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- Lenkai Gauna Kailin Lietuvoje; Tad šaukia: Lietuviams Gelbsti Vokiečiai -
Latviai su Lenkais suokalbiai 

ja priešjjaftiva
Bolševikai Gaminasi Naujan 

F^oliman prieš Lenkiją
raktaMŪŠIAI EINA ARTI VIL 

NIAUS.

VARŠAVA, Lapkr. 9. — Mū
šiai Lietuvių su Lenkais at
naujinti arti Vilniaus.

Iš Gen. Zeligowskio stovyk
los oficijaliam pranešime sa
koma, jog Lietuviai, neatsa
kę į jo pasiųlymą susieiti ta- 
rybosna. puolę Lenkus šali
mais Giedraičių, šiauriuose 
nuo Vilniaus, ir privertę juos 
atsimesti toloką galą.

Kiek palaukus Lenkai pakė
lę kontr ataką ir paėmę nelais 
vėn 80 kareivių, šitų tarpe at
rastas vienas Vokietis ir vie
nas Kinas.

Lenkų laikraščiai apskaito, 
jog daugiau kaip 50,000 Vo 
kiečių praeitomis keliomis sa
vaitėmis iš Vokietijos inėję 
Lietuvon. Kai-kurie Vokiečiai 
atvykę uniformose.

Pačių Vokięčių laikraščiai 
praneša, kad Vokiečių karei
vių būriai su visu militariuiu 
išrengimu ir net su lengvąja 
artilerija maršuoja Lietuvon. 
Sunkioji artilerija Lietuvon 
siunčiama geležinkeliais.

Tš Kauno nesenai buvo o- 
ficijaliai pranešta, jog Lie
tuvoje nėra jokių Vokiečių 
kareivių. Taigi čia apie tuos 
Vokiečius bus paprastas 
Lenkų melas.

Bet, daleiskime, tegu ir 
taip butų, Lietuviams duo
tų pagelbos Vokiečiai. Tai
kąs butų tokio ypatioiga? 
Lietuviai turi teisės bile ko
kius žmones pasikviesti tal
kon, kad iš savo žemių iš
mušti nedoruosius Lenkus. 
Kuomet Lenkatus imperija- 
listams talkininkai duoda 
visą reikalingą pagelbą, tai, 
Lenkų nuomone, tas geras 
jdaiktas. Bet kuomet Lietu
viai savo žemėse tiems pa
tiems Lenkams duoda pir
ties, trnkšmui nėra galo. Be
pig butų, jei kas pagelbėtų 
Lietuviams išmušti iš Lig;, 
tuvos Lenkus grobuonius.

BOLŠEVIKAI PAMUŠA 
ARMĖNIJĄ -

Konstantinopolis, Lapkr. 9. 
— Armėnija pereina bolševi
kų kontrolėn, anot žinių iš 
Tifliso.

Turkai nacijonalisfai su bol 
ševikais Totoriais susijungė 
mieste Alexandropol. Turkai 
paėmę ir Erivanių.

Armėnų karuomenė išdalies 
pasiduoda bolševikams arba 
bėga Gruzijon.

Chicago. — Šiandie lietus, 
vakare šalčiau, gali but snie- 

Lgo; rytoj daug šalčiau.

BOLŠEVIKAI SU!
LENKŲ SU LATVIAIS 
SLAPTĄ SUTARTĮ.

4

^LONDONAS, Lapkr. 9. Ki
birkštiniu telegrafu iš Mask
vos pranešta, kad Lenkija su 
Latvija padarasios sląptą su- 
talti su tikslu suskaldyti Lie
tuvą. Tą sutartį susekė bol
ševikai.

Pranešime pažymima, kad 
Lenkų-Latvių sutartį stipriai 
paremia Prancūzija, kuri nori 
pilnai ant visuomet atskirti 
sovietinę Rusiją nuo Vokieti
jos. Tai, esą, galima padaryti 
tik padalinus į dalis Lietuvą.

BOLŠEVIKAI PLENUOJA 
NAUJĄ PUOLIMĄ PRIEŠ

\ LENKUS.

Lenkuose turi. but panaikinti 
imperijalistiniai jų siekiniai.

Paryžius. Lapkr. 9. — Kuo
met bolševikai galutinai apsi
dirbs su gen. AVrangeliu Kri
me ir kuomet nesimatys iš 
niekur kitur pavojaus, eina 
gandas, patvirtintas Berlyne, 
kad bolševikai atnaujins kitą 
puolimą prieš Lenkus, kurių 
imperijalistiniams siekiniams 
nėra galo.

Sakoma, nauja ofensyva 
prieš Lenkus busianti pradėta 
nelaukiant net pavasarid.

Šičia oficijalėse sferose ta
sai gandas vis labjaus prigįja, 
kadangi, kaip sakoma, bolše
vikai negalį gyvuoti be vedi
mo pasekmingų karų su kai- 
minulėmis šalimis. Sako, bol
ševikams esanti reikalihga uti
litarinė viršenybė. Tą galį jie 
turėti tik vedant kinus.

Prancūzų ir Anglų karinin
kai sako, kad karo vedimui 
prieš Lenkus bolševikai ne
turi reikalingos kieky
bės ginklų ir amunicijos. Bol
ševikų karas su Lenkais pri
gulėsiąs nuo to, kaip daug ka- 

‘ro medžiagos jie pelnysią nuo 
AV bangelio.

RUOŠIA PRANEŠIMĄ 
KONGRESUI.

Washington. Lapkr. 9. — 
Paskelbta, kad prezidentas 
AVilsonas ruošia savo metinį 
pranešimą kongresui. Kuomet 
pastarasis susirinks sesi jon 
Gruodžio G, prezidentas, ma
tyt, skaitys pranešimą.

SUMAŽINTA DARBININ
KAMS UŽMOKESTIS.

Union, S. C., Lapkr.. 9. — 
šilo apskričio medvilnės nu- 
diminėse sumažinta darbinin
kams užmokestis 10 nuoš.

KRIMĄ SAUGOJA DIDE
LĖS ARMOTOS.

Konstantinopolis, Lapkr. 9. 
—. Kriman inėjimą stipriai 
nuo bolševikų gina gen. AVran 
gelio karuomenė. Kelių mai
lių platus inėjimas pakeistas 
vienais apkasais, viUcų duobė
mis. Apkasai apdrausti dyg
liuotomis vielų tvoromis. Tu
rima visą eilė didelių anuotų.

Gen. AVrangelis turis vilties 
atlaikyti apgulimą.

Krimo pusiausalyj be karei
vių yra subėgę apie 2 milijo
nu žmonių. Jiems grūmoja 
vargas ir badas.

Sevastopolvj vienas ameri
koniškas dolieris yra lygus 50 
tūkstančiu rusišku rublių.

SUSTOJO AUTOMOBI- 
įLIAUS MOTORAS.

Užpuolė piktadariai ir apip
lėšė.

Peter Kozlacius(?) užpraei
tą naktį važiavo automobiliu 
su savo “partija”. Ties 34 gat. 
ir Kedzie aVė. sustojo auto
mobiliaus motoras veikęs. 
Staiga prie sustojusio autd- 
mobiliaus prišoko trys jauni 
plėšikai su revolveriais.

Be 'Kozlacius automobiliu- 
je buvo jo moteris, AVilliani 
Kawatcas(?) ir Miss Constan- 
ee Mitcliea.

Nuo visų atimta pinigai, lai
krodėliai ir, žiedai.
i -----------•----------

550 LAVONŲ PASILIKS 
ANGLIJOJE.

Washington, Lapkr. 9. — 
Anglijoje mirusių ir ten palai
dotų 550 amerikoniškų karei
vių lavonai pasiliks Anglijo
je pareikalavus namiškiams 
ir giminėms. Visi kiti lavonai 
bus parvežti į Suv. Valstijas. 
Apie tai paskelbė karo depar
tamentas.

NUŽUDYTA 7 AIRIAI.

Dublinas, Lapkr. 9. — Ca- 
nse\vay mušyj su policija nu
žudyta 7 Airiai liuosnoriai.

Corke suareštuota 74 žmo- 
(Uės.

Corko kalėjime jau 91 diena 
kaip badauja 9 Airiai kaliniai.

VIENŲ MOTERŲ IR TIK 
MOTERIMS VEDAMA 

BANKA.

Philadelphia, Pa., Lapkr. 8. 
— Ateinančiais metais čia bus 
atidaryta ypatinga banka. 
Banka bus išimtinai vedama 
vienų moterų ir tik su mote
rimis reikalus turėsianti. Bus 
pavadintą Moterų bunka.

KANSAS LEGISLATUROJ 
BUS 3 MOTERYS.

Topeka, Kas., T^apkr. 8. 
Kansas valstijos legislaturon 
išrinktos trys moterys atsto- '
vės. Visos iš republikonų par
tijos.

NELAISVIAI MIRŠTA SI- , 
BERIJOJ.

Copenhagen, Lapkr. 9. — 
Keli Austrų oficierai, pabė
gusieji iš vienos nelaisvių sto
vyklos Siberijoje pasakoja, 
jog nelaisviai ten įvairiose 
stovyklose miršta dešimtimis 
ir šimtais nuo alkio ir įvairių 
ligų.

Vienoj stovykloj per G mė
nesius išmirę 2,000 nelaisvių.

ATNAUJINTI SANTIKIAI 
VATIKANO SU ŠVEICA

RIJA.

Berne, Lapkr. 9. — Pope- 
žiaus pasiuntinys, pralotas 
Magliona, čia indavė savo į- 
galiojimo raštus Šveicarijos 
vyriausybei. Santikiai Vati
kano su Šveicarija buvo per
traukti nuo 1873 m.

PAPIGINTA MILTAI.

Minneapolis, Lapkr. 9. — 
Viena miltų kompanija papi
gino miltus 75c. mažiau bač
kai abelnam pardavime. Tad 
šiandie bačkai mokama $10.- 
75.

SUAREŠTUOTA 200 SINN- 
FEINERIŲ.

Londonas, Lapkr. 9. — Cen
tral Ne\vs depešoje aną die
ną buvo pranešta, kad arti 
McRoom, Airijoj, kareiviai su 
policija apsupo 'siinn-feinerių 
susirinkimą ir jų 200 suareš
tavo.

PLĖŠIKAS PRIBLOKŠTAS 
NUODINGOMIS DUJOMIS.

Geneva, Šveicarija, Lapkr.8.- 
Šalimais šito miesto policija 
mėgino suimti plėšiką galva
žudį Louis Siza. Bet jis kelis 
policijantus nužudė ir patsai 
užsibarikadavo Vienuose na
muose.

Po ilgo apgulimo policijai 
pavyko pralaužti stogą ir vi
dun įmesti kelias bombas sn 
nuodingomis dujomis. Plėši
kas pritroško ir buvo suimtas.

ENVER PAŠA BUVO BER
LYNE.

Vedė tarybas su bolševikais.

Berlynas, Lapkr. 9. — Tur
kų naeijonalistų vadas, Enver- 
paša, kurs sėbrauja su Rusi
jos bolševikais, ir kurs nese
nai dalyvavo visų Rytų tau
tų kongrese mieste Baku, pirm 
kelių dienų gyveno sau ra
miai vienam Berlyno priemie- 
styj

Sulig gautų informacijų, jis 
čia turėjo tarybas su naujai 
suorganizuota Vokiečių šaka 
Maskvos internacijonalo.

Šiandie nežinia kokioj vie
toj jis apsiverčia. Jo sugrvži- 
įoas Vokietijon buvo žino
mas tik mažai kuopelei Vokie
čių komunistų ir, sakoma, ro

Parvyko lėktuvu.
Berlynan iš Konstantinopo

GEN. WRANGEL TURĮS 
VILTIES.

Gal jam pavyksią neįleisti bol
ševikų Kriman.

Paryžius, Lapkr. 9. — Gen. 
AVrangelio karuomenė, suva
ryta atgal Krimo pasiansai in, 
kol-kas stipriai laikosi siauroj 
susmaugoj, per kur sausrtina 
galima ineiti Kriman.

Pranešama, kad gen. AVran- 
gel turįs vilties atsilaikyti 
prieš bolševikus. Nes Prancū
zai jam pristato reikalingą 
kiekybę* ginklų ir amunicijos.

Į Krimo pakraščius talki
ninkai pasiuntė karo laivus. 
Jei kaip, tai žymesnieji Rusai 
bus paimti į tuos laivus.

DEBS NEBUS PALIUOSUO 
TAS IŠ KALĖJIMO.

Nes tai butų blogas pavyzdis 
ateičiai.

Washington, Lapkr. 9. — 
Kiek sužinota, prezidentas 
AVilsonas neturi pasiketinimo 
paliuosuoti iš kalėjimo Euge
ne V. Debsą, socijalistų, kurs 
uždarytas, federalin kalėjiinan 
už peržengimu taip vadina
mojo “espionage” akto.

Prezidento užimtoji pozici
ja reiškia, kad toksai palino- 
savimas Imtų blogas pavyzdis 
busimiems laikams. Nes jei 
kuomet nors pasitaikytų nau
jas karas, atsirastų daugiau 
tokių žmonių, kurie galėtų at
kakliai priešintięs vyriausy
bei. nai sakė, kad jos vyras pra- 

Debsą paliuosuoti darbuoja- eitą šeštadienį iš namų išėjęs
si įvairios organizacijos, tarp 
kurių vra ir Amerikos Darbo 
Federacija.

KORĖJOJ SUAREŠTUOTA 
106 MOTERYS.

Tokyo, Lapkr. 9. — Japonų 
policija Korėjoj suareštavo 
106 moteris už nelegalį rinki
mą aukų fondan, kurs skiria
mas provizijonalei Sliangha- 
jaus valdžiai.

lio jis parvyko lėktuvu, ku
rį valdė garsus Vokiečių la
kūnas kapitonas Hesse.

Sakoma, kad Enver-paša at
sivežęs čia daugelį pinigų, gau 
tų nuo bolševikų. Su tais pi
nigais jis darbuojasi patrau
kti daugelį buvusių Vokiečių 
oficierų organizuoja mon nau- 
jon kampanijon Armėnijoje 
prieš Anglus ir Prancūzus.
Be to, tam tikslui jis 
ginklus ir amuniciją.

Valdžia .nesimaišo.

perka

Vokietijos valdžia, be abe
jonės, žinojo, kad čia buvo 
sugrvžęs Enver-paša ir turėjo 
tarybas su artimaisiais jos 
priešininkais. Visgi ji tan rei- 
jiijįan visai neįsimuišė.

Tuo labjau, kati Enver-pa
ša komunistų vadus kurstė 
kuoveikiaus pakilti, sugriauti
vyriausybę ir įsteigti sovieti- pasivarė prie 12 milijonų dol.
nės sistemos valdžia.

CHICAGOJE
PASIŲSTA LIETUVON 

$8,600. I

Buvusios Chicagos Lietuvių 
demonstracijos metu surink
tos aukos ;au pasiųsta Lietu
von.

Tos' demonstracijos rengimo 
komiteto pirmininkas, p. J. 
Hertmanovicz, gavo tokią te
legramą iš New Yorko Lapkr. 
5 d.:

New York, Lapkr. 5.19-
20.

J. Hertmanovicz, 3133 E- 
merald avė., Chicago, III. 
Čekis aštuoniems tūkstan
čiams šešiems šimtams do- 
lierių gautas, pinigai šian
die pasiunčiami Lietuvon.

Lietuvos Misija,
Žilius.

ATRASTAS NUŽUDYTAS 
LIETUVIS.

Keletas intariamų suareš
tuota.

Ties 42 gat. ir California 
avė. neapgyventoj vietoj va
kar ryte atrastas nužudytas 
Lietuvis, kažkoks Joseph Jan
ceviče (ar Jancereviče), gy
venęs po num. 1701 Jefferson 
gat. Angliški laikraščiai pažy
mi, kad nužudytas buvęs tur
tingas.

Nužudytą savo vyrą pažino 
Mrs. Petronėlė Janceviče. Ji

i r negryaęs.
Lavoną pro šalį eidama at

rado Mrs. Martlia Griso, 42- 
06 Fairfield avė. Jinai persi
gandusi ir tuojaus pranešusi 
Brighton Parko policijai. Pas
taroji pakvietė policijos būrį, 
kurs užsiima žmogžudysčių 
reikalais.

Lavono galvoje keliose vie
tose smagenys įlaužtos. Spė
jama, kad jis kur kitur bu
vęs nužudytas, atvežtas ir pa
mestas. Nes šalimais neištai- 
sytoj gatvėj susekta prava
žiavusio automobiliaus ratų 
pėdsakiai.

Suareštuota keletas intaria
mų.

REIKALAUS DIDESNIO 
SKAITLIAUS POLICIJOS.

Tomis dienomis miesto ta
ryba turės susirinkimą. Poli
cijos viršininkas pareikalaus 
didesnio skaitliaus policijos, 
jei norima, kad hiieste suma
žėtų piktadarybės.

Policijos viršininko nuomo
ne, Chicagai reikalinga nema
žiau 9,(KM) poliemonų patro- 
liuoti gatvėse. Kad tuo tarpu 
šiandie tam tikslui turima vos 
3,51 K) vyrų. *

Miesto taryba gal ir sutik
tų pripažinti didesnį skaitlių 
policijos. Bet tam tikslui ne
turima pinigų. Miestas šįmet

deficito.

BANKININKAS PAKELIA 
APKALTINIMUS PRIEŠ 

POLICIJĄ.

Bet tai nepirmiena tokie d&i* 
ktai.

Nesenai Hyde Park State 
Lankos pasiuntėją užpuolė ir 
apiplėšė keli plėšikai. Paimta 
$257,000 vertės čekių. Pasiun- 
tėjas ir pašalinis žmogus pa
šautas.

Policija plėšikų nesurado,, 
nes neieškojo. Tuo užsiėmė 
patsai bankos prezidentas Jo
bu A. Carroll.

Pasekmėje vieną plėšiką jis 
surado ir suareštavo. Surado 
ir visus paimtus čekius su 
bankos krepšiu. Kiti suimto
jo sėbrai apleidę Cbieagą. Bet 
Carroll tikisi ir anuos pa
gauti.
• -/Carroll pakelia rimtą apkal
tinimą prieš policiją.

Plėšimas įvyko netolies ban
kos praeitą penktadienį. Tuo
jaus apie tai pranešta polici
jai. Bet policija neieškojo 
piktadarių:

(Tad bankos prezidentas 
pats, pagal kitų nurodymų ė- 
mėsi ieškoti piktadarių.

Ant rytojaus, šeštadienį, jis 
piktadarius susekė Stagg lau
ke, kur žaidžiama su kojiniu 
sviediniu ir kur visuomet su
sirenka skaitlingos žmonių mi
nios.

Tenai jis piktadarius paste
bėjo ir pakvietė policiją juos 
suareštuoti. Bet policija ban
kos prezidentui atsakiusi netu
rinti laiko.

Anot Carroll, keli policmo
nai Stagg lauke buvo girti ir 
tik pasijuokę iš bankininko, 
kuomet šis buvo reikalavęs 
jų pagelbos.

Bankos prezidentui apie plė
šikus buvo pranešta per te
lefoną nežinomo žmogaus’ ir 
buvo nurodyta piktadarių ap
sistojimo vieta.

Tą vietą bankininkas tuo
jaus nurodęs policijai. Bet po
licija net nenuvykusi nurody- 
ton vieton.

Bankininkas sako, jog su to
kia policija pavojinga genam 
ižmogui čia ir gyventi. Jis pa
skelbė, jog pakeisiąs aštrią 
kovą prieš apsileidusią polici
ją

Policijos viršininkas paskel
bė nuodugniausius tardymus. 
Sakėsi jįg pats imsiąs nagan 
apsileidėlius.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų Salių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Lapkr. 8 
buvo tokia sulig Merchants Loan 
and Trust Co.:
Anglijos sterlingų svarui $3.37 
Lietuvos 100 auksinų 1.19
Lenkijos 100 markių .34
Vokietijos 100 markių 1.19 
Prancūzijos už $1.00 10 fr. 50
Italijos už $1.00 29 1. 40
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“DRAUGAS”
■tea kasdieną Išskyrus nedėldieulua. 

PRENUMERATOS KAINAI
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE t

Metams .............K.;.. .. . <8.00
Pusei Mėty • .ir.:. «>;... 4.00

VALST.
Metams . ......................>-<i <8.00
Pusei Mėty .......... 8.00

Prenumerata mokaal lfikalno. Lal- 
skaltosl nuo užslraiymo dienos

M nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti lr 
senas adresas Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar ezprese "‘Mo
ney Order” arba įdedant pinigus 1 
registruotų laiškų,

“Draugas” Publishing Oo.
2334 S. Oakley Avė. Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791.

Lietuva Reikalinga 
Pinigp.

Kam čia ir beaiškinti, kas 
šiandie veikiasi Lietuvoje. A- 
pie tai sužinome kuone kas
dien iš telegramų, dažnai iš 
prisiunčiamų laiškų. Lenkai 
užimtuose Lietuvos plotuose 
ir pačiam Vilniuj išdaro bai
senybes. Lietuvos narsi ka- 
ruomenė kaujasi su tais nedo
rėliais. Lietuvos jaunimas gul
do galvas gindamas savo 
brangių Tėvynę nuo tų bar
barų.

Kadangi Lenkai nepasiten
kina užimtais Lietuvos plo
tais ir grūmoja dar pačiam 
Kaunui, Lietuvos Steigiama
sis Seimas pašaukė karau 
prieš užpuolikus visus svei
kus vyrus. Nutarta žut-but

vo Tėvynės. Taip skaudžiai 
centėti mums nereikia. Už sa
ve ir už mus dėl Tėvynės taip 
skaudžiui kenčia Lietuvoje 
gyvenantieji musų tėvai, bro
liai ir seserys. Tenai skau
džiai kenčia visa musų tau
ta. Kenčiu net mažutėliai, ku
rie nesupranta tų kentėjimų 
prasmės. Musų priedermė tad 
palengvinti tuos kentėjimus.

Duokime Lietuvai pinigų. 
Aukokime visi išvien. Duoki
me Lietuvos karuomenei gin
klų. Gelbėkime Lietuvos lais
vę. Bukime ir mes Lietuvos 
kareiviais. Nes kas duoda 
gausių aukų Lietuvos reika
lams, tas taip-pat skaitosi ka
reivis, kariaujųs už Tėvynės 
laisvę.

Garbingan žygiu pakyla 
Am. Lietuvių R. K. Federa
cijos Chicagos apskritys gel
bėti Lietuvos laisvę. Prisidė
kime visi prie to Federacijos 
apskričio žygio. Aukokime 
Lietuvos reikalams ir kitus 
raginkime.

Nes šiandie musų Tėvynė 
Lietuva būtinai reikalinga pi
nigų.

Republikonai ir Mes

Praėjusiuose Suvienytų Val
stijų prezidento rinkimuose 
musų laimėta. Laimėta visais 
žvilgsniais. Noris milijonuose 
šalies piliečių Lietuvių bal
suotojų yra nežymi dalis, bet 
ir ji yra svarbi.

Mes prisidėjome prie laimė
jimo šaliai gerbūvio, kurs 
pastaraisiais laikais bnvo be- 
žlungąs. Podraug prisidėjome 
prie sugrąžinimo čia palaužtų 
demokratybės principų.

Bet kas gali pasakyti, ar 
šis musų laimėjimas rinki
muose nebus laimėjimas pa
čiai Lietuvai. Jei musų troš- 

išmušti Lenkus iš LietuvošL'^į išsipildytų, tas nuoti-
žemių ir paliuosuoti patį Vil
nių, brangų Lietuvai senovės 
palikimais ir atminimais.

Lietuvos žmonės tam žygiui 
nieko nesigaili. Pašauktiems 
karan pristato reikalingų 
drabužių ir maisto. Daugelis 
dėl Lietuvos laisvės pašven
čia visus savo turtus.

Dėja, Lietuvos žmonės tu
ri mažai pinigų. Pinigai rei
kalingi įsigyti reikalingus ir 
tinkamus ginklus. Turint už
tektinai ginklų, Lietuvių ka- 
ruoinenė Lenkus kaip šiaudus 
sumaltų. Ir jei kartų Lenkai 
butų išjudinti iš užimtų vie
tų, tuomet jie neatsisukdaml 
bėgtų savon Lenkijon.
Tai-gi šiandie Lietuvų išgel

bėti nuo paliokų barbarų yra 
reikalingi tik pinigai. Pinigų 
Lietuvai tik mes, amerikie
čiai, galime pristatyti. Ir ne 
tik galime, bet ir privalome 
tų padaryti. Nes Lietuva pra
leidžia sunkiuosius laikus. Gi 
ta pati Lietuva ir jos laisvė 
kiekvienam musų yra ir turi 
būt brangi.

Mes daugelį' kartų esame 
nusprendę, jog tolesniai neno
rime būt kokiais klajūnais, 
neturinčiais savo laisvos Tė
vynės. Nes be laisvos ir nepri
klausomos Tėvynės nėra kas 
mus užtartų gyvenant ir 
vargstant svetur. Ir todėl iš-

- pat pradžių, kuomet Lietuva 
pasiskelbi'1 savistovi, nesigai
lėjome nei aukų, nei pasišven-

» timo. Davėme ir duodame. Ir 
jei mes iškarto užėmėm pozi
cijų iškovoti Lietuvai laisvę,

- nepasitraukime iš tos pozici
jos, nors prisieitų ii1 kentėti. 
Nes dėl Tėvynės pasišventi
mas yra didžiai garbingas. 
Kentėjimas kur-kas garbin- 
gesnis ir prakilnesnis daiktas.

Girdime juk, kaip Airiai 
pasišvenčia ir kenčia dėl Ra

kis stambiai butų pažymėtas 
Lietuvos istorijoje.

Tik įsidėmėkime. Šiandie 
didžiausi ir žiauriausi Lietu
vos priešininkai yra Lenkai. 
Jie išlupo musų Tėvynei širdį 
ir šiandie kaip padūkę jau 
drasko patį jos kūnų.

Bepig jiems taip daryti, 
kuomet Suv. Valstijose val
dančioji partija juos paremia 
milijonais, gi Lietuvų gruzi
ną senojon Rusijos vergijon. 
Bet už keleto mėnesių čia pa
sibaigs tos partijos rolė ir jos 
vietų užims republikonai.

Aiherikos Lenkai visu poli- 
tikinės kampanijos metu dar
bavosi prieš republikonų par
tijų. Jie dėjo visas savo jėgas, 
nesigailėjo išlaidų, bi tik su 
savo balsais prisidėt nugalėti 
republikonus. Demokratuose 
jie matė visų Lenkijai išga
nymą. Jie aklai varėsi prieš 
gyventojų norus.

Pasekmėje nieko nelaimėjo 
ir dėl savo tokio pasielgimo 
neteko vardo ir gero žodžio. 
Tad baisi neteisybė turėtų 
imti viršų, jei republikonų 
partija nuo šiol turėtų 'kiek- 
nors užuojautos Lenkams.

Amerikos republikonų už
uojauta šiandie Lenkams bū
tinai reikalinga. Bet jie gali 
būt. tikri, kad to negaus. Ne
gavę reikalingos iš čia para
mos, Lenkų nesuvaldomas ir 
kraujais persisunkęs imperi
ja lizinas žymiai pradės slųgti 
ir džiųti. Pagalinus kuomet 
ateis valanda pašarvoti tų 
viliugingunio pilnų Tautų Są
jungą, tuomet Lenkams pasi
baigs ir gražios dienos, ko
kias jie praleido Am. demo
kratą partijos laikais.

Už pasitamavimų republi
konų partijai, suprantama, 
mes čia turėsime gerų var 
dų, naudosimės laisve ir kito

Seserys Kazimierietės Lietuvoje.
Išvažiavimas iš Amerikos.

Gana daug buvo kliūčių se
serims Kazimierietėms išva
žiuoti iš Amerikos, bet Rug
pjūčio mėnesije šių 1920 m. 
jos rodėsi visos prašalintos. 
Penkios seserys gavo paspor- 
tus į Lietuvų, nusipirko lai
vakortes ir neabejojo, kad iš
plauks iš New Yorko 8 Rug
sėjo laivu “France” į Havre 
Prancūzijoje.

Žinodamos, kad prieš sė
dant į laivų dabar yra viso
kių netikėtų formalumų, se
serys pasiskubino išvažiuoti 
iš Chicagos penkiomis dieno
mis ankščiau prieš laivui iš
einant. Tai-gi jų kelionė pra
sidėjo 3 Rugsėjo.

Atvykusios į New Yorkų 
seserys apsistojo pas seseris 
Immaculata Heart ir skubino
si pas Prancūzijos konsulį. 
Tas pasakė, kad vizuosiąs 
pasportus seserims Onai-Ma- 
rijai ir Mari jai-Angelai, nes 
jiedvi yra Suvienytų Valstijų 
pilietės. Kadangi Generalė 
Viršininkė Motina Marija, 
Sesuo Immaculata ir Sesuo 
Kazimiera yra Lietuvos pilie
tės, tai Prancūzijos konsulis 
atsisakė vizuoti joms paspor
tus. Atsisakymo priežastis y- 
ra Lietuvos karas su Lenkais 
Kaip tik tuo pačiu laiku (2 
Rugsėjo) buvo pasitaikęs pir
mas Lenkų įsiveržimas į Lie
tuvą po apsigynimo nuo bol
ševikų.

Seserys nebenorėjo skirtis, 
todėl jos atsiėmė savo pini
gus ir gruzino laivakortes 
laivui France. Joms laimin
gai pasitaikė gauti vietos 
ant laivo New Amsterdam ei
nančio į Nyderlandus, arba 
Olandiją. Tos mažos šimpa 
tingos šalies konsulis Wasb 
ingtone, D. C. greitai be kliū
čių vizavo visų seserų pas
portus ir jos išplaukė iš Ho- 
boken 14 Rugsėjo Marijos 
Vardo dienoje.

Kelionė į Vokietiją.

Tuo pačiu laivu keliavo 
daugelis kitų seserų ir keletas 
kunigų. Ant laivo kasdien bu
vo laikomos Mišios ir seserys 
galėdavo priimti Komunijų.

Iš pradžių laivas plaukė 
šiaurę. Ties Newfoundland’u 
jis pasuko į rytus skersai van
denyno. Dienos buvo gražios 
ir jura rami. Visi keliaunin
kai gerbė mus seseris, o jų 
viršininkės meilinga rimtybė 
taip patiko visiems, kad ke
liauninkai ir jūreiviai jų su 
pagarba vadindavo Mother.

Apie 20 Rugsėjo laivas į- 
plaukė į audrų. Sukilusios 
bangos smarkiai plakė jo šo 
nūs, o jo priešakys ir utžpa 
kalis nuolat taip smarkiai

kioinis šalies teisėmis. Viskas 
tai brangu ir gražu. Bet už 
viskų brangiausias mums dai
ktas — tai musų Tėvynės ne 
priklausomybė. Ir-jei republi 
konai norės kuoni-nor.s mums 
atsimokėti, be abejonės, jie 
pagerbs musų norus. Pagerb 
jie pačių Lietuvų, pripažinda 
mi jai nepriklausomybę.

Turėkime vilties, kad taip 
įvyks. Su tuo momentu Wa 
sbingtone galės plevėsuoti 
musų trispalvė vėliava, 
turės neapkainuojamų reikš 
mę. Nes galės sugrąžinti Lie
tuvai Vilnių ir visas kitas 
Lietuvos žemes, kurias šiandie 
savi naši Lenkai.

Tik daugiau mums patiems 
ištvermės, daugiuu susiklau
symo ir Likto. Rofiuhlikonų 
partija, reikia tikėties, nepa
mirš jai padarytų musų nuo
pelnų.

lingavo, kad beveik nei prie 
stalo negalima buvo pasėdėti. 
Kai-kurios seserys apsirgo, 
bet ne visos ir ne smarkiai. 
Audrai praėjus, apniko migla. 
Laivo sirenos nuolat bąubė ir 
mašinos lėtai dirbo, kad neuž
važiuotų ant kito laivo miglo
je-

Rugsėjo 23 d. laivas New 
Amsterdam užsuko į Anglijos 
uostų Plymoutli.Nepoilgam jis 
keliavo toliau ir apsistojo 
mieste Rotterdam, Olandijoje. 
Sesuo Ona Marija kaip buvo 
apsirgusi ant laivo, taip neiš 
gijo iki išvažiuojant iš Olan 
dijos. y

Toje šalije žmonės su sese
rimis apsėjo gražiai ir man
dagiai. Sekmadienije jos iš
važiavo iš Olandijos į Vokie
tijų. Ant rubežiaus gavo visos 
išlipti iš traukinio ir pereiti 
su visais pasportais ir pun
dais per visų eilę peržiūrėji
mų ir pertikrinimų. Vokiečiai 
kaip ir Olandai' pagerbė se
seris, jų daigtų beveik nekra
tė.

Reikiant ilgai laukti tarp 
dviejų traukinių olandiško 
ir vokiško valdininkai pakvie
tė jas į gražų kambarį, kur 
jos patogiai sulaukė trauki
nio į Berlyną.

Berlyne.

Susėdusios į tų traukinį se
serys pasiekė Vokietijos sošti 
nę tuo pačiu vagonu. Berly 
nan atvažiavo 28 Rugsėjo pir
mų valandų nakties. Seserys 
susėdo į menkų vežimukų, ku
rį traukė dar menkesniu du 
arkliapalaikiu. Nuvažiavo į 
viešbutį ir vietos nerado. Vos 
netvirtame gavo nakvynę.

Ant rytojaus seserys susira
do Šv. Juozapo Seserų vienuo- 
y.nų, kurio adresų buvo ga

vusios laive. Vokietės sese
rys Lietuves seseris priėmė la
bai meilingai ir noriai. Mūsiš
kėms labiausiai patiko, kad 
po dviejų savaičių vėl koply
čioje gavo išklausyti Mišių. 
Tai-gi klausė net trejų ir pri
ėmė Komunijų.

Sesuo Ona Marija vis-gi sir
go ir tų dienų išgulėjo lovo
je. Vokietės jų meilingai glo
bojo ir atsiprašinėjo, kad ne
turėjo gerų valgių ligoniui.

Su valgiu visoje Vokietijoje 
gana bloga. šv. Juozapo vie
nuolijoje sesuo sakė, kad li
goniai kartais gali gkuti bal
tos duonos. Šiaip visiems pri- 
seina pasitenkinti tik juodą
ja duona ir jos negalima gau
ti be kortelės. Kortelės gi pa
skiria vienam asmeniui labai 
mažai.

Lietuvės seserys viešėdamos 
pas Vokietes vakarienei ga
vo avižinės sriubos, bulvienės 
su petruškomis, bulvinių ir 
ruginių miltų buvo primaišy
ta. Prie to buvo apspirgytų 
bandučių ir arbatos. Vokietės 
seserys labai apgailestavo, 
kad viešnioms negalėjo duoti 
nei duonos.

Ant rytojaus keliauninkės 
pusryčiams gavo juodos mie
žinės kavos, juodos duonos, 
sviesto, ruginių bandučių po 
vienų ir obuolinės košės tru
putį užsitepti ant duonos. Vo
kietės seserys sakė, kad da
bar labai gerai esą su valgiu, 
nes karo metu buvę blogiau. 
27 Rugsėjo Šv. Juozapo sese
rų vienuolynas Berlyne labai 
džiaugėsi, nes gavo 20 maišiu 
kų baltų miltų iš Amerikos 
Prie to buvo šiek tiek lašinu
kų ir truputis rūbų neturtin
goms mergaitėms . Tų mer 
gaivių seserys auklėja du šim-

vus į Vokiečių vienuolynų Vo
kietaitės auklėtinės linksmai 
ir mikliai nunešė už mus se-I 
seris jų daigtus į joms skirtų j 
kambarį.

Šiaip Berlyne yra gana 
daug rakandų ir pramonės pa-1 
darų. Jie yra geri, gražus ir 
pigus. Užėjus į sankrovų sun
ku susilaikyti nuo pagundos. 

(Daugiau bus.)

—H
[Tel. Yards 6666 Drover 8448

Dr. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvis Gydytojas, Chirurgus ir 

Akušeras.
3203 S. Halsted St. ClileAgo.

į Valandos: 10—12 Iš ryto 1—2 ir 
6—8 vakare Ned. 10—12 Iš ryto.

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisus 10000 So. Mlehlgan Avė., 
Vul. 10 iki 12 ryte; 2 Iki 4 po 

piet, 6:30 Iki 8:80 vakare. 
Residencija: 10538 Perry Avė., 

Tel. Pullman 842

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI.

___ ___._________
Canal 8238

DR. C. K. CHERRYS
Lietuvis Dentistas

*2201 West 22-nd & So. Leavitt Sts. 
Chicago.

^Valandos 9:80 A. M. to 12 N. 
1:00 P. M. to 8:00 P.’M.

J. P. WAITCHES . 
ATTORNEY AT LAW

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. Vakarais 7 iki 9. 
Nedėliomis 11 iki 1.

4508 S. Ashland Avė. Chicago, DL 
Pitone Yards 1053

Klausimas 1. Ar valia ka
talikui eit į nekatalikiškų baž
nyčių?

J. Lukša.

Atsakymas. Katalikui valia 
apžiūrėti nekatalikiškų pa
maldų triobų ne vien iš vir
šaus, bet ir iš vidaus. Joje va
lia buti net ir pamaldų laiku, 
jei to pribuvimo nereikalau
ja pasaulinė valdžia. Rusijo
je prie carų katalikai mokiniai 
buvo verčiami dalyvauti pra
voslavų pamaldose, todėl ne
valia buvo katalikams eiti į 
cerkves pamaldų laiku. Nedo 
ra yra klausyti pasaulinės 
valdžios, kuomet ji savinasi 
teises ant tikėjimo dalykų.
Kas eidavo į cerkvę tais lai
kais ir tose vietose, kur mi
nėtoji prievarta buvo, tas 
darbu pripažindavo carams 
teisę ant tikėjimo dalykų ir*] 
dėlto turėdavo nuodėmę. Tuo 
pačiu laiku Rusijos gilumoje 
tos prievartos nebuvo, todėl 
ten katalikai be nuodėmės ga
lėdavo buti cerkvėse kartais 
ir pamaldų laiku.

Visuomet yra nuodėmė as 
meninis nebaigusiems teologi 
jos kurso klausyti nekatali 
kiškų pamokslų sakomų per 
pamaldas arba be pamaldų 
To uždraudimo priežastis y-
ra gamtos teisėje, kad mo-1 JliliHUiiMUliliHUllHiiiilUHililiUlHllllllllllllliiillliimiiiillIlllilllilliiimiliillinilH , 
kintesnis savo sritine klaida- E 
tikis gal mažiau mokintam 5 
asmeniui ir klaidų įkalbėti j 
vietoje tiesos. ’

Klausimas 2. Girdėti žmo 
nes šnekant, kad šv. Jadvy
ga buvo Lenkė, už tatai jų da- Į S 
bar išmetė iš Visų Šventų Li
tanijos. Ar tai tiesa? Į a

Atsakymas. Buvo kelios Ja- g 
dvygos šventosios. Kiek žinia =

Phone Seeley 7489
DR. I. M. FE1NBERG

Gydo specialiai visokias vyrų 
motery lytiškas ligas.

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

[Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak.
----------------------------------------------- -----------------------------a

ir i

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofise Į People Teatra 

1818 W. 47 th Rt. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 Iki 3 po pietų. 6 iki 8 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Res. 2814 W. 43rd Street.

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKlnley 263

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty j:

29 South La Šalie Street
S Kambarls 324 
^Telefonas: Central 6880

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

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

8252 South Halsted Street 
Ant viršaus tJnlversa] State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo t Iki 6 Vak. 

Nedėliomls nuo 10 iki 'į 
Telefonas Ynrds 8844

« Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

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

arti 47-toe Gatvės

2^

__ tfenas Pullman
Dr. P. MZALLYS

LietuvirDentistas
10801 So./Michigan Avenue 

Koeeland, IU.
VAIANDOS: 8 Vyte Iki 9 vakare, 

Tel. Pullinan 342 ir 3180.

..-s
Dr. A. L Yoska
1900 S. Halsted Str.

Tel Canal 2118
Valandos: 10 ryto iki 8 vakar* 

Gyvenimas 
2811 W. 68rd Str.

Tel Prospect 8466.

A. PETRATIS S. FABIJONAS

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank \

REAL ESTATE—INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Latvokortea 

NOTAKUU&AS
808 W. S5th S'. Chicago, DI. 

Telephone Boulevard 811

Phone Boulevard 481

nei viena nebuvo Lenkė. Len- E
kų karalienė Lietuvio Jagai- Į S 
los pati buvo Jadvyga, bet 
ne šventa. Silezijos kunigaik
štienė Jadvyga yra šventa ir 
skaitosi , Lenkijos globėja. 
Bažnyčios užtvirtintoje Visų 
Šventų Litanijoje Šventos 
Jadvygos vardo niekada ne
buvo, bet Lenkai, vartodami 
tų Litanijų, pridėdavo savo 
globėjų vardus: šv. Vaitie
kaus, Šv. Stanislovo, Šv. Jad 
vygos ir kitų. Kol Lietuviai 
tebebuvo po Lenkų įtekme, 
tol vartodavo jų Litanijų su 
pridėčkais. Pasiliuosuojant 
Lietuviams iš po Lenkų įtek
mės paliauta vartoti ir jų 
vietines Litanijas, o grįžta 
prio visatini; Katalikų Baž
nyčios Litanijų. Tokiu budu 
šventoji Jadvyga nepaliovė 
buvus šventa, nei iš Litanijos 
netapo išmesta, nes į jų ne
buvo įtraukta, o tiktai Lietu
viai liovėsi vartoję vietines 
Lenkų Litanijas vietoje visa
tinių. Kun. P. Bučys.

WESTPULLMAMIE0IAI|

Atkreipiame Jūsų atydą, 
kad pas Jus dienraštį “Drau
gų” atstovauja p. M. Kiupe- 
hs 12115 So. Halsted St.

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti “Draugu”, taip-? 
pogi galite užsiprenumeruoti

tu. Jos visos labui mandagios. Į ir apgarsinimų paduoti į 
Lietuvėms seserinis atvažia- dienraštį.

Ashland Jewelry Music Store
Specijales Columbia E 2 Grafa- 

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

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

4537 So. Ashland Avenue 
Chicago, III.

iiiiiiimtfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiii

MUZIKA
BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas. .

Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.
Mokinama Įvairių muzikos šakų. Užsirašyti galimljbile kada.

325# South Halsted Street Chicago, UI.
Telefonas Boulevard 9244

F. AD. RICHTER & CO.,
New York.

Gerbiamieji:
Aplaikiau Rambino, kuri man siuntėte 

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

jPrijėmęs kelias dozes, jis miegojo per 
visą naktį be prabudimo ir dabar jau 
nereikalauja daugiau užmigdymo liūlia— 
♦imu. x

Aš ^nežinau kaip Tamstoms dėkuoti 
netik už suteikimą pagalbos mano kūdi
kiui, bet taipgi ir man, nes aš ir nesijau
čiau gerai, kuomet mano kūdikis kan
kinosi.

Aš patariu visiems savo draugams 
vartoti šitą stebuklingą gyduolę.

A. K. Philadelphia,

Kūdikių geriausias draugas
Duok jam vieną dozę einant gulti, jeigu jis yra neramus, piktas, ne- 

nutildomas. Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus linksmas kol 
negaus:

AMBINO
aujki l»m i

.: & V. MA OOml
Vaikai myli jll Jie nori jo daugiaus!

• - . * , f V *
Tikrassi turi Bambino lėlės paveikslą ant pokelio. Neprijimk pamėgdžiojimu 
50c. butelis vaiįįtinyčiose arba-60c.su prisiunitimu, užsisakant tiesiai nio

F. AD. RICHTSR A C0., B«sh Terminai BU|. No. 5, BROOKLYN, N.

60c.su
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BINGHAMTON, N. Y. SHEBOYGAN. WIS.

Kodėl musų kolonijoj mažai 
perkama L. L. P. Bonų?

Vietinės bonų stoties komi
tetas, Spalio 14 d., atvirutėmis 
sušaukė nepaprastų susirinki
mų visų dr-jų atstovus ir bo
nų pirkėjus. Susirinkime da
lyvavo 38 asmenys.

Iš stoties raštininko rapor
to pasirodė, kad pirmieji ko
lektoriai veik visus gyvento
jus esu aplankę, kurių čia tik 
pilnamečių skaitoma apie 1,- 
500. Stoties komitetas esųs iš
siuntinėjęs iš Misijos prisiųs
tas 150 atviručių pramonin
kams ir šiaip žmonėms, kur 
kolektoriai nebuvo atsilankę

Iš stoties iždininko raporto 
pasirodė, k^fmusų kolonijos 
L. bonų pii™Jų yra tik 3% 
ir kvotos išpildymui da 
reikia $6,000.00.

Tame susirinkime tie tik
rieji Lietuvos piliečiai skau
damomis širdimis vieni kalbė
jo, kad mus pramonininkai vie 
ni visai atsisako bonų pirk
ti, nęs, anot jų, tegul tik tie 
perka, kurie pinigus bankoj 
laiko, o jie savo šimtines ir 
patys žino kaip suvartoti. Iš 
to jau, regis, aišku, kad dolie 
ris jiems yra brangesnis ne
gu Lietuvos nepriklausomybė. 
Ir faktas. Iš suvirs dešimties 
pramonininkų, nėra nei vieno 
pirkusio L. L. P. bonų.

Kiti nurodinėjo, kad nema
žai esu ir tokių, kurie prie
šingi dabartinei Lietuvos val
džiai, nes ji, girdi, esanti bur
žuazinė, nedarbininkiška. Tai 
dėl to ir bonų neperku.

Vėl kiti nurodinėjo, kad 
esu daugiausia tokių, kurie 
kuolabiausia tyčiojasi iš pir- 
kusiųjų. Girdi, kvaili, tai per- 
kat. Ana, sako, mano brolis, 
ar švogeris, nepirko bono, o 
Lietuvon parvažiavo ir gyve
na taip-pat, kaipir jus, kurie 
busite pirkę tų bonų ir t. t.

Stoties komitetas jau nuo 
pradžios darbuotės rinko jam 
galimos žinias ir dabar pasi
rodo šitoks rezultatas:
Belševi kuojančių ......... 25%
Lenkuojančių ......... iK... 5%
Negalinčių (su didelėmis

šeimynomis bei našlių 
bedarbių ir t. t.) ....15%

Nenorinčių (savimeilių) 52% 
Pirkusių .................... .... 3%

Tatai visi susirinkusieji, at
sižvelgdami į virš minėt}) 
skaitlinę, ir atsižvelgdami i 
dabartinį Lietuvos padėjimų, 
išnešė sekančių rezoliucijų:

Kadangi galinčių tik ne
norinčių L. L. P. Bonų pirkt 
sudaro 77%; kadangi tarpe tų 
yra daug turtingesnių negu 
tie, kurie yra bonų pirkę ir
l.adangi didžiuma tų rengias 
važiuot į Lietuvų ir ten mano 
naudoties kitų iškovota laisve, 
gyvastimis, krauju, ar pinigi
nėmis aukomis, patys prie to 
neprisidėję;

Tad mes, visu musu širdin
gumu Liet. Misijos prašome 
ir reikalaujame, kad kas da
bar mirtinoj kovoj neperka 
L. L. P. B., tai kad grįžda
mas Lietuvon turėtų užsi- 
mokėt Liet. Valstybės iždan 
nors bent du syk tiek, kiek 
dabar privalo. Ir jei Lietuvos 
Misija Amerikoj nekreiptų 
domės į šį musų prašymų, tai 
esame pasiryžę atsišaukti į 
patį Lietuvos Steigiamųjį Sei
mų.

L. L. P. B. Sk. Rašt.
P. Šaučiulis.

Kom. nariai:
M. Urbas, J. Svereika.

Sheboygano Lietuviai juda, 
kruta ir visi dirba kiek galė
dami. Draugijos rengia vaka
rus, vaidinimus ir šiaip sau 
pasilinksminimus, šokius. Sun
ku rasti vakaras, kuris nebūtų 
užimtas. Pasitaiko, kad drau
gijos kaip kada net užbėga 
viena kitai už akių, nes mat 
kylys kylį varo, o šlegos lig 
šiol nebuvo. Bet ant laimės ir 
ta iš kur tai atsirado ir pra
dėjo visus išvieno kalti. Tai 
susitvėrė katalikiškų draugijų, 
centras. Bet kai-kuriems tas 
nelabai tinka, nes centras ne
leidžia vienai draugijai bėgti 
už akių kitai. Čia yra asme
nų, kurie moka pašiepti kitų 
draugijų veikimų, siekius ir 
trukdo joms plėtoties. Žinoma, 
išeina taip, kad juo vilkų la
biau keiksi, tuo jis / (labiau 
tuks. Tie asmenys kito'akyje 
ir krislų pamato, o savo akyje 
nemato nei rusto.

Skaitliuje visų draugijų čia 
gyvuoja ir jaunuomenės dra
mos draugija, kurios tikslas y- 
ra prisilaikyti doros, nepa
miršti bažnyčios ir tikybos, 
mokintis tautines dainas dai 
nuoti, eiles deklemuoti ir reng
ti viešus pasilinksminimus, 
taip-pat stengties atsakančiai 
pažinti Lietuvių kalbų.
Sekmadienį, Spalio 24 d. mu

sų draugija turėjo vakarienę 
pobažnytinėje salėje tikslu 
patraukti draugijon daugiau 
jaunimo. Ištiesų ta draugija 
žymiai auga, nes per praei
tus du susirinkimu įsirašė 12 
naujų narių.

Vakarienė buvo pamarginta 
prakalbomis, dainomis ir dek- 
lemacijomis. Valgant užsimin
ta apie šiandieninę tėvynės 
padėtį ir vargus musų brolių. 
Tat buvo padaryta rinkliava 
ir sumesta $21.30.

Aukojo:
Kaz. Smaidžiunas .... $5.00
Vincas Ragaišis............. 5.00
Jurgis Bilą ..... ».............. 5.00

Po 1 dol.: J. Rutkauskas, M. 
Jakinevičius ir J. Valinčius.

Kitos smulkiomis.
Pinigai liko įduoti L. Rau 

donojo Kryžiaus rėmėjų sky- 
rio iždininkui, kad pasiųstų 
Centran.

Vakarienė patenkinti buvo 
kaip nariai, taip ir svečiai.

Po vakarienės žaista.
Dramos draugijos rašt.
Jurgis Bilą,

1835 So. 14th Str.
Sheboygan, Wis.

STEGER, ILL.

Be pirmiau minėtų “Drau
ge”, sekantieji aukojo Naujo
sios Žagarės našlaičių prie
glaudai:
K. Biciusas $5.00 iš Rock
ford, III. *

A. Agentas $5.00 iš Chieago 
lleiglits, III,

F. Vawada $2.50 iš Rock
ford, m.

G. Biciusas $2.00 iš Detroit, 
Mich.

Po 1 dol.: J. Kučas iš Chi
eago Heights, III. /

L. Banelis i?i Chieago
Heights, III.
A. Lapinckas iš Chieago
Heights, III. •

J. Nargela, iiš Chieago
lleiglits, lll.

F. Rukus iš Chieago
III.

J. Gustaitis iš Indiana Har- 
bor, Ind.

Viso $20.50.
Pirmiau paskelbta $27.00. 

Tai-gi viso išsiųsta N. Žaga-

rėš našlaičių prieglaudai 
$47.50, arba 2910 auksinų.

Šv. Jurgio dr-ja visiems 
aukojusiems taria širdingų 
ačių.

Tadas F. Bičiusas.

KENOSHA, WIS.

Klaidų atitaisymas.

Spalio 21 buvo “Drauge” 
patalpinta telegrama iš Keno- 
slia, Wis., kurioje pažymėta, 
kad K. D. Vienybė Lietuvos 
Šauliams paaukojo $100.

Bet turėjo būti taip: K. D. 
Vienybė buvo sušaukusi Lie
tuvių susirinkimų ir posėdyje 
aukų surinko $40.00.

Antrame posėdyje, tų patį 
vakarų, t. y. Spalio 19 d. K. 
D. Vienybė iš savo iždo tam 
pačiam tikslui paskyrė $60.00. 
Tada buvo sudarytas visas 
šimtas.

Prie to pataisymo pridedu 
ir pavardes, kas kiek aukojo:
L. K. D. Vienybė .... $60.00

Po $5 dol.: P. Tilevičius, K. 
Vaičeliunas, P. Jusis.

Po $2 dol.: K. Mažeika, St. 
Ruika.

Po $1 dol.: J. Blaževičia, P. 
Kodis, J. Kailiokaitis, V. Man 
dravickis, P. Pūras, V. šešto
kas, St. Saponkus, J. Karbaus- 
kis, St. Sapėlis, K. Mikienas, 
St. Ralys, J. Trakšelis, V. Va
ranavičius, A. Lauška, K. Mi
lašius, A. Alei i unas, V. Stra- 
sevičius, P. Savickaitė, S. Vai
čiūnaitė.

Kitos smulkiomis.
V. Varanavičius,

K. D. V. raštininkas.

PATARIMAS DRABUŽIŲ 
DĖVĖJIME.

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus)

Žiemos metu šeimininkai, 
kurie mažai turi progos lau
ke būti, neprivalo dėvėti sun
kius arba storus drabužius, 
nes perdaug šiltai užsilaikant 
prisieina prakaituoti, ir tada 
truputį vėjo užgavus tuoj su
serga.

Daug saugiau dėvėti plonuų 
ir lengvus drabužius, kad if 
jų daugiaus, bet išeinant lau
kan užsimesti storesnius ir šil
tesnius.

Patartina vilnoni drabužiai, 
nes jie geriausia sulaiko šilu
mą. t J

Kadangi vilnoniai drabužiai 
perdaug jaulus, geriaus var
toti maišytus su bovelna. A- 
patiniai drabužiai turi būti 
tankiai skalbiami ir plaujami, 
kad kartais neprivįstų gema
lų. Skalbiant vilnonius dra
bužius reikia drėgnam muiluo
tam vandenyy rankomis isbni- 
žinti ir gerai per keletu van
denų išplauti.

Pratinkimės rengtis pagal 
aplinkybių reikalavimo ne pa
gal kalendoriaus nurodymo. 
Pratinkimės daugiaus būti 
tyram ore, ypatingai miegant. 
Daug geriau miegoti tyram o- 
re su sunkesniu nžsiklojimu 
negu šiltam kambaryj su plo
nu.

A. VILKAS ir B. KAZANAUSKAS 
REAL ESTATE

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

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

ORKOBKS
REIKALAUJA.

Didele parapija paieško gero var
gonininko. Turi mokėti gerai valdy
ti didelius vargonus ir vesti dideli 
choru ir mažųjų choru. Išlygos geros

Atsišaukite
“Draugo” Redakcijos.

2334 So. Oakley Avcnac.
(J. K.)

l’ursiduoda bučerne ir grocerno tu
ri būti parduota trumpu laiku, prio- 
žasti patirsite ant vietos.

Atsišaukite
4104 So. Campbell Avė.

ANT PARDAVIMO.
Gana pigiai dailus mūrinis liaujas

namas (bungalow), gražioj vietoj. 
Salimais Sv. Kazimiero vienuolijos. 
Greitai parduodamas. Kreipkitės:

H. STENN,
2643 Wcst 69tli St.

ANT PARDAVIMO PIGIAI.
Fordo pasažierinis automobilius, 

perdirbtas ant “trucko” Smith firmos, 
1919 metų modelio. Beveik naujas, 
nes vartotas tik apie 3 mėnesius. 
Stiprus, gvarantuotas dviejų tonų 
sunkenybei. Turi būt parduotas tuo
jaus. Atsišaukite pas savininkų, 
2505 W. 69 St. (ant trečiųjų lubų)

Musų Pinigai
yra padėti 

LIETUVOS 
Prekybos ir Pramonės

BANKOJE
specialiai dėl išmokėjimų 

Lietuvoje.
Tas užtikrina siuntėjų pini

gų per mns greitu išmokėjimu 
ir pristatymu pilnos sumos 
priėmėjui.

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

Parduodame laivakortės į 
Lietuvų per Hamburgu, Liba- 
vų ir kitur. Atitraukiame gi
mines iš Lietuvos.

Daromo - daviemastis ir ki
tus dokumentus.

Musų Centralis Ofisas yra 
Chieagos vidurmiestyje.

Apielinkės gyventojų pato
gumui ofisas atdaras ir nedė- 
lioms.

Visais reikalais kreipkitės 
prie

Baltic Consulation Bureau, 
Ine.

35 So. Dearbom St., 
Chieago, Ui.

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO- 
NTC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vienų. Parduodama 
pas visus aptlekorius.

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto:
5 po pietų iki 8 vak. Nedėllo- 
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.

iiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii
Rosid. 1139 Indcpendence Blvd. 

Telefonas Van Borcn 294

DR. A. A. ROTH,
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Speeijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų Ilgų

VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų, 7—6 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
Ofisas 8854 So. Halsted St., Ghlcafo

Telefonas Drover 9698 
1*11111111111111111111111111111111111111111111111111

i"

Columbia
Lietuviški Rekordai

,<r

Paprašyk jūsų pardavėjų naujo Kataliogo Tarptautiškų Instrumentalių Rekordų.

Jus galite būt linksmi jei tik žinosite kaip. 
10 Colių — $1.00

E 4646
NAUJAS KAREIVIS

DAINININKAS PAS PROFESORIŲ E 4536
PAVASARIO DAINOS

PAKO!, JAUNAS TAI IR LINKSMAS

Gyvent teisingai tai yra ypatybė, kurių reikia 
išmokėti. Juoktis, dainuot, pasidaryt draugas 
ir užbovyt savo namuose — reiškia augint ro
žės gyvenimo sode. Muzika pilnai suteikia apie 
visų pasaulį malonius sapnus ir suteikia spė
kas tų viskų atsiekti.
Tokia šauni muzika kaip kad 'viršuje nurody
tas rinkinys pagelbės jums abudu: užbovyti

jūsų draugus ir praleisti ilgas valandas vie
nam linksmai. Jus juoksitės pats vienas kada 
išgirsite tuos du juokingu dialogu tarpe J. 
Plieniuno ir P. Lušnakojo, ir tų malonių pot- 
pourri griežiant Columbijos Beno, ir polkos 
instrumentalio kvarteto kurie sukels jums no
rų šokti. Čia yra muzika, kuri jus palinksmins.

Čia Pilnutis Muzikos Programas ant Lietuviškų Columbios Rekordų.

E2359
NEMUNO VILNYS. Valias, šokių 

orches
SUDIEV. Mazurka.

E-2393
ę JOJAU MENA. Mikas Petrauskas, 

tenor.

SAULELĖ RAUDONA.

Columbia 
Rekordai geria
usia skamba ant

Columbia
Grafouolo 

Kaina $32.50
iki $2100

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po num.

4729 So. Ashland Avenue
Speeijalistas 

DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGŲ j

Valandos nuo 10 Iki 12 išryto: nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 Iki 1. 

Telefonas Drevei 2880

Phone Canal 267

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

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

X-

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Chieago, III. 

SPECIJALISTA8
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 8 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
dų. vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po plot.

Telefonas Yards 887
S

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Didmiestyj 
29 So. La Šalie Street 

Kambaris 816 Tei. Central 8684 
Valandos: 9 ryto Iki 1 po pint

We»t Sldes Ofisą*
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt St Tel. Canal 2562 
Valandos: nuo 4 iki t po piet Ir 

nuo 7 Iki 9 vakare

DR. S.BIEŽIS.
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 Wcst 22nd Street

Te,. Canal 6222
Re*. 8114 W. 48nd Street

Tel. MoKlnley 4988

I

E-3242
OŽELIS. įdainavo mišrus choras 

MES PADAINUOSIM.

Bile Columbia krautuvninkas S. V. arba Kanadoj 
pagros jums bent viena iš šitų Rekordų be jokio 
kašto. Jiu duos jumB taip-pat katalioga Columbijos 
Rekordų. Paprašyk jo.
Kuomet perki rekordus, reikalauk Calumbijos 

Rekordų primindamas numerį.
žiūrėk kad butų Vaūbažeukles ant kiekvieno 

Rekordo,
COLUMBIA GRAPHAPHONE COMPANY

X
Phone Cicero 5963

DR. A. P. GURSKIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4847 W. 14tli Street Cor. 49th Avė. 
Cicero, UI.

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

Telefonas Boulcvard 9199

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

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

1—5; 7—8 P. M.

Automobiliai
IR

ILIETDVOS GYNIMAS
Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gynimų. 

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, Sauliams ,Krašto Apsaugos ministerijai, gene- 
r a Ii am štabui, Lietuvos Raudonųjam 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, Mass.
Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkai ypač pri

valėtų visose kolonijose šitame reikale pasidarbuoti.
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CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. I » BRIGHTON parko.

Trečiadienis. Lapkr. 10 d., 
6v. Andriejus Avel.

Ketvirtadienis, Lapkr. 11 d., 
Šv. Martynas Ter.

. > L. *

KUN. PETRAITIS CHI
CAGOJE.

Chicagon jau atvyko gerb. 
kun. Petraitis, L. Raud. Kr. 
Rėmėjų dr-jos pirmininkas.

Šiandie jis kalbės skaitlin
game Lietuvių susirinkime 
Dievo Apveizdos parapijos sa
lėje. Prakalbos įvyks vakare.

Nepraleiskite progos, ateiki
te pasiklausyti. Jis yra vienas 
iį žymiausių kalbėtojų rytinė
se valstijose.

Report.

WEST SIDE, PRAKALBOS.

Šito pirmadienio vakare 
(Lapkr. 8) Aušros Vartų pa
rapijos salėje įvyko A. L. R.
K. Federacijos Chicagos aps
kričio surengtos prakalbos 
Lietuvos gynimui.

Buvo blogas oras, tad ma
žai žmonių susirinko^

Kalbėjo gerb. kum. Petraitis 
iš New Yorko valstijos ir 
gerb. J. Karosas.

Lietuvos gynimui surinkta
$393.50.

kun.Lietuvos Bonų pirko
F. Kudirka už $100.00. 

Aukojo Lietuvai:
Kun. F. Kudirka ....$50.00 
A. Cibulskis ...... ..50.00
O. Gaidaitė.................51.00
P. Cibulskis ................10.00
J. Tekorius ............. 10.00
D. Stogis ................ 1.00
J. Markevičius.........  10.00
P. Binkienė .. . . ..........  3.00

" J. Kudulienė ............. 1.00
J. Pūkis .................... 5.00
A. Maženis ................ 1.00
Kulbis ........................ 1.00
F. Kelpša ..............  5.00
J. Matulionis ............. 1.00
J. Mačiulis ................ 1.00
N. N........................... 1.00
Smulkių aukų ................. 50
Pinigai pasiųsta Lietuvos

Gynimo Komitetui per Tautos
Fondų. x

P. Cibulskis,
T. F. 7 skyrr raštinin.

PABĖGO PENKI KALINIAI

Iš Geneva, III. kalėjimo pa
bėgo penki kaliniai. Jie ieš
komi Cliicagoje.

AUTOMOBULIAUS NUŽU
DYTAS.

Frank Strobel, 10 metų, 36- 
50 So. Ashland avė., mirė li
goninėje. Jis buvo autpmobi- 
liaus pažeistas gatvėje.
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Svarbu Bridgeportiečiams! Yra 
Rengiama Nepaprastos

PRAKALBOS!
Seredoj, Lapkričo-Nov. 10, 1920 

| Šv. Jurgio Par. Svetainėj, 32 PI. ir Aubum Avė.
| /Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga Veltui.

Kalbėtojiai bus iš rytiniu Valstijų,«ir vietiniai, kurie suteiks gana daug žinių apie 
| Lietuvą ir jos priešus Želgowskinius.
B Kas Lietuvis! Kas gyvas! Visi atsilankykite išgirsti svarbiu žinių apie Tėvynė.
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Brigbton Parkas pradeda į- 
si siūbuoti Lietuvos gynimo 
darbe. Pradėta šaukti įvairus 
nepaprasti susirinkimai,
rengti prakalbos ir prie kiek
vienos progos pardavinėti L.
L. P. bonūs ir rinkti aukas 
Lietuvos šauliams ir karei
viams, ginantiems musų tėvy
nę nuo Lenkų.

Štai, sekmadienį, Spalio 10 
d. buvo sušauktas L. Raud. 
Kryžiaus Rėmėjų susirinkimas 
ir nutarta atnaujinti darbų: 
rinkti aukas, nerti svederius, 
rinkti kareiviams dovanėles. 
Tai-gi visos moterys ir mer
gaitės kviečiamos prisidėti 
prie to prakilnaus darbo. At- 
sišaukit į p-nių Elenų 
Statkienę (4434 So. Fairfield 
Avė.). Ji suteiks visas infor
macijas.

Tų pačių dienų laikė nepa
prastų susirinkimų ir L. L. P. 
bonų stotis. Nutarta su padvi
gubinta energija pardavinėti
L. L. bonus ir tam tikslui 
rengti prakalbas Spalio 17 d., 
McKinley parko svet..

Spalio 17 dienų prakal
bos įvyko ir labai nusi 
sekė, nes bonų parduota virš 
2 tūkstančių dol. ir aukų Liet. 
kareiviams bei šauliams su
rinkta $418.35. Aukos tuojaus 
tapo pasiųstos Lietuvon.

Sekmadienį, Spalio 24 d. į- 
vyko ir-gi nepaprastas susi- 
rinkimas^baižnyt. svet. Kalbė
jo kun. klebonas A. Briška ir 
ex-kareiviĄ Jonas Poška. Au
kų surinkta $112.01, kurios 
tuojau pasiųstos Lietuvon per 
Lietuvos Misijų Amerikoje.

J. K. Enčeris.

IŠ WEST §IDE.

Draugija Lietuvos Ūkinin
kas praeitam susirnkime pla
čiai svarstė apie dabartinę 
Lietuvos padėtį. Ingaliota val
dyba dalyvauti Lietuvių mass- 
mitinguose, protestuojančiuo
se prieš imperijalistus Len
kus.

L. L. P. bonų draugija pir
kusi yra, rodos, už 1,(100 dol. 
Bet ragino ir narius, kad nei 
vienas neliktų be bono. Sekan
čiame susirinkime raštininkas 
paskelbs, kurie nariai pirko 
bonų. B. L.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO 
MYBĖS ŠALININKŲ 

SĄJUNGAI.

Vilnius, Lietuva, 
Spalio 7, 1920.

Augštai gerbiami draugai:— 
Linkėdamas jūsų pasiryži

me ir darbštume tėvynės la
bui, aš, kaipo vienas iš ben
dradarbių, kreipiuos į jus ir

prašau pagelbos kovoje su 
užpuolikais Lenkais, kurie, 
dvarininkų vedami, puola mu
sų žemėn, plėšia musų sodžius, 
miestus, lieja musų žmonių 
kraujų ir tt.

Dabar, broliai, yra laikas 
prisidėti prie tos šventos, ko
vos: liuosnoriais važiuoti
Lietuvon arba siųsti kariškų 
medžiagų, su kuria naujai su
sitvėrusi ^Jiuosnorių divizi
ja, “geležinis vilkas” galėtų 
pasekmingai vyti Lenkus iš 
Lietuvos.

Mano susipažinimas su Lie
tuvos karuomenę labai aiškiai 
parodo štokų karo aparatų, 
kaip tai automobilių, tankų, 
šarvuotų automobilių ir kitų 
tekniškų įtaisų. Nuo savęs 
patarčia, kad visos Chicagos 
pastangos butų padėtos dėl 
nupirkimo nors vieno šarvuo
to automobilio, kuris labai 
pagelbėtų “geležiniai vilkui” 
kovoti su Lenkais, nes tokie 
aparatai yra labai pageidauja
mi. Aš tikiu, kad Chicagos 
Lietuviai be jokio vargo galė
tų nors vienų tokį automobi
lių surasti, kad ir vartotų, bi- 
le tiktai tinkamas butų Len
kus kauti. '

Jau gerokas laikas kaip ap
leidau organizacijų ir jeigu 
dabar Lietuvos Nepriklauso
mybės Šalininkų Sųjunga ne
sutiktų su mano prašymu, tai 
nors būrys Susivienijimo A- 
merikos kareivių tegul veikia, 
nes tas butų vienas iš rinkti- 
niausių darbų, kuris visu fron
tu skambėtų. Neleiskite nei 
vienam stabdyti jūsų darbo 
dėl Lietuvos. Tie dalykai bus 
reikalingi ir ateityje dėl apsi
gynimo.

Jeigu randas kasoje pinigų, 
tai stengkitės nors užsakymų 
paduoti, o likusius tai ir vie- 
liau išmokėsite. Šiose kri- 
tingose dienose nereikia nei 
vieno cento banko j laikyti, 
kadangi Lietuvoj neišpasaky
tas reikalas vi,sako.

P. S. Butų pageidaujama, 
kad • tamstos praneštumėte 
apie jūsų nutarimų, kadangi 
aš noriu pranešti “geležinio 
vilko” štabui, kad sukėlus 
liuosnorių ūpų; taip-gi ir lai 
kraščiuos nojėčia patalpinti.

Su augšta pagarba,
Steponas Darius.

Iš NORTH SIDE.

Šiuomi pranešam L. G. D. dr. 
po Šv. Cecilijos globa nariams, 
kad mėnesinis susirinkimas bus 
šiandie, Lapkričio 9 d.. 7 :30 vai 
vak., Šv. Mykolo parapijos salėj.

Kuoskuitlingiaiiiėa susirinkit. 
Turim apkalbėti daug svarbių 
reikalų.

I ’ ie progos k ’iečiamc nepri
klausančius atsilankyti ir įsira- 
;;'u ton draugijr.. Pašelpos <ir- 
ja moka $6.00 savaitėje, taip-gi 
darbuojasi tėvynės reikalais. _

Valdyba.

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S8.).

DRAUGAS

IŠ BRIGRTON PARKO

Antradienis; Lapkr. 9, 1920

Labd. Sąjungos 8 kuopa laikys 
mėnesinį susirinkimą šiandie, Lap
kričio 9 d. 7 :30 valandą vak., baž
nytinėj svetainėj.

Visi nariai kviečiami atsilankyti, 
nes turime aptarti daug svarbių 
dalykų. Bus renkami atstovai į 
Labdaringos Sąjungos seimą, ku
ris bus Gruodžio 5 ir 6 d., 1920 
m. ~ . Valdyba.

Vilnius Lietuvos Sostine 
Yra Dideliam Pavojuj

Amerikos Lietuvių kareivių 8 
kuopos mėnesinis susirinkimas bus 
šiandie, 8 d. Lapkričio, Ne
kalto Pras. parapijos svetainėje, 
44-tos ir So. Fairfield Avė., 7:30 
vai. vakare. Malonėkite atsilanky
ti visi nariai ir norintieji įsira
šyti.

Valdyba.

SVARBIOS PRAKALBOS

Tavo Finansiškų Nepriklausomybė Senam Amžiui yra didžiam pavojuj jeigu 
netaupisi dabar kuomet dirbi.

Tūkstančiai Lietuvių Taupo savo Piningus
STOCK 
YARDS 
STATE

Ant kampų 47th gatvės ir Ashland Avė.

UŽTAT

PĖOPLES BANK

RENGIAMOS CHICAGOS 
KATALIKŲ VISUOMENĖS.

__ v
1. Kad šis Bankas yra Senas ir Stiprus po Valstijos Priežura.
2. Gali atsiimti piningus kada nori.
3. Šiame Banke jautiesi kaip namie užtat kad Lietuviškai čionais kalbama.

AR GALI BŪTI GERESNIS BANKAS?

Lietuvos Ginimo Reikalais.

TREČIOS —antradienį, Lap
kr. 9, Dievo Apveizdos para
pijos mokyklos salėje, West 
Side.

KETVIRTOS — trečiadie
nį, (Lapkr. 10, šv. Jurgio para
pijos mokyklos salėje, Bridge- 
porte.

PENKTOS — ketvirtadienį, 
Lapkr. 11, šv. Mykolo parapi
joje, North Side.
ŠEŠTOS — penktadienį, Lap

kr. 12, šv. Antano parapijoje, 
Cicero, UI. 1

SEPTINTOS — šeštadienį.
Lapkr. 13, Visų šventų para
pijos salėje, Roseland. III.

Visos’čia pažymėtos vietos 
turi rengties su didžiausiu at- 
sidavimu. kad atlikti savo 
priedermę dėl Lietuvos lais
vės.

Visos kitos Chicagos ir apy
linkių kolionijos, turinčios no
ro prisidėti prie taip kiltos 
darbo, gali kreipties į rengi
mo prakalbų komisija, pažy
mint dienų, kurių norėtų pa
švęsti Lietuvos laisvei. Komi
sija duos reikalingų informa
cijų ir parūpins kalbėtojus.

Gauta telegrama, kad tiks
liai kviestas iš rytų atvažiuo
ja žymus kalbėtojas gerb. kun. 
Petraitis, L. Raud. Kr. Rėmė
jų draugijos pirmininkas.

Chicagos L. R. K. Feder.
Prakalbų Reng. Komisija.

SVARBU LIETUVIAMS!!!

PEOPLES STOCK
YARDS
STATE

Didysis Bankas
Ant Kampo

47-tos Gat. ir Ashland Avė. 
' x Chicago

1
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Lietuviai Tėvynėj Lieja Kraują Už Laisvė
MES GYVENDAMI AMERIKOJE TURIME GELBĖTI SAVO TĖVUS, BROLIUS IR 
SESERISrKAD NE KRAUJU, TAI PINIGAIS.

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

— KREIPKITĖS Į -

A. PETRATIS S* L. FABIAN

Prakalbų Maršrutas.

Gerbiami Vientaučiai:—
Pradedant Su šia diena, A- 

merikos ir Lietuvos Audėjų 
Bendrovė iš Boston, Mass., 
laikys prakalbas kiekvienoje 
Chicagos ir apielinkės koloni
joje. Bus aiškinama tikslas ir 
reikalingumas linų ir vilnių 
išdirbimo patiems lietuviams, 
kol svetimi tos pramonijos dar 
neužgriebė. Dalykas užintere- 
suos visus tuos, kurie yra Lie
tuviai. Kas jaučiasi Lietuviu, 
tegul ateina.
Utarninke, Lapkr. 9 d., Prano 
Svereckio Svet., 8756 Houston 

Avė., South Chicago. 
Ketverge, Lapkr. 11 d., Dievo 
Apv. Parap. Svet., 18-ta ir 

Union gat.
Prakalbų, pradžia lygiai 7:30 

vai. vak. Kalbės N. Radavi- 
čius iš Boston ir A. F. Augus
tinas iš Chicago. Visus nuo
širdžiai kviečia

A. ir L. Audėjų B-vė.
(Apgr.)

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS ir S. L FABIAN Vedėjai.

809 West 35-th St., (prie Halsted) Chicago, III.
Adara Vakarais: Utam. Ketver. ir Subat. iki 9 vai.
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S. D. MCHAWICZ
METUVY8 ORABOniUS

I
Patarnauju laidotuvėm koplirlauata. Mal
kai* maldflu atallauktl, o mano darbui 
buaita utcanidlntl.

1814 W. 2Srd PI. Chlca«o, Ill|
Tel. Ganai 2IOO
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Kokią Kalėdų Dovainą
Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon?

»

Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!
Tai-gi nieko nelaukdamas tuojaus pasiimk savo seniems tėvukams, brolukams, se

sutėms ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau tie keli dolie- 
= riai nieks, o jiemų didele pagelba ir džiaugsmą suteiksi.

Čia galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus ir drabužius Lietuvon.
Baksus siuntimo daigtų Lietuvon galima gauti pas mus už prieina
ma kaina.

Šį Bendrovė dabar parduoda savo Šerus po $6.00 viena, pasi
skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laikų šėrų kaina pakils.

K Z
Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus 

teisingai ir sųžiniškai. Už darba garantuojame.
_ o

Lithuanian Sales Corporation 
3249 S. Halsted St., Tel. Yards 6062 Chicago, III.

i
VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 

nuo 9 vai. ryto iki 9 yal. vakar#. f\
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