
«•> * • 

y 

44 

V y 
X f 

^ • i . . 
• : • : 

DRAUGAS" 
Pnbllshrd l>ally E*copt Sumlays 

One Year v $8.00 
Slx Months ^. $4.00 

AT *NEWS-StfANI>S 3 A COPY 
DR.yVGAS PIBLISHING CO., Ine., " 
2334 S. Oaklty Ave. Chlcago, III. 

t BRAU GA • » » • • » • 

• . • \ UTHUANIAN DAILY FR1END 

PlftKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS . 

į g ' » * * » * » • ' •»»» — » • • » • ' • • » ! • » • • » » • ! 

Publishcd and distribnt%il nndrr permit (No. 468), authorized by the Act of October 6, 1017, on flle at the Post Office of ClHeago, III. By the order ©f the Presldent, A. S. Burleson. Postmaster General. 

• 

• -
P 

KAINA Q CENTAI 
PRICB CENTS 

CHICAGO, ILLINOIS, KETVIRTADIENIS, LAPKRITIS (NOVEMBER) 18 D., 1920. C0UNTRY EDITI0N METAI-V0L V. 
ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH 31, l t l f t , AT CHICAGO, IL1JNOIS* CNDER THE ACT OP MARCH S, 1879. 

No. 272 

n co 

r 
« 
i — ' >-

I ^ 

<* 

A-

Išgelbėta 20,000 
Wrangelio Kareivių 

—\ 

Prancūzija Grūmoja Pagieža 
Bolševikams 

BOLŠEVIKAI TURI ATVJ-
RAS DURIS TURKIJON. 

Wrangelio puolimas — pavo-
_^ jus talkininkams. 

Bijomasi pan-islamizmo. 

Kituomet bolševikai talkia 
ninkams grūmojo pan-islamiz-
mu. Jie sakė, kad tuo pan-is-
lamizmu užsiundysią Prancū
zus ir Anglus. Šiandie tuos 
savo grūmojimus jau gali įgy
vendinti. 

LIETUVĄ VALDO "MAŽA 
SIS SEIMAS." 

NEŽINIA KUR IŠGABENTA 
WRANGEMO KAREIVIAI. 

Anglija sakosi neutralė Juo 
doje juroje. 

Londonas, Lapkr. 17. — Iš 
Konstantinopolio į Exchange 
Telegraph Co. pranešta, jog 
pietinėms Rusijos valdžios vir
šininkas, gen. "\Vrangel, kurį 
bolševikai nugalėjo, Sevasto
polį apleido vienu Rusijos 
skraiduoliu, pilnu kareivių. 

Su skraiduoliu išplaukė trys 
transportai su 20,000 kareivių. 
Tai gen. AVrangelio karuome
nės liekanos. Ketvirtuoju tran 
sportu paimta sužeisti karei
viai. . 

Į kur tie visi laivai išplau
kė, niekam nežinoma. 

Rusų bolševikų karuomenė 
nebuvo pasiekusi Sevastopo
lio, kuomet miestą^ buvo eva
kuojamas. 

Suv. Valstim karo laivai 
Humphreys, Whipple ir Ed-
wards atplaukė į Konstantino
polį su pabėgėliais. 

Anglijos admiralitetas ne
paskelbė jokių specijalių įsa
kymų Anglų karo laivyno ko
mendantui Juodoje juroje, iš
ėmus paliepimų atsargiai pil
dyti neutralybę. Apie tai čia 
paskelbta oficijaliai. 

Tuomi užginčijama žinia, 
buk Anglija Rusijos pakraš
čiais Juodoje juroje paskelbu
si blokadų. 

Prekybos klausimas. 

Praeitų pirmadienį Rusijos 
bolševikų prekybos reikalais 
atstovai, kurių priešakyj sto
vi Leonid Krassin, turėjo kon
ferenciją su kai-kuriai,s Ang
lijos kabineto nariais, Tartasi 
prekybos atnaujinimo klausi
me. 

Sakoma,, padaryta progre
sas tarybose. TeČiaus Anglų 
kabineto nariai nesutinka nuo
monėmis. Kalbama, jog minis
teris pirmininkas Lloyd Geor
ge stovi už atnaujinimų pre
kybos su Rusija kadi r tuo-
jaus. Bet 4am priešinasi kai-
fcurie kabineto nariai. 
Tvaikurie kabineto nariai pa

reiškia, kad Anglija be aiš
kaus Prancūzų vyriausybės 
sutikimo negali pradčti preky
bos su bolševikine Rusija. 
Kad tuo tarpu Prancūzija iš
tolo purtosi turėti ką nors 
bendra su bolševikais. 

pietinėj Rusijoj Prancūzija 
DUVO pripažinusi ir palaikiu
si, nereiškia, kad Prancūzija 
turėtų pripažinti Rusijos bol
ševikų valdžių. 

Sako, Prancūzija ir tolesniai 
nepasitraukia iš užimtos pozi
cijos.' 

PRANCŪZAI GRŪMOJA 
BOLŠEVIKAMS. 

Sevastopolio gyventojai netu
ri but terorizuojami. 

Konstantinopolis, Lapkr. 17. 
s - Anų dienų Prancūzų karo 
laivų Juodoje juroje komen
dantą ̂ -admirolą s Rusijos bol
ševikams bevieliu telegrafu 
pranešė, kad Sevastopolio gy
ventojai nebūtų terorizuoja
mi, ir kad patsai miestas bu
tų apdraustas nuo plėšimų. 
Kitaip Prancūzai kerštu at
mokėsiu bolševikams. 

Admirolas tų pranešimų pa
siuntė tuojaus po to, kuomet 
Sevastopolį apleido gen. Wran 
gelis. 

Pranešama, kad ne tik Se-
vastopolyj, bet ir kituose Kri-
mo miestuose evakuavimo me
tu buvo pakilusi nepaprasta 
pasiauba su didžiausiąja bet
varke. Nes nebūta kam pri
žiūrėti tvarkos. 

IŠ TAUTŲ SĄJUNGOS SU
VAŽIAVIMO. 

Suvažiavimo pirmininku iš
rinktas Hyinans. % 

/ 

PRANCŪZAI NEMANO 
PRIPAŽINTI BOLŠEVIKŲ. 

Paryžius, Lapkr. 17. — Pran
cūzijos užrubežinių reikalų o-
fisas paskelbė, jog puolimas 
gen. Wrangelio, kurio valdžių 

Geneva, J,apkr. 17. — Pir
mojoj Tautų Sąjungos sesijoj 
neįvyko kas tokio ypatinga. 
Suvažiavimo pirmininku išrin
ktas Paul Hymans, Belgijos 
atstovas. Jis pirmininku pas
kirtas vienbalsiai. 

J pirmininkus smarkiai va
rėsi Švedijos atstovas Bran-
ting, socijalistas. Bet jam ne
pavyko gautį šalininkų. 
Suvažiavimui yra nesmagumų 
del Tautų sąjungos dešimto
jo skyriaus, kuriuomi palie
čiama Monroe doktrina. 

Kai-kurių pietinės Ameri
kos respublikų delegatai bu
vo pakėlę klausimų apie re
vizijų Yersailleso taikos sutar
ties. Tuo klausimu jau buvp 
paduotas ir pasiųlymas. Bet 
pankui pasiųlymas atsiimtas, 
kuomet išreikšta priešgynybių. 

Suvažiavime daugiausia kal
ba ir šeimininkauja Italijos 
delegatas Tittoni, Prancūzijos 
Bourgebis, Anglijos Robert 
Cecil ir keli kiti. 

Yra ir tokių delegatų, ku
rie neturi jokios incijativos. 
Tiks klausosi. 

PIRKITE LIETUVOS PAS
KOLOS BONŲ. ' 

per Turkijų pasieks Cilicija, 
kur mėgina įsigyventi Prancū
zai. 

Gruzijos - respublika pilnai 
apvaldyta sovietų. Užvakar 
Turkų naci jonai i stų karuome
nė inėjo Batųman. Turkams 
gelbėjo bolševikai. 

Visi Juodosios juros pakifc-
ščiai, išėmusi Ismidą, Bulgari
ją ir Rumuniją, yra kontrolė
je arba pačių bolševikų arba 
jų įrankių Turkų nacijonalis-
tų. ' 

Bolševikų karuomenei yra 
atviras tiesioginis kelias Per-
sijon ir Mesopotamijon. Oru-, 
moja neišvengtinas pavojus 
Anglų ir Amerikonų reika
lams artimuose Rytuose. 

Visa padėtis Turkijoje at
simainė su tuo mdmentu, kuo
met bolševikai nugalėjo gen. 
W raugei į. 
Šiandie Maskva turi 250,000 

paruoštos karuomenės, kurių 
kas valanda gali permesti 
Persi j on arba Turki jon ir te
nai pradėti begailestingą vei
kimų prieš talkininkų reika
las.. 

Pavojus talkininkams. 

Tasai nepaprastas bolševi
kų laimėjimas pietinėj Rusi
joj iš greitumo dar gerai ne-
apkainuojamas, kaip jis yra 
didžiai pavojingai talkinin
kams.. J 

Prašalinus iš kafo lauko 
gen. Wrangelį, bolševikai šia
ndie jaučiasi galį savo grasi
nimus įvykinti pirmiausiai 
puldami Anglus Persijoje. 

Kritus Gruzįjos respublikai, 
bolševikai be jokio jiems pasi
priešinimo gali įsibriauti Per-
sijon. \ 

Pastarųjų dienų bolševikų 
oficijaliai jpranešimai iš Mas
kvos savo tonu atsimainę. Jie 
žiuri /išaugšto ir mėgina talki
ninkams diktuoti savo norus. 
Jie mato, kad talkininkai Azi
joje yra kaip ir bejėgiai, ne 
kiek stipresni už buvusį gen. 
Wrangelį. 

Pastarajam iš Maskvos pra
nešime bolševikai pažymėję 
didelius grobius Krime baigia 
štai kokiuo tonu: 

* 
'' Sukritus Wrangeliui mes 

apie savo padėtį štai ką turį-
me pasakyti: Pirmiausia mes 
galėsime sunaikinti Balacho-
vitcho ir Petluros spėkas. 
Paskui, - mes sutruškinsime 
kontr-revoliucijas pietuose ir 
priversime vakarines viešpa
tijas, ypač Angliją, pradėti 
komercijinius santikius su so
vietine respublika.'' 

Prancūzai skaudžiausia pa
liesti bolševikų laimėjimais. 
Nes Prancūzija begalo daug 
išsilėšavo duodama pagelbą 
gen. "VVrangeliui. Šiandie ne
teko gen. Wrangelio ir priede 
bolševikai dar grūmoja Pran
cūzijos, reikalams Mažojo Azi
joje. 

Lietuvos kriziui užėjus, Stei
giamasis Seimas į te igė "ma
žąjį seimą'' iš septynių na
rių, kuriems pavesta valdy-

Per ilgus mėnesius bolševikai Į t į sa] į s v a r d u v i s o S e i m a 

\ pristatė reikiamas sumas pi
nigų Mastapha Kernai pašos | r i ų paSįjeido po šalį agitaci 
karuomenei. JDavė jam ir gin- j o s reikalais, kiti įstojo ka 
]dų. Ve kodėl ligšiol Graikai 

Paryžius, Lapkr. 17. — A-
not apturėtų čia žinių, šiandie 
bolševikai užvaldė visą pietinę 
Rusiją. Iš ten^per Kaukazą 
jie susisiekia su Turkija, gi ^ ^ ^ T ^ . I T ^ . ^ 1 . ^ S S t e i ^ i a m o f Seimo™ 

Rochester, N. Y., Lapkr. 17. 
— Vienuolika vietos vyriškų 
žieminių ir pavasarinių, ;dra-
bužių išddrbėjų art:pi gino kai
nas nuo 30 ligi 40 nuoš. kiek
vienai drabužių eilet 

Londoną*, Lapkr. 17. - Ad-Į P ^ o j a i n a , tas padaryta 
Tijatika .itekra&ių ir Fiome ,,todel> t « d ^įdirbėjai turi dau-

ir nepajėgė įveikti Turkų na-
cijonalistų. Pastarieji galų-ga-
le atsisuko į Kaukazą ir su 
bolševikų pgelba laimėjo Ar
mėnijoj ir Gruzijoj. 

Po pastarojo bolševikų lai
mėjimo Kernai paša su savo 
karuomenė, be abejonės, tuo
jaus atvyks į Konstantinopo
lį, kuriam ant gerųjų apsis
tojo talkininkai. / 

Kaip Konstantinopolyj, taip 
visuose Turkijos vakaruose 
talkininkai turi mažai karuo
menės. Gi Graikija ten gali 
pristatyti ne daugiau 200 tūk
stančių kareivių. Ir ką tas rei
škia prieš susijungusius Tur-
kus-bolševikus, prieš bolševi
kų propagandą ir auksą. 

PABAIGTAS ADRIJATIKO 
KLAUSIMAS. 

klausimais Italija su Jugos
lavija gražiuoju guskaikė ir 
tą susitaikymą patvirtino Lon 
donas su Paryžiumi 

Kol-kas nieko nežinoma, 
kaip į tai atsineš Suv. Vals 
tijos. 

ATSISTATYDINO PORTU 
GALUOS KABINETAS 

Lisbana, Lapkr. 17. — Čia 
atsistatydino Portugalijos mi-
nisterių kabinetas, kuriam 
pirmininkavo Antonio Gra-
nio> 

ruomenen. % 
"Mažojo seimo" sąstatas: 
A. Stulginskas, seimo pre

zidentas, krikšc. demokratas. 
M. Krupavičius, kr. dem. 
A. Tumėnas, kr. dem. 
M. Sleževičius, soc. 
Dr. Lašas, liaud. 
Venclauskasr 
Pridmanas, žydas. 
Pavaduotojai: 
Dr. Draugelis, Juozas Vai

lokaitis, Jonas Kriščiūnas, 
Vladas Natkevičius, St. Kai
rys, Soloveičikas. 

LUSIOSE RIAUŠĖSE. 

Talkininkai neleisią gryžti 
Konstantinui. 

ATPIGINAMI VYRIŠKI 
DRABUŽIAI. 

gybę drabužių kuriems niekas 
nenori mokėti augštų kainų. 

DIDHLIS GAISRAS MIL 
VVAUKEE. 

Milwaukee, Wis., Lapkr. 17. 
— Gaisras sunaikino čia dide
lį keturių augštų bustą, kurį 
buvo užėmusi Milwau»kee Seed 
kompanija. 

Gesinant 6 gaisrininkai su
žeista. Nuostoliai siekia $400,-, 
000. 

Sunaikinta prizinių vištų u 
kė, kuri buvo pataisyta ant 
busto stogo. 

THINGS THAT NEVER HAPPfc^ 
By GENE BYRNES 
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Graikai Reikalauja Buvusio 
Karaliaus Konstantino 

v • - — 

Atsistatydino Ministeris Pirmi
ninkas Venizelos ; 

2 ŽMOGŲ NUŽUDYTA PAKI, nepradėtų kelti maištų. 
Ministeris pirmininkas Ve

nizelos su savo kabinetu re
zignavo. Admirolas Coundo-
riotis, Graikijos regentas, tuo 
jaus į ministerius priminin-
kus pakvietė George RhaHis. 
feis 80 metų senas. Sakoma, 
jis susiksiąs suorganizuoti 
naują kabinetą. 

Iš Paryžiaus gauta žinių, 
jog talkininkai, matyt, uždrau 
sią buvusim karaliui Kons
tantinui gryžti Graikijos sos
tam Manoma, kad sostą už
imti nebus leidžiamas nei sos
to įpėdinis. 

Bet ką talkininkai galės pa
daryti, jei Konstantino pagei
dauja patys Graikai. 

Mieste viskas uždaryta. 

Čia vakar buvo uždaryta te
atrai, bankos, ir visos kraur 
tuvės. Gatvėmis patroliuoja 
kareiviai. Didžiuma gyventojų 
laikosi savo namuose., Riau
šes kelia, 'kaip j>aprastai; vi
sokių trukšmadarių gaujom 

Kareiviai apsaugoja visus 
valdiškus ir viešuosius trobe
sius ir vietas. i 
Spėjama, kad Venizelos, ma

tyt, veikiai apleisiąs Graiki
ją. Užrubežiuose būdamas jis 
imsiąsis darbuoties prieš 
Konstantino sugryžimą. 

Atėnai, Lapkr. 17. — Rin
kimai Graikijos parlamentan 
pasibaigė didžiausiuoju nepa-
vykimu ministeriui pirminin
kui Venjzelosui, kurs ilgas 
laikas Graikiją valdė nei kok
sai autokratas. 

Graikai rinkimais pareiškė, 
jog jie nori karaliaus ir tuo 
karaliumi turi but buvęs ka
ralius Konstantinas, kuris del 
Venizeloso karo metu turėjo 
apleisti sostą ir persikelti gy
venti Šveicarijon. 

Išpradžių po rinkimų Veni
zelos paskelbė, kad jis laimė
jęs rinkimuose. Bet veikiai pa
sirodė, kad tas netiesa. Nes 
gavo viršų buvusio karaliaus 
Konstantino / šalininkai. 

Parlamentan išrinkta 368 at
stovai* IŠ tų rojalistų parti
ja turi 250 atstovų. Taigi Ve-
nizelosui pasiliko vos 118 at
stovų. 

Venizelos atsistatydino. 

Vakar čia po rinkimų bu
vo pakilusios riaušės. Pašau
kta karuomenė šaudė į riau
šininkus. Du žmogų nužudyta 
ir daugybė sužeista. Galimas | Rojalistų^ -partijos vadas 
daiktas, kad riaušės atsikar
tos. Jei taip, tad nebus ste
bėtina, jei miestą palies karo 
padėtis. 

Pagaliaus yra baimės, kad 
kartais .pati Graikų armija 

Demetrios Gounaris, prieš ku
rį Venizelos daugiausiai ko
vojo, bet kurs Venizelosą smar 
kiai nugalėjo, paskelbė, kad 
Graikijos valdžios politika ne
busianti atmainyta. 

BALTGUDIJOJ TERORIZ 
MĄ PLATINA BALACH 

ovie. 

Tai vienas i i Lenkų prietelių. 

y 
^IKIMHATIOKAI. OJtTOON C ' 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
Didelių apartamentinių namų superintendentas, kurs ne

apsitaisęs geriau už patį namų savininką. 

Berlynas, Lapkr. 17 (Rašo 
angį. laikr. korespondentas). 
— Kuomet pranyko gen. 
Wrangelio veikimas prieš Ru
sijos bolševikus, Prancūzija 
šiandie turi atkreipusi akį į 
atamaną Balachovič, kurs 
šiandie Rusijos gorizonte pa
sirodo kaipir kokia žvaigž
dė.. 

Balachovič šiandie terori
zuoja Baltgudijos gyventojus. 
Nuo jo valdomos karuomenės 
daugiausia nukenčia ZydaL 

Kuomet Lenkai kariavo su 
bolševikais, Balachovič tuo 
metu su savo neskaitlinga ka
ruomenė buvo Lenkijoj. 

Nesenai tečiaus jis iš Len
kijos išėjo ir įsibrioVė Min
sko gutyernijon, kuomet ten 
bolševikai turėjo mažas spė
kas. Jo karuomenė naikina 
sodžius ir miestelius, žudo ne
kaltus gyventojus. Šiandie 
tūkstančiai Baltgudijos gyven 
tojų pasislėpę miškuose šąla 

dyti Balachovičo kareiviams. 
Kur tie kareiviai pereina, ten 
palieka tik vieni nuodėguliai, 
pelenai ir lavonai. 

Prieš šitą atamaną bolševi
kai ižada pasiųsti bausminę 
ekspediciją. 

NELEIDŽIA VYRIAUSYBEI 
NAUDOTIES KABELIAIS. 

Washington, Lapkr. 17. — 
Western Union Telegraph 
kompanija atsisakė siuntinėti 
savo kabeliais valstybės de
partamento kablegramas. Kom 
panija tvirtina, kad departa
mentas jau ilgas laikas kom
panijai neužmoka už siunčia
mas kablegramas. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigrų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Lapkr. 1€ 
buvo tokia sulig Merohante Loan 
and Trust Oo.: 
Anglijos sterlingų svarui $3,40 
Lietuvos 100 auksinų 1.40 
Lenkijos 100 markių .34 
Vokietijos 100 markių 1:40 
Prancusijos už $1.00 17 fr. 10 

ir badauja, bijodamies paširo- Italijos ui $1.00 281 50 

. . . » 
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PRENUMERATOS KAINA: 
CH3CAGOJ IR UŽSIENYJE: 
~ Metams $8.00 

Pusei Metų . . . , . _ . . . . . 4.00 
SUV. VALST. 

Metams $6.00 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti lšperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus J 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

kiimo yra iškėlime Galvanau
sko ministerijos ant kitn, as
meniškumo liga yra didžiausia 
Lietuvos sustiprėjimo kliūtis, 
nes to asmeniškumo turi ne 
vien p , .Gabrys, beit ir buvu
sios iki šiol mųs ministeri
jos. Bepig kad Jcas mokėtu, 
galėtų ir norėtų asmeniškumą 
išravėti iš mijs viešojo gy
venimo. 

Jauniems Vyrams* 
Karo Departamentas 9 Lap

kričio šių metų telegrafu pa
liepė Rekrutavimo Valdybai 
kuogreičiausiai pripildyti ka
reiviais visą Antrąją Diviziją. 
Josios stovykla yra Camp 
Tarvis netoli miesto San An-
tonio valstijoje Tex'as. Kad 
divizija pasidarytų pilnintelė, 
reikia šešių tūkstančių vyrų. 
Niekas nėra imamas prievar
ta, o tik liuosu noru. 

Divizijos komendantas yra 
generolas Jokūbas G. Har-
bord. J is pasižymėjo pasau
liniam kare, nes buvo pirmu
tinis gen. Pershing'o štabo 
viršininkas ir paskui valdė 

^ Dabar reikia pridėti keletą r e i k m e n » **** 
iodžių apie p. Gabrio santi- Paprastu laiku į Antrąją 
kius su Lietuvos valdžia kaip Diviz

v
i«*a S a l ė t u ***&* tik vy 

jie išrodo po ilgų pasiteisim-

Lietuvos Valdžia ir 
Gabrys. 

Vilniaus Klausimas Italą Spaudoje. 

mų. Pats svarbiausias punk
tas " Draugo" ginče su p. 
Gabriu yra tas, kurį p. Gab
rys pats pažymi, sakydamas: 
4 * Pereisiu prie antrojo punk
to: 'Griovimas laikinos val
džios Lietuvoje.' " Apie tą 
svarbiausiąjį dalyką p. G. ra
šo buk mes netaip statą klau
simą, kaip jis norėtų ir pri
deda: "Negali būti kalbos a-
pie laikinosios valdžios grio
vimą, ji pati griuvo i r yra ne-
sutvirtėjus branduolij, iki pa-
imsiant valdžią E. Galvanaus
kui. Vien tegali būti kalba 
apie valdžios nerėmimą." (p. 
16). 

Į nuolatai besimainančias 
Lietuvos ministerijas mes žiū
rime iš šalies ir nematome žy
maus skirtumo tarp Galva
nausko ministerijos ir tarp 
kitų ministerijų, nors jų buvo 
6, o dabar bene yra septinta. 
Visose atsikartoja tos pačios 
silpnybės su tais pačiais geru
mais. Nei p. Gabrys nepasako, 
kodėl jis Galvanausko minis
teriją stato augščiau už kitas. 
Asmenines to skirtumo prie
žastis lengvai suprantame, 
tautinių — nematome, abejo
dami ar jų buvo. 
• Aiškiai pastatęs pats sau 
uždavinį išrodyti, jog jis tik 
nerėmė Laikinos Valdžios 
Lietuvoje, o griaute jos ne
griovė, p. Gabrys ant 12 pus-

*lapių kalba apie viską tik ne 
apie tą klausimą, plačiai iš-
dedamas senuosius nuotikius, 
o nei kiek nepaaiškindamas 
savo-veikimo, kuris Lietuvai 
kenkė 1918 m. pabaigoje po 
paliaubų ir 1919 metais. Vie-

j t a s tik dalykas rodytų p. Ga
b r i o patrijotizmą 1919 me
tais, bet tą dalyką pats p. 
Gabrys uždraudė skelbti. To
kiu būdu p. Gabrio priešai 
negali to atsitikimo aprašy-
jno papildyti jų žiniomis ir 
dėlto visas atsitikimas beveik 
jiieko nepaaiškina mums rū
pintį klausimą, ar p. Gabrys 
t ik nerėmė Lietuvos valdžios, 
a r ją griovė. 

SS 

Galų gale mes džiaugiamės, 
kad savo ginčą su buvusia 
sietuvos valdžia p. Gabrys 
pavedė Steigiamajam Lietu
vos Seimui. Tegu tas ištirs 
dalyką, išklausinės abi pusi. 
Tada ir mes pagerbsime Sei
mo paskirtų teisėjų ištarmę. 

Asmeniškumo buvo Gabrio 
ginče su Viskantu, asmeniš-

rai iš Texas'o ir Oklahomos 
valstijų, bet dabar yra priima
mi iš visos Amerikos, nes reir 

kia diviziją greitai pripildyti 
liuosanoriais. Vyriausybė ne
apribojo laiko iki kada liuosa-
noriai bus priimami. Priėmi
mas užsibaigs, kaip tik divizi
ja bus pilna. 

Camp Tarvis jau visai pri
rengta naujiems kareiviams. 
Yra naudos įsirašyti laisva-
noriu, nes Amerikos armijoje 
vyrai lengviau išmoksta ama
tų negu dirbtuvėse. Gali įsi
rašyti ir nemokantieji rašyti 
nei angliškai kalbėti. Jiems 
yra tam tikras skyrius vadin
amas naujukų auklėjimo cen
tras (Recruit Educational 
Center), kuriame veikiai iš
mokina angliškai kalbėti ir 
rašytu 

Lietuviams turintiems šiek 
tiek mokslo butų patartina į-
sirašyti, nes Amerika duoda 
progos kariškai išsilavinti 
kiekvienam gabiam vyrui. 
Dabar, kada prisieina ginti 
Vilnių nuo Lenkų, visa tauta 
jaučia, kad vyri; turėtų, bet 
neturi išėjusių augštuosius ka
riškus mokslus. Rusijoje ir 
Vokietijoje mųs vyrus nepri
imdavo į karo mokyklas. A-
merikoje patys kas žin delko 
nestojame į jas. Reikėtų nors 
dabar neapsileisti. 

Vilniaus lrlftfurimas i i Lietuvių 
šono žiūrint. 

(Rašo "Corriere d ' I ta l ia" , 21 
Spalio, 1920.) 

Vilniaus klausimas kartą 
jau užbaigtas taikos sutartimi 
su Rusais Liepos 12 d., 1920 
m., ir Lietuvių perėmimu val
dyti vėla ima bufl ginčijamas 
Lenkų pasielgimo dėlei. Kuri 
dviejų valstybių yra teisėta 
šiame ginče f Atsakymas aiš
kus tiek politikos, tiek isto
rijos žvilgsniu. Vilnius ištik-
rųjų yra Lietuvos sostinė, 
tuomi pripažintas, ir paskuti
nių jo ąuasirteisėtų valdonų 
Rusų perleistas Lietuviams; 
tuomi pripažintas paskui En-
tantos ir ministerio Grabskio, 
Lenkijos vardu; tuomi pripa
žintas Paderewskio, Lenkijos 
vardu, Rugsėjo 21 d. Paryžiu
je Tautų Sąjungos posėdyje; 
tuomi pripažintas galutinai 
Spalio 7 d. sutartyje Suval
kuose, kur Entantos atstovų 
akyvaizdoje abejos šalys pa
dėjo savo parašą. Iš istorijos 
pusės imant, reikia pripažin
ti, kad Vilnius stovi nuo am
žių Lietuvių etnografijos že
mėje, ir kad nuo XIV šimtme
čio, t. y. nuo to laiko, kaip 
Didysis Kunigaikštis Gedimi
nas jį įkūrė, yra Lietuvos so
stinė. Amžiais šis miestas bu
vo Lietuvių tautinės gyvybės 
centras, kuri ypatingu būdu 
subrendo ir apsireiškė dar 
stabmeldžių tikybai esant su 
jos vyriausiu Vilniuje kuni
gu, kurs iš bokšto šiandienės 
priešais katedros varpinės, 
reiškė žmonėms jų dievų va
lią. 

£is miestas, taip šventas 
savo tautine pradžia, buvo 
uždengtas iš Rytų pusės nuo 
Rusijos tamsiomis nepereina
momis giriomis, o iš vakarų ir 
pietų jį visuomlt skyrė nuo 
etnografinės Lenkijos šimtai 
kilometrų. Penkių ir pusės 
amžių bėgyje jis visuomet bu
vo religinio i r tautinio gyveni
mo sūkurys. Keturioliktame 

šimtmetyje Lietuva priima 
krikščionybę; sumuša teuto
nus Didžiajam Kunigaikščiui 
Vytautui Vadovaujant; šis 
valdonas vis-gi atsisako nuo 
unijos su Lenkija, kaipo nuo 
netikusio tautai daikto. Kuo
met katalikų tikėjimo tyru
mas buvo pavojuje, .pasikelia 
Lietuviai vyskupai ir tėvai 
jėzuitai skelbti pamokslus Vil-

Iniuje Lietuvių kalboje; jie be 
to spauzdina lietuviškų kny
gų, gramatikų, žodynų. Še
šioliktame ir septynioliktame 
amžiuje pastebima kova ^ r p 
Lietuvių ir besiskverbiančio? 
politinės Lenkų intakos; bet 
turtingieji ir apšviesti luomai 
kaskart silpniau atsispiria, 
taip kad didžiausias Lietuvių 
poetas, Adomas Mickevičius, 
lietuviškas meliodijas gieda 
Lenkų kalboje. Vienok liau
dies sluogsniai pasiliko išti
kimi tautos ypatybėms. Bet 
nežiūrint net į tai, kad Rusai 
pavertė Vilnių paprastu mies
tu, jis visuomet buvo Lietuvių 
širdyse sostinė dėlei savo pra- ^S savo matymo ir ne iš ma-

ti, jei tas laivas butų nesupu
vęs iki šiol. Bet ištiesų ji* 
jau senai y ra supuvęs. Be ste
buklo negalimas daigtas, kad 
medinis padaras išbūtų nesu
puvęs per keturis tūkstančius 
metų ant saulės ir lietaus. Tai 
yra atsakymas antram daly
kui. 

Tiesa, kad Ararato viršūnė 
sunkiai prilipama, bet tas 
kalnas yra s t i r t a s jau visas. 
I r Nojaus laivo ant jo nėra. 
Taip pat nėra to laivo nei ki
tuose Armėnijos kalnuose. Jie 
visi yra žmonių išvaikščioti ir 
laivo ant jų nebėra. 

Tarp Nojaus laikų, kada 
buvo tvanas, ir tarp Mozės 
kuris tą tvaną aprašė buvo 
praėję ne mažiau tūkstančio 
metų. Nors abejotina, kad ir 
tiek išbūtų nesupuvęs medinis 
laivas, teČiaus Mozės laikais 
dar galėjo būti aiškus atmini
mas tų, kurie buvo laivą matę 
ant kalno. Bet nei tie mačiu-
siejf laivą nebuvo gyvi Mozės 
laikais. Tik mačiusių vaikai, 
ar vaikų vaikai galėjo pasa
koti Mozei, ką buvo girdėję 
iš savo senųjų. Rašydamas ne 

eities pašvęstu atminimų, dė
lei Šv. Kazimiero ir karaliaus 
Vytauto Didžiojo kapų, dėlei 
Aušros Vartų Svenč. Panelės. 

Rusų revoliucija suteikė Lie 
tuvos vaikams galdmybės ak 
gauti nepriklausomybę, ir štai 
Vilniuje susirenka tautos at
stovai ir išsirenka " tarybą" , 
vyriausią tautos įgaliotinę. 
Prieš tą teisėtą nepriklauso
mybės pagarsinimą sukyla 
bolševikai ir bermontininkai, 
bet jų pinklės nesustabdo Lie
tuvos pripažinimo sa sostine 
Vilniumi; vien tik Lenkai ne
norėjo pripažinti jo tautinės 
ir teisėtos esybės tyčiomis su
keldami vaidintis gen. Zeli-
gowskiui. Tik ir šitas pasitai
kęs atsitikimas turės būti pa
vestas užmiršimui, nes jeigu 
esama kurios-nors nereikalau
jančios prirodymų teisybės, 
tai tokia yra Vilniaus teisė 
būti Lietuvos sostine. 

G. Balsis. 

Vilnius, VIII. 19. (Elta). 
Vilniuje gauta Ukrainos Lie
tuvių komunistų Charkove lei
džiamas Lietuvių kalba laik
raštis "Darbininkų Balsas", 
N. 3 išėjo Rugp. 1 d., tarp ku
rio straipsnių randame "Rusų 
taika .su Baltąja Lietuva", 
"Es ta i gyvi" , rašytus J . Ga
brio. 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. 

Panevėžys. VIII. 19 (Elta). 
Del didelio dezinterijos siau
timo, mieste uždrausta parda
vinėti vaisius ir žalumynus. 

Sąryšyje su žinele išs Taura
gės apie Prūsų Lietuvių jau
nimo užsidegimą, — atvykę iš 
Lietuvos keliauninkai mums 
praneša: Klaipėdos krašto Lie 
tuviai, susintpinę Lietuvos" ir 
Mažosios Lietuvos likimu, 
buvo pasiuntę Kaunan delega
ciją ir pasiūlė skaitlingą pa-
gelbą vyrais prieš Lenkų ver
žimąsi Lietuvos gilumon. Lie
tuvos valdžia sutikusi pasi
naudoti tik maža dalimi siū
lomos pagelbos. 

I*įet. M. Inf. Skyrius. 

Ararato Kalnas. 
Klausimas. Ararato kalnas 

labai augštas. Ten, sako, esąs 
Nojaus laivas, bet niekas ne
gali iki jo privažiuoti nei pri
lipti. Daugelis žmonių bandė, 
niekam nepasisekė. Tik ištolo 
matyti visas laivas. Ar gali 
būti taip, ar ne? 

D. Jackevičius. 

Atsakymas. Tamistos klau
sime yra du dalyku. Pirmas— 
ar Nojaus laivas apsistojo 
ant kalno Ararat ir, antras, 
ar tas laivas beišliko nesupu
vęs iki šiai dienai? 

Paprastai sakoma, kad No
jaus laivas sustojo ant kalno 
Ararat. Taip yra pasakyta ir 
žydiškame Švent. Rašte: " a i 
horei Ara ra t " (Gen. 8, 4) 
Taip pat yra sename grekiš-
kame Šv. Rašto vertime: 
"epi ta ore ta Arara t . " Bet, 
matyt, ne visose Švento Raš
to išrašose buvo taip pat, nes 
lotyniškame Šv. Rašto verti
me pasakyta "super montes 
Armeniae", t y. ant Armėni
jos kalnų." 

Žinia, kad šv. Jeronimas, 
taisydamas lotyniškąjį Šv. 
Rašto vertimą naudojosi pa
čiomis geriausiomis žydiško
mis Šv. Rašto išrašomis. Jei 
jisai lotyniškame vertime pa
dėjo žodį " an t Armėnijos kal
nų", tai matyt, kad jo laikais 

gerose žydiškose Šv. Rašto 
išrašose buvo minėta Armėni
ja, o ne Araratas, 

Tiesa, Araratas yra Armė
nijoje, bet ne jis vienas. Ar
mėnija yra kalnuota šalis. Jo
je yra daug ir kitų kalnų. 
Tik jų tarpe Araratas yra di
džiausias. Žmonės daug kartų 
įvilko klaidų į Šv. Rašto iš
rašas beaiškindami jų žodžius. 
Radę šv. Rašte parašyta " a n t 
Armėnijos balnų," jie ant ša
lies pažymėjo augščiausiojp 
Armėnijos kaino vardą Ara
rat. Paskui kitas ėmė perraši
nėti iš taip pažymėtos išra
sos naujesnę išrašą ir žodį 
rastą ant krašto įtraukė į vi
durį eilės mintydamas, buk 
senosios išrasos darbininkas 
nežinojo kokį žodį dėti: ar Ar
mėnija, ar Ararat. Kadangi 
naujos išrasos veikėjui labiau 
patiko Ararat, tai jis jį ir pa
rašė vietoje Armėnija. 

Mes vis-^i'nežinome tikrai, 
katra išrašą buvo geresnė ir 
tikresnė, ar ta, kurioje pasa
kyta, kad Nojaus laivas sus
tojo ant Armėnijos kalnų, ar 

čiusių pasakojimo, o tik toly-
mesnių perpasakojimų Mozė 
negalėjo klausimais patirti į-
sakmiai ant kokio kalno ma
tyta laivas, bet patyrė, kad 
tai buvo Armėnijos šalije del-
to taip ir parašė išvardyda-
mas tik šalį, o ne kalną. 

Bet jei ne iš savo matymo 
jis rašė, tai ar nesuklydo? 
Atsakome, nesuklydo, nes Šv. 
Dvasios įkvėpimas jį saugojo 

s/ 

nuo klaidos, tik Šv. Dvasia 
jam nepridėjo apreiškimo prie 
to ką jis buvo patyręs iš žmo
nių. J i tik pamokino jį atskir
ti tiesą nuo klaidos i r klaidos 
neįrašyti į knygas. 

Šv. Dvasia kartais pridųo1 

davo Mozei apreiškimų, bet 
tik tuose dalykuose, kurie 
žmonių išganymui reikalingi. 
Bet tas išganymas vis vien 
nesunkesnis nei lengvesnis ar 
žmonės žinos kalno vardą ar 
nežinos, ar matys atlikusį No
jaus laivą ar ne. 

Trumpai tariant, mųs atsa
kymas dvilypiniam Tamistos 
klausimui yra šitokis: pirma 
nėra tikros žinios ar ant Ara
ra t 'o sustojo Nojaus laivas ar 
ant kito Armėnijos kalno, nes 
ne visose Šv. Rašto išrašose 
tas žodis stovi vienaip. An
tra, yra t ikra žinia, kad No
jaus laivas jau supuvęs ar 
kitaip išnykęs, nes jo nėra 
nei ant Ararat 'o, nei ant kito 
kalno. Kun. P. Budys. 

ko, o pastarąjį ir-gi veift tuš
čią pasigriebė mūsų draugai 
sandarokai; 

Kadangi sutverus klerika
lams prie Tautos Fondo L. R. 
Kryžiaus rėmėjų sekciją,* ine6 
ir vėl norėjome pridėti L. G. 
D., o jie ir-gi nesutiko; ir del
ta šiandie jų Ja sekcija jau 
tūkstančius, surinko i r pasiun
tė L. Raud. Kryžiui, o L. G. D. 
zero; 

Kadangi didžiojo karo me
tu tik tautininkai liberalai 
sušelpė Lietuvą, užlaikė In
formacijos Biurą Washingto-
ne, Lietuvių Delegaciją prie 
Taikos Konferencijos Pary
žiuje, tūkstančius išleido Bo-
yoro publikacijos biurui ir t. 
t. ir t. t , o klerikalai tik $20, 
kaip kokia ten Meška skelbia 
mųs organe — "Vienybėj 
Liežuvninkų;" 

(Šitame " k a d a n g i " įvyko 
klaida. Pastačius "klerikalai, 
kur stovi taut. liberalai, pasi
rodys tiesa). 
Kadangi Tautos Fondas mus 

taip masina, kaip anoje sak
mėje vynuogės lapę, bet ne
galime prie jo prieiti, palytė
ti, o tik ištolo žiūrime ir laižo-

Tel. danai 6223 

MC C. K. CHERRYS 
lietutis Dantistas 

2201 West 22-nd £ So. Leavltt Sts. 

Valandos fftS A. k . to 12 N. 
1:00 P. U. to 8:00 P. M. 

g 

DR. G. M. GLASER 
• » 

Praktikuoja 29 
Ofisas 8148 So. 

Kerta 82-ro S t , Chicago, UI 
SPECIJAUSTAfl 

Moteriškų, Vyrišky, taipgi chro
niškų ligų. 

OFISO VUJLNDOS: Nuo 10 m © 
iki t po pietų, nuo 6 iki 8 valan
dą, vakare. 

Nedėliomia nuo 9 iki 2 po plei. 
Telefonas Yards 687 

y » m M m m » m m m m m m m m m m m m m m m m m » S j | r, 

mes; 

FELJETONĖLIS. 

CH1CAG0S BULVINES TA
RYBOS REZOLIUCIJA. 

tojo ant Ararat 'o karnų. 
Šiandien yra du kalnu Ar

arato vardu. Vienas vadinasi 
Didysis Araratas, kitas Maža
sis Araratas. Tai-gi tikros ži
nios vistiek neturėtume, nors 
ir mintytume, kad žydiškoji 
ir grekiškoji išrašą Šventojo 
Rašto buvo geresnė už loty* 
niikąją. 

Mes, Chieagos Bulvinė Tary
ba, susirinkime Lapkr. 0 d., 
0001 m., 33 Alley kertėj, nuo
dugniai apsvarstę Amerikos 
klerikalų darbus ir mūsų, tau
tininkų liberalų, veikimą, su-» 
tarėme išnešti sekamo turklio 
rezoliuciją; 

Kadangi 1916 metais tau
tininkai liberalai pasiskelbė, 
kad su klerikalais skaitosi 
kaipo lygus su lygiais; 

Kadangi mes, Chicago.s Bul
viniai, esame viršiausia libe-

Todel lai būva nutarta, kad 
mes, Bulvinė Taryba, ir visi 
taut. liberalai, statome kleri
kalams dvi saly gi: arba jus, 
klerikalai, aukokit Tautos 
Fondan, bet jį atiduokit mūsų 
kontrolėn, kad mes jūsų fon
dą galėtume taip valdyti ir 
čiupinėti, kaip čiupįnėjome 
Centralinį Komitetą, arba 
mes suorganizuosime visas li
berališkas spėkas, sudarysime 
galingas piliečių sąjungas, su
trauksime josna visus libera
liškus atstovus, advokatus, 
daktarus, šiaučius, saliunin-
kus, bankininkus įr visus mo-
liamotiejus, ir prievarta paim
sime jūsų pinigus, o fondą iš-
ardysime. 

Ir pareiškiame, kad tik ta
da mes liausime pykti ir 
šmeižti jus, kada žinosime, 
kad esam ponai ant visų jūsų 
kišenių. 

Taip-gi lai būva nutarta, 
kad šita rezoliucija butų pa
siųsta mūsų atstovybei ir vi
siems liberališkiems besmege
niams. 

Buitis , pirm., 
Eržilas, sekr. 

Liūnas. 

I 
I 
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V. W. RUTKAUSKAS 
I ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty.): 
29 South La Salle Street 

Kam baris 824 
Telefonas: Central 6800 

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

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
Ofisas ir Gyvenimo vista 

8258 South Hateted Street 
Ant virfcaos Iniversal State Baok 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nno 7 iki 8 rak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 3. 
UM Ta*** 8844 

PRANEŠIMAS 
L T. STRIKOL'IS 
Gydytojas ir Chirurgas 

1 People Teatrą 
Tel. Botd. 166 

po pietų. 0 iki 
0 Iki 12 ryte. 
. 48rd Street, 

ryto Iki piet. 
McKisdey 868 

r ;̂ 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

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

Tel Canal 8116 
Valandos: 10 ryto Iki S f 

Gyvenimas 
2811 W. «Srd Str. 

Tat Prospect 8400. 

ĮMIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIimilJlimitlIlIlIlJIIIII 
SBTel. Canal 257 = 

f DR. C. K. KLIAUGA I 
= LIETUVIS DENTISTAS = 

g 1821 So. Halsted St., 
E Kampas 18th St. 
SValand.: 9—12 rytą, ir 2—1 . . _ 
TliiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniT 

?o, 111.S 

8 vak.i 

ralų įstaiga ir autoritetą*; 
ta, kuri tvirtina, kad jis sus- j Kadangi nuo pradžios didžio

jo karo mes turėjome pustu
zinį įvairių fondų, ir penkių 
metų patyrimą* parodė mums 
menką mūsų duosnumą; 

Kadangi keliais atvejais 
mes norėjome savo tuščius 
fondus sulieti su pikiu kleri
kalų Tautos Fondu, bet jie ne
sutiko ir dėlto visi mūsų fon
dai: pirmesni visai išsekę be 

Lengva butų abejonę užbaig- jokių atskaitų savaime išny-

CUNARD LINE 
Išplaukia prieš Kalėdas 

S. S. CAR0N1A, 20 .000 Tonu. Lapkričio 27 
2ros Klasos Kaina $180.00 
pUaa Klasos Kaina 8125.00 

Pridedant $5.00 Karės Taxo 

S. S. SAX0NIA 14,300 Tonų, Gruodžio 9 
Kambariu Kaina $180.80 
8&a Klase Kanas $125.80 

Pridedant $5.00 Karės Taxų 

Didžiausi Laivai Tiesiai į HAMBURGĄ 
8čios Klasos Kauta į Eitkūnus per Hamburg $180.40 

Pridedant 85.00 Karės Tax«. 

Masti Agentas randasi kiekvienam mieste. *• Ą 

\ 

MAGDE, f Ak, kaip man nietti gal
vą! Iiba%4ii*v itsokint mazgojimut, 
trinkimui, mnilavimut — ir visko* ta* 
niekt nepafftlbifo nuo tu bjauriu fieit-
kanu... Man gidą net doroti t" 

MARE. "Na, Ui kam ta* kctt be
reikalingai! tiurik, kokie mano plau
kai graiut, icelnui ir įysti O Ui 
todėl, kad ai vartoju RŲPHES!" 

K a s t a i y r a R j j F F L E S ? Ar 
tai gyduolė? N e ! ! Ar kve
piantis vanduo? Ne H RUF-
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuria pngelbi gamtai suteikt smogui priklausanti groži O kas gal 
but gražesnio tiž ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? 

panaikina pleiskanas 1 Su jomis nereikia keliu mėnesiu galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike ju, jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neaUinaujintu 

Nusipirkt* šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti pri* inekvieiMM^bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c pacto markėmis,*ar money order šiokiu adresu • 

• F. AD. RICHTCR 6 CO., 386430 ftroadway. New York' 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
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SVARBUS KATALIKŲ VI
SUOMENEI PRANEŠI 

MAS. 

"Dr-go" 262 numario pir
mame puslapyje pažymėta, 
kad Am. Liet. R Katalikų Fe
deracijos Chicagos Apskritis 
vienbalsiai, be atidėliojimo, pa 
siryžo visas pastangas dėti, 
kad Chicaga ir apielinkės su
rinktu paskirtą vajaus kvotą 
$23,000.00. Apskr. tikisi tą siy 
mą surinkti dar ir su kaupu. 

L. R. Kat. Federacija nuo 
Lapkričio 6 d., 1920, iki su
rinks paskirtą kvotą, visus 
pinigus siųs Lietuvon per 
Tautos Fondą ir per Liet. 
Raud. Kryž. Rem. Dr-ją gel
bėjimui Lietuvos nuo užplū
dusių Lenkų. 

Iš surinktų aukų Tautos 
Fondas neskirs nei vieno cen
to nei geležiniam kapitalui, 
nei apsvietai, kaip kad buvo 
daroma iki šiol. Nes Lietuva 
šiandien reikalauja kodau-
giausia pinigų ginklams ir su
žeistų kareivių aprūpinimui. 

Todėl šis Tautos Fondo 
centro skirtas $100.000 vajus 
ir skiriamas vien tik Lietu
vos gynimo reikalams. 

Be abejo, rasis silpnapro
čių, kurie bandys prikalbinti 
Federacijos skyrių valdybas 
siųsti surinktus pinigus per 
*' Lietuvos Piliečių' * f oncią 
kuris tveriamas partijos su
stiprinimui. Su p. J. Vileišiu 
yra tas vargas, kad atskaitų 
neturime teisės nuo jo rei
kalauti. 

Kadangi nėra laiko kvitoms 
spausdinti, todėl aukotojai jų 
negaus. Bet visi aukotojai, 
aukodami nemažiaus $1.00, 
turi pasakyti kolektoriui savo 
vardą ir pravardę. Visos kolo
nijos turės įsitaisyti tam tik
rą knygą, kurioje bus užra
šyta visų aukotojų vardai ir 
pravardės, ir bus skelbia
ma laikraščiuose. Ir kiekvie
nas važiuodamas Lietuvon 
galės gauti paliudijimą, kiek 
ir kada jis yra aukojęs tėvy
nės gelbėjimui sulig užî ašų 
kolonijos knygoje. 

Lapkr. 5 d., 1920 m., L. R. 
Kat.*" Federacijos Apskričio 
specijaliame susirinkime toks 
buvo obalsis: Jei mes, chica-
giečiai su apielinkėmis koloni
jomis, nesurinktumėm Lietu
vos gynimui nuo $40,000 iki 
$50,000, tai .pasirodytumėm, 
kad su Lenkais negalime ka
riauti. 

Šiam vajui duota laiko apie 
4 savaites, kas reiškia, kad 
reikia imtįs darbo tuo jaus ir 
gelbėti Lietuvą. 

Inicijatyva rengimui tam 
tikslui prakalbų palikta, vie
tiniams Tautos Fondo ir L. 
Raud. Kr. rėmėjų skyriams. 
Jie, sulig savo nuožiūros, pa
rūpins kalb., o kur bus rei
kalingą parama, tai kolonijos 
galės kreipties j Federacijos 
Chicagos apskričio valdybą, 
nes apskritis reikalaujan
tiems pagelbos išrinko agita-\ 
cijos komisiją, kurion inėjo 
kun. N. Pakalnis, p. J. Karo
sas ir p. Ylakis. J". Šliogeris. 

Jurgelaitis tai tikrai talentuo
ti jaunuoliai, vaidino artistiš
kai. "Onytė'• A. Bukšaitė ir 
4' Barbelė'' S. Bukžaito lošė 
puikiai. "Marytė" J. Jaugutė 
ir "Stepunė" A. Baikauskaitė 
savo roles atliko gerai, tik 
truputį tylokai kalbėjo. Pusė
tinai užsirekomendavo Novi-
kiutė, Bukšaitis, Jaselioniutė 
ir Statkiutė. Aiškiai padekla
mavo H. Gustaičiutė, B. Jau
gutė ir Statkiutė. 

Dialogą "Kurpius ir Kati-
liorius" Jurgis Kasevičius ir 
J. Statkus sulošė silpnokai. 

Mikliai paskambino pianu 
J. Jaugutė ir J. Kasevičlus. 

Gyvai atliko scenoj vaizde
lį "Del Dievo ir tėvynės mei
lės" Juodsnukiutė, Gustaičiu
tė ir Statkiutė. 

Duetą "Sugrįžk į Tėvynę" 
gražiai padainavo sesutės Buk 
šaičiutės. 

Dialogą "Plikio Meilė" 
juokingai atlošė A. Bukšaitė ir 
J. Kasevičius. 

Apie reikalingumą jaunuo
lių organizacijos vaizdžiai 
pakalbėjo kun. Ignas Berei-
šis. 

Baigiant programą jauni
mo skyriaus choras gražiai 
užtraukė kelias lietuviškas 
dainas. Vakaro vedėju buvo J. 
Gustaitis. 

Programai užsibaigus, buvo 
tautiški žaislai. 

Likusis pelnas paaukota 
parapijos reikalams. Pagei
daujama, kad visi šios kolo
nijos abiejų lyčių, jaunuoliai 
prie šio skyriaus prisirašytų. 
Susirinkimai būva pė*tny-
čiomis 5 vai. vakare. 

Kadugys. 

kojo savo patyrimus esant 
porą metų Šv. Antano para
pijoje, Cicero. Dėkojo parapi-
jonams už gražų prijautimą 
parapijai ir Lietuvos reika
lams. 

Po jo trumpai prakalbėjo p. 
A. Valančius, J. Mockus ir ki
ti gvečiai. Visų pasikalbėji
mas parapijos ir Lietuvos, 
Tėvynės reikalais darė nepa
prastai malonų įspūdį. 

Prieš išaiskirsiant svečiams 
p. J. Mockus prabylo apie 
šių dienų Lietuvos padėtį ir 
patarė nupirkti Liet. nors vie
ną šautuvą. 

Aukojo: 
J. Gribauskas . . . . . . . . $5.00 

Po 3 doL: Kun. H. J. Vai-
čiunas, J. Zalagenas. 

Po 2 doL: Kun. Pr. Vaitu
kaitis, A. Valančius, P." Ba
šinskas, J. Trapikas, J. Miko-
laini s. 

Po 1 dol.: Fel. Strielčiunas, 
J. Mockus, J. Šileika, J. Ado-
minas, J. Akromavičia, Varg. 
Pr. Lauraitis, J, Valiūnas, 
J.. Šliogeris, M. Urba. 

Viso $30.00. 
"išpradžių manyta nupirkti 

šautuvas tik vienam Lietuvos 
kareiviui, tai yra sudėti a-'I 

kolainis, K. fcisminaitė, M. 
Mirommė, M. Globienė, B. 
Balčiūnienė, ir J. Adominas. 
Komisijon inėjo ir skyriaus 
valdyba. 

Galima tikėties gausingų 
vaisių iš to vakaro, nes cice-
riečiai niekad neatsilieka 
tėvynės reikaluose. 

Pr, 

ACTO! 

Aukojusiems naujai kuria
mai Geidžiūnų bažnyčiai Pet
rui Davidoniui (10 dol.) Onai 
Davidonienei (5 dol.) Povy-
lui Vaitaičiui (10 dol.) Mat. 
Vaitaičiui (5 dol) Apolonijai 
Simonai tyčiai (6 dol.) Anelei 
Pilkauskaičjai (5 dol.) Kazi
mierui Pakamoniui (5 dol.) 
Palionarui Nevierai (5 dol.), 
viso 50 doL (2000 auksinų), 
visų geidžiuniečių vardu ta
riu nuoširdų aČių. 

Galiu pranešti, kad Geid
žiūnuose jau yra 3 sieksniais 
padidinta senoji koplyčia, į-
taisytas joje antras Angelo 
Sargo altoris, pastatyta kle
bonija, atvesti .nauji kapiniai 
ties malūnu. Yra duota žemės: 
Geidžiūnų lauke — 7 del., Ku-

BRIGHTON PARKO LIETU
VIAMS. 

Nebūkite Be "Draugo" 

"Draugą" dienraštį galima 
gauti, be kitų vietų ir Šiose: 

F. ŠIMKIENE, 
4358 So. Fairfield Ave. 

KRUKAS BROS., 
3853 So. Rockwell St. 

BUCIUNAS, 
2900 W. 40th Str. 

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

4140 So. Maplewood Ave. 
J. BMITH, 

3813 So. Kedzie Ave. 

Paieška u savo dviejų seserų Mari
jonas ir Agotos Raulinaičlukių^ Tė
vo vardas Jurgis, motinos vardas 
Rozalija, paeina iš Suvalkų Guber. 
Marijampolės Apygardos Klebiškio 
Gmino Kaleliškių Kaimo. Po vyrų 
nežinau jų pavardžių, jos pačios ar
ba kas apie jas Žinote, praneškite 
šiuo adresų: 

A. Moekaitis. 
1431 Soutti 7 St. St. Louis, Mo. 

INARDLINE 
i 

l6DIRLIEP(M9?g 
Per Anglija 

Acąuitania Lapkr. 23 
Trečia Klasa kainuoja 

Hamburgą $125.00 
Liepoju $145.00 

Pridedama $5.00 Karo? THTTI. 

Atsišaukite į arčiausia 
Cunard Agentą. 

^ E|3SBv 
"UT 

DETROIT, MICH. 
jant apie parapijos ir tėvynės 
Lietuvos reikalus. 

Ta vakarienė buvo sureng
i a gerbiamo ir didžiai myli
mo vietinio klebono kun. H. 
J. Vaičiūno lėšomis, pagerbi
mui pasidarbavusių parapijo-
nų prie atnaujinimo ir pagrą
žinimo mokyklos kambarių, 
klebonijos ir seserų namo. 

*isekė Marytei.'' "Jonukas"' Po vakarienės klebonas 
J. Kasevičiu* ir "Žydas" K-trumpai prakalbėjo ir papasa-

Spalio 31 d. Šv. Jurgio pa-
rap. svetainėje L. Vyčių 79-
tos kuopos priaugamųjų sky
li us, po vad. muziko A. Alek
sio, surengė gana simpatinga 
vakarą. Pirmiausia atvaidinta 
dviejų aktą komedija "Nepa-

pie $10. Bet nupirkta trys | ̂  ^ 4jdeš., ̂  Mickūnų - 2 
šautuvai. 

Beikia pažymėti, kad šie vi
si aukojusieji asmenys yra 
daug pasidarbavę parapijos, 
Lietuvos ir visuomenės labui, 
ir aukomis prisidėję. Jie nesi
jaučia biednesni už nekuoonet 
nieko neaukojančius. 

J. Šliogeris. 
I 

S. S. PITTSBURGH, PA. 

Lapkričio 4 d. Šv. Kazimie
ro parapijos choras surengė 
vakarienę pagerbimui bei iš-1 
reiškimui padėkos vargoni
ninkui p. J. P. Jankui, kuris 
išvažiuoja Brooklynan, N. Y. 
užimti vargon. vieta Apreiš
kimo Panelės parapijon. 

P-as J. P. Jankus mūsų pa
rapijoj darbavos per šešis me
tus. Jo pasidarbavimu cho
ras neturėjo sau lygaus visoj 
rnusų apielinkėj skaitliumi ir 
išsilavinimu. Daug iš to nau
dos turėjo Šv. Kazimiero pa-
rap. ir mųs tauta. 

P-as J. P. Jankus turi dide
lius gabumus choro vedime ir 
gražiai išlavintą balsą. P-nia 
J. Kaukienė buvo tikras mūsų 
choro papuošalas. Ji savo 
maloniu balsu kiekvieną trau
kdavo prie savęs. Išvažiuoja 
apgailestaujamas kunigų, pa-
rap., o ypač choro. Nors jis 
išvažiuoja, bet mūsų mintyse 
pasiliks per ilgus laikus. 

% Dainininkė. 

ANGOLA, INDIANA. 
. i . 

Šis nedidelis miestelis guli 
šiaurinėje Indiana valstijos 
dalyje, apie dešimts mylių nuo 
Ohio valstijos rubežiaus ir a-
pie tiek pat nuo Michigan'o. 

Čia randasi mokykla vadi
nama Tri-State College. Joje 
gali mokinties ko kas nori 
Bet daugiausia mokinama in
žinerijos. Mokykla nėra labai 
didelė, bet mokinių, abejų ly
čių, turi tiek, kiek gali sutal
pinti. Praeitų metų mokyklos 
rekordai rodo, jog čia moki
nosi sunųs bei dukterys dvi
dešimts keturių skirtingų 
tautų bei rasių. Lietuvis, ro
dos, esu vienas. 

Pragyvenimas čia bei moks
las kainuoja nebrangiai. Pro
fesoriai geri. Mokina teoriškai 
ir praktiškai. Neturtingi Lie
tuviai, norintieji mokinties, ga 
Ii drąsiai važiuoti į šią moky
klą, nes panaši sunku yra 
rasti. Norintieji plates
nių žinių kreipkitės šiuo ant
rašu: Tri-State College, Ango-

(la, Ind., arba pas Audros Ban
ga, 500 So. Wayne St. Atsa
kymui įdėkite krasos ženkle
lį. 

Audroj Banga. 

CICERO, ILL. 

Trys šautuvai Lietuvon! 
Svarbių reikalų dėlei Lapkr. 

7 d, vakare užėjęs klebonijon 
radau graižų darbuotojų bure-

deš. Nuo Rugpjūčio m%, š. m., 
prie Geidžiūnų bažnyčios gy
vena kun. M. Kasakaitis. 

Iki galutino parapijos įtai
symo dar daug reikia triūso, 
ypač-gi pinigų. Pasišventimo 
nestinga, tik sunkiau su lėšo
mis, kadangi visus skaudžiai 
yra palietęs karas. 

Pirmąja- auka pradžiuginti, 
mes pasitikime, kad jos balsan 
atsišauks ir kiti mums širdžia 
artimi, kurio tik likimo pri
versti toli nuo mūsų gyvena. 
Parankamo dėlei aukas gali
ma sudėti pas Petrą Davidonį 
(Chicago, 10, So. Kastner Av.) 
kurs mums jas persiųs, o mes 
gavę paskelbsime Amerikos 
"Drauge". 

Prie šios progos sveikiname 
visus mums artimus amerikie-
čius-Lietuvius. 

Kun. Juos. Janilionis, 
bu v. Geidžiūnų kuratas, 

Dabar "'Laisvės" redaktoris, 
Ožeškienės g. No. 3. 

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

1 Didelis Ice Box, S Vogos skelai, 
1 Kavai malti mašina, 1 Kalada mė
sai kirsti, S Stalai (counter), dide
les lintlnos dėlei can goods. Stakei 
ir Baxai dėlei grrosere. Užlaikom ir 
risokll can goods. 

Atsišaukyte 
2501 W. 4« St. Tel. McKlnley 4421 

rLIETUV0TTAT™T 
Visoki banditai ir brigantai, lyg erkės ir vapsos zvimbia apis Lie-

tuvą ir geria kraują. Bet Lietuvos erkės priputusias kraujo sutraiš
kys. Nepavyks nė dvarponiams nė Lenkams užsėsti ant sprando 
Lietuvos žmonių. O laivynas visuomet gelbės Lietuvai atsilekti i i 
vargo ir iš pelenų. To-gl dėlei i 

Jeigu nori, kad Lietuvos vėliava plevėsuotų ant jūrių; 
Jeigu nori seyvu laivu pasivažinėti Lietuvon; 
Jeign įdomauji nžjurino pirkiyba; 
Jeigu nori, kad paktas Reguliariai eitų tarp Lietuves ir Amerikos; 
Jeigu nori, kad tavo siuntiniai ir piningai greitai pasiektų gi

minės Lietuvoje*. 
Jeigu nori pats dalyvauti Lietuvos prekyboje ir turėti gera 

pelną; ir 
Jeigu nori prisidėti prie atkėlimo Lietuvos Ii bėdų ir vargo, tai 

skubinkis pirkti akcijas Lietuvos Garlaivių Bendrovės. 
Akcija su 10% padengimui organizatyvių išlaidų (surpliuso) kai

nuoja $32.00. Kas penkios akcijos, duoda vieną baisa Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės reikaluose. 

Lenkai ir Husai siūlosi Lietuviams su savais laivynais: ar-gi mes 
Lietuviai busime žiopliais ir remsime tuos, kurte Lietuva nurengti 
stengiasi? Gana svetimiems dievams prisitarnavome, pradėkime 
dirbti labui Lietuvių tautos bent sykį! 

Visais Lietuvos laivyno reikalais kreipUesi reikia pas Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės Generalj Agentą. 

I Dr. J. Šliupas 1419 N. Main Ave. Scranton, Pa. 
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Telefonas Vau 

CICERO. ILL. 

A. L. R. K. Federacijos 12 
skyrius laikė susirinkimą sek
madienyje, Lapkričio 7 d. 

Pradėjus kalbėti apie Fede
racijos Chicagos Apskričio nu
tarimą padaryti šioje apielin-
kėje vajų Lietuvos reikalams, lį sėdint aplink puikiai pa-

puoštą stalą ir besišnekučrUo- • visi - karštai tą sumanymą. 
parėmė ir su dideliu, upu nu
tarė įrengti iškilmingą vakarą 
su prakalbomis Padėkos Die
noje, Lapkričio 25 d., Šv. An
tano par. svetainėje, 7 vai. va
kare. 

Įrengimui to vakaro išrink
ta komisija, kurion inėjo: 
St. Tamošaitis, A. Valan
čius, J. Zalaginas, L. Krikščiū
nas, M. Dambrauskas, J. Gri
bauskas, J. Giedrikas, J. Mi-

PIRKITE 

J 

WAR SAVINOS STAMPS 
ISSUED BY THB 

'JNITBD STATES 
GOVERNMENT 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALD7B0S ANTRASAI: 

Sheboygan, Wis. 

Pirmininkas, Bubnis Juozas, 
1426 So. 10 Str. 

Vice-Pirm,, Daugirdas Jonas, 
1117 N. 12 Str. 

Firmas Rast. Vincas Ragaišis, 
1336 Erie Ave. 

Antras Rast. Dvilaitis Juozas. 
1120 Ąlabama Ave. 

Kasiems, Simaninas Jonas, 
228 So. 14 Str. 

Organo Rast. Ermalas Ignas, 
1414 New York Ave., 

Pinigų prižurėtojai Virbickai A-
domas, B i lą Jurg i s . Maršalka 
Kaminskas Jonas. 

Švento Juozapo draugystės mi
tingai atsibuna kas pirma nedėlia 
po piimai dienai mėnesio. 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytoja* ir Chirurgas 

Specijalistas Moterišku, Vyrišku. 
Vaiku Ir visu chronišku ligų 

VALANDOS: 10—11 ryto S—3 po 
pietai, *—« • •* • NedėUomla 10—11 d. 
Ofisas SSS4 60. Baiated St., Ghioa«D 

Telefonas Drover ©61S 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUl 

DR, CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po B U D . 

4729 So. Airiiland Avenue 

DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ U G Ų 

Valandos nuo 1Q Iki 12 Išryto 
2 iki S po pietų; nuo 7 iki 
vakare. Nedeitomis 10 iki 1. 

Telefonas Drezel 

zxss^astxssESss=Zi^xsssstss^is. 

^ 

Phone Canal 217 

I DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

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

JAU mes persikėlėme 
į naują vietą 

4601 S. Marshfield Avenue 
Kampas 46-tos gatvės, Chicago. 

Z O L P IR BARČUS 
Tel. Yards 145 

I 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

OHIOAGO, ILLUCOIS 
Telefonas Yards 5082 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto: 
5 po pietų iki 8 rak. Nedėllo-
mis nuo S Iki t vai. vakare. 

n n •~1ii i— ~llii ~ I I I ~ I ~ I - n~ i" ~ II i i II i m •_ — i— ~ii 

y 

K* 
Telefonas Boolevard 9 1 t t 

DR. C, KASPUTIS 
' DENTISTAS | • 

ed Street 

. M. 

32S1 South Halsted Street 
f Valandos: 9—12 • . M 

1 - 4 ; f _ 4 p 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 1222 
Ros. 8114 W. 42ad Street • 

Tel. McKlnley 49 88 
II ^ " II 

T 

^a£^sž£g££šzž±ii£igtJ&U52&Į. 
Tel. Drover 7042 

j Dr. C. Z. Veze«5s j 
LIETUVIS DENTISTAS M 

Į Valandos: nuo t ryto Iki t rak. 
Seredomia nuo 4 lis; • vakare 
4712 SO. ASKLAKD AVENUE * 

artt 47-tos Gatves L 

U, S, MMl WĘ0 CCSPJlflY, iflc. 
M S. S. "SUSQUEHANNA 

Iš New Yorko tiesiai | 

BREMEN ir DANZIG 
Išplaukia Gruodžio 30 

Kambarėliai i Bremen nuo $1S5 iki $210 į Danzig $206 iki $225 
Trečia kliasa 1 Bremen $120 į Danzig $120 

Kares Taxai $5 
Atsišaukite į ] 
U. S. Mail Steamship Company Inc. 

H. CIiAUSSEJTIUS & Co. Generale Vakarine Agentūra 
100 kortli La Sailc Street, Chicago, 111. 

REGISTRACUA. 
Visu Amerikos Lietuviu Ex-Kareiviu 

Visi Amerikos Lietuviai^ ex-kareiviai kurie tik esate tarnavę karėj 
užsiregistruokite prisiųsdami savo vardą ir pravardė ir kur tarnavai. 
nes į trumpa laika visi žinosite kiek Lietuvių tarnavo karuomene. 
Yra Reikaltag-a ne mažiau kaip tūkstantis liuosnorių Uetuvių ka
reivių suvažiavimui Washingrton, D. C. Lapkričio mėnesi bus pažymėta 
suvažiavimo diena prieSpat atidarymą Suv. Valst Congreso—labiau
siai tie reikalingi kurie tarnavo frontuose ir tie kurie gyvena netoli 
VVashingrtono kad galėtu pasiekti tą miestą savo lėšomis, nes tik tada 
me8 pasimatysime su mušu gerbemu Prez. Wllsonu — Visi registruo
kitės rašydami "taip" kurie esate liuosneriai į Waabingtoną. Pripil
dę iškarpa ir siųskite šio adresu: 

The Lithuanian Ex-Soldier Independemt Sodety 
Head Qu. 3402 So. Halsted St. Chicago, 111. 

Kareiviai Suvažiavimas Del DieS, Prtpai. 
Vardas Pavardė 
Ar Buvai Fronte * 
Koki Laipsnį Turėjel i 
Adresas . . . . . , . . ; . , 

&0*GOC&*0*>&$*&&į>0<t&>CG& 
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Ketvirtadieni*, Lapkr. 18 1920 
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CHICAGOJE. 
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IŠ CHIGAGOS LIETUVIŲ 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES, T R A U K I N I S Į V A Ž I A V O Į 
I- NAMUS. 

Ketvirtadienis, Lapkr. 18 d., | 
fiv. P. ir Pov. Bas. uždėjimas. 

Penktadienis, Lapkr. 19 d., 
Šv. Elzbieta Turingietė. 
t" =g= 

"SMAGI" VINĮ A CHICA 
GOS PILIEČIAMS. 

v 

Gal prisieis mokėti didesnius 
mokesčius. 

Paskelbta Chicagos biudže
tas 1921 metais. Atrodo, kad 
miesto gyventojams prisieis 
dar didesnius mokesčius mo
kėti už nejudoma^ nuosavy
bes, jei miesto taryba neap-
karpyp pagaminto biudžeto 
projekto. 

Sulig to projekto, ateinan
čiais metais miestui reiksią 
išlaidų apie 50 milijonų dolie-
rių, o gal dar ir daugiau. 

Visiems departamentams se
kančiais metais išlaidos ' žy
miai padidintos. 

Šįmet miestas turi kelis mi
lijonus deficito. Ateinančiais 
metais deficitas žymiai padi
dės. I r tas atsilieps į miesto 
gyventoju kišenius. 

Ties numeriu 1536 So. State 
gat. vienas traukinis nušoko 
suo bėgių ir garvežis nesusto
damas sutruškino pašalinius 
gyvenamuosius namus. 

Keletas žmonių sužeista. 

IŠ FEDERACIJOS CHICA 
GOS APS. NEPAPRAS

TO SUSIRINKIMO. 

BUS ŠILTESNIŲ DIENŲ. 

KAD JAU VALGĖ, TAI 
VALGĖ. 

Paskelbtas maisto suvartoto-
ju čampijonu. 

John Bongo iš West Hamm-
ondo vakar sumušė visus lig-
šiol buvusius rekordus suvar
tojime maisto. Miestelis jį ap
šaukė pasauliniu čampijonu. 

Kosciuškom salėj susirinku
siai publikai jis parodė, kaip 
daug gali antkart suvalgyti. 
Regltoys tikrai buvo indoimus 
nes buvo kas pamatyti. 

Štai ką Bongo suvalgėt 
Dvidešimts septynias pėdas 

" p o r k " dešrų. 
Penkis svarus žalio bifster-

ko. 
Tris vištos kiaušinius tie

siog su lukštais. 
Keturias rukvtas silkes. 
Išgėrė vieną galioną nami

nio alaus. 
-Kiek palaukęs jis atsiliepė, 

jog eisiąs miestan i r gal gau
siąs kiek nors užvalgyti. 

Iš oro skelbimų biuro pra
nešta, kad po pasnigimo at
sisuksią" pietiniai vėjai, tem
peratūra pakilsianti ir per ke
letą dienų busią šilčiau. 

Bet paskui išnaujo ateisią 
šalčiai su sniegu. Tr jau tuo
met prasidėsianti tikroji 'žie
ma. • 

PLĖŠIKUI NEPAVYKO. 

Kalėjimo margas Joseph 
Schon ėjo namo. Rankoje jis 
nešėsi užtaisytą revolverį. 
Ties 52 gat. ir Kedzie a ve. jį 
sulaikė trys plėšikai. "Liepta 
jam pakelti rankas. J is kelda
mas šovė plėšikams tiesiog į 
akis. Tie parsigaudę susmuko 
arti stotinčian automobiliun 
ir pabėgo. 

Schon nuomoniauja, vieną 
plėšiką pašovęs. Policija per
žiūrinėja rekordus ligoninėse. 

UŽPULDINĖJIMAI ŽMONIŲ 

Keturi ginkluoti plėšikai už
puolė P. W. Caston, 4417 Ma-
Men gat., ties jo namais. A-
*timta valiza su drabužiais, ge
ras palaidinis ir priede $20. 

Kiti ar gal tie patys ketu
ri plėšikai važiuodami auto
mobiliu susistabdė praeinan
tį Albert Jonės, 3335 North 
Irving ave. A-tėmė $3. 

Du automobiliniai plėšikai 
nuo Elmer King atėmė $15. 

Ties 51 gat. ir Kedzie ave. 
trys plėšikai išplėšė Schreih-
aus. Paimta $14. 

TINGINIAI BUSIĄ BAU
DŽIAMI. 

PIKTADARIŲ PAŠAUTAS. 

Naujas Chicagos policijos 
viršininkas Fitzmorris nuomo
niauja, kad Chicagos policijo
je gali but daugybė policmo-
nų tinginių, kurie tingi pil
dyti savo pareigas. 

Tokiems jis žada išrasti tin
kamas bausmes. 

Bet uolius savo pareigose 
policmonus viršininkas žada 
apdovanoti ir paaugštinti. 

Esant Lietuvai dideliame 
pavojuje, A. L. R. K. Federa
cijos Chic. apskritis sušaukė 
nepaprastą susirinkimą Lap
kričio 5 d., Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėn, kuriame 
padaryta sekantieji nutari
mai : t 

1. Nuo Šios dienos pradėti 
vajų. Nurodymui kalbėtojų ir 
kitoms informacijoms teikti iš
rinkta kun. N. Pakalnis, p. 
Karosas ir p. įleki s. 

2. Pasirodžius, jog Projek
tų Komisija negali išpildyti 
savo uždavinių, darinkta jon 
sekantieji asmenys: kun. Pa
kalnis, p. Karosas, p. Seklec-
kis, Bacevičia, kun. Čužaus-
kas, p. Balsys, p. Poška, p . 
Juodelis, p. Stulginskas, p. 
Jucevičia. Apart* pagelbėjimo 
Projektų Komisijai, šie asme
nys turės da atlikinėti ir ki
tas pareigas. 

3. Per vajų rinkti aukas, iš
rinkti aukų rinkėjus, kurie ei
tų per namus. 

4. Aukotojai bus garsinami 
spaudoje. 

5; Rinkimas aukų tęsis visą 
mėnesį. 

6. Reguliario susirinkimo 
nutarta nešaukti. 

m 

Apart šitų svarbių nutari
mų, apkalbėta daug kitokių 
reikalų. 

Tat dabar visi darban! 
Nevidonai Lenkai žudo mųs 

brolius ir sesutes, naikinda
mi Lietuvos turtą; mindami 
jos žemę. Bepig jiems žudyti, 
bepig jiems Lietuvos žemelę, 
minti, bepig jiems Lietuvos 
turtas naikinti, kad kitos šalys 
jiems duoda ginklus, duoda va 
dus bei kareivius. * Mes, 
Lietuviai, ypač šiame mo
mente, esame kaip ir nuo vi
sų apleisti. Bet jeigu mes dir
bsime, jeigu mes eisime pe
tys . petin, jeigu mes nors ir 
kruvinomis savo rankomis 
uždirbtus skatikus dėsime ant 
Tautos aukuro, pirksime Lie
tuvai ginklus, tai, be abejo, 
Lietuvos kareiviai, gavę pa
ramos, išmuš Lenkus iš Lietu
vos sykiu ir jų baltus arus. 

Tai-gi visi, kas gyvas, dar
ban! 

Susirinkimo raitininkas. 

Pabaigoje prakalbėjo į su
sirinkusius gerb. klebonas 
kun. F . Kudirka apie ohorą 
ir jojo nuopemus. 

Koncerto pelnas buvo ski
riamas parapijos naudai. 

P.O. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Sheldon Gordon, 21 metų, ė-
jo sau vienas namo sutemoje. 
Arti kampo Drexel boulv. ir 
53 gat. jį pavijo didelis juo
das automobilius, kuriam bu
vo 5 jauni žmonės. 

Vienas iš jų atsiliepė į Gor-
Tfloną, kad šis sustotų. Gor
don tečiaus nepaklausęs ė-' Morris & Co. merginų dar-
mė bėgti. Piktadariai paskui Į bininkių kliubas, pasivadinęs 

PREZIDENTUI ĘLEKTUI 
KURKINAS. 

IS WEST SIDE. 

jį paleido kelis šūvius. Vienu 
šūviu jis pažeistas. 

Automobilius su piktada
riais nurūko. 

GAISRAS SUSTABDĖ VIR 
ŠUTINUS GELEŽINKE. 

LIŪS. 

Penkių augštų buste po 
n u m 223—225 West Lake gat. 
vakar ryte pakilo gaisras. Kol 
gaisrininkai prigesino lieps
nas, viršutiniai traukiniai iš 
Oak Parko geroką laiką buvo 
sutrukdyti. 

Sakoma, padaryta apie $2-
00,000 nuostolių. 

Hardingo merginų kliubu, pre-
zidentui-elektui Hardingui Pa-
dėkonės dienon pasiusiąs kur
kiną. Prezidentas-elektas tuo 
metu bus Panamoj. 

DARBININKŲ UNIJOS IN 
DIJOJE. 

Londonas, Lapkr. 17. — Ta
rnavusieji Europos kare Indė
nai kareiviai sugryžę Indijon 
pradėjo smarkią agitaciją 
darbininkų Indėnų tarpe su 
tikslu pagerinti jiems būvį. 
Pirmiausiais tikslais visus 
darbininkus suorganizuoti į 
unijas ir paskui pareikalauti 
atsakančio darbininkams užmo 

ŽUVO SENYVAS ŽMOGUS, kesčio už atliekamus darbus. 
Karas padarė savo. Karei-

Paštos automobiliaus pažei 
stas ir mirė 60 metų Thomas 

viai ten parsivežė Europos 
darbininkų idėjas ir prasidė-
jo smarkus veikimas 

Lapkr. 4 d. vakare M.^.Mel-
dažio svet. buvo Aušros Var
tų parap. ehoro metinis kon
certas. Vacjovaujamt p. A. Po
ciui, skaitlingai atsilankiusi 
publika turėjo proga pasigerė
ti kaip tautiškomis Lietuvių 
dainomis, taip klasiškais vei
kalais žymių kompozitorių, k. 
£ "Glor ia" (Mozart'o), "Te
gul atsiver dangaus va r t a i " (iš 
Redemtion Gounod'o). 

P-lė Genovaitė Šidikiutė, p-
mos O. Pocienės mokinė, pa
dainavo "Tykiai Nemunėlis 
teka" , "Va i močiutė m a n o " 
ir angliškai. "The song of 
the lark Coverley". 

Jaunutė tai solistė (berods 
vos &k 11 metų amžiaus), 
bet besiklausant jos švelnaus 
ir žavėjančio balselio, džiaug
smas ima, k,ad štai iofeteka 
nauja žvaigždutė Lietuvių pa
dangėje, kuri, rasi, nekartą nu 
ramins nuvargintą kasdieni
niais rupesniais darbo žmogaus 
sielą. 
' Vėliaus p-lės Zauriutės pui
kiai išpildė duetą "Skamban
čios stygos' ' (M. Petrausko). 

Draugija Dievo Apveizdos 
No. 1 — laikė mėnesinį susi
rinkimą Lapkričio 7 d. 

Aptarus bėgančius reikalus, 
duota įnešimas, kad nariai 
paaukotų kiek Lietuvos gyni
mui. Visi tam pritarė. Perėjus 
per svetainę Surinkta $21.00. 
Auka "nutarta pasiųsti per 
Lietuvos Misiją mūsų bro
liams šauliams. 

Aukojo: P . Norbutas $1.50 
A. Grisus . / 1.25 

Po 1 dol.: J . Dimša, «T. Ma-
tijosaitis, J . Bitinas, St. Su
kis, K. Papievis, J . Mineus-
kas, A. Sedeikis, V. Zubrk-
kas, J . Vaicis, D. Shemaitis, 
J . 'Dargužis, B. Mineifca, W. 
Gibuzis, J . Sakalauskas, A. 
Zubrickas, F . Bacevičia. 

•Kitos smulkesnėmis, 
Gražu butų, kad ir kitos 

draugijos pasektų tą 'pavyz
dį. 

Aukotojams aČiu. 
A. Gurskis. 

NORTH SIDE. 
L. Vyčių 5 kuopos svarbus su

sirinkimas bus šiandie, Lapkričio 
17 d., 8 vai. vakare, Šv. Mykolo 
Ark. parapijos svetainėje. 

Visi nariai malonėsite susirinkti, 
nes yra labai svarbus reikalas, ku
ris greitu laiku turi but. atliktas. 
Prašome atsivesti ir naujų narių. 

A. MuSreika, pirm. 

P O M U GIRDĖTI. 
Liet. Vyčiams. 

Lapkričio 17 d., vakare, j§v. Jur-
gio parap. svetainėje h. Vyčių 16 
kuopa rengia šeiminio] vakarėlį 
pagerbimui naujų kuopos narių. 

Bus turtinga programa ir vaka
rienė. Įžanga pigiT Todėl kvie
čiame tan vakarėlin* visą Chicagos 
jaunimą. < ftengėjai. 

CICERO ILL. 

Randasi Čia vyrų, priskaito-
mų prie veikėjų, kurie nešio
ja plėtkus tarp kitų žmonių, 
kurstydami vienus prieš kitus. 
I r yra žmonių, kurie tiems 
plepalams t i k i . , Daugiati rim
tumo. Pr. 

A . P E T R A T L S 8 . F A B I J O N A S 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL E8TATE—DfSURANGĖ 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 

HOTARIJU&AB 
8©9 W. SMh 8 > . Ohlcago, I1L 

Telepbone Boulevard 911 

JOHN MINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Dldmiestyj 
29 So. La Šalie Street 

Kambaria 816 Tel. Central 9984 
Valandos: 9 ryto iki 1 po piet 

^ 
West Sides Ofisas 

2201 W. 22-nd Street 
Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2662 
Valandos: nuo 4 iki 6 po piet ir 

nuo 7 iki 9 vakare 

= 

M M 

, Labai Svarbu North Sidiečiams! 
Rengiamos Nepaprastos 

PRAKALBOS! 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ketyerge, Lapkričio-Nov. 18, 1920 
Šv. Mikolo Parapijos Svetainėj, 1644 Wabansia Ave. 
Pradžia 7:30 vai. vakare Įžanga Veltui. 

Kalbėtojai bus'labai žymus kurie suteiks gana daug žinių apie dabartini Lietuvos 
stpvi ir Lietuvos priešus. 

Kas Lietuvis kas trokšta Lietuvai laisvės lai atsilanko. — 

jjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitniiiiiiiitiiiiiiiMiiiiiitifiiiiiiiiiiiisifitft 

f Pinigai, Laivakortes Lietuvon f 
I SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI- 1 

. NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ. | 

Parduodame laivakortes 
j Lietuvę ir iš Lietuvos. 

Padarome legali skus do
kumentus, doverna8tis, 
įgaliojimo aktus. 

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washing-
tpne* 

Parduodame lotus, na
mus, farmas, padarome 
paskolas ir apdraudžiame 
nuo ugnies. 

E Visus reikalus atliekame greitai ir sąž miškai. Visais reikalais kreipkitės pas 

f PAUL P. BALTUTIS and CO. 
| 901 W. 33rd Street TeL Yards 4669 Chicago, HL 
TllllIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlIflIlIltftIlillilllIlllIllIllilllliiMllllttItlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlltIHilIttIIlIttIllllllfMlIltlIllIlIIIIItlItitlIlII 
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Saugok akiu regėjimą 

Kada kankinies del galvot 
skaudėjimo, kada regėjimą* sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į mano klausti 
patarimo del Jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausį patarnavimą del 
Aklų, Aasų, Nosies Ir Gerklės 
Ligoti gydoma specljallsto, 

W. P. M Olf CRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ 8PECIJALISTAS 

1801 B. Ashland Ave., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 1-Cios lubos 

Kambaris 14-16-19-17 
Viršui PLATT8 apUekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 19 ryto lkl -9 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

* 
3= 
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Phone Cicero 6MS 

DR. A. P. GURSKIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4847 W. 14th Street Cor. 49tta Ave. 
Cicero, d l . 

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

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietnvys Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michig&n Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6: SO iki 8:10 vakare. 
Resideneijai 10538 P e n y AVA* 

Tel. Pullman 942 

• 

V * 

NEPAMIRŠK — 
Dyką patarnavimą kuri suteikia -

šis stiprus Valstijinis Bankas. Užmo
kėk savo Gas bilas čionai* — be jo
kio atliRinimo. 

Mokėk savo kitas bilas su Ca-
shiers čekiais išduodami Jums Dy
kai. Taip kaip Money Orderiai gali 
juos išmainyti kur tiktai nori. 

Pinįgns Lietuvon nusmnČiame 
greičiausiai ir pristatome 

parašą priįemejo 
iš Lietuvos*. 

CENTRAL M A N U F A G T U R I N G 
DISTRIGT bANK 

1112 Weit 35-th Street 
Tortas Virš $9,000,000.00 

A STATE BANK 
Atdara Panedėllals, Seredoms ir Subatoma vakarais 

mm 
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96- » » » » » » • • • • • » • • | 
Tel. Yards 4666 Drover 8448 
Dr. V. A. SZYMKEVICZ 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
AkuSeras. < 

9209 S. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 ir 
6—8 vakare Ned. 10—12 ifi ryto. 

99^ «•*'» — » » » » » » » ^ » » . . . . . . m»»įį 

Tel. Harrison 6688 
DR. L C. BORLAND 

209 S. State Str. Kamp. Adams 
Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedai. 10 
vai. iki 12 diena. 

Lietovis perkalbetojas 
Sered.—6 iki" 8 vak. Ned, 10 iki 12 

K . . * * * . . . . . . . . . . • • (• IMI • • • i . mį/į 

f Phone Seeley 7489 \ 

DR. L M. FEINBERG 
Gydo specialiai visokias vyru Ir 

moterų lytiškas ligas. 
2401 Madlson 'St., kampas Wes-

tern Ave., Chicago. 
Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak. 

$ . . . . . . . . . . i • . . . . . . . . . . . . . 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 

• P a t 
• kale meldiJu aUdšaukU. o 
• bualt* uicanediDtl. 
•291 

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

tarnauju laidotuves* kopIfiaiMila. ltal 
.ūkti. e maita darbu 

, 29rd PI. Chicago, I1L 
TeL Ganai 1199 

Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 
kalbu, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklyboa tai-
siu* Suv. Valst 4atoriJos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pllletystės. daJliarasysCės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 9 
iki 19 vaL 
3106 So. Halsted S t , Chioago. 

SEIMAS! SEIMAS! 
Chicagoje l i e t R. Katalikų Labd. Sąjungos Pirmas Seimas! 

Našlaičiai Laukia Savos Prieglaudos ir Savų Globėjų! 
Prieglaudai žeme prie puikaus Marąuette Parko lt) akrų 

nupirkta. 

Reikia tik paramos mošų visų Lietuvių! 
Ar rūpinamės mes" Lietuviai kaip greičiausia įgyti Našlaičiams 

Prieglauda? 

-

t 

Bolševi 

Varsa 
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patvirtii 

Gen. W 

Seimas ta reikalą turės išrišti Gruodžio 5 ir 6 dienose 1920 
m. Dievo Apveizdos Parap. Salėj 18-tos ir Union Gat Chicago. 

Seimas laukia nuo visų katalikiškų Dr-jų bei kuopų prisidėjusiu 
aukomis prie Labdarybės nuo 5 iki 10 atstovų nuo kiekvienos JDr-jos 
bei Kuopos. ' x & 

!• 

Labdaringos Dr-gijos, Kuopos bei Skyriai ir neprisidėję, Seime tu
rės lygu (sprendžiamai baisa ir Šviečiamos seimon prisiųsti savo at
stovus). 

Laikas jau trumpas iki Gruodžio $-tai dienai. Todėl laikas Dr-joms 
subrusti atstovus išrinkti ir jiems priruošti Seiman klausimus, įne
šimus ir patarimus. x 

Tr. . Sftinio rengėjai 8. Jucevičius, A. Bislis, B. tfenartonis. 
Visais Seimo reikalais reikia kreiptis adresu 8. Jucevičius 726 W. 

18~th'8tif Chicago, IU. 
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