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PRANCŪZIJA ATNAUJINA 
ANTIKIUS SU ŠV. TĖVU

Prez. Wilsonas Sutinka' Tarpi
ninkauti Armėnijai

Komisija Sutinka T. Sąjungon 
Priimti Austriją

PARLAMENTAS BALSUO
JA UŽ ATNAUJINIMĄ 

S ANTIKIŲ.

PARYŽIUS, Gr. 2. — Pran
cūzijos parlamentas 397 bal
sais prieš 249 priėmė vyriau
sybės sumanymą? kuriuomi 
atnaujinami Prancūzijos santi 
kiai su šventuoju Tėvu ir Va
tikane įkuriama nuolatinė 
Prancūzijos ambasada.

GEN. SEMIONOV JAPONŲ 
LAIVE.

Tokyo, G r. 2. — Gen. Se- 
mionov, buvęs Vadas priešbol- 
ševikinių spėkų Siberijoj ir 
Mongolijoj, .Japonų lydimaš 
nuvyko Vladivostokan ir iš 
ten paimtas Japonų laivan.

Gen. Semionovo karuomenę 
nesenai bolševikai įveikė ir 
pačiam vadui prisiėjo pasi
duoti Japonų globon.

TRUKŠMAS PRŪSIJOS 
SEIME DEL KAIZERIO.

Berlynas, Gr. 2. — Vakar 
Prūsijoj seime pakilęs Bei kai 
zerio trukšmas pasibaigė per
traukimu seimo posėdžio.- '

Socijailistai atstovai parei
kalavo, kad Prūsijos vyriau
sybė konfiskuotų visas kaize
rio ir jo šeimynos narių ne- 
j,udomas nuosavybes. Tr patarė 
kaizeriui paskirti šiaip-sau 
paprastą pensiją.

Kuomet kaizerio šalininkai 
ėmė kalbėti itž kaizerį, soci- 
mlistai pakėlė tokį trukšmą, 
kad prisiėjo pertraukti posė
dį.

NORVEGUOS GELEŽINKE
LIEČIŲ STREIKAS.

Christiaaia, Norvegija, G r.
2. — Sustreikavo 10,000 gele
žinkeliečių aų| visų Norvegi
jos geležinkelių. -

PARLAMENTARINĖ DAR 
BO PARTUOS KOMISIJA 

AIRIJOJE.

Dublinas, Airija, G r. 2. — 
Čia atvyko iš Anglijos parlą- 
nientamė darbo partijos komi 
sija su tikslu sutaikinti Ai
rius su Anglija pirmiau išty
rus šiandieninę padėtį Airijo
je

GUATEMALOJ LAUKIAMA 
REVOLIUCIJA.

Wa3hington, G r. 1. — Gau
ta žinių, kad Guatemala res
publikai grūmoja revoliucija.

PR. WILS0NAS PRIIMA 
TARPININKO VIETĄ.

Džiaugsmas Tautu Sąjungoje.

Geneva, , G r. 2. — Nesenai 
Tautų Sąjungos taryba buvo 
pasiųlusi prezidentui Wilso- 
nui būti tarpininku Armė
nams, šitų kovoje su Turkais 
nacijonalistais.

Vakar tarybos susirinkime 
paskaityta prezidento AVilso- 
no atsakymas. Prezidentas 
priima pasiųlynią irt apsiima 
birt tarpininku Armėnijai..

Pakilo neapsakomas džiau
gsmas Tautų Sąjungoje. Nes 
talkininkai senai mėgino Ar
mėnijos klausimą nusikraty
ti. Ir jiems pavyko tas atlik
ti. ' \

Prez. Wilsonas, reiškia, pasi 
darbuos sutaikinti Armėnus 
su Turkais nacijonalistais ir 
mėgins apdrausti Armėniją 
nuo tolesnių nelaimių.

Sakoma, kad tuo žygiu bū
tinai turės bilt žymiai palies
ta talkininkų su Turkija pa
daryta taikos sutartis.

AUSTRIJA INEIS SĄJUN- 
GON. /

Nežinia kaip bus su kitomis 
/ viešpatijomis.

Geneva, G r. 2. — Tautų Są
jungos suvažiavimo komisija, 
kuri perkratinėja priėmimą 
Sąjungon naujų viešpatijų, va 
kar vienbalsiai nutarė Sąjun
gos suvažiavimui rekomenduo
ti Sąjungon priimti Austriją. 
Spėjama, 1<ad suvažiavimas 
pripažins tą rekomendavimą,

Tam tikslui tečiaus reika
lingas vieuba/lsis delegatų pri
tarimas. Kiek žinoma, ne vi
sų viešpatijų delegatai sutin
ka su priėmimu Austrijos. 
Sako, jei jau Austrija priima
ma, tai* kodėl gali būt atsaky
tas priėmimas kitoms šalims.

Šitam klausime obstrukciją 
gali pakelti mažųjų viešpatijų 
delegatai.

Komisijai nelengva susitai
kinti Bulgarijos priėmime. 
Bulgariją priimti priešinasi 
Jugoslavija ir Rumunija. Sa
ko, Bulgarija atsilakanti pil
dyti įvairias pokarines prie
dermes, į

Komisija, be to, aptaria dar 
ir Albanijos klausimą. Nes ift 
Albanijai norėtųsi įstoti Tau
tų Sąjungon.

O R-AB. — Šiandie apsiniau
kę; rytoj pramatomas gražus 
oras; maža atmaina tempera
tūroje.

D’NNUNZIO PASKELBĖ 
• KARĄ-ITALIJAI.

.Londonas, G r. 2. — Laik
raštis Lomiom Times iš Milą- 
no gavo depešą,Niūrioje pasa
kyta, kad žinomas Fiume u- 
zurpatorius, lakunas-poetas 
Gabriele d’Annunzio paskel
bė ]<arą Italijai.

BEDARBIŲ RIAUŠĖS AN
GLIJOJE. -

Londonas, Gr. 2. — Kai-ku- 
riose Anglijos vietose bedar
biai žmonės ima jau kelti 
riaušes., Užpuldinėja viešą- 
siąs vietas' sakydami, kad 
jiems ir jų šeimynom^ reika
linga pastogė. Tokių nuotikių 
jau yra-paties Londono prie
miesčiuose.

PRANEŠAMA, ARMĖNIJA 
SUNAIKINTA.

100,000 žmonių bėga į visas 
puses.

Konstantinopolis, G r. 2. —
“Armėnija jau išnyko kaipę 
nepriklausoma tauta,rašo 
savo . raporte amerikoniškas 
konsulis iš Tifliso, Uharles S. 
Mosher. \

“Kuone visus gyventojus 
sunaikinęs badas. Šimtas tūk
stančių pabėgėlių į visas pu
ses pūškuoja šaltyj ir sniegit.

“Turkai Tiflise pareiškia, 
jog jie neturi pasiketinimo 
sutraškinti Armėniją. Sako, 
jie norinti Armėnams paduo
ti prieinamas sąlygas. Bet 
pirmiausia jie turi atsiekti 
nuosavus turkiškus troški
mus. t

“Amerikos pašelpinis būrys 
Turkų apsaugoje ir jam nėra 
pavojaus. Jis dirba Armėnų 
gerovei..”

NAUJAS MEKSIKOS PRE
ZIDENTAS. ‘

Mexico City, G r. 2. — Va
kar čia imauguruotas naujai 
išrinktas Meksikos respubli
kai prezidentas, gen. Aivaro 
Obregon.

IŠ GELEŽINKELIO STO
TIES PAIMTA $2,OOQ.

Plėšikai aną naktį įsikrau
stė Ne^ York Central gele
žinkelio stotin ties 100 gat. ir 
Eking avė., suskaldė geležinę 
šėpą ir paėmė $2,000.

GRŪMOJIMAI GYVULIŲ 
SKERDYKLŲ KOMPANU

JOMS.

Didžiosios Cbicagoje gyvu
lių skerdyklų kompanijos yru 
atsisakiusios pildyti vvriau-- 
svbės parėdymą — pakrikdy- 
ti savo krūvon suimtus pla
čius reikalus. Tad vyriausybė 
grūmoja toms kompanijoms 
konfiskuoti ir parduoti gyvu
lių skerdyklas.

Cliicagos policija vienam 
susirinkame suareštavo 15 ra" 
dikalų. Iš jų keli, sakoma, bu
sią'deportuoti. .

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
REZOLIUCIJOS. -

CHICAGOS LIETUVIŲ R.
K. FEDERACIJOS APSKRI
ČIŲ nepaprasto susirinkimo 
išneštos rezoliucijos Lapkričio 
30 d., 1920 m., Dievo Apveiz
dos parapijos svetainėje.

, I.
Cbicago’s Liet. R. K. Fede

racijas Apskričio nepaprastas 
susirinkimas, pilnai užgirdą 
mas L. R. K. Federacijos Ap 
skričio projektų komisijos na
rių ir darbuotojų rezoliucijas, 
išneštas Lap. 25 d., š. m., Lietu 
vių partijų sutarties reikalais, 
širdingai pageidauja, kad re
zoliucijose nurodyti Lietuvos 
gynimui bendro darbo punk
tai butų tuojau 'pildomi visų 
Chicago’s Lietuvių išvien.

II.
Chicagos Liet. R. K. Fede

racijos Apskričio susirinki - 
mas taip-gi griežtai pareiš
kia, "kad šiandie Amerikos Lie jus ir jų atstovaujamos pa 
tuvių svarbiausiu darbu yra,kraipos žmones; TODELEI
Lietuvos laisvės paskolos bo
nų reikalingos kvotos sukėli
mas. Prie to musų tautai taip 
naudingo ir išganingo darbo 
išvien su Federacija dirbti
karštai ir energingai kviečia cijalistų blokas suras naudin-,
Chicagos Lietuvių tautinin- 
kus-liberalus ir socijalistus.

* 111
Chicagos Liet. R. K. F. Ap

skričio susirinkimas laiko la
bai pragaištingu Lietuvai dar 
bu kitų srovių dedamas pas
tangas naikinti ir stabdyti 
Lietuviu katalikų įstaigų vei
kimą, kreipiamą Lietuvos lai
svės gynimui ir jos žmonių 
šelpimui. Tautos vFondas ir 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Rėmėjų Draugija savo parei
gas tėvynės link eina garbin
gai ir naudingai; todėl Ame-

arba jo sūnų Otto. Tad čia ir 
nuomoniaujama, kad jei ta 
propaganda bus pavaryta 
smarkiau, nebus stebėtina, jei 
Ungarijos sostas teks Karoliui 
ir Habsburgų dinastija, išnau- 
jo atsigaivėlios.

Karolio šalininkai tvirtina, 
kad tik Karoliui karaliaujant 
Ungarija galės stipriai atsis
toti ant kojų.

Turi stiprių argumentų. ~

Už Karolį taria žodį ir žy
mus Ungarijos veikėjai. Jie 
sako, kad Karolis esąs Ideali s 
valdovas ^ir perdėm demokra
tinių pažiūrų. Be to, jįs esą?., 
reformų šalininkas.

Ir jei jis turės gryžti Un- 
garijon, sako jo šalininkai, tai 
jis gryž čia ne paslapčia, bet 
atvirai ir širdingai bus visų 
pasveikintas.

Patsai Ungarijos regentu?, 
admirolas Hortliy, nuduoda? 

Be tų ir kitų partijų gy-į stovįs nuošaliai to viso truk- 
vuoja dar trečioji politikų šmo. Bet žinovai tvirtina, kad

KARALIAUS KLAUSIMAS 
—ONGARIJOJE.

i
Budapeštas, Ungarija (ko- 

resp.). — Klausimas, kas tu
rės čia užimti Ungarijos sos
tą, visais laikais sukelia ne
smagumus ir grūmoja net ša
lies tvarkai.

Habsburgų dinastijos šali
ninkai tvirtina, jog buvęs Au
strijos imperatorįus Karolis 
yra tikrasis Ungarijos kara
lius. Ir todėl, kol jis forma
liai neabdikavęs, niekas kitas 
nekuomet negali čia užimti 
sosto.

Neprigulinipgieji Magijarai, 
inėmus dideles minias mieste
lėnų, skelbia; kad jie nekuo
met nepaduosią nesenai laimė
tos nepriklausomybės.

Karolio šalininkai veikia.

grupė, kuri sutinka bile ko
kiam karaliui pavesti sostą, 
jei tasai pasižadėtų atgauti 
visas prarastas Ungarijos že
mes. Jie nieko net nesakytų, 
jei sostą nžinitų koks Serbų 
ar Rumunų kunigaikštis.

Bet čionai ir visoj (Ingari
joj .didelė propagąada vedama 
už buvusį imperatorių Karolį

rikos Lietuviai katalikai sa
vo įstaigomis pilnai pasitiki 
ir nesiliaus per jas siuntę au
kas Lietuvos gynimo reika
lams. Tos įstaigos aukas į Lie 
tuvą persiunčia greit ir gerai, 
tat Lietuviai katalikai ir ne
mato mažiausio reikalo nau- 
doties tarpininkavimu aukų 
siuntime Lietuvos Misijos ir 
kitokių agentūrų.

IV.
KADANGI Chicagos Lietu

vių tautiuinkų-liberalų ir so
dėti apie nepriklausomą Lie
tuvą. Kiti palaiko Lietuvos 

cijalistų blokas, bandant su- 'sQ Lenkija sujungtą valstybę, 
daryti visų partijų sutartį, Ibir kiti išsireiškia už Lietu-
laužė pagrindinius demokra- 
tybės dėsnius, reikalaudamas 
Amerikos Lietuvių katalikų
įstaigų darbo, gražiai varo- 1 kad jis nesutinkąs su tos val-
mo Lietuvos naudai, sustab
dymo; KADANGI tas blokas 
Lietuvos laisvės paskolos su
kėlimą stato į antrą ar tre
čią savo darbuotes vietą; ir 
KADANGI viršminėtas blo
kas partijų sutarčių darymo 
laiku nemandagiai užgauliojo 
Federacijos Apskričio atsto

Chicagos Liet. R. K. Federa
cijos Apskritys nutaria šiuo 
tarpu savo atstovų į bloko da
romus susirinkimus nesiųsti, 

ilei tautininkų liberalų irso-

ga dirbti išvien Federaci
jos Apskričiu Lietuvos gyni
mo reikalais ir apie savo to
kį norą praneš Chicagos Liet.
R. K. Fed. Apskričiui, tai vi
sada Lietuvių katalikuose, ras 
pritarimo ir sandarbiuinkavi-
mo, Jei pagerbs Lietuvių kata- Kaip Lenkai įsibriovė į Vil- 
likų principus ir rieardys ją nių, tenai pasikeitė ir spau 
naudingų
darbo.

Lietuvai įstaigų

M. L. Žaldokas,
Susirinkimo pirm.,

Pr. Zdankns,
Susirinkimo rašt.

matyt, jam pačiam norisi/ įsis
egti karaliaus sostan. Tik vi- 
as vargas, kad jam Irųksia 

reikalingų ir stiprių pi.rėmė- 
,iu-

Ungarija ilgai dar pasika
muos ir dar daug nesmagumų 
turės, kol pasirinka tinkamą 
sau valdovą, be kurio jaučia
si pagalinti apsieiti.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

VILNIAUS LENKŲ NESU
TIKIMAI.

Kaune gauta žinių, kad Vil
niuje pakilę Lenkų nesutiki
mai. Tenai priviso visa eilė 
visokių Lenkų partijų.

Tenai Lenkai* yra. vieni tik
ri endekai ir nieko nenori gir-

vą,/sujungtą su Gudija. 
Antrosios Lenkų divizijos

vadas Koscialkmvski pareiškė,

d'žios žingsniais Vilniuje. Jis 
esąs tik tam, kffd sudaryti 
steigiamąjį seimą ir tarties si^ 
Lietuvos valdžia.

O kiti Lenkai .stovi už ane
ksiją Lietuvos ir žada net už
imti Kauną. Koscialkowski 
sako, net išeisiąs iš Vilniaus 
su savo divizija, jei jo “vy
riausybė nevesianti kitos po
litikos.
Gudai, Vilniaus “valdžioje” 

esantieji, žada tarties su Lie
tuviais dėl sudarymo Lietu- 
vos-Gudijos respublikos. Bet 
tam vėl •priešingi endekai. 
Taip kas sau nuomoniauja ir 
valdo ir galų-gale galą gau«, 
kaip sako Kauno laikraštis 
Laisvė.

VARŽOMA LIETUVIŲ 
SPAUDA.

y

dos padėtis. Lietuviai, būda
mi naujoj Lenkų okupacijoj, 
vėl išleido laikraštį “Echo 
Litwy.U Bet Bobiatvnskio 
įsakymu tas laikraštis jau už
darytas.

Dabar rengiama leisti “Glos 
Litwy” su Viktoro Biržiškos 
ir A. Rondomianskio parašais.

LENKŲ DARBAI.

Pastaraisiais laikais aplink 
Panevėžį pradėta labai platin
ti bolševikų atsišaukimai. 
Išaiškėjo, kad tai Lenkų dar
bas.

Nesenai apie Upytę buvo 
nužudyti žmonės. Dabar žmo
gžudžius ’ pavyks suimti. Pa
aiškėjo, kad Lenkai fabrikuo
davo atsišaukimus bolševiki
nio turinio, samdydavo tuos 
žmogžudžius ir tie platinda
vo atsišaukimus.

DIDELĖ MANIFESTACIJA.

Skaudvilėj .(Tauragės ap- 
skr.) Spalių 10 d. buvo skai
tlinga apie 5,000 žmonių ma
nifestacija. Suėjus visiems vie 
šojon aikštėn, orkestrą pagro
jo tautos liitnnąj Kalbėjo kun. 
A. Jvaška, J. Liekis.

Po prakalbų visa minia nu
ėjo į šventinamą kryžiaus vie 
tą. Jis pastatytas žuvusių nuo 
žiaurios bermontininkų ran
kos trijų jnunikaifių atmini
mui.

Pašventinimo kryžiaus kal
bą pasakė kun. J. Spudas. To
linus kalbėjo kun. J. Ugintas^

Prie valsčiaus valdybos kal
bėjo B. Jucius apie Steig. Sei

mo darbus. Padaryta rezoliu
cija sudaryti gynimo komite
tą.

VASILČIKOVO DVARAI 
NUSAVINAMI.

Iš Tauragės, pranešta, kad 
tenai prasidėjo kunigaikščio 
Vasilčikovo dvarų nusavinimas

Visi Tauragės apskrities 
kunig. Vasilčikovo dvarai §u 
gyvuoju ir negyvuoju inven
torių pereina į Žemės Ūkio 
Valstybės Turtų Ministerijos 
įgaliotinio žinią.

Pavasarį tie visi dvarai bus 
parceliuojami ir dalinami ka
riškiams.

PAVOGĖ AMERIKIEČIO 
BAGAŽĄ.

Tauragėje suimtas stoties 
viršininko pagelbininkas, ku
ris vogdavo keliauninkų ba
gažus. , u-i

Jš vieno ,keliauninko "ameri- i 
kiečio bagažo pavogė turtą 
vertės 100,000 auks. Tas tur
tas surastas ir savininkui su
grąžintas.

KAIP LENKAI GABENA 
KARUOMENĘ VILNIUN.

Teko patirti, rašoma Kaų- 
4io laikraščiuose, kokiuo bu- 
du Lenkai gabena karuomenę 
iš Varsa vos į Vilnių. Pasiro- ‘ 
do, Lenkų intaisyta Lydoj 
“kontrolės komisija”. Netoli; 
anapus Lydos atvežta Lenkų 
karuomenė išsėda ir tolinus ei
na pėsčia. , H

“Kontrolės komisija,” “iš- 
kračiusi” traukinį, randa tik 
maistą. Traukinys važiuoja 
lobaus, šiapus Lydos pasiveja 
kareivius ir nuveža juos į 
Vilnių.

VALSTIEČIŲ SUKILIMAS. 
PRIĖJI LENKUS.

XLaikraščio Echo pranešimu* 
Zeligowskio okupuotose vie
tose prasidėję valstiečių sukiA 
limai prieš Lenką okupaeiji-A 
nę tororistinę valdžią.

LENKAMS TRŲKSTA 
DUONOS.

Anot gautų žinių, Lenkijos 
didesniuose miestuose stingĄ 
reikalingų įvairaus darbo dar
bininkų. Dirbtuvėse nėra kai 
dirbti. Dauguma darbinink 
mobilizuota. Likusiems si 
kus pragyvenimas dėl Len 
markės pigumo ir dėl di 
nos stokos.

Šiaipjau miestų aristokn 
ja, turtuoliai ir oficierai 
žiai pragyvena.

PINIGĮJ KURSAS.
Svetimų Salių pinigų ve 

nnnt nemažiau -25,000 G- 
buvo tokia sulig Merchani 
and Trust Co;:
Anglijos sterlingi) svarui 
Vokietijos 100 markių 
Lenkijos 100 markių 
Lietuvos 100 auksinų 
Prancūzijos už $1.00 
Italijos už $1.(
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(Liet Misijos Atsišaukimas)
Lietuva užpulta priešo. 

Lietuvos žemė vėl šlakstoma 
jos apgynėjų krauju. Vien už 
tai, kati nepavydėdami ki
tiems Lietuviai ir saU laisvės 
pareikalavo ir nori amžiais 
slėgusį skurdų ir svetimųjų 
vergijų nusikratyti, — yra

kasdltaų Išskyrus nedėldlenins.
JPRKNt'MFltATOS KAINA:

ICAGOJ IR UŽSIENYJE:
Metanas .................................... $8.00
Rusei Metų ............................... 4.00

SUV. V AUST.
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Pusei Metų ............................... S.00

^Prenumerata mokas! lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užslrašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų, visada reikia prisiųsti ir

’SXU,-SX atakuojami dabar įnirtusi,Len 
n py Order” arba įdedant pinigus j 
registruotų laiškų.
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2334 S. Oakley Avė., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791

ir • • • o \ ••Kaizeris ir oocija- 
listas.

Visi atsimename, kad 9 
Lapkričio 1918 m. Vokietijo
je įvyko revoliucija ir Vilel- 
mui II išbėgus į Olandijų, Vo
kietija tapo respublika. Tarp 
pirmutinių tos respublikos 
ministrų atsirado du spartaku 
arba bolševiku socijalistu pp. 
Haase ir Kari Kautsky.
*'• Šitas antrasis dirbo užru
bežinių dalykų ministerijoje, 
bet ne nuo jo priklausė naujo
sios respublikos politika. Jis 
pasėmė mažų uždavinį surink
ti dokumentus parodančius, 

. kas kaltas, kad pasaulio karas 
iškilo. Prieš darbų pradėsiant 
Kautsky neabejojo, kad už 
karo sukėlimų kaltas yra kai
zeris Vilelmas II. Su ta min
timi Kautsky dirbo savo dar
bi.. toliau. Nors

kų imperijalistų. Nežiūrint į 
Tautų Lygos tarpininkystę, 
nežiūrint į paskelbtų plebisci
tų, Lenkų generolas Želigovs
ki tebesišvaisto po Vilnių ir 
vietoje dviejų divizijų, jis tu
ri jau penkiolikų. Vietoje iš
sinėšinti iš Lietuvos į jo nu
mylėtų Varšavų — jis despe
ratiškai vis dar bando skverb
tis Lietuvos gilumom Atkak
lus mūšiai eina plačiu frontu 
dienų ir naktį. Viliugingo 
priešo užpulta, Lietuva ginasi 
visomis pastangomis. Visi Lie
tuvos gyventojai, kokių tau
tų, tikybų ar politinių pažiū
rų nebūtų, kaip vienas sukilo 
prieš Lenki) ginkluotų bandi
tizmų. “Mirsim, bet Lenkams 
nevergausim”, toks Lietuvos 
žemės balsas. Ir Želigovskio 

i
“Laisvų 
ne taip

pirmoji mi
nisterija pairo, nors Kautsky 
ir Haase nebeteko ministrų 
vietos, bet Kautsky vis galėjo 
prieiti prie visų dokumentų ir 
tolians. Todėl jis nesiliovė sa
vo pradėtojo darbo.

Kautsky surinko daugiau 
negu 900 dokumentų. Prieš 
juos jam atspausdįsiant užsi
baigė Versailles’o taikos posė
džiai. Talkininkai užkrovė ant 
Vokietijos tokių naštų, kad 
jos socijalistai ir net sparta
kai žioptelėjo nustebę. Tų tai
kos sąlygų sunkumų talkinin
kų spauda nuteisino Vokiečių 
kaltybėmis ir vpačz tuomi, kad 
karo pradžia kilo iš Vokieti
jos*

Tada Vokiečių užrubežinių 
dalykų ministerija pagarsino 
taip vadinamų Baltųjų knygų. 
J. jų suėmė tik mažų dalį 
Kautsky’o surinktų dokumen
tų. Baltosios knygos tikslas 
buvo parodyti, kad už karo 
pradžių kalta yra Anglija, o 
ne Vokietija.

Rugsėjo mėnesije 1919 m. 
iKautsky’s atsisakė toliau rink 

ir tvarkyti dokumentas
)ie karo sukėlimo kaltinin- 

Tečiaus Vokietijos val-
5ia to darbo nepaliovė. J 
lutskv’o vietų tapo paskirti 
tfas Montgelas ir profeso- 

Schucking. Tuodu žadėjo 
litsky’ui atspausdinti visų 
įarbų neniai n yda m i be r i n 

žinios nei vienos eilutės, 
susidarė keturių tomų 
pavadinta: “Vokiečių

Pentai apie karo pra- 
Tas veikalas daugiau 

dus kaip buvo taip ir
ten Vokiečių Raiboji*. 

Kautsky’.* nepermai-
[o tvirtinimo, kad už 
Indžiu kaltes yra kai

*t dokumentai rodė, 
jlmas nuoširdžiai ti-

atakos atremtos, nežiūrint 
jo divizijų skaitlių.
Lietuvos artojų šalį 
lengva pavergti.” Pertrumpos 
jūsų rankos “prosze panai!”

Vilniaus klausimas liko pa
saulio politikos klausiniu. Jei 
pasaulį valdytų teisė, o ne 
kardas, teisybė, o ne “biznis”, 
tai Vilnius jau būt musų. Te
piau dalykai aiškėja ir rodosi, 
kad Rytų Lietuvos su Vilniu
mi likimų neišriš nei Tautų 
Lyga Genevoje, įlei pasaulio 
politikos centrai Paryžius ir 
Londonas. Kada anuotos šne
ka — diplomatai tyli. Vil
niaus klausimų priseina rišti 
ne kam kitam, kaip Lietuvos 
karuomenei, kovos lauke Lie
tuvos dirvonuose. Su Vilniu- 

surišta Lietuvos neprigul-

seiinvnas, sa-
savo
aisvę

mi
įnybė ir visa Lietuvos ateitis. 
Todėl Lietuvos žmonės, ne
laukdami, ar ateis kokia pa- 
gelba iš svetur ar neateis, 
ėmėsi už ginklo ir gina nuo 
užpuolikų savo
vo namus, savo žemę, 
turtų, savo garbę, savo 
ir savo gyvybę.

Kada tenai skausmuose 
gimdoma Lietuvos laisvę, kas 
mums čionai daryti? Šaltų 
diplomatų rolė mums netin-

ka. Darykime tų patį, kas da
roma Lietuvoje. Tenai viso
mis pajėgomis skinamas ke
lias prie naujo laimingesnio 
gyveninio. Tenai su ginklu 
rankoje stengiamasi nusikra
tyti Lenkų iinperijalistinę o- 
kupacijų. Mes čia darykime 
tų patį su dolieriais, tai sko
lindami, tai aukodami.

Lietuvoje karas — kariau
kime ir mes.

Lietuva ginasi — ginkimės 
ir mes.

Dirbkime drauge — drauge 
ir pasidžiaugsime.

Lietuvos — gimtojo krašto 
gynimas, yra visų be išim
ties Lietuvos gyventojų už 
duotis. Tat -ir mes, ainerikie 
čiai, užimkinie gynimo pozi
cijų visi, kaip vienas. Oru į 
Lietuvą nenulėksime, bet do 
bėriais bombarduoti Zeli- 
gowskio bandas galime tie
siog iš .savo stubų. Negalėda
mi patys asmeniškai kovose 
dalyvauti,apginkluokime kiek
vienas už save bent po vienų 
Lietuvos kareivį ar šaulį. O 
jie, neabejokime, mokės pas
tovėti už save, už mus, už 
musų žemę ir laisvę. Bet jei
gu mes kareiviui {duotume 
tik ginklų ir daugiau nieko, 
tai dar savo krašto gynimo 
pareigų neatliktume. Lietuvos 
gynėjams, kareiviams ir šau
liams apart ginklo reikia ba
tų, drabužių, maisto. Tų visų 
turi Lietuvos valdžia parūpin
ti, o tas kainuoja nemaž pini
gų. Tad mes, amerikiečiai, 
nupirkdami Lietuvos kovoto
jams naujus ginklus aprūpin
kime juos maistu, drabužiais ir 
avalais. Tam tikslui ir sko- 
linkim Lietuvai, pirkdami bo
nus, kad iš tų pinigų būt ga
lima visa tai parūpinti. Lie
tuvos Laisvės Paskola yra pa- 
matas Liet. gynimui. Auko
kime dešimtines protesto kar
štyje, bet pirkime bonus šaltu 
protu. Tikslas vienas — Lie
tuvos laisvė.

Sena Lotynų išmintis sako: 
“Valgome, kad gyventi, bet 
ne gyvename, kad valgyti.” 
Prie to dar galima pridurti: 
uždarbiaujame ne tam, 'kad 
pinigų turėti, bet tam, kad 
žmoniškai gyventi. Pats pini
gas džiaugsmo nedaro, bet 
džiaugiamės iš to, jei su pi
nigu kų gera sugebame at
siekti. Tad negailėkime do-

kėjo, jog karų surengė .Ing
iai.

Metams su viršum praėjus 
po Versailles’o taikos Pran
cūzų diplomatija ėmė skersuo
ti* su Anglijos diplomatija. 
Tik štai ir bepasirodo Kauts
ky’o veikalas Paryžiuje pran
cūziškai išverstas. Vertėjas y- 
ra p. Victor Davė.

Rimtas ir įtekmingas Pran
cūzų dienraštis Temps pa
duoda pranešimų apie Kauts
ky’o knygų ir iš jos pers
pausdina kaip tik tas vietas, 
kurios aiškiausiai tvirtina,kad 
už pasaulio karo pradžių kal
ta buvo Anglija.

Liūdna darosi žiūrint į ta 
visa. Anglijos kaltes Prancū
zams reikėjo žinoti 1914 me
tais ir nepadėti toms kaltėms 
įvykti. Šiandien, kad Prancū
zai kaltina Angliju mums kok
tu klausyti. Ar nesirengia 
nstujas karas?

POLITIŠKOS KOMEDIJOS.

Prancūzai ir Anglai, buk tai 
savo notomis spiriu Varšavų, 
kad ji greičiau užbaigtų Želi
govskio komedijų. Bet kokia 
ta užbaiga turi būti — neži

lierio Lietuvok apgynimui, 
nes ar mažas džiaugsmas bus 
Lenkų bei dvarponių jungų 
nustumus j '

Lietuvos Gynimo Komitetas 
štai vėl telegrafuoja:

Zeligowslr^ armija sykį 
jau sumušta. Reikia su jų pa
baigti ir išvyti. Mums trūks
ta ginklų ir šiltų drabužių. 
Amerikiečiai, padėkite!”

Broliai ir sesutės! Tik pa
galvokite, kas tais žodžiais 
pasakyta. Lietuvoje žiema, 
speigas, sniegas... Lenkų ata
kos nesiliauna. O musų karei
viams trūksta ginklų ir netu
ri jie šiltų drabužių nuo šal
čio prisidengti. Šiurpu!.. Bet 
nežiūrint į tų visų, Lenkai su
stabdyti ir dargi sumušti!

Naujausios žinios iš Lietu
vos sako: Lietuviai sumušė 
Zeligowskį šiaurėje nuo Vil
niaus; Švenčionis ir Gedrai- 
Čiai atvaduota, daug raitų le- 
gijonistų pagauta. Taip jiems 
ir reikia!

Amerikiečiai! Mums ramu 
ir šilta čionai. Bet .nepamirš
kim Lietuvos gynėjų — ka
reivių, musų laimės sargybo
je stovinčių. Neduokime jiems 
žūti nuo lenkiškos kulkos be 
ginklo rankoje. Nedaleiskime, 
kad jie drebėtų nuo šalčio. 
Nupirkime jiems naujų ginklų 
ir šiltų drabužį. Vienas šau
tuvas — 10 dolierių; vienas 
šiltų drabužių kompįetas (šil
ti marškiniai, kelinės, piršti
nės, kojinės, kaklaryšis, ant
ausiai) — 10 dolierių. Auko
kime, nesigailėkime! Skolin
kime Lietuvos gynimui — at 
siimsime su nuošimčiais. Pirk 
darni bonų už 50 dol. — ne 
tik apginkluosime ir šiltai ap 
dengsime Lietuvos kareivį, 
bet dar gražiai apvilksime, 
apausime ir visų mėnesį vai 
gydinsime. štai kų turime pa 
daryti.

Amerikiečiai! Nei žingsnio 
atgal, nei valandos ant vietos, 
bet vis pirmyn ir pirmyn sy
kiu su Lietuvos žpionėmis prie 
neprigulinybės, laisvės ir ge
rovės.

Liet. Misija Amerikoje.
26 Lapkričio, 1920 m
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Nėra abejonės 
nų Kalėdoms.

Gražiausia dovana 
vių dienraštis

8*
Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 So. Hulstcd Street

Valandos: 10 iki 12 ryto: 1 • iki 4 
po plet. 6 iki 9 vakare. *

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
Ofisas tr Gyvenimo vieta 

3252 South Halstcd Street 
Ant vlrAuus ITnlveraal State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietį}; nuo 7 iki P vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 'j. 
Telefonas Tards 8644

■■■■■I■
t■■
Fa

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty j:

29 South La Šalie Street
Kambarls 324 

Telefonas: Central 6390

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

■■■■■■■■■■
u!

Telefonas Pullman 856%
Dr. P. P. ZALLYS f

Lietuvis Dentistas £
10801 So. Michlgan Avenue

Koselond, III. y
VALANDOS: I) ryto iki 9 vakare. 

jTel. Pullman 342 Ir 3180. £

I Tel. Kandolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj
ASSOCIATION BLDG.

19 So. I4t Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 

I’anedėliais iki 8 vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas.

se-

imi Tmiiiiitr
kad Jus siųsite saviškiams j Lietuvą dova- 

ir tai visiems metams gali būti Lįetu-

“Draug'as”
Jo kaina į Lietuvą metams $8.00. Jis mielai Lietuvoje skai

tomas. Jame ras Jūsų aukas Lietuvai ir Jūsų pasidarbavimų 
jų gelbėti.

Jame matys ir visų Lietuvių gyvenimų ir veikimų Ameri
koje.

Pasiskubinkite užsakyti dabar, kad Kalėdoms galėtų 
ti. Adresuokite:

«i

gau- =

‘DRAUGAS” PUBL1SHING CO. =
| 2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois. =
Timiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiimimiMimiimiiiiiiiiiiiimiiiin

Your Telephone Expert
t

Sivitehboard operatorka kurį atsako tavo telefoną 
turi savo gyvenime misija — jos misija yra tau 
patarnauti.

Savo rankose ji laiko moderniškiausia telefono Įran
kį pasaulį. Greitumas punktuališkumas ir 
mandagumas tai jai reikalingi gabumai.

Labai tankiai ji yra šaukiama kur drąsa ir gera min
tis reikalinga.

Noriiit gauti gera patarnavimų, kiekviena Bell Te
lefono operatorka turi būti sveika, linksma ir pil
na gyvumo, nes kitaip ji negali duoti patarnavimų 
kokis yra reikalingas prie šio darbo.

Bell System turi 100.000 operatorių kurios kasdieną 
padaro 30,000,000 telefono sujungimo.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

-8

DR. S. BIEŽ1S.
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. McKinley 4988

DELEI LIETUVOS PREKY
BOS LAIVYNO ĮSTEI

GIMO.

nia. Ar Lenkai turi atšaukti 
Zeligoivskį ir savo karuomene 
iš Vilniaus ir Lietuvos visų 
teritorijų, ar turi tų viską ga
lutinai pasisavinti, pastatant 
tenai vietoje “buntaučikų” 
tikrus Lenkus valdininkus.

Varšava, Santarvės notomis 
bombarduojama, pareiškia,kad 
pavartos jiegų priversti Želi
govskį būti paklusnu.

Pilsudskis mano baigti ko
medijų, nauja komedija.

Jis pasiusiąs prieš Zeligovs 
k į savo karuoinenę. Želigovs
kis su savo karuomene turė
siąs bėgti. Pilsudskis jį vysis 

: Želigovskis bėgs į Lietuvą. 
Pilsudskis paskui.

Lietuvos tankai, bajorai ir 
šunbajorai prisidėsiu prie Pil
sudskio. Lietuva teksianti Len
kams ir bus Lenkų provincija.

Gal Lenkai ir/nori panaši 
komedijų sulošti, tik jiems per 
brangiai atsieis salė (Lietuva) 
ir lošimas. Ta komedija užsi 
baigtų jiems kruvina tragedi
ja, nes Lietuviai neketina būti 
žiūrėtojais, bet įlalyvnutojais 
lošime. .Jie žada pasveikini i lo
šėjus (Lenkus) taip, kad jii 
atsisakytų nuo visokių kome 
dijų. V. K.

Lietuvių Garlaivių Bendro
ves direktorių?, in įgaliotinis 
d-ras J- Šliupas, Lapkričio 24 
dienų yra gavęs iš Londono 
nuo Martyno Yčo ir kapitono 
Stulpino tokių kablegramų:

‘Lietuvos prekybos laivynas 
jau yra, vėliava ant jūrių ple
vėsuoja. Ačių Amerikos Lie
tuvių paramai ir Žemės banko 
direktoriams. Žiliui, Petkui 
sutikus finansuoti, Lietuvos 
Garlaivių bendrovė nupirko 
šešis prekių garlaivius visai 
naujus, kurie plaukios tarp 
Klaipėdos, Anglijos, Skandi
navijos, Vokietijos, Jlollan- 
dijos, Prancūzijos; prireikus 
bus galima taip-gi Ainerikų 
pasiekti su prekėmis. Vakar 
pirmas laivas išplaukė per 
Stockliolmų Klaipėdon. Kiti 
baigiami statyti bus mums 
perduoti 15 Gruodžio, 5 Sau
sio, 15 Vasario, 1 , Kovo, 15 
Balandžio. Tokiom ratom rei
kia pinigai mokėti.
“Darbnokitės, kad pavasarį 

galėtume dar du laivu pasa- 
žierių pirkti Amerikos linijai. 
Yra nužiūrėti statyme. Lai
vyną įtaisius, Klaipėdos klau
simas savaime išsiris.
“Musų reikalai fronte geri, 

tankai smarkiai sumušti. Vil
nius be balsavimo turi musų 
Imti.”

(Parašas) liūtei liitz, Mar
tynas Yčus, kapitonus Stulpi
nas;

Į Tel. Harrison 6688
DR. L. C. BORLAND

i 209 S. State Str. K»mp. Adams 
• valand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10
vai. iki 12 dieną.

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

-K

8-
Telefonos Boulcvard 9199

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

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

1—6: 7—3 P. M.

Dr. A. L.' Yuška
1900 S. Halsted Str.

Tel Canal 2118
Valandos: 10 ryto Iki-8 vakare 

Gyvenimas
2811 W. 63rd Str.

Tel Prospect 8466.

-8
Tel. Yards 6666 Drover 8448
Dr. V. A. SZYMKEVICZ

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
AknAeras.

3203 S. Halsted St. Ohfcago. 
Valandos: 10—12 i8 ryto 1—2 Ir 
6—8 vakar- Ned. 16—12 IS ryto.

►—M

Kaip girdėti. Lietuvių Gar
laivių Bendrovės akcijų par
davinėjimu* pasekmingai ei
na. Dr. J. Šliupo pastangomis 
ir Amerikos Lietuvių parama 
tapo padaryta musų prekybos 
laivynui pradžia, kuri, be abe
jonės, turės daug svarbos ir 
prie musų tarptautinės padė
ties sustiprinimo.

Liet. Iuf. Biuras.

Tik ką gautos Knygos iš Lietuvos.
Senovės Istorija 
Vidurinių Amžių Istorija 
Vanduo
Žmogus ir žmonių giminė 
Jėzus Kristus — Dievas 
Vyskupas Antanas Baranauskas 
Apie Dusių
Ugniakalniai ir žemės drebėjimai 
Apie žmogaus sutvėrimų 
Pasaulio pradžių 
Žemės turtai
Jurose
Bažnyčia ir Kultūra 
Apologetika 
Lietuvos Atgijimas 
Apie Orų.

Kiekvienos šių knygelių kaina 25c.
Zoologija — Geručio I t...........................................$3.00
Zoologija — Geručio II t.......................................  $3.00

(skyrium po vienų neparsiduoda)
Krikščionis Žydų Talmude .................................... 50c.
Idealas ir Jaunuomenė ........................................ 75c.
Lietuvių Kalbos Sintaksė ........................................ 75c.

Tikybinio Turinio.
Jėzaus Kristaus Gyvenimas .................................... 60c.
Šventosios Mišios ....................................................... 45c.
Šventųjų Musų Globėjų Gyvenimas ..................... 50c.
Sveika Marija................................................................ 25c.
Jėzaus Kryžius — Verkiančių Paguoda................... 60c.
Sveika Karalienė ....................................................... 60c.
Trijų Dienų Rekolekcijos ........................................ 40c.
Betlejaus Balsai (Kalėdų giesmės su gaidomis) .. 25c.
Keturios Evangelijos vienoje...................................... 65c.
Dvasia Šv. Pranciškaus Salezo ................................ 75c.

“DRAUGO” 
2334 So. Oakley Avenue

KNYGYNAS.
Chicago. Illinois.

I
J MES GAUME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU

Į LIBERTY BONDSUS
■ ' ' ..... ..—...... ..................................I • • •«g Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite 
| juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite
■ mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime 
J tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu

■ Raltic States Development Corporation
5 35 South Dearborn Str., Chicago, Illinois.

I
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
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Lapkričio 14 d. Šv. Gabrie
lių parap. svetainėj L. R. K. 
Dailės ratelis buvo surengęs 
vakarų, arba vienų metų su
kaktuves. Susirinko gražus 
jaunimo būrelis. Svetainė bu
vo gražiai papuošta ir stalai 
nudėti visokiais valgiais.

Visiems susirinkus pakvies
ta ir dvasios vadas kun. Dau
gis. .Jani atėjus svečiai susėdo 
prie stalų. Vakarienė pradėta 
malda. Valgant sveikinta šei
mininkės už sutaisymų ska
nių valgių, o kun. Daugis pa
pasakojo daug patyrimų.

Pabaigus valgyti pirm. pa
prašė kun. Daugio kų nors pa
kalbėti Savo kalboje tįvasios 
vadas nupiešė Dailės ratelio 

(Bisibus ir ragino toliau dar- 
buotS.^bepriklausanti jauni
mų ragino prisirašyti ir sykiu 
dirbti. Paskui kalbėjo nariai 
kiekvienas išdėdamas savo 
mintis.

Jiems pabaigus pirminin
kė paragino sudėti aukų Lie
tuvos Laisvės reikalams. Visi 
tam pritarė ir aukojo:
V. Naruškevičius......... $5.00
Kun. A. Daugis............ 2.00
V. Balkus .•................... ’ 1.50

Po 1 dol.: J. Bereišis, O. Ne- 
vuliutė, S. Milančius, J. Stan
kevičius, J. Stankevičius, J. 
Pilipavičius, P. Mikšis, J. Ra- 
dzvila, J. Naruškevičius.

Kitos smulkiomis. Viso su
rinkta $20.05. Auka įduota 
L. R. K. Rėmėjų Dr-jos 72 
skyriui.

Visiems aukotojams ačiū.
Milwaukietis.

vietinis klebonas ir kiti. Lap
kričio 14 d. Lietuviai muzi
kantai veltui grojo.

Tėvynė dėkinga yra gerb. 
kalbėtojams už raginimų vien
genčių prie aukojimo ir pasi
darbavusiems bei aukotojam*.

Lapkr. 7 d. po trumpos li
gos pasimirė Adolfo ir Alex- 
andros Kibartų sūnelis Stasys. 
Vaikiukas ėjo į parapijinę 
mokyklų. Mokyklos drau
gai nupirko jam gėlių vaini
kų ir visi kartu dalyvavo jo 
laidotuvėse. Dėdė.

KINGSTON, PA.

Kingstono Lietuviai vieni 
perka L. L. P. bonų, -aukoja 
Tautos Fondam, Liet. Šau
liams, Liet. Gynimo Kom. ir 
t. t., o kiti tų darbų griauja 
ir “cicilikauja”; visur ir vi
suomet skundžiasi, kad visi 
juos skriaudžia ir t. t. Jų tar
pe yra tokių tamsuolių, kad 
nei laikraščių neskaito.

Musų kolonijoj lankėsi kun. 
P. B. Serafinas,' kuris rinko 
aukas Šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolynui. Savo gražioje 
prakalboje aiškino, kaip ir ko
kiose mokyklose yra auklė
jami Lietuvių vaikai. K. K. '

ROCKFORD, ILL.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

. ■

Pasidarbavus kai-kuriems 
Lietuvos mylėtojams, buvo su
rengta du vakaru ir prakalbos 
Lietuvos naudai. Lapkričio 7 
d. buvo balius, o sekmadienį, 
Lapkričio 14 d. prakalbos ir 
balius. Kalbėtojais buvo: kun. 
A. Briška ir Povylas Baltutis 
bei vietinis klebonas. Visi trys 
aiškino Lietuvos padėtį ir ra
gino klausytojus savo auko
mis padėti ginti jų nuo nevi
donų Lenkų. Sujudinti žmo
nės nei aukų nesigailėjo, nes 
sudėjo $790. Vieni jų davė pen 
kines revolveriams, kiti dešim
kės šautuvams, o dar kiti 
penkdešimkes kanuolėms. Bo
nų parduota už $150. Valio! 
Chicago Heights Lietuviai. 

Kitos Lietuvių kolonijos, 
>'<(>- skaito žmones tukstati 

^^^timis, tiek, o net ir mažiaus 
surenka. Gi Chicago Heights 
150 šeimynų ir pusė pavienių 
tiek sudėjo. Žinoma, ir čia dar 
ne visi aukojo.Daug yra tokių, 
kurie niekad nedavė ir dabar 
nedavė Lietuvos reikalams, 
Tai Lietuvos išsigimėliai.

Tarpe prakalbų Bronė Ben- 
doriutė padekleinavo “Pake
liant vėliavų”, o jo« broliukai 
Hubertas iškėlė vėliavų, kurių 
publikų pagerbė atsistojimu. 
Juzepina Pundiniutė jaus
mingai padekleinavo “Len- 

• karna.”
Pabaigoje p. S. Žiliu?

Brigbton Parko vargoninin
kas, padirigavo “Lietuva Tė 
vyne musų’’, o publika jaus
mingai jų padainavo.

Verta pažymėti, kad prie 
minėtų vakarėlių daugiausiai 
triūso pridėjo šie asmenys: P. 
Rimkienė, A. Leiiugu, J. 
Dzikas, I’. Kuičias, E. ir K. 
Jankauskai, A. Steponavičie 
nė, M. šveikauskienė, M. Žu
kauskienė, A. Koveckienė bei

A. Radžiūnas, A. Dusevičia, 
$. Užkuria, J. Valantukevieia,
A. Jenkauskas, A. Jardaus- 
,kas, F. Vaivada, A. Petraus
kas, Grubliauskas, Grubliaus- 
kienė, J. Žemaitis, F. Budvi- 
da, A. Kelpšas, A. Rupšis, Va- 
gnonis, F. Krikščiūnas, K. Pi- 
leskas, J. Keliuotis, Gedgau
das, J. Leita, K. Leita, A. Lom 
kus, B. Lell'.mas, S. Likna, 
Mickeliavičia, J. Kurlinkas, A. 
AtkočiuSjVaičekenas, J. Ustas, 
Baikšaitis, J. Visockis,J. Blas- 
kevičia, R. M. Kalinauskas, P. 
Lenteris,' J. Daugirda, J. Uli- 
nskas, L, Babavičia, J. Mar- 
čaitis, V. Gremla, M. Sinkevi
čių, J. Bardaitis, S. G. Pet
rauskas, B. Šimkaitis, P. A. 
Deltuva, J. Petraitis, J. Bace
vičių, A. Savickas, A. Kuz
mickas, J. Balčiūnas, S. Iva
nauskas, F. Masleika, P. Šau
lys, S. Kasputis.

Kitos smulkiomis.
Viso $371.25.
Lietuvos Laisvės Paskolos 

bonų parduota už $650.00.
Išlaidoms padengti paimta 

28 dol. Tautos Fondan pasiųs
ta $343.25, kad kuogreieiausia 
pasiųstų Lietuvos valdžiai.

Visiems aukotojams šiidin
gai ačiū.

Vakaro Vedėjas.

Lapkr. 7 d. buvo sušauktas 
didelis Lietuvių mass-mitin- 
gas ir prakalbos, kuriose kal
bėjo trys kalbėtojai: vienas 
Lietuvis ir du anglu.

Mass-mitingų atidarė p. A. 
Gribas. Pirmiausia Vyčių cho
ras padainavo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Po to persta
tyta p. A. Stulpinas, koris kal
bėjo apie Lietuvos padėtį ir 
Lenkų žiaurumus. Jam pabai
gus eilės apie Lietuvę dekle- 
mavo p-lė. P. Sv.ilgiutė.

Kitas kalb. buvo kuo. Con- 
nor. Jis ir-gi kalbėjo apie Lie- 
uvų ragindamas visus aukoti 

ir pirkti paskob-s bonus, kad 
sietuvos armija butų visa 
<uom aprūpinta ir pasekmin
gai gintųsi nuo užpuolusių 
plėšikų.

Po jo kalbos sekė rinkimas 
aukų ir pardavinėjimas bonų.

Paskui kalbėjo assistant 
States attorney Large ragin
damas visus Lietuvius išsiimti 
Am. poperas. Būdami vis; pi
liečiais, sakė, drąsiau galėsit 
prašyti Amerikos pagelbos ir 
pripažinti Lietuvę neprigul- 
minga valstija.

Dar p-lė P. Smilgiutė pa- 
deklemavo apie Lietuvę ir jos 
vargus. Publika susigriaudino.

Tame mass-mitinge aukojo: 
A. ir M. Griaučiai .... $15.00 
L. ir A. šukšteriai .... 15.00

Po 10 dol.: A. Gribas, A. Do
meika, B. Bielskis, J. Valaitis,
J. ir C. Norkai, A. Kairys, K. 
Glažis, J. Panavežys, K. Rau
dys, P. Šaulys, J. Mockus, J. 
Uždavenis, U. Norkus, A. Iva
nauskienė, D. Ivanauskienė,
K. Kinderis, V. Latvėnas, A. 
Stankus, S. Spiegis, J. Valai
tis, S. Užkuri s A. Nemčins- 
kis.

Po 5 dol.: A. Gambokienė, 
D. Butkus, J. Jusevičia, Kun 
V. Slavynas, J. Brucas,, K. Bi- 
čusas.

J. Zulinąs $4.00.
Po 2 dol.: S. Čepulis, Z. 

Kumhakis, J. Andriulis, F. 
Jenkauskas, IbrP. Pctrėnas, A 
Stanevičių.

Po 1 dol.: P. Jankauskienė,
L. šukštaris, A. šukštarienė, 
A. Smilgienė, P. Smilgiutė, J. 
Smilgis, A. Savickas, K. Kai
rys, F. Ra<levičiutė,V. Norkus,
M. Šidlauskas, K. Rimienė,

NEWARK, N. J.

Newarko Lietuvos Bonų Par
davinėjimo Stoties.

(Pabaiga)
Šlekaitienė V......................... 10.00
Vainis K....................... .. 5.00 I Šlekaitis J.

Jucius J............. .
Gudauskas J.............
Maldonas J............. ,
Korsakas V.......................... 50.00
Tarasevičius J...................... 50.00
Sakunas P.........................  5.00
Butyrius A...................      20.00
Matulis A............................. 20.00
Matulis A............................. 14.00
Statkus J...............  50.00
Akialaitis V.......................... 50.00
Butvydas P......................... 100.00
Križianauskas L. ........ 50.00
Griinalauskas J..................... 50.00
Staniuliutė N........................... 50.00
Urbonavičienė J.......................50.00
Varanavičius J..................... 50.00
Bai-Skietis A......................  100.00
Drobnis J............................. 60.00
Pakulius V............................... 50.00
Katilauskienė M.................. 50.00
Bernotas F............................. 50.00
Budenas J............................. 20.00
Adomaitienė J...................... 50.00
Antulis V............................. 50.00
Šopienė B............................. 50.00
Steponavičiūtė R.................  50.00
Tumelis J............................. 50.00
Škėma J................................. 50.00
Lidžius P.............................. 50.00
Elseika K............................. 50.00
Adomaitis A.......................... 50.00
Vaitiekutis A........................... 50.00
-Baltrušaitis V. .................. 50.00
Krakauskas J...................... 51.00
Gustas V.............................. 50.00
Razantas J.................... . r.; 50.00
Pocius J.............................. 50.00
Brilius A.............................. 50.00
Vileišis M.......................... < lOCf.OO
Visniauskas A...................... 50.00
Sereika J.............................. 51.00
Agentas J. .......................... 97.50

e 1 iiiimnmiiiiiiiiiiiimimiij
Butvytienė O....................... 1
Pranckuvienė E.................. 1
Bujauskaa J.......................... 10.00
Boreika V............................... 10.00
Staras J.............. ».................  10.00 |
Jonaitis R............................. .. 5.00
Brilius A................................ 5.00
Misiukis K. . ..,....... .......... 5.00;i
Kupčinskas J............................ 5.00 ,
Zalgauskas A.......................... 5.00 į
Kuisienė 0............................... 5.00 j
Vanagas S............................ 50.00 į
Hertpianavičius J.................  50.00 5
Vileišis M............................... 10.00
Kun. E. Budrevičius .... 10.00
Jagmenas J.............................. 5.00
Liekis F................................... 10.00
Baltusaitis V........................ . 10.00
Berta P................................... 20.00
Diliunas A. ..V....................  50.00
Areliunas S........................... 50.00
Areliunas L.................. ’. ... 50.00
-Simauskas V.......................... 50.00
Stankiutė N........................... 50.00
Galiauskas K.......................... 10.00
Liaudanskas J...................... 10.00
Ambrazevičius K.................. 10.00
Giebas M............................... 10.00
Dvreckiutė D............................ 60.00

V-3.
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Ashland Jbwe!ry Music Store
Sperijales Columbia E 2 Grafa- 

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

4537 So. Ashlar.2 
Chicago, 111.

Dideliame pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, deimontai, žie
dai irvkiti auksinai dalykai.
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Carter’s Little Liver Pilis
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
Maža Pigulka
Mažas Dosas

Maža Kaina

Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems
Tikras turi pasirašyma.

Kraujus neturintis Geležies 
yra priežastimi išblukusių 
veidų.

'ARTER’S 1RON PILLS
Jums pagelbės, pamėginkite V

•ar '

Kralikauskas J. 
Dieksa J. ......
Dieksienė K. ..

10.00
10.00
10.00
10.00

AUKOS LIETUVOS GYNIMUI.
Prisiųsta Lietuvos Misijon persiuntimui Lietuvon: 

Gynimo Komitetui.
(Tąsa)

4, St. Louis, Mo. per Dartlasevičįij..................................... 10.00
4, Chicago, III. per Valančių........................................ 8,600.00
4, Athens. III. per Jurkonį................................................ 48.50
4, Providence, R. I. per Bankauskį................................. 375.50
4, Lavvrence, Mass. per Kankauską ............................ 350.00
4, Roekford, III. per Vasylių ...............................................10.00
4, Canton, Ohio. per Mielerį.......................  180.56
4, Bridgeport, Conn. per Jackevičių................................  10.00
4, E. St. Louis, III. per Bidiką .................................... 365.00
4, Homestead, Pa. per Buinosky ..................................... 31.00
4, Providence, R. I. per Karpavičių............................. 150.00
4, Elizabeth, N. J. per kun. Jakšti ............................. 1823.05
4, Bristol, Conn. per Bokuną ......................................... 301.50
5, Cambridge, Mass. per Venelauską ......................... 525.00
5, Cincinnati, Ohio per Frctie, .............................. ..........62.00
5, Simsbury, Conn. per Mikalauską ............................. 130.00
5, Binghamton, N. Y. per Svareikį ............................. 145.56
5, Roekford, 111. per Latvėną ......................................... 10.00
5, Shclton, Conn. per Izdelį............................................  40.00
5, Trcnton, N. J. per Velyvį ............................................  81.50
6, Benton, Wis. per Kimčių ............................................  30.00
6, Lafayette, Colo. per Bagdoną ..................................... 33.00

Po valgiui neužmiršk, kad geria' 
sias vaistas tavo skilviui yra EATO- 
NIO. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptlekorius.

Dr. O. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins visų akių 
tempimą. kas yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, nėr- 
votumą, skaudančius

ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katerakto, nemiegio; netikras akis indedam, 
Daioma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki & vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų.

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
Telefonas Drover 9660.

jCUNAROLINE
Tiktai per 9 Dienas Į

HAMBURGU IR LIEPGJU
Per Anglija

S. S. AQUITANIA Gruodžio 14
Trečia Klasa kainuoja

Hamburgą ................... $125.00
Liepoįu ......................... $145.00
Pridedama $5.00 Karės Taxu.
Yra lokaUs agentas Jūsų mieste. 

Nueik pas ji.

r

L
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NEPAPRASTA PROGA

Dr. I. E. MAKARAS
Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas 
•fisas 10900 So. Miehigan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

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

Tel. Pullman 842

DR. G. M. GLASER
Vraktiknoja 29 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, m. 

SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriikų, taipgi chro

niškų ligų. •
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
dą. vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 

Telefonas Yards #87

Sykiu ....................................  $16,394.32
Pasiųsta Lietuvon:

Spalio 26, Lapkr. 1 — 500,000 auka. — $7100.00 
Lapkr. 5, 693,548 auka. — $8600.00

Lieka kasoje ................................. $694.32
Prašome Amerikos Lietuvių rinkti toliaua aukas ir gelbėti Šauliams.

Jonas Žilius.
(Daugiau bus).

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po num.

4729 So. Ashland Avenne
Specijalistsa 

DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ

Valandos nuo 10 iki 12 Išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8:80 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1.

Telefonas Dreiel 2880L

ŪIDZIAUSU ĮIETUVISB KRAUTUVE CHICAGOJE

PBARL 01,"BEN KONCĖRTIN*;
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO

Masu krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams druknoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, guobi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai

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

Telefonas: DROVER 7809

S r

Mes esame priversti atiduoti už Storage Charges 
Dvidešimts musų augščiausios rųšies Victorolas vertas 
iki $300.00 už taip žėma kaina kaip $35.00, ir dar 

įduosime dykai 12 pasirinkimui rekordų ir 200 adatų. 
Dauguma iš tų mašinų yra naujos ir garantuotos ant 
Dešimts metų. Norint žinoti geruma, reikia jas ma
tyti. Nepraleiskite šios progos jų neinate, nos tikrai 
gailesites, nes tai gal vienas tokis atsitikimas gy
venime. Atsiminkite tiktai $35.00 už augštos rųšies 
kvarantuota Vietorolų. Mes taippat turime parduoti 
Dešimts tikros skuroą tapestry Parlor Setus. Šie se
tai yra nauji ir naujausios mados. Mes parduosime 
juos už pirma paaiulijimą nežiūrint koks jis butų.

S Storage Kaina nes mums vieta yra reikalinga. Jums apsimokės at- 
_ Tiktai $35 00 važiuoti nežiūrint kur Jus gyvenate. Pristatymas Dy

kai, mieste ir apielinkėj, taip-pat siunčiame C. O. D.
“ Atdara kasdiena iki 9 vai. vakare. Nedėldiomis nuo 6 iš ryto iki 4 
“ po pietų. Liberty Bondsus priimame.
= NATIONAL STORAGE CO. 2023 S. Ashland Avė. Cor. 2t-th St. 3 
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i Automobiliai
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5 LIETUVOS 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 Vilkų,” 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 tų 
pat dienų automobilius bus inteiktas nurodytai orga
nizacijai.

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

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių Lie
tuvos gynimo organizacijai?

Tame reikale susižinokite su

Lithuanian Sales Corp,
(LIETUVIŲ PREKYBOS B-VŲ)

414 W. Broadway, So. Boston, Mas]
Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkai ypač 

valėtų visoje kolonijose šilaine reikale pasidarbuoti
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PIRKITE KARO TAUPYMO ŽENKLELIUS (W.J

i i i



Gruod. 3
Iv.'Pranc/Škus Ksaveras, 

Šeštadienis. Gruod. 4 
i- Sv. Petras Chrizologas.

DAUGIAU ŽMONIŲ VAŽI
NĖJA.
----------

Nežiūrint Važinėjimo pabran
gimo Chicagos viršutiniais 
geležinkeliais, praeitais tri-

■, nais mėnesiais žmonių važinė
jimas pasidaugino 5 nuoš., a- 
hot pačios kompanijos prane
šimo.

PASTOS VIRŠININKO ASIS- 
' TENTAS.

ncagos puštos viršininko 
asistentu paskirtas .John T. 
McGrath. Jis užima vietą dėl 
senatvės paliuosuoto 76 m. J. 

i M. Hubbard. Pastarasis asis
tentu ištarnavo dvidešimts 
metų. , - •

PIKTADARIAI ŠAUDOSI.

Saliune po num. 6245 So. 
Westem avė. pavojingai pa
šautas Ędwaid Hoffman, 61- 
18 So. Califomia avė.

Pašautas su savo broliu se
niau buvo areštuotas už pri- 
imdipejimą vogtų daiktų iš 
geje^inkelio vagonų.

Policija, susekė, kas buvo 
saliune šaudimosi metu ir ve
da tardymus.

KUR DU STOS, VISADOS
DAUGIAU PADARYS.

____
“Vienas žodis ne šneka, 

vienas vyras ne talka’’, sako 
poetas .Jakštas, ir dadeda 
“Kur du stos, visadoiįdaugiau 
padarys.’’ Gyvenime taip ir 
yra. Vienas žmogus negali 
tiek pajiegti, kiek du, viena 
draugija negali tie nuveikti, 
naudos padaryti, kiek dvi 
arba kelios.

Gruodžio 19 d. Sclipol Hali 
svetainėje rengiamas nepap
rasta^ vakaras. Programa bus 
iiidomi ir turininga. (Tėmyki- 
te vėlesnius “Draugo“,nume
rius — ji bus paskelbta).

Vakarų rengia Am. Piet. Ry
mo Katalikų Federacijos Chi
cagos apskritis. Kadangi Fe- 
deracijosChicagos apskritį su
daro skyriai, gyvuojantieji 
visose Lietuvių kolonijose, o 
skyrius katalikiškos draugi
jos, tai aišku, kad tas vakaras 
bus ne vienos draugijos arba 
kuopos, bet visų Chicagos ka
talikiškų ' draugijų ir kuopų, 
kurias jungia ir riša krūvon 
viena ryšys — Federacija.

Kad kiekvienas indomau- 
jantis ta programa išanksto 
galėtų nusipirkti geresne tam

lemavo p-lė Bartkaitė. z Žmo
nėms labai patiko. P-as P. Vir
bickas gyvai- atliko monologų 
“Sėdu ant bačkos’’. .Jis paro
dė, kaip girtuoklis, kuris nei 
knygų, nei laikraščiij neskaito, 
o “gudresnis“ yra už kitus 
žmonesjnieko nebijąs ir niekur 
nepriklausųš. Dialogų “Dvi Se 
sutės’’ gražiai atliko ponios 
E. Statkienė ir Z. .Tūnokienė. 
Šitas dalykas pfiblikai ir-gi 
patiko. Kitų dialogų: “Pasi
kalbėjimas Amerikos su Lietu
va’’ gyvai atvaizdavo p-lės 
Lindžiutė ir Junokiutė.

Po to sekė kalba ponios A. 
Nausėdienės. Ji gražiai kalbė
jo apie Moterų Sąjungų ir ko
dėl moterims reikia 
zuotis.

Panelė Bartkaitė padainavo

įbd. Sąjungos 4- kp. laikys 
mėnesinį susirinkimą Gruodžio 3 
d., Dievo Apvaizdos mokyklos 
kambaryj; -8 vai. vakare. Pagei
daujama, kad bariai skaitlingai 
atsilankytų, nes reikėti . ateinan
tiems metams rinkti valdyba. Be 
to, kuopa turi aptarti daug svar
bių reikalų, likusių nuo seniau, 
nes visados taip yra, kad svarbes
ni klausimai paliekami priešme- 
tiniam susirinkimui. Pageidauja
ma, katrie nėra užsimokėję, kad 
ateiti} ir užsimokėtų savo mokes
tis.

Visi 4 kp. garbės nariai taip-gi 
prašomi nepraleisti to susirinki- 
m*k Ed. M. nut.

u r,- *•**

PADARYTA $200,000 NUOS 
TOLIŲ.

-fe
Po irtum. 2834 So. Lopinis 

gat. gaisrą^ sunaikino didelį 
-tauro Irobešį, kuriam reikalus 
vedė penkios įvairios kompa
nijos.

Nuostoliai apskaitomi ligi 
$200,000. Pradėta tardymu* 
susekti gaisro pakilimų. Nes 

- spėjama, kad ar tik nebuvo 
padegtas trobesys, 

į- ; f --------- ---- -------------
I NETURI PINIGŲ, NEIMA 

PINIGŲ.

1 Pasibaigiant šiems metams 
|rao gatvekarių, viršutinių ge
ležinkelių, telefonų ir gazo 
kompanijų miestui Chicago 
priguli daugiau poros milijo
nų dolierių.

Miestas neturi pinigų. Tos 
kompanijos siųilo miestui pri
gulinčius atlyginimus už kon- 
eesijas. Bet miesto valdyba 
pinigų neima.

Tas daroma todėl, kad mie
stas byluojasi su kompanijo- 
mis už kontraktų-Kulaužymų. 
Tuos kontraktus sulaužė vie
šosios naudos komisija.

CICERO. ILL.

“Čiūčia, liūlia 
p. P. Virbickas

mažutėli”, o
gražiai atliko 

duota
sis". f

Po to sekė naujų narių pa
gerbimas. Jos buvo šaukiamos 
pavardėmis ir kiekvienai bu
vo prisegta rožė. Sekančios 
tapo pagerbtos, šįmet įsirašu- 
sios narės (nežinia kokių prie
žasčių delei nė visos atsilankė) 
Z. Junokienė, E. Statkienė, 
Jusčieoė, Kuličienė, Jonikienė, 
Šratunienė, Petrauskienė, Stir- 

vakarųi sėdynę, renginio ko- Balcienė ii Kiauraitienė.
misija yra paskleidus įvairių
kainų bilietus po visas Cliioa-

litų monologų “Dievo

Po programos buvo žaidimai.
E. Statkienė.

gos Lietuvių kolonijas. Jų ga
lima gauti sekančiose vietose:

CICERO, ILL. Šv. Antano 
parap. klebonijoj* 15 ir 49 Ct. 
ir pas p. J. Mockų, 1301 So. 
50 Ct.

T0WN OF LAKE, pas pų 
Joną Baltutį, 1543 W. 46 Str.

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
klebonijoj ir pas Federacijos 
skyrio valdybą.'

NORTH SIDEJE, pas Fe
deracijos skyrio valdybą.

BRIDGEPORTE, P. Baltu 
čio krautuvėje, 901 W. 33rd., 
Lietuvių Prekybos B-vės ofi
se, 3349 So. Halsted St. ir pas 
Federacijos skyrio valdybą.

WEST SIDEJE, “Draugo“ 
ofise, 2334 So. Oakley Avė., 
Metropolitan State banke, 
kampas 22 ir Leavitt gatvių ir 
pas Federacijos skyrio valdy
bą. y

BRIGHTON PARKE, pas 
p. R. Andreliuną, 4452 So. 
Fairfield Avė. ir Fed. skyrio 
pirm. p. J. Petraiti, 4324 So 
Campbell Avė.

Įžangos bilietų. paskleista 
tik tiek, kiek salėje yra sėdy
nių. Tat išanksto nusipirkite. 

Rengimo Komisija.

PRIMINIMAS LAB. SĄJ. 
KUOPŲ VALDYBOMS.

Iš DIEVO APVEIZDOS 
RAPIJOS.

PA-

Lapkr. 21 d. M. Sąj. 3 kuopa 
laikė mėnesinį susirinkimų. 
Perskaičius atsiliepimų iš Šv. 
Kazimiero Vienuolyno, kad 
paremti Akademijų, tuojaus 
narės sumetė $25.f)0 ir iš ne
turtingo iždo paaukota $10.00. 
Pinigai bus įdoti per Aka
demijos Rėmėjų savaitę.

Aukojo:
Po 5 dol.; Z. Bartkaitė, O. 

Knkunienė.
Po 2 dol.: P. Bilienė, E.. 

Vaitkienė, Ona Šautulaitė, T. 
Naumaitė, B. Abromaitė.

Po 1 dol.: Burbaitė, Lopei- 
ki, nė, Pondzienė, K. Vinskai- 
tė, O. l^nelaitė. v

Laura. 1

IŠ NORTH SIDE.

Ketvirtadienio vakare, Gruo
džio (Dec.) 2 d., š.. m., Šv. 
Antano bažnyčioje prasidės 
.trijų dienų rekolekcijos. Va

lerais pusė po septynių bus 
nmokslai, apmąstymai ir pa
dalinimas su Švenčiausiu 
ikramentu. Rytais gi 8 va
ldą. Rekolekcijas duos kuli.

Daugis iš Milwaukės. 
širdingai kviečiu visus Ci-

is Lietuvius naudotis šia 
ro malonių proga. Adven- 
aikas, tai atgailos laikas, 
kmadienyj, Gruodžio (De-
?r) 5 d., per Sumą mu- 
žnyčioje prasidės 40 vai. 
pi. Todėl prisiruoškime 
imi Svečio, o Jis. savo
kynui sustiprins mus.

H. J. Vadčunas.
Klebonas.

Šiuomi primenu visoms Lab. 
Sąjungos kuopų valdyboms, 
ka<l kiekviena nepamirštų nu
eiti pa* savo Gerb. kun. klebo
ną ir paprašyti, kad jis paaiš
kintų žmonėms apie Lab. Są
jungos Seimą, busiantį Dievo 
Apveiždos parap. svetainėje 
Gruodžio 5 ir 6 dienomis ir va
karą, busiantį toje pačioje sve
tainėje pirmos seimo dienos 
vakare.

A. Nausėda.
Lab. Sąj. Centro, pirm.

IŠ BRIGHTON PARK.

Lapkr. 7 d. bažnytinėj sve
tainėj Moterų Sąjungos 20 
kuopa surengė vakarėlį naujų 
narių pagerbimui. Programa 
atsilaBkusiems labai patiko:

Pirmiausia p-nia E. Statkie
nė paaiškino vakaro tikslų. 
Basku i, įkalbėjo klebonas, kun. 
Briška__ apie Moterų Sąjungą
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1 Lietu va šaukiaslprie Amerikiečių
Kad arčiaus susipažinus su dabartiniu Lietuvos padėjimu, mes visi privalome susirinkti krūvon 2

Fėtnyčioš vak., Gruodžio 3 d. I vai. vakare 1
1N VIENA IŠ DIDŽIAUSIU ^TEATRU * 5

PEOPLES TEATRE, Ashland Avė. Į
= Ir išgirsti pranešimus ką lik sugrįžusio iš Lietuvos, kuris dalyvavo Steigiamąjam Seime, dirbo 2
E prie Lietuvos Valdžios ir dabar jisai yra nariu Lietuvos Narsuolių Šaulių Sąjungos. Jisai yra gerai 5
2 susipažinęs su Lietuvos narsiaja armija statančia savo jaunas spėkas jprieš daug galingesnius prie- 2
= šus. Jisai matė ir kalbėjo su nittsų seięa Močiute ir yra matęs, kaip musų senis Tėvelis eina eilėn S
2 narsios karuomenės, kad apgynus musų brangiąją- Tėvynę nuo žiauraus priešo. Jisai yra matęs, 5
3 kaip musų jauna sesutė stoja eilėn savo brolių ir eina in apkasus ginti brangią Tėvynę. Brolau ir 2
S Sesutė, tas žmogus yra išvažiuėjas po visą Lietuvą ir susipažinęs su dabartiniu Lietuvos padėjimu. 3 
~ Todėl jisai tirtu parvežęs daug naudingų žinių nuo musų giminių ir pažįstamų. Tas žmogus yra g 
E mums labai gerai žinomas, Advokatas P. Braehulis. Z
H Kalbės taip-gi pulkininkas, kuris karės laiku atsižymėjo, Praneijoj, vėliaus važinėjo po Europą = 
E ir dabar ką tik sugrįžo iš karės fronto. Kalbės tai}) gi ir kiti žymus kalbėtojai, dainuos Šv. Cicilijos =
2 Chonut, vadhujant p. V. Daukšai. Prie to bus rodomi krutami paveikslai gan juokingi ir kiti iš E

karo laukų. Už tat maloniai esate kviečiami Chicagos ir apielinkių Lietuviai kas gyvas į PEOPLES =
__ TEATRA, kur prie gražaus programo puikioj vietoj išgirsim įdomių dalykų ir smagiai laiką pra- E
3 leisim. O kas labiausia, kad pasirodysim priešam susirinkdami in skaitlingus būrius, kad mes E 
~ užjaučiam savo Tėvynei ir nesibijom tokio žvėriško prįešo, o prie to likęs pelnas nuo to vakaro eis =

Tėvynės gynimo reikalams. Atlikę pinigai bus pasiųsti in Lietuvą per’Atstovybę Amerikoje į 48 va- E 
landas. Visus Lietuvius kviečia skaitlingai dalyvauti šiame vakare. Kviečia, =

K Town of Lake Skyrius 2
Pastaba: Vengimui didelio susigrūdimo prie Teatro durių, tikietus nusipirkite iš kalno, kurių 2 

kaina tik 50e. Jų galima gauti sekančiose vietosezir pas Komiteto narius: =
P-as }). J. J. Elias, 4600 So. Wood St. 1 ' A. J. Kareiva, 4537 So. Wood St. E
P. Pivarunas, 4622 So. Marshfield Avė. ' ■ .T. ,T. Zolp, 4601 So. Marshfield Avė.

_ .T. Viskontą, 4635 So. Wood St. Prašome visuomenę pirkti tikietus iš kalno.
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Šiuomi kviečiu visus Liet. Vy
čių Chicagos Apskričio choro na
rius į praktiką, kuri bus Gruod. 
3 d., š. m., Mark White Squaro 
parko svet., 8 vai. vakare.

Choristai kviečiami atsilankyti 
dėl to, kad gerai prisirengti prie 
operos “Sylvija“. Valdyba.

L. D. S. 29 KP. NARIAMS.
Malonėsite atsilankyti į L. T). S. 

29 kuopos susirinkimą, kuris įvyks 
ketverge, Gruodžio 2 d., 8 vai. va
kare, Šv. .Jurgio parapijos svet., 
ant 3-čių lubų. Nepamirškite, nes 
šiame priešmetiniame susirinkime 
bus .svarstoma daug naujų-dalykų. 
Ateidami atsiveskite kiekvienas po 
naujį narį. Kas pasilikę su mo 
kesčiais, malonėsite užsimokėti.

L. D. S. 29 kp. Valdyba.

IŠ WEST SIDES.
Lietuvos Laisvės Paskolos Sto

ties susirinkimas įvyks penktai!., 
Gruodžio 3 d., 1920 m., Aušros 
Vartų parapijos svetainėje, lygiai 
8 vai. vakare.

Visi bonų pardavinėtojai malo
nėkite atsilankyti apsvarstymui 
bėgančių reikalų.

L. L. P. Stoties Valdyba.

Reikalingi geri Carpenteriai $10 j 
dieną, už 8 vai. dienos darho. Gali 
atsišaukti tik geri Carpenteriai kurie 
supranta darbą.

J. A. Jokantas
3934 Rorkw(*n St. Tel. McKinley 5277

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

2844 VV. 88-th St.

ANT PARDAVIMO.
2 flatu murfhis namas su baise- 

mentų, furnace šilumą, elektra. Ran
das neša $80. Kaina $6500. Šaukite 
Rockwell 578.

JOHN KUCHINSKAS x
LIETUVIS ADVOKATAS -

Ofisas Didmiesty!
29 So. La SaUe Street 

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

West Sides Ofisas 
2201 VV. 22-nd Street 

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2 552 
Valandos: nuo 4 iki 6 po piet ir 

nuo 7 iki 9 vakare

PRANEŠIMAS 
. Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuy* Gydytojas Ir Chirurgas 

Perkelia ofisą i People Teatrą 
1616 VV. 47th St. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 

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

Nuo ryto Iki piet.
Tel. McKinley 263

S. D. LACHAWICZ
LIETUVYS GRABORIVS

I
Patarnauju laidotuvėse kopfgiau^ia. Rei 
kale meldžiu atsišaukti, o mano darbu 
busite užganėdinti.

2314 VV. 23rd PI. Chicago, III.
Tel. Canal 2199

Tel. Drover 7042

On C. Z., VezeHs
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės

r
’ "a-#

Pranešimas!
Visiems Roselando ir Apylinkes 

Lietuviarhs.
Ką tik iš Lietuvos sugryžęs advokatas p. P. Brad- 

čiulis ir Juozapas Vidmons aiškins Lietuvos padėjimą 

Strumilų svetainėj, 158 E. 107 St. kampo Indiana 

Avenue.

Ketv., Gruodžio 2, 7:30 vai. vakare
Kviečiami visi atsilankyti

L. L. P. Stotis.
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i LIETUVOS PREKYBOS IR ERANONES

BANKAS

Nors šiais metais ferams, 
kurie tęsėsi per Rugsėjo mė
nesį, pakenkė lietas, vieno-k, 
ačiū bazaro komisijos pasi
darbavimui, Šv. Mykolo para
pija ineigų turėjo $2,760.93. 
Kadangi išlaidų buvo $879.40. 
tat gryno pelno liko $1,181.- 
40.

Skirium kiekviena draugija 
turėjo ineigų:
L Parap. krautuvė ..$1.001.29
2. Aušros Vartų dr-ja 436.22
3. Mot. Sąj. 4toji kp. 371.99
4. L. Vyčių 5-toji kp. 293.96
5. Ražančavos dr-ja .. 232.47
6. Šv. Kazimiero dr-ja 151.50
7. Šv. Mykolo dr-ja .. 118.00
8. Šv. Juozapo dr-ja ,. 98.00
9. Šv. Cecilijos dr-ja ., 57.50

Iš visų dr-jų Aušros Vartų
dr-ja šiais metais turėjo dau
giausia ineigų, nes J. Kaitulis 
ir Juozas Daugirda, tos drau
gijos išrinkti atstovai į baza
ro komisiją, prie pagelbos 
kitų draugi}, uoliai darbavosi. 
Karščiausiai darbavosi para
pijos komitetai, užtat jų 
krautuvė ineigų turėjo suvir 
šnm tūkstantį dol.

Aplamai sakant, ferai pasi
sekė. Užtat nuoširdžiai sakau 
ačiū bazaro komisijai, drau
gijoms ir visiems, kurie rėmė 
parapijos reikalus,

Kleb. Krnii, Pr. Meškauskas.

J. P. WAITCHES 
LAWYER

LIETUVIS ADVOKATAS 
t Vai. rytais 8 Iki 11, vak. 6 iki 

Nedėliomis 11 iki 1.
,4509 S. Ashland Avė.

Phone Yards 1053

A. PETRATIS

1

Chicago, Hl.£

S. FABIJONAS
A. PETRATIS & CO. 

Mortgage Bank
REAL ESTATE—-INSURANCE

European American Bnreau 
Siunčia Pinigus, Parduoda

Lalvoknrtea
frOTARIJUSAS

809 W. RBth g>. Chicago, UI. 
Telephone Boulevard 811

MUZIKA
(f va.

LIETUVIŠKŲ ŠOKIU GAIDOS 
VISOKIEM INSTRUMENTAM
Taip-gi parduodam styginius ir 

pučiamus instrumentus. 
Reikalaukite kataliogo.

V. NIOKUS9
1OSOS So. Wabash A vena e

~ ~~ 3 — C -Z-1———Z- —-7—3 —— — ę — į;- — ~~~~3^—į
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Resid. 1189 Independence Blvd.

Telefonas Van Buren 294 z

DR. A. A. ROTH,
Rusa* Gydytoja* Ir Chirurgas
Spedjallstas Moteriškų, Vyriškų 

Valkų ir visų chroniškų ligų
VALANDOS: 10—11 ryto 3—S po 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—19 d. 
Ofisas 8354 So. Halsted St., Chicago

Telefonas Drover 9698 
lllllllllllilItlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII

Phone Seeley 7439
DR. I. M. FEINBERG

Gydo specialiai visokias vyrų ir | = 
moterų lytiškas ligas.

2401 Madison St., kampos įves
tom Avė., Chicago.

Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak.

E ir jo skyriai \ i
= Vilniuj Panevėžyj Šiauliuos Raseinius
= Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje =
= kogreičiansia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN- 5 
| TUR4NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi 3 
= nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi 5
= 7% padėjus 2 metams 2
1 s 5% ” 1 ” |
= 3% ” neapribuotam laikui. §
5 Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė- 2 
= jimų banke duoda Banko agentūros vedėjas 3

M. NARJAUSKAS |
1 747 BROAD STREET, NEWARK.N. L |
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| Kokią Kalėdų Dovaną*
| Pasiusi Savo Mylimiems-Lietuvon? |
Į Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana! |
1 TAI GI NIEKO NELAUKDAMAS tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, bro- |
= lukams. sesutėms ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau |
= tie keli dolieriai nieks, o jiems didele pa-gelba ir džiausma suteiksi. Taip gi priėmam 3
2 piningus padėjimui Lietuvos Bankose sulig dienos kurso. =

E Čia galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus ir drabužius Lietuvon. §
| Baksus siuntimo daigtų Lietuvon galima gauti pas mus už prieina- |

= ma kaina. * \ 5
| Šj Bendrovė dabar parduoda savo šėrus po $6.00 viena, pasi- =

skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laikų šėrų kaina pakils. i
9Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus | 

teisingai ir sąžiniškai. Už darba gariintuojąme. Visais reikalais malonėkite kreiptis | 
šiuo adresų: g

Lithuanįan Sėdės Corporation
(Lietuvių Prekybos Bendrovė)

3249 S. Halsted St., Tel. Yards 6062 Chicago, III.
VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 

nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare. ,
6 vakare. Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
Ofiso vedėjas V. M. Stulpinas
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