
1 '„”1 '-V*11 -1 ■ F

✓

(i DRAUGAS”
Publlshcl Daily Escept Stindays

One Year ........................................ *8.00
Six Months ................................... $4.00

AT NEWS-STANDS 3 A COPY 
DRAUGAS PUBIASHING CO., Ine., 
2334 S. Oakley Avė. Chtcago, III.

>

K-

LITHUANIAN DAILY FR1END

t PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

S“
Publl&hed and distributed under permit (No. 468), aathorlzed by the Act oi October «, 1817, co fHe at the Post Office of Chicago, III. By the order of the Presidcnt, A. S. Bnrleson, Postmastcr General.

KAINA 3 CENTAI
PRICB CENTS

CHICAGO, .ILLINOIS, ŠEŠTADIENIS, LAPKRITIS, (NOVEMBER) 27 D., 1920 M. CITY EDITION
ENTERED AS SECOND-CIjASS MATTER MARCH 31, 1916, AT CHICAGO, ILLINOIS L*NDER THE ACT OP MARCH 3, 1879.

METAI-VOL. V. No. 279

I

ANGLIJOS VALDŽIA IMASI 
UŽ AIRIU VADU

Suareštuotas Dubline Arthur 
Griffith

New Yorke Riaušes dėl Angli
jos Vėliavos

mas Airijoje, sako vyskupas, 
šiandie jau nebepakenčiamas. 
Antai kunigo Griffin iš Oran- 
more nužudymas aiškiai liu
dija, kad prie tos žmogžudys
tės savo bjaurias rankas yra 
pridėjusios valdžios spėkos, 
kurios terorizuoja Airiją.

Toliaus vyskupas pareiškia, 
kad šiandie to,s spėkos jau 
pakyla atakuoti pačius katali
kus ir katalikų religiją.

Praneša apie grūmojimus.

Vyskupas pasako sekreto
riui, kad kuomet jis sugryžęs 
namo po palaidojimo kunigo 
kentėtojo Griffin, namie at
radęs grūmojantį jam, vysku
pui, mirtimi laišką. Laiškas

namų paimta įlaugybė visokių. turėjo~4*»lwav pastos antspau-

SUIMTAS VYRIAUSIAS
SINN-FEINERIŲ VADAS.

Suareštuota ir keli kiti žymes
nieji Airiai.

Dublinas, Airija, Lapkr. 27. 
— Anglų policija čia suareš
tavo t A rtli urą Griffith, sinn- 
feinerių organizacijos įsteigė
jų; prof. John MacNeill, An
glijos parlamento narį; prof. 
McNeill sūnų ir visą eilę kitų 
žymesniųjų Airių.

Po atlikto areštavimo, An
glų valdžios organai čia pas
kelbė štai kokį pareiškimą:

“Jirthuf Griffith suareštuo
tas jo rezidencijoje, ties Law- 
rence gat., 2:00 naktį. Iš jo

■ t
raštų. Ginklų neatrasta. Areš
tavimo mietu jis buvo lovoje 
ir paimtas armijos automobi
liu. Jis nepadarė jokio pareiš
kimo. Jis suareštuotas be jo
kių nesmagumų.’L

Suareštuoto Griffitbo žmona 
tvirtina, kad Anglų valdžios 
sumanymas prašalinti visus 
Airius vadus, kurie jaunąją 
tautos kartą veda kovom už 
lasvę.

Niekam nėra žinoma, kur 
pądėti suareštuotieji.

Žinios apie tai čia pakėlė 
nepaprastą sensaciją.

Arthur Griffith ne tik skai
tėsi sinn-feinerių vadas, bet jis 
taippat buvo ir veikiantysis 
Airijos respublikos preziden
tas, esant Amerikoje preziden- 
_tui Eamonn De ^Valerą.

Prof. McNeill yra teisių 
jrofesorius naci jonai iani Airi

jos universitete. 1916 metais 
už Airių žinomą Velyki} die
noje sukilimą jis buvo nubau
stas kalėjimu ligi gyvos gal
vos. Bet 1917 metais paliuo- 
suotas. Išrinktas Amglijos par- 
lamentan atstovu jis atsisakė 
teų eiti.

VYSKUPO LAIŠKAS AIRI
JOS SEKRETORIUI.

Ginčai Anglijos parlamente.

Londonas, Lapkr. 27, — Ai
rijos diocezijų Galway ir Kil- 
macduagh vyskupas Tbomas 
O’Dea pasiuntė ilgą laišką vy
riausiąja™ Airijos sekretoriui 
Sir ITamar Greenwood.

Vyskupas perspėja sekreto
rių, kad kaip sekretorius, 
tai}> jo paties, vyskupo, gy
vastys yra pavojuje. Nes šian
die Airijos valdžiojfe yra tik 
vienos baisenybė*, tik vienos 
galvažudybės.

Nurodoma kunigo mirtis.

Valdžios bjaurus pasielgi-

dą.
Be to grūmojančius laiškus 

yra gavę ir keli kiti jo dioce- 
zijos kunigai. .Į vieno kunigo 
pagyvenimą kartą, jau buvo 
šaudoma.

Tie visį grūmojimai yra pa
čios policijos. Nes laiškuose 
aiškiai sakoma, kad jei nors 
vienas poliemonas ar kareivis 
patik? nelaimę, tuomet vysku
pui ir kunigams bus neišven- 
gtina mirtis.

Palaidota nužudyti.’

Čia vakar su didelėmis iš
kilmėmis palaidota keliolika 
Dubline nužudytų Anglų ofi- 
cierų. Iš jų dešimts lavonų bu
vo nulydėti Westminsterio ka
talikų katedron.

Gedulingų pamaldų metu 
katedroje buvo ministeris pir
mininkas Llovd George ir kiti 
Anglijos augštieji valdininkai. 
Karalių reprezentavo Airijos 
sekretorius Sir Greenwood.

Savo keliu, Anglijos parla
mente dėl baisios betvarkės 
Airijoje pakeliami ginčai ir 
trukšmas. •

Patsai ministeris pirminin
kas Lloyd George sakosi ne
žinąs kas padaryti, kad sus
tabdyti terorą Airijoje.

GAL PRANCŪZIJA GEL
BĖS ARMĖNIJAI.

Geneva, Lapkr. 27. — Tau
tų Sąjungos suvažiavme nu
tarta ir vėl Su v. Valstijoms 
pasiųsti Armėnijos mandatas.

Ir jei Suv. Valstijos atsisa 
kytų, matyt, Prancūzija pa
ims globon tą aplei stiksai į.

Smirna, Lapkr. 27.
naci jonai i stų karuomenė Tur
kijoje pradėjo atmušti atgal 
seniau pirmyn pasivarusius 
Graikus.

RIAUŠĖS DEL ANGLIJOS 
VĖLIAVOS.

Apdaužytos kliubo sienos.

New York, 1 Lapkr. 27. — 
Padėkonės dienoje išryto vie
tos Šv. Patriko katedroje bu
vo laikomos pamaldos už dū
šią Airių tautos patrijoto Mc- 
Swimey, kurs mirė badauda
mas Anglijos kalėjime, ir už 
kitus žuvusius Airius?*

Ryte katedron atmaršavo 
daugybė Airių organizacijų.

Kaip kartais priešais kate
drą ant Union kliubo buto pa
sirodė išskleista Anglijos vė
liava bendrai su amerikoniš
ka ir prancūziška.

Airių minia pareikalavo nu
traukti Anglijos vėliavą. Ne
paklausyta. Tad su plytomis 
ir kitokiais daiktais išdaužy
ta langai ir puošnios sienos iš 
lauko.

Pašaukta policija 
skirstė riaušininkus.

vos įs-

LENKAI PAKELSIĄ KAM
PANIJĄ PRIEŠ BOLŠEVI

KUS.

Propagandos keliu griausią 
bolševikizmą.

Varšava, Lapkr. 27. — Vie
na Lenkų seimo partija nus
prendė paskelbti atsiliepimą į 
platųjį pasaulį pakelti kampa
niją prieš bolševikizmą. Ta 
kampanija, kaip sakoma, ne
bus vedama su ginklais, bet 
su paties Lenino ypu — su 
propaganda prieš bolševikiz
mą, Tos partijos obalsis: 
“Drožk priešui su ta pačia 
lazda, su kuriąja jis plaka ta
ve. ’ ’

•Lenkai yra įsitikinę, jog bol 
ševikų propaganda nekuomet 
neišnyks, nors su jais kuogra- 
žiausiai turėtum sugyventi. 
Visokie bolševikų draugingu
mo intikinimai daugiau nie
kas, kaip tik melagystė. Kaip 
gali toksai diplomatas, kaip 
kad Lloyd George, pamiršti 
kelis kartus atkartotą Lenino 
pareiškimą “atlikti pažadėji
mai buržujų valdžioms yra be 
vertės”?

Lenkuose daug agitatorių.

Lenkai nuomoniauja, kad 
šitą žiemą Lenkijai prisieisią 
praleisti daug vargo su bol
ševikais agitatoriais, kurie 
dės pastangas sukelti revoliu
ciją Lenkuose.

Minių nepasitenkinimui čia 
nebus galo. Šaltis, alkis ir be
darbė — tai geriausi bolše- 
vikizmo patarnautojai. Bus 
streikai, riaušės ir pagalinus 
gal dar sukilimai.

Tokiomis . propagandomis 
bolševikai užsįirha šiandie I- 
talijoje/ Prancūzijoje ir Vo
kietijoje. Kadangi Lenkija y- 
ra arčiau Rusijos, tad bolše
vikams bus lengviau čia pri
eiti. Šiandie jie turi daugybę 
agitatorių Lenkuose. Tam tik
slui nesigailima pinigų.

Kad taip elgiasi bolševikai, 
sako Lenkai, tai kodel-gi ne-

Turkų butų galima pradėti propa
gandos prieš juos pačius, pa
čioj Rusijoj? Jei 95 nuošim- 
čia Rusijos gyventojų yra 
priešingi bolševikų valdžiai,

kaip kad žinovų tvirtinama, 
tai kodėl nebūtų galima pa
kurstyti tų žmonių prieš so
vietizmą?

Nepavyko civilis karas.

Jei civiliam kare bolševikai 
laimėjo, tad yra aišku, kad 
prieš juos kitokios priemonės 
nėra, kaip tik vidujinė revo
liucija.

Nei gen. Denikinas, nei gen. 
Wrangelis ištolo negalėjo pa
siekti’ Maskvos. Bet Maskvą 
visuomet gali paimti pakilę 
patys Rusai valstiečiai, ku
riems jau įsiėdė gyvan kau- 
lan bolševikų valdymas.

Lenkija, sako Lenkai, per
si lpna pati viena atlikti pro
pagandos žygius. Propagandai 
yra reikalingos didelės sumos 
pinigų. Lenkai jų užtektinai 
neturi nei saviems būtiniems 
reikalams.

Taigi, anot Lenkų, prieš 
bolševikus propagandą turi 
pakelti ir visos kitos šalys, 
kurios interesuojasi Rusijos li
kimu. Tai propagandai prad
žią padaryti apsiima Lenkai 
patys vieni. Bet tuojaus turi 
būt duodama reikalinga pa- 
gelba iš kitų viešpatijų.

APSITVERIAMA NUO 
PUBLIKOS.

Londonas, Lapkr. 27. — Ši
čia augšta tvora nuo publi
kos atskiriama Downing gat
vė, ties kuriąja stovi valdžios 
ofisai ir ministerio pirminin
ko rezidencija. Niekas neži
no, kam tas daroma.

KONFERUOJA PREMJERU

Londonas, Lapkr.. 27. — Čia 
turi kohferencijas Prancūzijos 
ir Anglijos premjeru. Dar at
keliauja ir Italijos premjeras.

PAVOGTA ALDERMAN0 
x AUTOMOBILIUS.

IŠalip City Hali aną dieną 
buvo palikta du kutomobiliu. 
Vienas, prigulėjo/ 33 wardos 
aldermanui, gi kitas miesto 
ei vi lės tarnybos komisijos pre
zidentui.

Abudu automobiliu pavog
ta.

NEGALI IŠVIEN VEIKTI 
SU RUSAIS BOLŠEVIKAIS.

Bolševikizmas aršesnis už mi - 
lrtarizmą.

Londonas, Lapkr. 27. — 
Londone seka intemacijonalė 
amatų unijų konferencija. Kon 
ferencijoje dalyvauja ir Vo
kiečių unijų atstovai. Iš jų 
vienas atstovas Grassmann 
konferencijoje kalbėdamas pa
reiškė :

“Mes negalime darbuoties 
su bolševikais. Kiekvienas jų 
žodis ir kiekvienas veikimas 
reikalingas diktatūros. Šios 
gadynės vyrai ir moterys ne
pasiduos tų tiranų diktatūrai 
ir minčių mokyklai. Militariz- 
mas yra blogas daiktas. Bet 
bolševikizmas daug kartų blo
gesnis. Nes tai anarchija, plė
šimas ir barbarizmas.

“Vokietija prisiėmė demo
kratiją. Vokietija savo atei
ties trobf. (struktūrą) pasta
tys ant pačių žmonių išreiš

BOLŠEVIKAI ATIMS NUO 
LENKŲ VILNIŲ.

KĄ TUOMET VEIKS TEN 
SIUNČIAMI ISPANAI?

Amerikos Lietuvių Rymo 
PARYŽIUS Lapkr 27 — Kataliku Federacijos Ohica-

Rnsijos sovietų atstovas Rygo- Apskričio Darbuotojų re- 
zoliucijos, išreiškiančios jų 
nuomones apie Lietuvių Par
tijų sutartį Chicagoje.

1. Kadangi partijų susivie
nijimas yra svarbus ir painus

je, Axelrpde, pranešė Lietu
vos vyriausybei, jog Rusai pa- 
siketi.no okupuoti Vilnių.

Kadangi bolševikų su Len
kais taikos tarybos Rygoje 
pertrauktos, tai tasai bolševi
kų žygis atnaujins karą Ru
sijos su Lenkija.
Šiandie Vilnių okupuoja Len 

kų karuomenė, kuriai vado
vauja Zeligowski. Trumpu lai
ku Vilniun nuvyks Ispanijos 
karuomenė, siunčiama Tautų 
Sąjungos. Tad diplomatai čia 
spekuliuoja, argi Ispanai tu
rės pakilti karan su Rusija?

TAIKA SU ANGLIJA DA
RO NESMAGUMŲ MASK

VAI.

Militarinė bolševikų dalis ne
nori taikos.

Berlynas, Lapkr. 27. — Iš 
Maskvos ištikimų versmių 
pranešta, kad militariniai bol
ševikai tenai labai priešingi 
daromai taikai Maskvos val
džios su Anglija. Militaristų 
elementas toje taikoje, sako
ma, nematąs Rusijai jokio pa
lengvinimo. Tas elementas 
reikalauja, kad sovietinė Ru
sija be jokios atodairos pa
kiltų karan artimuose Rytuo
se ir kuoveikiaus suniužgintų 
ten Anglijos įsigalėjimą.

Pati Lenino valdžia tečiaus 
darbuojasi už taiką, nori tai
kos ir todėl tie militariniai 
elementai daro daug nesma
gumų.

Kai-kas nuomoniauja, kad 
tomis iš Maskvos skelbiamo
mis žiniomis norima pagrei
tinti taiką Rusijos su Anglija. 
Nelengva patirti, ar tame yra 
kiek tiesos.

kiamų norų. Kovos prieš niili- 
tarizmą ir, taip vadinamą, 
proletarijatizmą. Musų šauk
smas į pasaulio darbininkus 
yra: “Sujungkite savo spėkas 
už demokratijos principus.”
Nebus dirbdinama amunicija.

“Mes Vokietijoje kąntro- 
liuojame transportacijų ir a- 
municiją ir karo medžiaga ne: 
turi būt siunčiama iš Vokieti
jos nei Rusijon nei Lenkijon. ’ 
Jokia civilizuota spėka nepri
valo paremti vieno kaimyno, 
kad jis galėtų kariauti prieš 
kitą. Jeigu mes turime taiką, 
mes turime pertraukti dirb- 
dinti ir transportuoti karo 
reikmenis.

“ Musų valstija dar nėra i- 
dealė, liet pilna pažadėjimų. 
Mes tikime, kad musų pama
tai teisingi, ant jų mes stip
riai apsistatydinsime. Mano
me, kad visų šalių amatų uni
jos stovi toli nuo palankiavi- 
mo bolševikams ir turi susi
organizuoti kovon prieš tų pa- 
vojų. ”

PARTIJŲ SUTARTIS
FEDERACIJOS VARDU LAPKRIČIO 26, 1920, INTEIKTA 

ŽEMIAU PADUOTOJI REZOLIUCIJA BLOKUI,
SUSIDARIUSIAM Iš SOOIJALISTŲ IR 

LIBERALŲ-TAUTININKŲ.
—----------------

dalykas; kadangi jam rimtai f™“ tųdviejų drganiaacijif.
Bet jei prisieis kada-nors da
ryti bendrą partijų iškilmę ir

apsVarstyti reikia ir laiko; 
kadangi partijų susitarimo su
manymui iškilus, socijalistų 
spauda garsino * straipsnių, 
pravardžiuojančių ir įžeidžian 
čių katalikus; kadangi patsai 
partijų sutarties projektas so
cijalistų ir liberalų-tautininkų 
bloko sustatytas 23 Lapkri
čio stato reikalavimų, neprie
lankiai paliečiančių krikščio- 
rfiškai-demokratiškų organiza
cijų veikimą; kadangi iki 26 
Lapkričio negalima susižinoti 
su paliestųjų organizacijų cen
trais, nei sušaukti A. L. R. K. 
Federacijos Apskričio posėdį; 
todėl sutariame, kad partijų 
sutarties klausimas nebūtų ap
ribotas Lapkričio 26 d.; todėl 
sutariame taipgi tolesnių savo 
svarstymų galutinus nuospren 
džius veikiai pranešti susida
riusiam socijalistų ir liberalų- 
tautininkų blokui.

2. A. L. R. K. Federacijos 
Projektų Komisija 25 Lapkri
čio sutarė įnešti į artimiau
sią savo apskričio posėdį su
manymus: a) išrinkti tris as
menis, kad jie galėtų atsto
vauti Apskritį tarppartijiniam 
komitete, susidarančiame
Devynių Asmenų, po tris nuo 
kiekvienos partijos, ir b) ko
mitete, susidedančiame iš 22 
asmenų, po 11 nuo sudariusių 
bloką partijų, Federacijai ne
nedalyvauti.

3. Jei A. L. R. K. Federaci
jos Apskričio atstovai taps 
priimti į Devynių Komitetą, 
tai to Komiteto sutarimai be 
persvarstymo Federacijos Ap
skrityje turės jam teisėtą, jė
gą tik šitose dviejose reika
lų rųšyse: a) protestuoti prieš 
šmeižtus ant Lietuvos, kartais 
telpančius nelietuviškoje Chi- 
cagos laikraštijoje, ir 5) da
lyvauti katalikams nepriešin- 
gose žymių nelietuvių iškil
mėse. Visi kiti Devynių Ko
miteto sutarimai gauna tei
sių jėgos Federacijos Apskri
tyje tik tada, kada jame tam
pa persvarstyti ir priimti.

4. A. L. R. K. Federacijos
Apskričio vardu pareiškiame, 
kad didžiausią Chicagiečiams 
išpildomą dabartinį reikalą 
Lietuvai, matome išparduoti 
Cliicagai skirtą Lietuvos Lai
svės Paskolos kvotą. Tam tik
slui Federacija labai kviečia 
pasidarbuoti išvien su ja vi
sas Lietuvių partijas Cbicago- 
je.

5. Susirinkusieji 25 Lapkri
čio Chicagoje Federacijos Ap
skričio darbuotojai pareiškia, 
kad Krikščionių-Demokratų 
įstaigos, senai inkurtosios Lie
tuvai šelpti, ypač Tautos Fon
das ir Raudonojo Kryžiaus

Rėmėjų Draugija, savo užda
vinį pildo naudingai ir gar
bingai. Todėl jų veiklumas ne
gali būt nei stabdomas, nei 
mažinamas. Togi dėl Federa
cijos Apskritys gali stoti ben- 
dran darban tik su partijomis, 
pasižadančiomis nebandyti i

joje bus renkamos aukos Lie
tuvai, tai jos gali būt inteikia- 
mos tiesiog Lietuvos Misijai 
Amerikoje arba stačiai siun
čiamos augščiausioms oficija- 
lėms įstaigoms Lietuvoje.

6. Sueidami bendran dar
ban mes tikimės, kad susideda 
nčios su mumis partijos grei
tu laiku tiek prasilavins, jog 
nebepravardžiuos mus savo 
organuose.

M. žaldokas,
A. L. R. K. Fed. Chic.

Apskr. pirmininkas.
P. Zdankus,

sekretorius.
Chicago, III.

' 25 Lapkr., 1920.

. PASIŲSTA LIETUVON 
48,000 AUKSINĮ!,

Chicago Heights Lietuviai 
vardu Al. Stulginskio Lietu
von jau pasiuntė 48,000 mar
kių arba auksinų.

Vietos Gedemino draugija 
dar aukojo $100, kurie taip-, 

lš pat pasiųsti. »

IŠMĖGINIMAS PLAUČIŲ 
LIGOS SERUMO.

Fort Sheridan armijos ligo
ninėj išmėginamas naujas se- 
rum’as (naujas vaistas), kurs 
sakoma, sergančius apsaugo
siąs nuo .plaučių ligos ir pa- 
gydąs susirgusius tąja liga.

Tasai vaistas iš Washingto- 
no išsiuntinėtas į visas armi
jos ligonines su įsakymu iš
mėginti.

Įsakyta to serumo nepa
vartoti nei vienam sergan
čiam, jei tasai neišreiškia Iruo- 
so noro priimti tų vaistų.

Vaistas galės būt išmėgi
namas tik Gruodžio mėnesiu. 
Uždrausta jį išmėginti Sausyj 
arba Vasaryj. Šituodu mėne
siu pripažintu aršiausiu ser
gantiems plaučių liga.

ORAS. Šiandie gali būt lie
taus ar sniego ir kiek šilčiau; 
rytoj apsiniaukę su vidutine 
temperatūra.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų Salių pinigų vertė, m|

nant nemažiau $25,000 Lapkr. 
buvo tokia sulig Mcrchanta 
and Trust Co.:
Anglijos sterlingų svarui 
Vokietijos 100 markių 
Lenkijos 10f^ markių į
Lietuvos 100 auksinų
Prancūzijos už $1.00 K 
Italijos už $100

M

siketi.no
siketi.no
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UETCVHJ KATAUKŲ Dl 
“1

Eina kasdieną išskyras nedėldienins. 
PRENUMERATOS RAINA:

CHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
Metams ..................................... $8.00
Pusei Metų ...................  4.00

SUV. V AUST.
Metams ..................................... $6.00
Pusei Metų ................................ 8.00

Prenumerata mokosi 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 ezprese “Mo- 
ney Order” arba {dedant pinigus 1 
registruotą laišką.

“DRAUGAS” PUBL. 00. 
2334 S. Oakley Avė., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 Žymus amerikonas p-nas 
Root išleido projektų, sulig 
kurio jis siūlo sudaryti, taip 
vadinamų, Tarptautinį teismų 
To teismo vieta butų Hagoje, 
Nyderlandų karalystės sostinė
je. Į tų teismų stotų susiki
virčijusios tautos, taip kaip 
eina Suvienyti) Valstijų pa
vieniai asmenys ir Valstijos į 
S. V. Augščiausį Teismų (The 
Supreme Court of United 
States)

Tas naujas Tarptautinis 
teismas turėtų priedermę su
taikinti ir išrišti visokius ne 
sutikimus kylusius tarpe val
džių arba valstijų. Jis butų 
neprigulmingas nuo tų arbi- 
tracijos teismų, kurie jau gy
vuoja nuo seniaus sulig su
tarčių, kurias yra padariusios 
kai-kurios valstybės \arp sa
vęs. Šis Tarptautinis teismas 
pilnai remsis Tautų Sąjunga 
suorganizuota Versaillėjo su
tartyje. Apie jį kalba XIV 
sutarties posmas. To Tarp
tautinio teismo teisėjai •butų 
renkami 'Sųjungos narių su

rišta su šalies politika. Visais važiavimuose. Sulig Root’o 
laikais pįnn rinkimų dalies Pr°jekto 34-to perskirimo, 
prezidento ir po rinkimų Tarptautinis teismas spręstų 
darbo dirvoje įvyksta kokio* visokius ir visus nesutikimus, 
nm-e fl+m.i'tme moc ioi_ nerttuint ai tie nesutikimai

Bus Trumpa Bedar
bė.

Iš laikraščių sužinome, kad 
Suv. Valstijas išpalengva pa
liečia bedarbė arba nedarbas. 
Daugel dirbtuvėse srųpažina- 
mos darbo valandos. Kitos 
dirbtuvės visai uždaromos. 
Dešimtys tūkstančių darbi
ninkų turi pragyventi gerai
siais laikais sutaupytais cen
tais. Mekas negali pasakyti, 
kas bus toliaus, kų atneš ar
timiausieji keli mėnesiai. Vis
gi yra vilties.

Bedarbė čia tampriai su-

nors atmainos. Šįmet mes lai
mingesni, kaip kitais metais. 
Nes šalies nepalietė finansinis 
krizis, koks čia retkarčiais 
atsikartoja.' Gal todėl, kad 
rinkimuose laimėjo republiko- 
nų partija. Kitaip būt buvę 
laimėjus demokratų partijai.

Bedarbė pakyla ir dėl kitų 
priežasčių. Šiandie tų prieižas- 

nei nesuskaitysi. Nes tai 
pokarinis laikotarpis.

Svarbiausioji priežastis — 
tai Europos dideli vargai. 
Europa, po karo dar neišgali 
pagaminti daugelio prekių. 
Prekių išvežimas (eksportas) 
kaipir negyvuęja. Europos ša
lys ne visos įstengia sau pa
sigaminti reikiamu pragyve
nimui daiktų. Del to Europos 
pinigo vertė labai nupuolusi, 
sulyginus su amerikonišku 
dolieriu. Su pigiais pinigais 
mažai naudos gausi, nors 
daug jų išleisi.

Taigi Europa šiandie iš A- 
merikos neparsitraukia daugy 
bės reikalingų prekių, kaip 
paprastai buvo daroma. A- 
menkoje dirbtuvės negauna 
užsakymų. Dirbtuvėms nėra 
kas veikti. Todėl arba jose 
darbai sumažinami arba ii 
visai uždaromos.

Dar kita priežastis — tai 
siaučianti pačioj Amerikoj 
brangenybė. Brangenybę pa
laiko ne darbo pabrangimas, 
bet paties dolierio atpigi- 
niii . įvairių (rustų gašlumas 
r pokariniai mokesčiai. Gy- 
uojant brangenybei, visuome 

taupiau pragyvena, neper- 
tokių daiktų^ be kurių 

mlaik gali apsieiti. Fabri
kai negalinti nauju 
ir dirbtuvėse sumažėja dar

[egi <lfl išpt^llkosi VISUS

prieŽAetift.
bus pasakyti, kad su 
iii pavasariu Ameriko- 

ir vėl gerieji laikai.

Taip tvirtina dalykų žinovai. 
Pagerės laikai, kuomet naujas 
kongresas sumažins pokari
nius mokesčius. 0 kad kongre
sas taip padarys, tai nerei
kia abejoti. Visuomenė užtek
tinai pavargo. Buvusio karo 
lėšų tegu kiek paliks ir se
kančioms gentkartėms.

Bet gerbūvis čia sugryž tik 
gerai atsigaiveliojus Europai. 
Tas užims keletu metų.

ROOT’O projektas 
TARPTAUTINIAM 

TEISMUI.

ineis į teismo jurisdikcijų ar 
ne. Tai reiškia, kad sulig 
Root’o Tarptautinio teismo 
jurisdikcija neturės rubežių.

Vien iš Root’o projekto 
34-to pers. aįšku, kad pats 
projektas, kurį Root pavadi
no Draft Scheme, nėra tiesio
ginė išvada iš teismiškos ma
šinerijos jau esančios Hagoje. 
Jis neužvaduoja dalies Tautų 
Sųjungos mašinerijos, suda
rytos Versaillės’e, bet jis y- 
ra tikras W. Wilsouo sutar
ties kūdikis.

Sulig The Sun redaktoriaus 
nuomonės, Draft Scheme iš
rodo logiškai surašyta, bet 
kuomet prieini prie svar
biausių dalykų, būtent kas 
privers pildyti to teismo nus
prendimus, tai Root’o Draft 
Scheme beveik nieko nepasa
ko.

Pono Root’o projektas bu
tų geras, jeigu jis butų nepri- 
gulmfngas nuo Tautų Sųjun
gos. Dabar, kadangi, jis pil
nai remiasi Tautų Sųjunga, 
tai ir tas projektas bus taip 
pat S. V. atmestas kaip ir 
pati Tautų Sųjunga. Priėmus 
Root’o Tarptautinio teismo 
projektų reikštų tų patį, kų 
ir priimti pačių Tautų Sųjun- 
ff4-

Jeigu p-no Root’o Draft 
Scheme tvertų visai naujų or
ganizacijų neprigdlmingų nuo 
Tautų Sųjungos, tai butų 
verta jį pagvildenti ir pus var
styti, bet dabar mes į pro
jektų žiūrime taip pat kaip 
į Tautų Sųjungų.

J. P. Poška.

ws.s.
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18 8UF.O BY THE
UNITE* STATES 
GOVERNMENT

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
Iš Marijampolės
i )* X l

Susilaukę Laukų verkia.

Kai Lenkai per Seinų aps
kritį, nežiūrėdami Lietuvių 
neutraliteto, ėjo ant Gardino 
kariauti su bolševikais, pake
liui baisiai plėšė visus gyven
tojus. Seinų apskrityje kai- 
kur pasitaiko vienas ar ki
tas gana aplenkėjęs Lietuvis. 
Šitoki gyventojai užjautė Len
kus ir laukė jų ateinant. Tik 
Lenkai užėję jų visai nepaisė 
ir jų i turtų griebė lygiai 
taip, kaip ir visų kitų. Kap
čiamiesčio parapijoje vienas 
tokių laukiančiųjų buvo ūki
ninkas V. Lietuvių valdžios 
jis bijojo, kad neatimtų iš jo 
šlėktystos, o Lenkų laukė, kad 
tie atėję pripažinsių ir pa
gerbsiu jo šlėktystę. Na ir su
silaukė. Susilauktieji svečiai 
paėmė jo meitėlį ir davė už 
jį kvitų šimto lenkiškų mar
kių, kurių vertė menkutė ir 
kurių niekas nemoka ir nemo
kės. Po to pareikalavo arklių 
ir paėmė tris arklius. P. V. nu 
blanko ir nesusilaikydamas 
prasitarė, kad iš Lenkų tokių 
šunybių nesitikėjęs. Už tokių 
blogų nuomonę parsitiesę na
bagų tol mušė, kol pripažino, 
kad Lenkai geri žmonės. Vie
nas aplenkėjęs ūkininkas sa
vo sūnų buvo leidęs į Lenkų 
legijonus, viehok iš tas buvo 
apiplėštas. Dabar į Kapčia
miestį Lietuviams vėl sugrį
žus Lenkų niekas nelaukia ir 
nebijo, kad Lietuviai atimtų 
jam šlėktystę, tik iš gėdos 
nedrįsta susieiti su savo kai
mynais. ’ ' (

Lenkai ne tik gyvulius ima, 
bet ir javus išsikulia.
Marijampolės gimnazijos mo

kiniai nutarė stoti į ka
rei vijų.

• Karo ministerija buvo iš
leidusi atsišaukimų į moki
nius; kad, tėvynei pavojui 
esant, karšta jaunuomenė dar
bais rodytų tėvynės meilę ir 
stodama į kareivijų eitų jos 
ginti. Marijampolės valstybi
nės gimnazijos penktos, šeš
tos, septintos ir aštuntos kla
sės mokiniai 11 Spalių padarė 
susirinkimų ir nutarė stoti į 
kareivijų. Dabar laukia tik 
įsakymo iš ministerijos ar gy
nimo komiteto.

Lenkų žiaurumai.

Laikraščiuose buvo praneš
ta, kad kun. Raštutis, Marcin
konių klebonas, miręs dėl 
Lenkų žiaurumų. Prie to rei
kėtų pridėti, kad tų kunigų 
Lenkai lazdomis užmušė.
Delko Lietuviai taiką, padarė 

su bolševikais.

Kapčiamiesčio par. Lenkai ka 
reiviai ėmė klausinėti vieno 
seno žmogelio,delko Lietuviai 
taikų daro su bolševikais, o 
ne su Lenkais. Jis atsakė: 
.bolševikai paėmė Vilnių ir a- 
tidavė Lietuviams, o Lenkai 
nori atimti.
Milicijantų kursai Marijam

polėje.

19 Spalių pasibaigė Ma
rijampolėje milicijantų (po
licijos tarnų) kursai. Dalyva
vo juose 40 vyrų. 20 Spalių 
visi susirinko į bažnyčių. Po 
mišių kun. Andžiulis pasakė 
jiems gražų pamokslų, ir po 
to visi jie padarė prisiegų iš
tikimai tarnauti valstybei. 
Profesinė mokytojų sąjunga.

Jau antri metai, kaip yra 
susitverusį Lietuvoje profesi
nė mokytojų sųjunga. Kokia 
jos pakraipa, numanu yra iš

to, kad ji šįmet nusprendė ti
kybos mokyklose nemokyti. 
Į tjį sųjungų priklauso beveik 
visi mokytojai. Jei kas savo 
pažiūromis į jų nenori priklau 
syti, tai yistiek yra verčia
mas šiokiu budu, bent Mari
jampolės apskrityje. Mokyklų 
instruktorius p. Natkevyčius 
mokėdamas mokytojams algų 
pasilieka iš jos mokestį pro
fesinei sųjungai nežiurėda 
mas, ar mokytojas- to nori ar 
ne. Negelbsti čia joks prie
šingas pareiškimas. Pagalios 
mokytojai, kurie nesutinka su 
profesinės sųjungos nuomonė
mis, nedrįsta jai smarkiai 
priešintis, nes bijo, kad nebu 
tų nugrūsti į menkiausias vie
tas.

X.

L. G. MAE. APSKR. K0M. 
ATSIŠAUKIMAS.

Piliečiai!
Šių rimties valandų mes or

ganizuojame atsparų prieš 
gresiantį Lenkų imperijaliz- 
mą. Mes neprileisinie, kad 
Lenkų dvarininkai uždėtų sa
vo jungų ant Lietuvos darbo 
žmonių. Tegu žino tie ponai, 
kad jeigu jie ir atves legijo
nus, jie ramiai nepasėdės sa
vo dvaruose.
Piliečiai! Musų darbui reika 

x lingos lėšos.
Mes kviečiame jus dėti au 

kas pinigais ir brangenybė
mis, kiek kas išgali. Tai yra 
paskola, kuri turi atnešti ge
rų nuošimčių. Tik supraskite 
kas bus, jeigu dvarininkų le
gionai užims Lietuvų! Dar
bininkai bus išmesti iš dva
rų. Ūkininkai turės padėti 
mokėti Lenkų ponams begali
nes skolas. Musų inteligentai 
bus Varšuvos bernų pastum
dėliai. Skaudžiai nukentės pi
liečiai Žydai. Visiems mums 
rengiama kruvina pirtis ir 
paniekinimas. Bet to nebus, 
jeigu visi sukilsime į kovų ir 
prisidėsime prie gynimosi kas 
kuo gali. Tad nešykštaukite! 
Šiomis dienomis prasideda rin
kliava Marijampolėj ir kitur. 
Mes kviečiame krautuvių, ki
nematografų ir k. savininkus 
atiduoti rinkliavos dienų 10% 
savo pajaiųų. Mes kviečiame 
valdininkus, tarnautojus ir 
šiaip inteligentus paaukoti 
dienos uždarbį. Mes kviečia
me ūkininkus būti duosniais. 

L. G. M. Apskr. Kom.

K VISUOTINO BLAIVYBĖS 
KONGRESO.

Mano reportas, dalyvavusio 
tarptautiniame viso pasaulio 
atstovų kongrese prieš alkoho
lizmų, laikytame Washingto- 
ne, D. C., Rūgs. 21 26, 1920.

Turėjau įgaliojimus nuo 
Pilnųjų Am. Liet. Blaivininkų 
Centro vaidybos ir nuo Law- 
rence, Mass. vietinės kuopos, 
taip-pat p. Vileišio atstovau
ti ir Lietuvos, musų Tėvynės, 
blaivininkus.

Čia verčiu į musų kalbų 
visus žodžius, kuriais išreiš
kiau atstovavimų Anglų kal
boje ir palikau išvažiuodamas, 
nes šeštadienyje turėjau iš
važiuoti. Štai tie žodžiai:

Ponios ir Ponai:—
Labai džiaugiuosi gavęs į 

galiojimų dalyvauti su Ju
mis, būti liudininku šito kil
niausiojo susivažiavimo klau
sime sausumos ir šlapumos vi
so .pasaulio. Studijuoju šitų 
klausimų jau per septyniolikų 
metų ypatingu budu, o juo 
daugiau studijuoju, juo lab
jaus įsjtikrinu, kad Jungtinių 
Valstijų valdžia perstato pui- 
kiausį pavyzdį viso pasaulio 
žmonijai sunaikindama vaisin
gąjį pikto šaltinį, kuris yra 
pirmaeilinė priežastis visų ne
laimių ir pačių karų. Nes gir
tuoklystė prižadina žmogaus 
nedorus geidulius lig augš- 
čiausio laipsnio ir prikelia 
pirma naminius karus šeimy
nose, ir nuo šeimynų . prie 
tautų eina vaidai, prižadina
mi puikybės, užvydėjimo ir 
godulystės. Jei turėčiau savo 
rankose galę, vienu kvapo pū
stelėjimu ^sunaikinčiau gėri
mui sunadojamųjį alkoholį.

' Noriu atremti»arba išaiš
kinti painiausį užmetimų, ku
rį daro svaigalų pirkliai ir 
apgynėjai.' Paprastai jie puo
lasi prie pirmojo stebuklo, ku
rį parodė Jėzus Kristus ves
tuvėse Kanos Galilėjos. Jie 
sako: Jėzus patvirtino tvarkų
jį sunaudojimų alkoholio, ku-* 
rį blaivininkai ir prohibicijo- 
nistai pasmerkia?’ Didis Bi
blijos žinovas Kornelijus a La- 
pide aiškina šitų painų klau-' 
simų cituodamas s Zacharijų 
pranašų, kuris pranašavo Jė
zų, kaipo kviečio grudų, iš
rinktųjų ir vynų gimdantį pa
nas. Ar-gi tas vynas gimdo 
panas, kurį tu gerdamas pa
sigeri? Anaiptol ne. Tas vy
nas prižadina žvėriškuosius 
kūno geidulius visai į priešin
gųjų šalį, t. y. prie paleistu
vystės. Sulyg Komelijo aiški
nimų, Jėzus patvirtino vien 
tik tų vyno kiekybę, kuri yra 
reikalaujama sakramentui; jei 
nieks visame pasaulyje dau
giau neragautų vyno tiktai 
tiek kasdienų, kiek jo reikia 
atlaikymui vienų Mišių, tai 
visi žmonės taptų pilnais blai
vininkais, prohibicija butų vi
sai nereikalinga ir svaigalų 
pirkliai badu numirtų tiktai 
tuo vienu užsiėmimu, prie 
kurio jie dabar taip uoliai 
kimba. ' ,

'Dabar stengiuosi Jums 
parodyti savo patyrimų šiųp- 
mi žvilgsniu. Laike tos epi
demijos, taip vadinamosios 
Spani.įos Influenza, metais

riu neapsakomų džiaugsmų. 
Linkiu ir visiems tų džiaugs
mų turėti, už tai ir kalbįnu 
kiekvienų įgyti tų taip nau 
dingų knygų: Apie Kristaus 
Sekimų. Butų gera, jei kiek
vienoje grintelėje rastųsi toji 
knyga.

J. Poškienė.

1918, mėnesiais Spalio ir La
pkričio Waterburyje, Ct. per 
2 ar 3 savaites mano parapi
jos žmonių išmirė daugiau per 
200. Patėmijau, kad pilnųjų 
blaivininkų nei vienas nenu
mirė, tiktai tie mirė, kurie 
vartojo alkoholį kaipo gydyk
lų. Vienui vienas asmuo nu
mirė' neva iš blaivininkų, ku
ris buvo tik kų įstojęs į blai
vininkų brolijų. Vienas iš ma
no asistentų, atlankęs kelis 
ligonius pats gavo influenzų 
ir labai sunkiai sirgo. Pašau
kus gydytojų, kuris vos pas
pėjo pažvelgti į ligonį urnai 
sušuko:

°Ar neturite savo namuose 
Prancūzų degtinės, atneškite 
man.”

Atsakiau: Sulyg aš esmi vai 
dov&g tų namų, alkoholiui nė
ra čia vietos nei kaipo gydyk
lai, nes netikiu į tokias gydyk
las!

Gydytojas sako man: “Te- 
vė, padaryk išėmimų dėl in- 
fluemzos. ’ ’k

Tariau jam: Jei ligoms nori 
imti tokių medicinų, tai aš ne
sipriešinu jam, bet mano gy
dykla—tai tyras vanduo, tai 
geriausioji medicina.

Per ištisų pestilencijos lai
kų, mudu du kunigu neturė
jome atilsio dienų, nei naktį, 
ypač veik per dešimts dienų. 
Ligoninėmis tapo veik kiek
vieni namai, taip kad įžengus 
į katruos, namus apveizdėti 
ligonį, randi visuose kamba
riuose ligonius ir lovas pri
pildytas. Gėriau bent po pusę 
stiklo tyro vandens eidamas 
pas ligonį ir išeidamas arba 
išėjęs- nuo ligonio, jei ten ne
galima buvo gauti tyro van
dens. Bet kur atrandi ligonį 
su ilga išpažintimi, prikvė- 
puoji labai daug mikrobų (li
gos perų), išėjęs arba ir ten 
jau gauni tyro vandens, tas 
nuplauja šalin nuo tavo plau
čių visus mikrobus. Tokiu 
budu išmokau geriausios pre- 
ventatyvės medicinos (praša
linančios ligų iškalno gydyk
los). Kad visi medicinos mo
kiniai prieitų prie tarkos at
mesti alkoholį iš savo patari
mų, /tuomet prohibicijos dėsnio 
įvykdymas ir pildymas pasi
darytų lengvas. Kol randasi 
gydytojų, kurie pataria var
toti alkoholį arba alkoholi
nius nuodus, kaipo medicinų, 
negalima peikti žmonių, kurio 
bando sunaudoti alkoholį kai
po preventatyvę (iškalno šutu 
rinčių gydyklų), kuri tikroje 
žodžio prasmėje yra pri*ven- 
tatyvė gyvybė.

Jeigu tikrai vanduo y ta 
geriausia medicina, tai kam 
reikia balsuoti už taip vadi
namuosius lengvuosius svai
galus, t. y. lengvąjį alutį ir

SKAITYTOJI! BALSAI.
Apie Kristaus Sekimų.

Norint daug knygų skaičiau, 
bet tokios pamokinančios ir 
raminančios sielų knygos kaip 
Apie Kristaus Sekimų dar 
nebuvau turėjusį. Toji knyga 
yra tikras dvasiškas maistas. 
Kaip vanduo suteikia gyvybę 
trokštančiai ( žemelei, kaip 
rytmetinė rusa atgųivina nu
vytusių gėlelę, taiptoji kny
ga atgaivina žmogaus tikėji
mų, patraukia arčiaus prie 
pažinimo Dievo. Ji taip malo
ni, kad negali jos prisisotinti. 
Sykį perskaičius ir vėl no
risi skaityti. Norėčiau, kad 
kiekvienas Lietuvis ir Lietu
vaitė įgytų tų knygų. Jų skai
tydami įgysime neapsakomų 
naudų.Ta knyga išmokins mus 
žengti keliu tiesos, sustiprins 
mus dorybes, išnaikins neapy- 
kantų, pavydų ir melų. Jei 
visa* tas dorybes, turėtume, 
tai tikrai dangus butų ant šios 
žemės. Kas man gera ir malo
nu, to geidžiu ii?.,vi siems. Aš 
tų knygų beskaitydama tu-

i KOV$
Į kovų! prieš Lenkus į kovų!
Už, Vilnių, už šventų Lietuvų.
Į pergalę rasim vadovų,
Lai tik pas mumis ginčai žūva.

Ginčai nieko niekam neduoda,
Vien trukdo įvykinti tiesų.
Jie tuština tautos aruodų,
Sriovinėj baloj žudo šviesų.

Mus šaukia, kiekvienų, Tėvynė,
Kati eitų Jų ginti nuo priešų.
Viens karėje jiegos krutinę,
Kits kovai aukodamasriėšų.

Nors Lenkas nuožmus bei įnirtęs, 
Skaitlingas, jiegoj, bę dorybės.
Jį veikiai sutiks tiesos kirtis,
Tiesa viršų ims ant suktybės.

Mes Lenkui prigelbstim kariauti,
Iškrikę sriovinėj kovoje.
Mus verčia puikybei tarnauti,
Asmeniškos mintys galvoje.

Į kovų, Lietuvi, į kovų!
Apgintų nuo Lenkų Lietuvų!
Imk Dievų, brolau, už Vadovų,
Jam padedant niekas nežūva.

Pranas. \

vynutį ? O žinomas dalykas 
delko! Čia neina apie visos 
žmonijos gerovę, bet tiktai, 
kad .svaigalų pirkliai ieško 
savo gerovės, kad jiems bu
tų tiktai prekyba, kad gautų 
progų išdirbti ir pardavinėti 
neva lengvus svaigalus, nes 
be jų jiems nemažas gabalas 
žmonių ignorantų tamsumu 
pasinaudojimas išpuola iš ran
kų! "*

Tiek tuonri sykiu. Kitų 
kart bus paduota visų atsto
vų, visų šalių, kurių išviso 
buvo apie 500 nuomonės. Tai 
nemaža bus knyga.

Kun. F. Saurusaitis.

PARSIDUODA FARMOS
WISCONSIN

40 akrų pusė dirbamos su budln- 
kais, arti didelių šipjardu miestelio 
Philips. Kaina $2,000.00.

80 akrų, 50 dirbamos, 20 mišk9*| j... 
10 ganyklos, juodžemės su budin- 
kais. Reikia {mokėti $3,200.00. Kai
na $5,000.00.

134 akrai 100 dirbamos, 34 miško 
ir ganyklos su upiu, 8 budinkai su ' 
gyvuliais padargais ir materijolo, ku
ris randas gatavas aąjt farmos. Kai
na $10,000.00.

MICHIGAN.
40 akrų visa dirbama su budinkais 

gyvuliais ir padargais. Reikia {mo
kėti tik $2,700.00. Kaina $4,500.00.

40 akrų iš kurių 8% akrai so
dnas kita visa dirbama su namų 10 
kambariu. Visi budinkai pirmos kte.- 
sos. 80 miles nuo Chicagos ir 5 ml- 
les nuo Bucbanan. Reikia {mokėti 
$4,500.00. Kaina $9,000.00.

124 akrai 100 akrų aramos, 16 
akrų didelio miško ir 8 akrai gero 
sodną, užsieta 35 akrai dobilių, 14 
akrų rugių, ir 17 akrų kvečių, 5 
miles nuo Buchanan. Kaina $12,- 
000.00. I

1,60 akrų 6 akrai miško didelis 
sodnas kita visa dirbama geri bu
dinkai 2 mylus nuo Geraid ir 4 nuo 
Tokanca. Kaina $15,000.00.

IUIJNOI8.
46 akrai su budinkais. Reikia į- 

mokėti $1500.00. Kaina $4,000.00.
60 akrų, 40 aramos, 20 miško su 

budinkais. Reikia {mokėti $2,000.00. 
Kaina $4,500.00.

78 akrai visa dirbama juodže_a 
su gerais budinkais gyvuliais ir F ' 
d argais reikia {mokėti $4,400.1 
Kaina $7,000.00.

95 ąkrais 70 akrų dirbamos 25 aki 
ral storo miško, su budinkais ir gy
vuliais ir padargais. Reikia {mokėti 
$4,500.00. Kaina 9,000.00.

160 akrų 144 akrai dirbamos, 16 
akrų miško, 30 miltu nuo Chicagps, 
pirmos klasos budinkai dėl resorto 
lake County dideli ateitis. Reikta 
{mokėti $10',000.00. Kaina $36,000.00

70 akrų vien. dirbama juodžemis 
20 miliu nuo Down Town Chicago 
ant vieškelio. Budinkai verti apie 
$10,000.00. Geriausia gyvenimas Ir 
uždarbis tikram žmogui Savininkas 
paims Mortgegiu pagal sutikima. 
Kaina $31,500.00.

Del platesniu žinių kreipkities prie
A. Petratis S. L. Fabionas 

A. PETRATIS & CO.
809 W. 35 St. Chicago, Hl.

/

Dr. A. L. Yuška
1900 8. Halsted Str.

Tel Canal 81 IR
Valandos: 10 ryto Iki 6 vakare 

Gyvenimas
MII W. 68rd Str.

Tel Prospect $466. .

Phone Heeley 7429
DR. I. M. FEINBERG

Gydo specialiai visokias vyrų Ir j 
moterų lytiškas Ilgas.

2401 Madlson St., kampas W es
tėm Avė., Chicago,

Valandos: 2—4 po pietį 7—9 vak.

—



šeštadienis, Lapkr. 27, 1920 draugas

LIETUVIAI AMERIKOJE.
WESTVILLE, ULL.

Lapkr. 14 d. Šv. Rožančiaus 
moterų draugija laikė susirin
kimų. Apšvarsčiusios bėgan
čius reikalus nutarė $100.00 
paaukoti Liet. Šaulių organi
zacijai ir pinigus kuogrei- 
čiausia pasiųsti. Šita moterų 
draugija savo gyvavime jau 
daug yra nuveikus, gražių 

•-darbų. Pastarasis-gi visus vai
nikuoja. Lai gyvuoja Šv. Ra-
žančiaus mot. dr-ja!

Beje, bučia ir pamiršęs. 
Lapkr. 28 d. priaugamųjų 
vyčių kuopelė rengia rimtų 

ikarų parapijinėj svetainėj, 
jgramoj dalyvaus mažieji 

leiai. Tai jau antra jų šįmet 
įgiama pramoga. Pirmoji 

įėms patiko. Šita da la 
įtiks. Todėl tikimasi

!igo žmonių atsilanky- 
mb, kuris daugiau priduos e- 
nergijos jiems ir toliau darbuo 
tiks.

I Tikrai laukiame įdomaus 
vakaro!

Visus Mylintis.

Tautos Fondų, o laisvamaniai 
per Misijų, pamatys, kurie yra 
duosnesni ir labjaus remia tė
vynės reikalus.

Katalikas.

5,000
FEDERAL
COUPONS

DYKAI
Su kiekviena 

Siuvama Mašina

GARY, IND.

Visokie iškrypėliai, negalė
dami kitais budais įvesti 
žmones į klaidas ir įtraukti 
savo abazan, pradėjo virsti 
“Biblijos Studentais” arba, 
kaip jie patys save vadina, 
“Šv. Rašto išguldynėtojais” 
(ar regėjote didesnį paiku
mų). Na, ir rengia prakalbas, 
“guldo” Šv. Raštų. Pažinę 
klaidatikius gariečiai pradėjo 
neiti klausyti jų “guldymo”. 
Kad parodyti, jog vis-gi turi 
“publikos”, jie iš visi) pakam
pių .surenka savo pasekėjus 
ir sako jiems pamokslus.

Pagirti reikia, gariečius už 
tat, kad nesiduoda save klai
dinti kokiems ten tamsybės 
apaštalams. Pr.

Šita portable 
elektros mailna, 
virius Ir viskas, 
sveria mažiau ne
gu paprasta ke
lionės valiza ir 
galima lengvai
panežti.

Ų7,
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Tauta i r Naudingumas ]
Nei vienas iš musų nėra naudingas tautai, 
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 pradė
kite tuoj aus su

Tiktai *5 Iškalno š | Pirmutine Didž. Lietuvių Valstijine Banka Amerik.
Balansas Mažais MAnnsiniais ■?Balansas Mažais Mėnesiniais 

Mokesčiais
tai viskas Ką reikia Jums 
mokėti, jeigu kostuineriu 
šios Kompanijos, su ja su
taupysi darbą, ir laiką.

VVESTERN ELECTRIC
Portable Sewing Machine ——

CLEVELAND, OHIO.

Susiorganizavo kolektoriai.
Tautos Fondo 22 skyr. ir L. 

R. Kryžiaus Rem. Dr-jos 7 
skyrius sušaukė tam tikrų 
susirinkimų ir išrinko komi
sijų, kuri darbuosis, kad ko- 
daugiausia surinkus aukų 
gynimui Lietuvos laisvės..

Kadangi reikalas begalo 
svarbus, dar gerb. klebonui 
kun. Vilkutaičiui paraginus, 
karšti tėvynainiai tų labai 
parėmė, nes vietos katalikai 
visados rėmė ir remia tautos 
lėibalušr~ Oi šitame momente 
tik ypatingai darbuojasi de
dami visas savo pastangas.

Įgaliota komisija išrinko 
tam vajui valdybų, kurion 
inėjo: Mata.s Šimonis, pirm., 
Viktoras Kyveris, rast., Rapo
las Žitkus, ižd.

/Apart komisijos susirinki
mų, buvo keletas bendrų su 
kolektoriais posėdžių, kuriuose 
plačiai kalbėta, kaijp geriau 
butų rinkti aukos. Prieita prie 
to, kad reikia suorganizuoti 
kolektorius ir paleisti juos 
po visų Clevelandų, kad ne
aplenktų 'nei vieno Lietuvio 
namo. Kolektoriai yra pasiųs
ti iš draugijų, Tautos Fondo 
ir L. R. Kryžiaus Rėmėjų 
Dr-jos skyrio. Kiekvienas ko
lektorius turi tam tikras blan- 
kas^** ^ntgalviu: Aukos Lie- 
tuv8Kaisvės Gynimui šau - 
lia^^Pr su Clev. Liet. Drau
gijų Centro antspauda. Tai-gi, 
gerb. clevelandiečiai, pilnai 
pasitikėkite tiems kolekto
riams.

Dabar svarbiausias yra rei
kalas aukoti. Tat remkime 
aukomis. mu^ų brolius Lietu
voje.

Aukos, kurios bus surinktos 
iki Kalėdų, bus siunčiamos 
per Tautos Fondų Lietuvon 
Stulginsko, Liet. St. Seimo 
pirm. vardu.

Laisvamaniai visokiais bu
dais leidžia, melus, kad su
rinkti pinigai gulės fonduose. 
Tat gryna melagystė.

Kadangi laisvamaniai bijo 
netekti įtakos, nes jie mažai 
aukoja, tai agituoja ir visas 
pastangas deda, kad surinkti 
pinigai butų siunčiami kitais 
keliais arba per Misijų. Bet 
katalikai, norėdami kad ir 
laisvamaniai aukotų, duoda 
.progos pasirodyti, kiek jie su
dės aukų. Siųsdami savo au
kas katalikai Lietuvon per

CICERO, ILL.
z

Garbė ciceriečiams už tokį 
prijautimų musų brangiai Lie
tuvai.

Spalio 24, 1920, jie sudėjo 
aukų $1,60^17. Iš tų L. Rau- 
donųjam Kryžiui pasiųsta $1,- 
335.91, o Šaulių organizacijai 
$125.00.

Sulig CHicagos Federacijos 
Apskričio paskirto maršruto, 
Lapkričio 11 d. čia kalbėjo 
gerai visiems žinomas kun. 
Petraitis, Liet. Raudonojo 
Kryžiaus Rėmėjų dr-jos pir
mininkas. Aukij surinkta Šau
lių ergan. $284.00. Kalbėtojas 
ragino pirkti ir Lietuvos Lais
vės bonus. Bonų parduota už 
$900.00.

J. M.

CLEVELAND, OHIO.

Spalio 24 d. moterystės ry- 
riu tapo surišti Matas Šimo
nis ir Ona Matulaitė. Šliubų da 
vė kun. V. Vilkutaitis Šv. Jur
gio bažnyčioje. Abu jaunave
džiai yra įžymiausi veikėjai 
Clevelando jaunimo ir abel- 
nai katalikų tarpe.

Vestuvėse dalyvavo gražus 
būrelis jaunimo. Visi kalbėjo, 
žaidė ir linksminosi. Neužmir
šo ir savo brolių Lietuvoje.

(Tųsa -ant 4 pusi.)

Atlieka visą sunkų piuvimo darbą—kojos pamy
nimas valdo mašiną, sureguliuoja greitumą. Nereik

nuolat koja mint. Pridedamas prie šviesos socketo. 
Nusipirk dabar!

ECOMMONWEALTH EDISON g-i
LECTRIC SHOPD

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
i Automobiliai Į
B - - - - - - - - - - - - - IR

Metropolitan State Bank
Kamp. 22 ir Leavitt gatvin į

Kapilal. ir perviršis $245,000.oo | 
Turi. daugiau kaip $1.700,OOO.oo |

VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet, Utarninkais ir s 
= Subatoms iki 8:30 vakare.
S / ' - I
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i LIETUVOS GYNIMAS i
Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 5 ^gįgįjk \ =

$1 Blogas • susisiekimas trukdo Lietuvos gynimų.
■ Žaibo greitumu reikia susisiekti, susinešti su įvairiais 
JJ centrais. Geresnieji arkliai paimti “Geležiniam Vil- 
m kui.” Kaip žuviai vandens, taip Lietuvai reikia au-
■ tomobilių.
2 Amerikiečiai, šarvuodami “Geležinį Vilkų,” pirk
iai darni šautuvų, prisidėdami prie steigimo Perkūno ar- 
M tilerijos ir Erelio oro laivyno, įtaisykite Lietuvos gy-
■ nėjams automobilių.
g Lietuvoje geras automobilius kainuoja $1,000. A- H merikiečiai, sudarinėkite tūkstantines, kablegramu at- 
J siųskite į Lietuvių Prekybos Bendrovę Kaune ir tų 
U pat dienų automobilius bus inteiktas nurodytai orga- 
H nizacijai. -

Intaisykite aūtomobilių Lietuvos Gynimo Komi- 
_ tetui, Šauliams ,Krašto Apsaugos ministerijai, gene
li raliam štabui, Lietuvos Raudonų jam Kryžiui ir tt.
■ Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių Lie- 
g tuvos gynimo organizacijai?
■ Tame reikale susižinokite su

Į Lithuanian Sales Corp.,
■ (LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĘ)

S 414 W. Broadway, So. Boston, Mass.
H Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkai ypač pri-
■ valėtų visose kolonijose šitame reikale pasidarbuoti.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■S

TEMYKITE!
KAIP APSAUGOTI SAVO ATEITI

J
Žmogus gyvendamas durnuose ir troškiame ore miesto, kenkia savo sveikatai 

ir yra visados po kito priežiūra. Turėdamas bosą ant savęs kiekviena valanda gali 
nustoti uždarbio ir greit pamatyte varga. į,

Idant turėti pilnai sveika ir neprigulminga gyvenimą tai reikia eiti gyventi ant 
FARMOS. Ant fanuos žmogaus rytojus yra visiškai apsaugotas ir nereikia bijotės 
bedarbes, nes farmeris nenustos darbo bei kostumeriu.

Ateikite pas mus'pasiskirti farmu. Mes tūriam Illinojaus, Wisconsino ir Mi- 
chigan Valstijose arti Chicagos nuo 20 akrų iki didžiausiu armų. Turėm jvalias na
mų dėl mainimo ant armų ir armų ant namų.

Suraskite šiame laikrašti musų pagarsitas farmas.

A. PETRATIS S. L. FABIONAS

A. Petratis & Co.
809 W. 35th Street f prie Halsted; Chicago, III.

Valandos: kasdiena 9 ryto iki 6 po pietų. Vakarais Utarninkais, Ketvergais ir Su 
batom iki 9 valand., Nedėlioms 9 ryto iki 3 po pietų.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins visų akių 
tempimų kas yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, nėr- 
votumų, skaudančius 

ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katerakto, nemiegio; netikras akis indedam. 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro.
Nedėliomis nuo lt iki 1 vai. po pietų.

■ 1553 W.’ 47 St. ir Ashland Av. |
Telefonas Drover 9660.

LEYESKIOEiMOKYKLA
IR PREKYBOS Del Suaigiiių
MOKINA: Lietuvių Ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School Ir 
Frekybos dalykų taip-gi ' prirengia 
prie kvotimu J visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: Nuo 9:00 ryto 
iki 4 p. p. Vakarais nuo 7:30 iki 
9:80.
1747 So. Halsted St. (arti 18tos gat.)

PRANEŠIMAS.Į
Siunčiame piningus Lie

tuvon, pri siuntimas užtik
rintas.
Inšuruojame nuo ugnies, 

namus, rakandus ir auto
mobilius.
Parduodame namus, sko

liname piningus.
Evaldas & Pupauskas

840 ,W. 33rd St.
Yards 2790

Phone Cicero 5963
DR. A. P. GURSKIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4847 W. 14(h Street Cor. 49th Avė. 

Cicero, m.
Vai. 9 išryto Iki 9 vak. Išimant 
Nedėlias ir Seredas.

-M

H

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 S. Halsted St., Chicago, III.
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 

neatideliodaml pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno 18 kelių skir
tingų.

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge- 
riausia. Phone Drover <389
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Taupyk Pinigus dėl Ateities
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Lietuvos Vyčių Paskolos ir Taupymo Bendrovės.

Nauja Serija numeris 23-čias tik prasidėjo.
Susirinkimai yra laikoma kas Panedėli nuo 7:30 vai. 

vakare iki 9:00 vai. vakare, Šv. Jurgio Parap. svetainė 
prie 32 PI. ir Auburn Avė.

Jurgis Žakas, Pirm. 
OOX W. 33rd St.

Antanas Overlingas, Rašt. 
3201 Auburn Avė.

V. W. Rutkauskas, Adv.
812 W. 33rd St.
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SALUTARA RITERI
| ..........................................................imu iiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiii i

| ir kitas musu lekarstas naudoja 25,000 žmonių visoj | 

= Amerikoje. 100 Aptiekų yra musu agentais. i

£ Tas liudija, kad žmonės supranta gerų vertę I
s • musų vaistų ir per tai jas taip plačiai naudoja. =
z Mes išdirbam savo Laboratorijose daugeli =
į įvairių vaistų, kur čion vieta visas neleidžia |
i surašyti. g
= • 8 
£ Mes esame Vienintelė vieta visoj Amerikoj, =

kur galima gauti visokių žolių ir šaknų iš vi- 1 
so pasaulio pargabentų. =

Reikale rašykite mums: |

| Salutaras Chem. ūrug Co. I
Phone Ganai 1678

Notary Public
JUSTIN MACKIEWICZ

Real Estate
Loans, Insurance & Foreign 

Exchange
2342 South Leavitt Street 

Chicago, III.
Siunčiu Pinigus į Lietuvų 

pagal dienos kursų.

PROP. J. BALTRENAS.

5 1707 So. Halsted Str.
I

Chicago, UI.

P. S. Ant pareikalavimo pasiųsime visų sųrašų musų S 
žolių, šaknų ir visų liekarstų. \ =
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AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliško! Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystšs, ste
nografijos, typevmltlng. plrklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abslnos Isto
rijos, geografijos. polltlklnės ekono
mijos, pllletystša, daflIarašystAa.

Mokinimo valandos: nno • ryto Iki 
4 valandos *o pietų: vakarais nno « 
Iki 14 vaL
3106 So. Halsted St., Chicago.

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

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

mista užganėdinsi save ir savo draugus, kad mankysi 
musų paveikslų išdirbystę. Atlas Art Studio
J. P. RASHINSKI 3202 So. Haiitrd Si.



KAPlTALASirSURPLUS |
$225,000.00 )

Tegul Jusu Pinigai
Dirba Del Jus

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

Todėl APSAUGOK savo sunkiai uždirbta dolierį padėdamas j
UNIVERSAL STATE BANK

ir kas pusmetis pasiimk savo pelną — užaugusi nuošimti.

Tvirtumas musų Bankos užtikrintas per Illinojaus Valstyjos Val
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 Į 25 DIENAS.

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

ŠVENČIU DOVANOS giminėms ir pažįstamiems kuogreičiausia.
Iš kitę miestu siųskite mums dolieriais per "Money Order”, o 

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

DKAITAI. LAIVOKOKTES. “CASH MARKES”, PARDUODAMI
PIGIAUSEI. _

Delei parankumo kostumeriu MUSU BANKAS YRA ATDARAS S 
VISA DIENA UTARNINKE IR SUBATOJE iki 8:30 VAL. VAK. =

BANKOS VALDYBA:

Joseph J. Elias, President. Josepli J. Krasouski, Viee-Pres., S
Wm. M. Antonisen, Viee-Pres., S. V. Valuncliauskas, Ass’t.

& Casliier. Cashier.

UNIVERSAL STATE BANK 1
3252 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. !

=
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(Pabaiga nuo 3 pusi.)
Vienas ir antras prąbylo ke
letu žodžių sujudinančių visų j 
širdis. Ir graži auka tapo su
dėta Liet. Šauliams.

Aukojo:
Po 10 dol.: A. Kanoverskasl 

ir A. Banis.
Po 5 dol.: Ona Matulaitė-Ši- 

monienė, M. Šimonis, J. Jo- j 
nuška, K. Štaupas, J. P. Kve
daras, M. Matulaitis, J. Matu-| 
laitis, J. Kanoverskas.

Po 2 dol.: J. Čerkesas, J. Į 
Šimonis, A. Mockaitis, M. Ar- 
dzi,jauslias, J. Kuzas, j. Sa-Į 
dauskas ir A. Kunigiškis.

Po 1 dol.: Alf. F. Stankus,| 
M. Matulaitė, M. Mikelioniu- 
tė, E. Žitkiutė. Viso 78 dol.

Aukotojams lai būva šir-l 
dingas ačiū, o jaunavedžiams | 
ilgo ir laimingo gyvenimo.

Lazdinėlis.

CICERO, ILL.

Liet. Darbininkų Są-gos 49-tos | 
kuopos svarbus, nepaprastas susi
rinkimas bus pirmadienyje, Lapk. I 
29 d. 7:30 vai. vak: Šv. Antano 
parap. svetainėje. Bus svarstoma 
daugiausia kuopos užeigos reikalai. Į

Valdyba.

CICERO, ILL.

Pranešimas.

Lv

r-
Taupykite Piningus:

Perkant visus savo RAKAN
DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
V AMAS MAŠINAS ir t.t. pas

'ifinO » P. KVORKA & SONS
1549-51-53 W. Chicago, Avė. 

arti Ashland Avė.
Cash ar ant IšmokesšČiu.

Telefonas Monroe 2500
Krautuve atdara Seredomls Ir

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

CUNARDLINE
Tiktai per 9 Dienas j

HAMBURGĄ IR LIEPOJU
Per Anglija

S. S. AQUITANIA Gruodžio 14

Trečia Klasa kainuoja
Hamburgą...................$125.00
Liepoja ................ $145.00

Pridedama $5.00 Karės Taxu.
Yra lokalls agentas Jūsų mieste. 

Nueik pas ji.

fLoR oe

■■■■
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MELBA
JT-ie Cigat.r' Supreme

10*
5TRAIGHT

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras.

Paklausk savo krantuvninko—Bet Jeigu 
krautuvninkas neturi—rašyk mums.

I.LEWISCIGARMFC.CO.HewkJU.
Lar^est Independerit Cig&r Facfory inlhe World

Į 30 DIENU PINIGAI LIETU VO
IŠMOKAMI “CASH”

Šiomis dienomis atidarėme savo skyrių Lietuvoje, kuris, tarpininkaujant Lietuvos ir Vokietijos bankoms, 
pristato pinigus į visas dalis Lietuvoje, Vokietijoj,/ Checho-Slovakijoj, ir t, t. Pinigai yra 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.

L. R. Kr. Rem. Moterų ir Mer
gaičių skyrius turės paprastų, bet 
svarbų, susirinkimų rytoj, t. y. 
Lapkr. 28 d., 1920 m., tuojaus 
po mišparų, Šv. Ant. parap. svet., 
Cicero, III.

Narės ir visos turinčios gata
vas dėžutes (kareiviams dovanė
les) prašomos atnešti susirinki
mam

O. Rimkienė, Pirm.,
1308 So. 49 Ct.

Cicero, III.

SAUJA ŽINIŲ Iš LIETU
VOS.

(Prisiuntė Lietuvos Informa
cijos Biuras).
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į Ashland Jewelry Music Store
Speci.jales Columbia E 2 Grafa- 

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

«
Dideliame pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, deimantai, Žie
dai Ir kiti auksinai dalykai.

4557 So. Ashland Avenue
Chicago, III. _____ _________
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Kaunas, (Elta). Gauname 
patirti, kad šiomis dienomis 
atvyksta Lietuvon svarbi An
glų Misija užmegsti artimes
nius ekon. ir prek. santikius 
tarp Lietuvos ir Anglijos. Ko
misija susideda iš kelių asme
nų, kurių tarpe yra šie žy
mus atstovai: Carl of Clanwil- 
tiain, Lordų Rusų Anglų par
lamento narys; J.. Lambert, 
Žemųjų Rūmų Ilouse of Com- 
mon narys; Tilden Smith, Di
delių Finansinių Įstaigų Di
rektorius; P-as Leitch, Linų 
Departamento Direktorius.

Kaunas, (Elta). Jau visa 
savaite Kaune einančios ta
rybos tarp Lietuvos vyriau
sybės atstovų ir Vokiečių spe- 
eijalines geležinkelių valdy
bos komisijos prieita prie 
bendro susitarimo, kuriuo y- 
ra galutinai likviduojamos ge
ležinkelių medžiagos sąskai
tos, surištos su Bermonto a- 
vantura. Taip pat susitarta 
dėl praeitų metų geležinkelių 
nuomos. Toliau eina derybos 
dėl geležinkelių susisiekimo 
reguliavimo tarp Lietuvos ir 
Vokietijos.

Telšiai, (Elta), čia yra 
liaudies mokytojų kursai: 
Telšių, Kretingos ir Tauragės 
npskričiams. Mokytojų-kucsis- 
tų tarpe radosi dvi srovės: 
Lietuvių Katalikų Mokytojų 
Sąjunga ir Lietuvių Mokyto
jų Profesinė Sąjunga.

Eržvilkas, (Eite). *13 VIII
Vieto,s valščiaus pastangomis, 
čia kuriama progimnazija.

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

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

Visus reikalus atliekame greitai ir sųžiniškai, nes dirbdami po didžiausias bankas Chicagoje pilnai patyrė
me ypatingai užrubežiniais Conimercijinitris 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 apdraudšiame nuo ugnies.
Visais reikalais kreipkitės pas

PAUL P. BALTUTIS AND CO.
901 W. 33rd St., Skersai nuo ŠV. Jurgio Bažnyčios TELEFONAS YADS 4669

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

BAMl IBINO

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus!
Nekankink sergančio vidurių užkietėjimu kūdikio su niekingais, 

vidurius traukančiais, aliejais. Duok jam šaukštukų BAMBINO, 
turinčio prijimnų skoni, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių 
paliuosavimui vaisto. Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazų, išpū
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo.

Pabandyk butelį. Tik 50c. vaistinyčiose arba tiesiai nuo išdirbėjų 
60c. su persiuntimu. Tėmyk Bambinc J*'* ’nt pokelio. Be jos nėra tikras.

F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiimmiii
I LIETUVOS PREKYBOS R PRAMONES |

BANKAS
ir jo skyriai

| Vilniuj Panevėžyj Šiauliuos Raseinius
j Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje

5 kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN- 
= TURĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk p.
= nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi

7% padėjus 2 metams 
= 5% ” 1 ”

3% ” neapribuotam laikui.
| Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie nusidė 
= jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas
1 M NARJAUSKAS
| 747 BROAD STREET, NEWARK.
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Sold everywhers by furrrih • 

ano departnicnt sic t
ENGLANDER;

WIT-EDGE SPRINO

ENGLANDER SPRINO BEt> CO 
Nmv'lbrk -Bcooklyn - CIiIct,;.

Saugok akių regėjimą

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sll- 
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia. Jos pri
valote kreipties ) manę klausti 
patarimo dėl Jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas sutelks 
jums geriausį patarnavimu dėl 
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma specljallsto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECIJALI8TAS 

1801 8. Ashland Avė., Chlcago. 
kertė 18tos gatvės; 8-Cios lubos 

Kambaris 14-15-18-17 
Viršui PLATUS aptlekos 

Tėmyklto mano paraSų. 
Valandos: Nuo 10 ryte iki 8 
vak. Nedėliomis nuo 8 ryto iki 
12 d.

RA8YKITĖS AMERIKOS 
RATO. KRY2IUN.

\l

DIDŽIAUSIA ĮIETU VISK A KRAUTUVE GHICA60JE

0UBBN KONCHRTIMA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje
Parduodame už žeiniauną kainą, kur kitur taip neganu. 

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

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVI., OHIOAGO, ILL. 

Telefonas: DHOVBB 7309

J
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Iš CHICAGOS IR APYLINKĖS KOLONIJįl.
PIRMAS A. L. R. K. FEDE 
RACIJOS CHICAGOS APS 

KRIČIO VAKARAS.

Pirmas A. L. R. K. Fede
racijos Chicagos apskričio va
karas bus Gruodžio 19 d., š. 
m., C. S. P. S. (School Hali) 
svetainėje, W. 48 ir Honore 
gatvių. Programų sudarys rim 
to turinio koncertas, vaidini 
mas grąžo vaizdo “Sugryžo”, 
prakalbos ir 100 metų senuko 
papasakojimas kaip tai seno
vėje Lietuvoje butą.

Įžangos, bilietų iš anksto 
nusipirkti galima:

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

T0WN OF LAKE, pas p. 
Fonų Baltutį, 1543 W. 46 Str.

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
klebonijoj ir pas Federacijos 
skyrio valdybų.

NORTH SIDEJE, pas Fe, 
deracijos skyrio valdybų.

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

WEST SIDEJE, “Draugo” 
ofise, 2334 So. Oakley Ave., 
Metropolitan State banke, 
kampas 22-ir Leavitt gatvių ir 
pas Federacijos skyrio valdy
bų.

BRIGHTON PARKE, pas 
p. R. Andreliunų,4452 So. 
Fairfield Ave. ir Fed. skyrio 
pirm. p. J. Petraitį, 4324 So 
Campbell Ave.

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

Rengimo Komisija.

raštį “Draugų” paskutinėse 
dienose šio mėnesio ir pra
džioje Gruodžio. Tada nerei
kės kitų klausti, bet da ir ki
tam pasakysit, kad Seimas bus 
5 d. Gruodžio, Dievo Apveiz
dos parap. svetainėj, 2 valan
dų po pietų.

Dar primenam, kad Seimas 
bus kaip Seimas, bet vakaras 
tai bus jau nepaprastas. Bus 
atvaidinta veikalas, kokio da 
niekas nėra matęs. Artistai 
jau prisirengę. Vakar gavome 
žinių, kad darbų jie gali 
pradėti kad ir šiandie.

Susirupinūs komisija visu 
smarkumu dirba ir prašo visų 
nepamiršti atsilankyti Lab. 
Sųj. šeiminiu vakaran.

Seimo Komisija:
S. Jucevičia,
B. Nenartonis,
A. Bislis. ,

IŠ BRIDGEPORTO.

ŠV. KAZIMIERO AKADEMI
JOS VAKARAS.

Kaip visuomet, taip ir da
bar Šv. Kazimiero Akademija 
sutaisė puikiausį programų iš 
įvairių dalių: muzikos, lošimo 
ir įvairių pamarginimų.

Visos programos dalys ar
tistiškai atliekamos. Tvirtinu 
dėl to, kad pats praeitų sek
madienį mačiau ir girdėjau 
šv. Kazimiero Vienuolyne. Ta 
pati programa sekmad., Lapk. 
28 d. bus ir Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje. Už tat ir 
tamstoms patariu atsilankyti. 
Užtikrinu, kad visi busite pa
tenkinti ir dėkingi, man, 
kad aš jus pakviečiau.

Kvieslys.

AADA BUS LAB. SĄJ. SEI 
MAS?

Lab. Sųj. Seimas jau čia pat. 
Kai-kurie klausia, kodėl apie 
tų Seimų neskelbiama kituose 
laikraščiuose, o vien tik 
“Drauge”. Atsakome dėlto, 
kad Lab. Sųjunga, taupydama 
žmonių sudėtus pinigus, ne
nori barstyti juoskokioms nors 
išlaidoms. Neskelbiama ki
tuose laikraščiuose dėl to, kad 
brangiai reikti} apmokėti, o 
žmonių pinigai nėra pasemti 
iš balos. Tik dienraštis “Drau
gas” yra geriausias prietelius 
vargingų darbininkų, našlai
čių; jis tik vienas patarnauja 
vargingiems darbininkų rei
kalams. Jis dideliausius Lab. 
Sųj. aprašymus talpina ir di
delius skelbimus deda už 
mažų kainų. Tai faktas. Ma
tote dabar, kas yra Lietuvių 
darbininkų prietelius ir kur 
Lietuvių darbininkų organi
zacijos turėtų kreijyties. Del 
to ir patariama visiems, kurie 
indomauja I>ab. Sųj. Seimu, 
ir šiaip visados, skaityti dien-

ATSIŠAUKIMAS
} visus Lietuvius tarnavusius Amerikos karuomenėje, Brolau mes 
Kerui žinom kad Lietuvoj kare, kad musų Broliai kariauja iki pas
kutinėj su daug galingesniu priešių už mus,
O KĄ MES VEIKIAME. IR KAIP GALIME SAVO UltOLEM BA

UBTI?
Stoti jų eile mes negulime, Taigi nors savo balsu'gelbėkime.

Kud aptarus kaip ir kokiu budu mes galime gelbėti. Visi Lie
tuviai tarnavę Amerikos karuomenė karės laike.

Susirinkyti į J. J. Ezerskio svet. 4600 So. Paulina St. 
Utaminke 7 vai. vak. Lapkričio (Nov.) 30, 1920

Katrie iaų.”."tes Lietuvis. Tarnavę lutruomenci, ir gyveuatl Town 
<»r Lake apygardoj. Visi privalote susirinkti Utaminka vakare į 
J. J. Ezerskio svet. J

Kviečia S. L. A. Kareivių 1-mą kuopa. Komitetas.

PRANEŠIMAI.

Ką Padarys Tautų Lyga dėl Lietuvos?
IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlllIlUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllIlUlIlIlIlIlIlIIlEIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllilHI

MES DAR NEŽINOME••
Patarnavimas kurį šis Bankas yra davęs Lietuviams padarė ji didžiausių ir ge

riausių Valstijinių Bankų visam Stock Yardų Distrikte,
i

TUKSTANČIAI LIETUVIŲ LAIKO SAVO PINIGUS

PEOPLES IS“ BANKE

Lapkr. 14 d. “Kanklių” cho
ras, prie Šv. Jurgio parapijos, 
laikė trumpų susirinkimų. Ap
svarsčius visus reikalus įneš
ta gražus sumanymas, kad 
choras nupirktų penkias xdė- 
žutes dovanėlių Lietuvos ka
reiviams, kurių turi pagami
nęs L. R. K. Rem. skyrius. Į- 
nešimas priimtas.

Tų pačių dienų graži} choro 
pavyzdį pasekė ir kita pra
kilni N. P. Šv. P. Marijos jau
nų, mergaičių draugija. Ji pa
ėmus iš iždo pinigų taip-gi 
nupirko penkias dėžutes. A- 
part to, astuonios narės da 
nupirko po vienų dėžutę. Gar
bė mergaitėms.

Tų pačių dienų taip-gi gra
žiai pasirodė ir S. L. R. K. A. 
15 kuopa.. Ji iš neturtingo iž
do Lietuvos armijai šautu
vams pirkti paskyrė 25 dol.

Girdėjau, kad bruzda ir 
Vyčių 16 kuopa. Nesenai ji 
buvo įrengus vakarų. Dalį pel
no, be abejonės, paskirs pir
kimui šautuvų, amunicijos. 
Smagu butų,’ kad ir kitos 
Bridgeporto draugijos taip 
pasirodytų.

A. B.

Lab. Sąj. 1-nios kp. paprastas 
susirinkimas bus sekmadienyje, 
Lapkričio 28 d., 5 vai. vakare, Šv. 
Kryžiaus parapijinėje svetainėje.

Šitan susirinkiman esate širdin
gai kvieęiami visi priklausantieji 
prie labdarybės, ypatingai nariai 
tų draugijų, kurios yra prisidėju
sios prie labdarybės po $100.00, t. 
y. garbės narės, ir visi, kurie in- 
teresuojatės tautos reikalais, nes 
bus pranešta daug žinių apie bu
siantį seimų ir bus renkami at
stovai. Meldžiame skaitlingai su
sirinkti. Valdyba.

| Dr-ja Šv. Jurgio Kareivio ir 
Kank. ant Town of Lake laikys 
bertaininį Susirinkimą sekmad., 
Lapkr. 28 d., 2 vai. po pietų Šv. 
Kryžiaus parap. svet.

Visi nariai kviečiami susirinkti 
nes turime aptarti daug svarbių 
reikalij. Valdybą.

Šiuomi pranašu visiems Lab. 
Sąjungos 6 kp. nariams, jog se
kantis susir. bus Lapkr. 28 d. 
Šitas susirinkimas yra perkeltas 
iš Gruodžio 5 d. dėl tO, kad tą 
dieną įvyksta Lab. Sąj. pirmas 
seimas. Kviečiu visus, atsilanky
ti. A. Nausėda.

Gvardija D. L. K. Vytauto lai
kys mėnesinį susirinkimą, Lap
kričio 28 d., 2 vai. po pietų, Šv. 
Kryžiaus parapijos svet. Visi na
riai kviečiami susirinkti, nes ran
das svarstymui svarbių reikalų.

J. Legnugaris, rašt.

West Sides Lietuvių valgomų
jų daiktų korporacijos susirinki
mas bus šeštadienyj, Lapkr. 27 d., 
8 vai. vakare, P. Jaukščio sve
tainėj, 2158 W. 23 St.

Nariai kviečiami atsilankyti ir 
nauji taip-pat galėsit įstoti.

V. Kiella, rašt.

J. P. WAITCHES | 
LAWYER

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. rytais 8 iki 11, vak. 6 iki 9^

Nedėliomis 11 iki 1. jį
4509 S. Ashland Ave. Chicago, Hl.\ 

Plione Yards 1053 ‘j

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

Lietuvis Gydytojas. Chirurgas ir 
Ąkuieras.

3203 fe. Halsted St. Chicago.
Valandos: 10—12 Iš ryto 1—2 ir J 
6—8 vakare Ned. 10—12 iš ryto.

Telefonas Boulevard 9199

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

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

1—5: 7—8 P. M.

1

I Tel. Harrisoh 6688
DR. L. C. BORLAND

| 209 S. State Str. Kamp. Adams 
Į Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10 
l vai. iki 12 dienų.

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

DR. S.
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 \Vest 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Res. 3114 W. 42 ad Street 
. Tel. McKinley 4988

S. D. LACHAWICZ
LIETUVYS GRABORIUS

I Patarnauju laidotuvėse kopiglausla. Rei-|
■ kale meldžiu atsišaukti, o mano darbu|
■ busite užganėdinti.
|2314 W. 23rd Pi. Chicago, Ul.| 

Tel. Canal 2199

DR. G. M. GLASER
Praktikuota 29 metai

IŠ T0WN OF LAKE.

Sekmadienį, Lapkr. 14 d., 
š. m., Šv, Kryžiaus parapijos 
svetainėj Šv. Kazimiero Kara
laičio dr-ja laikė paprastų su
sirinkimų, kuriame, apart sa
vo reikalų, .nepamiršo nei su
vargintos tėvynės. Ji iš iždo 
Lietuvos Šauliams paskyrė 
$50.00, o nariai sudėjo $15.50. 
Viso pasidarė $65.50. Auka 
nutarta pasiųsti'Lietuvos Mi
sijai per Bendrųjį Town of 
Lake komitetų.

Aukojo:
* Po 1 dol.: J. J. Palekas, A. 

Bakas, P. Urbonavičius, L, Ja- 
kimauskas, M. Paukštė, J. 
Abarauskas, J. Kriaučiūnas, 
K. Čeponis, A. Mikalauskas, 
A. Oškeliungs, A. Černiauskas, 
E. Yatka, K. Valkauskas, A. 
Damaška N, N. ir M. Šuminas 
50c.

Sektinas pavyzdis ir kitoms 
draugijoms. Jei visi išvieno 
dirbsime, tai ne tik kad Len
kai prieš mus bus bejiegiai, 
bet ir kiti priešai neišdrįs pa
kelti rankų prieš Lietuvų.

Kiekviename susirinkime, 
kiekvienoje vietoj rinkime au
kas ir jaitys aukokųne, o nar
sioji musų kųruomenė bema
tant parodys keli^ do War- 
szawy ne tik Pilsudskiams ir 
Zoligow»kiains, bet ir visiems 
šlėktoms-išgamoms.

J. J. Palekas.

A. PETRATIS S. FABIJONAS
A. PETRATIS & CO. 

Mortgage Bank
REAL ESTATE—INSURANCE

European American Bureau
Siunčia Pinigus, Parduoda 

T^tivokortea 
NOTARIJUSA8

809 W. Sftth e \ Chicago. UI. ! 
Telephnne Bonlcvard 611

Praktikuoja 29 metai 
(irisas 3149 So. Morgan St. 

Kertė 32-ro St., Chicago, IU. 
SPECIJALISTAS

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų.

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, duo 6 lkl 8 valan
dą. vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po plet.

Telefonas Yards S87

JOHN KUCHINSKAS

OR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po num.

4729 So. Ashland Avenue 
Specijalistas 

DŽIOVŲ. MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ

Valandos nuo 10 lkl 12 ĮSryto; nuo 
2 lkl 5 po plotų; nuo 7 Iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 Iki 1. 

Telefonas Orezel 2880

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
Lietuvis Dentistas 

£2201 West 22-nd A- 80. Leavitt Sts.
Chicago.

£ Valandos 9:30 A. M. to 12 N. 
1:00 P. M. to 8?00 P. M

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Resid. 1180 Independence RIvd. 

Telefonas- Van Bnren 294

DR. A. A. ROTH,
RUsas Gydytoja* Ir thlrurgaa 
Specijalistas Moteriikų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų
VALANDOS; 10—11 ryto 8—3 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—18 d. 
Ofisas 8854 So. Itelsted St., Chicago

Telefonas Drover 9693 
iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiumiiiuiiiiiiii

LIETUVIS ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty!

29 So. La Šalie Street 
Kambaris 816 Tcl. Central 3684 
Valandos: 9 ryto iki 1 po plet

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2552 
Valandos: nuo 4 lkl 6 po piet Ir 

nuo 7 iki 9 vakare

IlilIlHitmilIilMIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlUllllllll
STel. tanai 257 =

| DR. C. K. KLIAUGA =
LIETUVIS DENTISTAS 

=1821 So. Halsted St., Chicago, III.5 
= Kampas 18th 8t.
2 Valantį: 9—12 rytą, ir 2—9 vak ~M v . <7 a « a J 1» a, m
(iiiiiiHiiiitiiiiieiiiiiiiiiitiiiifiiiiiitiiitiiiin

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032

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

Telefonu* Pullmnn SIK
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 So. Miehlgan Avenue 

MAonlnnd, IU.
VALANDOS: 9 ryto Iki t vakar*. 

{Tcl. Pullmnn 848 Ir SIMO.

AR TU ESI VIENAS Iš JU?

JEIGU NE - TAI KODĖL?
Tų jausiesi taip kaip namie šioje stiprioj Valstijinėj Bankoj. Nors nemoki nei 

vieno žodžio Angliškai užtat kad

' Čionais Kalbama Lietuviškai

PEOPLES STOCK
YARDS
STATE BANK

Didysis Bankas
Ant Kampo

47-tos Gat. ir Ashland Ave. 
Chicago

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

3252 South Halsted Street 
Ant virtons Cnlversul Stute Bank 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 'į 
Telefonas Yards BM4

Fhone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

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

į V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

J Ofisas DidmiestyJ: ■
I 29 South La Šalie Street £ 

Kambaris 824 g
Telefonas: Central 6390 g

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

(■■■■■■■■■■■■■■■I
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Atidaryk Kalėdinį
Taupymo Account’ą Sianiiieną- 
Taupyk po biskutį, tai turėsi 
daug dėl kity Kalėdų,

Pinigus Lietuvon nusiunčiame 
. greičiausiai ir pristatome

parašą prijemejo 
iš Lietuvos. -

CENTRAL MANUFAGTURING 
' DISTRICT BANK

1112 West 35-th Street
Turtas Virš 86.000,000.00

A STATE BANK

Atdara Fanedėliais, Seredoms ir Subatoms vakarais

Lietuviai Tėvynėj Lieja Kraują Už Laisvą
MES GYVENDAMI AMERIKOJE TURIME GELBĖTI SAVO TĖVUS, BROLIUS IR 
SESERIS, KAD NE KRAUJUOTAI PINIGAIS.

Ateina Kalėdos ir Jiems Reikia Pinigišk os pagelbos, Nes žiema Viskas Yra Liet. 
Brangu.
PER MUS PASIŲSTUS PINIGUS APTURĖS LIETUVOJE PER 30 D. SIUNČIA
ME PINIGUS PO DIENOS KURSĄ, 0 ANT DIDELES SUMOS DAR PIGIAU.

— KREIPKITĖS Į —

Parandavojame 
Baksus $2.50 

Metams

V
Parūpiname
Notariškus

Raštus

EUROPEAN AMERICAN BJREA
A. PETKAUS ir S. L. FAB10NAS Vedėjai i

809 West 35-th St., (prie Halsted) Chicago,
Adata Kasdienę 9 ryto iki 6 po pietų

Vakarais: Utarn. Ketver. ir Subat. iki 9 vai.
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Puikiu — Puikiausias
PROGRAMAS

— Rengiamas —

Švento Kazimiero Akademijos Mokiniu

Nedelioj, Lapkričio 28, 1920
DIEVO APVEIZ DOS PARAP. SVETAIN.

18ta gatv. ir Union Avė. Pradžia 7 vai. vakare !

Tiktai viena syki gyvenime pasitaiko pamatyti toki programa kuris susidės iš gražiau- 1 ■ 
šių muzykos šmotelių dainų piano ir smuiko solų. Bus sulošta komedija “Laižybos” dialogas 
' Čigonė ir juokingiausis pasaulij monologas bus pasakytas. Nesigailesj atėjęs.

Kviečia RENGĖJOS.

ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiimiiiiiiiiiiuij

CHICAGOJE. BazaroPabaiga
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. BUSIANTI PIGESNĖ 

DUONA.
Pirmadienis, Lapkr. 29 d., 

Sv. Satuminas.
Antradienis, Lapkr. 30 d., 

Sv. Andriejus, apašt.

72 SALIUNAI GAVO 
JUNCTION”.

“IN-

100 kitų saluniniakų bus pa
šaukta teisman.

Federalis teisėjas Laųdis 
prieš 72 saliunu Chicagoje 
paskelbė “injunction”. Tiems 
saliunains uždraudė pardavi
nėti koltius-nors svaigalus, 
tuos svaigalus išnešti kur ki
tur, arba iškraustyti kokius 
nors prie saliuno prigulinčius 
daiktus.

Tomis dienomis tokius pat 
“injunction” gaus dar 100 ki
tų saliunų, kuriuose pardavi
nėjami svaigalai.

Kaip vienų taip kiti saliu- 
nininkai nuskirtu laikotarpiu 
turės eiti teisman ir paaiškin- 
ti klausiman, kodėl jų saliu- 
nai neturėtų būt uždaryti.

Foderalio prokuroro asisten 
tas reikalavo teisėjo 72 saliu
nu visai uždaryti. Bet teisėjas 
nesutiko. Jis pasakė, kad ne
turįs teisės taip padaryti, kol 
nebus teisme pri rodytas pra
sižengimas prieš probibicijos 
jstatymų.

Teisėjas pranešė, kad jei sa- 
liunininkai peržengti) “injun
ction,” tuomet tokie be for
mulės bylos butų nubausti ka- 
lėjiman neapribuotam laikui.

Miesto tarybos maisto kai
nų komiteto pirmininkas Ad- 
amowski pranešė, kad trum
poj ateityj busianti atpiginta 
duona. Tai pasižadėjusios pa
daryti didžiulės duonos ga
minimo kompanijos. Kepaliu
kui busiu atpiginta nuo 2 ligi 
3 centų.

To paties komiteto prezi
dentas pranešė, kad jau kiek 
atpigę kiaušiniai ir sviestas.

IR VĖL APIPLĖŠTAS BAN- 
KOS PASIUNTĖJAS.

Anų dienų Sixty-third and
Halsted State.’Savings bankos
pasiuntė jas Erie Marks, 5538 
So. Wood gat., išnaujo buvo 
apiplėštas dviejų plėšikų ant 
kampo Greenwood avė. ir 79 
gat.

Paimta nuo jo krepšys, ku
riam buvo $2,387 -pinigais ir 
$1,2G9 čekiais.

Pirm mėnesio plėšikai nuo 
jq bbvo atėmę $6,000 bankos 
pinigų.

FABRIKANTAS ŽUVO KEL
TUVO SKYLĖJE.

AVilliam J. McWade, prezi
dentas Vulcan Manufacturing 
Co., 3140 Canal gaL, eidamas 
inkrito dirbtuvės vieno keltu
vo skylėn ir žuvo.

—i"2L.=... ............ ........................ .....

PAVOGTA 12 AUTOMO
BILIŲ.

Praeitoje paroje Chicagoje 
pųvogta 12 automobilių. Nie
ko negelbsti nei uolus polici
joj veikimas. z

PRAMATOMA GALYBĖ 
SIUNTINIŲ PASTOJE.

Chicagos pastoje siuntinių 
departamento viršininkas Gal- 
braith praneša, kad žmonės 
kalėdinius siuntinius išlaiko 
siųstų. Nes prieš pat šventes 

į prąmatoma tokia galybė siun
tinių, kad nebus suspėta visų

Svežioti.

1USKENDO TURTINGAS 
ŽMOGUS.

’urtiugas buvęs komtrakto- 
I. B. Sutton, 80 metų, 

vakarą išlipo iš 75 gat- 
gatvekario, South Shore, 
įsuko į šiaurius, nuėjo na- 

Fis gyveno po num. 7301 
jiore drive. Tamsumoj šė
pai ncjmatydamas eida- 
ležeriu pasuko šonan ir
plumptelėjo ežeran, 
lykiniai gyventojai nu-

mę. Ųet kol is
lamas aptilo. Imta 
iro pakraščiais. Tik 
.valandos atrastas

lavonus.

Aušros Vartų Parap. Švet. 
2323 W. 23 Place"

Paskutinė bazaro d. paskirtu 
Sub. Lapkr. 24 d., 4 v. po pietų f 
Išpardavimas daiktų likusių 
nuo bazaro bus nedėlioję Lap
kričio 25 d. 4 v. po pietų.

Galima bus nusipirkti lovų, 
materacų, kėdžių, staltiesių, 
laikrodžių, muzikališkų ins
trumentų ir t. t.

Pelnas eis parapijos naudai.
Įžanga dovanai.

Kviečia Klebonas ir Kom. 
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Dr. I. E. MAKARAS

Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.. 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

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

Tel. Pullman 842

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą j People Teatrą 

'1016 W. 47 th St. Tel. Boul. 100 
{Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 Iki 8 

vak. Nedėl. 10 Iki 12 ryte. 
Res. 2914 W. 48rd Street.

Nuo ryto Iki plet.
Tel. McKinley 263

Tel. Drover 7042

. C. Z. VezeOs
LIETUVIS DENTISTAS 

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

arti 47-toe Gatvės
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SPEKTAKLIUS
SOTSB

Nedelioj, Lapkričio 28, 1920 m. |
» ~ 1 ' =
| Sv. Jurgio Par. Svet., 32-nd Place |

A. L R. K. Moterų Sąjungos 4-ta Kuopa rengia Vakarą |
— Stato Scenoje --- !

“Kurčias Žentas”
> ■

Nedelioj, Lapkričip-November 28 d., 1920
Švento Mykolo Parapijos Svetainėje, 1644 Wabansia Av.

Pradžia 7:30 valandą vakare

Gerbiamoje Visuomenė: — ~
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti j šj vakarą, nes turėsite progą pamatyti gražų vaizdelį. Taip-gi 

bus ir kalbėtojų ypač moterys yra kviečiamos.

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimimmmiiiiiiiiiiimmmiiiiiiimmiimiiiiiiiiiHH mmiimiiiimimiimmiiiiiimmiiimiuiiiiiiiiiiiimmiiiiiiimiimiiiiiiimii
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Yra rengiamas L. Vyčių 16-tos kp. parapijos nau- | 

dai spektaklius. Šio vakaro artistai mėgėjiai, 4-tos | 

L. Vyčių kuopos atvaidins veikalą “Erškėčių Taku”, 

fai-gi visiems kuriems rupi parapijos parėmimas ma

lonėkite atsilankyti.

Širdingai visus kviečiame

RENGĖJUI.

=
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NEPAPRASTA PROGA
Mes esame priversti atiduoti už 8torage Charges 

Dvidešimts musų augščlauslos rųšies Vlctorolas vertas 
iki $300.00 už taip žema kaina kaip $36.00, ir dar 
duosime dykai 12 pasirinkimui rekordų ir 200 adatų. 
Dauguma iš tų mašinų yra naujos ir garantuotos ant 
Dešimts metų. Norint žinoti geruma, reikia Jas ma
tyti. Nepraleiskite šios progos Jų neinate, nes tikrai 
gailesit.es, nes tai gal vienas tokls atsitikimas gy
venime. Atsiminkite tiktai $35.00 už augštos rųšies 
kvarantuota Vle$oroią. Mes talppat turime parduoti 
Dešimts tikros skuros tapestry Parlor Setus. Sle se
tai yra nauji Ir naujausios mados. Mes parduosime 
Juos už pirma pasiulljlmą nežiūrint koks jis butų,

Ktorage Kaina nen mums vieta yra relRallnga. Jums apsimokės at- 
Tiktai 835.00 važiuoti nežiūrint kur Jus gyvenate. Prietatymas Dy

kai, mieste Ir apiellnkėj, talp-pat siunčiame C. O. D.
Atdara kasdiena iki 9 vai. vakare. Nedčldlomls nuo 6 lž ryto Iki 4 
po pietų. Liberty Bondsus priimame.

• NATIONAL KTORAGE 450. 2023 8. Ashland Avė. Cor. 21-th St.
’iiiHimiiiiiiiiimiiiiiimimiiiiiiitiiiiiimmiimmimiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiimitiIi
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Balius
i trengiamas

DRAUGYSTES ŠV. ONOS
Subatoje, Lapkričio 27 d. 1920

*, ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET. 32ro Place ir Auburn Avenue 

Pradžia 7 vai vakare : : įžanga 35c ypatai

■ i. /-H.

2 *1 V‘>

' • • • 
Gerbiamejie Lietuviai ir Lietuvaitės: Šis balius, tai ne koks paprastas, nes pelnas nuo baliaus skiriamas

Lietuvos naudai. Taigi visiems Lietuviams privalėtų atsilankyti j si puiku balių, nes netik praleisite gražiai laika 

bet ir prisidėsite prie pagelbėjimo Lietuvos.
• V * ’ .
Taigi visi kas tik gyvas ant Baliaus. Kviečia visus KOMISIJA.

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 aptickorlus.

Parsiduoda labai puikus 
mur^ namai po 2 pagyveni 
mus. Raudos 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, 
saliunas su fixtures po num. 3200 
Auburn Avė. Atsišaukite

2956 Lyman Rtr.

Parsiduoda naujas mūrinis biznio' 
namas K pagyvenimų. Ir Moras, ne-a 'ša rendos apie limta dolierių. Kaina 
$8,600. Priežasties pardavimo savi
ninkas apleidžia Amerika, Atsišau
kite greitu laiku.

2844 W. M-th St.

J- _
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Kokią Kalėdų Dovaną
Pasiųsi 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 prieinam 
piningus padėjimui Lietuvos Bankose sulig dienos kurso.

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

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

Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus 
teisingai ir sąžiniškai. Už darba garantuojame. Visais reikalais malonėkite kreiptis 
šiuo adresų:

1

Lithuanian Sales Corporation
(Lietuvių Prekybos Bendrovė)

3249 S. Halsted St., < Tel. Yards 6062 Chicago, III.
VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utarninkaw, Ketvergais ir -Subatomis 

nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare. Ofiso vedėjas V. M. Stulpinas

gailesit.es

