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T. Sąjungos Komisija Priešinga 
Mažųjų Tautų Laisvei

Tečiaus Rekomenduoja Priimti Delega
tus Suvažiaviman

_ • *'

Ispanija Dvejoja apie Siuntimą 
{Karuomenės Lietuvon

SUSEKTAS SUOKALBIA 
VIMAS.

Berlynas, Lapkr. 30. — Pra
eitų savaitę čia susektas suo
kalbis su tikslu nuversti vy
riausybę. Suareštuota visa ei
lė oficierų ir civilių.

ATĖASTI MIRĘ BESTO
VINT. '

GAL,WRANGELIS PAKILS 
IŠ RUMUNIJOS.

Maskva perspėja Rumuniją.

$490.40 LIETUVOS GY
NIMUI.

ŽINIOS IS LIETUVOS

SĄJUNGA BEJĖGĖ, BET 
PAREMIA LENKUS.

Lenkai baisiai bijo bolševiku.

Kaukazo respublikų.
Komisija padarė išvadų,

kad to,s naujos respublikos y- 
ra senosios Rusijos viešpati- 

l jos dalys. Ir kaipo tokios atei-
Geneva, švieearija, Lapkr. tyje negalės būt nepriklauso

mos, b?t ineis Rusijos konfe
deracijom ' ■

suvažiavi-

Konstantinopolis, Lapkr. 30. 
— Sugryžę čia vieno Suv. 
Valstijų karo laivo oficierai 
pranešė, kad išliuosuojant vie
ną su Rusais pabėgėliais lai
vą saloje Lenines, laivas taip 
kupinas buvęs pabėgėlių, kad 
daugelis jų mirę stovėdami 
ant kojų.

30. — Lenkai delegatai Tautų 
Sąjungos suvažiavime labjau- 
siai susirupinė, kaip jiems 
pavyks pabaigti ginčus su Lie 
tuva dėl Vilniaus ir kitų Lie-

t
tuvos teritorijų, kuria* jie no
ri pasisavinti.

Jie turi begales ir kitų var
gų. Bet Vilniaus klausimas 
šiandie jiems svarbiausias.

Nukaitą jie tūpčioja paskui 
Prancūzijos delegatus. Tai jų 
didžiausi prieteliai. Tėčk/us ir 
tie prieteliai nieko ypatinga 
Lenkams negali pagelbėti., 
Nes suvažiavimas, abeluai i- 
mant, mažai domos atkreipia 
Į Lenkų vargus.

Vadinami imperijalistais.

Kuomet Franeuzai delega
tai darbuojasi už Lenkus Vil
niaus klausime, pietinės Apri
kos delegatas, Lordas Robert 
Cecil, Lenkus viešai pavadina 
imperijalistais. Gi Anglijos de

Komisija visgi 
mui rekomenduoja priimti s-įii- 
važkiviman po vienų tų tau
tų delegatų be balsavimo tei
sės.

Kol-kas nieko negalima pa
sakyti, ar tos tautos pribus 
tų pasiūlomų jiems Sąjungos 
“malone.’7

AR ISPANIJA PASIŲS LIE 
TUVON KARUOMENĘ.

Ispanų spauda staiga užima 
priešingų pozicijų.

----------
Madridas. Lapkr. 30. — Is

panų laikraštis EI Debal stai
ga pakilo prieš Tautų Sųjun
gos sumanymų siųsti karuo
menę Lietuvon su tikslu pasi
tarnauti Lenkams pravedant 
plebiscitų.

Laikraštis pareiškia, kad
legatas Baimes sako, kad Len- talkininkai tegu sau žinosi
kai prisirengę išnaujo pakelti 
karų prieš Rusiją.

Bet Barnes prasilenkia su 
faktu, kad šiandie Lenkai bi
josi bolševikų. Nes pakilus 
bolševikams nebūtų kam kas 
Lenkus gintų, geniau Lenkus 
apgynė smarkus gen. Wran- 
gelio veikimas prieš bolševi
kus. Šiandie Rusijoje jau nė
ra tokio gynėjo.

Nettiri jėgų.z
Ginčuose su Lietuva Tautų 

Sąjunga Lenkams negali duo
ti pagelbos, išėmus plebiscito 
pravedimų. Sąjunga jau kelis 
kartus Lenkams pareiškė, tyid 
Lietuvių puolimų prieš Len
kus negali sustabdyti,-Ir jei 
Lenkai Vilniaus . apygardoje 
neatsilaikys, tegu žinosi, 

t Podraug ta pati Sąjunga 
neturi spėkų Lenkus apginti 
nuo bolševikų, jef pastarieji 
išnaujo mėgins pakilti.

Atrodo, Lenkams Tautų Su

su siuntimu karuomenės Vii- * » 
niun. Bet su Ispanija yra vi
sai kitas klausimas.

Sako, Ispanija yra neutralė 
šalis. Ka* pasakys, kaip Lie
tuviai sutiks ten pasiųstų Is
panų karuomenę. Gi jei pakils 
kokie susikirtimai, ar tai tuo
met Ispanija turėtų pakilti 
karan Pabaltojoje. Bet jei pa
kiltų, tai kokių naudų iš to 
turėtų Ispanija? Įvykti} tik 
susikompromitavimas ir dau
giau nieko.

RUHR DARBININKAI AT
SILIEPIA Į BAVARIJĄ.

Šahkia neatsimesti nuo Vokie 
tijos.

Essen, Vokietijd, Lapkr. 30. 
— Yra žinoma, kad Pranam 
zai be galo daug darbuojasi 
suskaldyti Vokietijų. Pirma
sis jų žingsnis mikurstyti Ba
varijos gyventojus, kad tie

PATOBULINĘ NUODINGŲ 
• DUJŲ BOMBAS.

Tokyo, Lapkr. 30. — Japo
nai paskelbė, kad jie “pui
kiai” patobulinę nuodingų 
dujų bombas. /• I

Konstantinopolis, Lapkr. 30. 
— Iš- Maskvos pranešama, jog 
tenai gauta žinių, kad žino
mas gen. Wvangelis su savo 
karuomenės liekanomis žadąs 
persikelti Rumunijon irdš te
nai pradėti naujų kampanijų 
prieš bolševikus.

Bolševikų valdžios užrube
žinių reikalų komisaras Tclii- 
teherin pasiuntęs perspėjimų 
Rumunijai, kad,toji butų at
sargi sū Wvangeliu, jei ta
sai turėtų noro ten persikelti 
ir daryti kokius nors nesma
gumus Rusijai. Kitaip sovie
tinė Rusija pakeltų kar.Į prieš 
Rumuniją.

Gen. VVrangelis yra Kons- 
tantinopolyj. Kol-kas jis ne
pasirinkęs veikimui vietos. Ir, 
manoiba, dap- negreit jis tų 
padarys. Nes yra visokių kliū
čių. Neturima tam-tikslui nei

West ITaimnondo, Tnd., Lie
tuviai Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Vytauto rengtose 
prakalbose, Lapkričio 28 d., 
aukojo Lietuvos laisvės gyni
mui $490.40.

Kalbėjo pp. Karosas, Kišo- 
nas ir Stulpinas.

Didžiausių aukų — $100.00, 
D. L. K. Vytauto draugija.

Žmonių prakalbose buvo tik 
30. Bet visi labai duosniai au-9
kojo Lietuvos reikalams.

Iš paminėtos čia sumos už 
$200 nupirkta Lietuvos lais
vės^ paskolos bonų. , ’

LIETUVIAI NELAISVIAI
basi, Išalkę.

LIETUVOS VOKIEČIAI 
PRIEŠ LENKUS.

pinigt nei gjnklų.
SUNAIKINT ŽIBALO 

DIRBYSTĖ.
IŠ- VARGŠĖ GATVEKARIŲ 

KOMPANIJA.

Londonas, Lapkr. 30. — Vo
kiečių Jųikraštis Hamburger 
Fremdenblatt anų dienų pas
kelbė, |kad Neut ioff’e nuplai- 
šintos žibalo išdirbvstės. Daug 
žmonių žuvę.
xVokiečiai tame darbe inta- 

ria Lenkus. Nes ekspliozijoje 
turėjo žūti keletas Vokiečių 
valdininkų, paskirtų prie pat
varkymo plebiscito augštojoj 
Silezijoj.

ORAS. —-Šiandielietus; ry
toj šalčiau ir pramatomas lie
tus su sniegu. ~

Gatvekarių kompanija Chi- 
cagoje suramina miesto gy
ventojus mėgindama įkalbėti, 
kad 8c. už važinėjimų gatve- 
kariais neduoda jai didelio 
pelno, kaip s kitų prasimano
mą.

Kompanija tvirtina, kad iš 
apturimų 8c. 5 centai eina dar 
bininkams.. Gi iš likusių 3 cen
tų reikia-apmokėti miestą ir 
kitas dįdeles yžlaidas. Pasek
mėje kompanija pelnija’ vos 
menkų vieno'cento dalį.

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

T. SĄJUNGOS SUVAŽIAVI
MAS PASIDALINĘS Į KE

TURIAS GRUPES.

Kiekviena grupė turi nuosa
vus reikalus.

Geneva, Šviecarija, Lapkr. 
30. — Keturios aiškiai su nuo
savais apsiskaitymais atskų 
rios viešpatijų grupės įsistei
gė Tautų Sųjungos su važi a- 
vilne. Tosna grupėsna i neina 
apia 36 viešpatijos. Kito* ke
turios ar penkios viešpatijos 
kol-kas nežino prie katros gru 
pės prisidėti. Tų viešpatijų 
(lelegątėi laukia reikalingų in
strukcijų nuo savo valdžių.

Noi> Sąjunga išviršaus ap
sisiautusi iatemacijonalizmo 
rubu ir nuduoda nenorų rišties 
į atskiras grupes, liet ištikrų- 
jų yra kaip tik priešingai. 
Rišant visokias problemas ne-

junga tik viena graži svajo- pakilę atsimestų nuo Vokieti- galima apsieiti be savitarpės 
pagelbos ir apsaugos. Nes pa
ti Tautų Sąjunga kol-kas nie-, 
ko ypatinga nežada. Tatai pa
čioje Sąjungoje tveriamo* kli
kos lygiai taip, kaip yra bu
vę pirm karo.

Augščiausia stovi Anglija.

Taika, lygiai kaip ir karas, 
visuomet pakelia visokių ne- 
draugų belošiant diplomati
nėmis kazifoinis. Tr, kaip be
matai, ima kenkti viešpatijų 
lygsvarai.

Iš įsisteigusių Sųjungos su-

ne. Kuomet Varšava siuntė Įjos, Bavariją paskelbtų ne-
Zėligoivskj paimti Vilnių, bu- Į priklausoma viešpatija ir pu
vo tikėtasi pagelbos iš T. siskirtų tinkamų valdžių, kad-
Sųjungos. Šiandie to nėra.

Tuo tarpu lankuose šiandie 
siaučia badas, šiltinė ir abel- 
noji žmonių bedarbė.
Atstumiamos mažosios tautos.

Sąjungos komisija, kuriai 
pavesta aptarti naujų viešpa
tijų priėmimų Tautų Sųjun- 
gon, galutinai nusprendė, kad 
negalima Sųjungon priimti
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 'žūtų.1

' /

ir monarchijų.
k Del' tp Rulir apskričio Vo
kiečiai .darbininkai \ Bavarus 
paskelbė labai karštų atsilie
pimų, kad jie neklausytų Pran 
euzij kurstymų ir laikytųsi 
Stipriai vienybės su Vokie
tija. Nes jei Bavarai atsimes
tų, tuomet Vokietijų patiktų 
Rusijos likimas ir 60 milijonų 
Vokiečių tauta gaTų-galė pra-

vižiavime keturių grupių pir
mutinę vjetų užima Anglija. 
Be nuosavų šešių balsų Ang
lija pilnai kontroliuoja dųr 
keturis balsus: Portugalijos, 
Persijos, Siamo ir Liberijos. 
Su Portugalijai Angliją turi 
komercijinių sutarčių; taippat 
su Persija; "Siamas yra jos 
protektorate; su Liberija turi 
politikinių 'ryšių.

Skandinavų grupė.

Sekftnti savo stiprumu vie
špatijų grupė yra neutralių 
viešpatijų. Joms vadovauja 
Skandinavijos viešpatijos: Šve 
dija, Norvegija ir Danija. Ši
tas stipriai paremia Olandija 
ir Šveicarija.

Šitų Įivintetų prie kai-ku
rios progoš paremia pietinės 
Amerikos viešpatijos, kurioms 
pirmininkauja Ispanija.

Šita grupė atrodo labai stip
ri savo skaitlingumu. Bet jos 
reikšmė menka. Nes ji igno
ruoja ar su abejone atsineša 
į visus kitus klausimus, dėl 
kurių kitos viešpatijos veda 
kovų. | < *

Ispanija automatiniai pali
ko tų viešpatijų vadovautoja, 
matyt, dėl kalbų giminingu
mo. Bet vargiai ilgai atsilai
kys toje pozicijoje. Nes Ar
gentina, Brazilija ir Gule, 
be abejonės, pereis Vokiečių 
grupėn, kuomet Vokietija bus 
priimta Sųjungon. Reikia ži
noti, kad pietinės .Amerikos

KAUNAS (per paštų). — 
Vietos laikraščiai skelbia ži
nių apie Lietuvių .nelaisvių 
padėjimų Lenkuose.

Paėmę Lietuvius nelaisvėn, 
Lenkai nuvelka jų rubus, nu
auna batus ir duoda senus, nu 
driskusiūs drabužius.

Lenkų apsiėjimas su Lietu
viais žiaurus. Prisieina po ke
letą dienų išbūti nevalgiu-
siems. Kareiviai nelaisviai iš-••budėję kur sugriebę valgo ža
lias bulves, burokus.

_ , TT , T. . . Lietuvių kareivių ir kari-
Dabar Hammondo Lietu™, ninkų ym Vn(,ovie.

rengiasi prie vajaus Lietuvos noM> Oaliei1oje. V(/,gis lahai
Raudonojo Kryžiaus nhudai 

Kas iš mažesnių ir didesnių
Lietuvos kolionijų pralenks 
Hammondo Lietuvius?

DIDELĖ PARODA PARINK 
TINŲ GYVULIŲ IR GAL

VIJŲ.

Stoek yardų pavilijone se
ka reta ir labai indomi paro
da visokių gyvulių ir galvijų, 
pradėjus parinktinaisiais žir
gais ir baigus avimis.
> Paroda tęsis ligi (irufulžio 
4 d. K . . V.Verta pamatyti ten iš Ame
rikos sutrauktus ypatingus 
galvijus ir gyvulius. . t

blogas. Kiauras dienas su van
denio sriuba maitina.

Toje stovykloje yra ir kun. 
Mališauskis ir karininkas 
Laurinaitis. Abudu Lenkų su
mušti ser^a. Sakoma, kun. 
Mališauskį Lenkai norėję su
šaudyti, bet jį išgelbėjęs vie
nas Lenkų vyresnysis.

IŠLEISTI MOBILIZACIJOS 
ĮSTATYMAI.

Lietuvoj gyvenantieji Vo
kiečiai štai kokių paskelbė re
zoliucijų prieš Lenkus:

“Susirinkimas X. 17 reiš
kia aštriausį protestų prieš 
Lenkų imperijalizmų, kuris, 
prisidengęs gen. Zeligoivskio 
asmenim, mėgina atplėšti pla
čius Lietuvos plotus su" sosti
ne Vilnium. “Nei vieno žings
nio Lietuvių žemės Len
kams,!” turi būt musų obal- 
sis. Turtu ir krauju eikime 
ginti Lietuvos jžemės, nes ži
nome, kad Lenkams užėjus, 
neturėsime ramaus darbo, i

“Lietuvos Vokiečiai! Tone-z •
palieka nei vienas darbo nuo
šalėj. Patarnaukite valdžiai. 
Siųskite savo ingaliotiuius į 
gynimo komitetus miestuose 
ir sodžiuose! Rašvkitės sa
vanoriais į naujus pulkus ar 
šaulius, nes kiekvienos rankos 
pagelba reikalinga. Kurie gi 
negalite priešo su ginklu ran
koje patikti/ neškite pinigus, 
brangenybes ir maistų, kad 
paremti drąsių karuomenę?’

Cbieagos distrikto federalis 
prokuroras Clyne išnaujo pra
neša pakeisiąs begailestingų 
kovų prieš anglinius speku- 
liatorius.

Kaip šiandie “grand jury” 
pradėsiantį išklausinėjimus.

viešpatijos visais laikais, net 
ir karo' metu, labjaus buvo 
palinkusios prie Vokiečių.

Prancūzijos padėtis.
Prancūzija desperatingai 

flirtuoja su pietinės Amerikos 
šalimis, norėdaiųa anų nors 
dalį patraukti savon grupėn.

.' ----- K—i Spalių 2Q d. Steigiamasis 
Seimas trečiuoju skaitymu ga
lutinai priėmė mobilizacijos 
įstatymų.

Tų Hieną įstatyman padėtas 
-pataisymas, kuriuoju pųliuo- 
suota nuo karo tarnybos dva
siškųjų seminarijų auklėti
niai, matininkai ir Europos 
augštųjų mokyklų mokiniai.

DAILĖS ARTISTAI IŠĖJO 
K^RUOMENĖN.

Žinomi Lietuvos garsų dąi- 
lės artistai: Kipras Petraus
kas, St. Šimkus ir Sodeika iš
važiavo savanoriais į karuo
menę ginti Lietuvos laisvės 
nuo Lenkų.

Pirm išvažiuosiant jie visi 
giedojo Mišias ir šventas gie
smes Vytauto bažnyčioje.

VIENU CENTU PAPIGINTA 
DUONA. SVARBUS PRANEŠIMAS.

Kiaulienos svarui 27c.

Su vakar diena Cliicagoje 
papiginta duona vienu centu 
kepaliukui. Šiandie mažes
niu! kepaliukui imama 12c., 
gi didesniam — 16e. •

Su atpiginimu duonos nus
lūgo kainos ir kai-kuriems ki- 

Prancūzijai ištikima Belgija-,ipma produktams. pirmiau-
ir Lenkija,

Prie Prancūzijos linksta dar 
ir Čeko-Slovakija. Nes Pran
cūzai turi indėję stambaus 
kapitalo į Skoda įstaigas, ku- 

jriose dirbama amunicija ir 
ginklai. Kad tose įstaigose 
palaikyti nuolatinį darbų,

'Prancūzijos užduotis dėti vi
sas pastangas, kad- Sąjunga 
kartais neuždraustų gaminti 
amuniciją.

Jugoslavija irgi pnlankiau- 
ja Prancūzijai. Nes Anglija 
ypatingai atsineša į visus svai 
besniuosius Serbijos reikalus.

Italija pasilikusi viena.
Italija stovi pati viena. Prie 

jos prisiglaudusi tik Rumuni
ja. Mat, Italai paremia Rumu
nų veikimą prieš Ungarijų. Policijos kapitonas Uollins

Čia yra gerai žinoma, kad f vakarieniavo, kaip staiga • • •-Italijai labai norėtųsi susidė- smarki ekspliozija supurtė jo

šia papiginta kiauliena. Pirm 
kokia mėnesio šmočiukų kiau
lienos svarui buvo mokama 
38c. ir 45c. Šiandie 22c. ir 27c.

Keliais centais šiandie pi
gesnis ir sviestas.

Cukraus svarui kai-kur mo
kama 9c., kitur 10c. Pirm vie- 
nerių metų svarui reikėjo mo
kėti daugiau 30c.

Bulvių svarui mokama šian
die 31/2c. Pirm vienerių metų 
buvo apie 10c. svarui.

Po truputį atpigo pienas, 
kava, produktai blešinėse ir 
obuoliai. Bet neatpinga kiau
šiniai ir apelsinai (orendžiaiĮ.

PADARYTA.BAIMĖS POLI 
CIJOS KAPITONUI.

ti su neutralėmis šalihiis. To 
negali padalyti, nes kitaip tu
rėtų pamesti didžiausios vieš
patijos pozicijų.

Podraug žifioma, kad kuo- 
piet Sųjungon Jms priimta 
Vokietija, Italija, tuojaus per
simes anos pusėn.

namus. Kapitono žmona per
sigandusi tik pastiro. Buvo 
manoma, kad pamesta bomba.

Kapitonas puolėsi namų nj- 
sin. Tenai atrado eksplioda- 
vusį karšto vandens šildytu
vų. Vamkio liejosi čiurkšlė-* 
mis.

A. L. R. K. Federacijos 
Chicagos Apskričio nepapras
tas posėdis bus antradienio 
vakare, 30 Lapkričio, 8 valan
dą, Dievo Apveizdos parapi
jos mokykloje. Skyrių valdy
bos ir Projektų Komisijos na
riai su pririnktaisiais asmeni
mis ypatingai kviečiami pri
būti, nes bus svarstomas svar
bus dalykas, būtent, partijų 
sutarties klausimas.

Apskričio Pirmininkas,
M. Saldokas.

PIKTADARIAI IŠNAUJO 
AREŠTUOJAMI.

Visa eilė suareštuotų kiše
ninių vagilių teisėjų palino- 
suota padėjus jiems reikalin; 
gas parankas arba k i tai i 
kaip. x ' •

Policijos viršininkas vak: 
visiems policijų stočių virj 
ninkama įsakė išnaujo suar 
tuoti savo distrikte esancltts 
i;- paliuosuotus tuos vagi liūs.

PINIGŲ KURSAS. /

Svetimų šalių pinigt vertė, mai
nant nemažiau $25,000 Lapky. 29 
buvo tokia sulig Merchant® Loan 
and Trust Co.:
Anglijąs sterlingų svarui 
Vokietijos 100 markių 
Lenkijos 100 markių 
Lietuvos 100 auksinų 
Prancūzijos už 
Dalijas už $1.

$1.00 įl6 
ž $1.0(1 27
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS

“DRAUGAS”
Eina kasdien* liskyrua nedėldlenlns. 

PRENUMERATOS KAINA:

CHICAGOJ Ui UŽSIENYJE:
Milams ............................................ 98.00
Pusei Motų ....... . 4.00

SVV. VALST.
Metams ............... $8.00
Pusei Metų ............................... 8.00

Prenumerata mokasi l&kalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas Pinigai geriausia sių
sti i&perkant krasoje ar exprese “Mo
ney Order" arba Jdedant pinigus J 
registruotų laiškų.

“DRAUGAS” PUBL. C0. 
2334 S. Oakley Avė., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791

Tautų Sąjungos Nutarimas Delei 
Plebiscito.

Pinigu Siuntimas.

Buvo laikų, kada socijaliz- 
mas sakėsi idealais gyvenąs 
Tada jis žadėdavo darbinin
kus apginti nuo kapitalizmo 
ir net visai pinigus panaikin 
ti, taip sutvarkydamas pasau
lį, kad jų nereikėtų.

Kaip jura yra vandens su 
telkimas, taip bankas yra pi
nigo arba kapitalo galybė. So
či jalistiškos “Naujienos” jau 
kelintas mėnuo, kaip kapita-

(Pabaiga).
t

“Po tokio pasidarbavimo jie 
tikisi pagrobti Lietuvos kraš- 
,us plebiscito keliu. Kaip tik 
Tautų Sąjungos nutarimas 
mums visai nesuprantamas-.ei
na pagelbon jų grobimo tik
slam.

‘ ‘ Ar gal Lietuviai kęsti, kad 
net Lietuvos sostinė Vilnius 
butų plebiscito keliu spren
džiama kam tur priklausyti ? 
“Mes negalim taippat pakęsti, 
kad Punskas, Seinai ir kitos 
Lietuvių teritorijos dalys j 
pietvakarius nuo Gruodžio 8 
d., 1919,m., linijos liktų Len
kam.,
“Lietuvių tauta niekad nebu

vo priešinga santarvei, tai ko
dėl Tautų Sąjungą nusprendė 
bausti Lietuvos kraštus tokia 
Lenkų vergove?
“Mes prieš tai protestuojame 

ir esame tikri, kad visa Lie
tuvių tauta prisidės prie šio 
musų, iš širdies veržiančiosi 
šauksmo. \

“Podraug aiškiai suprasda
mi, kad nęgal būti tikros šir
dingos taikos tarp Lietuvių ir 
Lenkų kol Vilnius nebus Lietu
vos sostinė, mes kreipiamės į 
Santarvės Valstybes ir tiki
mės, kad Santarvė supras tą.”

lietais tapo ir bankinį amatą 
varo. Nei nereikia tuomi ste
bėtis. Darbų ir žodžių sude
rinimą jie palieka tiems, ku
riuos pravardžiuoja klerika
lais. Patys sau jie pasirenka 
pirmeiviškesnį apsėjimą: vie- 

,ip šhekėti, kitaip daryti.
Ulinojaus valstijoje išėjo 

įstatas, kad pinigų siuntimas 
nuo 1 Sausio 1921 metų ga
lėtų eiti tiktai per tikruosius 
bankus. “Naujienos” tą įsta
tą žino, bet N. 277 Lapkričio 
23 d. jos pasisako pinigų siun
timą varysiančios ir po 1 
Sausio, 1921 in. Ilinojaus val
stijos įstatai joms to neuž
draus. “Naujienos” žino, kad 
jos turi užtektinai aiškių 
faktų, kuriais ir neprielan
kiems valdininkams galės pri
rodyti, kad jos yra tikra ka
pitalizmo įstaiga su visomis 
registruoto banko teisėmis.

Cbieagoje yra daugelis Lie
tuvių agentų iš to duoną val
gančių, kad patarpininkauja 
tarp angliškai kalbančių ban 

ir lietuvišką temokančių 
darbininkų, kad parduoda lai
vakortes, padeda pirkti ar 
parduoti žemės sklypelius 
(lotus) ir namukus. “Naujie
nas” nori išveržti duonos kas
ai iš tų agentų, todėl jos Illi- 
nojaus valstijos įstatą garsi
na taip, kad skaitytojai su
prastų buk šitie duonpelniai 

ntai negalėsią siuntinėti 
gų į Lietuvą, o galės tą 

B1™1* v*en ‘‘Naujienos * 
kai.
to vedami iš šaliesr t Aa

r n Atome Chicagoje kovą tarp 
m painių agentų ir tarp so- 

jidjstų dienraščių. Ta kova 
už Chicagos Lietuvių pi

ls, arba kapitalą. Tose 
k tynėse veikiau pelnys 

ui ienos”, nes jos yra ar- 
pne kapitalizmo ir gimi- 

jam negu tie duonpel- 
entai, su kuriomis jos 
onominę. kovą, už ka
ą būvį.
širdis labiau linksta 
ppelnių- agentų ir to
taliame .jiems dar 
) mėnesije gauti iš 

inkorporuoto banko

Delei palikimo Seinų Lenkams.

Kalvarijos miesto ir apylinkės 
gyventojai protestuoja prieš 
Lenkų bjauriausiu prigavimu 
užgrobimą Lietuvos sostinės 
Vilniaus ir Lietuvos pakraš
čių, buvusiose Vilniaus ir Su
valkų gubemėse, kur Lenkų 
arba visai nėra, arba žymi jų 
mažuma. Lietuvos vyriausybė, 
rišo krašto gyventojų pri
tariama, kad išvengus kraujo 
praliejimo, pavedė Tautų Są
jungai spręsti Lietuvos vals
tybės nuoskaudas, tvirčiau
siai tikėdama, kad tik iš Tau
tų Sąjungos galima laukti tei
sybės. Bet, deja, atėjo bai
siausių žinių, kad Lenkai saVo 
suktybėmis, melu ir šmeižtais 
Tautų Sąjungos sprendimą pa
kreipė taip, kad Vilniuje, 
Lietuvos sostinėje, ir Lietuvos 
pakraščiuose paskirtas plebis
citas, o grynai lietuviška Su
valkų gubermės dalis nelaimin
gąja Curzono linija be ple
biscito prijungta prie Lenkų 
valstybės. Taip reikalui sto
vint, mes, Kalvarijos miesto 
ir plačios apylinkės gyvento
jai, susirinkę šiandien, 1920 
metais, Lapkričio 1 d., Kalva
rijos mieste, skaičiuje apie 

►10,000 žmonių, visomis nus
kaustų širdžių pajėgomis 
šaukte šaukiame į visą pasau
lį kas išdygo Lietuvos kone

ketinama išrauti — jos širdį — 
Vilnių, ir atskirti jos rankas 
ir kojas — Lietuvos pakraštį. 
Mes griežčiausiai viso pasaulio 
akyvaizdoje protestuojame 
prieš • prijungimą prie Lenkų 
valstybės grynai lietuviškos 
Suvalkų gubemės dalies ana
pus neteisingiausius Curzojio 
linijos, už kurios tarp kitų 
lietuviškų vietų jra ir Seinų 
miestas — Lietuvių kultūros 
žadinys, prekybos centras, Lie
tuvių vyskupo sostinė su dva
sine Lietuvių seminarija, su 
dviem gimnazijom ir su kito
mis Lietuvių kultūros įstaigo
mis. Mes dar nenustojame vil
ties, kad Tautų Sąjunga, vie
toje patyrusi Lenkų melus ir 
suktybes, visose Suvalkų gu
bemės vietose, dėl kurių eina 
ginčai su Lenkais, paskyrė 
plebiscitą. Mes turime sulauk
ti teisybės! Seka tūkstančiai 
parašų.
Musų kalbos parsekiojimas.

Vilniuje prasidėjo griežčiau
si persekiojimai Lietuvių kal
bos. Viešbučių ir kitų įstaigų 
tarnai baudžiami ir pašalinami 
iš vietų vien tik už vartojimą 
Lietuvių kalbos.

Santikiai su Baltgudžiais.

Į Kauną atvyko nepaprasta 
Gudų Tautinės Respublikos 
misija, susidedanti iš šių as
menų :

1. Vaciau Lastouskį, Gudų 
Tautinės Respublikos Ministe- 
ris Pirmininkas,

2. Aleks Cvikevič, Teisingu
mo ^misteris ir Gudijos at
stotas Ukrainoje,

3. Inžineris Aleks. Koloviųs-
i r kki.
4. Jazep Voronko, buvęs Gu

dų Reikalų Ministeris, ir
5. Misijos Sekretorius Inž.

Ant. Ausianik.
Nepaprastos Misijos tikslas 

yra pasitarti su Lietuvos vy
riausybe dėl apskritos abiejų 
kraštų padėties ir užmegzti 
artimesnius ryšius tarp dvie
jų draugingų kaimynių tautų.

‘ , i
Pasitarimai su Anglais.

Musų Užsienių Reikalų Mi
nisteris d-ras Purickis š. m. 26 riokiams. 
d. turėjo ilgą pasikalbėjimą 
su Anglų Užsienių Reikalų Mi
nisteriu Lordu Curzon’u. Bu
vo plačiau pasvarstyti įvai
rus galimi budai Lietuvių —
Lenkų klausimą nuspręsti. Del 
plebiscito Vilniuje lordas Cur- 
zon sutiko, kad tai visai nevy
kęs būdas. Anglai mums labai 
palankus ir pasiryžę padėti 
musų ^klausimą .teisingai ir 
musų reikalams atsakančiai iš
rišti. Šiomis dienomis d-ras

Purickis turės pasikalbėjimą 
su Anglų Ministeriu Pirminin
ku Lloyd George, kuris taip
pat mums yra palankus ir la
bai interesuojasi Lietuvos 
klausimu.

Amerika pradeda duoti pa
gelbos. • .

Lapkričio 1 d. gryžo į Kau
ną iš Varšuvos Amerikos Rau
donojo Kryžiaus Vyriausias 
įgaliotinis Pabaltijos valsty
bėms pulkininkas Ryan. Suži
nojęs apie Lenkų aeroplanų, 
Spalio 31 d., užpuolimą Uk
mergės, pulk. Ryan nutarė į- 
taisyti ten 50 lovų ligoninę 
nukentėjusieins nuo Lenkų 
žiaurių kovos priemonių. Tuo 
reikalu jau telegrafuota į Pa
ryžių. Čia nutarimo vykinimas 
pavestas kapitonui Desames- 
kov ir leitenantui Bridges. 

Lenkų begėdiškumas.
Antras musų belaisvių’eše

lonas atvyko iš Lenkų belais
vių stovyklos Vadovicuose į 
Balstogę. Apie 20 karininkų, 
negalėdami pakelti nežmoniš
ko Lenkų apsiėjimo, pabėgo iš 
Balstogės ir pusnuogi, išbadė
ję atvyko į Kauną. Jie visai 
apiplėšti, aptaisyti tik senais 
skarmalais. Nuo Vadovicų li
gi Balstogės 7 dienas juos .ve- 
žėr uždarytuose vagonuose, nei 
karto iš jų neišleidę ir duoda
mi per dieną viso maisto pusę 
svaro duonos. Balstogėje Len
kai sumanė padaryti “karan
tiną” nors musų vyriausybė 
visai to iš jų nereikalavo. Jų 
“karantinas” — tikra žmonių 
žudymo įstaiga. Išmaudę karš
toje pirty, uždarė veik pus
nuogius žmones į vasaros ba
rakus, kur daug tuojau apsir
go plaučių uždegimu. Lš 500 
išvažiavusiųjų iš Vadovicų be
laisvių arti 100 jau mirę. 

Dvarų nusavinimas.

Einant Steigiamojo Seimo 
įstatymais čia prasidėjo kuni
gaikščio Vasilčikovtf dvarų nu
savinimas. Visi Tauragės ap
skrities kunig- Vasilčikovo 
dvarai su gyvuoju ir negy
vuoju inventorių pereina į Že
mės'Ūkio ir Valstybės Turto 
Ministerijos įgalibtinio žinią 
Pavasarį tie visi dvarai bus 
parceliuojami ir dalinami ka-

grapbic Society rašo, kad 
Amerikos gydytojai taip vei
kiai* išnaikino juodą marą 
Filipinuose,kaip ir geltoną dru 
gj Kuboje.

Juoilas maras pradėjo bai
siai plėgtis Maniloj 1899 me
tuose ir iki 1901 metų taip 
įsigalėjo, kad net buvo pavo
jaus išnykti gyventojams. Me
tuose 1900 net 199 žmonių 
mirė nuo šios epidemijos, o 
1901 metėis 432. Labiausia 
siausdavo ir pavojingiausia bu 
davo epidemija nuo Kovo iki 
Birželio mėnesio. Nuo Spa
lio iki Gruodžio epidemija Vi
sai išnykdavo.

Sužinojus, kad naminės 
žiurkės daugiausia prisidėda
vo prie platinimo šios epide
mijos, Amerikos gydytojai nu
vykę į Filipinus pirmiausiai 
užvedė visatiną kovą sd na
minėmis žiurkėmis.Visienie bu 
vo suteikiama sląstai ir nuo
dų. i Pagautas ar nunuodintas 
žiurkes valdžia 'pirkdavo ir 
dovanos buvo skiriamos, idant 
tokiu budu gyventojams pa
kėlus ūpą. Žiurkės buvo lai
komos tam surengtuose vais
tų induose ir buvo gabena
mos į laboratorijas bakteri
joms ištirti.

Vietas, kur šie vaistų indai 
buvo, labai prižiūrėdavo, kad 
ligų gemalai neplistų. Tik šiuo 
žiurkių išgaudinėjimu ir bak
terijų tyrinėjimu pasisekė Ii 
gą išnaikinti. Naipai ir vietos, 
kur žiurkės veisėsi buvo ra
kinamos ir išlaistomos vais
tais. Taip į kelis metus laiko 
pasisekė išnaikinti beveik vi
sas žiurkes. Tada ir epide
mija prapuolė.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

' BONUS
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A. f A.
ANTANAS VAIČIULIS

33 metų amžiaus, mirė Nedėlios vakare, 9 vai. Paėjo 
Iš Kvėdarnos par. Kauno gub. 11 metų išgyveno Ame
rikoje. Lietuvoje paliko gyvus: tėvą, vieną brolį ir tris 
seseris. ' ‘ ‘ -

Palaidojimas bus Seredoje, 1 d*. Gruodžio iš namų 
3142 W. 42 Place į Nekalto Prasidėjimo parap4 baž
nyčią, o iš ten i šv. Kazimiero kapines.

Pažįstamus prašome į laidotuves.
Nabašninko kaimynai,

Kazimieras Raudonis* - 
Antanas Toliušis.

Z

Tik ką gautos Knygos iš Lietuvos.
Senovės Istorija

*,. Vidurinių Amžių Istorija ' .
Vanduo y
Žmogus ir žmonių giminė 
Jėzus Kristus —» Dievas 
Vyskupas Antanas Baranauskas 
Apie Dūšią (
Ugniakalniai ir žemės drebėjimai

, Apie žmogaus sutvėrimą 
Pasaulio pradžią 
Žemės turtai 
Jurose
Bažnyčia ir Kultūra 
Apologetika 
Lietuvos Ątgijimas
Apie Orą. . • >

Kiekvienos šių knygelių kaina 25c.
Zoologija — Geručio I t...........................................$3.00
Zoologija — Geručio II t............................. .........$3.00

(skyrium po vieną neparsiduoda)
Krikščionis Žydų Talmude ................................... 50c.
Idealas ir Jaunuomenė' ............. ......................... 75c.
Lietu vii) Kalbos Sintaksė ............................ t..../. 75c.

Tikybinio Turinio.
Jėzaus Kristaus Gyvąnimas ............. 60c.
(šventosios Mišios ............... . ..................................... 45c.
Šventųjų Musų Globėjų Gyvenimas .................r. 50c.
Sveika Marija.............■..... .............................. 25c.
Jėzaus ^ryžius — Verkiančių Paguoda .. .............. 60c.
Sveika Karalienė ............. •....................................... 60c:
'[Trijų Dienų Rekolekcijos ......................  40c.
Betlejaus Balsai (Kalėdų giesmės su gaidomis) .. 25c.
Keturios Evangelijos vienoje......................................65c.
Dvasia Šv. Pranciškaus Salezo........................  75c.

. “DRAUGO” KNYGYNAS. >
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.
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paskyrimą (appointement), 
kad jie yra jo agentai. Todėl 
jie galės siuntinėti pinigus 
taip pat kaip ir “Naujienos”.

Kaip Pinga Pra
gyvenimas.

Pragyvenimo brangenybė — 
tai vienas iš svarbiausių šian
die klausimų. Daug apie tai 
rašoma ir kalbama. Ir kiek tas 
klausimas darbo žmogui yra 
svarbus, tiek jis indomųs.

Angliškoji spauda dažnai 
paduoda žinių, kad šis-tas at
pinga. Tiesa, žymiai atpigę 
miltai, svarbiausias maistui 
produktas. Atpigęs ir cukrus. 
Bet tasai atpigimas dar toli 
nuo to, koks yra buvęs bu
vusio karo pradžioje.

Cliicagos laikraštyj Daily 
Tribūne p. Evans rašo, kad 
šiandie maisto ir kitokių daik

tų kainos yra daugiau kaip 
dvigubos, negu butą 1913 me
tais, ir .tos kainos kiek dides
nės, kaip yra buvę pirm po
ros metų, kada buvo padary
ta arniisticija su Vokietija.

Sulig paskelbtu žinių, ūkių 
produktų kainos slųgsta. Šian
die tos kainos yra lygios Ba
landžio, 1917 m., kainoms,
kuomet S. Valstijos buvo įs
tojusios Europos karan.

Drabužių kainos šiandie ly
gio^ Lapkričio, 1918 nu, kai
rioms.

Namams statyti medžiagos 
kainos šiandie tris kartus aug- 
štesnės už buvusias 1913 m 
kainas.

Tai kokia abelnoji pragyve
nimo padėtis.

"Visokiems daiktams kaino? 
(nelyginant kaip kokia liga. 
Pakyla staiga, su valanda, su 
diena. Bet jų nuslųginnri rei
kalingas geras laikas.

Vyriausios Komisijos Kariš
kiams žeme aprūpinti š. m. 
Spalio 30 diena nuspręsta pa
imti Valstybės fiuosavybėn 
kariškiams žėme aprūpinti iš 
pašalinių žemės savininkų 
šiuos palivarkus:

,1. Trakų apskr., Sumeliškių 
valse, iš Juozo Tiškevičiaus į- 
pėdinių Lelivo pal. apie 200 
deš. ir Polionijos pal. 100 deš., 
o viso 300 dešimtinių be so
dinto miško, daugiau ar ma
žiau, kiek bus rasta matuo
jant.

2). Kaišedorio valsčiuje iš 
Boleslovo Romerio įpėdinių 
Kamenkos pal. 1<X) deš., dau
giau ar mažiau, kiek bus 
rasta matuojant.

2. Biržų apskrity, Budbergio 
valsčiuje iš Juozo Builbergio, 
valdančio apie 874 deš. žemės 
Pačeraukštės III pal. 165 -deš. 
ir Aleksandrynės — 97 deš., 
,o viso nedaugiau 262 deš.

Liet. Inf. Biuras.

JUODO 
I MAS

MARO NAIKINI 
FILIPINUOSE.

(PrlalijHta Iš Am, Raud. Kryžiaus)
/ j

Kartais atsirandant apleis 
tose vietose juodo maro atsi
tikimų, daug pagelbės brošiū
rėlė islėista National Geogra- 
phie Society, kur aprašyta, 
kaip Amerikos gydytojai iš
naikino šį marą Filipinuose.

Pranešimas į National Geo-
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| vuotais paveikslais, ir tt. g

Liet. Atstatymo Pen- 

drovė gavo iš Lietuvos 

daugybę naujausių kny

gų: eilių, apysakų, kal- 

ba-mokslių, mokslo rank 

vedžių, chorams ' gaidų, 

vaikams knygelių su spal

Pažinkite Liet. nau

jausią literatūrą pašipirk- 

dami šių knygų sau ir 

apdovanodami jomis sa- 

vri' gimines, pažįstamus ir 

draugus Kalėdų ir Naujų 

Metų šventėse.
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LITHUANIAN

: developmEnt
j CORPORATION j

S 294 8th Avė, S 
į New York, N. Y. J 
i __________ ■
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~ Pilone Boulevard 481

i Ashland Jewelry Muųc Store
Specijaleš Columbih E 2 Grafa- 

nola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 
Grafonoja su 12 rekordų $56.50. 
Casji ar ant išmokesčio. Naujausi lietu- | 
viski rekordai. 1 i I

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

= 4537 So. Ashland Avenue
i Chicago, ffl.
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A. VILKAS ir B. KAZANAUSKAS S 

REAL ESTATE g
Turime daug įvairių namų ant pardavimo norin- H 

S tieji įgyti savo nuosavą namą reikalaukite nuo musų ■ 
H pilnb surašo. Priduodami savo vardą pravardė ir ant- 
8 rašą per pačta. Skubinkite pasinauduoti iš progos, nes 5 namus paduodame labai greitai mus prieinamos kai- 
■ nos. Norintieje parduoti namą ir gi kreipkitės pas B mus, o mes patarnausime teisingai. Mes taipgi apsaugo- 

me namus ir rakandus nuo ugnies. « Pinigus siunčiame 
l Lietuva pagal dienos kurso. Pinigus skolinama ant 
pirmo morgeČio ir ant 6% nuošimčio.

VILKAS & KAZANAUSKAS CO.
2242 W. 23 Place Phone Canal 1068
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ATSIŠAUKIMAS
| visus Lietuvio# tarnavusiu* Amerikog knruomefiėje, Brolau mes 
gerai žinom kad Lietuvoj kare. kad musų Broliai kariauja Iki pas
kutinėj su daug gaiiDgejinlu priešių už mus,
O KA MES VEIKIAME. III KAIP GALIME SAVO BKOLEM PA

DĖTI?
Stoti Jų eile mes negalime. *Tuigl nors savo knisa gelbėkime.

Kad aptarus kaip ir kokiu budu tnes galime gelbėti. Visi Lie
tuviai tarnave Amerikos karuomenė karės laike.
Susirinkyti j J. J. Ezerskio svet. 4600 So. Paulina St. 

Utarninkd 7 val.‘ vak. Lapkričio (Nov.) 30, 1920
Katrie (nuilsto. Lietuvi*. Tnmnir kaninmrnci, Ir gyvenat! Tmvp 

nf Lake spygardnt. Visi privalote mlMrMkti Utamlnka vakare J 
J. J. Eaer&klo svet.

Kvleėlu K. I,. A. Kaeeivlų 1-mų kuops. KomiUMtui.
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MELROSE PARK, ILL. nesirodė. Sugryžę vyrai sa
kė, kad Lenkė išėjus pasakė, 
jog jo nėra. Aišku, kad Jasin- 
kas buvo pasislėpęs.

Išėjęs kun. Slavynas sakė, 
gal kas iš publikos nori stoti 
Jasinsko vieton ir ginti jo pu
sę, o nurodyti blogus mano 
darbus, bet tokio nesirado. 
Tada kun. Slavynas nupiešė 
bAmbizo Jasinsko darbus, pa
rodė kopijas iš Scranton, Pa., 
kur jis buvo areštuotas dėl 
suvedžiojimo 16 metų mergai
tės ir nedavimo užlaikymo sa
vo dukrelei, nes teisėjo akyse 
prisipažino, kad tai jo esanti. 
Kun. Slavynas parodė visas 
kopijas >ir buvusio teismo. 
Sakė, kad bambizas Jasinskas 
nestojo į diskusijas, nes su
prato, kad turės atiduoti kun. 
Slavynui tuos 25 dol., kuriuos, 
ji,s pats buvo žadėjęs duoti 
(Žiūrėk “Keleivio” 36, 8 d. 
Rugsėjo, 192b m.) ir savo pra 
kalboje Unity svetainėje sakė, 
kad $50.00 duos> tam, kas pri- 
rodys, kad jis turįs mergaitę 
arba tuo reikalu buvęs kokia
me nors teisme.

Taigi, dabar 400 žmonių pri
pažino, kad tie pinigai pri
klauso kun. Slavynui, nes jis 
tų visa prirodė.

Susirinkusieji žmonės paty
rė, kad Jasinskui vieta prie 
lopšio, o ne prie altorio.

. ■- H. Nervich.

Keturi metai atgal katalikų 
priešai buvo soeijalistai. II- 
gainiu jie visai išnyko aš 
Melrose Park’o. Visiems mel- 
roseparkiečiams yra žiųoma, 
kad soeijalistų pozicijas su
traškino Liet. Vyčiai. Be to,
Vyčiai turėjo stiprų chorų 
kurs sutarime darbavosi Tau
tos ir Bažnyčios naudai. ,

Vėliaus vienas sumanė, ki
tas patarė sudaryti armonijų 
ir veikti sutartinai su Vyčiais.
Bet tie patys sumanytojai 
stengėsi Varčių chorų pakrikš
tyti bažnytiniu choru. Niekas 
tam ijesipriešino, nes Vyčiai 
ir Bažnyčia išvieno veikia.

Vėliaus tas pats “augšto 
mokslo vyras” savo agitacija 
sudarė L. P. Sąjungų, arba 
Valstybinį fondų. Kokių nau
dų tautai atneš tie “Kūnai”, 
tai sunku pasakyki. O partijai 
gal ir daug. Tieki apie tų sų- 
jungų. \

Praeitame rudenyje tas pats 
asmuo atgaivino savo mirusių 
armonikų ir su savo pagelbi- 
ninku varė plačių agitacijų 
prieš Vyčius. Norėjo armoni- 
kon įrašyti visas mergaites.
Sykį, liepiąnb inicijatoriui, 
jo pagelbininkas ' paklausė 
vienos jaunos solistės, 
p-lės F. K., ar sutiktų ji eiti 
prie armonikos ir žavėti vi
sus savo gražiu balseliu. Mer
gaitė atkirto. Šilko: “Kokia 
čia armonika, kas jų išgalvojo.
Aš eisiu prie Vyčių”. Ir nei Newarko Lietuvos Bonų Par- 
viena mergaitė nesirašė prie

t£runienan K. ... .................. 60.00
Dumbrys K........................ 120.00
Matulis A............................ 60.00
Pranis S............................... 50.00
Jokūbaitis J........................ 100.00
Staknys J. A................... 100.00
Kindaras J...........................  50.00
Butkus P. .................... 50.00
Gečis P................................100.00
Gečienė A............................ 50.00
Bliudžius J......................... 50.00
Vaškevičiutė B. ................. 50.00
Laukžemis A........................ 50.00
Trečiokas A. . 50.00
Balnius J............................ 20.00
Bušniauskas T....................  10.00
Radzevičienė P.................... 10.00
Heyer F. ;........t............ 50.00
Matulionis J......................... 5.00,
baUkšys J............................ 50.00
Norbutienė U........................... '5.00

(Pabaiga bus). Į
SVETIMKALBIŲ SPAUDA.

ČIONAIS T^va PROGA ,

Reikalingi pardavėjiai: Del 
specialų distriktų Chicagojj’ 
pardavinMi “Malt Extract”. 
Gera mokestis dėl vyru kurie 
nori dirbti. Atsišaukite arba 
rašykite tuojaus 516 E. 28 
Street. Klauskite Mr. Arndt.

A. l’CTRATlg S.

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage 'Bank -

RJKAL KKTATE—IMHURAMCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus,
Luivokortee 

KOTARUUIA8
809 W. *5th 1’,

Telephone Boulevard *11

NEWARK, N. J.
T

h

■'-Wk

tos armonikos. Kada pagelbi
ninkas apie tai papasakojo 
savo bosui, tas supyko. Mėgda
mas save augštai kelti, o ki
tus žeminti, po to jis savo 
šalininkų tarpe bažnytiniame 

,chore ėmė varyti slaptų agita- 
cijų. Jis sukvietė slaptų choro 
susirinkimų ir būdamas jo 
pirmininku įnešė, kasi už įžei
dimų jo ir armonikos, reikia 
tas mergaites išmesti iš choro 
Sumanyta, padaryta. P-lės F. 
K. ir jos draugė O. K., pasi
žymėjusios solistės, išmestos 
iš choro.

Kas bus toliau, tai 
Visi rimtesnieji '■ armonikos 
nariai vyrai pasitraukia. Reiš
kia, armonika žlugs.

Taip-pat bažnytinis choras 
jau skirstosi. Sekmadienį, Lap 
kričio 14, 1920, jau ir Mišių 
rięgiedojo. Bet mandruoliai ku 
igui pasakė, buk vargoninin

kas serga. Nieko nežinodamas 
kunigas tų ir paaiškino.

Vyrai, netylėkime ir neklau
syki m daugiau tų, kurie nori 
griauti geras įstaigas, o užves
ti laisvamaniškas. Susispietę 
po L. Vyčių vėliava veikim 
taip, kaip ir pirma. Visi dar
ban!

Vienas iš tėmytojų.

davinėjimo Stoties.

Surinktos aukos Lietuvos 1 mo
savimui iš po Lenkų “globos”./

Aukojo:
Malakauskas J.................. $100.00
Strungis A............................. 60.00
Pųdžiunas K......................... 51.00
Šimkiutė/O................................50.00
Guinauskas J. .... ............. 100.00
Jasaitis P..................... \... 122.00
Žemaiti^ J.......................... 100.00
Petrauskienė D..........*.......... 50.00
Gapšienė U.............................60.00
Junčias J. ................ ... 50.00
Punčinskienė A........................50.00
Jbkuzaitis J. ................ 60.00
Sprainis J. ........................ 50.00
Mickevičius J. ../................... 51.00
Jasaitis K......................,... 60.00
Strungiutė T......................... 50.00
Agetas S....................................60.00
Staniulis B............................... 50.00
Jankauskas J............................10.00

z.
20.00
20.00
10.00

ROCKFORD. ILL.

Spalio 31 d. rockfordicčiai 
buvo įrengę diskusijas: kata
likų kunigui su nezaležninkų 
bambizu. Diskusijose turėjo 
būti išparodyta, į kokias klai
das Lietuvius katalikus trau-\ ■
km nezaležninkai. Žmonių pri
sirinko pilna svetainė. Disku
sijų vedėjas Gribas atidarė 
vak. ir paaiškino publikai, kad 
katalikų kun.‘ Slavynas fra 
atėjęs, bet neztiležninko Jasin
sko nėra ir klausė publikos, kų 
daryti. Susirinkę žmonės nu
tarė išrinkti 3 Vyrus, kad va
žiuotų atvežti nezuležninkų B. 
Jasinskų. Taip ir padaryta. 
Vienok B. Jasinskas vigai

AmbrozeVieius V. ..
Patapas A..............
Kralikauskas JL ....
Budenas J............................. 10.00
Radzevičius A...........................10.00
Vaškas K................................... 60.00
Elseika P.............................. 60.00
Petrenas 1............................. 10.00
Andruškevičius V......... '/... 10.00
Kulvinskas K...................... 120.00
Lesauskas J. ...................... 70.00
Dr. Staknevičius J.............. 60.00
Škėmienė O. ............................ 50.00
Valickas V. ..;.................... 10.00
Žilinskas A.......................... 10.00
Venckus V............................ .'20.00
Similiauskas V...................... 10.00
Barusevičius V. .. ............... 10.00
Suvilas A................ ............. * 10.00
Jucius V.................................. 5.00
Sprainis J.............................. 10.00
Akialis M.............................. 10.00
Petrauskas Ų ...................... 10.00
Dvareckas M......................... 10.00
Savickas D............................. 10.00
Škėma J.............................. 110.00
Belevičius A............................... 5.00
Kralikauskicnė M............ . 190.00
Miškunienė E....................  55.00
Kalantaitė S...............  10.00
Vasiliauskas J...................... 10.00
Valųūukė A........................... f 5.00
Laukzemicnė E...................... 5.00
Gečis S...............  110.00
Globia J.................................. 10.00
Karvažinskas M....................... 10.00
Brazas J................. .10.00
Kulikauskienė 0.................. 10.00

Reikalingi geri Carpeeterial $10 , 
dieną už 8 vai. dienos darbo. Gali 
atsišaukti tik geri Carpentėriai kurie 
supranta darbą.

J. A. Jokantas
3934 Rocfcuell St. Tel. McKinley 5277

Faieškau savo brolio Povilo Petro- 
no ir pusbrolio Antano Petronio 4 
metai atgal gyveno Connellsvlle, Pa. 
Dirbo mainose ant Trotero. Jei kas 
žinotumėt ar jie patys malonėkite 
pranešti šiuo adresu, busiu labai dė
kingas. i •

' Jonas Petronis 
ą .1141 Hamilton Avenue

Orand Kapids Mich.

J. P. WAIT
LAWYER /

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

Nedėliomis 11 lk$ 1.
4509 S. Ashland Avė. Chicago, HL

Phone Yards 1058 •

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

Gerbiamieji: -y *»
Aplaikiau Bambino, kuri man siuntėt* 

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

Prijėmęs kelias dozes, jis miegojo per 
visą nąktj be prabudimo ir dabar j ai t 
nereikalauja daugiau užmigdymo liūlia
vimu. '

Aš nežinau kaip Tamstoms dėkuott 
netik už suteikimą pagalbos mano kudi- ’ 
kiui, bet taipgi ir man, nes aš ir nesijau
čiau ■ gerai,, kuomet mano kūdikis kan- _ 
kinosi. ’* • „-T.

Aš patariu visiems savo draugams , 
vartoti šitą stebuklingą gyduolę.

A. K. Philadelphia. j

Kūdikių geriausias draugas
Duok" jam vieną dozę einant £ulti, jeigu jis yra neramus, piktas, ne-* 

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

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Prog. Raemus B. Anderson, 
Norwęgų kilmės, buvęs Suvie
nytų Valstijų pasiuntinys Da
nijoj, “The Uapit.ol Times” 
leidinyje, Madison, Wisconsin 
rašo: .

’ t .“Mano nuomonė, pasiremiant 
tuo, kad mes esame žinovais 
keletu kalbų, tat daug priduo
da mums kultūros pirmeny 
bėję. Žmogus, žinantis tik vie
nų kalbų, gyvena name tik su 
vijenu langeliu ir mato tik 
vienų pusę. Žinantis keletu 
kalbų, žiuri per keletu langų ir 
mato daug plačiaus.

“Goethe, garsusis poetas ir 
filozofas, teisybę išreiškė sa
kydamas, kad žmogus nežinan
tis svetimų kalbų mažai kų 
supranta i-r apie savųjų.
“Nepereenai Senatorius King 

padavė naujų įnešima' Senato 
sprendimui, kad pašalinti nuo 
antros klesos krasos leidinio 
visus laikraščius ir 'žurnalus 
svetimose kalbose. Tas įneši
mas tapo referuotas ir spren
džiamas keletu kartų, bet be 
pasekmės. Jeigu butų tai nus
pręsta, tas labai pakenktų sve
timkalbių spaudai, nes kiek
vienų atskirai vynioti ir siun
tinėti užimtų begalo daug lai
ko ir krasos ženkleliams kaštų 
nei viena, spaustuvė neapsiim- 
tų padaryti.

“Knibinėti ir įtarti svetim
kalbius arba jų vaikus yra 
didelė Amerikonų klaidų, anot 
Prof. Raemus B. Anderson. 
Statistika rodo, kad ir pas' 
svetimkalbius1 randasi 'nema
žiau patrijotizmo, kaip pas A- 
merikonus.
“Amerikoje randasi apie 1500 
svetimkalbių spaudos leidinių, 
turinčių apie 8,000,000 cirku- 
lacijos. Šitie leidiniai spausdi
nami 23 įvairių tautų pasie
kiant beveik kožnų valstijų Ą- 
merikoje. Jie skaitomi svetim
kalbių ir jų čion augusių vai
kų.

“Štai kur reikia atkreipti 
Amerikonų domę. Nedaugiaus 
kaip 4% šių leidinių randasi 
soči jai istiškos, komunistiškos 
arba f. W. W. pakraipos, Bet 
tik apie 1% tikros raudonosios 
pakraipos, t. yr radikalės. To- 
del-gi 99% svetimkalbių spau
dos randasi ištikima Ameri
kai, o 96% priešsocijalistiška. 
Idant aiškiau nurodžius, 16 iŠ 
šių 1500 leidinių yra radika
liai, o 5 iš tų 16 spausdinami 
Žydų kalboje.

“Didžiausi radikalų leidi
niai, turintieji milijonu^ 
skaitytojų yra Anglų kalba 
spausdinami. Vien tik “Ap- 
peal To Reason”, spausdina
mas Kansas valstijoj, turi 
dauginus negu milijonų skai
tytojų. Žinoma, gali rastios at
sitikimų, kur prasilavinę sve
timtaučiai /Anglų kalboje šiose. z
spaustuvėse randasi kaipo dar
bininkais arba gnl net ir 
koks kaipo redaktorius.”

• ANT PARDAVIMO.
2 flatu mūrinis namas bu baise- 

mentų, furnace šilumą, elektra. Ran
dos neša $80. Kaina $6500. šaukite 
Rockvvell 578.

K-

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

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akušeres. -

3203 S. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1--2 Ir 
6-— 8 vakare Ned. 10—12 iš ryto.

BAMBINO
fasssu

r. atteku

♦e"

-K

Vaikai myli ji! Jie nori jo daugiaus!
Tikrasai turi Bambino lėlės paveiksią ant pokelio. Neprijimk pamėgdžiojimu. 
50c. butelis vaistinyčiose arba 60c. su prisiunitimu, užsisakant tiesiai nuo:

F. AD. RICHTER & C0., Bosi Terminai Bldg. Ne. 5, BROŪKLYN, N. T.

Ant , pardavimo medinis namas, 
saliunas su fixtures f»o num. 3200 
Auburn Avė. Atsišaukite

, 2056 Lyman Str.

Parsiduoda naujas mūrinis biznio 
namas 5 pagyvenimų, ir Storas, ne
ša rendos apie šimtą dolierių. Kaina 
$8,500. Priežasties pardavimo savi
ninkas apleidžia Amerika, Atsišau
kite greitu laiku.

2844 W. 38-th St.

PAGARSINTMAS.
Už dyka tik per 30 dienų duosim 

dailus, sienini kalendorių ir 12 štuku 
kuris prisius orderi $1.50 ant 
knygos dėl gaminimo valgių ar 1 
dol. ant kitokiu knygų. Įdėk markė 
už 2c. Del atsakymo aplaikysit pa
aiškinimą. Adresuok:

J. Yerusevlčius
Hox 68 y Lawrenee, Mass.

Phone Cicero 5963
DR. A. P. GURSKIS

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

Cicero, UI.
Vai. 9 Išryto iki 9 vak. Išimant 
tledėlias ir Seredas.

Dr. I. E. MAKARAS
Lietnvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Avė., 
Vąl. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po 

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

Tel. Puliman 342

Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Perkelia ofisą j People Teatrą 
1616 W. 47th St. Tek Boul. 1«O 
Valandos: 1 iki S po pietų. 6 iki 8 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryta.
Res. 2914 W. 4Srd Street.

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

•rei. urover 7

Dn C. Z. VezelSs
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
, Seredomis nuo 4 lig 9 vakare

4712 SO. ASHLAND AVENUTE 
arti 47-tos Gatvės

f
K—— _6U9

Phone Seeley 7439
DR. I. M. FEINBERG

Gydo specialiai visokias vyrų Ir 
moterų lytiškas ligas.

2401 Madison St., kampas Wcs- 
tem Avę., Chicago. 

Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak.
i

Dr. A, L. Yuška
1900 S. Halsted Str.

' Tel Canal 2119 
Valandos: 10 ryto Iki 8 vakar*

Gyvenimas 
2811 W. 69rd Str.

Tel Prospeet 8466.

10801 So. Michigan Avenne 
Koarlanil, III.

VaiAMMM; 0 ryt* Iki • vakare, 
rel. Puliman 342 Ir 8180.

V.'

Telefonai Puliman
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas

Phone Canal 257

DR, P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 Ikt 12 ryte; 1 Iki 4 
po piet. 4 Iki 9 vakare.

Telefonas Boulevard 9199

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

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

1—5; 7—8 P. M.

«-

------------------- ---- -------L-

|Tel. Harrison 6688
DR. L C. BORLAND

i 209 S. State Str. Kamp. Adams
j Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10 
i vai. iki 12 dieną.

Lietuvis pcrkalbėtojas
! Sered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12

-K

DR. S. BIEŽIS.
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IK CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Tel. Canal 6222 ,
Res. 3114 W. 42nd Street

Tel. McKinley 4988

S. D. LACHAWICZ
LIETUVYS GBABORIUS 

Ipatarnauju laidotuvėse koptgiaueia. Ret-| 
įkalė meldžiu ateiėauktl, o mano garbu 
■ busite uMtanėdlntl.
|2314 W. 23rd PI. ' Chicago,

Tel. Ganai 2199

DR. G. M. 6LASER
Praktikuoja 29 metai 

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

SPBCIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 16 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
dą vakare.
Nedėliomis nuo 9 Iki 2 po piet. 

Telefonas Yards 687

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Didmlestyj 
29 So. La Šalie Street

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

’West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt SL Tel. Canal 2552 
Valandos: nuo 4 Iki 6 po piet ir 

nuo 7 iki 9 vakare

CUNARDLINE
Tiktai per 9 Dienas į

HAMBURGU IR LIEPOJĄ
Per Anglija

S. S. AQUITANIA Gruodžio 14

Trečia Klasa kainuoja
Hamburgą............ ... .. $125.00
Liepoju ..................... .. $145.00
Pridedama $5.00 Karės Taxu.
Yra lokalis agentas Jūsų mieste. 

Nueik pas ji.

LIOUII 
- QUICKLY

PAMĖGINK
I0c-30c-60c Buteliai ar Proškei

LABAI GEROS DEL
GALVOS SKAUDĖJIMO

Capudine
PAMĖGINK

umiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiirūiiiii

NEPAPRASTA PROGA
Mes esame priversti atiduoti už Storage Charges 

Dvidešimts musų augščiausios rųšies Victorolas vertas 
iki $300.00 už taip žema kainĄ kaip $35.00, 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 nemate, nes, tikrai 
gailesites, nes tai gal vienas tokis atsitikimas gy
venime. Atsiminkite tiktai $35.00 už augštos rųšies 
kvarantuota Victorolą. Mes taippat turime parduoti 
Dešimts tikros skuros tapestry Parlor Setus. Šie se
tai yra nauji ir naujausios mados. Mes parduosime 
juos už pirma pasiulijimą nežiūrint koks jis butųj,

Storagd Kaina nes mums vieta yra reikalinga. Jums apsimokės at- 
Tiktai į $35.00 valiuoti 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 8t. 
ŠiiiiiiiiiiiniiiiiiinimiiiiiimiiimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimmniiiiniiiinnniHiiiiiiMg
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Automobiliai
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GYNIMAS ■j
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STel. Canal 257 S
I DR. G. K. KLIAUGA 1
= LIETUVIS DENTISTAS :
S1821 So. Halsted St., Chicago, litą 
x Kampas 18th St. :
S Valand.: 9—12 rytą. Ir 2—9 vak. J
tlllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIHIlIlHIIIIMIIIIItf
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Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, n.LTNOIS 
Telefonas Yards 5089

t

Valandos: — 8 Iki 11 iš ryto: 
6 po plotų Iki 8 vak. Nodėllo- 
mls nuo 5 Iki t vai. vakare.

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po nata.

4729 So. Ashland Avenue 
Spe< i jaustas 

D«OVV, MOTERŲ ir VYlfę LIGŲ

Valandos nuo 10 Iki 12 Išryto; nuo 
2 Iki 6 po plotų; nuo 7 Iki 8:26 
vakaro. Nedėliomis 16 Iki 1.

Telefonas Dreaol 2880

Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gynimą. 
Žaibo greitumu reikia susisiekti, susinešti su įvairiais 
centrais. Geresnieji arkliai paimti “Geležiniam Vil
kui.” Kaip žuviai vandens, taip Lietuvai reikia au
tomobilių.

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

Lietuvoje geras automobilius kainuoja $1,000, A- 
merikiečiai, sudarinėkite tūkstantines, kablegramu at
siųskite į Lietuvių Prekybos Bendrovę Katine ir tą 
pat dienų automobilius bus inteiktas nurodytai orga
nizacijai.

Intaisykite automobilių Lietuvos Gynimo Komi
tetui, Šauliams ,Krašto Apsaugos ministerijai, gene- 
raliam štabui, Lietuvos Raudonųjam Kryžini ir tt

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių Lie- f 
tuvos gynimo organizacijai T , ’gK’

Tame reikale susižinokite su * f

Lithuanian Salas Corp,,»
(LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĘ) l

414 W. Broadway, So. Boston, Mass,
Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkai yj 

valėtų visose kolonijose šitame reikale p.t idar

1



Lupk r. 30, 1920

1

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

Trečiadienis, Gruod. 1 d., 
Sv. Eligijus, vysk.

Ketvirtadienis. Gruod. 2 d., 
Šv. Paulina.

PRANEŠIMAS.

IŠ NORTH SIDE.

1 mo Sus. L. R. K. A. Chica 
gos Apskričio nariams, ypač 
darbuotojams Susivienijimo

dirvoje. \

Pbseiminis apskr.z susi rinkimas 
buvo sauktas jau net tris sykius, 
bet nei vieųas iš jų neįvyko. Kq> 
dėl? Todėl, kad. kp. neatsiuntė

.z

. -Lapfcr.. 7 d. Lab. Sąjungos 
"6‘kuopa laikė susirinkimą, 
kuriame apkalbėta daug svar
bių dalykų, k. a. apie Pirmą
jį. Lab. Sąjungos seinją, kuris 
bus .Gruodžio 5 ir 6 d., Š. m., 
apie prakalbas, kuriofe jau į’ 
vyko Lapkr. 14 d. K aibė tojum 
buvo p. Jucevičia, kuris nuo
sekliai išdėstė Lab. Sąjungoj 
uždavinius ir ragino visus pa
tapti jos nariais. Patarčia ir tur^a 
kitoms kuopoms surengti to- BU8‘ To vieno mažu?io 
kias prakalbąs ir pakviesti 
kalbėti p.' Jucevičių,

Bazaras Lab. Sąj. 6 kuopos 
bus Advente (Gruodžio 19 d j,
Dedama pastangos,' kad ta 
pramoga pavyktų ir padarytų 
naudos. > /

, 'Todėl Jrvieėiu /įorthsidie- 
čius prisidėti prie/ Lab. Sąj. 
fr kp. bazaro kas kuo gali: au
ka. arba daigtais, kad koma-
Žiausia (ų daigtų reiktų pirkti.

nes yra galima, tik reikia^noiv. 
Du’ paskutinių susirinkimu prieš 
Seimą buvo labai skaitlingi. Su. 
prąntama,/kiekviena kuopa norė
jo, kad sumanymai ‘bei įnešimai 
butų Seimo priimti ir vykinami. 
Seimui p^ąėjbs netiktai nesisten-, 
giama toliau veikti, bet ir neuž
baigtą darbą nesirupinam už
baigti. y

Seimas buvo Birželio men. Da- 
bar-gi Lapkritis, o musų kuopi; 
ir apskričio nariai nesirūpina su
žinoti apie finansus, pasekmes 
trijų šeiminių vakarų. Man iš
rodo, kad mums prisieis seimo

atstovų. Čia vėl klausimas kyla,! darbą baigti kitą metą, o gal, 
jei meą taip ir toliau rūpinsimės 
Sus.' reikalais; tai baigsime jį tik 
tada, kada „rengsimės prie antro 
dviraetirfio seijno. \

Gerbiamieji! Žinokite, kad tu
rim nemažą deficitą iš praėjusio 
seimo ir" niekas kitas, kaip tik 
musų apskritys turi tuomi pasiru-

kodėl? Todėl, kad ošimui apsilei
dę. Apsileidę ne vien J$us. nariai, 
bet ir valdybos tųkuopų, kurios 
priguli* prie 1-mo Apskr. Sus.-L. 
R. K. A.' • ♦ , J A » , ,

Negalima^pateisinti nei kai-ku- 
riuos narhfs apskr. valdybos. Jų 
nerangumas veda apskritį .prie
neįvykinimo susirinkiipų. ;ipM> nes musų apskri5į0 nariaį

Praneša laikrašty je • beveik ke-Į jr prįve<Jė šeiminius vakarus prie 
riais žodžiais, kad bus apskr.#;nnnmnsp „ =

praneši
mėlio ir gana. To pranešimėlio 
Sus. nariai’ negali nėr patėmyti, 
nes tai nėra Sus. organe, kurį vi
si nariai skaito, bent i jau priva
lo skaityti.

Negana to, ltad- taip garsinti 
susirinkimai neįvyksta, į juos ne- 
sūsirenka kuopų atstovai,-bet dar 
apskr. valdybos nariai, kurie su
šaukia suą. ir patys neateina. 
Turbut, jie “reikalauja, Kad jūos 
kas nors speeijaliai užprašytų į 
susirinkimą. Tas'tat ir yra dide
lis musų apsileidimas. Neabejoju,

Aukojamus daigius galima at- "kad tokie musų apsileidimai daro 
nešti klebonijom Geistina, kad 
visi aukotojai išanksto suneš- 

savo aukas, kad tokiu bu- 
d,n komisija žinotų, kiek ir 
kokių daigtų reikės dapirkti.
’ ’ A. Nausėda.

IŠ WEST SIDES.

( Kensingtopo , Lietuviai ga
lite gauti nusipirkti. “Drau- 
,gąu dienraštį pas p.

,IG. TYŠJSEvįjLĄ 

314 E. Kensington Avė.

IJp valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra E^TO- 
NIC. Prašalina visus uesniagumus 
suvirškinimo, o tos reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorlus.

nepasisekimo finansuose, nes t į 
vakarus neatsįlankė. ,.\ > ,
^Atsimenat, jog tuojaus j>o sei

mo atstovai Rytinių valstijų už 
nekuriuos musų silpnumus labai 
išmetinėjo, nors išmetinėjimai bu
vo visai nepamatuoti ir lengva 
mums buvo į juos atsakyti. Bet 
dabar turime tylėti. Prie to turim 
net džiaugtis, kad negaunam di
desnių išmetinėjimų nuo«kurių 
jokiu budu negalėtumėm išsiaiš
kinti. Tat pasijūdinkim bent kiek 
visi nariai ir kuopos, iškalno -iš
rinkime atstovus' į apskričio susi
rinkimą. Sekantis ir paskutinis šių 
ntetų^’ susirinkimas turi įvykti^ 
Gruodžio 12 d., 4 vai. po piet, Šv. 
Jurgio paf^svetainėje, ant 32nd 
Place ir Auburn Avė. (Bridge- 
porte)^ Tas susirinkimas bus 
priešmetinis, turėsime išsirinkti

blėdį apskričiui Ir musų garbin
gai organizacijai.

Tad kuopos, prigulinčios prie 
1-mo apskr., ar Ilgai taip bus-"?
Ar ilgai apsileidimas TP betvarkė 
mumyse vicšpatausJ Žiūrėkite į apskričiui naują valdybą kitiems

J

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas

201 West 22-nd A 80. Leavitt Sts.
Chicago.

'Važarfdos 9:80 A. M, to 1J N. 
1:<JO P. M. to 8:00 M.
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Resld. 118® Indepeudence Blvd. 
Telefonas Vaa Buren 2®4

z DR. A. A. ROTU,
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specijalistas Moteriškių Vyriškų ' 

Vaikų ir visiy chroniškų Ogų — 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—19 O. 
Ofisas 8854 So. Halsted St.? Chicago 

Telefonas Drover .8888 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiinuiiiiiiiiuiNiiii

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS ,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Orventm. vieta 

8252 South Halsted Street . 
Ant virtau. Unlveraa) State Raap" 

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

Nedėliomis nuo 10 tki 'i. 
Telefonas Karta 85M -

/ . r i

Ką Padarys Tautą Lyga dėl Lietuvos?
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MES DAR NEŽINOME
V 1 ■.

Patarnavimas kurį'šiS'Bankas yra davęs Lietuviams padarė ji didžiausių ir ge
riausių Valstijinių Bankų visam Stoek Vardų Distrikte.

TUKSTANČIAI.LIETUV1V LAIKO SAVO PINIGUS

PEOPLES ES BANKE ,
. * . z'. AR TU ESI VIENAS U. JU? \.

JEIGU NE - TAI KODĖL? ,
- Tų jausiesi taip kaip naųiie šioje stiprioj Valstijinėj Banikoj. Nors nemoki nei 

vieno žodžio Angliškai užtat kąd n v .v \ , --

Čionais Kalbama Lietuviškai

STOCK
YARDS
STATE

Didysis Bankas
"* *

/ Ant Kampo 
47-tos, Gat, ir Ashland Avė. 

Chicago ? *

'i

f—
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Lapkr. 14 d. Apšvietimo Bro
lių dr-ja laikė susirinkimą.

- Ažpžvarsčius reikalus narys’A,
*■ Aitutis įnešė, kad narių tafpe 

butų padaryta liuosa kolekta.
Z. Kūkalis pasakė z trumpą 
prakalbėlę, o raštininkas Staš 
kup, ragindamas narius aukoti 
tėvynės gynimui^ kiekviename 
draugijos susirinkime žadėjo 
aukoti po 2 dol. Jei visi na
riai pasektų p, Staškaus pa- 
vyžilj, tai kiekviename susirin
kime Lietuvos reikalams su
dėtume 504 dol., mes narių 
dr-ja turi 251.

Šitame susirinkime aukojo:
J. J)obra vaiski s......... . .  $5.^0
M. Palonis ........... . 2.50

Po 2 dol.: A. lauraitis, A.
' Aitutis, F. Stoškus, M. Mel- 

dažis. 7/
A. Norbutas $1.50.
Po 1 dol.: J. Varanauskas,

B. Levickas, A. Vaitkevičia,
P. Lukaševičia, J. Kavaliafls- 
kas, V„ Balauskus, M. Dauno
ras, Z.‘ Kūkalis, A. Butkus, A. 
Suslavičius, -Ą. Stakeliunas,
S. Pangonis, Z’. Sabaliauskas, 2 
P. Baliaukonis, F .-Miltinis, K. 
l'ranckevičius.

K itos smulkiomis. Viso labo
$35,25. Aukos pasiųstos Lietu
-vos Geli ujimu Komitetui. 

Visiem- aukotojams širdim

pasaulio judėjimą. Net neorgani 
zuota liaudis juda, įgrota, gi mes 
susiorganizavę į tą garbingą orga
nizaciją Sus. L. R. K. A. ypač 
turim veikti, nes darbo turim be
galo daug. Musų kuopų ir apskr. 
susirinkimai turi būti įvykinami, 

-- . t

metams; baigsim neužbaigtą Sei
mo darbą ir aptarsiu; kitus šio 
rribmento svarbius dalykus.

Tadgi nepamirškite visos kuo
pos iškalno išrinkti atstovus į Ap
skričio Sus., kuris bus 12 d. 
Gruodžio. _ - Bronius.

į v, w.“fmiiŠKAs"|
■ ’ ADVOKATAS ■
| Ofisas DidmiestyJ:

I 29 South La Šalie Street

9.- Kambaris SS4
Telefonas: Central 0800

■-------------- -----------
■ Vakarais, 812 W. SSrd St.

Telefonas: Yards 4081 *

nciii.
A. Stakeliunas.

PRANEŠIMAS.

X, Nepaprasta Proga Išgirsti Z ’■ '

"S ; >i<!» ■ ■

■
S■■
■s

INDCMIAS PRAKALBAS
Apie Lietuvos Atstatymą

Seredoj, Gruodžio 1-mą d.r 7:30 vai. vakarę 
Sv. Jurgio Parap. Svetainėje, 32 PI. ir Auburn Av.
...................  .. — sk. - . y......... n ■ a , , e a e~*»~

Šiame vakare kalbės visoje Amerikoje^zinomas gaivus Lietuvių kaftjėtyjas— 
Oratorius Medicinos {Studentas ALEKSANDRAS RAČKUS. —

Visi išgirsite įddmių dalykų apie Lietuvos Atstatymą. Kas gyvas ateikite ant 
šių nepaprasjų prakalbų, neę dažinosite kuo dabar Lietuvai reikia daugiausiai pa
gelbėti. Išgirsite kas Lietuvai yra užvis reikalingiausia, ir kur reikia difti savo pi
nigus kad atnešus Lietuvai kuodaugiausiai NAUDOS ir sau PELNO.

Kas Lietuvis, kas trokšta Lietuvai laisvės* ir gerovės ląi atsilanko į šias ne
paprastas prakalbas. Visus širdingai kviečia RENGIMO KOMBBIJA.
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Lietuva šaukiasi prie Amerikiečių
S Kad arčiaus susipažinus su daliartiniu Lietuvos padėjimu, mes visi privalome susirinkti kruvAn

Pčtnyčios vak., Gruodžio 3Td. 1 nl. vakare'
IN VIENA IŠ DIDŽIAUSIU TEATRU 7 x

47ta gatve ir'
/.

PEOPLES TEATRE 1 Ashland Avė.'

t ^7. K iEzimiero, Akademijos Re- 
in sų I mo skydo susirinkimas į- 

Lapkričio !0 L, 7:30yaJ«n- 
Šv. Kryžiaus bdžnyti-

¥. V/AAUM, ralt.

OH 11 :i I cs m onėkite susi rink
tame laike.' Turime pro

fili g svarbių dalykų, 
dtu, kad jau ženkleliai ga
li sekančiame susirinkime 

t gauti. Taįp-gi norin- 
niyti prie tos draugi- 
eai kviečiamos atsilan-

Ir išgirsti pranešimus ką tik sugr^Žūsio iš Lietuvos, kuris dalyvavo Steigiamąjam Seime, dirbo 
S prie Lietuvos yeldžios ir dabar jisai yra pariu Lietuvos Narsuolių Šaulių Sąjungos. Jisai yra gerai 
s susipažinęs su Lietuvos narsiąją armija statančia sayo jaunas spėkas prieš daug galingesnius prie- 
S šus. Jisai matė ir kalbėjo su musų-sena Močiute ir yra matęs, kaip prašų senis Tėvelis eina ejlėn 
g narsios karuomenės, kad apgynus musų brangiąją Tėvynę nuo žiauraus priešo. Jisai yra matęs,
2 kaip musų jauna sesutė stoja eilėn savo brolių ir eina in apkasus ginti brangią Tėvynę. Brolau ir 
S Sesutė, tas žmogus yfa išvąžinėjos po visą Lietuvą ir susipažinęs su dahartiniu Lietuvos padėjimu.
3 Todėl jisai turi parvežęs daug naudingų žinių nuo musų giminių ir pažįstamų. Tds žmogus yra'
e mums labai gerai žinomas, Advokatas P. Brachulis. * j

Kalbės taip-gi pulkiniųkas, kuris karės laiku atsižymėjo Prancijoj, vėliaus važinėjo po Europą 
s ir dabar ką tik sugrįžo iš karės fronto. Kalbės taipgi ir kiti žymus kalbėtojai, dainuos Šv. Cicilijos 
g Choras, vadaujant p. V. Daukšai. Prie to bus rodomi krutaml paveikslai man juokingi ir kiti iš 
s karo laukų. Už tat4naloniai esate kviečiami Chicagos ir apielinkių LietuviaiĄas gyvas į PEOPUJS 
s TEATRĄ, kur pno gražaus progrAmP puikioj vietoj išgirsim įdomių dalykų ir smagiai laiką pra- 
3 leisim. O kas labiausia, Aad pasirodysŲir savo priešam susirinkdami in skaitlingus burius, kad mes 
5 užjaueiam savo Tėvynei iri nesibijorti tokio žvėriško priešo, o^prie to likęs pelnas nuo to vakaro eis 
2 Tėvynės gynimo reikalams. Atlikę pinigai bus pasiųsti in Lietuvą per Atstovybę Amerikoje į 48 va- 
8' landas. Visus Lietuvius kviečia skąitlingat dalyvauti šiame vakare. Kviečia,

z J Town oi Lake Skyrius
Pastaba: Vengimui dideTib susigrūdimo prie Teatro durių, fikietus nusipirkite R kalno, kurių 

kaina tik 50;. Jų galima gauti sekančiose vietose ir pas Komiteto narius:
P as p. J. J. Elias, 4600 So. Wood‘St? * v A. J. Kareiva, 4537 So. Wo®d St.
P. Pivnrunas, 4622 So. Marsbfield Avė. v * J. J. Zolp, 4601 So. Marshfield Ate.

J. Viskontą, 4635 ^0. Wood St. Prašome visuomenę pirkti tikietus jš kalno.
kiiimiiitiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiniiiirtniiiiiniiiiiiiHiiiinifiiiiimiaiiiiiiiiiiiiiiiiinnitiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimrmiiiiiiMMiiiili'

| Pasiųst Savo Mylimiems Lietuvon?
I 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 dolieiiai nieks, o jiems didele pa-gelba ir džiausma suteiksi. Taip-gi priėmam 
pihingus padėjimui Lietuvon Bankose sulig dienos kurso, i <

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

z ma kaina. ’ '

'Šį Bendrovė dabar parduoda savo Šerus po į6.00 viųna, pasi- 
skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laikų šėrųkaidą pakils.

Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus 
teisingai ir sąžiniškai. TJž darba garantuojame. Visais reikalais ^malonėkite kreipti 
iiuo adresų: ' ' ' .

5

s s

Lithuanian Sales Corporation
z (Lietuvių Prekybos Bendrovė) •

\/ 3249 S. Halsted St., Tel. Yards 6062 Chicago, III.
VALANDOS: Kasdiena'nuo*9 vai.'ryto iki 6 vakare. Utarninkais, Ketvergais ir^Subatomia 2_ , . 2 

2 nu<\ 9 vai. ryto ik£ 9 vai. vakare. Ofiso vedėjas V. M. Stulpinas ' =
B * ■ i
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Lietuviai Tėvynėj Lieja Kraują Už Laisva
MES GYVENDAMI AMERIKOJE TURIME GELBĖTI SAVO TĖVUS, BROLIUS IR 
SESERIS; KAD NE KRAUJU, TAI PDVIGAlS. i

Ai eina Kalėdos ir Jiems Reikia Phtigišk 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.

Parandavojame 
Baksus >2.50 

Metams

EUROPEAN AM

- KREIPKITĖS I

Parūpiname

Notariškus

Raštus •

A. PETRATIS ir S. L. FABIONAS Vedėjai

809 West 35-th St., (prie Halsted) t \
Adara Kasdieną 9 ryto iki 6 po pietų

Vakarais: Ūtam. Ketver. ir Subat. iki 9 vai.

BUREAU
Chicago, III.

-


