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: Lenku Plebiscitas Vilniuje :
Taip Nutarė Tautų Sąjunga

Talkininkai Pasiunčia Ten 
Savo Karuomenes

Turkijos Visa Viltis Rusijos 
Bolševikuose

LENKŲ VIRŠUS VILNIAUS i 50,000 RUSŲ PABĖGĖLIŲ
KLAUSIME.

GENE VA, Lapkr. 19. — Va
kar Tautų Sąjungos suvažia
vime veikiančią rolę vietoje 
Suv. Valstijų užėmė Ispanija. 
Pastaroji sutiko Sąjungoje at
stovauti Ameriką.

Tautų Sąjungos suvažiavi
mas patvirtino Sąjungos ta
rybos nusprendimą, kad Vil
niuje turi. įvykti plebiscitas, 
kaip to reikalavo Lenkai.

Talkininkai į Vilnių ir joa- 
pskritį nusprendė pasiųsti sa
vo karuomenes burius. Ta ka- 
ruomenė ten prižiūrės, kad 
plebiscito metu nebūtų jokių 
suktybių, kad nebūtų pavar
tojamos nelegalės metodos bal
suojant gyventojams.

Suv. Valstijos nepatvirtinu
sios taikos sutarties. Taigi jos 
negali prisidėti prie Tautų Są
jungos ir duoti pagelbos Len
kams Lietuvos Teritorijose. 
Todėl Tautų Sąjungoje savo 
rezervuotą vietą pavedė Ispa
nijai ir nors netiesioginiu ke
liu ILenkams bus duota pa
gelbos.

Vilniun karuomenes sutiko 
pasiųsti Anglija, Prancūzija, 
Belgija ir Ispanija.

čia gauta žinių, kad Prancū
zija pirmutinė jau pasiunčia 
reikiamą skaitlių karuomenes. 
Kitos viešpatijos veikiai tą 
pat padarysiančios.

Pasiųsti kareivių būriai su
darysią, kaip sakoma, armiją, 
kuri busianti Tautų Sąjungos 
žinyboje ir Vilniuje išbusianti 
taip ilgai, kol Lenkai galuti
nai nepaimsią savo rankos.ua 
miesto ir apylinkių.

Iš Ispanijos sostinės Madri 
do pranešta, jog Ispanijos vy
riausybė didžiuojasi ta garbe, 
kad jai tenka tokiam svar
biam reikale pamainyti Suv. 
Valstijas.

ARMĖNIJA NENORI SO 
VIETŲ VALDŽIOS.

Konstantinopolis, Lapkr. 19. 
— Armėnija į Tnrk nacijo- 
naliatų ultimatumą pagalinus 
atsakė, jog nesutinkanti savo 
šalyj įvesti sovietų valdžios.

APIPLĖŠTAS ALDERMA- 
NAS.

Keli važiavusieji automobi
liu plėšikai susistabdė praei
nantį 26 vvardos nldęnnaną 
Gasper ir atėmė nuo jo $1.65.

Tas įvyko arti aldermano 
namu, 1770 Cullon n ve

KONSTANTINOPOLYJ.

Pabėgėliais daugiausia rūpi
nasi Prancūzai.

Paryžius/ Lapkr. 19. — 
Prancūzų užrubežinių reikalų 
ofisas painformuotas, kad 
Prancūzų ir Amerikomj lai
vais iš Krinio j Konstantino
polį atvežta 50,000 Rusų pa
bėgėlių.

Iš laivų išleisti tik pavojin
gai sergantieji ir sužeistieji, 
nes Konstantinopolis perpil- 
nas žmonių.

Sveikieji pabėgėliai kol-kas 
laikomi laivuose ir jiems ieš
koma tinkamų prieglaudų. 
Tuo daugiausia rūpinasi Pran 
euzai.

TURKAI ATSIŽIŪRI Į RU- 
i SIJĄ.

Visa viltis padedama bolševi
kuose.

Konstantinopolis, Lapkr.* 19.
Anatolijos laikraščiuose pa
skelbtas buvusiojo Turkijos 
didžiojo veziro Talaat pašos 
pareiškimas. Jis sako, kad 
Turkai nacijonalistai nepripa
žįsta talkininkų padarytos 
Turkijai taikos sutarties, ir 
kad sovietinė Rusija šiandie 
skaitosi Rytų “apsaugotoja” 
nuo vakarinės Europos impe- 
rijalistų.

Toliaus jis pareiškė,- jog 
pnn-išlaminis veikimas yra at
kreiptas prieš imperijai ilti
nius musulmanų prispaudė
jus.

Bosforo pertakoje stovi 
transportai su 20,000 gen. 
W Ringelio kareivių kariavu
sių Krime prieš bolševikus.

Dar nenutarta kur padėti ir 
kur pasiųsti tuos kareivius. 
Jugoslavija Rusams pagelbon.

Jugoslavijos vyriausybė pa
skelbė, kad keliems šimtams 
Rusų pabėgėlių gali duoti prie 
glaudos.
' Ar gen. Wrangelio lartioL 
menė išnaujo bu,g perorgani
zuota, apie tai nieko čia ne
žinoma.

Aštuoniolikos Rusų organi
zacijų atstovai vietos Rusų 
konsuliate susirinkę padarė to 
kią rezoliuciją: -

“Visų Rusų organizacijų 
reprezentantai sprendžia, jog 
kova prieš bolševikus turi būt 
tęsiama irdavo vadu pipažįs- 
ta gen. baroną Wrangelj.”

Nutarta įsteigti Rusų naci- 
joUalį komitetą.

/

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ PO
DOLIJĄ.

Tikisi sulaukti prekybos su 
pasauliu.

Londonas, Lapkr. 19. — 
Bolševikai oficijaliam prane
šime iš Maskvos skelbia, kad 
jie prieš Ukrainuszpuolimo ne
pertraukia, varosi pirmyn ir 
užėmę kuone visą Podoliją.

To.g privincijos miestas Tva- 
menec-Podolsk bolševikams te
ko Lapkr. 16.

Podraug iš Maskvos praneš
ta, kad bolševikų užimtas vi
sas Krinio pusiausalis. Mies
tas Kere jiems tekęs be ma
žiausio pasipriešinimo. Tenai 
tekę jiem,s dideli karo grobiai.

Kitoje depešoje iš Maskvos 
skelbiama, kad su sunaikini
mu gen. Wrangelio spėkų, 
bolševikų valdžia tikisi sulau
kti prekybos ne tik su talki
ninkais, bet su visu pasauliu. 
Iš Anglijos, sako, Maskva pa
informuota, kad tenai veda
ma smarki kampanija dėl An- 
glijos-Rusijos prekybos. Net 
spauda Apsitarianti tai preky
bai.

NESUTIKTA SU SLAPTA 
DIPLOMATIJA.

Smarkiai pasipriešino lordas 
Robert Cecil.

Geneva, Lapkr. 18. — Tautų 
Sąjungos suvažiavime norėta 
pavartoti slaptos diplomatijos 
metodos. Prancūzų, Italų ir 
Anglų delegatai pareikalavo, 
kad įvairios suvažiavimo ko
misijos dirbtų savo darbus 
slapta ir publikai skelbtų tik 
tai, kas komisijoms patinka.

Prieš tai karštai stojo lor- 
'das Robert Cecil, kurs suva
žiavime reprezentuoja pietinę 
Apriką. Jis užatakavo tas se
nas slaptos diplomatijos me
todas ir reikalavo, kad atski
riu komisijų darbai publikai 
butų prieinami ir žinomi.

Po aštrių ginčų sutarta ko
misijoms dirbti prie uždary
tų durių.“ Bet jų darbų pro
tokolai turi būt prieinami ko
respondentams ir pačiai pub
likai. Korespondentai komisi
jų protokolus gali kopijuoti.

PARLAMENTAS PRIEŠ 
VYRIAUSYBĘ.

Hague, Lapkr. 19. — Olan
dijos parlamentas reikalauja 
savo vyriausybės paaiškinti, 
kodėl buvusiam Vokietijos 
sosto įpėdiniui, gyvenančiam 
Olandijoje, leidžiama liuosai 
susinešti su Vokietijos monar- 
cliistais.

Troy, N. Y., Lajlkr. 19.
Čia ir-kituose miestuose trum- ‘ 
poj ateityj uždaromos dirbtu
vės marškinių firmos George 
P. Ide & Co.-Priežastis — ne
sama “businesso.”

■fe
ORAS. — Gražus oras šian^ 

die ir rytoj; vidutinė tempe 
ratura.

MM.

DŽIAUGIASI GRAIKAI PA- 
SILIUOSAVĘ NUO VE

NIZELOSO.

Graikai pildys taikos sutartį 
su Turkija.

Atėnai, Lapkr. 20. — Sve
timšaliai neturi supratimo, 
kad Venizeloso valdžia visai 
Graikijai buvo teroras,” pa
sakė rojalistų partijos vadas 
Gounaris, šiandie karo minis- 
teris.“ Kuome mum,s pavyko 
tą valdžią nuversti gyventojų 
balsais, įviso j Graikijoj pakilo 
neapsakomas džiaugsmas. 
Žmonės iš džiauugsmo gatvė
se bučiuojasi kaip Velykomis. 
Visoj šalyj visose cerkvėse į- 
vyker padėkonės pamaldos. 
Svetimų šalių armotų spau
džiamas karalius Konstanti
nas pleido Grikiją. Jis nepa
sirašė po‘abdikacija. Ir todėl 
miręs karalius Alekandras pa
gal šalies konstitucijos skai
tėsi tik kaipo regentas.

Gounaris pareiškė, kad 
naujoji Graikijos valdžia duos 
visgi progos Venizelosui ir jo 
šalininkams prisidėti prie ple
biscito, kuriomi šalies gyven
toją} pareikš savo balsą, ar 
jie nori sugryžimo Konstantino

Gruodžio 13 susirinks nau
jas Graikų parlamentas ir ne
užilgo šalyj įvyks plebiscitas. 
Bet pirm plebiscito nesugryž 
karalius.

Gounaris toliaus pranešė, 
kad taikos sutartis su Turki
ja pilnai bus pildoma. Todėl 
talkiųinkams nebus progos 
ieškoti priekabių.

Prieš pat rinkimus, kurie 
nulėmė Venizelosui puolimą, 
visi karaliaus Konstantino ša
lininkai buvo pasirengę bėgti 
iš Graikijos. Nes Venizelos 
visiems grūmojo.

Po rinkimų pats Venizelos 
turėjo pabėgti iš Graikijos.

THIHCS.THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

NEKUOMET TAIP NĖRA.

— Svarbiausioji priežastis, kad mano partija perniai 
taip prastai pasirodė, yra dėl mano paties netikusių vado 
vavimų metodų.

A

GRAIKŲ KAREIVIAI STO
VI Už KONSTANTINU.

PRISIEKDINTAS NAUJAS 
KABINETAS.

Pareikalauta, kad rezignuotų 
regentas.

Atėnai, Graikija, Lapkr. 19. 
— Atėnų gatvės pilnos karei
vių. Kareiviai būriais mar
guoja giedodami karaliaus 
Konstantino giesmę vardu 
“Erelio Sūnūs.” Toji giesmė 
buvo užginta per trejus me-4
tus visoj Graikijoj. Tai buvo 
padaręs autokratas Venizelos.

Buvusiojo ministerio pirmi
ninko Venizeloso namai stip
riai apsaugojami kareivių. 
Patsai Venizelos iškeliavo, 
turbut, Prancuzijon.

Prisiekdintas kabinetas.

Naujas Graikų ministerių 
"kabinetas su ministerių pirmi
ninku Rliallis prisiekdintas 
regento ofise.

Rliallis bus ne tik ministe- 
riu apirmininku, bet ir minis- 
teriu užrubežinių reikalų.

. Po to prisiekdinimo minis- 
teriai atlaikė posėdį ir pasek
mėje pareikalavo regento re
zignuoti. Paskui — ministeriai 
prisiekė ištikimybę karalienei 
motinai Olgai.

Čia pasakojama, kad visa
Graikija reikalauja sugryžti 
buvusio karaliaus Konstantino 
iš ištrėmimo. Visi juo pasitiki. 
Del formalumo bus pravestas 
plebiscitas Konstantino gry- 
žinio klausime. Šalies regento 
vietą laikinai užimsianti ka
ralienė motina Olga.

ANGLIJOS DARBININKAI 
DIRBA UŽ TAIKA SU RU

SIJA.

Reikalauja, kad Anglija pra
dėtų prekybą su bolševikais.

Londonas, Lapkr. 18. — Ga
na aiškus daiktas, kad Rusi
jos sovietų valdžia pasiruošu
si pakelti didelę diplomatinę 
kampaniją Anglijoje, kad ši
tos vyriausybę priversti pradė
ti prekybą su bolševikine Ru
sija. Rusijos bolševikai nega
li apsieiti be prekybos su už
sieniais. Ir kuomet Anglija 
padarytų kelią prekybai, tuo
met bolševikams butų galima 
išeiti plačian pasaulin su ko- 
mercijiniais tikslais.

Už bolševikus darbininkai.

Bolševikų kampanijai pagel
bon stoja Anglijos darbininkų 
organizacijos, kuriose turi in- 
takos socijalistai.

Socijalistai, ragindami dar
bininkus reikalauti, vyriausy
bės, kad šita pradėtų vesti 
prekybą su sovietine Rusija, 
argumentuoja taip, kad, girdi, 
kuomet tokia prekyba būti} 
pradėta, tuomet pačioj Angli
joj butų daugiau darbo, taigi, 
ir mažiau vargo. Kad tuo tar
pu šiandie daugiau pusės mi
lijono darbininkų bedarbiau- 
ja. Toliaus bedarbių skaitlius 
padidės.

Premjeras sutinka.

Apie tą pradedamą darbi
ninkių kampaniją antj dieną 
parlamente kalbėjo ministe- 
ris pirmininkas Lloyd Geor
ge,

Jis sakė, kad tuomi norima 
su prievarta atidaryti Rusi
jos duris ir ten įleisti Angli
ją. Ji,g su tokiuo darbo pasi- 
tarnavinių sutinkąs. Nes tas 
sustiprinąs jo poziciją prieš 
kaikuriuos kabineto narius, 
kurie stovį už militarinį veiki
mą prieš sovietus.

Atsiliepiama į darbą.

Anglijos soeijalistų organas 
Daily Herald atsiliepia į dar- 
Jio tarybij sekretorius, kad tie 
kuoveikiaus mobilizuotų dar
bininkų spėkas kampanijai 
už prekybą su Rusija ir už 
taiką su sovietine valdžia.

Po atsiliepimu padėti visa 
eilė parašų. Tarpe anų yra ir 
darbo partijos vadas William 
Adamson. Visos Anglijos dar
bininkai kviečiami daryti mi
tingus ir reikalauti savo at 
stovų parlamente, kad tie ver
stų vyriausybę kuoveikiaus 
padaryti santikių su sovieti
ne Rusija. ’

BOSTONO POLICIJA ATSI 
SAKĖ NUO UNIJOS.

Boston, Mass., Lapkr. 19. 
Apie 800 vietos policmonų, 
prigulinčių prie unijos, susi
rinkime nutarė unijos čarterį 
sugrąžinti Amerikos Darbo 
Federacijai.

Po įvykusio susirinkimo u- 
nijos viršaičiai pranešė, kad 
po įvykusio 1919 metais vie
tos policijos streiko policmo
nų padėtis ir santikiai tiek 
pegerėjo, jog tolesniai polic- 
monams unija nereikalinga.

NO. SIDĖS PRAKALBOS 
DAVĖ LIETUVAI.

$1,965.64.
Lapkričio 18 šv. Mykolo 

Ark. prapijos salėje (North 
Side) įvyko prakalbos Lie
tuvos gelbėjimo reikalais. Su
sirinko skaitlingas būrys žmo
nių. Kalbėjo “Draugo” re
daktorius, gerb. kun. Prof. Pr. 
Bučys ir p. Jonas Karosas.

Prakalbų pasekmės gražios. 
Sulyginus šitą parapiją su di
desnėmis Chicagos Lietuviu 
parapijomis, tai šita saVo*« 
komis pralenkė didžiąsias.

Rinkliava davė $867.64.
Draugijos aukojo: 
šv. Mykolo $161.00 
L. Vyčių 5 kp. $139.00. 
šv. Juozapo $l?7.50 
Aušros Vartų $67.50 
šv. Cecilijos $200.00 
Išviso aukų $1,565.64.

L. Bonų parduota už $400.lj 
P. J. Paliulis, T. P.

AMERIKOS LIETUVIŲ Pf
GELBA LIETUVAI.

---------- • H'
Lenkai mėto bombas į Lie

tuvos miestus, ardo bažnyčias, 
užmuša žmones. Amerikos Lie
tuviai atsako Lenkams pirk
dami Lietuvos Valstybės bo-' 
nūs ir dėdami aukas.

New Haven, Conn, — Lapkr.
14 laikytame susirinkime 
tuviai pardavė daug bonų ir*' 
surinko aukų $1,207.97. *4

Ansonia, Conn, — Lapkr. 14 į 
pardavė bonų ir surinko aukų 
$415.00,

Mahanoy City, Pa., —„ Ir 
mainieriaį sukilo Lietuvą gin
ti. Mabanojaus Lietuviai vėl 
nupirko 12 šimtų bonų, 
ir 30 šautuvų.

New Philadelphia, Pa., — 
Šios kolionijos Lietuviai ilgai 
tylėję — atsiliepė: Vėl nupir
ko kelius šimtus bonų ir $120.- 
00 sumetė aukų. Pasižadama, 
dar daugiau.

J

Bayonne, N. J., — Būrelis
Lietuvių, apie 80 žmonių, da
vė pipirų Zeligow,skiui; Lie
tuvos Gynimo Komitetui su
metė virš $1,000.00.

Detroit, Mich., — Lapkr. 7 j 
išpirkta daug bonų ir sumes
ta aukų Lietuvos Gynimo Ko- J 
mitetui $341.00.

Lietuvos Misija,
257 W. 71st Str.,

New YorkCi

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų Salių pinigų verti, MMŠ. 

nant nemažiau $25,000 l^apkr. jį 
buvo tokia sulig Mcrchanti 
and Trust Co. s
Anglijos sterlingų svarui 
Lietuvos 100 auksinų 
Vokietijos 100 markių 
Lenkijos 100 markių 
Prancūzijos už $1.00 17
Italijos už $1.00

rankos.ua
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Tie bauginimai nelabai nu
gąsdina Ameriką, nes jos dip
lomatija yra rimta. Ji nėra 
kaip jaunas mokintojas, kurį 
išdykėlis mokinys gali išvesti 
iš kantrybės padarydamas di
delę kvailybę. Lenką diploma
tija jau nesykį prilygo tokiam 
mokiniui.

Tauty Sąjunga ir 
Vokietija.

T

DRAUGAS

PASItaiAIISIOS ŽINIOS.

'Vra Kam Bauginti 
Ameriką!

Lenką Tautinią Demokra
tą organas Gazeta Poranna 
Varšavoje patalpino straips
nį tvirtindamas, kad tarp 
Vokietijos ir Lenkijos kils 
karas dėl Viršutinės Silezijos, 

žmonią balsavimas toje
lyje parodys, kad ji turi pri- 
ėti Vokiečiams. Tą laik- 
čio nuomonę Associated 

ess telegrafu perdavė į A- 
‘jfreriką.

Amerikai yra priežasčią do
mėtis Lenką dienraščią straip- 

įędsx nes Gazeta Poranna pl i
uso p. Jonui Dombski, ku- 
derybas vedė Rygoje ir už- 
žinią dalyką ministerijoje 

įparšavoje reiškia daugiau ne
gu pats ministras kunigaikš
tis Sapiega.

Bet Associated Press tą 
Straipsnį nebūtą siuntęs į A- 
pteriką, jei užrubežinė Lenką 
dūnisterija nebūtą pasirūpinu
si’ tuomi. Lengva įspėti prie- 
aastį, dėl kurios Lenkija norė
jo Amerikai pranešti savo ra
šymą. Straipsnije pasakyta, 
kad kare tarp Lenką ir Vo
kiečių, Vokiečiams padės An
glija. Lenkai nori, kad Ame
rika užbaigtą sakinį, pridėda
ma “O Lenkams padės Ame
rika.” Labai abejotina ar A- 
meriika tą pažadės.

Demokratai valdantieji šią 
ialį, nepanorės ją įvelti į ka
rą dėl Lenki} godumo. Har- 
ding’as tyli, o jo šalininkai 
republikonai rašo: “sovereig 
nRy for all nations great and 
ŠmalL” (Nepriklausomybė vi
soms tautoms: didelėms ir 
mažoms). Tas sakinys Len
toms nepatinka, nes reiškia 
Lietuvos neprigulmybę nuo 
Lenkijos. Todėl Lenkai bando 
gązdinti Ameriką Anglijos ir 
Vokietijos sąjunga.

Dombskis žino, kad dabar 
Anglijos ir Amerikos santikiai 
■epergęrieusi. Jis taip-gi ži
no, kad Amerika visai negei
džia Anglą sutarties su Vo
kiečiais, nes ta sutartis vei
kiai pakryptą prieš Ameriką. 
Siųsdami savo straipsriį į A- 
merilką Lenką diplomatai 
duoda jai suprasti, kad ir jie 
Anglą bei Vokiečią sąjungą 
kreips prieš Ameriką, jei toji 
dabar nepadės Lenkams.

Associated Press šiaip 
Straipsnio nebūtą siuntusi iš 

aršavos į Ameriką, bet ji, 
iirbut, žinojo, kad straipsnį 

ė užrubežinią dalyką vedė- 
s ir tame gtraipsnije yni 

rumojimą Amerikai, tai, so
ra ratama, yra užtektina prie-
itst.is prujįeljki tą .Amerikai.

Didžiausia bloguma Versail- 
les’e sudarytos Tautą Są-gos 
yra ta, kad ji yra ne visą, o 
tik kai-kurią, ir tai ne tautą, 
o viešpatiją sąjunga. Nors 
Vokietija neišreiškė noro pri
gulėti prie jos, bet Prancūzi
ja jau ėmė protestuoti, kad 
tik Vokietija netaptą įleista. 
Beproteftuodama Prancūzija 
pasisakė griebsianti‘drastišką 
priemonių, jei Sąjunga priim- 
siamti Vokietiją į save. Pran
cūziškas žodis “drastiąue” 
reiškia aštrias greitai be ato
dairos pavartotas priemones 

Iš to Prancuzijo,s pareiški
mo matyti, kad didžiausia ir 
drąsiausia Tautą Sąjungos 
pagerinimo priešininkė yra 
Prancūzija.

Ne vienas gal įdomauti, 
delko Prancūzija taip keistai 
apsekta? Atsakymas lengvas 
ir aiškus: dėl Elsaso ir Lota
ringijos. Tiedvi vokiškos že
mės tik 200 metą buvo po 
Prancūzais. Iš šimto žmonią 
tenai aštuoniasdešimtis šne
ka vokiškai. Vienas miestas 
jhu pareikalavo sau apsi
sprendimo teisės ir pasisakė 
nenorys prigulėti prie Pran 
cuzijos. Jeigu Tautą Sąjunga 
imtą gyventi teisybe, o ne 
jiega, tai kas žin kaip ilgai 
tiedvi žemės prigulėtą Pran
cūzams. Jiems Elsaso su Lo. 
taringi ja valdymas yra brau 
gesnis už teisybę. Kaip Vii 
niuje ir apielinkėse ponija yra 
lenkiška, taip Elzase ir Lo 
taringijoje ponija yra pran 
miziŠKa. Dėlto Prancūzija ii 
nori, kad šalių likimas eitą 
sulig ponijos noro, o ne sulig 
liaudies. Dėlto Prancūzija pa
deda Lenkams Lietuvą skriau 
sti ir neduoda prašalinti blo 
gumą iš Tautą Sąjungos.

Jeigu Amerika galėti} eiti 
sulig savo dvasios ir norą, tai 
ji be mažiausios abejonės su- 
stabdintą Prancūzijos kenks
mingą politiką. Bet Amerikos 
padėtis taip-gi nelengva.

Yra tženklą, kad Anglija, 
Vokietija ir Rusija rengiasi 
prieš Ameriką. Jeigu Suvie
nytos Valstijos atstums nuo 
savęs dar ir Prancūziją, tai 
gali pasidaryti nelaimė šiai 
šaliai. Tai-gi Amerikos politi
kai šiuo atveju turi du sun
kiu darbu: ir taisyti Tautą 
Sąjungos ligas ir nenubaidyti 
Prancūzijos. Pažiūrėsime, kaip 
mąs Valstybės Departamentui 
pasiseks išpildyti tą painą 
darbą.

Kuomet buvo gauta žinią, 
jog susirinkusieji Brusselyje 
Tautą Sąjungos nariai tarp 
kitko Spalio 25-27 dienose svar 
stys ir klausimą delei nusta
tymo rubežią tarp Lenkijos 
ir Lietuvos, tai Amerikos Lie- 
tuvių-Piliečių Sąjunga neiš- 
ientė nepasiuųtusi ilgesnio 
Tautų Sąjungos pirmininko 
' jeono Bourgeois vardu kable- 
gramo, kuriam buvo išdėstyta 

enką valdžios link Lietuvos 
nusidėjimai ir prasižengimai, 
ir buvo reikalaujama, idant 
nieko nelaukus Zeligows]įio ka 
ruomenė butą iš Vilniaus iš
vyta ir Lenką dvarininką ak
cijai butą padarytas galas.

Buvo tat daryta ne delei to, 
kad butą ant Tautą Sąjungos 
akcijos pasitikėta, bet norėta, 
kad ir nuo Amerikos Lietuvių 
vardo butų iškeltas pačioj 
Tautą Sąjungos buvienėje aiš
kus protestas prieš Lenkų in
vaziją. Apie Amerikos Lietu
vių gaminamus protestus Są
junga gali nusiduoti nieko 
nežinanti. Amerikos Lietuviai 
gerai šiandien jau žino, jog 
Tautą Sąjungos nariai pasis- 
kubo iš Kauno išvažiuoti, 
kuomet gen. Zeligowski su Sa
vo neva “sukilėlių” armija 
mėginęs buvo Kauną užimti 
ir tuoj vėl suskubo sugryžti, 
kuomet Lietuvos karuomenė ir 
visokią laisvanorių ir Šaulių 
būriai yra ne tik sustabdę tą 
Zeligowskio maršą, bet ir ge
rokai atgal atmušę tuos Len
ką grobikus.

Pateisinimui šio užpuoliką 
pralaimėjimo Amerikos spau
doj pradėta skelbti melagin
gos žinios, kad buk iš Vokie
tijos dešimtimis tūkstančių 
keliauja kariškiai ir kad buk 
net patsai Bermontas-Avalo- 
vas ir Vokiečių štabai įsitaisę 
yra Kaune savo buveinę. Ma
ža to, buk kovose su mumis 
Zeligowskiui pasisekę paimti 
nelaisvėn ir vienas Kynietis, 
o tat neva liudija, jog Lietu
viai ir nuo Rusą bolševikų 
gauną pagelbą, nes tie Kynie- 
čiai buvę yra bolševikų arini 
joj.

Tečiau po kelių dienų tylė
jimo didžiulėj Amerikoj pre- 
soj pasirodė neaiškios žinios, 
buk tarp Zeligowskio “sukilė
lių” atsirado kokių .ten nesu
sipratimą, o kaip praneša

IŠŽUDYTA 300 GYVENTO
JŲ.

Tokyo, Lapkr. 18. — Kini
jos karuomenė, veikianti prieš 
plėšikus rytuose nuo Rytinio 
Kinijos geležinkelio, užpuolė 
ten Shitongkow miesčiuką ir 
išžudė 300 gyventojų.

Kareiviai tuos žmones inta- 
rė turį susinešimų su plėši
kais.

Japonijos vyriausybė ėmė 
veikti «n tikslu patirti, ar 
kartais ten nežuvo ir Japonai.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BORUS

“The New York Call”, soci- 
jalistų laikraštis, iš Lapkričio 
15-tos dienos, buk kelios divi
zijos iš tarpo šių sukilėlių at
sisakiusios eiti prieš Lietu
vius.

Tuomet Zeligowski (ir jį pa
laikanti Lenkų vyriausybė) 
pasijuto, jog jį laukia Vilniu
je toksai par galas, koksai 
teko pamatyti Bermontui-A- 
valovui, tuomet suskubo atke
liauti pro Varšavą keturiais 
automobiliais Tautų Sąjungos 
nariai, kad ištirti mat, kiek y- 
ra pas mus Vokiečių, kad gal 
juos prašalinus. Maža to. Ant 
Kauno ir Ukmergės pradėjo 
mėtyti bombas, gązdinti ir te- 
rioti nekaltus piliečius, kad 
parodžius savo narsumą.

Lapkričio 15-tą dieną pro 
Londoną Vyriausybės gauta 
yra tokia kablegrama:

Poles liave several tinies
bombed Kowno and Wilko- 
mir Churcb on a Sunday 
kilting and injuring many. 
League of National Control 
Commission expected today 
in Kowno. President Commi
ssion liave reąuested Poles 
and us to cease kosti! i ties 
immediately. I^eagne of Na
tions Assembly to discuss 
oifc- case today Tyszkewicz

Tas pats lietuviškai:
Lenkai keletą kartą yra

mėtę bombas ant Kauno ir 
Ukmergės, nedėldienį ant 
bažnyčios. Daug užmuštų 
ir sužeistų. Tautos Sąjungos 
kontrolės Komisija laukia
ma šiandien Kaune. Tos Ko
misijos pirmininkas ' parei
kalavo, kad Lenkai ir mes 
nustotume kariavę kaip be
matant. Tautos Sąjungos 
susirinkimas svarstys musų 
klausimą šiandien.

(Pasirašęs) Tyškevičius. 
Tokios tat paskutinės žinios

iš Lietuvos. Ką ši Tautą Są
junga nutarė, greitai išgirsi
me, o dabar pažiūrėkime, ką 
jau yra nutariusL Tai matyti 
iš atsakymo, kursai T. S. se- 
kretorijato tapo prisiųstas 
Lietuvos Piliečių Sąjungos 
Valdybai iš Gene vos Lapkri
čio 2-rą dieną.

Patvirtindamas telegramos 
gavimą, Tautą Sąjungos sek- 
retorijatas rašo, jog ši tele
grama buvo suteikta Tautų 
Sąjungos nariams ir jog Tau
tų Sąjunga kaip Lenkams, 
taip ir Lietuviams yra oficia
liai pasiuntusi savp nutarimą 
iš Spalio 27-tos dienos..

T. Sąjungos nutarimas y- 
ra didžiai svarbus ir čion pa
duodame jį pilnai, išvertę iš 
Prancūzų kalbos. ,

Bruxelles 27 Oct. 1920. 
Resolution.

Tautų Sąjungos Taryba, 
susirupinusi labiausiai tuo 
mi, kad kaip nors sugrąži
nus taiką tarp Lietuvių ii 
Lenką tautą ir priimdama 
domėn tvirtą Lenką vald 
žios pareiškimą, jog ji ne 
pritarianti generolo Zeli- 
gowskio sumanymui ir skai
to jį maištininko darbu, 
ir toliau priimdama iš ant
ros pusės domėn, jog abi 
pusi sutinkančios, kad pa
tiems gyventojains, kurie 
yra užinteresuoti, butą pa
likta teisė spręsti apie sa
vo likimą ir pasiremiant ta 
teisė išspręsti ją pretensi- 
jas, atsišaukia į abi pusi, 
prifnindama ją pasižadėji 
mus Tautų Sąjungos aky- 
vaizdoje ir kviečia oficia
liai priimti tokius patari
mus.

1. Žmonių nubalsavimas 
(plebiscitas) privalo įvykti 
po priežiūra ir kontrole 
Tautą Sąjungos. Šiuo nu- 
balsavimu ginčijamosios te
ritorijos gyventojai, buten? 
į rytus nuo linijos, kuri bu
vo 1919 m., Gruodžio 8-tą 
dieną Augščiausios (Ali 
jantų) Tarybos nustatyta 
galės liuosai ištarti Savo 
nuomonę, prie ko jie links
ta, ar tai prie Lietuvos Vai 
stybės, kurios valdžia tuo 
tarpu Kaune tur savo bu
veinę, ar prie Lenkijos.

Tautų Sąjungos Taryba 
turės nuspręsti, kame ir ko
kiuose šios teritorijgs rube- 
žiuose turės įvykti plebisci
tas ir ji turės nustatyti šio 
plebiscito pravedimui būdą 
ir laiką, kad užtikrinus lais
vę ir paties nubalsavimo ti
krumą.

2. Tautą Sąjungos Tary
ba turės išspręsti priemo
nes, kurių ji turės imtis 
kaip prieš, taip ir laike 
paties plebiscito, būtent ar 
tai atitraukti ar nuginkluo
ti karuomenę by kokios tau
tos, kurios karuomenė bus 
užėmus teritoriją, kurioj 
turės įvykti plebiscitas. 
Šiuo tikslu ir kad užtikri
nus, idant Tarybos padavė- 
dijimai butą užtikrinti, šiai

u
Tik ką gautos Knygos iš Lietuvos.

Senovės Istorija 
Vidurinių Amžių Istorija 
Vanduo
Žmogus ir žmonių giminė 
Jėzus Kristus —- Dievas 
Vyskupas Antanas Baranauskas 
Apie Dūšią
Ugniakalniaį ir žemės drebėjimai 
Apie žmogaus sutvėrimą 
Pasaulio pradžią 
Žemės turtai
Jurose
Bažnyčia ir Kultūra 
Apologetika 
Lietuvos Atgijimas 
Apie Orą.

Kiekvienos šią knygelių kaina 25c.

“DRAUGO” KNYGYNAS.
2334 So. Oakley Avenue t Chicago, Illinois.

Tarybai duodama teisė tuoj 
įvesti kontrolė ant visą ke
lių ir gelžkelių, kurie veda 
arba praeina per teritoriją, 
kuri yra ginčijama.

Taryba proponuoja abiem 
pusėm išsitarti, ar judvi 
tinka ant šių sąlygų ir duo
ti atsakus į ranką per 10 
dieną, pradedant nuo Spa
lio 28-tos dienos.

Be to Taryba nuo abiejų 
pusių reikalauja, idant nuo 
savo valdžių jie duotą for
mai} pasižadėjimą, jog jos 
paliaus tarp savęs kariavu
sios ir padarysią viską, kas 
tik reikalinga, taikos palai
kymui. Kariškos Komisijos 
nariai lygiu budu privalo 
pasistengti prašalinti visas 
sunkenybes, kurios tik gal 
įvykti.
Toksai tat Tautų Sąjungos 

pasiūlymas. Ar Lietuvos val
džia yra ant jo tikusi ir kaip 
į tą pasiūlymą reagavusi, 
tuo tarpu nėra žinoma. Vis
kas paeis nuo to, kaip busi
me stiprus patys pas save.

Minimoji- šiame pasiūlyme 
linija iš Gruodžio 8-tos die
nos nėra dar tikrai žinoma. 
Tečiau, kaip gauname patir
ti, ji eina netoli šią miestų ir 
vietų: Lenkų pusėje lieka Vys
tytis, Vyžonis, Punskas, Sei 
nai, Kapčiamiestis, Druske- 
uinkai. Toliau ji eina Neinu 
nu iki Merkinės pro Butri- 
monius, Stakliškius, Vievį 
Musininkus, Širvintus. Lietu
vių pusėje lieka Videąiškis, 
Maletai, Kukutiškis, Taurogi 
ua, Salakai, Ežerėnai ir Įlau- 
kė.

Sulig Tautų Sąjungos nu 
tarimo, yra pavedami plebes 
citui visi gyventojai į rytus 
nuo šios linijos, bet nieko ne
sakoma apie gyventojus į pįe 
tns ir pietų-rytus nuo tos Ii 
nijos, kame dar yra visi plo 
tai Lietuvos žmonių apgyventi 
ir už kurios yra dar visa eilė 
musą miestų ir miesteliu.

Viskas priderės nuo musą 
pačių stiprumo. Taigi stiprin- 
kimės.

Liet. Inf. Biuras.

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI.
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kiekvienos pi/rap. įeigos, išlai
dos ir tautybė. Iš tos apyskai
tos lengva matyti, kiek Šv.

1 Tėvui Chicagoje aukojo Lietu
viui ir kiek Lenkai. Apie Ve
lykas ta apyskaita Jau būva 
Ryme.

Tai-gi Lietuvių aukos Šven
tam Tėvui neprapuola ir gar
bė už jas svetimiems netenka.

Mums reikėtų pasirūpinti, 
kad trumpu laiku į Šv. Tėvo 
neturtingą iždą gražintume 
tą 100,000 frankų ir 10,000 
markių, ką jis yra Lietuvai 
davęs, pats vargiai suvesda- 
mas galus su galais. Tikimės, 
kad šįmet Lietuviai bus ypač 
duosnąs. Kun. P. Bučys.

6v. Tėvas ir Aukos.

Klausimas. Ar verta aukoti 
pinigus Šventąjam Tėvui, 
kad jis nežino, jog yra Lietu
vių tauta, Lietuviai kunigai 
ir vyskupai. Jie ir Lietuvoje 
aukas rinkdavo Šventam Tė
vui. Ar jie priduodami jas pa
sakydavo, kad Lietuviai su
aukojo. (Jai pinigai būdavo 
Lietuvių, o juos įteikiant sa
kydavo Šventam Tėvui, kad 
tie pinigai yra duoti Italų ar 
Lenkų.

S. J. Parapijietis.

Atsakymas. Šventasis Tėvas 
žino, kad yra Lietuvių tauta 
ir daug kartų jai padarė daug 
naudos. 1915 metais davė 10,- 
000 markių Mažosios Lietuvos 
gyventojams sušelpti, nes juos 
nivo skaudžiai apiplėšę Rusi
os kazokai. 1916 metais da

vė 20,000 frankų Didžiosios 
ietuvos pavargėliams. 1917 

metais 20 Gegužio paskyrė 
dieną, kad visose katalikų baž
nyčiose žmonės melstųsi už 
Lietuvą ir aukotų jos reika- 
ams. Ta diena Lietuvai davė 

su viršum milijoną franką. 
1919 metais Benediktas XV 
meiliai ir mandagiai priėmė 
Lietuvos atstovą ir žadėjo 
pripažinti jos nepriklauso
mybę, kaip tik
Tėvas Benediktas XV davė 
Lietuvos našlaičiams 80,000 
franką. Tie visi dalykai aiš
kiai parodo, kad Lietuva ne
turi geresnio tėvo už Šventą-, 
jį Tėvą Benediktą Penkiolik
tąjį-

Pikti žmonės visokios ne
tiesos prišneka ant Šventojo 
Tėvo kaip ir ant Lietuvos. Jis 
ir mes kenčiame šmeižtus ir 
tas kentėjimas mus suvienija 
su juo. Kai-kurie mus skaity
tojai, išgirdę šmeižtą, klausia 
mus ar tai tiesa. Mes atspaus
diname klausimą prieš pa
duodant atsakymą, išrodantį 
klausimo klaidingumą. Ki
taip jug nei negalima daryti. 
Jei nedėję klausimo padėtume 
atsakymą, niekas to atsakymo 
nesuprastą.

Kasmetinė bažnyčių rink
liava Šventam Tėvui eina su
lig vyskupijų, o ne sulig tautų. 
Todėl Lietuvių aukų garbės 
negalėjo pasisavinti nei Len
kai, nei Italai. Kiekvienos 
vyskupijos auka yra užrašoma 
skyrium. Šv. Tėvas žino, kokia 
vyskupija yra Lietuvoje, o 
kokia Lenkijoje. Iš vyskupijų 
duosnumo jis pažįsta tautų 
duosnumą.

Yra vyskupijų, kur tautos 
susimaišiusios, taip kaip A- 
merikoje. Vienos Chicagos 
Arkivyskupijoje yra 23 įvai
rios katalikiškos tautos. Čio
nai žmonių aukos renkamos 
yra Lapkričio mėnesije. Apie 
Kalėdas jos pasiekia Rymą 
drauge su arkivyskupo laiš
ku. Tame laiške tautų suskir
stymo nebūva. Bendroji aukų 
suma tampa užrašyta kaipo 
bendra arkivyskupijos auka.

Po Naujų Metų parapijos 
laiko savo surinkimus ir iš
duoda arkivyskupui savo apy 
skaitąs Sausio, vėliausiai Va
sario mėnesije. Tose apyskai
tose būva pažymėta, kiek pa
rapija aukojo Šventam Tėvui. 
Parapijos yra sulig tautų lie
tuviškos skyrium nuo lenkiš
kų ir kitų.

Kovo mėnesije tampa ats
pausta visos vyskupijos at
skaita, kurioje yra pažymėta,

o į*
Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

Lietuvis Dentistas
2201 Wgst 22-nd & So. Leavitt Sts.'

I Chicago.
^Valandos 9:30 A. M. to 12 N. 

1:00 P. M. to 8:00 P. M.

DR. d.M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Chicago, Ri- 

8PECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
dų vakare.
Nedėliomis nuo 9 Iki 2 po plet.

Telefonas Yards 687

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty j: 

talkininkai (g 29 South La Šalie Street
Kambaris 324 

Telefonas: Central 6890

Vakarais, 812 W. 33rd St. 1
Telefonas: Yards 4681 ■

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas Ir Gyvenimo vieta 

3262 South Halsted Street 
Ant vlrSaua Vnivereal State "-įr*- 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 3. 
Telefonas Yards 8044

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojas Ir Cldrurgas 
Perkelia ofisų į Pcople Teatrų 

1616 W. 47th St. Tel. BouL 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 

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

" Nuo ryto iki plet.
y/ Tel. McKlnley 268
^ž555=5^.£:5S5S~SS5gS?=^5SS^

Telefonas Pnllman 806
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 So. Michlgan Avenue 

Roseland, III.
VALANDOS i 9 ryto iki B vakaro, 

rel. Pullman 342 ir 8180.

Dr. A. L. Yuška
1900 S. Halsted Str.

Tel Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare

Gyvenimas 
2811 W. 63rd Str.

Tel Prospect 34C6.
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CICERO, ILL.

Cicerįečiai! Išmušė # valan
da, kurioje visi mes turime 
imti ginklą ir ginties nuo plė
šikų Lenkų. Visi turime stoti 
Lietuvos Gynimo eilėsna. Vi
suotinos mobilizacijos diena 
Ciceroje paskirta Lapkr. 25 
(Padėkos Dienoj), 7 vai. va
kare, Šv. Antano parapijos 
svetainėj. Tų dieną bus re- 
krutavimas musų dolierių.

Imkim pavyzdį iš Lietuvių 
veikimo Lietuvoje. Kauno 
“Laisvė“ štai kų rašo iš Jur
barko apielinkės:

“Visi už ginklo i Tas obėlsis 
pasiekė visus Jurbarkiečius. 
Spalio 10 padarė didžiausią 
hianifestacijų prieš plėšikus, 
kuripj dalyvavo visos organi
zacijos. Sudaryta vietinis Lie
tuvos Gynimo Komitetas. Au
kų sudėjo 20,000 auksinų, nu
pirko 5 kulkosvaidžius, ap
ginklavo 200 asmenų ir kelio- 
liką raitelių išsiuntė frontan, 
prirengė ligonines dėl su
žeistų kareivių. Žmonės di
džiausias pastangas ir aukas 
deda, ir yra pasiryžę viską 
aukoti, kad tik apsiginus nuo 
plėšikų Lenkų.’’

O mes, ciceriečiąi, ar sėdė
sim rankas sudėję? Ar nelink
sma bus mums žinių, kad jau 
visi Lenkų Žulikowskiai iš
grūsti iš Lietuvos. Kad tai 
greičiau įvyktų, mobilizuoki
me savo dolierius.

Visų draugijų valdybų ir 
komitetų, nepaprastas susi
rinkimas bus pirmadieny, 
Lapkr. 22 d., 7:30 vai. vaka
re, Šv. Ant. parapijos svetai
nėj. Aptarsime-reikalą, kaip 
gerinus pasisektų dolierių re- 
krutavimo diena, kuriuos pa
siųsime Lietuvos frontan.

Presos komitetas J. M.

RACINE, WIS.

Pasekmingas Protesto Mass 
Mitingas.

Lapkričio 7 d. po pietų Da- 
nish Brotlierbood Hali įvyko 
visų Racinos Lietuvių mass 
mitingas. Atsimenant, kad tu
rime motiną-lžemę, Lietuvą, 
kad esame užaugę samanotoj 
bakūžėj ir ten,įgiję tėvynės 
meilę. Ta meilė suvienijo mus 
bendrai dirbti, duodant pa- 
gelbąsavo broliams, ginan
tiems Lietuvą, ypač kritiškoje 

-valandoje, kada sužinojome, 
'jog Lenkijos Žulekų gaujos su 
Lietuvos dvarininkais pasiry
žo išžudyti tėvus, motinas, 
brolius ir sesutes; sudeginti 
jų bakūžes ir pagrobti derlin
gus Lietuvos laukus ir dide
lius miškus.

Negaudami ramybės nei pa- 
ilsio valandomis, kad suradus 
būdą palengvinti sunkumą 
tos nerimąstięs, raciniečiai 
sutarė rengti mass-mitingą, pa 
kviesti kalbėti Bacino miestoI
majorą Wm. H. Amstrong, 
kun. A. Daugį, p. K. Jurgelio- 
nį ir Dr. C. Kasputį, ir iš Ke- 
nosbos Šv. Petro parapijos 
chorą. Mus pakvietimo nie
kas neatmetė.

Programa ėjo sekančioje 
tvarkoje:
Pilietis Juozas Rumbutis bu 

vo tvarkos vedėjumi. 3:00 vai. 
po pietų atidarė masinįRacino 
Lietuvių susirinkimą, išreikš 
damas jo reikšmę.

Kenoshos choras atgiedojo 
“Ktar Spangled Banner” ir 
“Lietuva, Tėvynė musų”.

gyrė perdaug Lietuvių ir ne
peikė Lenkų, bet džiaugėsi, 
kad Lietuviai yra geri šios 
šalies piliečiai ir nepamiršta 
savo Tėvynės. Sakė, aš norė- 
čia, kad tos dvi tautos sutiki
me gyventų, bet kad Lenkai 
lenda Lietuvon, norėdami ją 
pavergti,t tai Lietuviai visas 
jiegas turi pavartoti, kad ap
ginti nepriklausomybę. Baigo
je linkėjo pasisekimo Lietu
vos kovotojams ir t. t.

Po majoro kalbos Kenoshos 
choras, kurį veda p. Kailiu
kai tis, vėl padainavo “Ant 
tėvelio dvaro”, “Už jūrių, 
marių”, “Užmig, užmig.”

Gerb. kaimynai kenoshiečiai 
ne tik savo prielankumu, bet 
ir maloniais balsais pridavė' 
mums daugiau energijos ir 
lietuviškos dvasias. Už tokį 
draugišką patarnavimą Ke
noshos Šv, Petro parapijos 
chorui tariame širdingą ačių. 
Ne tik mes, bet ių Racino ma
joras buvo nus'tebintas ir 
džiaugėsi tokiuo, gražu daina
vimu ir tvarkingu Lietuvių 
apsėimu.

Antras kalbėtojas buvo ku
nigas A. Daugis. Jis pasakė 
gražių, patrijotinę ir jausmin
gą prakalbą; kvietė k uodau
giausia duoti Lietuvai pagel- 
bos perkant ginklus ir sutei
kė daug naudingų nurodymų. 
Nupiešė klausytojams apie 
Lenkųdaromas nedorybes ir tt.

Trečias kalbėjo p. K. Jur
gelionis. Jo kalba klausyto
jams padarė gerą įspūdį, nes 
prirodymai buvo paremti tei
singumu. Dideliais aplodis
mentais buvo apdovanotas.

Ketvirtas kalbėjo Dr. C. 
Kasputis. Jis piešė šių dienų 
liūdnus įvykius, kaip tėvynės 
sūnus kovoja su žulikų gau 
jomis. Priminė, kad Lietuvių 
nukauti} yra apie 4,000. Tas 
kalbėtojo pasakymas klausyto 
jus išvedė iš kantrybės. Ir 
nereikėjo daug raginti, nes 
sujudo susirinkę Lietuviai 
vyrai pirkti kanuoles, kulkas 
valdžius ir šautuvus, o mate 
rys paraką ir šovinius!

Sudėjo aukas ant tėvynės 
aukuro tie tėvynės sūnus:

M. Kasparaitis vienas pa
klojo $150. Reiškia, vienas nu
pirko kulkasvaidį.

Po $50: Donatas Jackus, Jo
nas Ryškus, Antanas Šimkus 
Steponas Sinkevičia.

Tadas Beleckis $25, Anta
nas Klapaitauskas $23, Jonas 
Renkela $21.
•Po $20: Antanas Mickevi

čius, Juozapas Staponas, Sta
sys Urbonas, Antanas Jalins
kas, Petras Atkučiunas.

Po $10: Povylas Čepokenas, 
B. Vasčikunas, A. Milemas, 
M. Bardauskas A. Kumpis, M. 
Lukienė, J. Uginskas, St Še
pikas, J. Žutautas, Pr. Radze
vičia, P. Staponas, J. Bagdo
nas, St. Pasauskas, A. Gobis 
Arig. Daukšus, T. Ramanus- 
kas, T. Žezminskas, Pov. Ka
raliūnas, P. Žutautas, Leo 
Taujenis, Ant. A. Gudžiūnas, 
Ant. Gudžiūnas, A.. Ručinis, 
K. Letvinas, Ad. Simanavi
čius, Kaz. Šapalas, Ant. Dar 
kintis? J. Bakutis, M. Vijūnas 
A. Simanavič, Joe Rumbutis 
Ant. Pasauskas J. Pilipavičius 

Po $5: M. Balse vičia, P. Či- 
jauskas, T. Varanis, B. Tale- 
vįęia, Leo. Gedčius, N. N. 
Brazas, Ona Milesnienė, P 
Rugis, A. Žvinskas, M. Digris, 
P. Venskus; K. Bagdonienė 
A. Bobelis, Juoz. Gliebis, A

Chicagos, Tll), J. Žukauskas, 
K. Norvaiša, K. Radzevičia, 
Ad. Tvirbutas, J. Kesminas, 
J. Mežinis, J. Vaičkus, Ag. 
Zizminskaitė, D. Daukšus, A. 
Liutkevičia, J. Balčaitis, J. 
Paulauskas, M. Leudanskas, E. 
Aigelis. (Pabaiga bus).

M. Kasparaitis.

Tuojau reikcHnga mergaitė, kuri 
moka grajitt vurgonus (nu pėdalale) 
Ir mokinti jfhorų. Pageidaujama tl- 
noti anglų ir nors vienų slaviškų 
kalbų (rusiškai arba lenkiukai). 
Darbas lengvas: dienomis Office, ryt- 
mėčlals pagrajitl bažnyčioj, o vaka
rais (du sykiu savaitėje) pamokinti 
chorų. Ūkiškais kreipkitės:

Kun. A. Janušas,
R. D. 24 Bos 109 So. Akron, Ohlo. 
P. S. Gali atsišaukti ir vaikinas

Paieškau aeno žmogaus ant farmo 
prie poro karvių ir poro arklių at
sišaukite greitu laiku.

. S. P. Kazlauskas
4682 6. Ashland Avė. Chicago.

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

J. A. POŠKA 
4433 So. Campbell AveK 

Tel. McKinley 5608

Ant pardavimo medinis namas, 
saliunas su fixtures po ųum. 3200 
Auburn Avė. Atsišaukite

2046 L y man Str.

NAMAS SU BIZNIU
Parsiduoda: 3 augštu mūri

nis labai geram stovije 4 pa
gyvenimai ir Storas sn visu 
saliuno bizniu; ant Halsted 
St. vieta apgyventa daugiau- 
sei Lietuviu. Parduodu pi
giai arba mainau ant mažės 
ne namo be biznes bile geroj 
vietoj. Priežastis pardavimo 
ir Platesnes žinias atrasite 
ant vietos.

S. SLONKSNIS,
3357 South Halsted Street 

Phone Blvd. 5009

A. + A.
ANTANAS METRIKIS

41 metų amžiaus mirė 
Lapkričio 16 d. 3 vai. po 
pietų. Paėjo iš Kaltinie- 
nų miestelio Tauragės ap
skričio Kauno Red. Ame
rikoje išgyveno 16 metų. 
Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Juzefą, tris sū
nūs. Antaną, Juozą ir Sta
nislova ir dukterį Zofija. 
Laidotuvės įvyks Suba 
toje Lapkričio 20 d. 9 vai. 
ryte iš namų 1804 W. 47 
St. į šv. Kryžiaus bažny
čią o iš čia po pamaldų 
bus lydėta į Šv. Kazimie
ro kapines. Giminės, pa
žįstami ir visi kaimynai 
užprašomi dalyvauti lai
dotuvėse moteris.

Juzefą, sunai Antanas
Juozas, Stanislovas ir 
duktė Zofija Metrikiai.

A. PETRATIS 8. FABIJONAS
A. PETRATIS & CO. 

Mortgage Bank
RE AL E8TATE—INSURAHCB

European American Bureau 
Siunčia Pinigus, Parduoda

\ IadvokortM 
NOTARIJršAH

80» W. tttb $>. Chicago, IU. 
Telepbone Bonlevard 911

■■■■■■■■i

Įžanginę prakalbą sakyti pa 
kviestas majoras Wm. H. Am- Seza, T. Putna, J. Atkųčiu- 
atrong. Savo kalboj jie ne- na.*, Kleofas Jurgelionis (iš

Dr. L E. MAKARAS
Lletuvys Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10900 Ho. Mlohigan Avė.,

i ai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 
plet, 6: *0 Iki 1:10 vakare. 

Residenelja: lOttO Perry Ava,
Tol- Pvllman 842

4 r

Nepaprastas 3.95 SiutuMM rBMMM
Išpardavimas!

Nusipirk viena iŠ musų vilnonių siutu ar overkotu re- 
gulare kaina $39.85 o mes prie to dar parduosime kita 
overkota ar siutą tos pačios rųšies tiktai uiž $3.95.

Vyrų Geros Vilnos
SIUTAI arba OVERKOTA!

Padirbti dėl Jus mieros tik už

Arba nusipirk viena iš mjisų $46.85 siutu ar overko
tu ir gauk kita siutą ar overkota tos pačios rųšies už 
$6.95.

Šis pasiulijimas yra bona-fide kiekvienam atvejui. 
Jis reiškia ką jis sako.

Du siutai, du overkotai arba siutas ir overkotas tik
tai už biskuti daugiau kaip vienas.

Nusipirk abudu sau, arba atsivesk savo dranga ir a- 
*budu nusipirkite po viena.

ATDARA SUBATOMIS IKI 10 VAL. VAKARE.

Scotch Woolen Mills
17 S. Clark St.
Į pietus nuo Morrison Hotel

Copyright 1020 by Kchoteli Woolen Mills, Chicago, lUinois.

s

! -------------- —
■ MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU

j LIBERTY BONDSUS
Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite ‘ 
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu

■
Baltic States D«v<

35 South Dearborn Str.,
Corporation
Chicago, Illinois.

CUNARDLINE
I

HAMBURGĄ IR LIEPOJQ
Per Anglija 

Acquitania.............. Lapkr. 23

Trečia Klasa kainuoja
Hamburgą .................... $125.00
Liepoju ......................... $145.00
Pridedama $5.00 Karės Taxu.

Atsišaukite į arčiausia 
Cunard Agentą.■HMMHMMMtfMMH

■ DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ

g Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios 
g mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 
M pilna eile moterų ceverykų

nuo $5.85 iki $14.00.

YICTOR SHOE STORE
4719 S. Ashland Av. Chicago

L

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, inc.
S. S. “SUSQUEHANNA”

Iš New Yorko tiesiai Į

>«■■■■■ IL DA“""",
3140 South Halsted Street Chicago, Illinois.

Vienintelis Didelis LietuviųTeatras
Scenon Statomi Puikus

Vodiviliai ir Kintamieji Paveikslai
Aktai mainomi 4 sykius į sąvaitė:

Panedėliais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms.

Nauji Paveikslai Kas Vakaras.

Įžanga: BALKONAS 17 centu, APAČIOJ 28 centai.

BREMEN ir DANZ1G
Išplaukia Gruodžio 30

Kambarėliai i Bremen nuo $185 iki $Ą1O į Danzig $200 iki $225 
Trečia kliasų į Bremen $120 j Daazig $130 

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

H. CLAUSSENIUS & Co. Generale Vakarine Agentūra 
100 N ori h La SaUe Street, Chicago, IU.

MUZIKA

Skausmus ir gėlimus nutildo

4/
PAIN-EXPELLER

Vaizbešėnklii nžreg. 8. V. Pat. Oflm.

DRAUGAS REIKALE

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Tel. Canal 6222
Res. $114 W. 42nd Street

Tel. McKinley 4988

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILIANOI8 
Telefonas Yards $082 

Valandos: — 8 Iki 11 IŠ ryto:
6 po pietų iki 8 vak. Nedėllo- 
mls nuo S iki t Tai. vakare.

S3P

Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 So. Halsted Street

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 1 Iki 4 
po plot 6 lkt 9 vakare.

Dir. C. Z. Vezellūs
LIETUVIS DENTISTAS 

balandos: nuo 9 ryto iki 9 vak j 
Seredomla nuo 4 lig 9 vakare 
4712 80. ASHLAND AVENUB 

arti 47-tos Gatvės

54-
Telefonas Boulevard 9199

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

3881 South Halsted Street
Valandos: 9—12 A. M.

1—8; 7—8 F. M.

BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas..
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.

Mokinama įvairių muzikos šakų. Užsirašyti galima bile kada.
3259 Cc-e. tiki:?. Street Chicago, Hl.

Telefonas Boulevard 9244

Carter’s Little Liver Pilis
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba

Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems
Tikras tori pasirašyma. ■

ARTER’S iron pills
Jums pagelbės, pamėginkite £

Maža Pigulka
Mažas Dosas

Maža Kaina

Kraujai. netarintlu Gelrltea 
yra prieina! tini UhlKkoilų 
vaidų.

REGISTRACIJA. '
Visų Amerikos Lietuvių Ex-Kareivių

Visi Amerikos Lietuviai ex-karcivlal kurie tik esate tarnavę karėj 
užsiregistruokite prisiųsdami savo varda ir pravardė ir kur tbrpavaf, 
nes j trumpų laikų visi žinosite kiek Lietuvių tarnavo karuomanA. 
Yra Reikalinga ne mažiau kaip tūkstantis liuosnorių Lietuvių ka
reivių suvažiavimui Washington, D. C. Lapkričio mėnesi bus pažymėta 
suvažiavimo diena prlešpat atidarymų Suv. Valst. Congreso—labiau* 
šiai tie reikalingi kurie tarnavo frontuose ir tie kurie gyvena netuU 
Washingtono kad galėtu pasiekti tų miestų savo lėšomis, nes <ik tada 
mes pasimatysime su musu gerbemu Pres. Wilsonu — Visi rsglstrų®. 
kltės rašydami "taip" kurie esate lluosuoriai 1 Washlngtonų, PrtpQ> 
dę iškarpų ir siųskite šio adresu:

The Lithuanian Ex Soldier Independent Socidty 
Heftd-Qu. 3402 So. Halsted St. Chicago, IU.

Kareivių ' Suvažiavimas Del Liet. Pripaž.
Vardas ................................................ .. Pavardė
Ar Buvai Froųte 
Koki Laipsni Turėjel 
Adr

r1
S■

IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII
Keaid. 1189 Independence Blvd. 

Telefonas Van Buren 294

DR. A. A. ROTH,
Rasas Gydytojas Ir Chirurgas 

HpeetjaUstas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų

VALANDOS: 10—11 ryto* 2—-S po 
pietų, 7—6 vak. NedėllomU lik—1$ d. 
Ofisas 8354 So. Halsted St., Chloago

Telefonas Drover 9693 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

S
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DRAUGAS
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Penktadienis, Lapkr. 19, 1920

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES, paduota valstijos po

licijos PLENAI.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
- - KOLONIJŲ.

RENGKIMĖS LABD. SĄ GOS 
1 SEIMAN.

Šeštadienis, Lapkr. 20 d., 
Šv. Feliksas Vai.

Sekmadienis, Lapkr. 21 d., 
Šv. Pan. Mariojs atn.

Susirinkime reprezentuota 
miestų.

70

VIRŠUTINIS, TRAUKINIS 
NUŠOKO NUO BĖGIŲ.

Daug žmonių pasivėlino į 
darbus.

Viršutinio Metropolitan ge
ležinkelio šakoje Gnrfield 
Park vienas traukinis vakar 
ryte važiuodamas nušoko nuo 
bėgių.

Važiavusieji žmonės smar
kiai supurtyti, bet nei vienas 
nesužejstas.

Daugeliu žmonių pasivėliųo 
j darbus. ,
ja

Policijos viršininko Fitz- 
morris įsakymu iš policijos 
tarnybos prašalintas tik ke
lias dienas policmonavęs 
Walter Hennessey, 1505 Wę- 
lls gat.

Jis buvo suareštuotas kėb
line betvarkės ir intariamas 
[plėšime. '

Matyt, bus svaigalų auka.

AISRAS IŠVARĖ GATVĖN 
- 6 ŠEIMYNAS.

Apartamentiniuose namuose 
nura. 1411—13 East 67 gat. 
ilo gaisras, šešios/ šeimv- 
buvo priverstos bėgti gat-

Gadsras, sakoma, pakilęs 
baisemente nuo krūvos inkai- 
tilsių -anglių. Gaisrininkai 
vandeniu ulžliejo visų narni) a-
paėių.

• nJŠ UPĖS IŠTRAUKTAS MO
TERIŠKĖS LAVONAS.

N

Ties IVebster avė. tiltu iš n- 
pės ištrauktas moteriškės la
vonas. Sakoma, tai busianti 
Anna Sawatski, 28 metų, ne
žinia kur pragaišus! Lapkri- 
čį 8 d.

Illinois valstijos komercijos 
butas yra sugalvojęs, kad Si
tai valstijai būtinai reikalin
ga turėti valstijinė policija. 
Kai-kurios valstijos tokių po
licijų turi. Musų žmonės tų 
policijų vadina kazokais.

Anų dienų paminėtas butas 
turėjo metinj susirinkimų Sho- 
nnano viešbutyj. Dalyvavo a- 
pie 300 žmonių. Buvo apie 70 
reprezentantų iš kitų miestų.

Prie tos progos susirinki
me buvo prisiminta- ir reika
lingumas policijos Illinois val
stijai ir kitoms.

Tos policijos reikale kalbė
jo Micbigauo valstijinės poli
cijos viršininko padėjėjas, ka- 
pitonas-adjutantas > Ralpli C. 
Strope.

6is patarė Illinois valstijai 
įsigyti policijų. Sakė:

“Musų konstabuliariai (val
stijinė policija) praktikaliai 
yra liuosi nuo politikos inta
kus. Musų vyrai nepriklauso 
nuo piliečių balsavimo ir tas 
balsavimas nepaliečia jų pozi
cijų. Legislatura juos skiria. 
Praeitais metais Micliigano 
valstijoje, neskaitant Detroito, 
apiplėštos 6 bankos. Trijuose 
atsitikimuose valstijinė polici
ja privertė piktadarius pa
mesti savo grobius. Kituose 
dviejuose — plėšikai suimti. 
Gi vienam atsitikime mums 
pervėlai buvo pranešta.

“Musų organizacija yra ap
draudusi kai-kurias darbo 'įs
taigas, kurioms grūmojo sve
timšaliai 1917 metais. Kuo
met Micliigano valstija ap- 
sausinta, valstijinė policija 
daugiajjsia darbuojasi tuo 
klausimu. Darbas duoda gerų 
pasekmių. Visi poliemonai an- 
tdrizuoti būt šerifo pagelbi- 
ninkais bile kurioj valstijos 
dalyj.” I*
Manoma, kad komercijoj bu

tas pasidarbuos įvesti tuos ka
zoku*. Darbas prieš tai smar
kiai protestuoja.

Svarbus Pranešimas.

Šiuomi primename visiem.* 
gerbiamiems Labdaringos Sų- 
gos nariams, draugijoms, jų 
atstovams ir pavieniams gar
bės nariams ruoštįes Labda
rybės Seiman, kuris įvyks 5 
ir 6 dienose Gruodžio mėn., 
1920 m.,' Apveizdos Dievo pa- 
rap. svetainėje, prie Union 
Avė., ir 18-os gatvės, Cbicago, 
TIK Privažiuoti galima Hals- 
ted ir 18 gatvekarais.

Seimas prasidės sekmad., 
Gruodžio 5 d., 2:00 vai. po 
pietų. Seimo vakaras, užsida
rius pirmos dienos sesijai, 
bus 7:30 vai. vakare toje pat 
svetainėje.

Vakaro programa bus: “Liz
das naminio liūto”, drama tri 
juose veiksmuose. Veikalų 
vaidins Lietuvos Vyčių 13 
kuopa. Programoj dalyvaus iy 
pasižymėję asmenys, k. p. K. 
Sabonis su savo žmona.

Gruodžio 6 d. Seimo antra 
sesija prasidės 7:30 vai. va
kare ir trauksis iki užbaigai.

Visų dr-jų atstovai, atsto
vės prašoma išanksto prisiųs
ti mandatus su įnešimais, pa
tarimais bei klapsimais šituo 
adresu: S. Jucevičia, 726 W. 
18-th St., Chicago, III.

Nuo pavienių garbės narių 
mandatų nebus reikalaujama.

Kadangi Seamas jau arti, 
tad prašoma paskubėti su vi
sais įnešimais. \

Pastaba: Gerb. visuomenė 
teiksis paaukoti šį-tų Labd. 
Sų-gos seimui, kad padengus 
nuostolius išėjusius iš reikalo 
panaikinti atspaustus tikietus 
ir kitus mažmožius delei par- 
mainimo svetainės.
- Visais seimo reikalais rei
kia kreipties: S. Jucevičia, 
726 W. 18-th St., Cbicago, ,111.

Seimo reng. komisija:
S. Jucevičius,
B. Nenartonis,
A. Bislis. -

Girdisi, kad Westsidės Lie
tuvių draugijos savo susirin
kimuose daro nutarimus ir 
renka aukas tėvynės gynimui 
(! ražu butų, kad nei viena 
draugija nepraleistų susirin
kimo, kuriame nepadarytų nu
tarimo paskirti keliasdešimts 
dol. iš iždo ir savo narių tar
pe rinkliavos. /

Gražų pavyzdį rodo p-lė A- 
nastazija Tonikiutė, čia augu
si Lietuvaitė ir lankiusi Auš
ros Vartų parapijos mokyklų. 
Ji taip persiėmus tėvynės mei
le eina sysirinkimuosna, 
prakalba į žmones ir ragina 
aukoti, kad narsi mus karuo- 
menė į skutus sudirbtų plė
šikus Lenkus. Visi mes turi
me taip dirbti.

Prie progos pranešu, kad 
kurie esate pirkę L. L. P. bo- 
nų ir da pilnai neišmokėję, 
pasistengkite išmokėti ir at
siimti bonų iš West Sides L. 
L. P. stoties komiteto.

A. L. Stakeliunas,
L. L. P. St. Įgal.

IŠ T0WN OF LAKE.

PAŠAUTAS PLĖŠIKAS.
KOMUNISTAI APKAL

TINTI.

mm

Išsigydyk Tas
J

Strėnas!

Į WESTSIDIE6IUS.

Broliai, seserys!

Keturi automobiliniai plėši
kai ties State gat. vakar ry
tmetį mėgino įsilaužti jubilie- 
rinėn krautuvėm

Policmonas Stiek en praeida
mas tai pamatė ir pradėjo 
šaudyti.. Plėšikai pabėgo. Po- 
licmonas tvirtina, kad vienas 
plėšikas pažeistas. Atrasta 
viena šūvio suskylėta kepurė, 
kėpurė.

UNIVERSITETAS TURĖS
NUOSAVĄ POLICIJĄ.

Teisėjo Landis teismo bute 
apkaltinti lietuviški komunis
tai už platinimų bolševikinių 
raštų, kuriais buvo kurstoyii 
darbininkai prieš teisotų Sūv. 
Valstijų valdžių.

Tie komunistai yra — John 
Jasinski iš Chicagos ir J. Ju- 
dis iš Herrin, III.

FARMERIAI ŠAUKIAMI 
PAKELTI STREIKĄ.

Čhięftgos univeršiteto “bu- 
siness manager” George p. 
Fairwaether pranešė, kad uni
versitetas suorganizuosiųs nu
osavų policijų — detektivns, 
kuriems bus pavesta apsaugo
ti mokintuvės plote gatves ir 
trobesius. Visi negeistini as
menys, sako, neturės vietos 
valkioties aplink universiteto 
trobesius. Be to bus žynius 
palengvinimas ITvde Parko 
policijai apsaugoti visų dis- 
ttiktų.

APKRAUSTYTAS SA-
LIUNAS.

Iš alimio po nurn. 4612 So.
|\ i nchester avė. plėšikai išne

ši 00.(1$ ir dnt $10.00 pnė-

Permažai jiems mokama už 
produktus.

Kansas City, Mo., Lapkr. 19. 
Snv. Valstijose farmeriai turi 
skaitlingų organizacijų. Jon 
priguli unijos farmerių augin
tojų javų, medvilnės, avių ir 
galvijų. Organizacija skaito a- 
pie 80,000 narių.

Pastaraisiais laikais farme
rių produktams taip menkai 
mokama, kad jie jaučiasi bai
siai nuskriausti. Sakoma, dėl 
to jie turėsiu milijardų dolie- 
rių nuostolių.

Tatai tos fermerių organi
zacijos lokalės unijos susine- 
šn ir aptaria klausimų visoj 
sslyj pakelti streikų — nepar
duoti nieko, kol nebus jiems 
mokama prigulinti už jų pro
duktus kaina.

Išmušė valanda, kurioje 
mes, westsidiečiai, visi turime 
subrusti, nes visus mus siekia 
balsas tėvynės, Lietuvos, atei
nantis iš anapus okeano. Bu
dina mus halsas ir musų tė
vų, brolių, seserų ir giminių, 
šaukiančių paramos jų kovoje 
už šalies laisvę, nes žiaurusis 
priešas Lenkas, iškėlęs vergu
vės kilpų taiko .užmesti jiems 
ant kaklo. Ar duosime tiems 
nedorėliams pavergti tėvynę 
ir savuosius? Ar neisime tėvy
nei pagelben? Ne, visi mes 
eisime ginti tėvynę, visi ko
vosime iki priešas nebus nu
galėtas.

Kadangi mes negalime su 
ginklu rankoje stoti eiįėsna su 
savo broliais, tat pagelbėkime' 
jiems pirkdami L. L. P. bo
nus, aukodami L. R. Kryžiui, 
Lietuvos Gynimo komitetui ir 
t. t.

Nors mes, westsidiečiai, ne
same užpakalyj pasilikę nuo 
kitų kolonijų, bet esant tėvy
nei pavojuj darbų ir duosnumų 
turime padvigubinti. /"

Gražiai nžsirekordavo west- 
sidiečiad Spalio 28 dn ne« ma
siniame susirinkime p. Melda- 
žio svetainėje tėvynės gyni
mui aukų sumetė $224.16. (Su
ma bus didesnė, nes aukos dar 
buvo renkamos).. Vėliau bus 
paskelbta, kiek išviso suau
kota ir kur to« aukos pasiųs- 
ta.

Ex-kareivių prakalbos.

Lapkričio 8 d. Elijošiaus 
salėje įvyko Ex-kareivių pra
kalbos. Žmonių susirinko ne- 
perdaugiausia, turbut lietus
pakenkė./

Kalbėjo Ad. AVaitches,* J. 
Elijošius, Dr. S. Naikelis ir 
Dr. C. Kasputis. Geriausia 
kalbėjo AVaitches ir Dr. C. 
Kasputis apie Liet. padėtį, jos 
vargus, Lenkų veržimusi Lie
tuvon ir tt. P-as J. Elijošius 
mažai kų teikėsi pasakyti; tik 
smarkiai ėmė užgaulioti ir vie
šai įtarti katalikų Tautos 
Fondų.Girdi, tas ir tas 
Tautos Fondo pinigais dvarus 
nusipirkęs, tas .ir tas moks
lus išėjęs ir tt. Paskui drabs
tė purvais ir kai-kuriuos ku- 
nigus-veikėjus, minėdamas jų 
vardus. Kliuvo ir kitiems ka
talikų veikėjams. \

Po jo kalbėjo Dr. Naikelis 
pamėgdžiodamasElijošiaus kai 
bų, kad, girdi, tai nors vie- 

>[jias iš biznierių taip drųsiai 
kalba.

Rinkta aukos. Surinkta virš 
100 dol.

Dūda.

SVARBUS PRANEŠIMAS 

Akademijos Rėmėjų Narėms.

šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos susirinki
mas bus nedėlioj Lapkričio 21 
d. 1920; Šv. Kazimiero Vie- 
nuolynę, lygiai 2 vai. po pie
tų.

Visi skyriai malonėkite pri
siųsti savo delegatės, nes yra 
labai svarbių reikalų svars
tymui. Malonėkite visos punk 
tualiai 2 vai. atsilankyti, kad 
butų galima tuojaus atidaryti 
susirinkimas. Valdyba.

TĖMYKITE!
Kensingtono Lietuviai ga

lite gauti nusipirkti “Drau 
gų” dienraštį pas p.

IG. TYŠKEVMIĄ 
314 E. Kensington Avė.

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas DldmlaatyJ 
29 So. D* Rali® Street 

Kambarin 816 Tel. Central 2684 
Vflandos: 9 ryto Iki 1 P« P>«4

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Karte Leavltt 8t. Tel. Canal 2552 
Valandos: nuo 4 iki 4 po piat Ir 

nuo 7 Iki 9 vakare

)

1

A R tau strėnas nuolatai skauda? Ar tau nuolatai diegą jas taip kaip rodos 
nsu peiliu raižytu? Ar bent mažiausias darbas tave taip nuvargina kad po- 
tam negali visai dirbti. Tavo priederme sužinoti kame priežastis ir tuojaus pra- 
dėti gydytis. Be abejonės kad tai tavo inkstai. Persidirbimas, šaltis gali būti 
priežastimi. Kuomet pradeda tau strėnas skaudėti ir galvoj svaigsta tai pirmu
tiniai ženklai, tavo inkstai nedirba reguliariai. Atgauk savo sveikata ir ja laikyk, 
nes tas gali atnešti tau daug nesmagumo! Pamėgink DOAN’S KIDNEY PILLS ku
rie atnešė tūkstančiui žmonių sveikata. Jie pagelbės ir tau. PASIKLAUSK A- 
P1E JAS SAVO KAIMYNO!

Skaityk ką sako šitie žmones
GIRIA DOAN’S. GERIAUSI VAISTAI. STRĖNOS DABAI SKAUDAMO

Antonio Rybakiewicz, farme- 
ris Munson Rd.t Morrisville, Vt. 
sako: “Aš vartojau Doan’s Kid- 
ney Pilis apie kokie trys me
tai atgalios kuomet mano strė
nos buvo labai skaudamos. Pey 
nekuri laika aš visai negalėjau 
dirbti. Mano inkstai dirbo la
bai nereguliariai. Išgirdęs apie 
Doan’s Kidney Pilis aš nuta

piau jas pamėginti. Man pagel
bėjo ir jas patariu visiems ku
rie kenčia vartoti.

Mrs. J. Apczynski, ^120 So. 
Wood Street. Chicago, III., sa
ko: "Per keletą mėnesiu aš la
bai sirgau, mana inkstai dirbo 
labai nereguliariai. Aš savo na
minio darbo negalėjau apsidirb
ti, aš visuomet jaučiausi nuvar
gus. Pradėjus man vartoti Do- 

'an’s Kidney Pilis tuojaus man 
geriau pasidarė, o dabar esu vi-__ r
sai sveika.’’

SKAUDĖJIMAS NESUGRĮŽO.

Mrs. Ma Pyszcsybska, 143 Townsend Str. Buf- 
falo, N.'Y? sako: “Aš turėjau skaudėjimus strėno
se ir buvau manius kad tai rumatizmas mane tarp 
kankina bet vėliau sužinojau kad mano inkstai 
negeram stovij. Man prirūdijo vartoti Doans Kid
ney-Pilis, pamėginau viena dėžutė, ir tuojaus Jau
čiausi geriau. Išvartojus keletą dėžučių visai pas 
veikiau ir skaudėjimas daugiau nesugrįžo.

r' s

Steve Cerda, Bessemer, Mich., 
sako: “ Septyni metai atgalios 
man strėnas labai skaudėjo, aš 
negalėdava pasilenkti, nei kojų 
apsiauti, nei nieko dirbti. Aš 
gulėjau lovoj nes kuomet pa
sijudindavau lai kaip peilis man 
durdavo. Mano inkstai dirbo ne
reguliariai aš turėdavau keltis 
apie du trys kartus ant nakties. 
Išvartojus keletą dežučiu Doans 
Kidney Pilis. jaučiausi daug ge
riau. Dabar jau galiu viską 
dirbti”.

NEI vienas pakelis nėra tikras Doan’s 
Kidney Pilis jeigu jis neturi kliav- 
lapio vaizbaženklį su parašu—“James 

Doan.”

DOAN’S
Kidney Pilis

Gaunamos kožnoj aptiekoj. 60c už dėžę. Foster-Milburn Co., Buffalo, N. Y.? Mfrs.

Phone Seeley 7439
DR. L M. FEINBERG

Gydo specialiai visokias vyrų ir 
moterų lytiškas Ilgas.

2401 Madlson St.. kampas Wės
tom Avė., Chicago. 

Valandos: 3—4 po piet: 7—9 vak.
8-
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Iškilmingos Prakalbos
=
=

—a
Tel. Yards 6666 Drover 8448
Dr. V. A. SZYMKEVICZ

Lietuvis Gyilyt®jas./Chlrurgas Ir 
Akušeres.

S2O3 S. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 Ir 
6—8 vakare Ned. 10—12 18 ryto.

S. D. LACHAWICZ
I.IETUVYS GRABORIU8

I
Patarnauju lal<Jotuv*»a koplRlauata. Rai-| 
kala maldSIu atalSauktl. a mana darbui 
bualta uiaanSdtntl. I

2814 W. 23rd PI. Chicago, <1I.|
Tel. Canal 9190

.. »•

RENGIA ATLANTIKO LIETUVIAI

Subatoj, Lapkričio 20,1920
Furėk Parko svetainėj 45 tos ir Princton Avė. 

Pradžia 7 vai. vakare.

Kalbės įžymus kalbėtojai apie Lietuvos padėjimą. 
Tai-gi meldžiame atsilankyti Atlantiko Lietuvius.

Visus kviečia Prakalbu Rengėjiai.
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