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ARGENTINA GAL IŠEIS 
IŠ TAUTŲ SĄJUNGOS 

Spartos Kunigaikštis Siūlomas 
Graikijos Sostan 

• 

Fiume Blokuojamas nuo 
Vandens ir Sausumos 

i BLOKUOJAMAS ADRIATI 
K0S UOSTAS. 

Italija mėgina išrūkyti lakūną 

SĄJUNGOS SUSIRINKI
MAS ATMETA ARGENTI 

NOS REIKALAVIMUS. 

Nori, kad visos viešpatijos bu
tų priimtos sąjungom 

TALKININKAI AŠTRIAI 
ATSINEŠA I GRAIKUS. 

Tuo tarpu Konstantinas tik 
laukia pakvietimo. 

Buenos Aires, Argentina, G r. 
4. — (*'ia patirta, kad, turbūt, 
Argentinos respublika išeis iš 
Tautų Sąjungos, kuomet Są
jungos suvažiavimas Genevoje 
nesutinka ton savo organiza-
eijon priimti visų savistovių 
viešpatijų, kai}) to buvę parei
kalavę Argentinos delegatai 
suvažiavime.' 

Čia sakoma, jog laukiama 
kablegrama nuo Honorio Pu-
eyrredon, Argentinos užrube-
žinių reikalų ministerio, kurs 
yra vyriausiuoju Ar r f f t f cmsH^^ ^ Oaikija santikiu.s ir to 
delegatu Genevoje. Ministeri 
čia turi pranešti apie galu
tiną savo nuosprendį tame 
klausime. 

Ministeris Pueyrredon pirm 
iškeliausiant Genevon gavo 
nurodvmu nuo savo vyriau-
s y b ė s i š e i t i i š S ą j u n g o s , ,j<>i 

Londonas, G r. 4. — Jau va
kar buvo žinoma, kad talki
ninkai Graikijai paskelbė no
tą perspėdami Graikus, kad 
jie nepriimtų atgal sostan bu
vusio karaliaus Konstantino. 
Nes tas karalius karo nietu 
neprielankiavęs talkininkams, 
nuolat veikęs kaizerio pusėje. 

Talkininkai Graikams parei 
škė, kad jei jie nepaklausy
sią perspėjimo, tai iš to pa-' 
kilusias pasekmes pasimsią 
ant savęs. Nes Anglija, Pran-

Trieste, G r. 4. — Italijos mi-
litarinės spėkos apsupo miestą 
ir uostą Fiume ir blokada 
prasidėjo ant gerųjų. DAnnun-
zio su savo neskaitlinga ka* 
ruomene atkirstas nuo viso 
pasaulio. 

Italijos vyriausybė neina 
varu paimti miesto, saugojasi 
kraujo praliejimo. Ir todėl pa
vartojama blokados metodą. 
Norima priversti d'Artnunzio 
pasiduoti su visomis savo 
spėkomis 

Daugelis žymesnių oficierų 
pametė d'Annunzio spėkas ir 
perėjo Italijos vyriausybės 
pusėn. Bet taippat daugelis 
nusprendė but ištikimais la
kūnui ir kauties ligi paskuti
nio lašo kraujo. 

Sužinota, kad Fiume maisto 
ištekliaus busią tik trims mė
nesiams. Tiek laiko galės at
laikyti miestas blokadą ir ap
gulimą. 

POPEŽIUS • VAIKU GLO
BĖJAS. 

Rymas, G r. 4. — Šventasis 
Tėvas Benediktas Penkiolik
tasis paskelbė encikliką. Šau 
kia visus pasaulio katalikus 
duoti aukų gelbėti vaikus ša
lyse, nukentėjusiose nuo karo. 

Viso pasaulio bažnyčiose 
rinkti tam tikslui aukas pas
kirta Gruodžio 26 d.. 

MEKSIKOS KATALIKAI 
PAKELIA KOVA RADI

KALAMS. 
§\n *T* f\m 

NESUTIKIMAI PERU RES 
PUBLIKOJ. 

Gali pakilti revoliucija. 

APIPLĖŠTAS TRAUKINIS. 

euzija ir Italija pertrauksian- n į traukinį, važiuojantį į Chi-

kiuo budu Graikai paliksią at-
vienėti 

Siūlomas naujas karalius. 

Iš Paryžiaus pranešta, kad 
Rumunija painformavusi Ang
lijos vyriausybę, jog butų ge
ras daiktas Graikams paduo-

Buvažiavimas nesutiks joniti sugestiją, idant jie Vietoje 
priimti visų viešpatijų, ir jei karaliaus Konstantino sostan 
Argentinos pasiūlymai S««n- pakviestu Spartos kunigaiks- d e l i S ( e i ^ m 9 8 o R a c i n e 
gos konstitucijai, kad visos Į tį Jurgį. Tuomet butų išriš-
tautos lygiai joje butų atsto-! tas tasai keblus klausimas, 
vaujamos, nebūtų pripažinti. Nes Spartos kunigaikštis, bu-

Ministeris įgaliotas tame fc> 
nuosavą 

tai pra-
klausime padaryti 
nuosprendi ir apie 
nešti vyriausybei. 

Aną dieną Genevoje suva
žiavimas nesutiko su tais Ar
gentinos pasiūlymais. Taigi, 
eia kas valanda gali but gau
ta žinia, jog Argentinos dele
gacija išeina iš Sąjungos su
važiavimo. 

Buvo žinių, kad Prancūzi
ja suvažiavime buvo pakėlus 
klausimą apie Argentinos de
legatų legalybę. Bet tos ži
nios užgintos užrubežinių rei
kalų ofise.. I r pareikšta, kad 
delegatų išėjimas is suvažia
vimo neturįs nieko bendra su 
tuo Prancūzijos atsinešimu i 
Argentiną. 

AMERIKON ATKELIAVO 
MRS. McSWINEY. 

i 
New York, Gr. 4. — Čia 

iš Airijos atkeliavo mirusio 

damas Graikijos karalium, 
stipriai laikytųsi talkininkų 
vedamos politikos. 

Vyriausybės atstovas Ang
lijos parlamente, Bonar Law, 
paskelbė, jog talkininkai ne
pavartosią militarinių spėkų 
prieš Graikiją, jei tenai bus 
grąžinamas sostan karalius 
Konstantinas. Įvykus faktui, 
talkininkai imsiąsis kitokių 
priemonių prieš Graikiją, sa
kė jis. 

Konstantinas laukia gryžimo. 

Iš Luzernės, Šveicarijoje, 
kur gyvena buvęs karalius 
Konstantinas, pareina žinių, 
kad jisai pasiuntęs kelias ši
fruotas depešas Graikijos vy
riausybei ir nesulaukęs atsa
kymo. 

Nuomoniaujama, kad Grai
kų vyriausybė esanti labai už
imta gyventojų plebiscitu ir 
todėl atsakymai atidedami. 

Minneapolis, Minn., Gr. 4. — 
Netoli šito miesto du plėšikai 
vakar apiplėšė Chicago, Mil-
waukee & St. Paul pasažieri-

cago. Iš puštos vagono paim 
ta daug registruotų laiškų su
rišus klerką. 

MERGAITĖMS REIKIA 
BUT ATSARGIOMS. 

Chicagoje piktadariai pra
deda gatvėse užpuldinėti ra
mias mergaites. Užpraeitą va
karą buvo du atsitikimu. A-

ave., automobiliu važiuojąs 
piktadaris pagrobė, įsivilko 
automobiliun ir apiplėšė. 

Tą patį vakarą kitu du pik
tadariu pagrobė gatvekario 
laukiančią Eleonorą Katenz, 
4635 Kenmore ave. Prikanki
no ją automobiliuje, apmuš^ 
ir ant galo paliko gatvėje. 

NAUJAUSIOS ŽINIOST 
COPENHAGEN. — Danijos. 

parlamentas autorizavo vy
riausybę pasiųsti karuomenę 
Vilniaus sritin. 

Santiago, Chilc, G r. 4. -
Iš miesto Lima depešoje pra
nešama, kad Peru respubli
koj pakilę nesutikimai. Tos 
respublikos vykdomoji valdžia 
susivaldė su augseiausiuoju 
teismu. 

Vykdomoji valdžia priešin
gai ajjgščiausiojo teismo nuo
sprendžiui panaikino keletą 
svarbių bausmių ir kai-ku-
rielns žmonėms suspendavo 
konstitucijinę laisvę. 

Augščiausias teismas tuo 
žvilgsniu kreipėsi į respubli
kos kongresą, reikalaudamas 
palaikyti juridinę viršenybę 
prieS ministeritį kabinetą (vy
kinamosios valdžios). 

I r jei kabinetas parodys 
kiek atkaklumo, pakils revo
liucija prieš prezidentą Legu-
ia, kurs 1919 metais ten lai
mėjo bekraujėj revoliucijoj. 

Mexico City, Meksika, Gr. 4. 
— Nesenai eia buvo įvykusi J 
Meksikos augštesniosios kata-j 
likų dvasiškijo.s konferencija.' 
Pasekmėje paskelbtas ganyto-
jinis laiškas, kuriuoju puola
mas radikalizmas. 

Vietos laikraščiai rašo, kad 
tai tik pradžia kampanijos, 
kokią Meksikos katalikai nus
prendė pakelti 'tikėjimo prie
šininkams. 

Mexico City Arkivyskupai, 
kurs yra vyresnysis visos res
publikos dvasiškijos, tą kam
paniją sankcijavo. 

Kampanija iš Meksikos bus 
praplėstų į Guetemala ir pas
kui į kitas respublikas centra-
linės Amerikos 

Be kitko, kaip Meksikoj, 
taip kitur katalikai darbinin
kai bus organizuojami į skai
tlingas draugijas. 

• • 

Wilkes-Barre Gruodžio 3, 1920. 
Liūdna man pranešti: kunigas Pranciškus Sera

finas mirė ši vakar 9 valanda. 
Kun. Paukštis. 

Su didžiu skausmu pranešdami Gerbiamiems Skaity
tojams šitą liūdną žinią prašome pasimelsti už nabaš-
ninko dūšią. 

| Kunigai Marijonai. 

— -

Iš DARBO LAUKO, 
. 

Susquehanna. Pa., G r. 4. — 
Erie geležinkelio įstaigų dar
bininkai savanoriai sutiko im
ti atostogų vieną savaitę, kad 
leisti kompanijai patvarkyti 
reikalus, atsimainant laikams. 

MulviUe, Mass., Gr. 4. — 
United States Rubber kom
panijos dirbtuvėje uždaromas 
guminių avalų skyrius su 
Gruodžio 10 d. Tam skyriuj 
dirba keli šimtai žmonių. 

BERLYNAS. — Vokietijos 
parlamentas pienuoja gyven
tojus apkrauti .nepaprastomis 
mokestimis. Norima paimti 
ketvirtoji visų žmonių turtų 
dalis viešpatijos reikalams. 

GENEVA. — Iš Tautų Są
jungos konstitucijos, turbūt, 
bus prašalintas visai 10 sky
rius. 

,&i LONDONAS. — Jei Graiki 
Karalius Konstantinas te-

Londono kalėjime Corko lor-jčiaus jau rengiasi gryžti Graj 
do majoro MeSwiney žmona, kijon. Aptariama, kokiais ke- ' įos plebiscitas bus prielankus 
Muriel McSwiney. J i pašauk- j liais jis keliausiąs apleidęs' Konstantinui, talkininkai ne-
ta Amerikon liudyti prieš 
komitetą iš 100, kurs tyrinė 
ja santikius Airijoje. 

ORAS. — Šiandie lietus ir 
šalčiau; rytoj, matyt, gražus 
oras. 

_ 

Šveicariją. r € m s finansiniai tos šalies. 
Patirta, kad po prielankaus 

Konstantinui plebiscito, Grai
kijos vyriausybė į Luzerne 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

SU KULKASVAIDŽIAIS 
SAUGOJAMAS KALĖJI

MAS. 
— 

Raleigh, N. C , G r. 4. — 
Goldsboro kalėjime uždaryti 
penki juodi žmonės. J ie kal
tinami nužudę vieną baltą 
žmogų. jj| i 

Vakar baltųjų minia štur
mavo kalėjimą paimti savo 
rankosna intariamus žmogžu
džius. 

Puolimą atlaikė susitelkę 
piliečiai kol atvyko valstijos 
karuomenė su kulkasvaidžiais. 
Karštuoliai nurimo. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 

FILIPINAI SKIRIA $500,000 
NEPRIKLAUSOMYBEI. 

.-, 

Manila, Gr. 4. — Philipinų 
salų teritorijalis senatas pas
kyrė $500,000 propagandai 
Su v. Valstijose su tikslu iš
gauti saloms nepriklausomy
bę. , 

Čia oficijaliai paskelbta, jog 
S V. 27-as infanterijos pulkas 
transportu Thomas Gruodžio 
15 iškeliaus į Honolulu. 

PLEČIASI KEMAL PAŠOS 
VALDŽIA. 

Tad didėja ir jo reikalavimai. 

CHICAGO. — įnirtusi skai
tlinga publika praeitą naktį 

pasiųs specijalę atstovybę, [ sunaikJ.no vidų Haymarket te-
kuri oficijaliai pakvies kara-'atro, kuriam buvusios "ap-
lių gryžti Graikijon. (gaulingos" ristynės. 

Konstantinopolis, Gr. 4. — 
Įvykus svarbioms atmainoms 
Graikijoje, vietos politikai 
nuomoniauja, kad talkininkai 
bus priversti padaryti radika
les atmainas savo vedamoj po
litikoj artimuose Rytuose ar
ba bus priversta pakilti ka
ram 

Turkų nacijonalistų (kema-
listų) spėkos Turkijoje didė
ja taip, kad talkininkams 
veikiai gali pasidaryti ankš
ta ir Konstantinopolyj. 

Kuomet nacijonalistai padą 
rė uniją su Rusijos bolševi 
kais, ir kuomet Graikijoj at
simainė talkininkams nepa
lanki vyriausybė, talkininkų 
pozicija menkėja Turkijoje. 

Nėra abejonės, kad Graikų 

žymių atmainų Turk i jos-talki 
ninku taikos sutartyje. 

Nacijonalistų reikalavimai. 

Anot gautų čia iš Angoros 
laikraščių, Mustapha Kernai 
paša, Turkų nacijonalistų va
das, be savo originalių tal
kininkams statomų reikalavi
mų, jis reikalauja Trakijai 
autonomijos, apleidimo Kons
tantinopolio ir pasitraukimo 
Anglų ir Prancūzų iš visų 
Turkijos teritorijų. Reikalau
ja dar atsisakyti visokios kon 
trolės Sirijoje . 

Sulig tų pačių laikraščių, 
Mustapha Kernai žymiai sus-
tiprinęs savo armiją su Rusi
jos bolševikų pristatyta jam 
artilerija. 

Šešios dešimtys Vokiečių 
oficierų šiandie darbuojasi 
sujungti krūvon visus kits 
nuo kito nepriklausomus gin
kluotus nacijonalistų būrius. karuomenė apleis Smirną. Bet 

Turkai nacijonalistai tuo ne-j Iš tų burių norima sudaryti 
pasitenkins. J ie pareikalaus J reguliarę armiją. 

(Žinios imamos iš Kauno lai
kraščių). 

LENKŲ LEGIJONINKŲ TERO 
RAS. 

Lenkai atėję antnikart į Lietu
vą — rašo Kauno laikraštis Lie
tuva — aršiausiai ėmė persekioti 
Lietuvos gyventojus, ypač švie
suolius — kunigus, mokytojus ir 
kt. Visus tuos žiaurumus — šau
dymus, mušimus, koliojimus, nie
kinimus, plėšimus ir tt. ir jaučio 
odoj nesurašytum. 

Pagaliaus, ne visos žinios mus 
pasiekia, ne visiems pavyksta pa
sprukti iš naujų gunų rankų svei
kiems ir neliestiems. Tokio perse
kiojimo, tokių žiaurumų Lietuvos 
gyventojai dar nei nuo Rusų, nei 
nuo Vokiečių nėra mate, čia Len
kų ginkluotų gaujų, kurios jokios 
atsakomybės del savo darbų ne
jaučia, orgijoms ir galo nėra, dur 
labjau, kad tų gaujų vadai ne tik 
leidžia, bet ir liepia "pasiplėšt 
• 
ir pažudyt." 

Ką tat reiškia? Mūsų visuo
menė turi reikšt Lenkų karo gau
jų žiaurumų aukoms moralinės, o 
kur reikia — ir medžiaginės pa
ramos, o vyriausybė turėtų taip
pat šiuo ar tuo budu į tai rea-
guot. 

Jau mes Lietuvoj dejom pas
prukusio iš Lenkų nagų kun. Že
maičio pasipasakojimus. Dabar 
dedam kito asmens pasipasakoji
mus iš tos pačios vietos, kur jis 
pasako tokių pat baisių daiktų, 
kaip ir kun. Žemaitis. 

Spalių 16 d. 7 vai. rytą susi
laukėm naujų svečių. Pirmiausia 
mus su klebonu suėmė ir išva
rė iš kajnbario, o patys neva gin
klų ieškodami, ėmė krėsti mūsų 
stalus- ir spintas. Mano paėmė 
veik visus pinigus, laimė kad bu
vau paskolinęs kitam žmogui, tai 
tiek ir liko. Per keturias valan
das plėšė, draskė, mušė Žydus. 
Visa paskui sukrovė j 30 vežimų 
ir išvežė į Z., drauge ir mane su 
klebonu. Mus koliojo visokiais 
maskoliškais žodžiais (kurie ne
leistini spaudoj), litevskim mor-
dami, šaukė: "zabraniam muvie 
psinim litevskim jenzikiem" ir tt. 

ir tt. Mane, tris dienas išlaikę, 
paleido. O kleboną išvežė nežinia 
kur ir ką su juo darys — taippat 
nežinia. 

Neduok, Viešpatie, patekti į jų 
rankas! Man sugryžus iš belais
vės ir tik vieną dieną ramiai pa
gyvenus, vėl antnikart atvyksta 
į mane žvalgai ir vėl mane sui
ma, nes, girdi, pas mane nakvo
ję 20 Lietuvių kareivių. Bet šį 
kartą išsisukau. 

Kun. Rudžio Lenkai ieško, ly
giai ir 56 vargonininko. Paėmė jo 
visus daiktus. 

Lenkų armijoj daugiausia mo
zūrų nuo Vareavos ir kitų kam
pų. 

VILNIAUS ENDEKAI RUO
ŠIAS. 

Kaunas. — Lenkai pradeda 
ruošties prie Vilniaus plebiscito. 
Vilniaus miesto valdyba pasisko
lino Varsavoj "finansams patai
syti" didesnę sumą pinigų, ku
rių avansą — du milijonu mar
kių — jau gavo. 

Žydų bendruomenės atstovą* 
Segal pašauktas eiti policijos vir
šininko pavaduotojo pareigas. 

Vilniuje susidarė "Lenkų Ko
mitetas," kurio nariai yra lab-
jausia pasižymėję savo šovinizmu. 

Vilniuje pradėjo eiti naujas 
Lenkų laikraštis "Gazeta Wilens-
ka", kuris savo programiniam 
straipsnyj iškelia obalsį prijun
gimo Vilniaus prie. I^enkijos per 
atskirą steigiamąjį seimą Vilniu
je* 

NERIMAVIMAS LENKŲ 
TARPE. 

Kaunas. — Tikromis žiniomis. 
Lenkų karuomenėj mūsų fronte 
prasidėjo netvarka. Tą karuome
nė visą laiką buvo kvailinama 
tvirtinimais, buk Lietuvoje vieš
pataują bolševikai. 

Dabar inėjusi giliau į Lietu
vą ir niekur nerazdama bolševi' 
kų, Lenkų karuomenė pradėjo; 
nerimti ir atsisakinėti toliau ko
joti; kelis kartus vyriausybei pa
sipriešino poznaniečiai. 

Pirm kelių dienų sau valiai ap
leido frontą ir pasitraukė atgal 
į Lenkiją Varsa vos divizijos 201 
pulkas. 
i Anapus fronto Lenkai dažnai 
tarp savęs susišaudo. 

IŠ PANEVĖŽIO. 

Pene veži o gynimo komitetas or* 
ganizuoja aukų rinkimą visam. 
apskrityj. 

Čia daug visokių paskalų sklei
džia apie Lietuvą Lenkų bernai. 
Bauginami Lietuviai Zeligowskiu 
ir pačia Varšava. 

Washington l G r. 3. — Pre- t 

zidentas Wilsonas užimtas-
pranešimo redagavimu, Prane 
Šimas bus skaitytas tomis die
nomis susirinkus kongresui. 

PINIGU KURSAS, 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Gruod. 3 
buvo tokia sulig Merohants Loan 
and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.48 
Vokietijos 100 markių 1.46 
Lenkijos 100 markių .20 
Lietuvos 100 auksinų 1.46 
Prancūzijos ui $1.00 16 fr. 45 
Italįjos už $1.00 27 L 15 
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LIKTU VIV KATALIKŲ DIENRAfiTIB 

"DRAUGAS" 
fcftĮ^Įc^^ išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAUTA: 

• • • • • • • • > • 
• • • • • • • • • • • • 

$8.00 
4.00 

$6.00 
3.00 

CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 
Metams 
Pusei Metų . l 4 >. - . . . 

6UV. VALST. 
Metama 
Pusei Metu 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsfrašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti lšperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba {dedant pinigus J 
registruotą laišką. 

1 'DRAUGAS'' PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 

esančių miesto ribose priklau
so keturiasdešimt tūkstančiu, 
asmenų.. Tai reilkia tik septin
ta dalis tėra atsimetusių nuo 
Bažnyčios ir tebep^isipažįstan-, 

čių Lietuviais. 
Lietuvystę ir katalikystę 

prilaikantieji žmonės atsime
na V. Jėzaus žodžius: "Ką 
padarėte vienam mažiausiam 
mano broliui man padarėte.'' 
(Mat. 25, 40). Kas našlaičiams 
prieglaudą rengia, tas Kristui 
patarnauja. Lietuvių visuome
nė Chidagoje dar yra tiek svei
ka, kad ji tą darbą nuoširdžiai 
darys, nors ir sunkių atseitų 
pergalėti kliūčių. 

LIETUVOS UISVĖS PASKOLA. 

Labdarybės Seimas. 
Sekmadienije, 5 Gruodžio 

įvyksta Amerikos Lietuvių R. 
Katalikų Labdaringosios Są
jungos Seimas. Nors Sąjunga 
yra nuo 1914 metų, bet šis jos 
seimas yra pirmutinis. Šiaip 
Sąjunga atlieka savo dalykus 
kuopų ir Centro posėdžiuose. 
Nesant reikalo mainyti kons
tituciją, nebuvo jaučiama di
delio reikalo seimą sušaukti. 

Paskutiniais dviem trimis 
metais Sąjunga suskato dar
buotis, kad pastačius našlai
čiams prieglaudą. Žemė tai į-
staigai jau senai nupirkta. 
Vietos tat yra daugiau negu 
reikėti]. Visas reikalas tai pi
nigai. Ir tų jau yra per dvi
dešimt tūkstančių. Tik dabar
tinėje brangenybėje be $50,-
000 nėro ką pradėti. 

Nemažai reikėjo pasidar
buoti kol tapo surinkta 24 
tūkstančiai, kuriuos išmokėta 
už žemę. Daug pasišventimo 
parodė geri žmonės, kol surin
ko ir sudėjo esančius Sąjun
goje 20,000 pinigais. Bet dar 
toli ne visi Chicagos Lietuviai 
prisidėjo prie to naudingo dar
bo. Tikimasi, kad Seimas su-
judjs visuomenę. Ir mes taip
gi pritariame tam gražiam su
manymui. 

Seimo rengimo komisija 
turėjo daug įvairių kliūčių iš 
netikėtų vietų ir asmenų. Bet 
galutinai jau viskas Seimui 
parengta ir me.g nuoširdžiai 
jam linkime kuogeriausios 
kloties. Seimas prasideda 2 
vai. po pietų sekmadienije, 5 
Gruodžio, Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje, prie 
kampo S. Union Ave. ir W. 
18-tos gatvės. 

Seime dalyvauja kuopų ir 
prie Sąjungos priklausančių 
draugijų atstovai. Jei tos 
draugijos yra pilnai įmokėju
sios savo garbės nario mokes
tį, tai jų delegatai turi balso 
teises taip pat kaip ir kuopų 
atstovai, kaip ir atskiri as
menys esantieji garbės nariais. 
Atstovai draugijų neįsimokė-
jusių garbės nario mokesčio 
dalyvauja Seime kaipo svečiai. 
Jie gali kalbėti išreikšdami 
savo nuomones, bet negali da
lyvauti balsavime. 

Kas daro Labdarybei kliū
čių, tas kovoja prieš našlaičių 
aprūpinimą, prieš lietuvišką ir 
katalikišką jų auklėjimą, prieš 
aprūpinimą jų nelaimingos 
gyvenimo pradžios. 

Chicagos Lietuvių visuome
nė yra katalikiška. Suvienytų 
Valstijų oficijalis sąrašas pa
rodo, kad šitame mieste yra 
46 tūkstančiai Lietuvių. Prie 
devynių lietuviškų parapijų 

'Sausieji' Nerimauja 
Amerikos "sausieji" apsi

dirbę su svaigalais nesustoja 
veikę. Šalis jiems didžiai dė
kinga už pravedimą prohibi-
cijos. Bet gali ateiti laikas, 
kuomet tasai dėkingumas gali 
sutirpti kaip saulei užkaitus 
sniegas. 

Iš Washingtono pareina ži
nių, kuriose sakoma, jog tos 
pačio,s spėkos, kurios kongre
se pasidarbavo pravesti visa 
tina svaigalų prohibiciją, ima
si naujo darbo. Šiuo kartu jos 
imsiąsis darbuoties kongrese 
pravesti įstatymą apie pri
verstiną šventimą sekmadie
nių. 

Atrodo, butų lyg gražus 
daiktas, jei tas butų atatin
kamas žmonių reikalams. Te-
čiaus taip nėra. Nes jų suma
nymas paliečia kaip visą naci
ją (ne tautą), taip kiekviena 
pavienį žmogų. 

Jie nori sekmadieniais už
drausti žmonėms visokius pa
silinksminimus, net automo
biliais pasivažinėjimus. Ir pa-
galiaus nori sulaikyti visoj 
šalyj traukinius tomis dieno
mis. 

Jei jie darbuojasi tokiais 
sumanymais, kiekvienam bus 
aišku, kad jie siekia šaliai 
reakcijos. Tik reakcijai gali 
but tinkamas toks nepapras
tas ir daugiau kaip bjaurus 
žmonių suvaržymas. 

Tos "spėkos" darbuojasi 
išpalengva. Apie jų atlieka
mus darbus spauda labai re
tai ir labai mažai paduoda 
žinių. Yra tai del to, kad 
spauda kapitalistų rankose. O 
reakcija juk ne ant kitko už
gultų, kaip tik ant darbinin
ko. Darbininkui išdirbus še
šias dienas savaitėje, septin
tą dieną butų uždrausta net 
tyru oru pakvėpuoti, išvažiuo
ti kur į laukus arba susieiti 
į susirinkimus. 

Mieste New Yorke prieš tas 
"spėkas" ima kilti jaunimas, 
mylįs įvairios rųšies sportus. 
Už jaunimą stoja suaugusieji. 

Amerikos visuomenė, ypač 
darbininkai, turėtų but bud
rus. Nes čia gali ateiti nepa
kenčiami laikai. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONU3 
! • • • • • 

(Pabaiga). 
VVilkes Barre Apskritys. 

Šiam apskričiui teko pusės 
miUjoao dolierių kvotą. Bet 
kaž-kaip bus, jei paskolos rei
kalai čia tik tokiu greitumu 
eis kaip kad iki šiol ėjo f Čia, 
kaip ir visoj Pennsylvanjjoje, 
viešpatauja miego epidemija. 
Duryea, Kingston, Miners 
Mills ir daugelis kitų... atsi
liepkite! Net Pittstonas, kuris 
visuomet Lietuvos reikaluose 
buvo priešaky, dabar toli at
silikęs. Jei taip ir toliaus bus, 
tai tokios mažutėlės koloni
jos, kaip "VVanamie ir Sugar 
Notch lengvai Pittstoną pasi
vys, nes tos kolonijėlės dirba. 
Nejaugi mesiras Pittetone 
bent nedidelis būrelis darbuo
tojų, kurie savo koloniją vėl 
jai prideramon vieton pastaty
tų T Nejaugi per aštuonis 
tūkstančius daugiaus Pittsto
nas padaryti negalit Paban
dykite! Scrantonas turi dvi 
stotis ir ant nelaimės viena 
ant kitos pasitiki. Darbas sto
v i • 

Per Spalio mėnesį šis aps
kritys padarė $1,108.43. Lap
kričio 1 d. stovis $59,250.68. 
Naujų stočių nesutverta, bet 
ir senosioms darbas eina blo
gai. 

Shenandoah Apskritys. 
Šis apskritys turi garbės 

susidėti iš seniausių lietuviš
kų kolonijų. Čia mainerių so
stinė. Susirūpinę kas randasi 
žemės viduriuose, ruaineriai 
tarytum permaž domės krei
pia, kas ant žemės dedasi. 
Tik $400,000. kvota tepaskir-
ta, o tik maža dalis tepada
ryta. Kodėl? Ypač turime 
tankiaus išgirsti nuo Maha-
noy City, Hazelton, Girardvil-
le, Miners vi Ile, SL Clair, Free-
land ir keletą kitų; juk šios 
kolonijos būdavo tarp darbš
čiausių! Nejaugi dabar kitaip 
su jomis bust 

Per Spalio mėnesį padarė 
$898.£0; stovis Lapkričio 1 d. 
$38,699.47. Naujų stočių nesu
tverta. 

Pittsburg Apskritys. 
Šis apskritys vos iŠ trylikos 

kolonijų susideda, bet jų tar
pe yra tokių, kaip Homestead, 
McKees Bocks, kurios visuose 
vajuose būdavo pirmoje eilė
je, tik nežinia, kodėl jos Lie
tuvos Laisvės Paskolos reika
le visų užpakaly atsiliko. Dar 
labai mažą dalelę savo kvotos 
jos tėra padariusios, nors su
lyginamai kvotos nedidelės 
joms liko nuskirtos. Pačiam 
Pittsburgui teko ketvirta da
lis visos apskričio kvotos, bet 
jisai su savo trimis stotimis 
iki šiol dar tik ketvirtą dalį 
savo kvotos tėra padaręs. Už 
ko užkliuvo! Butų nedaug 
garbės, jei pittsburgiečiams 
tektų šykštuolių vardas. 

Nors laiko jau nedaug teli
ko, bet manoma, kad Pittsbur-
gas išsijudins, ypač kada 
"sautsaidė" parodys ką jinai 
gali padaryti. 

Per Spalio m. padarė $1,-
759.30; stovis Lapkričio 1 d. 
$52,383.3$. Paįmertone stotis 
susitvėrė. Rodos, galėtų ir 
daugiau naujų stočių susitver
ti. 

Cleveland Apskritys. 
Šis apskritys kolonijų skai

čiumi yra nedidelis, vos tik 
aštuonios kolonijos, bet jos 
visos, išėmus Columbus ir 
Cincinnati, yra didelės i r tur
tingos. Kvota Šiam apskričiui, 
$400,000,buvo skiriama remian 
ties tų kolonijų darbštumu pra 
eity, bet iki šiol vo.s ketvirtą 
dalį savo apskričio kvotos te
sudarė. Nejaugi bus apsivil-
ta tokių kolonijų, kaip Cleve
land, Detroit, Dayton, Grand* 
Rapids ir Akron darbštumu 
remiantiest Ypač Akron, Day
ton, Grand Rapids ir Youngs-
towjn paskolos reikale iki šiol 
pastebėtinai mažai tėra pada
rę. Nejaugi tose kolonijose ne
siranda smarkesnių veikėjų, 
kurie paskolos reikale savo 
koloniją prideramoje vietoje 
pastatytų T Pabandykite!... Ne-
kuomet nėra parVėlu bandyti. 
Spalio mėn. padarė $4,127.60; 

stovis Lapkričio 1 d. $79,800. 
Naujų stočių nesudarė. 

Chicago Apskritys. 

Sis apskritys susidaro iš 
beveik pusės Suvienytų Vals
tybių, todėl ir milijono* dolie
rių kvota likosi jam nuskirta. 
Sulfyr Jurgio ir kepurė. Ant 
kiek patirta, niekas neabejoja 
apie kvotos sudarymą. Siamo 
apskrity randasi labai daug 
kolonijų, didesnių ir mažes
nių, kuriose stočių dar nėra, 
bet žinom, kad apskričio, val
dyba rimtai apie- tai galvoja. 
Chicagos apskričio darbuotė, 
kitiems apskričfams pavyz
di s. Naujai susidariusios sto
tys yra Clinton,. Imi., ir She-
boygan, Wis. Tikimės ir iš ki
tų greitai išgirsti. Westville, 
UI. net antra stotią susidarė 
ir jau už antrą tūkstantį bo-
nų parduota. 

Nekantriai yra laukiama" 
pasidarbavimo iš S. Omaha, 
Neb., Seattle, Wash., Los 
Angeles, Cal., ir iš kitų vaka
rinių kolonijų. Girdėjome, kad 
tų kolonijų veikėjai šaukia 
susirinkimus ir ' tar iasi , kaip 
butų geriausia daugiaus Lie-

kiekvienas paskolos apskri
tys greičiau užtveria savo 
kvotos spragą. Gana Zeli-
gowskui po Vilnių "spaciera-
voti". Parodykime su bonais 
jam kelią į Varšavą. 

įLaikas bėga, o priešas ne
miega. Vyrai ir moterys prie 
darbo, prie bonų! Paskolos 
stotys ir apskričių valdybos 
— atakuokite savo kvotas vi
somis keturiomis, nes jau 
greit priseis darbo atskaitą 
išduoti. Kiekviena stotis ir 
apskričių valdyba viešai * tu
rės savo raportą visuomenės 
teismui pristatyti. Nugalėki
me savo nerangumą ir tarpu
savinius nesusipratimus, o su 
Zeligowskiu, kaip su šešku, 
švilpaudami apsidirbsime. 

L. M. Inf. Biuras. 
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KLAUSIMAI IR AT
SAKYMAI. 

Turėk pinigų 
kitas Kalėdas! 
Įstok į mūsų 

Tau-
ymo Kliuba— 

ir taupjkpo Malei 
kas savaitė. Ateik 
ir taupyk po biski 
paaiškinimą. 

Klausimas. Ar ištiesų Lietu
vos Misija atitraukia 40 nuo
šimtį aukų siunčiamu. į Lietu
vą savo ofiso užlaikymui? 

J. M. 

Atsakymas. Labai abejoju, 
ar taip galėtų būti. Šiokis to-
kis nuošimčio atitraukimas y-
ra teisėtas, nes ir persiunti
mas nesidaro dovanai ir rei
kia samdyti žmones aukoms 
tvarkyti. Bet kad butų ati
traukiamas tokis augštas nuo
šimtis, tai visai netikėtina. 
Jei, tokis išsitarimas ir buvo 
Misijos pranešimuose, tai ten 
turėjo pasidaryti arba .spaus
tuvės klaida arba pačios ste-
nografės, kuri pranešimą ren
gė spaudon ir siuntinėjo laik
raščiams. Amerikoje sukėli
mas visuomenės duosnumo 
skaitosi pasisekęs, kuomet to> 
sukėlimo lėšos išneša tarp 10 
ir 15 nuošimčių sukeltos su
mos. Kiek MJ sijai atseina au
kų persiuntimas geriausiai ga
lėtų paaiškinti ji pati. Už pi
nigų persiuntimą giminėms ji 
ima 3 nuošimčius. Kun. Bučys 

Pinigus Lietuvon nusiunčiame 
greičiausiai ir pristatome 

parašą prijemejo 
ii Lietuvos. 
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CENTRAL MANUFAGTI'RING 
DISTBICT BANK 

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

• 

Atdara Panedėlials, Seredoms ir Subatoms vakarais 
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Ptione Boulevard 481 

Į Ashland Jewelry Mwic Store 

I 

ATGYVENĘS NIKELIS. 

Specijales Colųmbia E 2 Grafa-
nola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 
Grafonola su 12 rekordų $56.50. 
Cash ar ant išmokesčio. Naujausi lietu
viški rekordai 

I 

Dideliame pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, deimontai, žle 

g d * i, W t l - k a r n a i d - , * - . 

4537 $o. Ashland Avenue 
Chicago, UI. 5 
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tuvos Laisvė* Pakalos Bonų 
išplatinti. 

Sis apskritys per Spalio 
mėn. padarė $22,939.82; stovis 
Lapkričio 1 d. $473,957.50. 

Tokios tai paskolos tokelės. 
Visuose paskolos apskrityse 
nuo tos vietos, kaip dabar sto
vima, ligi kvotos galui tebė
ra didelė spraga. Kaip ožys 
į kopūstų daržą, taip ir Zeli-
gowskis per tą spragą įšoko 
į Lietuvos daržus ir mindžio
ja ir dūksta. Lenkų šunybės 
ne tik mvs gyvuosius, bet ir 
numirėlius gali prikelti!... Tad 
ko dar mums, amerikiečiai, 
laukti? Nelaukime priešo 
viduje, bet prie durių jį sutiki
me. Tegul kiekviena kolonija, 

Visais laikai į pirm karo 
Kuropoje čia, Suv. Valstijose, 
pinigų apyvartoje vadovaujan
čią rolę lošė nikelis — penki 
centai. Už nikelį buvo perka
ma duona. Su oikeliu visur 
buvo galima važinėti gatve-
kariais. Už nikelį buvo per
kamas cigaras arba tabokos. 
Iš vienų nikelių didelius tur
tus krovė saliunai. Žodžiu ta-
nant, nikelis visur b n .c tin
kamas, visur ji- stovėjo pir-
ir-oje vietoje. Buvo tikra.* ri
dentas. 

Šiandie nikėjui pasibaigu
sios gra-Jos (Jenos. 

Iš Washingtono depešuoja-
ma, kad miltų bačka atpig
sianti ligi $u. Gal tuomet ir 
duona bus pigesnė. Bet duo
nos svaro už nikelį, kaip butą 
seniau, nekuomet nebus gali
ma gauri! 

Jau šiandie kai-kuriuose 
miestuose atpiginama duona. 
Bet duonos gamintojai vietoje 
pritaikinti kepaliukams kai
ną, jie taiko kepaliukus kai
nai. Ir toli gražu nesutinka 
kepti kepaliukų, kuriuos butų 
galima pirkti mokant pu ni
kelį., i 

Taip yra ir kitose prekybos 
sakose. Tarytum, prieš nike
lį padarytas koks suokalbis, 
kad visais laikais ]v;.<uikinti 
to pinigėlio reikšmę. 

Visi sako, jog normalirii lai
kai kuomet nors turi.- sugryž-
ti. Ir mes tai žino ne. Bet po
draug visi tvirtina, kad nike
liui nekuomet negryšianti va
dovaujančioji rolė prekyboje. 
Pirkime jis daugiau nebus a-
gentas. X. 

Vaikai 
,<^ti." 

t 
• 

Nekankink sergančio vidurių užkietėjimu kūdikio su niekingais, 
vidurius traukančiais, aliejais. Duok jam šaukštuką BAMBINO, 
turinčio prijjmrjŲ skoni, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių 
paliuosavimui vaisto. Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazų, išpū
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo. 

Pabandyk butelį. Tik 50c vaistinyčiose arba tiesiai nuo išdirbčjų 
60c su persiuntimu. Tčmyk Bambino Jsl* *at pokelio. Be jos nėra tikras. 

F. AD. RICHTER k C0., fa* Termim BĮ*. Ko. 5, BR00KIYN, N. Y. 

- r -

CUNARDLINE 
Tiktai per • Dienas J 

HAMBURGĄ IR LIEPOJŲ 
Per Anglija 

S. S. AQUITANIA (kuodžio 14 

Trečia Klasa kainuoja 
Hamburgą $125.00 
Liepoju $145.00 
Pridedama $5.00 Karėe Taxn. 
Yra lokalia agentas Jūsų mieste. 

Nueik pas | i . 

L 

'tCfe 

52C 520 

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU 

LIBERTY B0NDSUS 
Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite 
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu 

Baltic States Development Corporation 
35 South Dearborn Str., Chicago, fflinoU. | 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kambar i s 324 

Te le fonas : Central 6300 

Vakarais, 812 W. 33rd St. 
Tele fonas : Yards 4681 

J. P. WA1TCHES 
t LAWYER 

L I E T U V I S ADVOKATAS 
Vai. rytais 8 iki 11, vak. 6 iki 9 

Nedė l lomis 11 iki 1. 
S. Ash land Ave. Chieago, I U . \ 

P h o n e Yards 1053 *: 
*>$$«$©«$$$$<:* 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perke l ia ofisą \ Peop le Teatrą 

1616 W . 47th St. Tel. Boul . 160 
V a l a n d o s : 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 

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

N u o ryto iki piet. 
Tel . MeKinley 263 

Tel . Canal 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

*2201 Wcgt 22-nd & So. Liavl t t Sts. 
Chieago. 

.landos 9:30 A. M. to 12 N. 
1:00 P. M. to 8:00 P. M. * 

&SG&&Q^f&^&Si&X&G&€i&GG& 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 

arti 47-tos Gatvės I 

r .^—-~—»»»»y 

DR. P. Z. ZALATORIS 
P h o n e Canal 257 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
Valandos: 10 iki 12 ryto: 1 iki 4 

po piet. 6 iki 9 vakare. 
SS» • » • » • » » » » » - - — m »<ii • mw* mm m X 

Tel. Yards 6C66 n 
Drover 8448 

Dr. V. A. SZYMKEVICZ 
Lietuvis Gydytojai , Chirurgas ir 

Akušeras . 
3203 S. Halsted St. Chieago. 

Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 ir 
6—8 vakar" Ned. 10—12 iŠ ryto. 

Tel. Harrison 668S 
DR. L. C. BORLAND 

209 S. State Str. K a m p . Adams 
Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10 
vai. iki 12 diena. 

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

Telefonas Pullman 85«2 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 So. Miehigan Avenue 

Roseland, III. 
VALANDOS; 9 ryto iki 9 vakar*. 

^Te l . P u l l m a n 342 ir 3180. 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Jll CHIRURGAS 
2201 Wcst 22nd Street 

Tel. Canąl 6222 
Res . 3114 W. 42nd Street 

Tel. MeKinley 4988 

A. A. KUN. L. D. TYLA. 

nieko nežinau. Tik tiek žinau, 
kad jis gimęs ir augęs Lietu
voj, Anykščių parapijoj, Ru
bikių sodžiuje ir kad lankęs 
dvasišką seminariją Petrapi
ly.]. 

Apie jo atvykimą Ameri
kon, esu girdėjęs šiokią pasa
ką: 

"Kada jis bebūdamas se
minarijoj susirgo ant akių,"tai 
išvažiavo į užrubežj, Berlynan, 
gydyties. Jam. ten bebūnant, 
atvyko iš Amerikoj Manehes-
terio, N. H. vyskupas ir-gi gy-
dyties,kur juodu ir susipažino. 
Vyskupas, sužinojęs, kad jis 
esąs seminaristas, pakvietė jį 
važiuot į ^Ameriką, ,ką jisai 
ir padarė. Čia kaip atvažiavo, 
tai vyskupas pasiuntė jį į St. 
Anzelmo kolegiją Manchester 
ir po kelių mėnesių įšven
tė į kunigus. 

Prasčiokėlis. 
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f Tauta ir Naudingumas 
i 

' y 

I 

I 

Nei vienas iš mūsų nėra naudingas tautai, 
nei patsai sau, netaupindamas pinigų, kad ir 
daugiausiai pelnydamas. 
Kuris ir mažai pelnydamas taupo, daro 
naudą tautai ir pats sau. 
Kurie iki šiol netaupinote pinigų, tai pradė
kite tuoj aus ŝu 

DR. 6. M. GLASER 
Prakt ikuoja 29 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chieago, TO. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: N u o 10 ryto 
iki S po pietų, nuo 6 iki 8 valan- ' 
dą vakare. 

j Nedėl lomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 087 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: a n g l i s t o * ir l ietuviško* 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės , ste 
uografljoa, typewrit ing, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polit ikinės ekono
mijos, pilietystėa. dailiarašystės. 

Mokinimo va landos; nuo 9 ryto Ik) 
4*valandos po pietų: vakarais nno C 
Iki 19 vai. 
3106 So. Halsted St., Chieago 

1905 metais, kada atvažiavau 
iš Lietuvos į Nasliua, N. H., 
tai a. a. kun. Tyla jau buvo 
antrus metus kamendorium 
prie vienos Airių bažnyeios.Jį 
paskyrė čion tuojaus po į-
šventinimo. Tuo laiku jisai 
aprūpino dvasiškus reikalus 
Lietuvių ir Lenkų, ten esan-
v • 

cių. 
Trečiais ar ketvirtais metais 

savo kunigavimo, tuojau po 
Velykų (metų neatmenu), iš
važiavo į Lietuvę aplankyti 
savo gimines. Tada Lietuviai, 
taip-gi ir Lenkai, liko be ku
nigo. Daug nusiminimo buvo, 
kada jisai apleido Nashuą. 
Lietuviai, sulaukę nedėldienio, 
nežinodavo nei į kokią baž
nyčią eiti. Dauguma eidavo į 
tą pačią, bet daugelis eidavo 
ir į Prancūzų. Ilgainiu kai-
kurie visai paliovė eiti bažny
čion, sakydami: "Ko mes ten 
risime, kad nieko nesupran
tame^. Mat Lietuvių ir Len
kų tarpe buvo tokia nuomo
nė: jeigu nieko nesupranti, 
tai ir Mišių nereikia klausy
ti. Žinoma, papeikti jų už tai 
negalima, kadangi dauguma 
iš jų nebuvo ir dabar dar nė
ra sužinoję to, kad ar žmo
gus ką supranta ar ne, bet 
nedėldienyj turį išklausyti šv. 
Mišių. 

Po trijų mėnesių daugelis 
pradėjo nerimti ir vienas an
tro klausinėti: "Kada-gi ,su-
i?ryž mūsų kun. Tyla". Bet 
tan klausiman nei vienas ne
galėdavo atsakyti. Niekas iš 
jų nežinojo, kada sugryž. 'Ne
vienas buvo nuėjęs klausti ir 
pas kun. Buckley, bet ir nuo 
jo negaudavo galutino atsa
kymo. Atsakydavo, kad: "t i
krai pasakyti ir aš negaliu, 
kada parvažiuos. Gal greitai, 
gal ne". ~ 

Ir taip, po ilgo laukimo ir 
neramumo, po keturių ar pen
kių mėnesių, sugryžta kun. 
Tyla ir vėl paima savo globon 
Lietuvius su Lenkus. 

Tiesa, mylėjo jisai lygiai 
Lietuvius ir Lenkus, ir vi
siems lygiai tarnavo, bet ne
mylėjo tokių žmonių, kurie 
patys nežinojo kuo jie esą. 
Tankiai, ir labai tankiai, juos 
pajuokdavo, pavadindamas 
"margiais". Tie, kurie buvo 
tokie, labai užsigaudavo, o 
podraug užsigaudavo ir kai-
kurie Lenkai, nes tokiu pasa
kymu nevienam Lietuviui a-
kis prakrapštę ir kai-kurie 
pradėjo pamesti "ponišką 
kalbą" 0 vartoti savo. 
Su pametimu "poniškos kal

bos" mažinosi ir "ponų" skai 
Sius, Tas jiems jau buvo per
daug. Jie pradėjo neapkęsti 
am. Tylos ir galvot, kaip čia 

a Vieną gražią dieną, "po
nai" Lenkai sušaukė " ponis 
ką" susirinkimą ir nutarė žūt
būt sutverti savo parapiją. 

Kaip tarė, taip ir padarė. 
Sutvėrė savo parapiją ir siun
tė "komitetus" pas vyskupą, 
prašydami sau kunigo. 

Sužinojęs "ponų" darbus, 
a. a. kun. Tyla pagyrė juos 
ir pasakė: "Duonos man už
teks palikus ir su vienais 
Lietuviais". Ir ištiesų, kad 
jam jos užteko, nes niekados 
nenusiskundė, kad butų sun
ku arba kad ko truktų. Dar, 
kada ištiko streikas audiny-
čiose, tai ir tuos vargdienius 
kiek galėdamas šelpė, neatsi
žvelgdamas kas jie nebūtų. 

Tuo laiku Lenkai vėl buvo 
pradėję glausties prie jo, nes 
jie matė jame savo prietelį. 

Teko jam patirti nemalonu
mų ir nuo kai-kurių Lietuvių, 
bet jis viską kantriai pernešė. 
Šiandien ką Lietuviai turi: 
bažnyčią ir kleboniją, tai tik 
jo, galima sakyti, rupesniu.ir 
pastangomis. Apart bažnyčios 
ir klebonijos, rodosi, praeitą 
metą, be niekieno žinios, nu
pirko gražų plotą žemės ir ten 
įtaisė kapus. Šiandien Nasb-
uos Lietuviai turi viską ii 
viską tvarkoj. 

A. a. kun. Tyla buvo apie 
45 metų amžiaus. Kunigu išbu
vo 18 metų. Persiskyrė su šiuo 
pasauliu Rugsėjo 14 d. Palai
dotas Rugsėjo 17 d. tuose ka
puose, kuriuos pats įtaisė. 

Tebūva jam lengva svetima 
žemelė ir teilsies ramybėje 
Dievo. 

Nabašninkas mylėjo savo 
gimtinį kraštą, savo žmones. 
Tankiai apie tą kalbėdavo, ir 
sakydavo: "Norėčiau parva
žiuoti Lietuvon nors 'mirt i ." 
Bet, matyt, Augščiausiojo bu
vo kitaip skirta, skirta mirti 
ten, kur darbavosi toli nuo sa
viškių. 

Kokią porą metų atgal nie
kas nebūtų pamąstęs, kad a. a, 
kun. Tyla taip greit skirsis 
su šiuo pasauliu, kadangi bu
vo tvirto sudėjimo ir atrodė 
į labai sveiką žmogų. Vienok 
kitaip atsitiko. Į pusantrų 
metų taip nusilpnėjo ir su
menko, kad, kaip žmonės pa
sakoja, baigdamas mišias, 
šiais metais, nekartą turėjo 
sėsti. Daktarai pripažino, kad 
turi džiovą ir tai dar įsisenė
jusią. Turbūt, . ar nebuvo ją 
įgavęs sėdėdamas dar moky
klos suole. 

A. a. kun. Tyla buvo ra
maus ir malonaus budo žmo
gus. Su kuo suėjo, su tuo tu
rėjo kalbos įvalias. Mokėjo 
daug pasakų ir kiekvieną ga-
ėjo ilgai užšnekinti. t 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORICS 

I Patarnauju laidotuvėse koplglausla. R*l-
Ikale meldi I u a t šliaukti, o mano daxbu| 
I busit* užganėdinti. 
|aS14 W. 2Srd PI. Chieago, 1J1.| 

Tel. Ganai 8188 

' DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

8252 South Hals ted Street 
Ant viriau* Unlveraal 8tate B—k 

Valandos nuo 10 lkt 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki • rak. 

Nedė l lomis nuo , 10 iki 3 . 
Telefonas Tardė MM 

i Pirmutine Didž. Lietuvių Valstijine Banką Amerik. i 
a E 
s ' • 

i Metropolitan State Bank j 
Kamp. 22 ir Leavitt gatvro | 

Kapital. ir perviršis $245,000.oo Į 
Turi. daugiau kaip $ 1 . 7 0 0 , 0 0 0 . o o \ 

VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet, Utarninkais ir 
Subatoms iki 8 : 3 0 vakare. 
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DR. CHARLES SEGAL 
Perkė lė savo ofisą, po num. 

4729 So. Ashland Avenue 
Specijalistas 

O VŲ, MOTERŲ Ir T Y R Ų LIGŲ 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 Iki 6 po pietų; nuo 7 iki f :S0 
vakarą. Nedė l lomis 10 iki 1. 

Telefonas Dreael 2880 
-*mm**mmmmSJ 
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Phone Cicero 6963 
DR. A. P. GURSKIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4847 W. 14th Street Cor. 4»th Ave . 

Cicero, III. 
Vai. 9 išryto iki 9 vak. ISimant 
Nedėl ias ir Seredas. 

a • - * 

55^ 

Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10000 So. Miehigan Ave„ 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 p o 

- p i e t , 6:20 lkl 8:30 vakare. 
Residencija: 10628 Perry Ave., ) 

F Tel. Pu l lman 242 

Phone Seeley 7439 

DR. I. M. FEINBERG 
Gydo special iai v isokias vyrų ir 

moterų lyt iškas l igas. 
2401 Madison St., k a m p a s Wes-

tern Ave., Chieago. 
Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak. 

iiiiiiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiuini 
Resld. 1130 Independence Blvd. 

Telefonas Van Buren 204 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir v isų chroniškų l igų 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po 
pietų, 7—8 vak. Nedėl lomis 10—12 d. 
Ofisas 8354 So. Halsted St,, Chieago 

Telefonas Drover 0888 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i l l l 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
IJBTUVI8 AKIŲ SPBCIALJSTAS 

Palengvins visų akiu 
tempimą kac yra 
priežastimi ..kuuilė-
jimo gaivi H, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą, skaudančius 

tr užsidegusius karščiu aklų kreivos akys, 
katerakto, nemiegio; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. 
Nedėllomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover 0660. 

LEVESKIOEMOKYKLA 

PRANEŠIMAS. 
Siunčiame piningus Lie 

tuvou, pr i siuntimas užtik 
rintas. 
Inšuruojame nuo/ugnies 

namus, rakandus ir auto 
mobilius. 
Parduodame namus, sko

liname piningus. 

Evaldas & Pupauskas 
840 W. 33rd S t 

Yards 2790 
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Saugok akiu regėjimą 

KAPITULAS ir SURPLUS Į 
$225,000 .00 I 

Kada kankinies del galvos 
skaudėj imo, kada regėj imas si l-
nsta skaitant, s iuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties } manę klausti 
patarimo del jūsų akių; m a n o 
20 metų patyr imas sute iks 
jums geriausi patarnavimą del 
Aklų, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specljalisto, 

W. P . M O N C R U F P , M. D . 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chieago. 
kertė 18tos gatvės; S-člos lubos 

Kambaris 14-16-16-17 
Viršui PLATT-S apt iekos 

Tėmykite mano parašą.. 
Valandos: N u o 10 ryte iki 0 
vak. Nedė l lomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

£ J E I N O R I T E RASTI SAUGUMĄ SAVO SUNKIAI UŽDIRBTIEMS 
DOLIEKIA.MS. J E I N O R I T E SILNSTI PINIGUS I LIETUVA. 

J E I N O R I T E I N V E S T Y T I PINIGUS K A D J I E UŽDIRBTU 
D I D E S N I NUOŠIMTI. / 

ATEIKITE VISI ČIA 
Satifruma Ir užtikrinimu rasitv š iame banke. 

TURTAS VIRŠ $2,725,000.00 
Dabar yra la ikas nesugadinus nuoš imčio perkelt i savo pinigus 

j šią didžiausia, ir tvirčiausia Lietuvių valstyjine banką. Prjduo-
ki te savo bankyne knygutė bile kurios Chicagos arba kito miesto 
bankos, kuri jus neužganodina a r b a nėra jums paranki — mes 
sukolcktuos ime ir perkels ime visus pinigus su nuošimčiais j šią 

UNIVERSAL STATE BANK 
č i a jusu pinigai bus saugoje vietoje, nes tą saugumą užtikrina 

Suv. Vai. Valdžia, kuri ir-gi dali savo pinigu laiko š iame banke su 
tūkstančiais Chicagos ir kitu miestu lietuviu. Visi Lietu vįaį Į 
Lietuvių valstyjine banką" — lai būna mūsų obalsiu. R e m k i m e 
patys save o ne svet imtaučius . 

f i a padėtus pinigus gal ima atsi imti ant kiekvieno pareikalavimo 
su 3-čių nuoš imčiu . 

Mūsų bankas yra atdaras v isa diena Utarninkais ir Subatomis 
iki 8:30 vai. vakare, o ki tomis dienomis iki 5 vai. po pietų. 
Dabar s iunčiami pinigai per mušu banką pristatomi Lietuvon 

| 25 dienas — Pris ta t ima G va rantuojame. 
Parduodame laivakortes, Draftus, ir "Cash" Markes, pagal die

n o s Kursą. Iš kitų miestu ^prisiųstus dolierius pas iųs ime Lietuvon 
Auksinais . 

I l l l i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l iu i l l i l 
2 T e l . Canal 257 

I DR. C. K. KLIAUGA I 
LIETUVIS DENTISTAS 

= 1 8 2 1 So. Hals ted St., Chieago, U l . s 
E K a m p a s 18th St. 
S V a l a n d . : 9—12 rytą, ir 2—9 v a k . S 
ITi i i i i iui i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

S BANKOS V A L D Y B A : 

Joseph J. El ias , Prcsident, Joseph J . Krasovvski. Vice-Pres . , 
W m . M. Antonisen, Vice-Pres . , S. V. Valanchauskas , Ass't. 

' & Cashier. Cashior. 

I UNIVERSAL STATE BANK i 
| 3252 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Į 
mm S 
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FOO V0UH STOHAOfS SAKO; 

P o valgiui neužmiršk, k a d geriau
sias vaistas tavo skilviui y r a EATO-
NIC. Prašal ina visus n e s m a g u m u s 
suvirškinimo, o ta s reiškia, kad rei
k ia pamėgint i v iena. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

IR PREKYBOS De! Siuigttiu 

pasiliuosuoti. Na, ir sugalvojo. ( Apie jo jaunystės dienas 

MOKINA: Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Graramar School, H i g h School ir 
Prekybos dalykų taip-gi prirengia 
prie kvot imu į visas augstesniasias 
mokyklas. Dienomis: N u o 9:00 ryto 
iki 4 p. p. Vakarais nuo 7:30 lkl 
9:80. 
1747 So. Hals ted St. (art i 18tos gat . ) 

! Phone Canal 1678 | 
Notary Public 

JUSTIN MACKIEWICZ 
Real Estate 

Loans, Insurance & Foreign 
Exchange 

2342 South Leavitt Street 
Chieago, UI. 

Siunčiu Pinigus į Lietuvą 
pagal dienos kursą. 

Taupyk Pinigus del Ateities 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHi i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i 

Lietuvos Vyčių Paskolos ir Taupymo Bendrovės. 
Nauja Serija numeris 23-čias tik prasidėjo. 

Susirinkimai yra laikoma kas Panedėli nuo 7:30 vai. 
vakare iki 9:00 vai. vakare, Šv. Jurgio Parap. svetainė 
prie 32 PI. ir Auburn Ave. * 
Jurgis Žakas, P i r m . 

901 W. 3Srd St. 
Antanas Overlingas, R a s i . 

3201 Auburn Ave . 
V. \V. Rutkauskas , Adv. 

812 W. 33rd St. 

STPAKHT 
IO 

D E : 

MELBA io* 
STRAKHT 

JTHe r- j> už?/ c ^>rze 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krautuvninko—Bet Jeigu 
krautuvninkas neturi—rašyk m u m s . 

I. CEVViS C1GAR MFC.CO.Nrauu<JU| 
Larjest independent Cįar Facfory jnlhe Worid 

\ 



. 

m 

\ 

i \ 

! ' , 

) 

I'" 
V 

« 

I : 

i 

I 

S 

/ 

i i 

^ D R A U S A S Šeštadienis, m. 

» » * • • • • • • • W . ^ ^ ^ ^ M » » » « • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • i tmm\ 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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W A T E R B T O Y , OONN. 

Waterbury ,o jaunimas ir 
vėl imasi dailės darbo, kurį 
kai-kuriam laikui buvo į sali 
padėjęs.Del tos priežasties wa-
terburiečiai jau buvo pradedą 
žiūrėti į jaunus veikėjus ir 
klausinėti, kas pasidarė, nes 
pastaraisiais metais nieko 
svarbaus nebuvo nuveikta. 
Dabar, manau, atsilygins už 
visą praitą laiką ir pasilsėjęs 
dar smarkiau pradės veikti. 

Lapkričio 7 d. veiklus Vy-
čiu; atletų skyrius buvo suren
gęs puikų vakarą. Prie to 
skyrio priklauso vien- čia gi
męs ir augęs jaunimas. Tame 
vakare buvo sulo&ta sekančios 
komedijos: "Perdaug Skoli
no ' \ * 'Paskutinis Žiponas' ' 
ir i ' Paskutinė Repeticija' \ 
Piano solo skambino p. P. 
Balanda, eiles "Be Epet i to" 
pasakė p-lė Andrikiutė. 

Visame veikime vadovavo 
mūsų vargonininkas p. J . 
Sauris. Visu atžvilgiu vakaras 
nusisekė. Komedijos tiek darė 
juoko, kad kai-kurie net šonus 
susiėmę juokėsi, ypač pasižy
mėjo p. K Šobrinskas "Pas 
kutinio Žipopo," advokato, ir 
"Paskutinės Repeticijos", ge
nerolo, rolės. Kiti ir-gi gerai 
lošė, k. t. J . Maršinkaitis, O. 
Bendleriutė, Jbnikiutė ir A. 
Šobrinskas. Perdaug užimtų 
vietos plačiau apie juos ap
rašyti. Smagu, kad priau
gantis mųs jaunimas imasi 
prakilnaus darbo, t. y. dailės 
ir tuo pačiu darbuojasi Baž
nyčios ir tėvynės naudai. To
kiais jaunuoliais ir visuomenė 
gali pasidžiaugti, nes kai-ku
rie jų rodo nemažus scenos 
gabumus bei busiančius tau
tos veikėjus. Garbė jiems už 
pasišventimą ir tam, kuris 
mokėjo tą žiedą patraukti 
prie tokio veikimo, nes kai-
kurie jų, gal, butų kitokiais 
keliais nuėję, kaip nuėjo kiti 
jų draugai. 

Vyčiams susitvėrus, išpra-
džių buvo surašomas visas 
jaunimas. Ilgainiu jauni ber
naičiai vienas po kito pradėjo 
traukties, taip kad manyta, 
jog visai jų neliks. Bet atsi
rado vienas, kuris gerą įtek
mę turėjo jų tarpe ir matyda
mas, kad šiaip prie Vyčių 
kuopos negalės jų palaikyti,su-
manė sutverti Vyčių atletų 
skyrių, į kurį sutraukė visą 
čia gimusį jaunimą. Tai pa
darė p. B. Gauronskas. Daug 
triūso jis padėjo, daug priešų 
turėjo iš nesusipratėlių pusės, 
net ir iš pačios Vyčių kuopos. 
Dabar-gi to atletų skyrio nie
kas neįstengs sugriauti. 

Prie progos reikia paminėti 
ir "VVaterburio teatrališką dr-
ją "A idas" , kuri jau virš 12 
metų kaip gyvuoja ir daug y-
ra pasidarbavus labdaringiems 
tikslams, kaip tai: Tautos 
Fondui, moksleiviams, našlai
čiams, blaivininkams ir vieti
nei Lietuvių Šv. Juozapo pa
rapijai. 

Dabar pranešu, kad "Ai
d a s " rengiasi prie didelio 
vakaro parapijos naudai. 
Gruodžio 26 d. dideliame Ja-
cąues teatre vaidins "Ižgrio-
vimas Kauno Pilies." 

Nors daug istoriškų veikalų 
yra "Aidas'' vaidinęs ir vi
suomet pasižymėjo, bet šituo 
veikalu j i s , turbūt, la
binusia pasižymės. Pas aidie-
čius taip, yra, jei vienybėje ką 
dirbę, tai niekas negali jų 
pralenkti. Del to ir laukiame 
šio vakaro, kuriuo, Ūkiu, 

adieciai neužvils publikos ir 
parodys ką jų pastangos gali 
nuveikti. Dailės Mylėtoja. 

DONORĄ, P A . 
— 

Mažai iš mūsų kolonijos 
laikrasciup.se rašoma. Ar tai 
del to, kad kolonija maža ar 
kitokių priežasčių dėlei. 

Tad šiuo pranešu plačiajai 
visuomenei, kad tėvynės dar
be ir mūsų nedidelė^ kolonija 
nepasiliko nuo didžiųjų. 

Štai, Spalio 31 d. Lietuvos 
Liuosybės Sargų 55 skyrius 
laikytame susirinkime vien
balsiai nutarė imties darbo; 
rinkti aukas Lietuvos Šaulių 
organizacijai. Aukos buvo ren
kamos iš visų vietinių drau
gijų ir einant per namus. Au
kojo: Lietuvių Ukesų Kliubas 
$500. (Jis ir Laisvės Paskolos 
bonų pirko už $1000.00). 
R. K. M. Sąj. 27 kp. . . $30.00 
S. L. R. K. A. 88 kp. . . 25.00 
S. L. A. 160 kuopa . . . . 25.00 
Šv. Vincento dr-ja 25.00 
T. Morkus 15.00 
A. Kiveris 10.00 
J. Špakauskas 10.00 
M. Urbonavičius 10.00 
V. Ribinskas 10.00 

Po 5 dol.: J . Zakaras, P. 
Kastrickis, M. Vaitkus, J . Širo 
konis, J . Vaitkus (iš Pitts-
burgh, Pa.) , J . Vaičaitis, J . 
Liminskas, A. Janušaitis, J . 
Martinkus, S. Gazdielius, P. 
Masaitis, V. Bagočius, A. Nor-
butas, J . Masaitis, J . Nainis, 
P. Skirmontas, P. Erčius, F. 
Razmantas, J . Marazas, K. 
Žvirblis, J . Uliackas, P. Sa
dauskas, P. Živatkauskas, P. 
Martinkus, J . Miežaitis, A. 
Banulis, J . U., J . Gestautas, 
P. Markūnas, J . Rlimas. 

J . Bubilas $4.00. 
Po 3 HIOL: Iršas Rubiną? 

(Žydas), M. Kizas, J . Bobelis. 
Po 2 dol.: M. Aleksionis, J . 

Liutkauskas, A. Kizas, J . Ekai 
tis, J . Urbaitis, P. Praneku-
nas, T. Dombrauskas, M. Pil
velis, Kun. V. T. Abromaitis, 
M. Jakštas, J . Kulikauskas. 

Po 1 d o l : J . Norkus, J . 
Mickus, 'J. Šoliunas, P. Jač-
kauskas, P. Jakubauskas, J. 
Dombrauskas, J . Leškis, A. 
La#nikonis, J . Launikonis, S. 
Petri-konis, V. Gražulis. 

Lietuvos Liuosybės Sargų 
55 skyrius iš iždo $35.00. 

Viso surinkta $893.00. 
• 

Renkant aukas Lietuvos 
Šauliams, parduota Liet. lais
vės paskolos bonų už $130.00. 

Tad Donoros Lietuviai pa
vyzdžiu gali būti ir didesnėms 
kolonijoms. Priešų, kenkian
čių tam darbui turime ir mes, 
bet mažai. 

Tad, broliai, sesutės, dar
buokimės ir ateityje tėvynės 
naudai. Stengkimės, kad mū
sų kolonijoj nesirastų Lietu
vio be bono, nes kas nepirks 
bono, tas bus Pilsudskio ir 
Zeligowskio tarnas. 

P. Vietinis. 
Y 

G A R Y , I N D . 

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
Iš LIETUVOS 

^' lllIlIltlIlIlIlIlIlIlIIIIIIIIIIIItltlIlIlIlIlflflffftllIlilIlIllIlIlIlIIIIIIIIIiailllllflIlIIlIltlllIlIlIlIltMMMMMnMItMMi 

i Pinigai, Laivakortes Lietuvon 
| SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI 
E NIGUS Į PASKUTINĮ PASTĄ Į 30 DIENŲ. 

<• • "* •• 

IŠGIRSITE McKINLEY PARKO SALĖJE 

Nedelioj, 5 d. Gruodžio, 1920 
3-čią valanda po pietų. 

Išgirsite ką da negirdėjot, ką tik sugrįžęs iš Lietu
vos advokatas P . Bradchulis važinėjo po visa Lietuva 
ir žino tą ką da negirdėjome. Ateikit o persitikrinsite 
kviečiame visus be skirtumo. į McKinley parko salėje. 

įžanga veltui 
Kviečia L L P. Bonų Komitetas. 

i 

E Parduodame laivakortes 
S į Lietuvą ir iš Lietuvos. ' 

t 

Padarome legali skus do
kumentas, dovernastis, 
įgaliojimo aktus. 

Esame registruoti Lietu 
vos Atstovybės Washmg 
tone. 

Parduodame lotua, na 
mus, farmae, padarom. 
paskola* ir apdraudžiama 
nuo ugnies. 

ar ss 
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LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES = 

-
. . * • • 
ir jo skyriai 

Vilniuj Panevėžyj ŠimEnot Ruaiiuiif 
| Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje 

kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN-
| TURĄNEVVARKE. Kol žemas auksmo kursas, dėk pi 

nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi 
7% padėjus 2 metams 
5% " 1 " 
3 % " neapribuotam laikui. 

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie sosidė-
jimą banko duoda Banko agentūros vedėjas 

M NARJAUSKAS 
I 747 BROAD STREET, NEWAII t N. J. 
S \ 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIINMIltlIlIUNIII 

Yisus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pa* 

PAUL P. BALTUTIS and CO. 
s 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, 111. 
TTiiiiitiisiiiitiiiiiiiiiiiifiiiifiiiisiiiKiiiifiiiiiiisiiiitiiiiiiiiitifiiiiisiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiifliiiiiitifiitiiaiiiiiiaiiitriiii 
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P. CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 8. Halsted St., Chicago, SL 
Kuri* gaunate paveikslus U Lietuvos 

neatidellodaml pasidarykite daugiau* arba 
didelius*. Mes parimame senus padarome 
dideliu*/ Sudedam aut Vieno ii kelių skir
tingų, i 

Traukiame paveiksiu* namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose. veseUJose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
rlausia. Phone Drover f ! 6 t 

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 
Rranni 
PER MUS PASIŲSTUS PINIGUS APTURĖS LIETUVOJE PER 30 D. SIUNČIA
ME PINIGUS PO DIENOS KURSĄ, 0 ANT DIDELES SUMOS DAR PIGIAU. 
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Parandavojame 
Baksus $2.50 

Metams 

/ 

Parūpiname 

iNotarialrus 
Raštus I 

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS ir S. L FABIONAS Vedėjai 

869 West 35-th St , (prie Halsted) CMcago, 111. 
' Adara Kasdieną 9 ryto iki 6 po piety 

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

— • -u. 
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GERA 
Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon? 
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Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana! 

1 • I I M 

Sutaupinti pinigus sekančiu būdu yra 4 kliasos, 

Lietuvos Skolinimo ir Taupinimo 
Bendrovė 

Seras galite išmokėti ir gauti savo pinigus virš 3 mė

ty, suvirs 6 mėty ir r 2 metų. Teipogi yra serai $ 1 0 0 

ant 4 % nuošimti. Susirinkimai atsibuna kas Utar-

ninka, 8 : 0 0 vai. vakare Bažnytinėj svetainėj 46" tos 

ir Wood gatvių. Skolinam pinigus ant pirmo mortgage. 

Bendrovės Kapitalas Suvirs $245 ,000 .00 . 

Lapkričio 14 d. Turners 
Hali Lietuvos Vyčių 82-ros 
kuopos choras įrengė koncer
te. 

Programą vedė ir aiškino 
A. Šlapelis. 

Programa pradėta Vyčių 
himnu. 

Choras padainavo: *4 An t 
tėvelio dvaro ' ' ir "Pasėjau 
kanapę.' ' Nusisekė. 

Vyrų choras padainavo: 
"Tekėk dukre už bajoro.' ' 
Pavyko kogeriausiai. Bavo 

(Žiūrėk 5 pusi.) 
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| NEPAPRASTA PROGA Į 
Mes esame priversti atiduoti už Storaga Charges -

Dvidešimts mušu augščiausios rųšies Vlctorolas vertas 3 
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- E 
venime. Atsiminkite tiktai, $35.60 už augštos rųšies 
kvarantuota Victorolą. Mes taippat turime parduoti 
Dešimts tikros skuros tapestry Parlor Setus, Sie se
tai yra nąujl „ir naujausios mados. Mes parduosime 
juos už pirma pasiulijimą nežiūrint koks jis butų, 

Kaina n e s m u m s vieta yra reikalinga. Jum* apsimokės at-
$95.00 va*iuoti nežiūrint kur Jus gyvenate. Pristatymas Dy

kai, mieste ir apielinkėj, taip-pat siunčiame C. O. D. 
Atdara kasdiena iki 9 vai. vakare. Nedėldiomis nuo f iš ryto iki 4 
po pietų. Liberty Bondsus priimame. 
NATIONAIi STORAGJE CO. 2028 S. Ashland Ave. Cor. 21-th St. į 
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Storage 
Tiktai 

m m i pi n T Sold evomvhera by fumiauo deoku-3 

TAIGI NIEKO NELAUKDAMAS tuo jaus pasiųsk savo seniams tėvukams, bro-
lukanis, sesutėms ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti, laukia tavo pagelbos. Tau 
tie keli dolieriai nieks, o jiems didele pa-gelba ir džiausma suteiksi Taip-gi priėmam 
piningus padėjimui Lietuves Bankose sulig dienos kurso. 

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

Šį Bendrovė dabar parduoda savo serus po $6 .00 viena, pasi
skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laikų serų kaina pakils. 

Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentui* 
teisingai ir sąžiniškai. Už darbą garantuojame. Visais reikalais malonėkite kreiptis 
*• . _ J 
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Uthuanian ^aies Corporation 
| (Lietuvių Prekybos Bendrovė) * 
| 3249 S. Halsted St., Tel. Yarfs 6062 Chicago, I1L 

VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utarnimkaia, Ketvergau ir Subatomi* 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare. Ofiso vedėjas ¥ . M. Stulpinas / 
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SNCLANDER SPRING BED CO. 

• I I • 

C T A I \ £ \ M> SVEIKATOS O I ±\>m\ JVIJJLV SEKRETAS 
Mes paskelbiame Visuomenei luul *same FJBiftA. DIOŽIAIMIA LIB-

TUVIŠKA, V A I S T I N Y J C I A vtsoj Amsilkoj, kjųxl lidirba. vaistus, ptfpU 
Europos metodą nuo visokių ligų. 

Mes turime tą sekretą kuriuoin PERGALIME visokias ligas. T* sek
retą sužinosite kaip vartosite MUŠU fAISTUS, H M mu#ų PASiU>VU*TI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO. 

Visuose gerose APTIEKOSE visoj Amąrikoj galima gSAiti tias mus^ 
liekarstas: 

Sa I atara Biteri/del vidurinių ligų. 
Regulatorius dei moterių. 
ajraajo Valytojas kurie pats užvardijtataui ijiijitiigu rnisinUf urną 
SsJutaro Luiimeiitas del visokių kaulų s k a u d ė t a o n- kMokjų s X w m % 
Trajanka Kas-gi dar jos nežino? Tfos garsingos namų gyduolei. 
Reikalaukite muaų surašo, vaistų ir tolių—tfųafjn,^i u i tyk*. 

SALUTARAS DRUG & CHEM. C0*B»ANY 
1707 So. Halsted St., Tel. Canal 6417 Oiicsf* 
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LIETUVIAI AMERIKOJE, 
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( ižurėk 4 pusi.) 

net an t rą ka r t publikos iš
šauktas . 

Solo dainavo p-lė K. Tarno-
lionaitė: " O i varge, v a r g e " 
ir " P a s k u t i n ė vasaros r o ž ė " ; 
M. Sakalauskai tė : " K u r ba
kūžė s a m a n o t a " i r "Le i sk i t į 
T ė v y n ę . " Jaunoms solistėms 
savo užduotis kogeriausia pa
vyko išpildyti. K a i p viena, 
ta ip ir ki ta yra dar jaunos, 
bet gabumų netrūksta . Su lai
ku Gary susilauks pažymėti
nų solisčių. 

Duetą: " J o j a u d i eną" iš 
pildė pp. (pavardžių nenugir 
dau) pagir t inai . 

Choras keliais atvejais pa
dainavo: " K a r v e l ė l i " i r "Su
žadink j a u s m u s . " 

Programą užbaigė Lietuvos 
himnu. 

J aunu t i s Gary 'o choras ver
tas pagyr imo už t rumpo laiko 
darbus. J i s y ra lig tik ką 
pražydant is žiedas. Nėra abe
jonės, k a d laikui bėgant Ga 
• y 'o Lietuviai susilauks goro 
choro. 

Baigiant programą kur . 
Martišiunas, vietinis klebonas, 
ti umpoje prakolbėlėje nupi Še 
dainos svarbą ir naudingumą. 
Baigdamas kvietė kiekviena 
jaunuolę ir jaunuolį rašyt ;es 
dioran. 

Pala ikymui lietuvystės 
dvasios priaugančioje kartoje 
ir užkirt imui kelio iš tautė-
jnnui , stipriausiu tam užtva
ra y ra parapijinės mokyklos. 
Pamatė tą ir gariečiai. I r pa 
sirįžo visas pas tangas dėti,kad 
ateinančiam rudeniui įsteigti 
mokyklą, kur jaunoji kar ta 
butų auklėjama lietuvi si* oje 
dvasioje. 

Pagi r t inas tai yra darbas, 
nes praeitis aiškiai mums pa
rodė viešųjų mokyklų vai
sius. Nevieną šiandien rasi 
šeimyną, kur tėvai vargiai 
gali susikalbėti su savo vai
kais prigimtoje kalboje. 

P. iš V. 

Nebus ir dabar. Pelnas ski
riamas geriems t ikslams. 

Laukiama ciceriečių para
mos. 

Narė. 

DETROIT. MICH. 

i t TE R Ai M I L L L R 
Lietuvis Laikrodininkas 

BINGHAMTON, N. Y. 

Pustrečių metų išklebona-
vęs Sv. Juozapo parapijoj 
kun. Ambrozaitis išsikėlė iš 
Binghamtono. Per visą laiką 
j is čia gražiai darbavosi ii 
d a u g j m d a r ė parapijai naudos. 

J o vieton susilaukėme nau
jo kunigo K. Skrypkos. Visų 
6v. Juozapo parapijonų. troš
kimas yra, kad naujasis kun. 
Skrypka ilgai butų mūsų tar
pe. J o darbuose Bažnyčios 
naudai ir tėvynės labui mes 
visados j am padėsime. 

12. Žalneraitis. 

Lapkr. 18 d. Tautos Fondo 
93 skyrius laikė mėnesinį su
sirinkimą Šv. Ju rg io mokyklos 
kambaryje. Iš kolektorių ra
porto paaiškėjo, kad, nepai
sant jokių klučių, 93 sk. pa
sekmingai veikia. Susipratu-
sieji Lietuviai gausiai aukoja 
ant tėvynės aukuro, kad tik 
išgelbėti ją nuo užpuolikų. Y-
ra i r tokių, kurie kas mėnuo 
pasižadėjo mokėti po 10 ir 15 
dol. tol, kol priešas bus Lie
tuvoje. 

Tame susirinkime įplaukė 
131 dol„ kurie liko pasiųsti T. 
Fondan, nes centras y r a mums 
pranešęs, kad kaip t ik gauna 
nuo skyrių aukas , tai nieko ne
laukdamas siunčia jas Lietu
von. 

Lai nelieka Lietuvio, kuris 
neprisidėtų aukomis dabart i
niame svarbiame momente. 

Aukokim kiek as galim! 
Aukokim į. Tautos Fondą, nes 
tos aųos bus sunaudotos Lie
tuvos gynimui. 

Sąrašas aukotojų šautuvams 
Lapkričio mėnesio (kiti pas
kelbti ankščiau) . Pr idavė K. 
Gervilis: 
V. Staugai t is $10.00 
P. Banionis 10.00 
K. Kazala 10.00 

Pridavė kun. F . Kemėšis: 
K. Karčiauskas 10.00 
J. Orlauskaitė 10.00 
St. Rapolas 5.00 
P. Tamošait is 20.00 
J . J a n k ū n a s 10.00 
A. Balukavieius 10.00 
J. Dambrauskas 10.00 
K. Pauzonis 10.00 
M. Mareulynienė 10.00 
U. Matuzaitė 10.0(3 
J . Barkauskas 10.00 
P. Barkauskas 10.00 
V. Mitkus 10.00 
K. Sonorait is 10.00 
J. Žylinskas (kulkosv.) 50.00 
S. Druškauskas 10.00 
P. Tamošaitis 20.00 
J . J a n k ū n a s 10.00 

T. F . 93 sk. fin. sekr. 

Prirenku akinius. Taisau laikro
džius. Užlaikau geriausius Pho-
nografus ir rekordus. Taip pat lai
kau laikrodžus, deimontus ir graž-
nas. Kainos prieinamos darbas 
atsakantis. 

2128 West 22nd Street 
Chicago. 111. 
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Puikus Perstatymas 
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"GIMS TAUTOS GENIJUS1' 

rengia LIEIUVIŲ MOT. DRAUGIJA "APSYlfTA" 
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Gruodžio 5-tą d. 1920 
W£ST SIDE AUDITORIUM, Taylor ir Racine Ave. 

Pradžia 6:45 vakare 
Visas minas skiriamas Lietuvos Gynimo Reikalam*. 

i 
3 

i 

Gerbiamą visuomenė prijaučianti nuskaustos ir brangios mūsų 
šalies reikalams nuoširdžiai meldžiame atsilankyti. 

Tikictus galima pirkti sekančiose vietose: 
"Draugro" ofise prie 23 PI. ir Oakley «:at. Metropolitan State 

Banke 22-ros ir Leavitt gal. p. Bagdžiuno ofise 2116 22 gat. 
"Naujienų" redakcijoj Halsted ir 18-to» gatvės. Adv. K. Gugls 

ofiąe 3323 £o. Halsted gat. Universal State Banke Halsted ir \\ 
gat. ir Aušros knygine pas V. Miseika Halsted ir 36-tos gatvės. 

Kcuitimo Komisija. 

i 

BARGENAI. 
BRIDGEPORTAS. 

2 aukščio mūrinis namas vienas 
5, tris po 4 kambarius su visokim 
ir aukštu basementu galima gy
venti. Reikia įmokėti tik $1,000. 
Kaina $4,500.-0. 

2 aukščiu mūrinis namas 2 po 
6 kambarius, ' elektriką, vanos, 
aukštas basementas su elektriku ir 
vandenų galima padaryti gyveni
mą. Reikia jmokėti $2,000. Kaina 
$7,000.00. Gerausi vieta. 

2 aukščiu mūrinis namas ant 
karlaines kampa, storas ir vienas 
pragyvenimas ant pirmo flora ir 
5 ir 4 ant antra flora. Reikia į-
mokėti $3,000.00. Kaina $8,000.00. 
Galima gauti su bizniu. 

BRIGHTON P ARK 
2 aukščiu naujas mūrinis namas 

2 po 6 kambarius, elektriką va
nos, cementavotas basementas, už-
dinktais porčiais. Kaina $7,000.00. 

2 aukščio mūrinis namas 2 po 
6 kambarius vanos, cementavotas 
basementas. Kaina $5,500.00. 

SOUTH SIDE. 
2 aukščio naujas mūrinis na

mas, vanos, cementavotas base
mentas, furnice katram flatui, vie
nas blokas nuo Ogdcn Pfirk. Kai
na $7,000.00. Reikia įmokėti 
$3,000.00. 

Turim dideli išrinkimą namu a-
pie Doufclas Park ir Humboldt 
Park. Del platesniu žinių kreip
kitės prie 

A. Petrat is S. L. Fabionas 
A. P E T R A T I S & CO. 

809 W. 35 St. Chicago, IU. 
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DIDELIS KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS. 
žiedai, LeifcrodėJci, ReteipleJ, Špilkos, grino aukso ir paauksotl 

daiktai, Iverjr setai, Auksiue* plunksnos, visokie daiktai tinkami 
prc&eatam* gmmniaj pas mų* v i u u mažinta kaina. Atvirute* su 
Lietuviškais parašais ir šilkais issiulos, Ir jvairjos knygos. Geras 
pasirinkimas tikru Columbia Gca«»afonu. taip-gi ir tikru Braus-
wick mašiau, katros Išduoda stebėtinai aišku ir garsu, tikrai aa-
turaliika balfta. 
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Nelauk Paskutiniu Dienu 
Pirki te Kalėdų dovanas (Chris tmas Presec t s ) dabar 

• 

IUUJSŲ krautuvė yra pr ipi ldyta naujausios mados tavo-
rais. Kaipo Deimontų i r aukso žiedu gryno aukso i r 
paauksuoti laikrodėly, lencugėlai, branzalietai, koloni-
ku, špilkų ir visokiu sidabrinu dalykų. 

Mūsų tavorai yra teisingai gvarautuot i ir kaina pi
gesne kaip kitur. 

P. K. BRUCHAS 
3321 S. Halsted St. Chicago, 111 
. • 
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CICERO, ILL. 

Iš Sąjungiedių veikimo. 
Vietinė Mot. Są-gos kp. sa

vo užduotį puikiai pildo. Lapk 
25 d. įrengtame Tautos Fondo 
vakare, kuris daugiausiai ri
šosi su rinkiniu aukų Lietuvai, 
Sajungietės neatsiliko. Nors 
iždas tuščias, bet išgalėjo nu
pirkt i Liet. paskolos bon^ už 
$50.00 ir geraširdės narės no
riai aukojo, kad tik p a g e l b ė j a 
Lietuvai. 

Šitą žiemos laika nutarė 
konaudingiausiai sunaudoti. 

Nu ta r t a a t idaryt i valgių ga
minimo kursus. J i e bus kas 
ketvirtadienį bažnytinėje sve
tainėje. At idarymo laiką pra-
ųešime vėliaus. 

Gruodžio 12 'd. bus suloštas 
4-rių aktų veikalas " I š Mei* 
lė s " . Nekjysiu sakydama, kad 
publika niekad nebuvo už
vilta M. Są-gos vakaruose. 

BARGENAI. 
Pars iduoda Wisconsin Farma . 

115 akrų, pačiam miesteli j . Ant 
šios žemes randasi tik vienintelis 
tame miestelij Salunas ir 6 kam
bariai del pragyveniu, 2 tvartai, 
1 didela ledaune, 1 garadžius ir 
krautuvė prie pat stoties. Savi
ninkas turi dideli bizni už 10 my
lių kitame mieste. Negalėdamas 
apdirbti abi vieti yra priverstas 
parduoti. Kaina tik $8,000.00. 
Parsiduoda Michigan Farma . 

80 akrų 50 dirbamos, 20 miško, 
10 ganyklos su namu 5 kambarių, 
4 daržines ir garadžius su 3 mel-
žamos karves, 2 arklai, 4 ir 5 me
tu, 1 jautis, 2 veršiai ir vis rei
kalingi padargai ir mašinos. Rei
kia įmokėti $3,000.00. Cash kaina 
$6,500.00. Kelia* $4.54 nuo Chi-
cagos. 

Michigan Farma. 
80 akrų, 30 cistos, 10 miško, 40 

ganyklos su budinkais be gyvuliu. 
Reikia įmokėti $1000.00. Kaina tik 
$2,500.00. 
Del platesniu žinių kreipkitės pas 

A. Petratis S. L. Fabionas 
A. PETRATIS & CO. 

809 W. 35 &t.f Chicafo, IU. 
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Tel. Handolph 2898 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas v i d u r i n i o t,v j 
ASSOCIATION BL1>G. 

19 So. La Sal le St. 
Valandos: 9 ryto iki 5 po piety. 

Panedel ia is iki 8 vakare. 
Nedėl iomis ofisas uždarytas. 

Carter-s IitOe Uver Pilis 
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Pigulka 
Mažas Dosas 

Maža Kaina 

Vaistas Kuris , 
Reikalingas Visiems 
tikras tuvi paslroi/ma-

K r u o j M 
l m priežastimi SSfiTuSSSS r*ARTER*S IRON PILL3 

fflJMĄ 
Jums pagelbės, pamėginkite O 

m*9 Tm 

85 tuk&tančai rekordu įvairiose kalbose. 
Lietuviški rekordai tinkami del švenčiu. 

4416 Pemenelis, Pavasarije. Indainavo M. Petrauskas. 
4474 M*«l**t*dy«tė. Vai Verda Laužo. 
2S5« Lietuva Tėvynė Husų, TJkiai Nemunėlis Teka. 
JSB7 Cirutė. Kur Bangoja Nemunėlis. 
2S9I Sveiki Brolei Dainininkai. Ko Lkidėjt Svetelėj. 
47 94 Eisiu M^mpį Pasakysiu, Bernužėli Nesvoliok. 

Komiški Rekordai 
4796 Uudnaji Oyvenimaą. Otelije. 
458$ Jaunavedžio Pasiskundimą*. Pas Tardytoja. 
4575 GyrtuokUo M<e*avonė. Pasakos Stebuklai. 
4287 Jonas Smikis. Maušo Kelionė. 
2848 Ant Vienos Galvos. 
1248 Velnias Ne Boba 2 dalia. 
4180 Medžiotojai 2 dalis. 

Gteamės Damos. 
1246 Giesme i Panelė švenčiausia Ave. Marija. 
1247 O Kur Buvai Dėduk Mano. 
8191 Ant Mariu Krantelio. Saulutė Tekėjo. 
1436 Miškae ulia. Sudiev Lietuva. M. Karužutė. 
4278 Padainioš|u gražia Dainf.. Butėnas. 
8190 Tris Bernelei. Vakarienė Daina. 
8244 Skambančios Stygos. Tu Mano Motinėlė. 

Ksralėnės Aniolu Choras. 
8188 Ant Kalno Karklai Siūbavo. Aš Pasėjau rūta. 
8242 Oželis. Mes Padainiuoslme. 
8818 Sukruskime Brolej. Eina Garsas Nuo Rubežiaus. 
1170 Kur Bakūžė Samanota. Brandunenė. 

, šokei. 
2297 Klumpakojis. Koketka. 
8314 Dtedukas Polka. Saldžios Lupos Valca*. 
2859 Nemuno Vilnis Valcas. Sudiev Mazurka. 
2652 Raseinių Polka Kazokas. 
4586 Pavasario Dainios. Pakol Jaunas tol Linksmas. 
4868 Kas Subatos Vakarą. Jau Saulutė Leidžias. 
4181 Pilviškių Valcaa Atvilo Ežero Bangos. 
1008 Krokoviakas. 
3417 Pade&pana*. 
2998 Venecijos Menulis. Boloboo. • 
2883 Afghanestanas. Mahometas. 
4796 Nedėlios Rytas. Del Mūsų Jaunimo. 

Tavorus pasiaučiame vM ûr ui nrisiuniiioo nieko nerokuojame. 
Kiekvienas pirkdamas pas mu> aplaikys gražu kalendorių. 

JUOZAS F. BU&RK 
3343 So Halsted Street, Chicago, Illinois. 

Telefonas BoulevarU 81S7 
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LAIŠKAS Iš LIETUVOS. 
Drauge mielas: Je i Dpyli mus tai prisiųsk 

savo paveikslą, kad atgaivintų mūsų širdis. 
Pa ta r imas . J e i ver tas meilės, ta i y r a ver tas 
paveikslo. Paveikslas neasančios ypatos a t 
gaivina praei tų laikų ryžius be žodžio. O ta-

mista užganėdinsi save i r savo draugus, kad at lankysi 
mūsų paveikslų išdirbystę. Atlas A r t Studio 
J. P. RASHĮNSKI 3202 So. Hafctcd St. 
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WESTPULLMANIEeiAl! 

Atkreipiame Jūsų atydą, 
kad pas J u s dienraštį " Drau
g e ' ' atstovauja p . M. Kurpe
lis 12115 So. Halsted St. 

Pas jį galite gaut i kasdien 
nusipirkti " Draugą" , taij*-
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti į 
dienraštį. 

« 

KAIP APSAUGOTI SAVO ATEITĮ 
Žmogus gyvendamas durnuose ir troškiame ore miesto, keakia savo sveikatai 

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

Idant turėti pilnai sveika ir neprigulminga gyvenimą tai reikia eiti gyventi ant 
FARM05. Ant farmos žmogaus rytojus yra visiškai apsaugotas ir nereikia bijotės 
bedarbes, nes farmeris nenustos darbo bei kostumeriu. 

. 

Ateikite pas mus pasiskirti fąrmu. Mes tūriam Hfįnojayus, Wisconsioo ir Mi
chigan Valstijose arti Chicagos nuo 20 akru iki didžiausiu armu. Turėm įvalias na
mų del mainimo ant armų ir armu ant namu. 

Suraskite šiame laikrašti musy pagarsitas farmas. 

A. PETRATIS S. L. FABIONAS 

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

, Valandos: kasdiena 9 ry to iki 6 po pietų. Vakarais Utąrninkais, Ketvergais i r Su-
batom iki 9 valand., Nedėlioms 9 ryįo iki 3 po pietų. 

L i t u i VOS GYNIMAS 
mmmmtm • — • mmmmmmtmmmm 

Blogas susisiekimas t rukdo Lietuvos gynima. 
Žaibo grei tumu reikia susisiekti, susinešti su įvairiais 
centrais. Geresnieji arkliai paimti "Geležiniam Vil-
k u L " K a i p žuviai vandeng, ta ip Lietuvai reikia au
tomobilių. 

Amerikiečiai, šarvuodami "Geležinį Vilką, ' ' pirk
dami šautuvų, prisidėdami prie steigimo Perkūno ar
tilerijos ir Erel io oro laivyno, įtaisykite Lietuvos gy
nėjams automobilių. 

Lietuvoje geras automobilius kainuoja $1,000. A-
merikiečiai, sudarinėkite tmkstantines, kablegramu at
siųskite į Lietuvių Prekybos Bendrovę Kaune ir tą 
p a t dieną automobilius bu* inteiktas nurodytai orga
nizacijai. 

Intaisykite automobilių Jjietuvos Gynimo Komi
tetui, Šauliams ,Krašto Apsaugos minifiterijai, geno-
raliam štabui, Lietuvos Ba^idonajam Kryžiui ir tt. 

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

Tame reikale susižinojote su 

Lithuanian Sales Corp., 
(LIETIA'IU PBEKYBOS B-VĘ) 

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

valėtų visoge kolonijose šitame reikale pasidarbuotL 

\ 
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SEIMAS! 
Chicapje L R. K. Labdar. Sąjungos Pirmas Seimas 
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Našlaičiai Laukia Savos Prieglaudos ir Savų Globėju! 
* 

Prieglaudai žeme prie puikaus Marquette Parko 10 akrų nupirkta. 
* 

Keikia Tik Paramos Mūsų Visų Lietuvių! 
Ar rūpinamės mes Lietuviai kaip greičiausia įgyti Našlaičiams Prieglauda? 

-

SEIMAS TĄ REIKALĄ TURĖS IŠRIŠTI 

Gruodžio 5 ir 6 d., 1920, 2 vai. po piet 
Dievo Apv. Par. S v e t , 18tos ir Union gatv. 

mmmmmmmmmmmm*mH*m* 

Seimas laukia nuo visu katalikiškų Dr-ju bei kuopų prisidėjusiu aukomis prie Lab
darybės nuo 5 iki 10 atstovu nuo kiekvienos Dr-jos bei Kuopos. 

Labdaringos Dr-gijos, Kuopos bei Skyriai ir neprisidėję, Seime turės lygu (spren
džiamai baisa ir kviečiamos seimon prisiųsti savo atstovus). 

(domus šeiminis' teatras po vardu t 
a) Lizdas naminio liūto Drama trijų veijcsmu išpildys 13 Vyčių kuopa. 
b) Antra dalį programo išpildys p. Justinas Balsis. 
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šių vakarų jr paremtimųs. 
Visais Seimo reikalais reikia kreiptis adresu S. Jucevičius 726 W. 18th St., Chicago. 

CHICAGOJE. 
•8 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Pirmadienis, Gruod. 6 d., 
Šv. Mikalojus, vysk. 

Antradienis, Gruod. 7 d., 
Šv. Ambroziejus, vysk. dakt. 

LAB. SĄJUNGOS SEIMAS. 

Visi jau žinome, kad Labd. 
Sąjungos pirmas seimai bus 
Gruodžio 5 ir 6 dienose, Dievo 
Apveizdos parapijos svetainė
je. 

Centro valdyba šiuo nuošir
džiai kviečia visus I,ai). Sąj. 
rėmėjus, gerb. Cbicagos ir a-
pielinkiu klebonus, jų pagel-
bininkus; svietiškius inteli
gentus, darbininkus ir visus 
veikėjus skaitlingai dalyvauti 
Labdarybės posėdžiuose. 

Kas sveikai mintija, tas turi 
pripažinti , kad sykį reikia 
mums, katalikams, susieiti, su
važiuoti krūvon ir pasvarsty
t i ka ip kogreiėiausia įsteigti 
l ietuviškams našlaičiams ir se
neliams prieglaudą. Atsižvel
giant į didelį tautai reikalą, 
mes, Amerikos Lietuviai, bū
tinai turime įsteigti Įstaigą, 
kurioje katalikiškai butą au
ginami ir auklėjami mus naš
laičiai. 

^Tikimės, kad šis L a k Sąj. 
seimas išras tam budus,ko nuo 
širdies linkime. 

jCentro valdyba: 
A. Nausėda, pirm., 

Z. J . Purtokas, ' rast . 

"Gruodžio 19 d., C. S. P. S. 
(Cchool Hali) svetainėje bus 
nepaprastas vakaras. Nusipirk 
bilietą išanksto, nes jų pas
kleista tik tiek, kiek svetai
nėje yra sėdynių. 

. 

IŠ ATLANTIKO. 

Urbonas, O. Krauzienė, A. 
Petravičia, F . Rumšą, R. Rom 
dienė, K. Terleekis, A. Pet-
ruška, J . Pamlius, J . Valavi-
ciukė, F . Valevičia, J . Pam
pa ras, zV. Sbimasius, J . Sa
bas, A. Dziauga, A. Dziauga, 
P. Paulauskas, A. Zabrinienė, 
M. Azerskienė, B. (Jrikšienė, 
K. Pocius, Tz. Pupauskas , A. 
Laitkutienė. 

Smulkiais $10.36. 
Iz Pupauskas. 

tiems 1921 metams. Taip-pat yra 
svarstymui daug svarbių reikalų. 

J. Legnugaris, rast. 

' EGLĖ ŽALČIŲ KARALIE 
N E " ARTISTŲ DOMEI. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Sekmadienį, Gruodžio 5 d., Die
vo Apveizdos par. svetainėje įvyks 
labai svarbi repeticija virsminėtos 
dramos. Visi, kurie turi paėmę 
roles kviečiami būtinai atsilankyti, 
Turime gerai prisirengt. Pradžia 
lygiai 3 :30 vai. po pietų. 

Koresp. 

IŠ TOVVN OF LAKE. 

Lapkr. 21 d. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje kun. D. Mikšys su
tuokė Antaną Einikį su Pran
ciška Stankevičiūte. Po šliu-
bo jaunavedžiai nuvažiavo pas 
jaunosios tėvus po num. 5102 
So. Paulina gatvės. Per poky
li Antanas Laukžemis prisi
minė apie šiandieninį Lietu
vos padėjimą. 

P-as V. Butkus plačiau pa
kalbėjo ir paragino svečius su
mesti aukų. Visiems sutikus, 
p-nia Alkinavičienė perėjo per 
dalyvaujančius vestuvėse sve
čius ir nurinko $17.25. Auką 
nutar ta pasiųsti į T. Fondą. 

T a i g i aš ir pasiunčiau kur 
: kirta. 

V. Butkus. 

IŠ GARFIELD PARKO. 

-Lapkričio 20 d. Fuller 
PSįrk svetainėj, 45 ir Prince-
toa A ve., buvo surengtos pra-
kglbos Lietuvos naudai . Pu
blikos atsilankė labai mažai. 
KaflSėjo B. M. Butkus, Tamo
šius Jonulis ir St. Valančius. 
Visi kalbėjo apie reikalą gel
bėti Lie tuv a dabart iniam lai-
ke. Aukų surinkta $141.36 ir 
užrašyta L. L. P. Bonų už ke
lis šimtus dol. Aukos pa 
siųstos Lietuvos Misijai. 

Aukojo: 
P o 10 dol.: M. Bacevičienė, 

vSt* Dozeok, T. Kripas, P . 
Strauskas, Kaz. Tarleckis. 

. Po 5 dol.: T. Pocius, S. Lin-
gis, F . Tverkus, V. Zencius. 
J . Pra tapas , K. Lomsargis, F. 
Lipsandra, J . Pocius, J . Dri
g n e i us. 

Po 3 dol.: A. Gudaitis. 
P a 2 dol.: P . Strangas, A. 

Svanaitis, V. Urbaitis, S. Pet
rošius, K. Zuntikas. 

Pirmadienyje, Lapkr . 22 d., 
p. K. Jodelis nuvežė kores
pondenciją " N a u j i e n ų " redak
cijai apie buvusias prakalbas, 
Lapkr. 16 d., Liberty svet., 
Lietuvos Gynimo reikalams. 
•Jis apar t aukų sumos, buvo 
padėjęs ir kalbėjo kun. H. J . 
VaiČunas, pavardę, bet del 
savo išrokavimų, " N a u 
jienos' jo pavarde išmetė iš 
korespondencijos. 

Mat kai jos bijo pilną tei
sybe pasakyti , slėpdamos ku
nigų pasidarbavimą ir rėmimą 
Lietuvos reikalų. Z. 

Pricšmetinis susirinkimas dr> 
jos Šv. Agotos M. ir P. bus sek 
mad., 5 d. Gruodžio, 2 vai 

LIETUVA ŠAUKIASI PRIE 
AMERIKIEČIŲ. 

Kad arčiaus susipažinus su da
bartinių Lietuvos padėjimu mes 
visi privalome susirinkti krūvon 
Utaminko vakare Gruodžio 7 d. 
7 vai. vakare j Šv. Jurgio Para
pijos svetainė 32 PI. ir Auburn 
A ve. I r išgirsti pranešimus ką tik 
sugrįžusio iš Lietuvos Advokato 
P. Braehulio kuris dabrYavo Stei
giamajam Seime, dirbo prie Lie
tuvos valdžios, yra gerai susipaži
nęs su Lietuvos narsiąja armija 
statančia savo jaunas spėkas prieš 
daug galingesnius priešus. Yra 
išvažinėjas po visą Lietuvą ir su
sipažinęs su dabartinių. Lietuvos 
padėjimu. Todėl jisai turi parve
žęs daug naudingu žinių iš mūsų 
Brangios Tėvynės. 

Bus ir daugiaus gerų kalbėtojų 
kurie nurodis Lietuvos padėjimą 
dabartinėj valandoj. 

pietų, Šv. Kryžiaus parapijos sve-' 

Todėl meldžiame visus be skir-
jtumo paiiurų kas tik jaueiaties 
J Lietuviu, ateiti pasiklausyti ir pa-

tainėje. Visos narės malonėkite gelbėti sąyo numylėta Tėvynė Lic-
susirinkti, nes yra svarstymui j t u v a Pelnas ir aukos bus pasiųstas 
daug svarbių reikalų, prie to ir : L i e t u v < * K>™™> reikalams į Lie 
rinkimas naujos valdybos atei
nantiems metams. Katros nesate 
užsimokėjusios pomirtinių, malo
nėkite užsimokėti šitame susirin
kime. Katros negaunate atvirutės, 
malonėkite paduoti savo tikrą ad
resą protokolų raštininkei. 

Valdyba. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Tautas Fondo 32 sk. ir L. Raud 
Kr. Rėmėjų Draugijos susirinki
mas įvyks sekmadienyj, Gruodžio 
5 d., tuoj po pamaldų, Šv. Jurgio 
mokyklos kambaryj, ant 3-čių lu
bų. Turime apkalbėti labai daug 
svar!>ių dalykų. 

Visi nariai atsilankykit. 
Valdyba. 

PRANEŠIMAI, 

Gruod. 4 d., 7:30 vai. vakare, 
Šv. Jurgio par. svetainėj j vyks 
Katalikų Spaudos Draugijos 4 
kp. svarbus susirinkimas. Visi 
nariai ir norintieji jsirašyti ma
lonėkite atsilankyti pažymėtu lai
ku. 

Valdyba. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Dr-ja Nekalto- Pr. Šv. .P. Ma
rijos Moterų ir Mergaičių, turia 
padėkos žodį Šv. Agnietės chorui 
už pasidarbavimą nėd., 21 Lap
kričio baž. svetainėje. B. 

tuva į 24 valandas. (Apgr.) 
Bendras Bridgeporto Kom. 

Parsiduoda labai puikus 
muro namai po 2 pagfyvani 
mus. Raudos neša $57.00 į mė 
nesj ant lengvų i$jnokesčiu 
$1,000 įmokėti likusius taip 
kaip randa. Kas norite įsigy
ti nuo sava narna pasiskubin 
kit nes gera proga dabar. 

J. A. POŠKA 
4433 So. Campbell Ave. 

Tel. McKinley 5008 
.. — 

JOHN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Dtdmiestyj 
t t So. La Saite Street 

Ksmbaria 81 < Tel. Central 3684 
Valandos: 9 ryto iki 1 po piet 

Weat Sides Ofisas 
9201 W. 22-nd Street 

Kerte Learitt S t Tel. Canal 2552 
Valandos: nuo 4 iki 6 po piet ir 

nuo 7 Iki 9 vakare 

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

Tel Canal 2118 
Valandos: 10 ryto Iki t ^ 

Gyvenimas 
2811 W. CSrd Str. 

Tel Prospect 8466. 
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KALĖDOMS DOVANOS! I 

FEDERACIJOS PROJEKTŲ 
KOMISIJOS SUSIRIN

KIMAS. 

A. L. R.-K. Federacijos 
Chicagos Apskričio Projektų 
Komisijos susirinkimas; bus 
antradienyje, Gruodžio 7 d.. 
vakare, Dievo Apveizdos pa-
rap. mokyklos kambaryje. 

Valdyba. 

t ! *£- : - -

AV|//, A U J / , 

Motinos Tėvai 
« 

Ar Jųs Norite Kad Jūsų Vaikai Turėtų 
Pinigų ant Kalėdų? 

Leiskite Jiems jsirašyti j Kalėdini Taupymo Kliuba, kuris randasi 

YARDS 
STATE BANKE 

Ant kampo 47th ir Ashland Ave. ' 
* * *, 

Tenais jie gali taupyti savo centus ir nikelius kas savaitė. 

MES KALBAMO L.ETUVIŠKA,. 

STOCK 
YARDS 
STATE BANK 

sis Bankas 
Ant Kampo 

47-tos Gat. ir Ashland Ave. 
Chicago 

Lietuviam Roselande, K'ensingtone, VVest Pullmane, 
Burnside ir apielinkėje 

Dabar galima per mus siųsti pinigus tiesiog į Lietuva savo giminėms arba drau-
gams, mes turime susinėsima su vienu iš didžiausiu Bankų New Yorke kurie pris-
tato pinigus į miestą arba Pačta kuriam nusiųsti. Mes jau siuučiame pinigus j vi
sas dalis svieto per DEŠIMTS METŲ ir per tą visą laiką nėra NEI VIENO 
žmogaus kuris nepriėmė nusiųstus pinigus tai yra pranešimas iš kurio salime 
pasididžiuoti. 

* . • 

Chas. Klimotvicz & Son 
1 1 1 E a s t l O S t h St. Ofisas atdaras kožną y ak. iki 9 

tai 

IŠ TOWN OF LAKE. 
Draugija Šv. Vincento Ferereu-

šo laikys priesmetinį susirinkimą 
Gruodžio 5 d., 2 vai. po pietų Šv. 
Kryžiaus parapijos svet. Kviečia-
mi visi nariai susirinkti, nes bus 

i 

JAU NEBETOLI 8V. KALĖDOS. 
rodamas , tai atmintyje priruošiau visokių gražiausių tavorij savo 
tėdamas tai atmintyje priruošiau visokiu, gražiausiu tavoru savo 
Zegurmiestriškoj ir Jubileriškoj krautuvėj ir padariau preke, kaip 
galėdamas žemesnę. Didelis pasirinkimas laikrodžiu, žiedu, laketu, 
lenciūgėliu auksiniu kaip vyrams, taip ir moterims, ^uziku į man-
kietus, spilkučiu ) kravata nuo mažiausios prekes iki augsclausios 
prekes iki aukščiausios ir visokiu daiktu, kokius tik galima ras
ti Jubileriškoje įstaigoje, taipgi visokiu auksiniu rašomu plunksnų, 
ir visokiu britvu ir labai didis pasirinkimas djamentenu ž]edu 
ir kitų dalykų. 

Kiekvienas žmogus, kuris atsilankys į mano krautuvę, gaus 
draugišką patarnavimą visokiuose reikaluose. Kviečiu visus tau
tiečius atsilankyti pas mane ir persitikrinti mano tavoro gerume. 

Su tikra pagarba 
JUSU AUKSORIUS IR LAIKRODININKAS 

I K. MICHALAUSKIS | 
§ Tel. Drover 7027 3303 So. Morgan St Chicago. | 

Po dol.: J . Salvaitis, M.(rinkimas naujos valdybos sekan- fmlllU||||HiMinilllHIIIIIIIHHIIIHinilllllllllllHHIIIIIHIIIIUIIIIIIHHIIH^ 

Telefonas Boulevard H M 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

SSSl South Haisted Street 
Valandos: 9—12 A M. 

1—5; 7—1 P. U. 

A. PETRATIS S. FABIJONĄ* \ 

A . PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE—INKimAlfCB 
European Apierican Bureau 

Siunčia Pinigus, Pmrdnoda 
Lalvolcortes 

NOTARI1TTAAS 
M* w . s&Ut i t , chtoaieo, IlL 

l Telepbone Boulevard «11 j 
j}m*m^ mm • • • • • • ! • • • » • » * • • • * • mįt 

g Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t t pas 

P. KVORKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago, Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas Blonroe 2500 
Krautuvą atdara Seredomls ir 

Petnyčiomis iki e vai. vakarą. Kitais 
vakarais iki 10 vakarą. 
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