH 
gOf W. S6Ch ipi . di lcago, UL 

Telephone Boulevard 011 
f — — — — * • • • • • « » « « • • »^^8 

VICTOR SHOE STORE 
4719 S. Ashland Av. Chicago 

i 

*¥!#" 

—-M IL D A——-
3140 South Halsted Street Chicago, Illinois.. 

r 
• 
i • • • 
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• • 
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Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras \ 
Scenon Statomi Puikus 

Vodiviliai i r Kintamieji Paveikslai 
Aktai mainomi 4 sykius į savaitė: 

Panedėliais, Seredoms. Ketvęrgais ir Subatoms. 

Nauji Paveikslai Kas, Vakaras. 

p a n g a : BALKONAS 17 centu, APAČIOJ 28 centai. 

• 
I 
: • 

J. Ežerskįs . . . . . . . . . . 14.00 
J. Jasulaitis .^ . . 10.00 
J. Stankus 7.50 

Po* 5 dol.: I. Pocius, A. Ja-
selskis, M. Stonis, B.. Adas, 
S. Mišeikis, I. Diktk, Dr. 
Kasputis. 

Po 3 dol.: A. Lukošius, C. 
Vasanius. 

Po 2 dol.: F . Bernotas, S. 

kas, P. Novilis, J . Blankus, P. 
Jegartas, J . Jankausfeis, V. 
Grigaitis, V. Cigauckus, V. 
Laurinaitis, -A. Bladikas, K. 
Šimkus, J . Tamašauckas, P; 
Taiiroza, V. Daunoras, A.-Aus-
tekliš, P. Deveikis, j j Nava
kas, J . Stefonas, S. Baudonis, 
A. Butvilas, M. Benzinas. x 

Viso $345.82. 

TeL Ganai 0222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas x 

2201 Weet 22-nd A So. Leavltt Ste.< 
Chlcag-o. 

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

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiimiiii 
Resld. H S t Independence Blvd. 

Telefonas Van Boren 294 

DR.A.A.R0TH, 
Rasas Gydytojas ir 

SpeclJaUstas Moterialtu, Vyriškg 
Vaikų ir visą chroniškų ligų 

VALANDOS: 10—11 ryto S—S po 
pietų, 7—6 vak. Nedėllomis 10—11 d. 
Ofisas SS64 8o. Halsted St., Obica«o 

Telefonas Drover M t « 
iiiiiiiiiHiiiiiHimiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiii 

DIDŽIAUSIA Į lETUVlSKA tflli'JTOVE P,H1CA60JE 

.PIAKL OJUBBN WĘ^M 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO* 
Musų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiSTrarTm drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užraikom visokius laikrodžius, žiedus, fflijjbi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir tmuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikai inkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, 

Telefonas: DBOVBB 7309/ 
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