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T. Sąjungos Komisija Priešinga 
Mažųjų Tautų Laisvei 

Tečiaus Rekomenduoja1 Priimti Delega
tus Suvažiavimai! 

/ . 

Ispanija Dvejoja apie Siuntimą 
aruomenes Lietuvon K-

SĄJUNGA BEJĖGĖ, BET 
PAREMIA LENKUS. 

^ Lenkai baisiai bijo bolševikų. ra senosios Rusijos viešpati
jos dalys. I r kaipo* tokios atei-

Geueva, ttviecarija, Lapkr. j tyje < negalės but nepriklauso-
30. — Lenkai delegatai Tautu j mos, bet ineis Rusiįps ftonfe-
Sąjungos suvažiavime labjau-
siai susirūpinę, kaip jiems 
pavyks pabaigti ginčus su Lie 
Niva del Vilniaus ir kitų Lie
tuvos teritorijų, kuria* jie no
ri pasisavinti. 

J ie turi begales ir kitų var-
gų.^.Bet Vilniaus klausimas 
šiandie jiems/ svarbiausias. 

Nukaitė jie tųpčioja paskui 
Prancūzijos delegatus. Tai jų 
didžiausi prieteliai. Tečiaus ir 
tie prieteliai nieko ypatinga 
Lenkams neįgali pagelbėti. 
Nes suvažiavimas, abelnai i-
rąant, mažai damos ?įtkjeipia 
į Lenkų vargus. v 

Vadinami imperijalistais. 

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

suvažiavi-
deracijon. 

Komisija visgi 
mui rekomenduoja priimti su-
važiaviman rnr vieną tų tau
tų delegatą be balsavimo tei
sės. ^ 4 

Kol-kas nieko negalima pa
sakyti, ar tos tautos priims 
tą pasiūlomą jiems^Sajungos 
" malone." 

AR ISPANIJA PASIŲS LIE 
TUVON KARUOMENC. 

SUSEKTAS SU0KALBIA 
VIMAS. į 

Berlypas, Lapkr. 30. — Pra
eitą, savaitę čia susektas suo
kalbis su tikslu nuversti Vy
riausybę. Suareštuota^ visa ei
lė oficierų ir civilių. 

ATRASTI MIRĘ BESTO 
VINT. 

. nai pradėti naują kabipaniją 

Kaukazo respublikų. 
Komisija padarė išvadų, 

kad to.s naujos respublikos y-fkupinas buvęs pabėgėlių, kad 

Konstantinopolis, Lapkr. 30. 
— Sugryžę *ia vieno ; Suv. 
Valstijų Karo laivo ofieierai 
pranešė, ka<i išliuosuojant vie-
n^ su Rusais pabėgėliais lai
vą saloje Lenines, laivas taip 

daugelis įų mirę 
ant kojų. * 

stovėdami 

PAT?OBULllCC NUODINGŲ 
DUJŲ BOMBAS. 

Tokyo, Lapkr. 30. —v Japo
nai paskelbė, kad jie "pui- ' 
k i a i " patobulinę nuodingų 
dujų bombas.N 

SUNAIKINTA ŽIBALO IŠ 
DIRBYSTĖ. 

/ -i 

Ispanų spauda staiga užima 
priešingą poziciją. 

Madridas, Lapkr. 30*— Is
panų laikraštis EI Debal stai
ga pakilo prieš Tautų Sąjun
gos sumanymą siųsti karuo-
menę Lietuvon su tikslu pasi
tarnauti Lenkams pravedant* 
plebiscitą. 
- Laikraštis pareiškia, kad 

legatas Barnes sako, kad Len- talkininkai tegu sau žinosi 
kai prisirengę išnaujo pakelti 
katą prieš Rusiją. 

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

Neturi jėgų. ' 
Ginčuose su Lietuva Tautų 

Sąjunga Lenkams negali 'duo
ti pagelbos, išėmus plebiscito 
pravedimą. Sąjunga jau kelis 
•kartus Lankams pareiškė, kad 
Lietuvių .puolimų prieš Len
kiu negali sustabdyti. I r jei( 
Lenkai Vilniaus apygardoje, 
neatsilaikys, tegu žinosi. 

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

Atrodo, Lenkams Tautų Są
junga tik viena graži svajV 
nė. Kuomet Varsa va siuntė 
ZeHgowskį' paimti Vilnių, bu
vo tikėtasi pagelbos iš T. 
Sąjungos. Šiandie to nėra. 

Tuo tarpu Lenkuose šiandie 
siaučia badas, šiltinė if abel-
noji žmonių bedarbė! 

Atstumiamos mažosios tautos. 

"Sąjungos komisija, kuriai 
pavesta aptarti naujų viešpa
tijų priėmimą Tautų Sąjun-
gon, galutinai nusprendė, kad 
negalima Sąjungon priimti 
Lietuvos, TL»atyijos, Estijos ir 

f-

Londonas,'Lapkr. 30. — Vo
kiečių laikraštis Hamburger 
Fremdenblatt aną dieną pas
kelbė,' kad Neutioff'& suplai-
šintos žibalo išdirbystės. Daug 
/.iiionių žuvę. 

Vokiečiai tame darbe inta-
ria Lenkus. Nes ekspliozijoje 
turėjo žūti keletas Vokiečių 
valdininkų, paskirtų prie pat
varkymo plebiscito augstojoj 

joj. 

su siuntimu karuomenės Vil
niun. Bet su Ispanija yra vi
sai kitas klausimas. 

Sako, Ispanija yra neutralė 
šalis. Kas pasakys, kaip Lie
tuviai sutiks ten pasiųAą Is-« 
panų karuomenę. Gi jeLpakils 
kokie susikirtimai, ar tai tuo
met Ispanija turėtų pakilti 
karan Pabaltijoje. Bet jei pa
kiltų, tai kokią naudą iš to 
turėtu Ispanija.' Įvyktų tik 
susikompromitavimas ir dau
giau nieko. 

ORAS. —i šiandie lietus; ry 
toj šalčiau ir pramatomas lie 
tus sų sniegų, . PLATINKITE " DRAUGĄ. 

GAL WRANGELIS PAKILS 
IŠ RUMUNIJOS. 

Maskva perspėja Rumuniją. 

$490.40 LIETUVOS GY
NIMUI. 

Konstantinopolis, Lapkr. 30. 
— Iš Maskvos pranešama, jog 
tenai gauta žinių, kad žino
mas gen. Wrangelis su , savo 
karuomenės liekanomis žadąs 
persikelti Rumunijon ir iš te-

prieš bolševikus. ~ 
Bolševikų .valdžios užrube-

žinių reikalų komisaras Tcbi-
,tcberin pasiuntęs perspėjimą 
Rumunijai, kad toji butų at
sargi su Wrangeliu, jei ta
sai turėtų noro ten persikelti 
ir daryt i kokius nors nesma
gumus Rusijai. Kitaip sovie 
tinė Rusija pakeltų karą'prieš 
Rumuniją. *, 

Gen. Wrangelis yra Kons-
tantinopolyj. Kol-kas jis ne
pasirinkęs veikimui vietos. Ir, 
manoma, dar negreit jis tą 
padarys. Nes yra visokių kliū
čių. Neturima tam tikslui nei 
pinigų, nei ginklų. 

ŽINIOS iŠ LIETU VOS 

West Hammondo, Ind., Lie
tusiai 'Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Vytauto rengtose 
prakalbose, Lapkričio 28 d7 
aukojo Lietuvos laisvės gyni
mui $490.40. 

Kalbėj/o pp. Karosas, Kišo
nas ir Stulpinas. , 

Didžiausią auką — $100.00, 
D. 1^ K. Vytauto draugija. 

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

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

Dabar Hammondo Lietuviai 
rengiasi prie vajaus Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus naudai. 

Kas iš mažesnių ir didesnių 
Lietuvos kolionijų pralenks 
ITammondo Lietuvius! 

LIETUVIAI NELAISVIAI 
BASI, IŠALKĘ. 

—— — , 

DIDELE PARODA PARINK 
TINŲ GYVULIŲ IR GAL

VIJŲ. * 

VARGŠĖ GATVEKARIŲ 
KOMPANIJA. 

• • • 

s Gatvekarių kompanija Cbi-
cagoje- suramina miesto gy
ventojus mėgindama įkalbėti, 
kad 8c. už važinėjimą gatve-
kariais neduodn . jai didelio 4 d. 
pelno, kaip kitų prasimano
ma. , -

Kompanija tvirtina, kad iš 
apturimų 8c. 5 centai eina dar 
bininkamsL Gi iš-likusių 3 cen
tų reikia apmokėti, miestą ir 
kitas dųleles išlaidas. Pasek

t i 

— 
Stock yardų pavilijone se

ka reta ir labai indf>mi paro
da visokių gyvulių ir galvijų, 
pradėjus parinktinaisiais žir 
gaiš ir baigus avimis. 

Paroda tęsis ligi -Gruodžio 

Verta pamatyti ten iš Ame
rikos sutrauktus, ypatingus 
galvijus ir gyvulius. 

4 Seimas tj»čiqT&u .sl^itynmjęą- &noniLJLdetuyos gąrąy <lai-
lutinai priėmė mobilizacijos lės artistai: Kipras Petraus-
jstatymą. ka«, St. Šimkus ir Sodeika iš^ 

Tą dieną įstatyman padėtas važiavo savanoriais į karuo-

Cbicagos-^listrikto federalis 
prokuroras Clyne išnaujo pra
neša pakeisiąs bėgai lestingą 

mėje kompanija pejnija vos [kovą prieš anglinius speku 
menką vieno cento dalį. . liatorius. 

Kaip šiandie "grabui jury , : 

pradėsianti išklausinėjimus.' 

RUHR DARBININKAI AT 
SILIEPIA Į BAVAtRIJ'Ą. 

Šaukia neatsimesti nuo Vokie 
tijos. 

.< 

N 
\ 

Essen, Vokietija, Lapkr. 30. 
— Yra žinoma, kad Prancū
zai tie galo daug darbuojasi 
suskaldyti Vokietiją. Pirma
sis jų žingsnis sukurstyti Ba
varijos gyventojus, kad tje 
pakilę atsimestų nuo Vokieti
jos, Bavariją paskelbtų ne
priklausoma viešpatija ir pa
siskirtų tinkamą valdžią, kad-
ir monarchiią. 

Del to Ruhr apskričio Vo
kiečiai darbininkai j Bavarus 
paskelbė labah karštą atsilie
pimą, kad jie neklausytų Pran 
cuzų kurstymų ir laikytųsi 
stipriai vienybės su Vokie
tija. Nes jei Bavarai atsimes
tų, tuomet Vokietiją patiktų 
Rusijos likimas ir 60 milijonų 
Vokiečių tauta galų-gale pra
žūtų. N 

.S 

T. SĄJUNGOS SUVAŽIAVI
MAS PASIDALINĘS Į KE

TURIAS GRUPES. 

Kiekviena grupė turi nuosa
vus reikalus. 

. Geneva, Šyiecarija, Lapkr. 
30. — Keturios aiškiai su nuo
savais apsiskaitymais atski-
rios viešpatijų grupės įsistei
gė Tautų - Sąjungos/ suvažia
vime. Tosna grupėsna ineina 
apie 36 viešpatijos. Kitos ke
turios ar penkios viešpatijos 
kol-kas nežino prie katros gru 
pės" prisidėti. Tų viešpatijų 
delegatai laukia reikalingų in
strukcijų nuo savo valdžių. * 

Nors Sąjunga išviršaus ap
sisiautusi internacijonalizmo 

vižiavime keturių grupių pir
mutinę vietą užima Anglija. 
Be nuosavų šešfų balsų Ang
lija pilnai kontroliuoja dar 
keturis balsus; Portugalijos, 
Persijos, Siamo ir Liberijos. 
Su Portugalija Anglija turi 
komercijinių sutarčių; taippat 
su Persija; Siamas yra jos 
protektorate; su Liberija turi 
politikinių ryšių. 

Skandinavų grupe. 

Sekanti savo stiprumu vie
špatijų grupė yfav neutralių 

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

Prancūzijos padėtis. 
Prancūzija desperatingai 

flirtuoja su pietinės Amerikos 
šalimis, norėdama anų nors 
dalį patraukti savon grupėn. 
Prancūzijai ištikima Belgija 
ir Lenkija. 

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

iešpatijų. Joms vadovauja * • • d ^ a f f l a amunicija ir vieš 
Skandinavijos viešpatijos: Šve 
dija;

v Norvegija>ir Danija. Ši
tas stipriai paremia Olandija 
ir Šveicarija. 

Šitą kvintetą prie kai-ku-
rubu ir neduoda nenorą rišties «©s progos paremia pietinės 
į atskiras grupes, bet.ietikrų-
jų yra kaip tik priešingai. 
Rišant visokias problemas ne
galima apsieiti be v savitarpės 
pagelbos. ir apsaugos. Nes pa
ti Tautų Sąjunga kol-kas nie
ko ypatinga nežada. Tatai pa
čioje Sąjungoje tveriamos kli
kos lygiai taip, kaip yfa bu
vę pirjn karo. 

'lygsvarai. ^ 
1$ įsisteigusių Sąjungos su-

Augščiausia stovi Anglija. 

Taika, lygiai kaip ir karas, 
visuomet pakelia visokių ne-
draugų , belošiant diplomate 
nėmis kaziromis. Ir, kaip be
matai, ima kenkti viešpatijų-Į-grupėri, kuomet Vokietija bus 

priimta Sąjungon. Reikia ži-

Amerikos viešpatijos, kuriom? 
pirmininkauja Ispanija. r 

Šita grupė atrodo labai sti]> 
ri savo skaitlingumu. Bet jos 
reikšmė menka. Nes ji igno
ruoja ar su abejone atsineša 
į visus kitus klausimus, del 
kurių kitos viešpatijos veda 
kovą. 

Ispanija automatiniai pali
ko tų viešpatijų vadovautoja, 
matyt, del kalbų giminingu-^ 
mo.' Bet vargiai ilgai atsilai
kys toje pozicijoje. Nes Afv 
gentinaL Brazilija ir Chile, 
be abejonės, pereis Vokiečių 

ginklai. Kad tose įstaigose 
palaikyti nuolatinį / darbą, 
Prancūzijos užduotis dėti vi
sas pastangas, kad Sąjunga 
kartais neuždraustų gaminti 
amuniciją! 

Jugoslavija irgi palankiau-
ja Praricuzijai. Nes Anglija 
ypatingai atsineša į visus svar 
besniuosius Serbijos reikalus. 

Italija pasilikusi viena. 
Italija stovi pati viena. Prie 

jos.prisiglaudusi tik Rumuni
ja. Mat, Italai paremia Rumu
nų veikimą prieš Ungariją, 
' ^Čia *yra gerai žinoma, kad 
Italijai labaį norėtųsi Susidė
ti su neutralėmis šalinus. To 
negali padaryti, nes kitaip tu
rėtų pamesti didžiausios vieš
patijos poziciją. 

Podraug žinoma, kad kuo
met Sąjungon bus priimta 
Vokietija, Italija tuojaus per-

KAUNAS (per paštą). — 
Vietos laikraščiai skelbia ži
nių apie Lietuvių nelaisvių 
padėjimį Lenkuose. 

Paėmę Lietuvius nelaisvėn, 
Ijenkai nuvelka jų rūbus, nu
auna batus ir duoda senus, nu 
driskusius drabužius. 

Lenkų apsiėjimas su Lietu
viais žiaurus. Prisieina'po ke
letą dienų išbūti nevalgiu
siems. Kareiviai nelaisyiai iš
badėję kur sugriebę valgo ža
lias bulves, burokus.^ 
- Lietuvių kareivių \r kari
ninkų stovykla yra Vadovie-
no^e, Galicijoje. Valgis labai 
blogas. Kiauras, dienas su van
denio- sriuba maitina. 

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

• 

IŠLEISTI MOBILIZACIJOS 
ĮSTATYMAI. 

LIETUVOS VOKIECUM 
PRIEŠ LENKUS. 

Lietuvoj gyvenantieji Vo
kiečiai štai kokią paskelbė re
zoliuciją prieš Lenkus: V 

*'Susirinkimas X. 17 reiš
kia aštriausį protestą prieš 
Lenkų imperijalizmą, kuris, 
prisidengęs gen. Zeligowskio 
asmenim, mėgina atplėšti pla
čius Lietuvos plotus su sosti
ne Vilnium. "Nei vieno žings
nio Lietuvių žemės Len
kams ! " turi but mūsų obal-
sis. Turtu ir krauju/ eikime 
ginti Lietuvos žemės, nes ži
nome, kad Lenkams užėjus, 
neturėsime ramaus darbo. 

"Lietuvos Vokiečiai? Tene-
palieka nei vienas darbo nuo
šalėj. Patarnaukite valdžiai. 
Siųskije savo ingaliotinius į 
gynimo komitetus miestuose 
ir sodžiuose! Rašykitės sa
vanoriais į naujus pulkus a r 
šaulius, nes kiekvienos Tankos 
pagelba reikalinga. Kurie gi 
negalite priešo su ginklu ran
koje patikti, neškite pinigus, 
brangenybes įr maistą, kad 
paremti drąsią karuomenę," 

; - N 

Spalių 20 d. Steigiamasis 

DAlLĖS AETISTAI IŠĖJO 
KARUOMENĖN. 

pataisymas, kuriuoju paliuo-
suota nuo karo tarnybos dva
siškųjų seminarijų auklėti
niai, matininkai ir Europos 
augštųjų mokyklų mokiniai. 

menę ginti Lietuvos laisvės 
nuo (Lenkų. 

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

VIENU C E ^ P A P I O I K T A SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Kiaulienos svarui 27c. 

i v 
Su vakar diena Chicagoje 

papiginta duona vienu cenju 
kepaliukui. Šiandie nufzes-
niui kepaliukui imama 12c, 
gi didesniam — 16c.* 

Su atpiginimu duonos nus
lūgo kainos ir kai-kurįems -ki
tiems produktams. Pirmiau
sia papiginta kiauliena. Pirm 
kokio mėnesio šmočiukų kiau
lienos svarui buvo mokama 
38c. ir 45chšiandie 22c. ir 27«: 

Keliais centais šiandie pi
gesnis ir sviestas. ', 

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

Bujvių svarui mokama šian
die 3VįjC. Pirm vienerių metų 
buvo ap>e 10c. svarui^ , 

Po truputį atpigo pienas 
kava, produktai blešinėse ir 
obuoliai. Bet .jieatpinga kiau
šiniai ir apelsinai (orendiiai). 

not£ kao^ pietįnės Amerikos simes anos pusėn. 

PADARYTA B A I M t S POU- , 
CIJOS KAPITONUI. 

k 
s 

smarki ekspliozija supurtė jo 
namus. Kapitono žmona per
sigandusi tik pastiro. Buvo 
manoma, kad pamesta bomba. 

Kapitonas puolėsi namų rų-
sin. Tenai atrado eksplioda-
vusį karšto vandens šildytu
vą. Vanduo 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 Žaldokas. 

PIKTADARIAI IŠNAUJO 
AREŠTUOJAMI. 

Visa eilė suareštuotų kiše-
ninių vagilių teisėjų paliuo-
suota padėjus jiems* reikalin
gas parankas arba kitaip -
kaip. 

Policijos viršininkas v^ęlcar 
visiems policijų stočių virši
ninkams įsakė išnaujo suareš
tuoti savo distrikte esančius-
ir paliuošuotus tuos • vagiliu&j 

PINIGU KURSAS. 
Policijos kapitonas Collins 

vakarieniavo, kaip staiga J Svetimų lalių pinigų vertė, mai
nant nemažiau $25,000 Lapkr, 29 
buvo tokia sulig Merchanla Loaa 
and Truat Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3,50 
Vokietijos 100 markių . 1.47 
tenkijos 100 markių .30 
Lietuvos 100 auksinų 1.47 
Prancūzijos ui $1.00 16 f r. 45 
Italijos ui $1.00 27 L 15^ 
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LIETUVIŲ KATALIKU DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Ema. kasdieną iSskyrus nedėldieniua. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metą . ^ . . . . . 4.00 

SUV. VALST. 
Metams $6.00 
Pusei Metu -•• •- 3.00 

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

"DRAUGAS" PUBL. C0. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Eoosevelt 7791 
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Tautų Sąjungos 
Plebiscito. 

Dėlei 

.' 
— 
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PinigŲ 
Buvo laikų, kada socijaliz-

mas sakėsi idealais gyvenąs. 
Tada jis žadėdavo darbinin
ku^ apginti nuo kapitalizmo 
ir net visai pinigus panaikin
ta 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
listais 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
naip šnekėti, kitaip daryti. 

Illinojaus 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 m. Illinojaus val
stijos įstatai joms to neuž
draus. "Naujienos" žino, kad 
jos turi užtektinai aiškių 
laktų, kuriais ir neprielan
kiems valdininkams galės pri
rodyti, kad jos yra tikra ka
pitalizmo įstaiga ,su visomis 
registruoto banko teisėmis. 

Cliicagoje yra daugelis Lie
tuvių agentų iš to duoną val
gančių, kad patarpininkauja 
tarp angliškai kalbančių ban
kų ir lietuvišką temokančių 
darbininkų, kad parduoda lai
vakortes, padeda pirkti ai 
parduoti žemės sklypelius 
(lotus) ir namukus. "Naujie-

(Pabaiga). 
l r P o tokio pasidarbavimo jie 

tikisi pagrobti Lietuvos kraš
tus plebiscito keliu. Kaip tik 
T a u t ų S ą j u n g o s n u t a r i m a s 
m u m s v i s a i n e s u p r a n t a m a s :ei-

na pagelbon jų grobimo tik
slam. 

" A r gal Lietuviai kęsti, kad 
net Lietuvos -sostinė Vilnius 
butų plebiscito keliu spren
džiama kam tur priklausyti? 
1 * Mes negalim taippat pakęsti, 
kad Punskas, Seinai ir kitos 
Lietuvių teritorijos dalys į 
pietvakarius nuo Gruodžio 8 
d., 1919 m., linijos liktų Len
kam. 

"Lietuvių tauta niekad nebu
vo priešinga santarvei, tai ko« 
del Tautų Sąjunga nusprendė 
bausti Lietuvos kraštus tokia 
Lenkų vergove! 

"Mes prieš tai protestuojame 
ir esame tikri, kad visa Lie
tuvių tauta prisidės prie šio 
mūsų, iš širdie^ veržiančiosi 
šauksmo. 

"Podraug aiškiai suprasda
mi, kad negal 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." 

nos norį išveržti duonos kąs
nį iš tų agentų, todėl jos Illi
nojaus valstijos įstatą garsi
na taip, kad skaitytojai su
prastų buk šitie duonpelniai 
agentai negalėsią siuntinėti 
pinigų į Lietuvą, o galės tą 
daryti vien "Naujienos" ir 
bankai. 

Stovėdami iš šalies mes 
matome Chicagoje kovą tarp 
duonpelnių agentų ir tarp so-
cijalistų dienraščių. Ta kova 
eina už Chicągos Lietuvių pi
nigus, arba kapitalą. Tose 
lenktynėse veikiau pelnys 
"Naujienos", nes jos yra ar
čiau prie kapitalizmo ir gimi
nesnės jam negu tie duonpel
niai agentai, su kuriomis jos 
varo ekonominę kovą, už ka-
pitalitišką būvį. 

Mųs širdis labiau linksta 
prie duonpelnių agentų ir to
dėl patariame jiems dar 
Gruodžio mėnesije gauti iš 
kokio nors inkorporuoto banko 

Dėlei 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 gubernėse, kur Lenkų 
arba visai nėra, arba žymi jų 
mažuma. Lietuvos vyriausybė, 
viso 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 gubernėis* 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, įskaičiuje apie 
10,000 žmonių, visomis nus
kaustų širdžių pajėgomis 
šaukte šaukiame į visą pasau
lį kas išdygo Lietuvos ktlne 

ketinama išrauti — jos širdį — 
Vilnių, i r atskirti jos rankas 
ir kojas — Lietuvos pakraštį. 
Mes griežčiausiai viso pasaulio 
akyvaiadoje protestuojame 
pr ie š p r i j u n g i m ą p r i e L e n k ų 
valstybės grynai lietuviškos 
Suvalkų gubernės dalies ana
pus neteisingiausios Curzono 
linijos, už kurios tarp kitų 
lietuviškų vietų yra 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
bernės vietose, del kurių eina 
ginčai su Lenkais, paskyrė 
plebiscitą. Mes turime sulauk
ti teisybės! Seka tūkstančiai 
parašų. ' 

Mūsų 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 Baltgudiiais. 

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

1. Vaciau Lastouski, Gudtj 
Tautinės Respublikos Ministe-
ris Pirmininkas, 

2. Aleks Cvikevič, Teisingu
mo Ministeri8 i r Gudijos at
stovas Ukrainoje, 

3. Injfcmeris Aleks. Kolovins-
K l , • 

4. Jazep Voronko, įuvęs Gu
dų Reikalų Ministeris, i r 

5. Misijos Sekretorius Inž. 
Ant. Ausianik. 

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

Pasitarimai su Anglais. 
Mūsų Užsienių Reikalų Mi

nisteris d-ras Purickis š. m. 26 
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 
mūsų klausimą teisingai ir 
mūsų reikalams atsakančiai iš
rišti. Šiomis dienomis d-ras 

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

Amerika pradeda duoti pa-
v golbos/ 

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

Lenkų begėdiškumas. 

Antras mūsų belaisvių eše
lonas atvyko iž Lenkų belais
vių stovyklos Vadovicūose į 
Balstogę. Apie 20 karininkų, 
negajėdanri pakelti nežmoniš
ko Lenkų apsiėjimo, pabėgo iš 
Balstogės ir pusnuogi, išbadė
ję atvyko į Kauną. J ie visai 
apiplėšti, aptaisyti tįk senais 
skarmalais. Nuo Vadovicų li
gi Balstogės 7 dienas juos ve
žė uždarytuose vagonuose, nei 
karto iš jų neišleidę; ir duoda
mi per dieną viso maisto pusę 
svaro duonos. Balstogėje Len
kai sumanė padaryti "karan
t iną" nors mūsų vyriausybė 
visai to iš jų nereikalavo. Jų 
"ka ran t i na s " — tikra žmonių 
žudymo įstaiga. IŠmaudę karš
toje pirty, uždarė veik pus
nuogius žmonets į vasaros ba
rakus, kur daug tuojau apsir
go plaučių uždegimu. IŠ 500 
išvažiavusiųjų iš Vadovicų be
laisvių arti 100 jau mirę. 

' 
Dvarų nusavinimas. 

graphic Society rašo, kad 
Amerikos gydytojai taip vei* 
kiai išnaikino juodą marą 
Filipinuose,kaįp ir geltoną dru 
gį Kuboje. 

Juodas maras pradėjo bai
siai plėstis Maniloj 1899 me : 
tuose ir iki 1901 metų taip 
į s i ga l ė jo , k a d n e t b u v o p a v o 
j a u s i š n y k t i g y v e n t o j a m s . Me-
tuose 1900 net 199 žmonių 
mirė nuo šios epidemijos, o 
1901 metais 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 su na
minėmis žiurkėmis.Visiem« bu 
vo suteikiama slastai fr nuo
dų. Pagautas a r nunuodintas 
žiurkes valdžia pirkdavo ir 
dovanos buvo skiriamos, idant 
tokiu būdu gyventojams pa
kėlus upą. 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 ižgaudinėjimu ir bak
terijų tyrinėjimu pasisekė li
gą išnaikinti. Namai ir vietos,^ 
kur žiurkės veisėsi buvo ju
kinamos ir išlaistomos vais
tais. Taip į kelis metus laiko 
pasisekė išnaikinti beveik vi
sas žiurkes. Tada ir epide
mija prapuolė. 

i — _ 

PIRKITE 
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ANTANAS VAIČIULIS 
33 metų amžiaus, mirė Nedėlios vakare, 9 vai. Paėjo 
i& Kvėdarnos par. Kauno gub. U moty išgyveno Ame
rikoje. Lietuvoje paliko gyvus: tėvą, viena brolį ir tr is 
seser i s . 

Palaidojimas bus Seredoje, 1 d. Gruodžio iš namų 
3142 W. 44 Place į I^ekaito Prasidėjimo parap. baž
nyčia, o iš ten i šv. Kazimiero kapines. 

Pažįstamus prašome į laidotuves. 
Nabašninko kaimynai; 

Kazimieras Raudonis, 
Antanas Toliušis. 

Tik ką gautos Knygos iš Lietuvos. 
Senovės Istorija - \ 
Vidurinių Amžių Istorija 
Vanduo 

S-

Žmogus ir žmonių giminė 
Jėzus Kristus — Dievas 
Vyskupas Antanas Baranauskas, 
Apie Dūšią 
Ugniakalniai ir žemės drebėjimai 
Apie žmogaus sutvėrimą 

. 

Pasaulio pradžią 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS 

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 indomus. 

Angliškoji spauda dainai 
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. 

Chicagos 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 armisticija su Vokietija. 

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

Drabužių kainos šiandie ly-
giois Lapkričio, 1918 m., ka i 
noms. 

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

Tai kokia abelnoįi pragyve
nimo padėtis. 

Viąokiems daiktams kainos 
nelyginant kaip kokia liga. 

Einant Steigiamojo Seimo 
įstatymais čia prasidėjo kuni
gaikščio Vasilčikovo 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 įgaliotinio žinią. 
Pavasarį tie visi dvarai bus 
parceliuojami ir dalinami ka-
riokiams. 

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

1. Trakų apskr., Sumeliškių 
valsč. iš Juozo Tiškevičiaus į-
pėdinių Lelivo pal. apie 20& 
deš, ir Polionijos pal. 100 deš., 
o viso 300 dešimtinių be įso^ 
dinto miško, daugiau ar ma
žiau, kiek bus rasta matuo
jant. 

2). Kaišedorio valsčiuje iš 
Boleslovo Romerio įpėdinių 
Kamenkos pal. 100 deš., dau
giau ar mažiau, kiek bus, 
rasta matuojant. 

2. Biržų apskrity, Budbergio 
valsčiuje iš Juozo Budbergio, 
valdančio apie 874 deš. žemės 
Pačeraukštės I I I pal. 165 deš. 
ir Aleksandrynės — 97 deš., 
6 vįso nedaugiau 262 deš. 

Liet. Inf. Biuras. 
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Žemės turtai 
-r 
Jurose . 
Bažnyčia ir Kultūra 

> Apologetika 
Lietuvos Atgijimas 
Apie Orą. 

Kiekvienos šių knygelių kaina 25c. 

• 

/ 

Zoologija — Geručio I t. '. 1 
Zoologija — Geručio I I t. . . . . . . . 

$3.00 
$3.00 

(skyrium po vieną neparsiduoda) 
Krikščionis žydų Talmude , 
Idealas ir Jaunuomenė 
Lietuvių Kalbos Sintaksė \ 

Tikybinio Turinio. 
Jėzaus Kristaus Gyvenimas 
(šventosios Mišios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ - » . . . . . 

Šventųjų Mūsų Globėjų Gyvenimas . . . . . . . . . . . 

50c. m. 
76c. 

60c. 
45c. 
50c. 

Sveika Marija .' 25c. 
Jėzaus Kryžius — Verkiančių Paguoda 00c. 
Sveika Karalienė . . . . • ) . . 60c. 
Trijų Dienų Rekolekcijos .f.. 40c. 
Betlejaus Balsai (Kalėdų giesmės su gaidomis) . . 25c. 
Keturios Evangelijos vienoje \ •• 
Dvasia Šv. Pranciškaus Salezo 75c. 

"DRAUGO" KNYGYNAS. į 
Avenue Chicago, Illinois. 
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Liet. Atstatymo $en~ • 

rovė gavo iš Lietuvos g 

daugybę naujausių kny~ | 

gų: eilių, apysakų, kai- | 

ba-mokslių, mokslo rank | 

^ vedžių, chorams gaidų, | 

! vaikams knygelių su spal 

S vuotais paveikslais, ir tt. 

JUODO MARO NAIKINI
MAS FILIPINUOSE. 

i 
• i 
• i 

Pažinkite Liet. nau-

• jausią literatūrą pasipirk-

dami šių knygų sau ir 

J apdovanodami jomis sa~ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiifiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiniifiiiiitiriiiiiiiitifiH 
s 
- Phone Boulevard 4t l , * 

Ashland Jewelry Music Store 
Specijales Columbia E 2 Grafa-

nbla su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 
Grafonola su 12 rekordų $56.50. 

•F 

Cash ar ant išmokesčio. Naujausi lietu
viški rekordai. 

l>id<-liame pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, deimontai, žie
dai ir kiti auksinai dalykai. 

4537 So. Ashland Avenue 
i Chicago, U. 
Tiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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HA. VILKAS ir B. KAZANAUSKAS S 
• REAL ESTATE J 

Turime daug įvairių namų ant pardavimo norin- • 
tieji įgyti savo nuosavą namą reikalaukite nuo mūsų J 
pilno surašo. Priduodami savo vardą pravardė ir ant- ^ 
rašą per pačta. Skubinkite pasinauduoti iš progos, nes • 
namus parluodame labai greitai mus prieinamos kai- • 
nos. Norintieje parduoti namą ir gi kreipkitės pas J 
mus, o mes patarnausime teisingai. Mes taipgi apsaugo- p 
me namus ir rakandus nuo ugnies. Pinigus siunčiame • 

_ i Lietuva pagal dienos kurso. Pinigus skolinama ant • 
m vo gimines, pazjstamus ir Į - ^ mm^Mo i r a n t 6 % nuošimčio. • 

• draugus Kalėdų ir Naujų Į • m K A S & KAZANAUSKAS CO. g 
Metų šventėse, • • 2242 W. 23 Place Phone Canal 1068 • 

•••••••••••••••••••••••••••••••I 

diena. ? e t jų nuslųgimui rei
kalingas geras laikas. 

(Prisiųsta iš Am. Rau4. Kryžiaus) 
Kartais atsirandant apleis

tose vietose juodo maro atsi
tikimų, daug pagelbės brošiuT 
rėtė išleista National Geogra-
phic Society, kur, aprašyta, 

Pakyla staiga, su valanda, su J kaip Amerikos gydyjbojaį iš
naikino šį marą Filipinuose. 

Pranešimas į National Geo-

i 
• 

• 

I 
8 

LITHUANIAN j 
| DEVELOPHENT [ 
! C0RP0RATI0H S 

..'. « • • i » i i 

I New York, N. Y. 
I į 

.1 

= = 

ATSIŠAUKIMAS 
j visus Lietuvius tarnavusius Amerikos karuomenėje. Brolau mes 
ireral žinom katd Lietuvoj kare. kad mūsų Broliai kariauja iki pas
kutinėj su daug galingesniu priešių už mus, 
O KĄ MES VEIKIAME, m KAIP GAJLIME SAVO BROLEM PA

DĖTI? 
Stoti jų eile mes negalime, Taigi nots g#vo balsu gelbėkime 

Kad aptarus kaip ir kokiu būdu mes gaJime gelbėtu Visi Lie
tuviai tarnavę Amerikos karuomenė karės laike. 
Susirinkyti į J. J. Eserskio svet. 4600 So. Paulia* St. 

ūtajrtfiiike 7 vai. vak. Lapkričio (Kov.) 30, 1020 
Kauk Jaučiate* Ueluvt*. Tarnavę karuonveuei, ir gyvenat* Town 

or Lako apyganlbj. Visi privalote susirinku Ltarninka vakare I 
J. J. Ezcrskio svet. 

Kviečia s, L. A: Kareiviu i-ma kuop*. Komitetas. 
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MELROSE PARK. ILL. nesirodė. Sugryžę vyrai sa
kė, k'ad Lenkė išėjus pasakė, 

Ke tur i metai a tgal katal ikų 
priešai buvo socijalistai. II-
gainiu jie visai išnyko iš 
Melrose P a r k ' o , Visiems mel-
roseparkieciams y ra žinoma, 
kad socijalastų pozicijas su-
t ruškino Liet. Vyčiai . Be to, 
Vyčiai turėjo stiprų chorą 
kurs sutar ime darbavosi Tau
tos ir Bažnyčios naudai . 

Vėliaus vienas sumanė, ki 
tas pa ta rė sudary t i armonija 
ir veikti su tar t ina i su Vyčiais. 
Bet t ie pa tys sumanytojai 
stengėsi Vyčių chorą pakrikš
tyt i bažnytiniu choru. Niekas 
tam nesipriešino, nes Vyčiai 
ir Bažnyčia išvieno veikia. 

Vėliaus tas pa t s " a u g š t o 
mokslo v y r a s " savo agitacija 
sudarė L. P . Sąjungą, a r o a 

VaNtybinf fondą. Kokią nau
dą t au ta i atneš t ie " K ū n a i " , 
tai surrku pasakyt i . O partijai 
gal i r daug . Tiek apie tą są
jungą. 

Krumenas 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 
VaSkevičiutė B 50.00 

jog jo nėra. Aišku, kad Jas in-
kas buvo pasislėpęs. 

Išėjęs kun. Slavynas sakė, 
gal kas iš publikos nori stoti 
Jas insko f ieton i r gint i jo pu- Laukžemis A £0.00 
sę, o nurodyt i blogus manojTrečiokas A 50.00 

Balnius J >. 
Bušniauskas T 
Radzevičienė P 10.00 

50.00 
5.00 

ČIONAIS TAVO PROGA 

Reikalingi pardavėj ia i : Del 
specialų distrijctų Chicagoj 
pardavinėt i " M a l t E k t r a e t " . 
Gera mokestis del vyru kurie 
nori dirbti . Atsišauki te arba 
rašyki te tuojaus 516 E. 28 
Street. Klauskite Mr. A m d t . 

Prae i tame rudenyje tas pats 
asmuo atgaivino savo mirusią 
armoniką ir su savo pagelbi-
ninku varė plačią agitaciją 
prieš Vyčius. Norėjo armoni-
kon įrašyti visas mergaites. 
Sykį, l iepiant inicijatoriui, 
jo- pagelbininkas paklausė 
vienos jaunos solistės, 
p-lės F . K.? a r sutiktų ji eiti 
prie armonikos ir žavėti vi
sus savo gražiu balseliu. Mer
gaitė a tki r to . Sako: " K o k i a 
čia armonika, kas ją išgalvojo. 
Aš eisiu prie Vyčių" . I r nei 
viena mergai tė nesirasė prie 
tos armonikos. Kada pagelbi
ninkas apie ta i papasakojo 
savo bosui, tas supyko. Mėgda
mas save augštai kelti, o ki
tus žeminti, po to jis savo 
šalininkų tarpe bažnytiniame 
chore ėmė varyt i slaptą agita
ciją. J i s sukvietė slaptą choro 
susirinkimą ir būdamas jo 
pirmininku įnešė, kad už įžei
dimą jo ir armonikos, reikia 
tas mergaites išmesti iš choro. 
Sumanyta , padaryta . P-lės F . 
K. i r j ^ s draugė O. K., pasi
žymėjusios solistės, iSme 
iš choro. 

Kas bus toliau, tai aišku. 
Visi rimtesnieji armonikos 
nariai vyrai pasi t raukia. Reiš
kia, armonika žlugs. 

Taip-pat bažnytinis choras 
jau skirstosi. Sekmadienį, Lap 
kričio 14, 1920, jau ir Mišių 
negiedojo. Be,t mandruoliai k u 
nigui pasakė, buk vargoninin
kas serga. Nieko nežinodamas 
kunigas tą ir paaiškino. 

Vyrai , netylėkime ir neklau
sykime daugiau tų, kurie nori 
gr iaut i geras įstaigas, o užves
ti laisvamaniškas. Susispietę 
po L. Vyčių vėliava veikim 
taip, kaip ir p i rma. Visi dar
ban! 

Vienas iš tėmytojų. 

darbus, bet tokio nesirado. 
Tada kun. Slavynas nupiešė 
bambizo Jas insko darbus, pa
rodė kopijas iš Scranttfn, Pa., 
kur jis buvo areštuotas del 
suvedžiojimo 16 metų mergai
tės ir nedavimo užlaikymo sa
vo dukrelei, nes teisėjo akyse 
prisipažino, kad tai jo esanti. 
Kun. Slavynas parodė visas 
kopijas i r buvusio teismo. 
Sakė, kad bambizas Jas inskas 
nestojo į diskusijas, nes su
prato, kati turės atiduoti kun. 
Slavvnui tuos 25 dol., kuriuos 
jis pa ts buvo žadėjęs duoti 
(Žiūrėk " K e l e i v i o " 36, 8 d. 
Rugsėjo, 1920 m.) ir savo pra 
kalboje Uni ty 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 
tą visa prirodė. 

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

H. Nervich. 

20.00 
10.00 

r 
. . . . . . . . . . . . 

Heyer F. . . 
Matulionis J. 
Daukšys J ^v. 
Norbutienė U 5.00 

(Pabaiga bus) . 

50.00 

N 

SVETIMKALBIŲ SPAUDA. 

(Prisiųsta i§ Am. Raud. Kryžlaub) 

Prog. Eaemus B. Anderson, 
Nonvegų kilmės, buvęs Suvie
nytų Valstijų pasiuntinys Da
nijoj, " T h e Capitol T i m e s " 
leidinyje, Madison, Wisconshi 

Reikalingi geri Carpenteriai $10 į 
dieną už 8 vai. dienos darbo. Gali 
atsišaukti tik geri Carpenteriai kurie 
supranta darbą. 

J. A. Jokantas ,~ 
3934 RockUell St .Tel . McKinley 6277 

Taieskau savo brolio Povilo Petro-
ho ir pusbrolio Antano Petronio 4 
metai atgal gyveno Connellsvile, Pa. 
Dirbo mainose ant Trotero. Jei kas 
žinotuni/et ax jie patys malonėkite 
pranešti šiuo adresu, busiu labai dė
kingas. 

Jonas Petronis 

i , » ! • MI • • • *m 

^ 
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A. PETKAUS S. 

A. PETRAT1S & CO. 
Mortgage Bank 

REAL I»TAT»- -nr8tJRA*CB 
European American Bureau 

Siunčia Pteigns, Parduoda 
Lalvokortet 

If OTAR1JT «A8 
800 W. Stoto S' \ Cmtmg*, BL 

Telephone Boulevard 911 
! • » • • ! • • • • • • • • • • • • » i 

- ? = , = = ? 
i 
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I I II Ha m ii ton Aveiiuc 
Graiul Rapid.s Mteh. 

ANT PARDAVIMO. 
2 flatu mūrinis namas su baise-

mentg. furnaee šilumą, elektra. Ran
dus neša $so. Kaina $6 500. gaukite 

F. AD. RJCHTER & CO., 
Xew York. 

Gerbiamieji: . 
Aplaikiau Bambino, kuri man siuntete"* 

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

Pr i j ėmęs kelias dozes, jis miegojo per 
visą naktį be prabudimo ir dabar jau 
nereikalauja daugiau užmigdymo liūlia
vimu. * 

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

Aš patariu visiems savo 
Vv.tct: šitą stebuklingą gyduolę. 

A. K. Philadelphia. 

draugamą^ 

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

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

Kuckwell 
_ 

NEWARK, N. J. 

Newarko Lietuvos Bonų Par
davinėjimo Stoties. 

esto* 

ROCKFORD. ILL. 

/• 

S}^rUo 31 d. rockfordiečiai 
buvo įrengę diskusi jas: kata
likų kunigui su nezaležninku 
bambizu. Diskusijose turėjo 
būti išparodyta, į kokias^klai-
das Lietuvius katal ikus trau
kia nezaležninkai. Žmonių pri
sirinko pilna svetainė. Disku
sijų vedėjas Gribas *atidaiv 
vak. ir paaiškino pifblikai, kad 
katalikų kun. Slavynas yra 
atėjys, bet nezaložninko Jasin
sko nėra ir klaupė publikos, k$ 
daryt i . Susirinkę žmonės nu
tarė išrinkti 3 vyrus, kad va
žiuotų atvežti nezaležninką B. 
Jasinską. Taip ir padaryta . 
Vienok tB. Jas inskas visai 

Surinktos aukos Lietuvos Ii uo
gavimui iš po Lenkų "globos". 

Aukojo: 
Malakauskas J $100.00 
Strungis A 60.00 
Podžiunaa K * 51.00 
Šimkiutė O 50.00 
Gumaunkas J. 100.00 
Jasaitis P 122.00 
Žemaitis J 100.00 
Petrauskienė D 50.00 
GapSienė U 60.00 
•Junčias J 50.00 
Punčinskienė A 50.00 
Jokuzaitis J 60.00 
Sprainis J 50.00 
Mickevičius J 51.00f 
Jasaitis K * .'. 60.00 
Strungiutė T '50.00 
Agetas S 60.00 
Staniulis B 50.00 
Jankauskas J 10.00 
Anibrozevičius V. 20.00 
Patapąs A 20.00 
Kralikauskas J. 10.00 
Budenas J : 10.00 
Radzevičius A. 10.00 
Vaškas K , 60.00 
Elscika P 60.00 
Petrenas 1 10.00 
Andriškevičius V 10.00 
Kulvinskas K 120.^0 
Lesauskas J 70.06 
Dr. Staknevieius J 60.00 
Škėmienė 0 50.00 
Valickas V 10.00 
Šilinskas A 10.00 
Venckus V. . . • 20.00 
Similiauskas V 10.00 
Barusevičius V 10.00 
Suvilas A 10.00 

rašo: 
" M a n o nuomonė, pasiremiant 

tuo, kad mes esame žinovais 
keletą kalbų, t a t daug priduo
da mums kul tūros pirmeny
bėje. Žmogus, ž inant is t ik vie
ną kalbų, gyvena naiųe tik su 
vienu langeliu ir mato tik 
vienų pusę. # Žinantis keletu 
kalbų, žiuri per keletu langų ir 
mato daug plaėiaus. 

"Goethe , garsusis poetą*: ir 
filozofas, teisybę išreiškė sa
kydamas, kad žmogus nežinan
tis svetinių kalbų mažai ką 
^supranta ir apie savųjų. 

"Nepersenai Senatorius King 
padavė naujų įnešima Senato 
sprendimui, kad pašalinti nuo 
antros klesos krasos leidinio 
visus laikraščius j r ."žurnalus 
svetimose kalbose. Tas įneši
mas tapo referuotas ir spren
džiamas keletu kar tų , bet b« 
pasekmės, J e igu Imtų ta i nus
pręsta, ta* labai pakenktų sve
ti mkalbių spaudai, nes kiek
vienų atskirai vynioti ir siun
tinėti užimtų begalo d a u g lai
ko ir krasos ženkleliams kaštų 
nei" viena spaustuvė neapsi im
tų padaryt i . 

"Knib inė t i ir įtarti svetim-
kalbius a rba jų vaikus y ra 

Ant pardavimo medinis namas, 
salfunas su fixtures po num. 3200 
Auburn Avc. Atsišaukite 

2956 Lyman Str. 
9 

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

2844 W. 38-th St. 

PAGAR8INTMAS. , 
Vi dyka tik per 30 dienu duosim 

dailu sienini kalendorių ir 12 ituku 
kuris prisius orderi $1.50 ant 
knygos del gaminimo valgių ar 1 
dol. ant kitokiu knygų. Jdėk markė 
ui 2c. Del atsakymo aplaikysit pa
aiškinimą. Adrefcuok: 

jf. Yom^cvičiua 
Box 68 Liawrcnce, 

Tel. Yards 6664 Drover 8448 
Dr. V. A. SZYMKEVICZ 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akušeras. 

S208 S. Halsted St. Ohicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—J ir 
«—8 vakare Ned. 1 0 — l l 11 ryto. 

it 

» - . m m m mtm |C 

Telefonas Boulevard f 1M 

DR. C. KASPUTIS 
, DENTISTAS 

38S1 South Halsted Street 
Valandos: •—11 A. l t . , 

1—4; 1—% P. M. 

B A M B I N O 
Vaikai rnyll ji! Jie nori jo daugiaus! 

Tikrasai turi Bambino lėles paveikslą ant po kelio. Neprijimk pamėgdžiojimų*. 
50c. butelis vaistinyčiose arba 60c. su prisiunitimu, užsisakant tiesiai nuo: 

P. AD. RiCHTER k C0., Bu.. Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. T. 
I 

% » » » » » * » » » » • • • • • • • » • • • • » » i t 
Tel. Harrison ««88 

DR. L C. BORLAND 
209 8. State Str. Kamp. Adams 
Valanda 1 iki 4 po piet. Nedel. 10 
vai. iki 12 dieną. 

Iiietuvis perkalbėtojas 
• Sered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 1Ž 

H - -Į l l f l l l l l l I • I III I' • I I 

> ^ l l i i m i 

' Phone Cieero 6963 ' 

DR. A. P. GURSKIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4847 \V. 1 -11 h Street Oor. 49th A ve. 
Cicero, Ui. 

>a l . 9 išryto iki 9 vak. Išimant 
Kedėlias ir Seredaa. 

DR. S. BIEŽIS. 
METUV1S GYBYTOJAS 

IR CHIRI RGAS 
1301 West 2Snd Street 

Tel. Canal 0£2l 
Res. SI 14 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4t88 

CUNAROLINE 
Tiktai per 9 Dienas į 

HAMBURGĄ Ui LIEPOJ 
Per Anglija 

S. S. AQUITANIA Gmodžio 14 
Trečia Klasa kainuoja 

Hamburgą $125.00 
Liepoįu $145.00 

Pr idedama $5.00 Karės Taxn. 
Yra lokalis agentas Jnsų mieste. 

^?i|3B£^ 

lokalis agentas Jnsų 
Nueik pas ji. 

t 
*Xz 

Dr. L E. MAKARAS 
Ltetuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas lOftOO Ko. Miciiigan A ve., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet. 6:80 iki 8:30 vakarą. 
Residencija: 10528 Perry Ava, 

Tel. Pullman S48 
&? 

. . . . . . 

-

. . . . . . . . . 

i . . . . . . . 

5.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

Jucins V. . . 
Sprainis J. . 
Akialis M. . 
Petrauskas I. 
Dvareckas M. 
Savickas D 
Škėma J 110.00 
Belevieius A 5.00 
Kralikauskienė M / . 100.00 
Miškunienė B 55.00 
Kalantaitė S 10.00 

10.00 Vasiliauskas J 
Valisiukė A 5.00 
Laukzemienė E ^ 5.00 
Gečis S 110.00 
Globis J . .'. 10.00 
Karvažinskas M ^.. 10.00 
Brazas J 10.00 
Kulikauskienė O. . . [ 10.00 

dideli*' Amerikonu klaidi}, anot 
Prof. Kaemus B. Anderson. 
Stat is t ika rodo, kad ir pM 
svetimkalbius randasi nema
žiau patrijotizmo, ka ip pas A-
merilionus. 
i4Amerikoje randasi apio 1500 

svetimkall)iij spaudos leidinį y, 
turinčių apie 8,000,000 ciL-ku-
lacijos. Šitie leidiniai spaiifrjdi-
nami 23 įvairių tautų pasie
kiant beveik kožmi valstijų A-
merikoje. J i e skaitomi svetim-
kalbių ir jų eion audusių \ii\-

" Š t a i kur reikia atkreipt i 
Amerikonų domę. Nedaugiaus 
kaip 4% šių leidinių randasi 
soeijalistiškos, koniunistiškos 
arba I. W. W. pakraipos, bet 
tik apie 1% tikros raudonosios 
pakraipos, t. y. radikales . To-
del-gi 99% svetimkalbių spau
dos randasi iš t ikima Ameri
kai, o 96% priešsocijalistiška. 
Tdant aiškiau nurodžius, 16 ifc 
šių 1500 leMinių y ra radika
liai, o 5 iš tų 16, spausdinami 
Žydų kalboje. ' 

i 

"Didžiaus i radikalų leidi
niai, turintieji milijonus 
skaitytojų y r a Anglų kalba 
spausdinami. Vien t ik "AĮ> 
peal T o Beason" , spausdina
mas Kansas valstijoj, tur i 
daugiaus negu milijoną skai
tytojų. Žinoma, gali rasties at-^ 
sitikimų, kur prasilavinę sve
timtaučiai Anglų kalboje šiose 
spaustuvėse randasi kaipo dar
bininkais a rba gal riet' ir 
koKs kačpo r e d a k t o r i u s / ' . 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1616 W. 47th St. Tel. Bonl. 169 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 

vak. Nedel. 10 Iki 12 ryta. 
Res. 2914 W. 4Srd Street. 

Nuo ryto iki piet. 
TeJ. McKinley 26S 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORRJS 

Patarnauju laidotuvėse kepitfattftia. M-
kale meldito atatsaukti. • mano 

uftite užganėdinti. 
2S14 W. 28rd PI. OhitagTi, BĮ. 

Tel. Canal 21M 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. VezelSs 
L.IETUVIB DENTISTAS 

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

arti 47-tos Gatvės 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 6149 So. Morgan St. 
Kertė S2-ro St., Obleago, UL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO TA1ANDOS: Nuo 19 ryto 
iki 2 po pietų, nuo 6 iki 8 valaar 
dą vakare. 

Nedėliomia nuo 9 lkl 2 po piet. 
Telefonas Yards 687 

&*, 

\rs LIQUI_ 
EAJTr^ QUtCKLY 

PAPUDINE 
^ ^ PAMĖGINK 

10c-30c 60c Buteliai a r Proškel 
LABAI GEROS DEL 

GALVOS SKAUDĖJIMO 
i 

; t » * * • » » • • * < . 
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§ NEPAPRASTA PROGA 
- Mes esame priversti atiduoti už Storage Chargea 
Dvidešimts mūsų aukščiausios rųšies ^ctorolas vertas 
iki $300.00 už taip žema kaina 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 nematė, nes tikrai 
gailesites, nes tai gal vienas tokis atsitikimas gy
venime. Atsiminkite tiktai $35.00 už augstos 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 butų, 

jįajjm nes mums vieta yra reikalinga. Jums apsimokės at-
Tiktai $35.00 v a ž i o t i nežiūrint kur Jus'gyvenate. Pristatymas Dy

kai, mieste ir apielinkėj, taip-pat siunčiame C. O. D. 
Atdara kasdiena iki 9 va*, vakare. Nedėldiomis nuo 6 Iš ryto iki 4 
po pietų. Liberty Bondsus priimame. 
NATIONAL STORAGE CO. 2028 S. Ashland A ve. Oor. 21-th St. 

Itiiiiiiiiiiiiiitiiiifiiiiiiifiiiiiiiiiiiitiiiiiiiifliiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiftfliimtfmi 

Phone Seeley 7439 
DR. I. M. FEINBERG 

Gydo specialiai visokias vyro; ir 
moterį} lytiškas ligas. 

2401 Madison St.. kampas Wcs 
tora Avc., Chicago. 

Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak. 

i i 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas DidmiestyJ 
29 So. La Salle Street 

Kambaris 816 Tel. Central 8684 
Valandos: 9 ryto iki 1 po piet 

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2652 
Valandos: nuo 4 Iki 6 po piet ir 

nuo 7 iki 9 vakare 
' = = • 

i 
r^j? 

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

Tel Canal 2118 
Talandos: ^0 ryto iki 8 vakarą 

Gyvenimas 
3811 W. 43rd Str. , 

Tel Prospect 846J. 
\mmtmmmnmmmmmmmnmtmm-

iiiiiuiiiiiiiiiiiiuimiiiiiuiiimimiHiimiii 
ŠTel. Canaf 267 

I DR. C. K. KLIAUGA į 
3 • LIETUVIS DENTISTAS = 

1821 So. Halsted St., Chicago, 111.= 
Kampas 18th St. 

Valand\: 9—12 rytą, ir 2—9 vak.= 
IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIlllHlllllimtIIIIIIIM 

fflc — 

[y 

rSSž 

TelefMUM PuUmiin SM2 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 So. Michigan Avenae 

Ko«eland, UL 
VAFJlNDOSi © ryto lkl 9 

Del. Pullman 849 ir 3180. 

Phone Canal 257 

OR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
, 1821 So. Halsted Street 

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

M ' * " " * • • ! • • » • • » • 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ELLHfOB9 
Telefonas Yards 50M 

Valandos: — 8 ik! 11 iš ryto: 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mia nuo 5 iki 8 vai. vakarą 

•-g':Hggaaaga?*38ac:.:aAgs5 
a=sae 

l « « » » » > l 
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OR. CHARLES SEGAL 
Perkalė savo ofisą po niaa> 

4729 So. Ashland Avenue 
SpeoiJaUatas 

DŽIOVŲ, MOTERŲ iv VYRŲ LIGT 

Valandos nuo 10 iki 12 laryto; » 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 lkl 8 
vakare. Nedėliomts 19 lkl 1. 

Telefonas Dresel 9880 

^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 

S Automobi l ia i 
• 

S Lit i u VUS GYNIMAS 
Blogas sifisisiekimas t rukdo Lietuvos gynimą. 

Žaibo grei tumu reikia susisiekti, susinešti su įvair iais 
centrais. Geresnieji arkliai paimti "Geležiniam Vil
k u i . " K a i p žuviai vandens, ta ip Lietuvai reikia au
tomobilių. 

Amerikiečiai, šarvuodami "Geležinį Vilką," pirk
dami šautuvu, prisidėdami pr ie steigimo Perkūno ar
tilerijos ir Erel io oro laivyno, įtaisykite Lietuvos gy
nė j ams.ąutomobilių. 

Lietuvoje geras automobilius kainuoja $1,000. A-
merikiečiai, sudarinėkite tukstantiues, kablegramu at 
siųskite į Lietuvių,JPrekybos Bendrovę Kaune i r tą 
pat dieną automobilius bus inteiktas nurodytai orga
nizacijai. 

Intaisyki te automobilių Lietuvos Gynimo Komi
tetui, Šauliams ,Krašto Apsaugos ministerijai, gene-
ral iam štabui, Lietuvos Raudonajam Kryžiui it t t . 

K u r i kolonija pirmutinė intaisys automobilių Lie
tuvos gynimo organizaci jai! 

Tame reikale susižinokite su 

Lithuanian Sales Corp., 
( L I E T U V I U P R E K Y B O S B-VĘ) 

414 W, 8roadway, Se, Boston, Mass. 
Lietuvių Prakybos Bendrovės šėrininkai ypač pr i 

valėtų visose kolonijose šitame reikale pasidarbuoti . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • M I 9 H H H H I 
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D R A U G A S Trečiedieaoifi, Gruod. 

EM ^ Į g ^ M p • • > • • • • > • • • • • w"̂  • • » » • • • » • » • • • • • • • • • • • • * * • • • _ • { 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 
/ ' 

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

Ketvirtadienis, Gruod. 2 d.. 
Sv. Paulina. 
n 1 - — L ^ eaega 

IŠ NORTH SIDE. 

Lapkr. 7 vd. Lab. * Sąjungos 
6 kuopa laikė susirinkimą, 
kurian\e apkalbėta daug svar
bių dalykų, k.\a. apie Pirmą
jį Lab. Sąjungos seimą, kuris 
bus Gruodžio 5 ir 6 d., i. m., 

- apie prakalbas, kurios jau į-
vyko Lapkr. 14- d. Kalbėtojam 
buvo pT /ucevieia, kuris nuo
sekliai išdėstė Lab. Sąjungos 
uždavinius ir ragino visus pa
tapti jos nariais. Pabarei* iri 
kitoms kuopoms surengti ko
kias prakalbas ir pakviesti 
kalbėti p. Jucevičių, 
. Bazaras Lab.. Sąj. 6 kuopos 
bus-Advente (Gruodžio 19 d.), 
Dedama pastangos, kad ..ta 
pramoga pavyktų ir padarytu 
naudos. 

Todėl kviečiu nortlisulie-
• 

eius p r i s idė t i p r i e L a b . Sąj . 
6 k p . b a z a r o k a s k u o g a l i : au
k a a r b a d a i g t a i s , k a d konia-
ž iaus ia tu da ig tų re ik tą p i r k t i . 
A u k o j a m u s d a i g t u s g a l i m a a t 
nešt i klebonijom (teist iną, k ad 
visi auko to ja i i šanks to suneš
t a savo a u k a s , k a d tok iu bu-
d u komis i j a žinotų, kiek i r 
kok ių da ig tų re ikės d a p i r k t i . 

A, Nausėda. 
v 

PRANEŠIMAS. 

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

dirvoje. 
Poseiminis apskr. susirinkimas 

buvo šauktas jau net tris sykius, 
bet nei vienas iš jų neįvyko. Ko
dėl? Todėl, kad kp. neatsiuntė 
atstovų, č i a vėl klausimas kyla, 
kodėl? Todėl, kad esame apsilei
dę. Apsileidę ne vieii Sus. 'harMai, 
bet ir valdybos tų kuopų, kurios 
priguli prie 1-mo Apskr. Sus. L. 
R. K. A. 

Negalima pateisinti nei kai-ku-
riuos darius apskr. valdybos. Jų 
nerangumas veda apskritį prie 
nejvykinimo susirinkimų. 

Praneša laikraštyje beveik ke
turiais žodžiais, kad bus apskr> 
sus. To vieno mažučio praneši
mėlio ir gana. To pranešimėlio 
Sus. nariai negali nei patėmyti, 
nes tai nėra Sus, organe, kurį vi
si nariai skaito, bent jau priva
lo skaityti. ' \ 

#Negana to, kad taip garsinti 
susirinkimai neįvyksta. į juos. ne
susirenka kuopų atstovai, bet dar 
apskr, valdybos nariai, kurie su
šaukia sus. ir patys neateina. 
Turbūt, jie reikalauja, kad juos 
kas nors speeijaliai užprašytų į 

IŠ VVEST SIDES. 

nes yra galima, tik reikia noro. 
JDu paskutiniu susirinkimu prieš 
"Seimą buvo labai skaitlingi^ Su
prantama, kiekviena kuopa norė
jo, kad sumanymai bei įnešimai 
butų Seime priimti ir vykinami. 
Seimui praėjus netiktai besisten
giama toliau veikti, bet ir. neuž
baigtą darbą nesirupinam už
baigti. 

Seimas buvo Birželio mėn. Da-
bar-gi Lapkritis, o mūsų kuopų 
ir apskričio nariai nesirūpina su
žinoti apie finansus, pasekmes 
trijų šeiminių vakarų. Man iš
rodo, kad mums prisieis seimo 
darbą baigti kitą metą, o gal, 
jei mes taip ir toliau rūpinsimės 
Sus. reikalais, tai baigsime jį tik 
tada, kada rengsimas j>rie antro 
dvimetinio seimo. 

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

j pinti, nes mūsų apskričio nariai 
j ir privedė .šeiminius vakarus prie 

nepasisekimo finansuose, nes į 
vakarus neatsilankė. 

Atsimenat, jog tuojaus po sei
mo atstovai Rytinių valstijų^ t # 
nekuriuos mūsų silpnumus labai 
išmetinėjo, nors išmetinėjimai bu
vo visai nepamatuoti ir lengva 
mums buvo į ^uos atsakyti. Bet 
dabar turime tylėti. Prie to turim 
net džiaugtis, kad negaunam di
desnių išmetinėjimų nuo kurių 
jokiu būdu negalėtumėm išsiaiš
kinti. Tat pasijudinki m ,bent kiek 
visi nariai ir kuopos, iškalbo iš
rinkime atstovus \ apskričis susi-susirinkimą. Tas tat ir yra dide 

lis mūsų apsileidimas. Neabejoju, rinkimą. Sekanti* ir paskutini* šių 
-kad tokie mūsų apsileidimai daro meių susirinkimą* turi įvykti 
J)lėdį apskričiui ir mūsų garbin
gai organizacijai. 

Tad kuopos, prigulinčios prie 
4-mo apskr., a r ilgai taip bu*? 
Ar ilgai apsileidimas ir betvarkė 

Gruodžio 12 d., 4 vai. po piet, Šv. 
Jurgio par. svetainėje, onf 32nd 
Place ir Anfturn Ave. (Bridge-
porte). Tas susirinkimas bus 
priešmetinis, turėsime išsirinkti 

mumyse viešpataus? Žiūrėkite į apskričiui naują valdybą Jcitiems 

Ivapftf. 14 d. Apšvietimo Bro
lių dr-ja laikė sų>i rinkimų. 
Apsvarsčius reikalus narys A. 
Aitutis įnešė, kad narių tarpe 
butų padaryta litrosa kolekta. 
Z. Kūkalis pasakė trumpą 
prakalbėlę, o raštininkas Staš-
kus, ragindamas narius aukoti 
tėvynės gynimui, kiekviename 
draugijos susirinkime žadėjo 
aukoti po 2 dol. Jei visi na
riai pasektų p, Staškaus pa
vyzdį, tai kiekviename susi rin
kime ̂ Lietuvos reikalams su
dėtume 504 dol., nes narių 
dr-ja turi 251. 

Šitame susirinkime auRojo: 
J. Dobravaisius $5.00 
M. Palonis 2.50 

Po 2 dol.: A. Kuraitis, A. 
Aitutis, F. Staškus, M. 'Mel-
dazis. 

A.- Norbutas $1.50. 
Po 1 dol.: J. Varanauskas, 

B. Levickas, A. Vaitkevičia, 
P. Lukasevičia, X. Kavaliaus-
kas, V. Balauskus, M. Dauno
ras, Z. Kūkalis, A. Butkus, A. 
Suslavičius, A. Stakeliunas, 
S. Pangonis, Z. Sabaliauskas, I 
P. BalLaukonis, F. Miltinis, K. 
Pranckevičius. 

Kitos smulkiomis. Viso labo 
$35.25. Aukos pasiųstos Lietu
vos Gelbėjimo Komitetui. 

Visiems aukotojams širdin-
.gas ačiū. 

A. Stakeliunas. 

pasaulio judėjimą."- Net ncorgani 
zuota liauctos juda, kruta, gi mes 
susiorganizavę į tą garbingą orga
nizaciją Sus. L. R. K. A. ypae 
turim veikti, nes darbo turim be
galo daug. IVrusų kuopų ir apskr. 
susiriukimai turi būti jvykinami, 

metams; baigsim neužbaigtą Sei
mo darbą ir aptarsim kitus šio 
momento svarbius dalykus. 

•Pedgi nepamirškite visos kuo
pos iSkalno išrinkti atstovus į Ap
skričio Sus., kuris bus 12 d. 
Gruodžio. s Bronius. 

TfeMYKITE 
Kensingtono Lietuviai ga

lite gauti nusipirkti ^Drau
gą" cftenraštį .pas p. 

tG. TYŠKEVIČI^ 
314 E. Kensington Ave. 

ATONIC 
iiLraaffi»i2Hii^ 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias valsta£_tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina Tisas nesmagumus 
suvirškinimo, o tas relšlda, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptlekorius. 

Tel. Ganai 6222 
DR. C. K. CHERRYS 

Lietuvis Dentistas 
2301 West 22-nd & 60. Leavltt Sts. 

Chicago. 
Valandos ff?S0 A. M. ta I I N 

1:00 P. M. ib *:00 P. M. 

Ką Padarys Tautų Lyga del Lietuvos? 
*- * r T. . T . . . . T ^ . . . . . • • • • . • • . • i i w « M » l « f t l l l l l l l l M I I H I I I I I I I t l l l l l l l l l l l l llliyHHIIIIIIIIIUIIMIUIHHIIHHIIIIIim 

MES DAR NBŽIFC«Ė 

^ .Patarnavimas kurį šis Barikaa yra duvęe/Lietuviams padarė ji didžiausiu, ir ge
riausių Valstijinlu Bankų visam Stock Y ardu Distrikte. x 

TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ LAIKO SAVO PINIGUS 
1 

lllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllltlllll 
Resid. 1130 Indepeadence Blvd. 

Telefonas Van Burea 204 

DR.U.ROTH, 
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specijalistas Moterišku, Vyrišku 

Vaiko Ir viso chroniŠkij Ilgu 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—1 po 

pieta, 7—8 vok, Nedeliomis 10—12 d 
Ofisas 2254 80. Halsted St., Cblcago 

^ Telefonas Drover HOS 
t l i l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l t t l l l l l l l l l l l l l l l l 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OfiMM ir Gyven imo vtot* 

2262 South Halsted Street 
Ant virimu Ualverml fltatt Baak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 lkl 0 rak. 

Nedeliomis nuo 10 lkl i. 
Telefone* T M i SS44 

S V. W. RUTKAUSKAS j 
> ADVOKATAS • 
S 

ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty]: 

g 29 South La Salle Street 
I • • 

Kambaris 224 
Telefonas: Central 6290 

i 
S i 

* Vakarais, 812 W. 33rd St. • 
Telefonas: Yards 4281 • 
( • • • • • • • • • • • • I l' 
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Nepaprasta Proga Išgirsti 

PRAKALBAS | 
Apie L'etuvos Atstatymą 

Feredoj, Gruodžio 1-mą d., 7:30 vai. vakare 
Šv. Jurgio Parap. Svetainėje, .32 PI. ir Auburn Av. 

_̂ "I ' _ _ . .. . y_ - • » • • • 

ftianie vakare kalbės visoje Amerikoje, žinomas garsus Lietuvių kalbėtojas— 
Oratorius Medicinos Studentas ALĖKSANDBAS RAČKUS. 

Visi išbirsite įdomių dalykų trpie Lietuvos Atstatyme. Kas gyvis ateikite ant 
šių nepaprastų prakalbi], nes dažinosite kuo dabar Lietuvai reikia daugiausiai pa
gelbėti. Išgirsite kas Lietuvai yra užvis reikalingiausia, ir kur reikia dėti savo pi
nigus kad atnešus .Lietuvai kuodaugiausiai NAUDOS, ir sau PELNO. 

Kas Lfetuvis, kas trokšta Lietuvai laisvės ir geroves lai atsilanko į šias ne
paprastas prakalbas.. Visus širdingai Itviečia KENGIMO KOMDBIJA. 

s • • 
I 
I I 

PE0PLES STOCK 
YARDS 
STATE BANKE 

/ t AR TU ESI VIENAS Ii JU? 
.-• 

JEIGU NE -- TAI KODĖL? 
Tų jausiesi taip kaip namie šioje stiprioj Valstijiuėj Rankoj. Nor<? nemoki nei 

vieno žodžio Angliškai užtat kad 

Čionai*? Kalbama Lietuviškai 

PE0PLE& STOCK 
YARDS 
STATE BANK / 

* / J 

Didysis Bankas 
' Ant Kampo 

47-tos Gat. ir Ashland Ave. 
Chicago, 

^§K 
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Kokią Kalėdų Dovaną 
Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon? | 

Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana! 1 
TAI GI NIEKO NELAUKDAMAS tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, bro- Į 

lakama, sesutėms ir giminėms kurie ii po karo nuvarginti laukia tavo pagelbės. Tau^ i 
tie keli dolieriai nieks, o jiems didele pa-gelba ir džiausma suteiksi. Taipgi priėmam 
piningus padėjimui Lietuvos Bankose sulig dienos kurso. ?S 

Čia galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus ir- drabužius Lietuvon. 
Baksus siuntimo daigtų Lietuvon galima gauti pas mųs už prieina
ma kaina. v» w 

Šį Bendrovė dabar parduoda savo serus po $6.00 viena, pasi
skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laikų serų kaina pakils. 

Važiuojantiems I-rietuvon parūpiname pa&portus ir kitus reikalingus dokumentus 
teisingai ir sąžiniškai. Už darbą garantuojame. Visais reikalais malonėkite kreiptis 
Šito adresų: ^ 

£ 
• 
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uva šaukiasi prie Amerikiečių f 
Kad arčiaus susipažinus su -daBartinhi Lietuvos padėjimu, mes visi privalome iusirinkti krūvon •£ 

Petnyčios vak., Gruodžio 3 d. 7 vai. vakare 
IN VIENA IŠ DIDŽIAUSIU TEATRU 

PEOPLES TEATRE, J l Ž f . S * ^ : 
I r išgirsti pranešimus ką tik sugrįžusio iš Lietuvos, kuris dalyvavo Steigiamajam Seime, dirbo = 

prie Lietuvos Valdžios ir dabar jisai yra nariu Liettfvos Narsuo^u Šaulių Sąjungos. Ji#ai yra gerai ~ 
s susipažinęs su s ie tuvos narsiąja armija statančib savo jaunas spėkas prieš daug galingesnius prie

šus. #isai matė ir kalbėjo su .mūsų sena Mbeiute ir yra matęs, kaip mūsų senis Tėvelis eina eilėa 
= naisios karuomenės, kad apgynus mūsų brangiąją Tėvynę nuo žiauraus priešo. Jisai yra matęs, _ 

kaiį) mūsų jauna .sesutė stoja eilėn savo~brolių fr eina in apkasus ginti brangią Tėvynę. Brolau ir E 
Sesutė, tas žmogus yra išVažinėjas po visą Lietuvą i r susipažinęs su dabartini* Lietuvos padėjimu. =j 

g Todėl jisai turi parvežęs daug naudingų žinių nuo mūsų .giminių ir pažjstajnų. Tas žmogus yra B 
S mums labai gerai žinomas, Advokatas P. Brachulis. •" r 

Kalbės taip-gi pulkininkas, kuris karės laiku atsižymėjo Franci joj , .vėHauii važinėjo po Europą 
£ ir dabar ką tįk sugrįžo i& karės fronto. Kalbės taipgi i r kiti žymus kalbėtojai, dainuos Šv. Cicilijos 
s- Choras, vadajijan^p. V. Daukšai. Prie to bus iždomi krutami paveikslai gan juokingi ir kiti iš 
3 karo laukų. Už tat maloniai esate kviečiami Chicagos ir^pielinkių Lietuviai kas gyvas į P E O P L E S = 
= TEATRĄ, kur prie gražaus programo*puikioj vietoj išgirsim įdomių dalykų ir smagiai laiką pra- E 
5 leisim. O kas labiausia, kad pasirodysim savo priešam susirinkdami in skaitlingus būrius, kad" mes £ 

užjaučiam savo Tėvynei ir. nesibijom toKio žvėriško priešo, o prie to likęs -pelnas nuo to vakaro eis = 
5- Tėvynės genimo reikalams. Atlikę pinigai bus pasiųsti in Lietuvą per Atstovybę Amerikoje j '48 va-
= landas. Visus Lietuvius kviečia skaitlingai daryvauti šiame vakare. Kvieoia, 
i - ' Town of Uke Skyrius 

bus galima gauti. Taip-gi norin- s Pastaba: Vengimui didelio susigrūdimo prie Teatro durių, tikietus nusipirkite iš kalno, kuriųv 

/ P R A N E Š I M A S . 

Lithuanian Sales Corporation 
(Lietuvių Prekybos Bendrovė)' 

3 
3 

\ 

i 
3249 S. Halsted St., Tel. Yards 6062 Chicago, 111. 

VALANDOS': Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. UtarninEaia, Ketvergais ir Subatomis 
nuo 9 vaL ryto iki 9 vai. vakare. Ofiso vedėjas V. M. Stulpinas 

f7iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuitiiiiiiiiiiiiiiiiftiiiiiftiiiiiirtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiifiitiiitifiiiiiiitiiiaiiitiiHimiiittitiiiiiii«tifitfiii£r 

Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų 1-mo skyrio susirinkimas į-
vyks Lapkričio 30 d., 7:30 vakn- , 1 
da vakare, Šv. Kryžiaus bažnyti 
nėję svetaiaėje. 

Visos narės malonėkite susirink 
ti paskirtame laike. Turime pra^ 
nešti daug svarbių dalykų. w 

Pranešu, kad jau ženkleliai £a-
tavi ir * sekančiame susirinkime 

-v 

eios priklausyti prie tos draugi
jos, širdingai kviečiamos atsilan
kyti. •»*. »_/ 

M. Mihmitė, rast. 

5 kaina|tik 50e: J ų galima gau)ti sekančiose vietose ir pas Komiteto nar ius: 
s P a s p. J . J . Elias, 4600 So. Wood ^ t . /A.1 J . Kareiva, 4537 So. Wood ąt. = 
= P v Piva runas , 4622 So. Marshfield-Ave. J . J . Zolp, 4601 go. Marshfield Ave. | 

J . Viskontą, 4635 So. Wood St. Prašome visuomenę pirkti tikietus iš kalno. • s 
TiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiMitiiiiiiitinitiiiif iiiiiiiitiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiTniiiiiHijiiiiifii^ 
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Lietuviai Tėvynėj Lieja Kraują. Už Laisve 
MES GYVENDAMI AMERIKOJE TURIME GELBĖTI SAVO TĖVUS, BROLIUS IR 
SESERIS, KAD NE KRAUJU, TAI PINIGAIS. 

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

— KREIPKTTES l — 

«\ 
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Parandavojame 
Baksus $2.50 

Metams 

\ 

Pampiname 
Notariškus 

RaStus 

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU 
i , A. PETRAT1S ir S. L.FABIONAS Vedėjai 

809 Wešt 35-th St., (prie Halsted)- Chicago, 111. 

. 

Adarą K a s d i e n į ryto iki 6 po pietų 
Vakarais: Utarn. Ketver. ir Suba*. iki 9 vai. 

-
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