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Anglį a Reikalauja Priimti
Vokietiją Tautų Sąiungon

•* *

Tautų Sąjungos Taryba Imama
Nagąn dėl Vilniaus
* ________

Vilniuje ne “plebiscitas,” bet 
‘populeris žmonių pasitarimas”
VOKIETIJOS KLAUSIMAS 

TAUTŲ SĄJUNGOJE.

Vilniuje ne plebiscitas, bet 
“populerė konsultacija gy

ventojų.”

GENEVA, Lapkr. 19. — 
Pietinės Aprikos delegatas lor 
das Robert Cecil, kurs ana 
dieną smarkiai pasipriešino 
slaptąjai diplomatijai Tautų 
Sąjungos suvažiavime, vakar 
suvažiavimui indavė rezoliuci
ją, kad Tautų Sąjungos ta
ryba paskelbtų, viešai visus 
raportus, esamus jos žinybo
je, Lietuvių-Lenkų ginčų klau
sime.

Lordas sakė, kad T. Sąjun
gos suvažiavimas tik paklau
so paviršutinių tarybos infor
macijų. Ir tas pat suvažiavi
mas nežino, kaip dalykai sto
vi Lietuvių Lenkų nesutikimi! 
klausime.

Geneva, Lapkr. 20. — Ang
lijos delegatas George Nicoll 
Barnes Tautų Sąjungos suva
žiavime kalbėdamas ragino su 
važiavimą Sąjungon priimti 
Vokietiją ir kitus buvusius 
priešininkus.

Baimes pasisakė, kad jisai 
suvažiavime reprezentuoja An
glijos darbo žmones. Tr tasai 
darbas, kaip jam žinoma, sa
kė jis, reikalauja, kad Sąjun
gon būti! priimti visi buvu
sieji priešininkai be jokio at- 
idėl įojtęio. -
SAnglijos delegatas nurodė 
aktą, jog Vokietija jau daly

vauja įsteigime intemacijona- 
lio darbo biuro, kokį steigia 
pati T. Sąjunga.

Nepamiršę Vokietijos.

“Anglijos gyventojai,” kal
bėjo Barnes, “nepamiršo fak
to, kad centrai i nės imperijos 
buvo panardinusios Europą 
karau. Jie nepamiršo vargo ir 
išnaikinimų karo metu. Bet 
šiandie prieš mus stovi klau
simas,. kaip išgelbėti pasaulį 
nuo pragaišties. Tr todėl tuo 
žvilgsniu bendras veikimas su 
buvusiais priešininkais būti
nai reikalingas.”

Delegatas Barnes kai-ku- 
riuos vykinamosios T. S. ta
rybos atliktus darbus pagyrė. 
Bet aštriai nupeikė tarybos 
pasielgimą, kuomet Lenkai 
kariavo su sovietine Rusija.

Jis citavo Tautų Sąjungos 
įstatų 11 skyrių. Tame sky
riuje pasakyta, kad pasitai
kius karui, ar karo pavojui, 
tą klausimą privalo aptarti 
Tautų Sąjungos suvažiavimas, 
sušaukiamas tos tarybos.

Lenkų-bolševikų karo metu 
taryba tečiaus nei pati nieko 
neveikė, nei suvažiavimo šau
kė..

Nurodoma abelnoji padėtis.

Argumentuodamas, kad bu
vusieji priešininkai kuovei- 
kiaus butų priimti Tautų Są
jungon, Barnes nurodė į su
irusią ekonominę padėtį visam 
pasaulyj ir į anomalijas pi
nigų mainyme (kurse).

“Ka.s gi užvisdaugiaus rei
kalinga,” sakė Barnes,” tai 
padidinta visako produkcija ir 
pilnoji laisvė reikalų vedime 
tarpe visų šalių. Tie yisį rei
kalingi daiktai jokiuo budu 
nebus atsiekti, kaip ilgai pa
saulis bus pasidalinęs į dvi 
priešingas stovyklas.

“Tos visos šalys, kurios ne
bus leidžiamos susieiti su mu
mis vienon sąjungon, įsteigs 
nuosavą sąjungą ir tuomet mes 
turėsime išnaujo gryžti prie 
prieškarinės pavojingos įvai
rių sąjungų sistemos.”

Pabaigoje Barnes nurodė, 
kad pasaulis šiandie gali rei
kalus vesti ne su Europos ka
raliais, bet su laisvais žmonė
mis.

Santikių klausimas.

Tautų Sąjungos Nuvažiavi
mas aną dieną vienbalsiai pri
pažino šito suvažiavimo gar
bės . prezidentu Šveicarijos 
prezidentą Motta.

Prezidentas Motta vakar 
suvažiavime kalbėdamas pakė
lė klausimą, kokie santikiai 
gyvuoja Tautų Sąjungos ta
rybos su Tautų Sąjungos su
važiavimu.

Jis pareiškė, kad T. S. tary
ba savo veikimų raportus pa
davė T. S. suvažiavimui ne 
patvirtinti, bet tik informaci
jai.

Prez. Motta nurodė, kad 
taip neturėtų būt.

Podraug jis aštriai papeikė 
slaptą diplomatiją, nuo kurios 
talkininkai negali atprasti.

Aplenkiamas žodis “plebis
citas.”

Suvažiavimas paskelbė, kad 
! prie siuntimo karuomenės 
Vilniun viešpatijos nevartotų 

Įžodžio “plebiscitas,” bet “po
puleris gyventojų pasitarimas 
(consultation).”

Prancūzija su Belgija ofiei- 
jaliai paskelbė, kad sutiku
sios pasiųsti karuomenės bū
rius Vilniun.

Anglija su Ispanija tik pa
sižadėjo. Apie tai oficijaliai 
dar nepasakyta.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.
Geneva. — Tautę Sąjungos 

suvažiavimą Vokietija pain
formavo, kad talkininkai per
žengia Versali leso sutartį. Su
lig sutarties, talkininkai visas 
Vokietijos kolionijas turi pa
vesti valdyti Tautų Sąjungai. 
Bet talkininkai ligšiol to ne
padarė.

Washington. Senatorius Bo- 
racli iš Tdado Tautų Sąjungos 
suvažiavimų Genevoje pavadi
no imperijalistų suvažiavimu.

Praga. — Trečia diena čia

siaučia riaušės Čekų prieš Vo
kiečius. Čekai apgulę parla
mentą reikalauja išduoti ats
tovą Vokietį Dearn, kurs kal
bėdamas įžeidęs Čekų-Slovakų 
legijonierius.

Chicago. — Policijos virši
ninko padidėjo Alcock šoferis 
nušovė vieną plėšiką, kuomet 
tasai su keliais kitais savo sė
brais mėgino atimti automo
bilių.

x 500,000 TONŲ BULVIŲ.

Purdue universiteto, Lafoye- 
tte, Ind., žemdirbystės instru
ktorius Gardner pranešė, kad 
per metus Amerikoje suvarto
jama 500 tūkstančių tonų bul
vių.

Cook apskričio komisijonie- 
rių prezidentas Reinberg pas
kelbė, kad ateinančiais metais 
apskritis arba turi sumažinti 
skaitlių darbininkų arba vi
siems darbininkams sumažinti 
užmokestį nuo 20 ligi 30 nuoš. 
Kitaip nebusią jokio išėjimo.

BAVARIJOS MONARCHIS- 
TAI PASIRENGĘ SUKILI-

MAN.

Sakoma, tenai ir Lu- 
dendorffas veikiąs.

Munichas, Bavarija, Lapkr. 
19.— Bavarijai grūmoja re
voliucija. Tai revoliucijai vis
kas, kas tik reikalinga, paruo
šta. Yra vyrai, armotos, pini
gai, vadai ir net generalis 
štabas. Tik laukiama ženklo.

Šiuo kartu čia revoliucija 
grūmoja ne kokio kairiojo 
sparno žmonių, kaip tai yra 
buvę pirm poros metų. Bet 
dešiniojo sparno arba monar- 
cliistų revoliucija. Monarehis- 
tai turi čia, Bavarijoje, tris 
siekius.

Pirmiausia, Bavariją nori
ma padaryti nepriklausoma 
viešpatija, taigi porima visai 
atskirti nuo Vokietijos impe
rijos.

Paskui, šalyje įsteigti re- 
genturą. Gi kuomet gyvento
jai apsimalšintų, sugražinti 
karalių.

Pagaliaus, sąjunga ar su
tartis su Prancūzija, kuri gva- 
raiituotų Bavarijai nepriklau
somybę ir tuo keliu šalis pa- 

siliuosuotų nuo begaliniai di
delių pokarinių mokesčių, ko
kias turi vilkti Vokietija.

Šiandie Bavarijos valdyto
ju yra Dr. Eschericb, įsteigė
jas naminės (piliečių) Bavarų

LENKAI IMA PATAIKAU 
TI BOLŠEVIKAMS.

Pasižada pasitraukti iš neut- 
ralės juostos.

Berlynas] Vokietija, Lapkr. 

20. — Lenkijos delegacijos 
pirmininkas Jan Dąbski atke
liavo Rygon Lapkr. 13 ir tuo- 
jaus atlaikė konferenciją su 
bolševikų delegacijos pirmi
ninku Joffe. Tos konferenci
jos pasekmėje pasirašyta po 
protokolu, kad ligi Lapkr. 19 
d. Lenkų karuomenė bus at
šaukta iš neutralių žemės plo
tų.

Joffe be jokios atodairos da
vė vėjo Lenkams, kad tie ne
pildo armisticijos sutarties. 
Nes Lenkų karuomenė visur 
įsibriovusi į neutrales zonas 
(plotus) ir tenai jaučiasi kaip 
namie. Jis pasakė, kad Mas
kvos valdžia nereikalaujanti 
jokių Lenkų išsisukinėjimų, 
bet reikartaujant tiktai tikros 
taikos. Bet jei Lenkai vienaip 
kalba, gi kitaip elgiasi, jų pa
sielgimas bus nepakenčiamas.

Taika ar karas.

Toliaus Joffe Dąbskiui pra
nešė, kad pirm pradėsiant ves
ti taikos tarybas, dėl ko Ry
gon yra suvažiavusios abiejų 
pusių delegacijos, Lenkai pir
miausia tusi atsakyti į klau
simą, kaip Varšava atsineša 
į Petluros ir Balakovičo kei
kimus. Būtent, turi atsakyti, 
ar jiems prielankiauja, ar su 
jais neturi nieko bendra.

“Sulig padaryto Rygoje su
tarimo,” sakė Joffe, “Lenki
ja gali atšaukti armisticiją. 
Sovietų valdžia reikalauja 
Lenkų pasakyti atvirai, ar jie 
nori taikos ar karo.”

milicijos, kurios busią apie 
100,000 vyrų;

Escherich yra atviras mo
narchijos šalininkas. Ta mili
cija kituomet buvo organizuo
jama apsisaugoti komunistų 
sukilimų.

i
Turi parėmimo.

Užpakalyje Fscbericho sto
vi grupė senojo Vokiečių šta
bo oficierų. Ta grupė pasiren
gusi paremti bile kokį monar
chistų pakilimą.

Tos grupės priešakyj stovi 
gen. Ludendorff. Jis persikėlė 
gyventi Bavarijon ir čionai 
lukeriuoja.

Talkininkų komisija išgink- 
lavinio reikalais nesenai buvo 
pasiuntusi Berlynan notą. Pa
reikalauta, kad Bavarijos mi
licijos organizacija butų nu
ginkluota ir demobilizuota.

Eschericb atsisakė klausyti 
tos komisijos. Taip ligšiol vis
kas ir pasilieka posenovei.

Bavarijos milicija savo or
ganizatoriui ir vadui Fsclie-
richui stipriai atsidavusi.%
Su streiku bus pradėti žygiai.

Bavarijoje jau senai žada 
pakelti generalį streiką dar
bininkai socijalistai ir komu
nistai.

Milicija tik laukia to strei
ko. Nes tuomet ji pakiltų 
prieš streikininkus ir Fsche- 
rich su savais šalininkais tu
rėtų progos apvaldyti šalį, su

Lenkas užsigina.

Dąbski užgynė, kad Lenkija 
remtų Petlurą arba Balako
vičą, veikiančiuosius prieš so
vietinę Rusiją. Jis pasakė, 
kad Lenkija nusprendusi ir 
vieno ir kito kareivių būrius 
nuginkluoti, jei tie pereitų 
Lenkijos teritorijon. »

Gi kas link neutralių plotų, 
Dąbski pažymėjo, kad Lenkų 
karuomenė per klaidą buvo 
inėjusi į tuos plotus.

Joffe pažymėjo, jog sovie
tinė valdžia netiki, kad Lenkai 
galėtų persiskirti su Petlura 
ir Balakoviču, kaipo nuosa
vais padarais ir pareikalavo 
kategorinio atsakymo, ar Len
kų karuomenė bus atšaukta iš 
neutralių plotų, kur bolševi
kai pakelia puolimą prieš Pet
lurą ir Balakovičą.

Sutiko su bolševikų norais.
Dąbski neturėjo kaip atsa

kyti. Jis pareikalavo duoti 
jam laiko susinešti su Varša
va. Pripažinta jam viena die
na.

Lapkr. 14 vakare . Dąbski 
pranešė gavęs iš Varšavos in
strukcijų pasirašyti po proto
kolu, sulig kurio Lenkų ka
ruomenė ,į penkias dienas at
šaukiama iš neutralių plotų.

FARMERIŲ FEDERACIJA 
TURINTI DAUGIAU MI

LIJONO NARIŲ.

“American Farm Bureau” 
federacija skaitanti šiandie 
daugiau milijono narių. Taip 
tvirtina tos federacijos pre
zidentas J. R. Howard.

Kiek žinoma, ta federacija 
tariasi pakelti streiką — ne
parduoti pigiai niekam savo 
produktų.

griovus šiandieninę valdžią. '
Kuomet butų įsteigta nau

ja valdžia, Bavarija lengvai 
galėtų pasiskelbti nepriklau
soma. Nes turi skaitlingą mili
ciją. Tai butų jos nuolatinė 
veikiančioji armija.

Visoje Bavarijoje plečiasi 
Prancūzų intaka. Prancūzų di
plomatijos centras yra vietos 
Prancūzų pasiuntinybėje.

Prancūzų agentai darbuoja
si už tai, kad Bavarija kuo- 
veikiaus atsimestų nuo Vokie
tijoj. Žadama reikalinga pa- 
gelba.

Ludendorff priešginiauja.

Nors Vokietijos gyventojai, 
išėmus Prūsiją, didžiai prieši
nasi, kad sostan sugrvžtų Ho- 
lienzollernų dinastija, tečiaus 
už tos dinastijos gryžimą kar
štai stovi gen. Ludendorff. 
Taigi jis ir yra priešingas su
manomai Bavarijos nepriklau
somybei.

Ludendorff palaiko monar
chistų veikimą ir patsai tuo 
tikslu daug veikia, bet jis no
ri, kad Vokietijos imperija 
nebūtų skaldoma į dalis. Tai 
skvarbiausias jam daiktas.

Jis yra persikėlęs Bavari
jon, kad paremti monarchistų 
sukilimą, ir kad neleisti Bava
rijai atsimesti nuo federativės 
Vokietijos. Žinovai tvirtina, 
kad Ludendorff mėgintų pa
tekti į Bavarijos regentus.

Lietuva Dėkoja Tautos Fondui
KABLEGRAMA IŠ KAUNO, spirtis tenai apkainuojama.

KAUNAS. Urbanavyčiui, 50 
— 6th st. So. Boston, Mass.

Gavęs iš Tautos Fondo 
459,239 auksinus Lietuvos 
Gynimo reikalams, siunčiu 
širdingiausią padėką bro
liams Amerikiečiams už tą 
didelę paspirti, kurią sutei
kėte šiuo krūtinguoju mo
mentu narsiai kovojančia^ 
Tėvynei Lietuvai. Tėvynė 
Jums dėkinga ir dar daug 
nuo Jūsų tikisi.

STULGINSKIS, einąs pa
reigas prezidento.

TAUTOS FONDAS ATLIE
KA SAVO PRIEDERMES.

Viršminėta kablegrama lu
pomis paties Lietuvos Prezi
dento paliudija, kad Tautos 
Fondas pildo savo priederme 
kas dėl gelbėjimo Tėvynės 
Lietuvos. Vajus vOsdar tik 
pradeda įsisiūbuoti, o jau mil
žiniška suma, išnešanti beveik 
pusę milijono auksinų, buvo 
pasiųsta Lietuvon, kad davus 
paspirties kovojantiems užMai 
svę musų Didvyriams. Iš karš
to dėkingumo, kuris veržte 
veržiasi iš lupų Lietuvos Pre
zidento Stulginskio, galima 
manyti, kaip tokia stambi pa-

KARALIENĖ MOTINA YRA 
GRAIKIJOS REGENTĖ.

Gal veikiai Graikijoje bus 
pravestas plebiscitas.

Londonas, Lapkr. 20. — Iš 
Graikijos sostinės Atėnų pra
nešta, kad regentas admiro
las Coundouriotis, atsistatydi
no iš regento vietos ir jo vie
tą užėmė karalienė-našlė 01- 
ga, buvusio karaliaus Kons
tantino motina.

Jinai tuojaus į Graikijos gy 
ventojus paskelbė manifestą, 
pažymėdama, kad užimanti tą 
vietą teisėtai, nesant namie jos 
sunui Konstantinui.
Proklemuota generalė amnes

tija visiems politikiniams nu
sižengėliams. Tūkstančiai žmo 
nių paliuosuota iš kalėjimų..

Pisako.jama, kad karaliaus 
Konstantino gryžimo klausi
me plebiscitas įvyksiąs arti
miausiomis dienomis.

Yra žinoma, kad talkinin
kai, mėgins priešinties kara
liaus Konstantino gryžimui.

KALTINAMI TRYS POLICI
JOS KAPITONAI.

Federalis agentas Kilcourse 
pranešė, kad svaigalų ratan 
be paprastųjų poliemonų įve
liami dar ir trys policijos ka
pitonai. Už tai ir jiems grū
moja federalis kalėjimas.

Bet policijos viršininkas ne
tiki tiems agento pasakoji- 
matus. Sako, šiandie papras
tas daiktas kritikuoti polici
ją. Todėl ir agentas skelbia 
visokius daiktus.

ORAS. — Gražus oras šian
die ir rytoj; vidutinė tempe
ratūra. i

Ar gi nemalonu visiems Tau
tos Fondo rėmėjams girdėti, 
kad jų aukos jau pasiekė tik
slą ir šiuo momentu jau va
duoja Tėvynę nuo jos žiaurių 
puolikų? Antra gi vertus, ar 
ne gėda visiems Tautos Fon
do engėjams, kurie ardydami 
jo pastangas sumažino aukas 
Tėvynės paspirčiai siunčia
mas? Kad ne jų šmeižtai ir 
partijos priešingos agitacijos, 
Lietuva šiuo momentu jau bu
tų turėjusi ne pusę, o visą mi
lijoną auksinų nuo priešų ap
siginti. Ant kieno dabar pe
čių krinta atsakomybė už Lie
tuvos gelbėjimo sutrukdymą?

Bet — mes nepasiduosime! 
Kaip musų Broliai Tėvynėje 
tarė žodį: “Nepasiduosime!”, 
taip ir mes čionai, nežiurė-; 
darni pavydo, šmeižtų, o gal 
ir išdavystės, — nes agitacy
ja prieš Tautos Fondą labjj 
neskaniai atsiduoda lenkys^ 
raugalu,— mes nenusileisdj 
rankų darbuojamės ir tol 
kad Lietuvą dar gausi? 
šelpus, ko iš musų Jikisj 
Lietuvių tauta per savo' 
zidento ilupas. Taigi padvigu
binta energija toliau \varyhi- 
me Lietuvos šelpimo darbą!

Kun. K. Urbanavyčius,
T. F. Pirm.

1 TT'iTJrgafe*

SURINKTA PER 400 00L. 
AUKŲ.

(“Draugui” telegrama).
Grand Rapids, Mich., Lapkr.

20. — Vakar vakare čia per 
gerb. kun. H. Vaičuno prakal-. 
bas surinkta suvirs 400 dol. 
aukų Lietuvos laisvės reika
lams.

500 RADIKALŲ BUS DE
PORTUOTA.

Aišikinania apie susivėlinimą;

Washington, Lapkr 20. — 
Darbo departamente paskelb
ta, kad daugiau kaip 500 Ru
sų radikalų turi būt deportuo
ta iš Amerikos Rusijon.

Išėmus 40 radikalų kuone 
visi jie paliuosuoti po paran
ka. Gi nepaliuosuoti palaike 
mi Deer saloje, Boston, Ma«s. 
ir Filis saloje, New York.

Deportavimas sutrukdoma* 
dėl to, kad Suv. Valstijos be
tarpiai neįgali susisiekti su 
Rusija. Kad tuo tarpu Skan
dinavija ir Suomija atsisako 
radikalus priimti ir iš ten pa
siųsti Rusijon.

Valstybės departanif nt 
tuo tikslu veda tarybas su Ffj 
tija.

PINIGŲ KURSAS,
Svetimų šabu pinigų v 

mainant nemažiap $25, 
pkr. 19 buvo tok uli; 
cliants Ix>an and Trost 
Anglijos sterlingų svarj 
Lietuvos ink.sinij
Vokietij p>0 i„nrkn 
Lenki 00 marki] 
Prancūzijos už $1.
Dalijos cft $1.00
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ENR AISTIS
DRAUGAS”

,yriJ nedt 
T<1 KAI 

BENYJE:

Eina kasdieną Lssky 
PRENOMERA1

nedėldlenius.
KAINA:

kad mažiau pavojaus yra Su
vienytoms Valstijoms kariuuti 
su Vokietija negu su Japoni
ja. Jis net tikėjosi, kad suda
rius didelę ir galingų Ameri
kos karuomenę su stipriu lai
vynu galima įbauginti Japo
nus tiek, kad jie nešoks į ka
rų. Wilsonas apsiriko: tos 
karuomenės pabūgo ne vien 
Japonai, bet ir kiti. Tie siundo 
Japonus į karų su Amerika ir 

' žada jiems pagelbos. Tuos vi
sus dalykus žinojo ir žino kie
kvienas stambesnysis dienraš
tis, bet apie juos didieji dien
raščiai negali rašyti, kad ue- 
sukeltų tarptautinių nemalo
numų.

TeČiaus perilgai tylėti gali 
būti pavojinga, nes karas gali 
užsidegti pirma negu norima. 
Jei visuomenė nežinotų tikro
sios padėties, gal visai netei
singai apkaltintų savo šalies 
valdžių ir jų susilpnintų. Ta
da priešams lengviau butų 
mus įveikti.

Tai-gi Clayton’o pranešimas 
pareina iš tų žmonių, kurie 
matė ir mato Amerikos ir Ja
ponijos busiantį neišvengia
mų karų. Tie žmonės prijau
čia Amerikai ir palengvina 
jos valdžios uždavinius, pri
rengdami Amerikos visuo
menės pritarimų jos valdžiai. 
Jie tų labai gerai daro, nes 
jie parodo tikrų tiesų, kurios 
visuomenė nežinojo.

Vienas tik daigtas yra ne-: 
tiesa, kad jie sako, jog jų 
skelbiamosios žinios pareina 
iš Vatikano. Vatikanas, arba 
geriau sakant Šv. Tėvo pagel 
bininkai tarptautinių santikių 
srytije, žino tuos visus daly
kus, bet jis jų neskelbia. Kaip 
kare Vokiečių su talkinin
kais Šv. Tėvas nepadėjo nei 
nekenkė nei vienai pusei, taip 
ir kare Suvienytų Valstijų 
su Japonija Šv. Tėvas ne
kenks nei nepadės nei vienai 
pusei, išskiriant sužeistų, be
laisvių ir nelaimėn patekusių 
asmenų šelpimų.

Vatikanas į p. Clayton’o 
kablegramų pateko vien dėlto, 
kad pradedant skelbti senair
užtylėtas žinias reikėjo pri
dėti iš kur jos kyla. Nei viena 
galinti kariauti viešpatija ne- 
apsiims, kad jos vardu butų 
skelbiamos tokios žinios, todėl 
priseina jas primesti tam, ku
ris su nieku nekariauja, o tu
ri daug autoriteto, būtent 
ŠventųjamTėvui. Galinčios ka
riauti šalys lauks kol karas 
prasidės. Tada jos žiūrės, 
prie kurių yra naudingiau 
prisišlieti.

Kuo greičiau prasidės Japo
nų karas su Amerika, tuo vei
kiau atsigriebs Vokietija, nes 
jos prisidėjimas nulems ka
ro laimėjimų taip, kaip A- 
merikos prisidėjimas nulėmė 
laimėjimų 1918 m.

Jeigu nuo popežiaus pri
klausytų tarptautiniai santi- 
kiai, tai jis patartų Amerikai 
ir Vokietijai pareikalauti iš 
Tautų Sąjungos, kad ji pasi 
darytų visų tautų sąjunga,kad 
liautų buvusi kai-kurių mili
taristinių imperijalistų sąjun
ga. Jei tom dviem sąlygom 
išsipildžius visos tautos suei
tų į Sąjungų, tada galėtų ap- 
seiti be karo tarp Japonijos 
ir Suvienytų Valstijų. Tik 

kad įsikurtų tarp

CHICAGOJ IR UtS.
Metams .................................. $8.00
Pusei Metų ................ ...... 4.00

8UV. VALST.
Metams ..................... $6.00
Pusei Metų ............................. 3.00

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iSperkant krasoje ar exprese “Mo 
ney Order” arba idedant pinigus i 
registruotą laišką.

“DRAUGAS” PUBL. CO. 
2334 S. Oakley Avė., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791

Popežius ir Karas.

Laikraščio Chicago Daily 
Tribūne korespondentas G. 
Clayton 17 Lapkričio telegra
favo iš Rymo labai nepaprasti] 
ir šiek tiek bauginančių daig
ių. Pirmiausiai jis sako, kad 
popežius mintijus, jog Ja
ponijos karas su Suvienytomis 
Valstijomis yra neišvengia
mas, antra, jog Anglijos apsė- 
jimas tame susikirtime yra 
neištikimas, trečia, jog pieti- 
įs Amerikos respublikoje 
iii yra prirengta stovyklų
Indeninėms'' laivėms, ku- 

ghlės užpulti Panamos 
ilų, ketvirta, jog popežius 
ria Suvienytoms Valsti- 

jomsx sustiprinti/katalikų Mi
sijas Philipinuose, kad Japo-^ 
nams nesisektų jų agitacija 
Ramiojo Vandenyno salose.

, Daugiau netruks kad ko
kios trys-keturios dienos, kaip 
susilauksime iš poperžiaus se
kretoriaus oficijalio užgyni
mo, jog p. J. Clayton’o kable- 
grama neturi nieko bendra su 
Vatikano politika.

Nėra abejonės, kad Šv. Tė
vas prijaučia Amerikai, bet jis 
yra tiek prityręs diplomatas, 
kad ne p. Clayton’ui sakytų, 
jei kų norėtų pranešti Suvie
nytoms Valstijoms. Jis turi 
daug kitokių tikrų ir netiek 
pavojingų būdų, kaip pasikal- 

I bėjimas su laikraščio kores
pondentu. Popežiaus šifro nie
kas pasaulije nemoka skaityti, 
tik jo paties įgaliotieji asme
nys. Tuo šifru Vatikanas gali 
telegrafuoti pranešimų savo 
atstovui arkivyskupui Bonza- 
no į Washington’ų, D. C., o 
arkivyskupas butų nunešęs pa 
čiam prezidentui,. Taip daro 
popežius visada, kada turi ko
kiai nors šaliai pranešti svar
bų dalykų. Tokios yra tarp
tautinio susisiekimo taisyklės, 
kurių popežius nenori ir nega
li laužyti nekenkdamas sau. 
Jis yra gana protingas, kad 
sau nekenktų; jau nekalbant, 
apie padorumų, kurį brangina 
labiau už diplomatijos taisy

kles. >
Iš to matyti, kad p. Clay- 

lon’o pranešimų negalime im- 
taip kaip jis atspausdintas.

LTame pranešame busiantis
neriko.s ir Japonijos kąrąs | reikėtų,

kili;

kšytas lyg kokia nepaprasta 
įptis, kurių tik popežiaus 

atanka tepasisekė su- 
Tuom tarpu kiekvie- 

.ek tiek politikų numa- 
įžmogiis jau pirm de- 

netų gana gerai žino- 
[aponijos ir Ąmerikos 

netolygioje iateitije, 
5 ’Wilsonur rodėsi,

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA.
Kovo 11, d., 1920 m., $150,- 

000, 9,615,384.61 mks.
Birželio 1-4, 1920 m., $149,- 

900, 6,177,520 mks.
Rugp. 18, Rūgs. 7, 1920 m. 

$302,250, 15,000,000 mks. 
Rūgs. 29—Spalio 14, 1920 m., 

$384,000, 25,000,000 mks.
Spalio 25, 1920 m., $283,875, 

20,000,000 mks.
Viso Labo $1,319,225, 77,- 

490,114.61 mks.
Paskutinis įsakymas iš Lie

tautinis teismas, nustatantis 
tautoms rubežius, ir kad vien 
tas teismas butų karuomenės 
vadas visame pasaulije, o kad 
atskiroms tautoms nevalia 
butų turėti karuomenės.

\

(Suvėlinta).
Visi ėmėsi už ginklų Lietuvoje.

Visi imkimės už bonų Ameri
koje!

Lygiai metai atgal, tai yra 
1919 metų rudenį, Lietuvos 
Respublikos padėjimas buvo 
neapsakomai sunkus ir pavo
jingas. Lenkų imperijalistinė 
armija, paties Pilsudskio ve
dama, pirmų sykį užėmusi Vil
nių, rengėsi ir visų Lietuvę 
paglemžti. Lietuvos jaunutė, 
neskaitlinga ir menkai apgin
kluota karuomenė buvo be- 
perstojo atakuojama dešimte
riopai skaitlingesnio priešo ir 
tai atvirame mūšyje, tai iš- 
pasalų visu plačiu frontu nuo 
Prūsų rubežiaus iki Dauguvos 
upės. Susukę sau lizdus dva
ruose ir akalicose Lietuvos 
bajorai ir įvairaus plauko 
Lietuvos išgamos užpakalyje 
musų karuomenės darė suo
kalbius ir sukilimus prieš Lie
tuvos Laikinųjų Valdžių, nau
dodamies Lietuvių budo mink
štumu ir Valstybinio aparato 
netobulumu. Lenkiškų intrigų 
siūlai traukėsi per visų Lie
tuvą, net pačiame Kaune ne
jauku darėsi. Viena bėda — 
dar ne bėda, musų priežodis 
sako: Tat ir su Lenkų siau
bimu buvo dar pusė bėdos. 
Bet jau tikra nelaimė ištiko 
Lietuvą, kai Valstybinis iž
das Lietuvos galutinai išseko 
ir gauti kur nors kokios pas
kolos nebuvo vilties. Lietuvos 
krašto padėtis buvo panaši į 
kančių žmogaus, netekusio 
kraujo. Mirties šmėkla žiurė
jo Lietuvai tiesiog į pat akis. 
Susimetę-gi Vilniuje Lenkai- 
dvarponiai trynė sau iš 
džiaugsmo rankas, Lietuvos 
laidotuvių belaukdami. Te- 
čiau išsiilgimas liuosybės ir 
geležinė Lietuvių ištvermė 
atlaikė ir, rodos, jau pralai
mėtų kovų laimėjo. Buvo iš
leista vidaus paskola pačioje 
Lietuvoje. Amerikos Lietuviai 
pribuvo su pagelba: paskola 
ir aukomis. Lietuvos apginė- 
jų akis prašvito, ūpas paky- 
lo: Lietuvos Neprigulmybė 
dar sykį liko išgelbėta. Paga
linus, pasinaudojant aplinky
bėmis, prieita net ligi to, kad 
Lenkų okupacijos armija su
smuko ir Lietuva buvo atga
vusi savo didmiestį Vilnių ir 
trečdalį Lietuvos žemių į ly

tus. Amžina atmintis ir gar
bė žuvusiems už Lietuvos Ne- 
prigulmybę! Garbė ir broliš
kas ačiū visiems nepailstan- 
tiems Lietuvos kovotojams ir 
darbuotojams! Garbė ir ačiū 
Jums, broliai ir sesės, Ameri
kos Lietuviai, už laiku išties
iu pagelbo.s rankų. Prakilnus 
ir amžiais minėtini faktai li
ko įrašyti į Lietuvių tautos 
istorijos lapus.

Lietuvos Laisvės Paskola 
gaivina sunkiai kovojančių 
musų Tėvynę, kaip gyvasis 
vanduo; gi Lietuvos užpuoli- 
kains-Lenkams ta paskolos 
rasa-t—aršesnė už “Vokiečių ga 
žus”. Taip jau buvo, yra ir 
bus: kas Lietuviui sveika, pa
liokui “kaput”. Štai, ameri
kiečiai, kus Jūsų šio reikalo 
srityje jau padaryta: per 10 
mėnesių, iki 1 d. Lapkričio, 
paskolos suplaukė iš viso su 
neparduotais Amerikos bonais 
$1,475,629.43. Iš tos sumos pi
nigų, sulig gautų įsakymų iš 
Lietuvos Valdžios, liko pa
siųsta Lietuvon:
Gruodžio 27, 1919 m. $15,000, 

697,210 mks.
Sausio 9, 1920 

1,000,(XX) mks.

tuvos taip skambėjo: “prisių- 
skite kiek tik turite surinkę” 
Ir tapo pasiųsta 20,000,000 
auksinų. Laisvės Paskolos iž 
de prie Lietuvos Misijos bu
vo belikę nežymus likučiai. 
Pagalvokite, Amerikiečiai, kų 
darysim ir kų atsakysim, ka
da, rasi, ryt-poryt ateis iš 
Tėvynės kitas toks reikalavi
mas ! Ne-gi pasiųsim savo 
broliams, išvargintiems nely
gioje kovoje su Lenkais — už
puolikais vien tik šalta “Ne!” 
Lietuvoje tas “ne” butų su
prastas kaipo Lietuvos išda
vimas Zelgowskio “malonei.” 
Žinoma, to negali būt ir nie
kados nebus! Kam neaišku, 
kad Lietuvai, dabar stojusiai 
į mirtinų kovų už savo laisvę 
ir gerovę su Lenkijos besočiu 
imperijalizmu ir persidavėle- 
dvarponija, reikalinga didelė 
ir greita finansinė parama? 
Kas duos mupas tų paramų? 
Rasit, galingi Ali jautai? Ra
sit, užstos mus Tautų Lyga? 
Ji net moralės drąsos neatra
do savyje, kad nors tiesos žo
dį pareikšti! Prie uždarytų 
durių, kad nieks nematytų — 
negirdėtų, ji stojo galingesnio
jo pusėn, savo “autoritetų” 
gelbėdama. Nieko “ypatingo” 
neatsitiko... Tik aiškus ir be to 
dųlykas, dar aiškesnis liko, 
visa viltis ir parama ateis
ne iš svetur, bet tik iš mus 
pačių, iš Lietuvos liaudies! 
Kai visi Lietuvos gyventojai, 
jauni ir seni, vyrai ir mote
rys: Lietuviai, Žydai, Gudai 
ir Prūsų, Lietuvių būriai 
stvėrėsi ginklo.

Jus, garbingi amerikiečiai, 
imkitės už bonų ir bukite 
drauge su anais pirmose ko
votojų eilėse.

Vėliausios telegramos iš 
Lietuvos praneša: tarp Vil
niaus ir Kauno, ties Vievio 
miesteliu, įvyko baisus mū
šiai: Lietuviai atrėmė Lenkų 
aršiausių atakų ant Kauno... 
ir viena Lenkų brigada liko 
sutraškinta visai. Štai, kaip 
Neprigulmybė įgijama, štai 
kame mums visiems reikėtų 
būti! Lenkija nujaučia, kad 
be Lietuvos ji neištvers ir ga
lų gaus. Tad naujos Lenkų 
atakos ant Kauno gali atsi
kartoti ir jktsi kartos. Skubė
kite /su pagelba. Skubėkite, 
kol dar nevėlu! Lietuvos ka
reivis eina į kovos ugnį vie
nų, antrų ir kelintų kartų, gy
vastį aukodamas. Kodel-gi a- 
tnerikiečiui, rainiai gyvenan
čiam po Dėdės Šamo pastoge, 
nenusipirkti vieno, antro ar 
kelinto Lietuvos paskolos bo- 
no?

Brolau ir sesuo! Kaip kas 
nekalbėtų, dalykas aiškus kaip 
diena. Jei nori, kad Lietuvos 
kraštas nuo Palangos iki 
Braslavai, nuo Dauguvos iki 
Gardinui, nuo Klaipėdos iki 
Lydai nebūtų padalintas; jei 
nori, kad tas kraštas valdy 
tusi ir tvarkytųsi iš Vilniaus, 
kaipo centro, sulig to krašto 
pačių gyventojų valios ir no 
ro per atstovus ir Valdžia rink 
tus visuotinu, lygiu, slaptu, 

$20,(XX), j betarpiu ir proporcijonaliu 
balsavimu; jei nori, kad tas

m..

išvargintas Lietuvos kraštas 
greičiau užgydytų savo žais 
das ir ramiai ugdytų ekonomi
nę gerovę ir tobulintų savo 
originalę kultūrų prigimtoje 
kalboje niekeno nevaržomas ir 
neišnaudojamas; jei nori, kad 
dvarų milžiniški plotai butų 
padalinti ir visi bežemiai ir 
mažažemiai butų tinkamai že
me aprūpinti; jei nori, kad 
kuogreičiausia pasibaigtų Len
kų militarė okupacija, dvari
ninkų sauvalė ir darbo žmonių 
išnaudojimas; jei nori, kad 
Lietuva taptų laisva, demo- 
kratinga,' ekonominiai savys- 
stovi ir politinei neprigulmin 
ga; jei viso to nori — remk 
Lietuvos Respublikų, kada da
bar tavo parama ypač reika
linga. Pirkdamas Lietuvos 
laisvės bonus, skolink Lietu
vai kiek tik išgali. Gailėtis 
nepriseis. Skolink ir reika
lauk iš Lietuvos Valdžios, kad 
visa tai butų kuoveikiausia 
gyveniman įvykdinta.

Broliau ir sesuo! Jei neno
ri Lenkų imperijalistinės ka
ruomenės okupacijos, Lietu
vos dvarininkų pasamdytos; 
jei nenori, kad Lietuvą val
dytų svetimi perėjūnai, atski
ri avanturistai arba atskiras 
luomas; jei nenori, kad Lietu
vos sostinėje Vilniuje, Lenkų 
ereliai sau lizdus suktų ir mu
sų padangę terštų; jei nenori, 
kad į Lietuvą sugryžtų titu
luotas ir privilegijuotas bajo
rų, baronų ir kunigaikščių 
luomas ir baudžiava su bizū
nais; jei nenori mokėti mili
jardines Lenkų skolas ir drau
ge su Lenkais po visą pasau
lį ubagauti maisto; jei neno
ri, kad Lietuvos kraštas butų 
kolonizuotas Lenkų legijonis- 
tais; jei nenori, kad Lietuvių 
kalba butų išvaryta iš Vals
tybinių įstaigų, mokyklų, baž
nyčių ir susirinkimų ir visa 
Lietuva lenkinama; jei neno
ri būti žeminamas, niekina
mas, skriaudžiamas ir išjuo
kiamas vien už tai, kad esi 
gimęs Lietuviu; jei nenori, 
kad Lietuva pagarsėtų Žydų 
skerdynėmis, kaip yra pra
garsėjusi Lenkija; jei nenori, 
kad Lietuva butų įvelta į uni
ją su Lenkais ir liktų jų pas
tumdėliu; jei viso to nenori 
pats ir artimui neveliji — tad 
remk Lietuvos žmonių teisėtą 
valdžių prie kiekvienos pro
gos. Dabar-gi tiktai skolink 
užpultai Tėvynei kiek sąžinė 
liepia. Skoling, nesigailėda
mas ir reikalauk, kad Lietu
vos valdžia visas tas “gery
bės” kuoveikiausia prašalin
tų.

Amerikos Lietuviai! Yra 
dar vienas didelės Svarbos 
dalykas, kurio užmiršti nepri
valote: galas metų, kada mė
tiniai krašto mokesčiai sumo
kėti ir sunaudoti yra sunkiau
sias kiekvienai Valstybei, tat 

Lietuvos Respublikai. Oir
čion dar prisidėjo visa daugy
bė naujų ir netikėtų išlaidų 
Tėvynės gynimo srityje. Jei 
Lietuva pritruktų lėšų, tai 
Zelgowskis ir kompanija iš to, 
be jokios abejonės, pasinau
dotų. Tad Jums. amerikiečiai, 
'senka šių metų pabaigoje di
delė ir atsakomiuga užduotis: 
neprileisti Lietuvos prie pini
ginio krizio, suteikti jai ganė
tinai lėšų —i paskolos. Todėl 
šio Lapkričio ir Gruodžio mė
nesių, iki Naujų Metų bent, 
budėkite sargyboje, kad mu
sų Respublikos iždas neišsek
tų. Laisvės paskola — Lietu
vos viltis. Tebūna paskola ir 
visuotina rūpestis. Legijonis- 
to kulka neskiria nei “katali
ko”, nei “tautininko”, nei 
“socijalisto”, nei “komunis
to” — visus lygiai žeidžia.

SEIMAS!
Chicagoje Liet. R. Katalikų Labd. Sąjungos Pirmas S<

Našlaičiai Laukia Savos Prieglaudos ir Savų Globė
Prieglaudai žeme prie puikaus Marąuette Parko 10 

nupirkta.
Reikia tik paramos musų visų Lietuvių!

Ar rūpinamės me3 Lietuviai kaip greičiausia įgyti Našlaičiam 
Prieglauda?

Seimas tą reikalą turės išrišti Gruod. 5 d. 2 vai. po piet 1920 
m. Dievo Apveizdos Parap. Salėj 18-tos ir Unicn Gat. Chicago.

Seimas laukia nuo visų katalikiškų Dr-jų bei kuopų prisidėjusi 
aukomis prie Labdarybės nuo 5 iki 10 atstovų nuo kiekvienos Dr-josj 
bei Kuopos.

Labdaringos Dr-gijos, Kuopos bei Skyriai ir neprisidėję, Seime tu
rės lygu (sprendžiamai baisa ir kviečiamos ’peimon prisiųsti savo at-1 
stovus). /

Laikas jau trumpas iki Gruodžio 5-tai dienai. Todėl laikas Dr-joi| _ 
subrusti atstovus išrinkti ir jiems priruošti Seiman klausimus, įne
šimus ir patarimus.

Vakaro Programas

a) Lizdas naminio liūto Drama trijų veiksmų išpildys 13 
Vyčių kuopa.

b) Antra dalį progranto išpildys p. Justinas Balsis.

Seimo rengėjai £. Jucevičius, A. Bislis, B. Nenartonis.
Visais Seimo reikalais reikia kreiptis adresu S. Jucevičius 726 TV. 

18-th St., Chicago, III.

Pavojaus akyvaizdoje negi 
slapstysies už artimo pečių?! 
Nusipirk vieną ir antrą bonų 
ir pridengk Lietuvos karžy
gius nuo nelemtos mirties; 
Lietuvos laisvės bonas yra 
neįveikiamas skydas ir pasi- 
ti ketina uždanga nuo imperi- 
jalistišką^ Lenkų kulkos. Gu
lant ir keliant tebūna viena 
mintis: bonai, bonai, bonai! 
1920 m. Lapkričio 3 d.

Liet. Misija Amerikoje.

GRAND RAFIDS’O LIETU 
VIAMS.

JUOZAPAS MARGELIS
“Draugo” Agentas persikėlė 

į naują vietą 509 TV. Leonard St. 
N. W. Ten jis turi krautuvę su 
įvairiais daiktais. Patarnauja ga
vime šipkorčių ir siuntime pinigų 
į Lietuvą.

Pas jį galima gauti pirkti mal
daknygių, užsiprenumeruoti
“Draugą” ir kitokius reikalus 
atlikti.

IIIIIIIIIIIIIMIIHIIHKIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII
Resid. 1130 Indepcndence Blvd. 

Telefonas Van Bnren 294

DR. A. A. ROTH,
Rusas Gydytoja* ir Chirurgas
Spccijalistas Moteriškų, Vyrišky 

Vaikų ir visų chroniškų Ilgy
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po 

piety, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
Ofisas 1351 So. Halsted St., Chicago

Telefonas Drovcr 9698 
iiiuiiiiimiiiiiiiiiiiimmmiiiiiiiiiiiiiiii

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas Dlflmlegtyj 
29 So. La Šalie Street 

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

West Sidea Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

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

nuo 7 iki 9 vakare

S. D. LACHAWICZ
LIETIJVYS GRABORIUS

I
Patarnauju laidotuvėm koplglauala. Rel 
kala ineldilu atalėauktl, o mano darbu 
bualta užganėdinti.
2314 W. 23rd PI. Chicago, IU.

Tel. Canal 2199

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai

Ofisą* 8149 So. Morgan Ht. 
Kertė 32-ro S L, Chicago, Hl. 

SPECI JAUSTAS
Moteriškų, Vyrlėkų, taipgi chro

niškų Ugi}.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki t po pietų, nuo 6 iki 8 valan
dą vakare.
Nedėliomis nuo 9 Iki 2 po piet. 

Tclefonae Tartis 697

s V. W, RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas DidmiestyJ:

29 South La Šalie Street
Kambaris 324 

Telefonas: Central 6390

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

■ ■■BHBiHHBilHHHaiail

DR. S. NAIKELIS
1 / LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRIRGAS

Ofisas Ir Gyvenimo vieta 
3252 South Halsted Street 

Ant vtrSans Unlversal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietį}; nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki i 
Telefonas Varde SM4

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą j People Teatrą 

1616 W. 47th St. Tel. BouJ. 166 
Į Valandos: 1 iki S po piety. 6 iki 8 

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

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKlnley 263

Telefonus Pnllmon

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistaš

10801 So. Michigan Avenne 
Roselnnd, III.

VALANDOS: 9 ryto Iki 9 vakare, 
ei. Pullman 342 ir 3180.

Dr. A. L. Yuška
1900 S. Halsted Str.

Tel Canal 2118
Valandos: 10 ryto Iki 8 vakare 

Gyvenimas
2811 W. Mrd Str.

Tel I'rospeet 3468.
inwuwii:!uuiniHuiiu«iiiauši^

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po num.

4729 So. Ashland Avenue
Spcci jallstaa 

DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGŲ

Valandos nuo 10 Iki 12 lėryto; nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 Iki 8:89 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1.

Telefoną* Drezcl 2880

“ Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
Lietuvis Dentistas 

{22AI Weat 22-nd A So. Leavitt Ste.
Chicago.

} Valandos 9:80 A. M t© 12 N 
1:00 P. M. to 8:00 P. M.
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PIRMYN!

'tidaryk Kalėdinį
’ aupymo Account'? Šiandieną 

Taupyk po biskutį, tai turėsi 
daug dėl kitų Kalėdų,

I
Pinigus Lietuvon nusiunčiame 

greičiausiai ir pristatome 
parašą prijemejo 

iš Lietuvos.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 West 35-th Street
Turtas Virš $6,000,000.00

A STĄTE BANK
Atdara Panedėliais, Seredoms ir Subatoms vakarais

piiiiiiiiimiiiiimuiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinL

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 S. Halsted St., Chieago, UI.
Kurie gaunate paveikslus Iš Lietuvos 

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų.

Traukiame paveikslus namuose, prie = 
Bažnyčios. sueigose, veselijose, grupes, — 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge- — 
riausia. Pilone Drover 6889 S

hiiiiiimiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiim'ttiiimiiimmiiiimiiiiiiiiiiiiiiiK

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU

IBERTY 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

Baitic States Development Corporation
■ 35 South Dearborn S t r., Chieago, Illinois.

ENGLANDER® Sold e'.’ciyivherp fey fumi/aro denio:
WIT-EDGE SPRIKG ana department sfores -

I
ENGLANDER SPRING BED CO. 
Ifcvv'Vbrk -BrocLiyn. - Chico^ J
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Automobiliai s
IR

LIETUVOS GYNIMAS!
k? Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gynimų, 
ubo greitumu reikia susisiekti, susinešti su įvairiais 

centrais. Geresnieji arkliai paimti “Griežiniam Vil
kui.” Kaip žuviai vandens, taip Lietuvai reikia au
tomobilių.

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

Lietuvoje geras automobilius kainuoja $1,000. A- M 
merikiečiai, sudarinėkite tūkstantines, kablegramu at- ? 
siųskite į Lietuvių Prekybos Bendrovę Kaune ir tų K 
pat dieną automobilius bus inteiktas nurodytai orga- ■ 
nizacijai. ■

Intaisykite automobilių Lietuvos Gynimo Komi- ■ 
totui, Kauliams ,Krašto Apsaugos ministerijai, gene- JJJ 
raliam štabui, Lietuvos Raudonųjam Kryžiui ir tt. H

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių Lie- J 
tuvos gynimo organizacijai? g

Tame reikale susižinokite su *

Lithuanian Salos Corp., Į
(LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĘ) J

414 W. Broadway, So. Boston, Mass. į
Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkai ypač pri- Jį 

valėtų visose kolonijose šitame reikale pasidarbuoti. B
~ I M

Kad pergalėjus nedorų 
Lenkų, kuris nori mus paver
gti, visi Lietuviai privalomo 
stoti žut-butinėn kovon, ne- 
atlaidžion kovon. Kiekvie
nas Lietuvis ulžsitamaus iš
gamos vardo, kuri.s galėdamas 
tėvynei pasiaukoti, dirbti, ne
dirba, galėdamas aukoti, ne- 
aukoja Lietuvos gynimo rei
kalams. šiandien Lietuva per
gyvena tokį momentų, kuria
me kiekvienas jos ištikimas 
sūnūs jos apgynimui savo 
gyvastį turi aukoti. Lietuvos 
žmonės tų ir daro, ne.s jie ant 
savo kailio yra ištyrę, kaip 
sunku būtį svetimų vergijoj. 
Kiekvieno Lietuvio akyse 
stovi baisus baudžiavos vaiz
das, kurių Lenkij legijonai, 
vedami Lietuvos dvarininkų, 
neša Lietuvon. Viena mintis 
apie baudžiavų žmogų sukra
to. Todėl musų broliai stojo 
petys prie pečio ir žut-butinėj 
kovoj ginasi nuo Lenkų.

Lietuvių amerikiečių dalis 
lengvesnė. Likimas jiems sky
rė tuo tarpu, kuomet Lietuva 
paplūdo kraujuose, būti sve
timoj šalyj ir tik savo darbu 
ir dolieriu prie tėvynės gyni
mo gali teprisidėti. Musų mo
čiutė Lietuva mums pareigų 
uždėjo parūpinti Lietuvos ka
ruomenei šautuvų, amunicijos 
ir t. t. Jeigu me,s tos pareigos 
neatliksime sąžiningai, skau
džiai turėsime* atsakyti 
prieš savo tautų.

Žiūrėkime, kad visi tų šven
tų pareigų išpildytumėm, kad 
pirktumėm Lietuvai šautuvų, 
skolintumėm jos valdžiai savo 
uždarbio dalį. Jei Lietuvos 
karuomenei pritruks ginklų, 
jei pralaimės — didelė dalis 
kaltės kris ant musų. Juk mes 
norime pergalės, norime savo 
tautai pilnos nepriklausomy
bės, tad meskime šalin apsi
leidimų, urmu stokime į eiles 
kovotojų už tautų, už savo 
pačių gerovę;

Lietuvių kolonijos būtinai 
privalo savo kvotų, kuri T. F. 
Centro buvo skirta, išpildyti. 
Darykite viską, kad tik išpil- 
dytųmėte savo dalį. Jau neku- 
rios tų padarė.

Pereitos savaitės T. F. sky
rių darbuotė pažymėjo tų, 
kad Lietuviams Amerikoje 
tikrai rupi Lietuva. Chicago, 
III., Lietuviai nejuokais ren
gėsi prie darbo ir prisirengę 
jau gerų pradžių padarė. 
Dievo Apveizdos parapija vie
nu vakaru virš tūkstančio 
dolieriu sudėjo. Reikia pažy
mėti, kad didesnę dalį tos su
mos sudėjo Lietuvos Vyčių 4 
kp. nariai. Šv. Jurgio par. pra
kalbose kun. J. Petraičio su
dėjo virš 600 dol.. Supirko Pa
skolos ulž 5,000 dol. Aušros 
Vartų, šv. Mykolo, Visų šven 
tų parapijos šimtus dolieriu 
jau turi ir iki kvotos išpildy
mo nedaug ko betrūksta. Ci
cero, BĮ., darbų sėkmingai tę
sia toliau. Rockford, III., jau 
prisiuntė 343 dol. su viršum. 
Detroit, Mich. Lietuviai nei 
vienos progos nepraleidžia, 
renka ir renka šimtines ir 
siunčia į Centrų. Clevelandie- 
čiai rengiasi ir savo duosnuma 
tuoj parodys. Pittsburgh’o a- 
pielinkė bruzda. Vienos kolo
nijoj darbų jau pradėjo, o 
kitos dar rengiasi. Kai kurios 
darbų pradės nuo Lapkr. 21 
d. Naujosios Anglijos Lietu
viai iš visų pajėgų dirba. 
Bridgeport, Conn., jau pilną 
savo kvotų turi. Bravo!

Philadelphia, Pa., niekuo
met užpakaly kitų nesilieka. 
Šv. Kazimiero par. sekm. ne

DRAUGAS

didelis skaičius žmonių L. ši
mučio prakalbose virš tūkstan
čio aukų sudėjo ir už 500 dol. 
Paskolos išpirko. Chester, Pa., 
maža kolonija ir lietuviškų 
bolševikų užvaldyta, vienok 
apie porų šimtų sudėjo. Ma- 
hanoy City, Pa., Shenandoab, 
Pa. ir apielinkė dirba. Pasek
mes tuoj sužinosim.

Surinktuosius pinigus tuoj 
siųskit į T. Fondo Centrų, 
kuris tuoj juos siunčia Lie
tuvos gynimo reikalams Liet. 
prezidento A. Stulginsko var
du. Pinigai Centre nei dienos 
nelaikomi, tad ir skyriai ne
laikykite, nes pinigai Lietu
voj yra reikalingi.

Na, broliai ir sesutės, tik 
varykimės pirmyn! Kuo dau
giau ir greičiau pinigų suau
kosime, tuo greičiau musų 
priešai Lenkai iš Lietuvos 
bus išvyti. Valio, darban!

Tautos Fondas,
222 So. 9-th St., 

Brooklvn, N. Y.* 7

80 akri; farma Ulinojaus Valstijoj 
1 mylia nuo miesto lygi žeme. juo
das žviris su molių maišyta arti prie 
gero kelio, upelis bėga per ganikla, 
65 akrai dirbamos, ir 15 akru ga- 
niklos ir gražaus miško ir sodnas, 
nauji budinkai 3 geri arkliai 7 kar
ves, 9 kiaules 200 vištų, visos naujos 
mašinos kokių reikalinga ant farmos 
noriu mainyti ant miestą prapertes 
iš priežasties ligos turi būti greitu 
laiku išmainyta ne praleiskit tos pro
gos kuria bus parduota už labai nu
žeminta kaina parduosiu arba išmai
nysiu savininkas yra ligonbutij pa- 
siskubinkit prie to bargeno

Petras Bumeika
637 W. 35 Street Chieago, III.

5akrai farmų 1 blokas nuo AVestern 
avė ir prie bulgaro geri budinkai 5 
rūmai namas barne vištininkas 
kiaulininkas ir kiti budinkai sodnas 
žeme visa dirbama yra vanduo ir 
gazas ir netoli Street kariu galima 
stoti ant farmos už pirmos dienos ir 
pradėti gyventi mana vyras mirė aš 
nenoriu gyventi viena ant farmos 
noriu gauti narna mieste ir eiti 
dirbti j dirbtuvę parduosiu už nu
žeminta kaina arba mainysiu ant na
rna nepraleiskit šio bargeno atsišau- 
kit pas mano agenta P. Burneika 637 
W, 35 St,, Chieago, III.

64% akrai farma 1% mylio nuo 
miesto 3 blokai nuo mokyklos 5 rū
mų namas, barne kiaulių tvartas ir 
kiti reikalingi budinkai 3 arkliai 7 
karves, 5 kiaules, 150 vištų ančių ir 
žąsių, visos mašinos 150 bušeliu avi
žių, 15 bušelių kviečių, 20 tonų šie
no 900 bušelių kornų ir visi kiti far- 
mu įrankiai už nužeminta kaina $8,- 
500, arba mainysiu ant Chicagos pra- 
pertės.

60 akrų farma netoli nuo miesto 
gera žeme su budinkais ir mišku sod
nas ant upes kranto $4000 dolieriu 
$1500 įmokėti, o kitus ant ilgo laiko. 
Kas pirmiaus atsišauks tas pirmiau 
gaus.

40 akrų žemes 2 mylios nuo miestą 
žeme gera su mišku tvoros geros 
prie geru kelių $1700 $700 įnešti o 
$1000 ant 5 metų an 6%.

90 akrų nauji budinkai ant dixie 
keliu 2 mylios nuo miestą upe bėga 
par farma derlinga žeme $7,500.

80 akrų 7 ruimu namas barne ir 
kiti budinkai 35 akrai sodno ir miš
ko derlinga žeme 5 arkliai 10 kar
vių 300 vištų ančių ir žansų ir tur
kiu ir visos mašinos $13000 už pi
ningus arba ant maino J miestą narna 

šitos vlršminėtos farmos randasi 
netoli apie Chicagos, kurie norite
farmu meldžiu atsišaukite

First National Realty Co, 
637 W. 35 Street

Chieago, III.

A. + A.
ANT. DOVIDAITIS
13 metų amžiaus mirė 

Lapkričio 18, 1920 m. 11 
vai. vakare.

Laidotuvės atsibus Pa 
nedėlio 22 dienų šio mėne
sio 8 vai. išryto į šv. My
kolo baž. o iš ten į šv. Ka
zimiero kapines.

Malonėkite dalyvauti 
šiuose laidotuvėse visi gi
minės ir pažįstamai.

Nubudę pasibeka: 
Tėvai, broliai, ir Seserys, 

Pagrabo vieta.
1711 N. Ashland Avė.
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! Tauta i r Naudingu
Nei vienas iš musų nėra naudingas tauti 
nei patsai sau, netaupindamas pinigų, kad ir = 
daugiausiai pelnydamas.
Kuris ir mažai pelnydamas taupo, daro 
naudą tautai ir pats sau.
Kurie iki šiol netaupinote pinigų, tai prade
kite tuojaus su

| Pirmutine Didž. Lietuvių Valstijine Banka Amerik. |

Į Metropolitan State Bank Į
Kamp. 22 ir Leavitt gatvių Į

iį.rixįĮLĖc«

VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 4%val. po piet, Utarninkais ir | 
= Subatoms iki 8:30 vakare. |
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Plione Canal 1678
Notary Public

JUSTIN MACKIEWICZ
Real Estate

Loans, Insurance & Foreign 
Exchange

2342 South Leavitt Street 
Chieago, III.

Siunčiu Pinigus į Lietuvą 
pagal dienos kursų.

-SS

SS—
‘ Ęhone Cicero 5963

DR. A. P. GURSKIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4847 W. 14th Street Cor. 49th Avė. 
Cicero, III.

Vai. 9 Išryto Iki 9 vak. Išimant j 
Nedėlias ir Seredas.

lllllllllllll 11III imli II III III imi 11 III III III II III
“Tel. Canal 257 —
! DR. C. K. KLIAUGA ! I

LIETUVIS DENTISTAS 
= 1821 So. Halsted St., Chieago, III.E

Kampas 18th St.
EValand.: 9—12 rytų, ir 2—9 vak.E
ūiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NAMAS SU BIZNIU
Parsiduoda: 3 augštu mūri

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

S. SLONKSNIS,
3357 South Halsted Street ! 

Phone Blvd. 5009

LEVESKIOEMOKYKLA
IR PREKYBOS Del Suaugusi
MOKINA: Lietuvių Ir Anglų kalbų; 
.Grammar Sehool, High School Ir 
Prekybos dalykų talp-gl prirengia 
prie kvotimu į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: Nuo 9:00 ryto 
iki 4 p. p. Vakarais nuo 7:30 iki 
9:30.
1747 So. Halsted St. (arti 18tos gat.)

Siunčiame piningus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.
Inšuruojame nuo ugnies, 

namus, rakandus ir auto
mobilius.
Parduodame namus, sko

liname piningus.
Evaldas & Pupauskas

840 W. 33rd St.
Yards 2790

Kapital. ir perviršis $245,OOO.oo 
Turt. daugiau kaip $1.700,OOO.oo

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
Drauge mielas: Jei myli mus tai prisiųsk 

savo paveikslų, kad atgaivintų musų širdis. 
Patarimas. Jei vertac meilės, tai yra vertas 
paveikslo. Paveikslas neasančios ypatos at
gaivina praeitų laikų ryšius be žodžio. O ta- 

mista užganėdinsi save ir savo draugus, kad atlankysi 
musų paveikslų išdirbystę. Atlas Art Studio
J. P. RASHINSKI 3Ž02 So. HalstedSt.
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1 UETDVOS PREKYBOS IR PRAMONES I

BANKAS I
ir jo skyriai

Vilniuj Panevėžyj Šiauliuos Raseinius =
Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje
kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN- 5 

E TURĄ NEWAJtKE. Kol žemas auksino kursas* dėk pi- S
| nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi

7% padėjus 2 metams 
5% ” 1 ”
3% ” neapribuotam laikui.

E Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie nusidė- S 
= jimų banke duoda Banko agentūros vedėjas
! M. NARJAUSKAS !
| 747 BROAD STREET, NEWARK, N. J. f
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiisiiiimiiiiifiiin

■Bl
Taupykite Piningus:

SIMPL£X UNIVERSAt

Perkant visus savo RAKAN
DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MASINAS ir t.t. pas

P. KVORKA & SONS
1549-51-53 W. Chieago, Avė. 

arti Ashland Avė.
Cash ar ant Išmokesščin.

Telefonas Monroe 2500
Krautuve atdara Seredomia Ir 

Petnyčiomis Iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais Iki 10 vakare.

Taupyk Pinigus dėl Ateities
IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Lietuvos Vyčių Paskolos ir Taupymo Bendrovėj.

Nauja Serija numeris 23 čias tik prasidėjo.

Susirinkimai yra laikoma kas Panedėli nuo 7:30 vai. 'J 
vakare iki 9:00 vai. vakare, Sv. Jurgio Parap. svetainė 
prie 32 PI. ir Auburn Avė.

Jurgis Žakas, Pirm. 
001 W. 33nl St.

Antanas Overllngas, RaSt. 
3201 Aijimra Avė.

V. W. Rutkauskas, Adv.
812 W. 33rd St.

/
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NEWARK, N. J

ILIETBVO
CASH ”

Liberalų meškeriojimas.

Lapkričio 3 d. atvažiavo čio
nai p. Bagočius, kad su nauja 
liberališka meškeraite—L. P. 
Sąjunga—švariame ir plačia
me Lietuvių katalikų ežere 
prigaudyt!} liberališkam ne- 
pasotinam “šerančiui” žuvai-
v •eių.

Dviejų valandų Bagočiaus 
prakaitavimas davė pasekmes 
virš porų šimtų dol. aukų. Su
manus jų rinkėjai aukojusių 
nei adresų nepasižymėjo, to
dėl aukoję nuo šimtinės lig 
dešimkės negalėš gauti iš L. 
Misijos už aukų paliudijimo. 
Tokia tvarka yra visai neti
kusi.

Prie L. P. Sųjungos prisi
rašė apie penketas nesusipra
tusių katalikų. Dabar pp. Tre
čiokas, Luksis, Pempė ir jų 
sėbrai visas v pastangas deda 
vaikščiodami po namus ir 
prirašinėdami katalikus prie 
savo liberališkos Sąjungos, 
visaip grųsindami. Jei nepri
sirašysi, liksi išgama, Zel- 
gowskio rėmėjas ir panašiai.

Bagočius savo kalboje šiaip 
išpasakojo: “Vileišis L. val
džiai rašė 9 laiškus, prašy
damas, kad jį atsiimtų. Į jo 
vietą atvažiuos kun.. Narjaus- 
kas. Aš neatsižvelgdamas į L. 
Misijos pakraipų, visados 
tversiu tų išganingų Lietuvai 
L. P. S., esu pirmas narys vi
soj L. P. S. ir pirmoj kuopoj 
Bostone, Mass. Ta kuopa turi 
130 narių. Jų tarpe didžiumo
je katalikai: tautininkų 20, so- 
cijail-liaudiininkų 30, katalikų 
100. Kai-kurie laikraščiai mė
gina šių sąjungų padaryti 
partyviškų, bet ji šiandien y- 
ra ir bus gryna valstybinė 
įstaigai Jeigu ji virstų par- 
tyviška, aš pirmas iš jos atsi- 
męsiu .

“Aš “Draugui” užk vie
tinio pribūti į tveriamąjį šios 
Sąjungos suvažiavimą nera
šiau, tą darė L. Misija, kuri y- 
ra lig ausų apsivertusi pope- 
romis ir neturi tvarkos. (Mes 
skaitėme “Drauge”, kad Ba
gočius kvietęs jį pribūti minė
tam suvažiaviman. Užkvietimą 
“Draugas” gavo tą rytą Chi- 
eagoje, kada seimas prasidė
jo New Yorke. Aišku, kad iš 
k r i k šč i on ių- dernok ratų 1 i be ra- 
lai juokus daro. Bet Bago
čius užsigina. Katras skelbia 
netiesą?) Tečiaus “Draugas” 
ir krikščionys-demokratai bu
vo atstovaujami Dr. J. Biels
kio, J. B. ftaliuno ir kitų.”

Mes turim Tautos Fondo, L. 
R. K. Rėmėjų draugijos sk.

. Juos remdami, remiam varg- 
! stančią už laisvę savo ir musų 

visų Lietuvą.
•, • Vietinis.

I

Redakcijos prierašas. Ne-
kuomet nebuvo nei kalbos nei 
minties, kad kun. Narjauskas 
užimtų p. Vileišio vietą. Tas 
paskalas yra tyčia leidžiamas, 
kad įbauginus laisvamanius. 
Netiesa buk ne p. Bagočius su
vėlinęs “Draugui” užk vieti
nių. Laiškas yra rašytas an1: 
p. Bagočiaus poperos, po laiš
ku yra p. Bagočiaus parašas 
ir ant konverto yra, Bostono 
k rasos antspaudas.

Tegul Jusu Pinigai
Dirba Del Jus

Šiomis dienomis atidarėme savo skyrių Lietuvoje, kuris, tarpininkaujant Lietuvos ir Vokietijos bankoms, 
pristato pinigus į visas dalis Lietuvoje, Vokietijoj, Cheeho-Slovakijoj, ir t. t. Pinigai yrą išmokami teisingai ir be 
jokių atitraukimų, būtent tiek kiek kvitą parodo. Pinigus siunčiame čekiais arba draftais (pagal apylinkės kur 
galima draftus išmainyti). DASTATYMAS PINIGŲ LIETUVON YRA PILNAI GVARANTUOJAMAS.

Pinigas gulintis namie be apyvartos yra lygus medžiui be vaisių. 
Ir sykiu labai pavojinga laikyti pinigus namie, _nes "Pančlakos", 
“Matracai” ir “skrynios“ — geriausia dirva vagiui ir gaisrui.

Todėl APSAUGOK savo sunkiai uždirbta dolierj padėdamas j
UNIVERSAL STATE BANK

ir kils pusmetis pasiimk savo pelną — užaugusi nuošimti.

Tvirtumas musų liaukos užtikrintas per lllinojaus Valstyjos \ ai
džia.

Musų turtas jau virš $2,650,000.00
Mokame 3% už padėtus pinigus, kuriuos galima atsiimti ant kiek

vieno pareikalavimo.

PINIGAI LIETUVON Siunčiami per musų Banka su pilnu užtik
rinimu, dabar pristatomi j 25 DIENAS.

Universal State Bankas, kaipo Lietuvių Valstyjinis Bankas, kiek
vienam patarnaus persiuntime pagelbos.

ŠVENČIU 1)OV.V>OS giminėms ir pažįstamiems kuogreieiausia.
Iš kitų miestu siųskite mums dolieriais per “Money Order", o 

mes išsiunsime Lietuvon auksiniais pagal tos dienos kursą ir pri
siusime kvitas.

BRASTAI. JjAIVOKORTES, “CASH MARKES”, PARDUODAMI 
* PIGIAUSEI.

■-..-'.v,—<•:.

Apart siuntinio pinigų, parduodame laivakortes ant visų linijų, kaip į Lietuvą, taip-pat ir iš Lietuvos. Kas 
nori atsigabenti savo gimines ar pažįstamus, dėl platesnių informacijų kreipkitės tuojaus pas mus. Parūpiname 
pašportus ir visas kitas reikalingas poperas dėl iškeliaujančių į Europą. ,

Padarome visokius dokumentus, aktus, davernastis, nes esame pilnai patyrę tame reikale. Esame registruoti 
Lietuvos Atstovybės Washingtone, todėl ir turime pilną teisę visus dokumentus užtvirtinti.

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai, nes dirbdami po didžiausias bankas Chicagoje pilnai patyrė
me ypatingai užrubežiniais Commercijiniais reikalais.

Tarpininkaujame norintiems pasidėti pinigų Lietuvos Bankose, ant nuošimčių, arba ir kur kitur užrubežyje.
Turime Suvienytų Valstijų pašto skyrių, per kurį galima siųsti apdraustus laiškus ir pakelius — “Domestic 

Parcel Post ir Money Orderius.”
Taipgi parduodame lotus, namus, farmas, padarome paskolas, ir apdraudžiame nuo ugnies.
Visais reikalais kreipkitės pas

YRA ATDARAS 
8:30 VAL. VAK.

Delei parankamo kostumeriu MUSU BANKAS 
VISA DIENA UTARNINKE IR SUBATOJE iki

RANKOS VALDYBA

Joseph J. Krasorvski, Vice-Prcs., 
S. V. Valanchauskas, Ass’t.

Cashicr.

Joseph J. Elias, President,
Wm. M. Antonisen, Vicc-Pres.

& Cashicr.

PAUL P. BALTUTIS and CO
901 W. 33rd St., Sfcirsil m $/. Jiiižo Bjžiy8los TELE

PASTABA: — Mes nesigarsinome tol, kol neatidarėme savo ofisą Lietuvoje. Dabar galime dastatymą pinigų 
pilnai gvarantuoti.

CHEM. DRUG CO
Prof. J. Baltrenas

Savo Laboratoryjose Išdirba

1. Garsu Salutara Bitters
2. Kraujo Valytoja —
3. Motevims nuo Baltųjų
4. Regulator dėlei Moterų.

Ir dar 30 čion nepaminėtų lekarstų, no įvairių ligų. 

Vienatine vieta kur galima gauti visokių žolių ir šak

nis — Rašykit

Salutaras Chem. Drug Co.
1707 So. Halsted Street Chicago, Illinois

MES GYVENDAMI AMERIKOJE TURIME GELBĖTI SAVO TĖVUS, BROLIUS IR 
SESERIS, KAD NE KRAUJU, TAI PINIGAIS.

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

— KREIPKITĖS Į —

Kada kankinies dėl- galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas ali
ns ta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties j manę klausti 
patarimo dėl jūsų 'akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą, dėl 
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma specljallste,

W. F. MONCRLTF, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Avc., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-člos lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATTS aptiekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nedėliorais nuo 9 ryto iki 
12 d.

Parūpiname

Notariškus
Raštus

Parandavojame
Baksus $2.50 

Metams

STPAIGHT

IO
1O*

STRAIGHT

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras.

Paklausk savo k rautu vninko—liet Jeigu 
krautuvninkas neturi——rašyk mums,

P I.LEWI5CIGARMFG.C0.NewmkJU.
Largest Independent Cįgar Factory inlbe World

EUROPEAN AMERICAN; BUREAUAMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, arltmetlkoa, knygvadystėa, ste
nografijos, typevvrlting, plrklybos tei
sių, Sur. Valst. Istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polltiktnės ekono
mijos, pilletystės, dalllarašystėa

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pistų: vakarais nuo • 
Iki 10 vai.
3106 So. Halsted St., Chicago.

12^
OTHEH
SIZES A. PETRATIS ir S. L FABIONAS Vedėjai 

809 West 35-th St., (prie Halsted)
Adara Vakarais: Utarn. Ketver. ir Subat. iki 9 vai.

Chicago, III
F. AD. RICHTER & CO.,

New York.
Gerbiamieji:

Aplaikiau Rambino, kurį man siuntėte 
ir maldauju prijimkite nuo manęs širdin
giausią padėką už taip didelę pagalbą, su
teiktą mano kūdikiui.

Prijčmęs kelias dozes, jis miegojo per 
visą naktį be prabudimo ir dabar jau 
nereikalauja daugiau užmigdymo liūlia
vimu.

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

Aš patariu visiems savo draugams 
vartoti šitą stebuklingą gyduolę.

A. K. Philadelphia.

PINIGAI I LIETUVA
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO- 
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptlekorius.

NUEINA GREIČIAUSIAI IR TIKRIAUSIAI SIUNČIANT PER

Lietuvos Atstatymo Bendrovę
(L1THUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION)

Eighth Avė., New York, N. Y
Ši Bendrovė, turėdama savo skyrių (Branch Office) Kaune, 

dastato pinigus tiesioginiu keliu, be jokių trukdymų ir sulig pigiau-

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

nut’idomas. Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus linksmas 
negaus:

Dr. 0. VAITUSH, 0. D
CICERO, lėL. IJIWf!Vl» AKIŲ SPBCIAI,IMTAM |

ję ■1 Palengvini vigų aklų-- C „A. —■« timplmg kai yra
nrliiaitlml nkaudl-
tlmo 1 -v> lln, aptemimo, ner-
votumą, įkandančius 

Ir uiMldacusItii karHIu aklų krelvoi ngya, 
katfci-aktd. iiamtvgto; natlkrai akli indedMti, 
Daroma .'ggantlnao laktra parodantis ma
giausias klaidas. Akiniai prltalksml teisin
gai, toli Ir eiti matantiems j>a«slb«ta. gar
gėkite savo regėjimo Ir valkus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 13 Iki S vakaro. 
Nadėtlomla nuo 18 Iki 1 vai. po platų.

1583 W. 4? St. ir Ashland Av.
Telefonas Drsrer MMė.

AMBINO Iš Liet. R. K. Federacijos 12; i *
skyrio susirinkimo.

Lapkričio 7 d., 1920 m., Sv. 
Antano parap. svet. įvyko Fe
deracijos 12 sk. susirinkimas 

(Tąsa ant 5 pusi).

, «... -ųrts

Vaikai myli ji! Jie nori jo daugiaus!
iri Bar^Ao lėlės paveikslą ant pokelio. Neprijimk pamėgdžiojimų, 
s vaj^^Kioac arba 6oc. su prisiunitiinu, užsisakant tiesiai nuo:
tOf? Bdtb Termitai BMr. Na. 5, RROOKLYN, N. Y.

MELBA
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Filis, Lapkr. 20, 1920

[AI AMERIKOJE.

tižia ant 4 pusi.)
ų iš Apskričio susirin- 

’ buvusio 5 d. šio mėne- 
sdavė kun. 11. J. Vaičiu
lį raporto pasirodė, kad, 

atidėliojimo, reikia imties 
sų galimų priemonių ir gel
sti Lietuvą.
Išklausius raporto ieškota 

priemonių, kaip greičiaus su
rinkti kodaugiausiai aukų 
Lietuvos gynimui nuo išsižio
jusių jų praryti Lenkų.
Nutarta surengti milžiniškas 

prakalbas Padėkos Dienoje, 
Lapkr. 25, š. m., 7:00 vai. va
kare. Prakalbose bus renka
mos aukos.

Surinktas aukas nutarta 
siųsti Lietuvon sekančiai:

Lietuvos gynimui, per Tau
tos Fondų, be mažiausio atidė

liojimo; gelbėjimui 'sužeistų 
Lietuvos kareivių, per Liet. 
Baud. Kryž. Rem. Dr-jų, taip
gi be atidėliojimo.

Raportas komisijos, rengu
sios demonstracijų prieš Len
kus Spalio 24 d., š. m. Iš ra
porto pasirodė, kad tų dienų 
L. R. Kryž. surinkta $1,502.00. 
Lig šiai dienai nuo gerašir 
džių žmonių priaugo aukų iki 
$1,602.56. Lapkr. 25 d., 1920 
m., Liet. Raud. Kryž. Rem. 
centrui pasiųsta, su sųlyga vi
sus pinigus tuojau pasiųsti 
Lietuvon Raud. Kryžiui, $1,- 
000.00 ir gauta pakvitavimas.

Liet. šauliams pasiųsta per 
Liet. Misijų $125.00. (Pakvi
tavimo dar negauta).

Višo $1,125.00.
Atmokėjus visas lėšas, li

kusieji pinigai tuojaus bus pa
siųsti taip-gi L. R. Kr. Rem. 
Dr-jos Centram

Prieš užbaigsiant susirinki- 
mų prisiminta ir apie Lenkų 
pinkles, darytas sugriovimui 
demonstracijos Spalio 24 d.

Vienas dalykas buvo paste
bėta, kad Ciceros Lenkai per 
demonstracijų negalėjo Lietu
viams cieeriečiams pakišti ko

lės būti parapija be skolos ir 
kokis galės būti pavojus. Juk 
aišku, kad jei aš be skolos, tai 
esu liuosas, o jei kartais ne
galiu išsimok. tai didesnis gali 
būti pavojus. Tai bereikalinga 
buvo tokios svajonės. Da
bar bus jau kas kita. Skolos 
nebėra ir dar bankoj yra 
smulkiems reikalams. O jei 
pasitaikys ir stambesni reika
lai, tai vis su geru sutarimu 
bus galima atlikti. Tai-gi Šv.
Lauryno draugijai reikia iš
tarti širdingas ačiū, nes tai
jos pasidarbavimu ir pagelba |||||||||llllll■lllllllllllllll{lll(llllll3ltUlllllllllllllllllll^lllllllllllllllallllllllllltlllllEllllll 
parapijėlė tapo liuosa nuo 
skolos. Tegul atmintis mums

I

PITTSBURGHIEČ1AMS IR APSUNKĖS LIETUVIAMS!!!
Švento Kazimiero Lietuvių Bažnyčioje, Pittsburgh, Pa.* 

Garsus Misijonorius Tėvas Alfonsas Maria, Pasijonistae laikys 
MISIJAS.

Tai netikėta proga išgirsti nepaprastų pamokslų ir pasi
naudoti tuo dvasišku maistu dūšios gerovei!

Misijos tęsis net per dvi sųvaiti; nuo Lapkričio 28 d. iki 
Gruodžio 12 d. 1920 m.

Pirmų sųvaitę moterims atskyrai, o antrų — vyrams. 
Pamokslai kasdien rytais ir vakarais per bi sųvaiti.

Misijos užsibaigs su 40 vai. atlaidais, kurie bus nukelti iš 
Lapkr. 27, 28 ir 29 d. j Gruodžio 10, 11 ir 12 d.

Tad visi yra širdingai kviečiami, kaip Pittsburgho, taip 
ir apielinkės Lietuviai, pasinaudoti malonėmis, kurias Augš- 
čiausias suteiks per tas brangias MISIJŲ dienas.

Su tikra pagarba Kun. M. J. Kazėnas.

bus ant visados. Parap.

CICERO, ILL.

Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Švenč. dr-ja susirinkime, = 
laikytame Lapkr. 8 d., išrinko 
atstoves j Labdaringos Sų-gos 
seimą ir paaukojo $10.00 Tau
tos Fondui. Puiku, tėvynaines!

Šešiolikų ex-kareivių ir vie
nas ex-jureivis, buvusieji Suv. 
Valstijų tarnystėje, dalyvavo 
didelėje Cdicagos Lietuvių de
monstracijoje Spalio 31 d. Čia 
yra kelis syk tiek Lietuvių, 
tarnavusių Suv. Valstijų ka- 
ruomenėje; Kodėl jie negalė
tų susiorganizuoti, ir prie pro
gos labai žymiai patarnau
ti savo tėvynei, Lietuvai. O 
tokių progų dažnai pasitaiko. 
Nesnauskite, tėvynainiai. Tė
vynės priešai nesnaudžia. Im
kitės darbo.

Pr.

PITTSTON, PA.

Pittston, Pa., jau mobilizuo
jamas. Lapkr. 24 d. vakare 
yra šaukiamos draugijos, kur 
bus išrinkti vadai ir armija 
rinkikų pasileis po visų apie- 
linkę. Lapkričio 14 d. surink
ta aukų $267.18. J. Andriušis 
paklojo 100 dol., Antanas Vyš
niauskas 50 dol.

Smulkesnės aukos bus pa
garsintos vėliau. Bravo Pitts- 
toniečiai! Žengkite pirmyn, 
judinkite savo darbais mie-jos. Nepakis jie nei Lietuvai

Julius Šliogeris, j gančias apielinkės kolonijas.

PORT WASHINGTON, WIS.

Kėdžių dirbtuvėj darbai su
mažėjo. Dirba po penkias die
nas savaitėj ir tik po 7 valan
das. Norintiems darbo sunku 
butų gauti. Geležinės dirbtu
vės vis da kol kas po senovei 
slenka.

Dabar kasi ink musų para
pijėlės padėjimo. Išvažiavus 
Lietuvon kun. Dr.Maliauskiui, 
per du mėnesiu neturėjome 
savo kunigo. Per tų laikų vie
tinis kitatautis kleb. mums 
patarnavo; nes kas sekmadie
nį musų bažnytėlėj atlaikyda
vo sumų.

Dabar, ačiū Dievui, susilau
kėme Sheboygane Lietuvį 
kun. Daunorą, kuris podraug 
rūpinsis ir musų parapijėlė. 
Duok Dieve jaunam klebonė
liui ilgai tarp musų pagyven
ti.

♦Smagu mums yra pasigirti 
ir tuom, kad tokia mažytė 
musų parapijėlė, nes tik apie 
trisdešimts šeimynų ir kele
tas pavienių, o taip stipriai 
visi kaip vienas laikosi. Gali
me pasidžiaugti ir tuo, kad 
visai jau išsikasėm iš skolos. 
Lig šiol dar vis laikėsi rnorge- 
čiai su dviem šimtais, bet da
bar ir tie tapo atiduoti, ir 
morgičiai panaikinti. Nors tų 
galima buvo ir pirmiaus pu- 
daryti, bet ir iš to paties bū
relio buvo atsiradę priešingų. 
Girdi, parapija negali būti be 
skolos. Esu busiąs pavojus. 
Na-gi, dabur matysime, ar ga-

NEPAPRASTA. PROGA
Mes esame priversti atiduoti už Storuge Charges 

Dvidešimts musų augščiausios rųšies Victorolus vertas 
iki $300.00 už taip žema kaina kaip $35.00, ir dar 
duosime dykai 12 pasirinkimui rekordij ir 200 adatų. 
Dauguma iš tų mašinų yra naujos ir garantuotos ant 
Dešimts metų- Norint žinoti geruma, reikia jas ma
tyti. Nepraleiskite šios progos jų nemate, nes tikrui 
gailesites, nes tai gal vienas tokis atsitikimas gy
venime. Atsiminkite tiktai $35.00 už augštos rųšies 
kvarantuota Vlctorolą. Mes taippat turime parduoti 
Dešimts tikros skuros tapestry Parlor Setus, šio se
tai yra nauji ir naujausios mados. Mes parduosime 
juos už pirma pnsiulijimą nežiūrint koks jis butų.

Storage Kaina nes niunis v>eta yra reikalinga Jums apsimokės at- 
Tiktai $35.00 važiuoti nežiūrint kur Jus gyvenate. Pristatymas Dy

kai, mieste ir apielinkėj, taip-pat siunčiame C. O. D. 
Atdara kasdiena iki 9 vai. vakare. Nedėldiomis nuo 6 iš ryto iki 4 
po pietų. Liberty Bondsus priimame.
NATIONAL STORAGE CO: 2023 S. Ashland Avė. Cor. 21-th St.
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Didelis Balius
Rengia DRAUGYSTE PALAIMINTOS LIETUVOS 

Pusė Pelną skiriama dėl Lietuvos labo

Ątsibus

Ketverge, Lapkričio 25, 1920
Padėkos Dienoje (Tlianksgiving Day)

Pulaski Svetainėje 1711-15 So. Ashland Avenue. 

Pradžia 4 vai. po pietų Įžanga su drabužių pad. 50c. Yp.

Nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvai
tės atsilankyti ant šio puikaus baliaus.

KviečiaKC'MITKTAS.
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Tuojau 'reikalinga mergaitė, kuri 
moka grajiti vargonus (su pedalais) 
ir mokinti chorą. Pageidaujama ži
noti anglų ir nors vieną slaviškų 
kalbų (rusiškai arba lenkiškai). 
Darbas lengvas: dienomis Office, ryt
mečiais pagrajiti bažnyčioj, o vaka
rais (du sykiu savaitėje) pamokinti 
chorą. Laiškais kreipkitės:

Kun. A. Janusas,
R. D. 21 Box 109 So. Akron. Ohio.
I’. S. Gali atsišaukti ir vaikinas

Faieškau seno žmogaus ant fnrmo 
prie poro karvių Ir poro arklių at
sišaukite greitu laiku.

8. P. Kazlauskas
4632 S. Ashland Avė. Chicago.

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

J. A. POŠKA
4433 So. Campbell Avė. 

Tel. McKinley 5608

Ant pardavimo medinis namas, 
sallunas su fixtures po nuin. 3200 
Auburn Avc. Atsišaukite

2949 I.vmuii Str,

Parsiduoda naujas mūrinis biznio 
namas 5 pagyvenimų, ir Storas, ne
šu rendos apie šimtu dolierių. Kulnu 
$8,500. Priežnstles pardavimo savi
ninkus apleidžia Amerika, Atsišau
kite greitu laiku.

2844 W. SS-th St.

Parsiduoda automobilius "Pre- 
mier 1917 m.'* 8 pas. Limuosine nau
jai molavotas gori ratai inžinas eina 
kflip naujas parduosiu laivai pigiai 
arba mainysiu ant mažo automobt- 
liaus. Antro lubos Iš priešakio. 

Juozas Vilimas
1501 8. Paulina Str. Chicago, III.

Parsiduoda Fordas 1918 geram 
stovij 7 gumai 6 rėmai. Parsiduoda 
už puse kainos $325.00

2280 W. 28 Place

JAU mes persikeleme 
į naują vietą

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

Zolp ir Barčus
Tel. Yards 145

AUKSINIS LENCIUGELIS DYKAI.
Tikras Europiškas ROSKOPF tiktai $4.75

Jeigu nori turėti gerą, gražų ir silpni laikrodėli, tokia, kuris laikys 
l»cr daugeli metų—pirk TIKRA EUROPEJIŠKA

“ROZKOPF”
šis laikrodėlis yra padirb

tas Iš nikelio, ŠIT DRUTU 
viršeliu ir geru šveicarišku 
movementu, patentuotu re
guliatorium su stiklu, kad 
numeriai neapdulkėtų. Nu
meriai rodanti laiką yra la
bai gražus.

šie laikrodžiai yra žinomi 
visam pasaulyj, užtat, kad 
jie labai geri, stiprus Ir už
laiko laią reguliariai,—juos 
galima nešioti paprastą die
ną ir nedėldienyj. Jie visuo
met gražiai atrodo.

Kiti parduoda šiuos laik
rodžius po 8 dolterius ir dau
giau—bet mes ant neaprube- 
žiuoto laiko parduodame 
juos už $4.75,—dar prio to 
pridedame dykai gražų pa- 
uuksuotą LENCIUGĖLf.

Nepraleiskite šios progos—bet rašyk, šiandie Ir užsisakyk vieną, iš 
tų laikrodžių, nes Jų nedaug liko. \

H u užsakymu užtektinai pasiųsti 25c pinigais ar kraaos ženkleliais, 
o likusius užmokėsite kuomet gausite lalkrodėl).

1010 No. Ashland Avė.,
ALL W0RLD EXPORTERS

Dopt. 638 ( hteagn. III.

Kokią Kalėdų Do
Į Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon?
| Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!

TAI GI NIEKO NELAUKDAMAS tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, bro- 
= lukams, sesutėms ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti, laukia tavo pagelbos. Tau 
| tie keli dolieriai nieks, o jiems didele pa-gelba ir džiausma suteiksi. Taip gi priėmam 
| piningus padėjimui Lietuvos Bankose sulig dienos kr.:""?.

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

= ma kaina. 5

£ Šį Bendrovė dabar parduoda savo Šerus po $6.00 viena, pasi- 3
skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laikų šėrų kaina pakils. i

į Važiuojantiems Lietuvon pampiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus |
= teisingai ir sąžiniškai. Už dalba garantuojame. Visais reikalais malonėkite kreiptis 5 
5 šiuo adresų: H
■ a
Į Lithuanian Sales Corporation 1
| (Lietuvių Prekybos Bendrovė)

| 3249 S. Halsted St., Tel. Yards 6062 . Chicago, III. =
X . a
£ VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utąrninkais, Ketvergais ir Subatomis a 
B nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare. Ofiso vedėjas V. M. Stulpinas =
niimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuuiiiiiiimiii! ’!iiiiiiimiiiiiiii!i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiT

DR. S. BIEŽIS.
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Tel. Canal 6222
Res. SI 14 W. 42nd Street

Tel. McKinley 4988

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

U

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032

Valandos: — 8 Iki 11 Iš ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio- 
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.

Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 So. Halsted Street

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

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezeflfis
LIETUVIS DENTISTAS 

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

arti 47-tos Gatvės

J. P. WAITCHES 
LAWYER

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. rytais 8 iki 11, vak.

« Nedėliomis 11 ikt 1. »
k 4509 S. Aslilund Avė. Chicago, III.X 

Phone Yards 1053 £

Telefonas Boulevard 0100 |

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

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

1—5; 7—8 P. M.

A. PETRATIS

6 iki 9§

S. FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

R E AL ĖST ATE—INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Lalvokortca 

NOTARUUftAH
800 W. S5th S'. Chicago, UI. 

Telcphnnc Bonlevard 811

Dr. I. E. MAKARAS
Lietnvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas i0900 So. Michignn Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryta; 2 Iki 4 po 

plat, 6:30 ikt 8*.S0 vakare. 
Realdenclja: 105S8 Perry Ava, 

Tel. Puliman >42

Jlllillllllllllllllllllllillllllllllllllllllllliuillliuiillllllllllllllllllllliuillllllllllllllllllllh

| DIDELIS VAKARAS
5 Lietuvos Vyčių 4-ta kuopa rengia labai žingeidų vakarą

| Sekmadienij, Lapkr. 21,1920
= Dievo Apv. Par. Sveti Union Avė. ir 18-tos Gatve. 

Pradžia 8 vai. vakare.

L. Vyčių 35 ta kuopa atvaizdins

| Naują Teatrą “Paklydėlio Kelias’
- 4 Aktų gyvenimo vaizdelis «

- L. Vyčių 4-tos kuopos choras papildys programa gra
ši žiomis dainelėms. Vakaras bus tikrųi gražus ir užiman- 
1 tis todėl kviečiame visus L. Vyčių 4-ta Kuopa.

niniiiinmiinnninninnnunHniumiiiiniininniinniniuii:iĮiiiniiuniniinmniiin
JUlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllimillllllillIiilUllllilIKIKIllIlIlIlIHIlIlHimiUIIIIIHIiniMi
~ .Phone Boulevard 491 .

| Ashland Jewelry Music Store
Specijales Colunibia E 2 Grafa- 

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

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

4537 So. Ashland Avenue 
| Chicago, III.
"iiiHifiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiimiiiiiiiiniiiiiiimimsEiiiiuiiiiiKtumiiiginiiiiHiiiimi!

CUNAKULiNt

l

HAMBURGU IR LIEPOJO J
Per Anglija

Acųuitania ............. Lapkr. 23

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

Atsišaukite į arčiausia 
Cunard Agentą.

K

7 A

Tel. Harrison 6«$8
DR. L C. BORLAND

200 S. State Str. Kamp. Adams Į 
Valand.: 1 Iki 4 po piet. Nedel. 10 j 
vai. iki 12 dieną.

Lietuvis pcrkalbėtojas 
Hered.—< Iki 8 vak. Ned. 10 Iki 12 J

REGISTRACIJA.
Visą Amerikos Lietuvių Ex-Kareivių

Visi Amerikos Lietuviai ex-karclviai kurie tik esate tarnavę karš 
užsiregistruokite prlalųsdaml savo varda ir pravardė ir kur tarnavai, 
nes | trumpą laiką visi žinosite kiek Lietuvių tarnavo karuomenė. 
Yra Reikalinga ne mažinu kaip tūkstantis liuosnorių Lietuvių ka
reivių suvažiavimui \Vnshington, D. C. Lapkričio mėnesi bus pažymėta 
suvažiavimo diena priešpat atidarymą Suv. Valst. Congroso—labiau
siai tie reikalingi kurie tarnavo frontuose Ir tie kurie gyvena netoli 
Waahingtono kad galėtu pasiekti tą miestą savo lėšomis, nes tik tada 
mes pasimatysime su musu gerbomu Prcz. Wilsonu — Visi registruo
kitės rašydami “taip” kurie esate lluosnoriai J Washlngtoną. Pripil
dę iškarpą ir siųskite šio adresu:

The Lithuanian Ex-Soldier Independent Society 
Head Qu. 3402 So. Halsted St. Chicago, UI.

Kareivių Suvažiavimas Del Liet. Prlpaž.
Vardas ....................................... .. Pavardė ...................................../,............
Ar Buvai Fronte ......... ...........................................................................į,............
Koki IjUpsn) Turėjel ............................................................................
Adresas .......................................................................

■■■■■■■■■■■■■■■■■IV -a k i



KATALIKIŠKOS

Pirmadienis,

ENTĖS. LABDARINGOS SĄJUNGOS 
SEIMO DIENOTVAR 

KĖ.

i ?ŽM9S! SAiB'iS. •

fieStadienis, Lapkr.

ikr. 22 
šv. Cecilija, panąl kank. 

Antradienis, Lapkr. 23 d., 
Šv. Klementas, pop. kank.

PATARIAMA BOYKOTUO 
TI SVIESTĄ IR KIAUŠI

NIUS.

Tai geriausia priemonė papb 
ginti tuos produktus.

Clneagos miesto tarybos ko
mitetas pragyvenimo brangu
mo reikalais paragina visas 
moteris šeimininkes nors per 
dešimti dienu perkelti boyko- 
tų prieš sviestų ir kiaušinius, 
kurie pastaromis dienomis be
galo branginami.

Komiteto pirmininkas Ad- 
amowski tvirtina, kad šituo 
•sezonu ka'p sviestas, tai]) 
kiauSiniai turėtu būt pigus. 
Bet taip nėra. Tad aiškus iš
naudojimas.

Papiginti tuos produktus 
kitokios priemonės nėra, kaip 
tik pakelti boykotų kadi r sa
vaitei arba dešimčiai dienų. 
Tai butų tinkamiausias ir pa- 

, sėkmingiausias vaistas.
Komitetą^ sakosi prieš pro- 

fiterininkus busianti pakelta 
va, jei kas kita jiems ne-

jelbėsių.
{Tas pat komitetas paskelbė,
[d už savaitės busianti pa
tinta duona.

1. Atidarymas ir malda,
2 Prezidijumo rinkimas,
3 Mandatų komisijos rinki

mas,
4 Rezoliucijų komisijos rin

kimas,
5 Įžanginė prakalba. Kalbės 

gerb. kun. A. Skrypko.
(i Pirmininko ‘raportas,
7 Sekretoriaus raportas,
8 Iždininko raportas,
9 Iždo globėjų raportai,

10 Direktorių pirmininko ra
portas,

11 Našlaičių namo statymas. 
Referuoja arkitektas M. 
Žaldokas,

12 Draugijų mokesčiai Į Lab
darybę. Referuoja Stasys 

‘Jucevičius.
13 Senelių prieglauda. Refe

ruoja kun. prof. Bučvs..
14 Sumanymai ir įnešimai.
15 Vakaro programa:
a) Lizdas naminio liūto, 

drama trijij veiksmų..Išpildys 
13 Vyčių kp.

b) Antrų dalį programo'iš
pildys ]>. J. Balsis.

Pastaba. Seimas prasidės 
2:00 po pietų. Vakarinė pro
grama 7:30, Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje, W. IStli 
ir S. Union Avė.

Šita dienotvarkė yra pasku
tinė ir galutina.

s Aušros Vartų Parap. Svet.,
S 2323 W. 23 r d Place

BAZARAS it PARODA TĘSIS 5 DIENAS LAPKR. MEN.

20, 21, 24, 25, 27

Bazaras bus Seredoj, Subatoj ir Nedėlioj,

Lapkričio 20 ir 21, 1920

SUBATOMIS IR NEDĖLIOMIS BAZARO PRADŽIA 4 VAL.; 

SEREDOMIS 7 VAL. VAK.
■

Padėkavonės Dienoj, 25 Lapkričio Pradžia 9 vai. iš ryto £1
ĮŽANGA DOVANAI |

Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI. »

HIHllllllllllllllllllllIHlllllllIlIillIIIIIIIIIIiaiIIIIIIIIIIIIIIIHIIHHIll"

J. Aleli unas $2.50.
Po 2 dol.: K. Kareckas, A.

Barisas.
Po 1 dol.: K. F. Pocius, J. 

.Jozaitis, V. Stankus, J. Jali- 
janskis, V. Katkečis, J. Žilvi
tis, J. Kabelis, J. Ėringi s, J. 
Gurinskas, .T. Garuckas, K. 
Augustinavičius, M. Buičmon- 
tas, K. Sargautis.

Kitos smulkiomis.
Viso surinkta $30.00. Pini

gai paskirti Lietuvos gyni
mui ir pasiųsti kun. J. Žiliui.

J. Jozaitis, nut. rast.

IŠ T0WN OF LAKE.
I

Liet. R. K. Federacijos sky
rius rengia įdomų vakarėlį, 
Lapkričio 21 d., p. J. Elijo- 
šiaus svetainėje.

Tai pirmutinis viešas Fede
racijos skvrio vakarėlis, kuris 
jau arti du metu, kaip gyvuo
ja ant Town of Lake, guosda
mas katalikiškas draugijas 
vienybės ryšiu.

Kviečiami yra Lietuviai 
skaitlingai atsilankyti. V.

Statoma Scenoj Vieno veiksmą.
TEATRAS IR RALIUSII

Juokingo Komedija.

Rengia--------
‘Knarkia Paliepus.” .

IŠ WEST SIDES.

BUS GALIMA PASTA 
AUTOMOBILIŲ VI
DUMIESTYJ.

Lokalūs transportacijos ko
mitetas iš miesto tarybos pas- 
tarųjai pasiųlė sumanymų už
drausti sustoti automobiliams 
vidumiestyj tarpe gatvių: Ki- 
Mzie gat. šiauriuose, TTarrison 
gat. pietuose, Micbigan avė. 
rytuose ir Clinton gat. vaka
ruose. Pastatyti automobilius 
turėtų būt uždrausta nuo 7:00 
ryto ligi 6:30 vakare.

Kuomet miesto taryba pra
ves sumanymų, tuomet turin
tieji reikalus vidumiestyj
ten nuvažiavusieji automobr- 
liais, šituos turės uždaryti į 
kokias nors automobilių sto
tis. ' '

Apie požemines municipales 
automobii’ių stotis po Grant 
parku nieko negirdima. Tasai 
sumanymas, matyt, reikalin
gas daugelio pinigų.

PADĖKA.

PARVAŽIAVO LIETUVIS 
ADVOKATAS.

Užvakar iš Lietuvos parva
žiavo plačiai žinomas Cbica- 
goje advokatas Pr. Bračiulis, 
105 West Monroe g.

NUSIGĖRĘS VAŽIAVĘS 
AUTOMOBILIU.

Suareštuotas Dr. Charles 
Matlock, 5741 Roosewelt road. 
policija jį kaltina, kad važiuo- 
ĮnniHs buvęs girtas.

Gailestingųjų Asmenų drau
gijos įgaliotinis, Jėzaus Vai
kelio prieglaudos pasiuntinys 
aš, Jonas Šeškauskas, atsisvei
kinau su Cliicaga 29 Spalio, 
1920 m., 8 valandų vakare. Iš
važiuodamas pranešu, kad 
Cliicagoje ir apielinkėje su
rinkau devvniolikų šimtų dvi
dešimt tris dolierius ir 19 cen
tų ($1923.19).

Tariu nuoširdžiai ačiū vi
siems geros širdies klebonams 
ir jų pagelbinimkams, nes jie 
užsiėmė našlaičių skurdo ma
žinimu. Ačiū visiems geros 

ir širdies komitetams, kurie pa
dėjo tų brangų darbų vesti. 
Ačiū mergaitėms, kurios pri
sidėjo prie našlaičių aprūpini
mo, ačiū visiems parapijie
čiams, kurie nepasigailėjo sa
vo sunkiai uždirbto pinigo, o 
pasigailėjo tų vargšų našlaičių 
likusių be tėvo-močiutės, be 
duonos kųsnelio, kurie kabi
nėjasi prie kiekvieno praeivio 
melsdami pagelbos.
Dabar kreipiuosi į kitų mies

tų Lietuvius. Mieli Broliai ir 
Seserys neužmirškit našlaitė
lių ašarų. Nėra motinos jas 
nubraukti, o yra vargšų lau
kiančių jus pagelbos. Paduo
kit jiems rankų ir ištraukit 
juos iš vargų.

Dar ačiū, šimtų kart ačiū 
visiems geros širdies Lietu
viams!

Jonas šeškauskas,
Gail. Asmenų Dr-jos atstovas.

Raportas mass-mitingo, Spalio
28 d., M. Meldažio svet.

Nors oras buvo nemalonus 
—šaltas ir lijo su sniegu, vie
nok daug susirinko žmonirj 
išnešti protestų prieš žiaurus 
priešus, kurie skriaudžia musų 
brangių tėvynę, Lietuvą.

Susirinkime kalbėjo Dr. 
Cherrys, medicinos studentas 
A. Račkus, Dr. S. Biežis ir 
J. I. Bagdžiunas. Žmonės klau
sė ir sekė kalbėtojų žodžius.

Visi suprato reikalų greitos 
pagelbos gynimui Lietuvos 
nuo priešų. Aukų sumesta Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui 
$275.64. Nieko nelaukiant tuoj 
išpirkta draftas ant 1,720 auk- 
<i :us ir pasiųsta Lietuvos Gy
nimo Komitetui, Kaunan.

Po to vienbalsiai tapo pri
imta protesto rezoliucija prieš 
i triperi jalistus Lenkus. Rezo
liucijos kopijos pasiųsta Su v. 
Vai. prezidentui AVilsonui, sek
retoriui Colby ir senatoriams.

Sekantieji asmenys aukojo 
Liet. Raudonųjam Kryžiui:

Po 10 dol.: J. Saunora, P. 
Cibulskis, M. Brazauskas, 
kun. F. Kudirka ir A. Valo- 
nis.

Po 5 dol.: Dr.. S. Biežis, Dr. 
Cherrys, A. Janelionis, F. 
Kelpšas, M. Pocienė, J. Lau- 
mavičia, A. Zalatoris, A. Lu- 
kauskas, J. Miluševičia ir K. 
Bagdonas. (Pabaiga bus).

Šv. Antano iš Padvos dr-jos mė
nesinis susirinkimas įvyks sekma
dienyje, Lapkričio 21 d., 1 vai. po 
pietų, Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje, So. Union Avė. ir 18ta 
gatvė, Chicago, 111.

Visi nariai kviečiami atsilankyti. 
Yra svarstymui daug svarbių rei- 

alų. Valdyba.

Lietuvių Brighton Park Pol. 
aš. Kliubas laikys mėnesinį susi

rinkimą sekmadienvj, Lapkričio 21 
d., 2. vai. po pietų, McKinlcy par- 
<o svetainėje (prie 3$ gatvės ir So.
AYestern Avė.).

J. J. Vikartas, rast., 
6423 So. Campbell Avė.

Baltos Rožės L. P. Kliubo vaka
ras, kuris buvo rengiamas Lapkr. 
21 d., 1920 m. Sehool Hali svetai
nėj neįvyks iš priežasties klaidos, 
įvykusios tarp komitetų ir svetai
nės savininko. Lietuvių Federa
cijos Kliubai prašomi tai įsidėmėti.

Komitetas.

AKIŲ
ŽINOVAS
Atitaiso žvairas a- 

kis vienu atsilanky
mu, be jokios eloro 
formos. Suvirš 800 iš-

jt gydymų užrašuose. 
Ateik ir leisk apžiūrėti diplomuo

tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo

AKIŲ. AURŲ. NOSIES IR GERKI.ttS 
LIGAS

Silpnos . . 
Skaudamos 
Raudonos 
Žvairos

PAT ARI M AS DYK AI
.... Akjs Kurčios

Akjs Tekančios
Ūžiančios
Užkimštos

IŠ BRIDGEPORTO.

Skaudama
Rėgantl
Kreiva
Užkimšta

Akjs 
Akjs 

N osis įSkau dama 
Nosis Silpna 
Nosis Mataruota 
Nosis Papūtus

ŠV. RAŽ. STAC. KALV. MOTERŲ IR VYRŲ DRAUGIJA.
Mėgėjai L. Vyčių 8 tos Kp.

Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 21, 1920
Chas. Strumilo Svet. 158 E. 107th St. and Indiana Avenue.

Pradžia 6 valanda Vakare.

Gerbiamoji visuomenėja meldžiam atsilankyti į šį vakarų. Bus labai daug įvairių 
dalykų ir netik monologai, dialogai, trijalogai. Kanklai ir Dviračiai vertės $25.00 
Knarkia Paliepus. Muzika grieš visais Balsais Geriausi. Paskiau bus visokiu šokiu. Vi
si busite užganėdinti. Jauni ir seni visus be- skirtumą

kviečia KOMITETAS
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Iškilmingas Salius (
LIET. R. KATALIKŲ LABD. SĄ-GOS 5-TOS KP.

Nedelioj, Lapkričio-Nov. 21, 1920 |
= šv. Jurgio Parap. Svetainėje 

Pradžia 6:30 vai. vakare.

32 nd PI. ir Aubum Avenue. 

Įžanga 35c. Ypatai.

•Gerbiamosios ir Gerbiainieje: Nepamirškiti atsilankyti į šį iškilmingų Baliu! Nes = 
galėsime praleisti laika labai puikiai prie puikios mnzykos. Pasilinksmindanie šokiais = 
ir suraminsime nemažai suvargusios našlaitėlius, nes visas pelnas yra skiriamas^nas- = 
laičių namui. Kviečia KOMITETAS.
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Vilnius Lietuvos Sostine 
Yra Dideliam Pavojuj

Ausjs
Ausjs
Ausjs
Ausjs

Gerklė
Gerklė
Gerklė
Gerklė

SVARBUS PRANEŠIMAS.
(ademijos Rėmėjų Narėms.

Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos susirinki 
mas bus nedėlioj Lapkričio 21 
d. 1920, šv. Kazimiero Vienuo 
Įynę, lygiai 2 va.1. po pietų.

Visi skyriai malonėkite pri 
Įsiusti, aavo delegatės, nes yra 
labai svarbių reikalų svars
tymui. Kalonckite visos punk
pakai JĄval. atsilankyti, kad 

lūs atidaryti
j si rinkimas. ^^Valdyba.

\.

AUKOJO I,. RAUD. KRY 
ŽIUI.

Draugija Šv. Kazimiero 
Karalaičio Chicago, III. Lap
kričio 7 d., š. m., laikė papras
tų susirinkimų, kuriame duota 
įpešimas, kad nors kiek iš iž
do paaukotų Lietuvos Raud. 
Kryžiui. Nutarta paaukoti 25 
dol.

Be to padaryta rinkliava ir 
narių tarpe.

Aukojo:
Po $5 dol.: V. Eringis, K. 

Beinorauskas.

lapkričio 10 d., š. m., Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje 
buvo prakalbos. Kalbėjo kun. 
Petraitis, L. R. K. Rem. Cen
tro pirm. Bonų parduota, ro
dos, už $5,000 su viršum. Au
kų surinkta $600.00, kurios 
jau pasiųsta Lietuvon.

B.

Lapkričio 21 d. L. Vyčių 
4-ta kuopa rengia vakarų, 
Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje, 7:30 vai. vakare.

Bus vaidinta gražus vaizde
lis “Paklydėlio Kelias”. Visi 
aštuoniolikiečiai nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti.

Po vaidinimo koncertas ir 
žaidimai.

Ražt.

X.

Franklin O. Carter, M. D.
28 metai prie State gatvės 

120 So. State St.. Chicago, III
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldle 

niais nuo 10 iki 12.

X-
Phone Seeley 7439

DR. I. M. FEINBERG
Gydo specialiai visokias vyrų ir 

moterų lytiškas ligas.
2401 Madlson St., kampas Wcs- 

tern Avė., Chicago. 
Valandos: 2—4 po plet; 7—9 vnk.«-

1 Tel. Yards 6666 Drover 8448
Dr. V. A. SZYMKEVICZ

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas (r 
Akušeras.

S2O3 S. Halsted St, Chicago.
[Valandos: 10—12 iš ryto 1 — 2 ir 
!«—8 vakare Ned. 10—12 Iš ryto.

PIRKITE LIETUVOS 
KOLOS BONŲ.

-X

PAS-

1

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

Tuksiančiai Lietuvių Taupo savo Piningus
STOCK 
YARDS 
STATE?

Ant kampo 47th gatvės ir Ashland Avė.

UŽTAT

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

AR GALI BŪTI GERESNIS BANKAS?

PEOPLES

PEOPLES STOCK
TAROS
STATE

Didysis Bankas
Ant Kampo

47-tos Gat. ir Ashland Avė. 
Chicago

- -■ - L.

BANK

BANK


