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LENKAMS SVARBA PASKUBĘ- B A T v S U 0 M E " 
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Tl SU PLEBISCITU VILNIUJE 
\ 

Bijosi jie Lietuvių ifRusų 
užpuolimo 

LENKAI POSENOVEI PLA 
TINA MELUS APIE 

LIETUVĄ. 

Sako, Berlynas -norįs sutruk
dyti plebiscitą Vilniuje. 

Geneva, Šveicarija, (ir. 14 
(Rašo angį. laik. koresponden
tas) . -
ziavime 

Tautu Sąjungos SUVJK 
/•ia Lenkų delegatą? 

X 

'gata 
Askenazy man paaiškino apie 
plebiscito padėtį Vilniaus sri-
ty. / ' 

Lenkija ir Lietuva, sakė jis, 
kreipėsi Tauto Sąjungon sutai
kinti abi pusi del ginčijamos 
teritorijos. Tai nedidis plotas, 
bet turi apie viena milijoną 
maišytų gyventojų. Didžiumoj 
vietų Lenkų yra daugufna. Žy
dų bus apie 35 nuoš., gi- liku
sieji kuone*vicni Balt^udžiai. 
Seniau ten -Žydai l;rivo prie
šingi Lenkams. Bet šiandie jie 
stovi Lenkų pusėje įr, mano
ma, jie balsuos už Lenkus. 

Sutikus Lenkams ir J/ietu-
viams, Sąjunga pasirengė ton 
teritorijon pasiųsti mažus bū
rius karuomenės, sudarytus iš 
įvairių šalių. Technikaliai im
ant yra paprastas darbas. Ra
monienė ten gali nuvykti į ke
lias savaites.. G i plebiscitas ga
li but atliktas per mėnesį. 
Kauno apskaitymas aštuo
niems mėnesiams yra juokin
gas. Nes plebiscitas paliečia 
tik pusę tiek gyventojų, kiek 
jų yra Cbicaigoje. 

Bijomasi Rusų priekaišto. 

nos? Aš manau, kad tas ankš
tai surišta su Lietuvių-sovietų-
Vokiečių ambicijomis. Tai ne
galimas daiktas, kad Lietuviai 
tuo plebiscito atidėjimu tikė
tųsi ką-nors pelnytais galimo 
atsinaujinimo Lenkų-Rusų ka
ro. Mes patys iš saya pusės 
nepramatome, kad Rusai at-
naujintų prieš mus puolimą. 

Tai Vokiečiu* darbas. 

SIŪLOMA DANZIGĄ PA 
VEŽTI VALDYTI LEN

KAMS. 

A 

I 

LONDONAS, Gr. 14. — So
vietinė Rusija pakelia protes
tą prįeš siuntimą karuomenės 
taip vadinamos "tautų sąjun
gos" Vilniun, anot depešos iš 
Rygos. Bolševikų proteste •sa
koma, kad toksai žygis tik pa 
lengvis pasiruošti naujan puo-
liman prieš Rusiją, s 

Tą protestą notos formoje ammiieijos. 
bolševikų taikos delegacijos 
pirmininkas Joffe indavė Len
kų taikos delegacijos pirminin 
kui. Joffe pareiškia, kad so
vietinė valdžia turi konkreti 
nių ir neužginčijamų prirody
mų, jog Lenkija pristato gin
klų ir amunicijos gen. Želi 
gowskiui, kurs be to nekuomet 
negalėtų" atlaikyti Vilniuje ir 

Geneva, G r. 14. — Tautos 
Sąjungos mi Ii tarinė komisija 
Sąjungos, tarybai vakar reko
mendavo Danzigą pavesti Len
kų militarinei^ontrolej. 

Komisija7 pareiškė, kad Dan-
zigas Lenkams bųtinai reika
lingai. Nes tik per ten užtikri
namas Lenkijai pristatymas 
reikalingo maisto, ginklų ir 

/ 

xTAIKOS REVOLIUCIJA 
KONGRESE. Baisenybes Veikias Airijos 

^ 

PREZIDENTO WILSONO 
ATSILIEPIMAS. 

WASHINGTON, Gr. 14. -+-
Žemesnysis kongreso butas va-
kar kuone vienbalsiai padarė 
rezoliuciją, kuriąja paskelbiąs 
ma senai laukiama taika ir pa-
naikinama visa eilė įvairių ka
ro įstatymų. s 

Rezoliucija kuoveikiaųs pa 
siųsta senatui su paraginimu 
pasiskubinti priimti. 

1 

ANGLIJA DARYSIANTI 
TARDYMUS. f 

\ 

apginti tą miestą. J 

Kuomet Sąjungos paruoši
mas buvo pabaigtas, Lietuvių 
delegatas Voldemaras mus nu
stebino pranešdamas, jog jis 
esąs priešingas, kad~j tuos plo-< 
tus butų siunčiama internaci-
jonalė karuomenė. J i s pažy
mėjo, kad Rusijos sovietų val
džia talkininkų karuomenės 
buvimą toj teritorijoj paskai
tys kaipo laužymą Rusų-Lie-
tuvių sutarties, padarytos .Lie
pos ̂ mėn., 1920, sulig kurios 

'Lietuviai sutiko neįleisti prie
šo spėkų \ teritoriją^ kurją 
Maskva priskyrė Lietuviams 
4 'Priešo spėkos'n reiškia Len
ku armiją. 
y Voldemaras tvirtina, kad te-
jiirf Prancūzų ir Anglų karei
vių buvimas laužys tą sutartį. 
Tai absurdas. Nes Anglija ne
kariauja su sovietine Rusija. 
Londonas su Maskva tariasi 
prekybos reikalais. I r nežymi 
kareivių sau jale negali but 
pavojinga. 

Be to, Rygos sutartis yra 
panaikinusi tą Lietuvių sutar
tį, ne<'tą apačią- teritoriją so
vietu valdžia pripažino^ dalimi 
Lenkijos. 

Tad kokia tikroji priežastie 

Ginčijamo j teritorijoj gy
ventojai ' yra palankus Len
kams. T r jei plebiscitas įvyktų 
tuojaus, Lenkija laimėtų. 

Vokiečiai tam nepalankus. 
Tr štai ve kodėl. Pirmiausia 
tas sustipVintų Lenkų taiką ir 
po to Augštojoj Silezijoj ple
biscitas turėtų palinkti Lenki
jos pusėn. Ttitai kad ta* neį
vyktų, šiaipTie grumojama at
naujinti karą prieš Lenkiją. į r 
sakoma, kad. Lenkija busianti" 
užpulta bendromis -»- Lietu
vių, Vokiečių ir Rusų, spėko
mis. 

Paskui, jei ta Vilniaus teri
torija pereitų Lenkijai, tuo
met Lenkams tektų juosta že : 

mės tarpe Rusijos ir Lietuvos. 
Gi tas paskui neleistų Vokie
čiams atnaujinti savo intrigų 
su Rusija.' Šiandie Lietuvoje 
yra daug Vokiečių kareivių ir 
Kaunas didžiumoje kontroliuo
jamas ir finansuojamas Vokie
tijos. 

Atėjo laikas pamatyti, ar 
Tautų Sąjunga pasistatys 
griežtai prieš Kauną,/ kad ta
sai pildytų savo žodį. Plebi?\ 
ritas turėtų įvykti kieku gali
ma greičiau, nes Lenkijai rei
kalinga taika. Tas klausimas 
yra Sąjungos tarybos rankose 
ir tomis dienomis laukiamas 
galutinas nuosprendis. 

Kiek tai lenkiško melo to 
pono Askenazy nupasakoji
me. Pirmiausias ir begėdiš
kiausias jo melas tai tas, 
kad Lietuva butų kuomet 
nors sutikusi daryti plebis
citą Vilniaus srityje ir pa-

' eiam Vilniuje. 

s Pagaliaus Joffe pažymi, kad 
Lenkai Vilniaus sritin pasiun
tę dalis karuomenių gen. Ba-
lakowico ir gen. Petluros. Tas 
pakelia pavoįįaus sovietinės 
Rusijos, parubežiams. \ I r jei 
kas ypatinga ten turės įvyk 
ti, u i Zeligowskį turės pilnai 
atsakyti /Lenkija. 

, 

Washington,/Gr. 14. — Pre
zidentas Wilsonas paskelbė at
siliepimą, kuriuomi ragina ša
lies gyventojus prisidėti -prie 
gelbėjimo nuo bado 3,500,000 
vaikų vidurinėj Europoj. Vai
dams | pagelba reikalinga ligi 
ateinančios pjūties. 

Paryžius, G r. 13. —i Parla
mente pranešta, kad Prancū
zija šiandie^ turi apginklavusi 
881,280 kareivių ir oficierų. r 

MILŽINIŠKAS LĖKTUVAS. 

Rymas, G r. 14. -ir žinomas 
lėktuvų pagerinto jas Caproni 
paskelbė, kad jis padaręs pie
nus padirbdinti milžinišką lėk
tuvą, kuriuo bus^ galima pa
imti 300 keliauninkų ir iš Eūt 
ropos nuskrisŲ į Ameriką į 32 
valandi. 

-£s—; v 

ORAS. — Arnndie ir rytoj 
pramatomas gražus oras* šal
ta. 

LONDONAS, Gr. 14. — Ka
dangi pergarsiai kaltinama 
Anglų policija u i išdeginimą 
Cork miesto Airijoje, Anglijos 
vyriausybė nusprendusi padą 
ryti tardymus. Tam tikslui bu 
siąs sudarytas bepartijinis tri-
bunalas. 

Mieste Cork > 

i 
CORK MIESTAS GRIUVĖ 

SIUČSE. 

-

KAUNO LENKŲ TROŠKI 
I. 

— — 

Lietuvos bevielio telegrafo 
stotyj sugauta, ^ f š Vilniaus 
pranešama žinia Varsa vai 
Kauno Lenkų. 

Kauno l^enkai reiškia savo 
noi*us, kad Varsa vos seimas 
nepriimtų siųlomo Tautų Są
jungos plebiscito, be> veikiai 
okupuotų Vi*ą Lietuvą. Lietu
vą, girdi, valdą tik saująlė 

Nuostoliai siekia 15 milijonų 
doi. 
Į f' 

Cork, Gr. 14. — Gaisro iš
naikinta t / sa Oorko miesto 
prokybos dalis. Dar ne visai 
prigesintas gaisras. Anglų po
licija gali pasidžiaugti savo 
keršto vajšiais, kuomet dalis 
miesto paversta nuodėguliais, 
kuriuose šiandie ieškomi žuvę 
7/monės. Nes tokiose baiseny
bėse turėjo žūti žmonių. 

Vakar prisiųsta regullarė 
Anglų karuomenė, kuriai pa
vestą kontroliuqti nukentėįusį 
miestą. 

Visų miesto gyventojų pa
keltas skundas prieš pagelbinę 
policiją, kuri 4el užpuolimo 
sinn-feinerių padūko, sunai
kino miestą ir padarė daug 
baisaus vargo ir skurdo 
ventojams. 

Miesto gyventojai turėjo 
praleisti baisenybes naktį 
prieš sekmadienį, kuomet poli
cija daugel vietose padegė 

gy-

to prekybą prarijo liepsnos. 
1 Iš puošnios miesto rotušės 

palikę tik vieni* griuvėsiai. 
Žuvo Carnegies knygynas, ke
li municipaliai trobesiai ir 
puikios krautuvas. / \ ^ 
- Vietos vyskupas praeitą 
sekmadienį sakydamas pamok
slą nubarė pa«alingus užpuo
limus prieš Anglų spėkas, pa
grūmodamas nepaklusniuosius 
ekskomunikuoti. * 

Daug žmonių apmušta. 

-* Per naktį ir paskui per die
ną dūko policija visam mieste, 
kuomet jos padegtas miestas 
maudėsi liepsnoje. 

"Tarpe gyventojų pakilo pa-
siauba. Niekas nežinojo kur 
bėgti ir ką veikti. 

Bėgančius žmones policija 
stabdė būriais su revolveriais. 
Darė pas juo.s kratas, stumdė, 
mušė. Daug žmonių pažeista. 
, Ta pati policija vietos gais

rininkams neleido gesinti gais-
j*o. Naikino gaisrininkų prie
taisas. 

Šiek tiek gaisrą prigesino 
atvykę specijaliw traukiniu 

I 

Sunaikintas krautuvių centras. 

miestą, pradėjo terorizuoti, jpisrininkaf Lš Dubi mo. G ai ir 
gyventojus, juos mušii ir žu
dyti. 

jiems policija nebūtų leidusi 
gesinti. Bet tuo metu atkelia
vo pirmieji būriai regulrarės 
karuomenės. Įsakyta policijai 

LIETUVIĮ) KATALIKU OR
GANIZACIJŲ SUSIRINKI
MAS DETROITE, MICH. 

• 

Detroit, Mich. Sekmadieny
je, 12 Gruodžio, 1920, čia buvo 
didelis LietuVių katalikiškų 
organizacijų mass-meetingas. 
Kun. J . F . Jonaičiui pasirūpi
nus, np ie ją susirinkimą išank-
sto pranešė vietfniai laikraš
čiai The Detroit News ir De
troit Free .Press, abu, nors 
trumpai, bet simpatingai pa
minėdami Lietuvos reikalus ir 
jos norą būti laisvai, jos kovą 
"for a place in the sun , ,

J kaip 

• ' ' Į E m m— 
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I t — * \ t LM'Ol lTnAr iH n o n f P O D \ / i o « m i n o I 4-s\ TOI I I + < H > I T I / I 4-XT«T.1J-« Jonaitis Šv. Petro i r .Povylo 
parapijos vardu patiesė $40.00, 
paskui Iv. Antano parapijos 
atstova.<B/Misjnkevičius davė 
$27.21. Seniausioji Detroit'o 
Lietuvių parapija per savo at
stovo M. Bųkša'ičio rankas pA-
klojo ĄVL šhntu dvidešimt tris 
dolierius 60 centų. 

Po "parapijų ėmė kalbėti ir 
aukas du*ti draugijos serfiau 
įsikūrusios pirma, jaunesnės 
paskui. Seniausios šv. Jurgio 
dr-jos atstovas J . Kosėvičius 
pirko boną už 100 dolierių, šv. 
Antano dr-jos atstovas Leonas 
Vinolis aukojo jos vardu du 

t s 

šimtu keturiasdešimt tris do
lierius. Tai buvo stambiausia 

krautuvių centras. Visą mies- te militarinė tvarka. 

AMERIKOS ANGLIŲ FIR 
MOS TURi DIDELIUS 

NUOSTOLIUS. ' 

išsitarė Detrort News. 
- Vakarą vedė kun. F . Kemė- *>. ?****? a u k a - š v ' J u o z a P ° 
sis. Lietuvos Vyčių ir Šv. Jur
gio parapijos choras padaina
vo Tautos himną, ir keletą 
tam tikslui parinktiį dainelių. 
Į dainų tarpą tapo įpintos vy
rų ir merginų dekliamacijos. 
Tikra* vakaro grožybė buvo į>. 
Aleksio sustatytas Geležinio 

Kitas melas tai tas, kadfyj ik 0 Marša*, kurį puikiai iš-

Atkočluną davė $13.00. Lietu
vos Jaunimo draųjrijos atsto-< 
vas K. Kancius jos vardu at
neš* 11 dol. Labdaringos! oą 
Sąjungos 20 kuopa per atsto-
veB Daumantakę davė 20 dol. P m i c u z a i u ^ ^ i < 
Stebetnuausias vaikų duosim- 2 *w™ L Z J H Z 
mas. Šv. Jurgio parapijinės 
mokyklos vaikai surinko tarp 
savęs ir per atstovę A. Buk-
šaitę indavė $53.79. Taip-pat 
ir Mišių tarnautojai sudarė 
savo organizaciją šv. Aloizo 
varjdu. Jų atstovas Jurgis Ko= 
sevičius indavė aukos 15 do-
lieriųv 

Po to p. Abišala pasiprašė 
balso ir pranejšė, kad parapy 
jos bazaro darbuotojai padą-

ŽEMESNYSIS KONGRESO 
BUTAS VARŽO ATEI-

K~ 

bolševiikų-Lenkų taikos -su-
tartis butų panaikinusi Lie-
tuyių-boLševikų taikos sutar 
tį. Juk Lenkai dar nepadarė 
jokios galutinos taikos su
tarties-sn bolševikais Rygos 
tarybose. 

Kad Kauną kontroliuoja 
ir finansuoja Vokiečiai if 
kad Lietuvoje yra daug Vo
kiečių kareivių — tai pap
rastas kasdieninis Lenkų 
prasimanymas. f 

rę užbaigos posėdį sumetė Lie-
dr-ja per savo atstovąKastant. I t u v o s reikalams dešimtį dolie-

x 

.Gautomis Kaune žiniomis 
Zeligo\vskio karuomenėi spar
čiai -eina smarkus sun rimas, 
sukilusieji kareiviai areštavo 

Voktemarui norėti" tos atmai- a r n ' J J ° s š t a b « Lydoje. ^ 

pildė tas pats choras. 
Svečiai i|^kitur* ir vietinių 

organizacijų atstovai susėdo 
ant estrados. Pirmam teko kal
bėti kun. Pretf. Bučiui išjChi-
cagos.JPaskui p . Karosas, kai
po Amerikos kareivis, pasakė 
iškalbingų skaudžių zoažių 
tiems, kurie^ jaunuomenę vedė 
kariauti už mažųjų tautų lais
vę, o. dabar jos joms neduoda. 

Imta dėti aukos. 

Po svečių ėmė kalbėti vie
tinių organizacijų atstovai. J ie 
visi gražiai i r jausmingai kal
bėjo vieni ilgiau, kiti trunv 
piau. Kiekvienas savo kalbą 
užbaigė dėdamas pinigus ant 

Abišalą aukojo $30. Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino Pilie
čių kliubas per p. Juozą Balnį 
aukojo $71.70. Šv. Onos dr-ja 
per atstovę E. Velioniškalte 
aukojo $25.00. Susiyienijimo 
Lietuvių R. K. Amer. 171 kuo
pa per atstovą Z. Salinį auko
jo-$50.25. Lietuvos Dukterių 
dr-ją atstovaudama M. Sirvai : 
tienė "inteikė $65.05. Puikiai 
pasirodė Lietuvos Vyčių* Ų9 
kuopa, kad jos atstovas S. Ci
bulskis fnteikė $200.00. Bet 
ir priaugančiųjų vyčių kuope
lė atsiuntė atstovą J . Kosevi-
čiuką su dešimčia dolierių. Šv. 
Kazimiero dr-ją atstovavo V. 
Adomaitis ir inteikė $39.£>. 
Lietuvių Darbininkų Sąjunga 
72 kuopa su atstovu p. K. f e -
troku atsiuntė 10 dolierių. L. 
R. K. Moterų Sąjungos 54 
kuopos atstovė D. Gustaitė 
davė $50 dol.'Maldos Apašta
lystės draugijos atstoyė A. 
GustaitienėN atnešė $11.50, S. 

nų. 

Graii vieno vakaro auka. 

Visos tat organizacijos su
dėjo dvyliką šimtų dvidešiniį 
dolierių. Tuo po to privatiniai 
atskiri aukotojai sudėjo 240 
dolierių. Bonų išparduota už 
vieną tūkstantį dofieriy. Taip 
DetrOitiečiai Lietuviai vi^nu 
vakaru sudarė Lietuvai nau
dos ant dviejų tūkstančių ke* 
turjų šimtų šešiasdešimties do
lierių. 

Į tą gražų susirinkimą buvo 
atsiuntė savo delegatus ir l i e 
tuviai* nolševikai, kad suardy
tų tėvynės šelpimo darbą. Tas 

naikino kontraktus. 
• • _ 

Paryžilis, Gr. 14. — Prancū
zijos anglių pirkliai panaikino 
kontraktus, kituomet padary
tus su amerikoniškomis anglių 
firmomis pristatyti anglių 
daugiau kaip už 100 milijonų 
dolierių. 

Didžiuma tų kontrakįy. jau 
buvo pildoma, kuomet ^Pran
cūzai pirkliai 'atsisakė mokėti 
už pristatomas jiems anglis. 
Viena amerikoniška kompani-
ją, sakoma, tuo būdu praradu
si apie 30 milijonų dol. pra-
matomų įplaukų. 
; Kontraktai buvo^ padaryti 
prieš *pat anglekasių streiką 
Anglijoje. Prancūzai buvo ap
siėmę mokėti po $2p ligi $30 
anglių tonai. 

Pasibaigus Anglijoje .strei
kui, staiga ^n į l y s atpigo. To
nai imta. mokėti po $18. Tai 
visa priežastis kontraktų su
laužymo. * 

Prancūzai pirkliai tiesiog 
pranešė, kad jie panešė dide-
lius^uostolius ir tolesniai ne-
išgalį mokėti.. -Amerikoniškos 
firmos, del nupuolimo Prancū
zų pinigų vertės negali Pran-

• 

'Washington, G r. 14. — pa
galiaus žemesnysis kongreso 
butas vakar priėmė Johnsono 
immigracijinį bilių, sulig ku
rio vieneriems metams suvar-
žoma ateivija į Su v. Valstijas. 

Bilius tuojaus pasiųstas se
natui. Sakoma, senatas jį at-
mesiąs. / *. 

_ 

TŪKSTANČIAMS DARBI
NINKU AUOIMINĖSE MA
ŽINAMI U2M0KESNIAI. 

Lawrence, Mass., Gr. 14. — 
Kuone visose Naujosios Ang
lijos audiminėse dirbtuvėse 
paskelbta visiems darbinin
kams sumažinimas užmokes-
nių 2 2 ^ nuošimčiais. 

Šitam vienam miefete užmo-
ke«nių sumažinimas palies a-
pie 30,000^darbininkų. • 

tikslas jiems nepasisekė, l)efcuzų priversti pildyti kontrak-

/ 

jie išpityįė, ką' buvo jiems lie
pęs socijalistiškasis Rusijos 
imperijalizmas. Yra Ameriko
je ir__tokių Lietuvių, kurie ne
gali būti nevergavę Rusams, 
Kai nelieka can^ tai nori ver
gauti proletafljato diktato-
:rįanis, sėdintiems Maskvoje. 

^ i 

/ 

tus. Normaliais laikais tas 
butų galima padaryti. Bet 
šiandie ne. 

Kaip įvyko su anglių kon 
i raktai SL gal taip bus ir su ži
balo i kontraktais, kuomet 
Prancūzų firmos ir pirkliai ne
ištesės^ mokėti. 

/ 

PINIGU KURSAS. . 
Svetimų šalių pinigų vertė/mai

nant nemažiau $25,000, Gruodžio 
13 buvo tokiu pagal Merchants Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.44 
Prancūzijos šimtui T r̂ankų 5.87 
Italijos šimtui lirų 3.52 
Vokietijos šimtui markių 1.37 
Lietuvos šimtui auksinų 1.37" 
Lenkijos šimtui markių .17 

\ 

/ 
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ORRUGAS Trečiadieniu Gruod. 15, 1920 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldlenius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metų . . . _ . . .^ .^ . i . . • • 4-00 

8UV. VALST. 
Metams . . . . w $6.00 
Pusei Metę ... 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užstrašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS'1 PUBL. C0. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

du daiktu gerai padaro: savo 
namus artistiškai lietuviškai 
papuošia ir Lietuvos dailę su
stiprina. 

Bonusai Karei
viams. 

Lenkų Intrigoms Dar Nėra Galo* 
Jau tris syk Zeligowskio ar

mija buvo supliekta Lietuvos 
laukuose. 

Artistas Undaras. 
Nesenai, nes pirm keleto mė

nesiu, į Cliicagą atvyko da r 
vienas Lietuvis ar t is tas Unda
ras. Tada mes rašėme apie jį. 
Dabar d a r kar tą norime pa
minėti jį. 

J i sa i paskutiniu laiku pada
rė artist išką Lietuvos Valsty
bės ženkle a rba erbą. Pat ies 
Vyčio išvaizdą nėra reikalo 
aprašinėti , nes jie y ra žinomas 
visiems. Art is t iškumas pasiro
do tik išpildyme pačių daigtų 
sudarančių žym<t» ir parinkime 
jiems gražių sumaningų ap
vadų. 

Žirgo išvaizdai Undaras mo
kėjo pr iduot i greito bėgimo 
išvaizdą taip, jog t a t padaro 
įspūdį žiūrėtojui. Vytis arba 
kareivis jojantis an t žirgo y-
ra gyvas: jo veidas y r a reiš-
kus. 

Tuščią paveikslo dugną ar
tistas užpildė reginiu. Pe r žir
gą maty t i kalnas, an t to kalno 
du ąžuolu, o tarpe jųdviejų 
aukuras su degančia ugnimi 
ir augštai kylančiais durnais. 
Tos vietos reginys yra išpil
dytas labai švelniu visai ne-
atsikišusiu skulptūros darbu. 
Tai yra generiškas barelijefas. 

Paveikslo rėmai y ra suda
ryti iš dviejų lietuviškų trimi
tų, kuriųdviejri laibieji galai 
susisiekia, o platieji galai iš
kilę augštvn daro a t rama vir-
šntiniems papuošalams. 

Viršaus viduryje yra penkių 
spindulių žvaigždė, f ją krei
piami dvi gausiom rūtų Sakos 
iš dviejų paveikslo kraštij . 
Apačioje po rūtomis kabo dvi 
poros gintarinių karielių. Rū
tų šakelių apačios aj>rištos 
kaspiniais, kurių galai drykso 
pro karielius. 

Paveikslo apačia pripildyta 
grynai lietuviška ornamenti
ka. * Panašių papuošalų nėra 
nei vienoje kitoje tautoje. 

Šitas mųs art isto darbas pa
rodo, kad p. Undaras rūpinasi 
ne vien artistiškai padaryti 
savo veikalą, bot taip-gi įde
da j jį lietuviškumo kuodau-
giuusiai. 

Paveikslas yra nulietas i> 
gipso, bet turi išvaizdą lyg 
butų padarytas iš vario. 

P a s Undaras turi taip-gi 
pasidirbdinę.- stovylėlių Keis
tučio ir Kirutės. 

Chicagoje yra daug ^ana 
turtingų Lietuvią mėgstančių 
papuošti savo namus. vP-.no 
Undaro veikalai visi labai tin
ka tam tikslui. Keistučio ir 
Birutės paveikslai vieškamba-
r i a i n s Lietuvos žymė vyrų ra
šomiems kambariams arba 
prieškambariams. įsitaisyda
mi tokius daiktus tautiečiai 

Ligšiol dvyl ika valstijų yra 
nutarusios duoti bonusus bu
vusio karo kareiviams i r ligo
nių slaugotojoms. Ta i kaipir 
atlyginimas už jų, pasišventi
mą šalies reikalais. 

Karo pradžioje daugelis 
jaunų vyrų turėjo užėmę pel
ningas vietas. Pašaukus juos 
karo tarnybon, neteko tų vie
tų. Kuomet karo metu karei
viai tarnavo šaliai, civiliai 
žmonės, būdami namie, gerai 
uždarbiavo, pasidarė gražaus, 
pinigo. 

Pasiremiant tais faktais kai-
kurios valstijos ir pripažino 
duoti bonusus buvusiems ka
reiviams. 

Ne visos valstijos vienodai 
atlygina kareiviams. Vienos 
skiria kiekvienam kareiviui 
$100 abelnos sumos. Kitos 
daugiau. Dar kitos po $1.0 ar
ba po $1J> už kiekvieną tarny
bos mėnesį. 

Gausiausiai savo kareiviams 
atlygina Nortb Dakota valsti
ja. Duoda kiekvienam po $25 
už kiekvieną kareiviavimo mė
nesį. 

Kadangi ne visos valstijos 
rūpinasi savo kareiviais, tad 
buvusių kareivių organizacija 
-Legijonas, jau ilgas laikas 

darbuojasi išgauti federalius 
bonusus visiems be jokio skir
tumo buvusiems kareiviams. 
Tą gali padaryti tik kongre
sas. 

Praeitą pavasarį tas klausi
mas buvo pakeltas kongrese. 
Bet rueHlavė jokių pasekmių. 
Bonusams pasirodė esąs prie
šingas ir prezidentas. Dauge
lis kongreso atstovų tvirtino, 
kad nperidera kareivių už jų 
patrijotinius žygius apmokėti 
pinigais. 

Tomis dienomis išnaujo kon
grese pakeliamas tas klausi
mas. Nežinia kokių duos pa
sekmių. 

Tik žinoma, kad šalies ad
ministracija kongresui jau in 
davė ateinantiems metams iš
laidų sąmatą. Tų išlaidų busią 
arti penkių milijardų dolierių. 
Tai bent suma. I r kongresas, 
sakoma, tą sąmatą žymiai ap
karpysią^ 

Jei kongresas palinks prie 
šalies išlaidų ekonomijos, ga
limas daiktas, kad ir šiuo kar
tu nebu,y pripažinti bonusai. 
Nes vieniems kareivių bonu
sams vargiai užtektų vieno 
milijardo dolierių. Kur imti 
tuos pinigus, jei jau ir šiandie, 
nepasitenkinama augs tomis 
pokarinėmis mokestimis, jei 
šaukiama jas sumažinti. 

Buvusieji kareiviai verti at
lyginimo. Bet kokio ir kaip, 
tas prigulėg nuo kongreso. 

SPAUDOS DRAUGIJOS 
VALDYBA. 

Pirmininkas Kun. P. Bučys, 
2634 W. Marąuette Road, 
Chicago, 111. 

Vice-Pirmininkė M. L. Gu-
rinskaitė, 3347 Auburn ave., 
Chicago, UI. 

Sekretorius ICun. V. Kulikaus
kas, 2327 W. 23-rd pi., Chi
cago, ui. 

Iždininkas Kun. F. Kudirka, 
2327 W. 23-rd pi., Chicago, m 

Iždo globėjas I. Nausėdas, 917 
W. 33-rd str,, Chicago, IU. 

) 
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PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
i 

Jau Vilniuje besėdįs avan-
turistas ZeligowsJris buvo ap
suptas mūsų narsios karuome-
nės. iš šiaurės i r vakarų. 

J a u buvo įkaitusi Lietuvos 
žemė po Zeligowskio kojų ir 
kaip gujamas vilkas jis jau 
dairėsi Varšuvon sp ruk t i . . . 

Bet štai, Tautų Lyga pri
siuntė savo kontrolės komisiją 
Lietuvon su pulkininku Shar-
digny priešakyje ir Lenkų 
kritiška situacija laikinai liko 
išgelbėta. Lenkija viešai pa
skelbė, ko pirmiau kratėsi, 
kad už Zeligowskio darbus pa
ti imanti atsakomybę ir, žino
ma, tlovanojo tam "maištinin
k u i " disciplinos ".sulaužy
mą." Lietuvos valdžia norėjo 
tikėti Tautų Lygos bešališku
mui ir del to tiko Lapkričio 30 
d. sustabdyti ginklus su ta są
lyga, k a j Ze4igowskis but tuo
jau iškraustytas iš Vilniaus. 
Lenkija pasižadėjo tą padary
ti ir Tautų Lyga tą paliudijo. 
Lietuva dar sykį parodė pa 
šauliui, kad įi laikosi taikos 
politikos, kad ji norėtų tikėti 
Tautų Lygos teiskigumui ir 
net pačios Lenkijos žodžiams, 
kuri jau keletą sykių yra su
laužiusi. Jeigu Lietuvos pasi
tikėjimas ir dabar nebus įver
tintas, tai pasekmės gali but 
liūdnos daugiau Lenkijai, ne
gu Lietuvai: dviem bešūkau
jant, gali pasinaudoti trečias. 
Nors Lietuva ir mažutė, bet 
tas dar niekam neduoda tei
sės ją skriausti. Lietuva nie
kados neatsisakys nuo savo 
teisingų reikalavimų, neišsi
žadės savo Vilni/ius, neleis 
Lenkiją savintis iš amžių Lie
tuvių gyvenamomis žemėmis. 
Lietuva nepavelys tyčioties iš 
savo šventų teisių, nepavelys 
gudriems Prancuzų-Lenkų po
litikams, pasislėpusiems už 
Tautų Lygos nugaros, Lietu
vos Neprigulmy|)e, kaip obuo
liu, žaisti ir Lietuvos žemėmis 
prekiauk Per Lenkų-Praneu-
zų intrigas Lietuvoje ir pati 
Tautų Lyga nepuikioje švie
soje atsistojo. Jos kontrolės 
komisija Lietuvoje su pulki
ninku Hhardigny, kaip pabrė
žė Lietuvos valdžios atstovas 

i 

Voldemaras,—darbuojasi Len
kijos naudai. Pati Lyga kalta, 
kad jai nesiseka ir kad j jos 
galybę nebetikima. Visam pa
sauliui yra aišku kaip diena, 
kad Prancūzai yra priešinin
kai Lietuvos Neprigulmybės, 
kad. Prancūzai yra užintere-
suoti didelės Lenkijos sutvėri
mu. Tad kodėl Tautų Lyga 
paskyrė savo komisijos pirmi
ninku Prancūzą Sliardigny? 
Kodėl Tautų Lyga paskyrė 
Vilniaus komendantu laike 
busimo (?) plebiscito Lietuvos 
žemėse tą patį p. Shardigny? 
Kame*-gi bešališkumas Tautu. 
Lygos! I r kaip Lietuva gali 

jaustis , kada Klaipėdoje sėdi 
Prancūzų viršininkas, kada 
Vilniuje sėdėtų taip-gi Pran
cūzas? Ar gali Lietuva tikėti į 
plebiscitą, p. Sbardigny kon
troliuojamą? Ar galt kas išei
ti abelnai iš plebiscito, jeigu 
jis bus prievarta vykdinamas, 
sulaužius visas sutarti!,su Ru
sija ir Lenkija del Lietuvos 
teritorijų likimo? Ar butų ga
lima, pagal iaus, duoti bent ko
kią reikšme plebiscitui, kada 
tenai tebėra Zeligowskio ir 
Pilsudskio kareivija, kada te
nai yra ir, be abejonės, pasi
liks skaitlingos Lenkų slaptos 
organizacijos, kaip ""peovia-
k a i , \ " s t r a ž kresowa, ir ki
tos? Ar galima, gąjop, tikėti į 

teisingą Lietuvių-Lenkų kves-
tijos išrisimą,, kada Želigov
skio kąruomenei, po p. Shar-
dignio vadovybe, manoma pa
vesti milicijos pareigas laike 
balsavimo ir apie tai rimtai 
kalbama T. Lygoje? Į visus 
tuos klausimus galima atsa
kyti t ik vienaip: Ne, negali
ma! 

Del to Lietuvos atstovas 
Tautos Lygoje reikalavo nesi
skubinti -su plebiscitu, nesių
sti tarptautinės karuomenės, 
bet pirma išpildyti teisėtus 
Lietuvos reikalavimus. Ar bus 
mūsų reikalavimai išpįldyti-r 
klausimas atviras. Netolima 
ateitis parodys. 

Bet tuo tarpu Lietuvos ka 
ruomenė stovi gatava savo po
zicijose ir yra pasirengusi Lie
tuvių tautos valią, ginklais pa
remti. Vilnius buvo ir turi but 
Lietuvos sostinė ant visados! 
Mes, amerikiečiai, ir nenuleis 
kime rankų. Užmiršę nuovargį 
ir poilsį, laikykim paskolos 
pozicijas, atakuokime paskir
tas kvotas; Tuo palengvinsime 
Lietuvos kvotos naštą, tuo pri
artinsime Lietuvos laimėjimą 
su tamsiomis Lenkų imperija 
lizmo pajiegomis. Mūsų kar
das—Laisvės bonai. Tad dar 
prie ginklo—dar prie bonų!* 

Lietuvos Misija Amerikoje. 
Gruodžio 8 d., 1920 m. 

tų del "kunigfenos," galėtų 
tiems melams įtikėti Ir tokiu 
būdu - mane prieštau tiru ame 
judėjime įtarti, todėl, p. Gri
gaiti, tiesos ištyrimo ir tikrų 
faktų pri parodymo vardan, 
aš šiuomi šaukiu Tamstą- stoti 
visos Lietuvių išeivijos teis
man. • 

Propinuoju tam tikslui iš
rinkti tris teisėjus, kurių vie
ną pats pasiskirk, antrąjį da-
leisk man išsirinkti, o trečiuo-
ju turėtų bųti mudviejų abie
jų išrinktas, bešališkas ameri
kietis, bet būtinai teisėjo 
(judge) rangoje. x ^ 

Jeigu tasai teismas, po tar-
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Nėra abejonės kad Jus siųsite saviškiams į Lietuvą dova- - t 
nų Kalėdoms. Ę 

Gražiautia dovana ir tai visiems metams gali būti Lietu
vių dienraštis 

Draugas 
Jo kaina į Lietuvą metams $8.0u\ Jis mielai .Lietuvoje skai

tomas. Jame ras Jūsų aukas Lietuvai ir Jūsų pasidarbavimą 
ją gelbėti. 

į Jame matys ir visą Lietuvių gyvenimą ir veikimą Ameri-
| fcojo. ' * 
E: Pasiskubinkite užsakyti dabar, kad Kalėdoms galėtų gau-
H ti. Adresuokite: 

1 "DRAUGAS" PUBLISHING O ) . 
| 2 3 3 4 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. | 
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nesupratusių) maršavimas. 
dymo, išneš nuosprendį: B e t d a r / i r t o ? p Grigaiti, 

ATVIRAS LAIŠKAS P NUI 
GRIGAIČIUI, "NAUJIE

NŲ" REDAKTORIUI. 

. . Naujienose," Tamstos re
daguojamame socijalistų Irib-
organe, 289.aiiie šių metų nu
meryje "Apžvalgos," t. y. pa
čios redakcijos vedamame sky
riuje, Tamsta tikrai ir pilnai 
civili kiškai apžmeižei mane. 
Rašai: 

"Kai-kur klerikalai sten
giasi suardyt ir bendras Lie
tuvių demonstracijas . prieš 
Lenkus. Taip; buvo pa v. 
Rockford'e. To.s vietos Lie
tuvių klebonas, kun. Slavė
nas, ne tiktai atsisakė rem
ti Lietuvių demonstraciją, 
bet ir mėgino atkalbint nuo 
jos parapijomis. . . . '* 

Šiuomi aš viešai pareiškiu, 
kad užeituotuose žodžiuose ir 
paliečiančiuose mano asmeni, 
nėra nei vieno sakinio, nei vie
no fakto atatinkančio tiesai, 
bet vien melų jaielai, cicilikiški 
prasimanymai ir begėdiškos" 
insinuacijos; ir todėl &iuomi aš 
viešai prieš Tamstos nedorus 
užsipuldinėjimus protestuoju. 

Kadangi Tamsta savo "Ap
žvalgoje" prasimanai ir užme
ti man judošišką ir tautai 
^kenksmingą agitaciją ir, ka
dangi kaLkurie, dar iki Šiol 
gerai nepažinę Tamstos apeti-

1) Kad aš stengiausi suar
dyt Rockforde bendrą Lietu
vių demonstraciją prieš Len
kus, ir 
t *2) Kad aš ne tiktai atsisa
kiau remti Lietuvių demon
straciją, bet ir mėginau atkal
binėti nuo jos parapijomis. 

Tuomet ne tik visi, Tamstos 
auklėjami, Amerikos cieilikai, 
ne*tik Lietuvos išeivija, bet ir 
visa tauta turės pamatuotą 
teisę mane tautos priešu pa
vadinti, ir tuomet aš "atgai
los" pavidalu apsiimu paau-' 
koti visą tūkstantį dolierių 
Lietuvos laisvės* atgavimo 
fondan. 

Bet jeigu minimas teisinas, 
po laktų ištyrimo, suras, kad 
Tamnta * * Naujienose " ant 
Slavėno "k le r ika lo" neteisin
gai užsipuolei, tuomet: 

1) Težino visuoraenė^kad 
(iri gaili s, "Nauj ienų" redak
torius, yra šmeižikas, faktų iš-
kraipinėtojas ir pilnas melą-
gis . i 

2) Težino ir supranta visuo
menė, kad Grigaitis nesidro
vi net ir dabartiniame kritiš-
kiausiame tėvynės momente, 
savo šlykščiomis ir nedoroms, 
priemonėmis išeivijos vienybe, 
ardytį ir tokiais keliais jos 
duosuumą slopinti. 
, Bet negana to, p.. (Jrigaiti. 
Tam muįviėjų Išrinktajam 
teispui as apsiimu priparodyt 
dar sekančius dalykus: 

1) Kad aš buvau vienu iš 
pirmųjų bendros prieš Lenkus 
demonstracijos sumanytoju, 
jos uoliausiu rėmėju ir vyk-
dintoju. 

2) Kar ine "k le r ika las" Sla
vėnas, bet tikriausi Tamstos 
plauko cieilikai, Tamstos dva
siniai kūdikiai ir Tamstos 
" Naujienų7 kunigo Moc-
kįus garbintojai, ne tik sten
g s i , bet# ir išardė visų Rock 
fordo Lietuvių (bolševikus iš
skiriant) bendrai vykdomų 
prieš Lenkus demonstraciją ir 

3) Kad irlen dėlei cicilikų 
"pasidarbavimo" pas mus 
bendra demonstracija neįvyko, 
bet įvyko tik demonstracijos 
parodija: socijalistų su neza-
ležninkais ir sauja katalikų 
(cicilikų pinklių intrigų gerai 

negana. Aš apsiimu tam teis
mui pristatyt fafctų, kad Tam
stos redaguojamojo laikraščio 
korespondentai: Revoliucijo-
nierius (žiūrėk "Nauj ienos" 
Lapkr. 29 d., 1920 m., 3 pusi.) 
ir Bruno Simokait is (ten pat 
Gruodžio «3 d., 1920 m.) nema
žiau už Tamstą ant manęs pri-v 
melavo ir faktus iškraipė. 

Pastaba. Kadangi polemika 
su plunksniniais nenaudėliais 
butų tik pažeminimu ir įžeidi
mu polemizuojančio su jais, 
todėlei nekreipiau' domos . į 
tuodu tiesos bei doros revolfu-
cijonieriu, bet dabar "kad 
daugiau alyvos eikštėn išei
tų," apsiimu ir anų melus iš
rinktam teismui priparodyt. 

Tiek šiuomi žygiu. 
Tfamstos i^pravardžiuotas 

klerikalas 

Telefonas Boulevard t l t i 

DR. t KASPUTIS 
DENTISTAS 

S3S1 Sontb Halsted Street 
Valandos: 9—12 A. M, ' 

1—5; 7—8 P. M. 

i 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 l i s 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės 
^ N . i — • — •»• • 

i ! 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

K CHIRURGAS ' 
3201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Res. S114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

Kun. V. Slavynas, 
Rockfordo Lietuvių 

katalikų klebonas. 
— -

DR. CHARLES SEGAL 
a T 

Perkėlė savo ofisą po oam. 

4729 So. Ashland Avenue 
SpecijallstM 

DŽIOVU, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ 

Vulandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 Iki 5 po pietų; nuo 7 ikf 8:89 
vakare. Nedėliomia 10 iki l. 

Telefonas Drezel 2K80 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1416 W. 47th St. Tel. BooL 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 

vak. Nedėl, 10 iki 12 ryte. 
Res. 2014 W. 4Srd Street. 

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 26S 

1 I — ^ 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Baile Street 
Kambarte 2 2 4 . 

Telefonas: Central 6390 

"i 

J. P. WAUCHES 
LAV7YEB 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. rytais 8 iki 11, rak. 8 iki ! 

Nedėliomis 11 iki 1. 
4509 S. Ashland Ave. Chicago, tU.) 

Phone Yards 1068 

* T 

-

H 

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

( • • • m m^^at m^m • • • » t» ^ m m m m m»mįį 

Pnone Seeley 7439 

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

moterų lytiškas ligas. 
2401 Madisoa St., kampas Wes-

tern Ave., Chicago. 
Valandos: 2—4 po piet; 7-r9 vak. 

! , 
1 
J 

LIETtTVOS ŽIRGAS. 
(Padare artistas Undaras). 

Phone Cicero 5963 
DR. A. P. GURSKIS 

LIE1UVIS DENTISTAS 
4847 W. J4(h Street Cor. 49th Ave. 

cic«to, ni. 
Vai. 9 išryto iki 9 vak. Išimant 
Nedėlias ir Seredas. 

i '.r ,, J • ti.7 ,i •,'. ,• i '*"••, . = r 

Tel. Harrlson 6688 
DR. L C. BORLAND 

200 S. State Str. Kamp. Adams 
Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10 
•ai. iki 12 diena. 

Lietuvis perkalbėtojo* 
Sered.—6 iki 8. vak. NedL 10 iki 12 

nr-~»~« »•>- . - . - , ; $ 

liiiiiiiiiiiiiiiiitiiiHiKiniiiiiiiiuiiiiitiiiiii 
Rcsid.1139 Iadependenee Bivd. 

Telefonas Van Buren 294 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Spccijalistah Moto riškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų ebroniškų ligų 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po 
pietų, 7—8 vak. Nedėliomis H>—12 d. 
Ofisas 2S54 So. Bal*t*»d Rt.. Chicago 

Telefouas Drover §ftS 
aiti it l I lHIIHII I I i l f l I l I tMHflI l I l IMII I I I t l 

» i ' • •> ' i "" • i r • • • * 

TrlefOTiaa PuUman 86«2 
Dr. P. P. ZAI1YS 

Lietuvis Dentistas 
10801 So. Michigaa Avenue 

Uo^laod, III. 
VA1-AN1K>S: S ryto Iki t r a 

[Tel. Pullman 342 ir 8180. 

Tel. C a n a l 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

2201 West 22-nd A So. Leavitt Sts. • 
Chicago. 

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

i a a 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10000 So. Michigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 pe 
• piet, «:30 iki 8:80 vakare. 
Residencija: 10538 Perry A.ve., 

Tel. Pullman 842 

t 

DR, S, NAIKELIS 
L I E T U V I S 

G V D Y T O / A S I R C H I R U R G A S 
Ofleas Ir Gyvenimo vieta 

3252 South Halsted Street 
Ant viršun* rniversal State Baak 

Valandos nuo 10 iki 18 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietyj nuo 7 iki • vak. 

Nedaliomis nuo 10 fkl 'j. 
TVJefoaM Tarti* 8544 

= Z = K — 

MUZIKA 
L- '-_: 

BEfcTH<)VKNO KONSERVATORIJOIE muzikos mokslo metas . . 
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m. 

n o J ^ ° « n a ^ a i l a T i l ^ •"uaikoa šaky. Užsirašyti galima bUe kada. 
3259 South Halsted Stjeet Chicago HL 

Telefonas Boulevard 9244 

http://vP-.no
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LIETUVIAI AMERIKOJE j 
m*'J"< 

SPRŲIG VALLEY, ILL. 

Nuo Lapkričio 6 iki 17 d. tu
rėjome Šv. Onos parapijos^ ba-
zara. Nors mūsų parapija yra 
nedidelė, bet, a&iu Dievui, dar
buotis sekasi. Galime pasigir
ti, kad turime darbštų klebo
ną, gerb. kun. S. Bystrajų. 
Jam darbuojantis su parapijo 
nais, bazaras davė žymias pa-Įrininga kalba ir platu išaiški-
sekmes parapijos naudai.^(Jry 

ti; dar-gi, priešų turėjo, kurie 
kliudė labdaringam darbui. 
Net ir prieš prakalboms įvyk
siant buvo užėjęs juodas debe
sis ant Bucine Lietuvių kata
liku padangės, kuris^ gal, kiek 
ir pakenkė, nes į prakalbas ne
skaitlingai publikos atsilankė. 
Bet kurie atsilankė, tie buvo 
patenkinti gerb. kalbėtojo tu-

fllaitis, J . Teberis, A. Jėneckis, 
J . Žukauskas, J . Burinskas, F . 
G ėraitis, J . Juš kaltis, A. Bag-
danavičienė. 

Viso $401 su centais. 
Lietuvos Šauliams per T. 

Fondą pasiųsta $381.00. 
Likusieji bus greitai pasių

sti. 
Turiu' ' priminti, kad ger\). 

kun. H. J . Vaičiūnas keliorfės 
lėšų neėmė. Vardan L. Šiaulių 
jam ir aukotojams tariama 
širdingas ačiū. 

J . B. 
nimu apie labdarybę. Žodžiu 

no pelno tnuo bazaro liko $2,-( sakant, susirinkusius taip arti 
425.72. Del to parapija tuo-
jaus atmokėjo $2,000.00 skolos. 

Per bazarą uoliai darbavosi 
parapijos jaunimas. Ypač pa-
sižymėjo šios mergaitės: M. 
Kelpšaitė (surinko $35.00), E. 
Masiokaitė (surinko $70.00), o 
viena N. N, surinko net 
$111.00. Taip-gi gražiai darba
vosi ir visos kitos mergaitės. 
Matoma iš to, kad ant knvgu-
čių surinkta $1,194.70. (Ingiai 

supažindino su Lab. SaJ., kad 
kone visi prisirašė prie atgai
vintos Lab. Sąjungos kuopos/ 

Po prakalbų liko išrinkta 
nauja valdyba, kurion i nėjo: 
pirm. B. Vaičkus, rast. P. Ka
raliūnas, ižd. D. Jackus. 

Nauja valdyba pasirįžo pa
sišventimu veikti tame prakil
niame darbe. 

Broliai, sesės, viai, stokime 
prakilnan darban, nes iabda-

PORT WASHINGTON, WIS. 

las. 
J. S. K. 

GRAND RAPIDS, MICH. 

pasidarbavo ir mūsų moterė-' rybė, tai krikščioniškas idea-
lės, rinkdamos nuo vertelgų 
parapijonų bazarui daiktus ir 
per bazarų dirbdamos svetai
nėj. Pasižymėjo šios: E. Kelp
šienė, A. Ankstaitienė, B. Ged-
budienė, O. Krasauskienė, M. 
Kacinskaitė ir M. Vačiunaitė. 

Nesnaudė, žinoma, ir vyrai. 
Daug darbavosi pp. V. Šišlau-
skas, L Aukštaitis, K. Katkus, 
I. Martinaitis, St. Evanauskas, 
I. Milašauskas, T. Jomantas, 
A. Levickas, K. Pilipaitis, 1. 
Groilis, K. Račius ir K. Stan
kevičius. 

Parapijonys labai džiaugia
si, kad susimažino parapijom 
skola, nes tuomi mažiau rei
kės mokėti bankoms nuošim
čių. 

*šis bazaras padarė tai, kad 
parapi jonuose sukėlė gerą u pa. 
Y r a d i i K ' l ė v i l t i s , k a d s p r i i i g -

valliečiai Lietuviai katalikai 
ir toliaus darbuokis savo para
pijos naudai, kasmet mažinda-
mi skolų. " 

Balandėlis. 

Šiuo kreipiuos prie tamstų 
kaslink tos korespondencijos, 
kuri • tilpo " D r a u g o " 274 

. | num. Ten pasakyta, *kad su 
pagelba šv. Lauryno d r-jos 
mūsų parapijėlė tapo liuosa 
nuo skolos* Per niųs ne

apsižiūrėjimą įsiskverbė 
klaida. Turėjo būti su pagel
ba S. L. 11. K. A. kuopos, ku
ri paaukojo tam reikalui šim
tų dol., mųs parapijėlė tapo 
liuosa nuo skolos. Tai-gi kuo
pai širdingas ačiū. 

Parapiįonas. 

MILWAUKŽE, WIS. 

WAUKEGAN. ILL. 

Lapkričio 21 d. Šv. Baltra
miejaus parapijos bažnytinis 
choras susiorganizavo į drau
gijų, kuri bus vadinama: Šv. 
Batframiejaus parapijos cho
ras. Valdyba susideda iš se
kančių asmenų: Pranas Buja-
nauskas, choro vedėjas, J . Ja
kutis, tvarkos prižiūrėtojas, 
Dociutė, raštininkė. 

Įstatai buvo perskaityti il
su pataisymais priimti. 

Nutarta netolimoje ateityje 
surengti keletu koncertų. 

Sekantieji įstojo draugijon: 
A. Kibartas, M. Kibartienė, O. 
Burbiutė, O.., Rulevičiutė, J . 
Jakutis, S. Dochitė, £>. Kun
drotas, A. Chapas, G. Bukan-
čiutė, V. Zupkus, F. Rajunai-
tė, F . Alekna, S. Urbonas, F. 
Burba, ir choro vedėjas, para
pijos vargonininkas, F . Buja-
na*uskas. 

Waukegano jaunieji, katrie 
gali giedoti, kviečiami įsirašy
ti §ion prakilnion draugijon, 
kur galima bus išlavinti bal
sas. 

S. R. Docutė. 

RAGINE, WIS: i 

Lapkričio 28 d. Labdaringo
sios Sąjungos 12 kilopu suren
gė prakalbas. Kalbėjo p. 8. 
Jucevičius', Lab. $ųjungos or
ganizatorius. J i s savo kalboje 
aiškiai išdėstė Sąjungos tikslą. 

Ivacinoj buvo susitvėrusi tos 

Mūsų kolonijų atlankė 'i» 
Cicero, 111. kun. IL J . Vaičiū
nas ir pasakė gražią, prakalbų, 
nušviesdamas šiandieninį Lie
tuvos padėjimų ir ragindamas 
aukoti dešimkes, kad kodau-
giausia pasiuntus šautuvų Lie
tuvos Šauliams, kurie turėtų 
-u kuo pilti švinu į poniškas 
žiotis. Na, ir sužadino, nes per 
prakalbas (Jrami Rapidso Lie
tuviai nupirko ne keletu, bet 
40 gerų šautuvų. 

Aukojo: Po $11.00: kun. A. 
Deksnis, A. Talačka, M. Ku
činskas, J.. Šlapikas, A. Blaš
kys, O. Brazą i tė, U. Brazai t ė. 

P o $ 1 0 . 0 0 : J . P e t r o n i s , M . 

Ruseckas, L. Bukauskas, A. 
[Jzas, J . Lipk u*, S. Šukys, P . 
Kučinskas $10.50. 

Po $5.00: J . Bylda, J . Ado
maitis, P. Medelinskas, A. Ka-
mantauskienė, M. Dėdynienė, 
J. Kvetkauskas, P. Kriščiūnas, 
S. Palietis, J u r g a i t i s , Snieč
kus, L. Abromaitis, Bendokas, 
J. Stepanauskas, A. Kemera, 
J. Kurantavičius, S. Bartuške-
vičius, M. Vaišnoraitis, J , A-
kamavičius, J . Martinkevičius, 
J. Banis. 

Po $G.00: J . Vaičiūnas ir F. 
Dedyhas. 

D. Balsytis $3.00. 
Po $2.00: J . Jespičienė, O. 

Kizlaitienė, J . Cepla, J . Kasiu-
laitU, P. Rapalavičienė. 

Po $1.00: Beliukienė, M. Ali
šauskas, V. Katilius, S. Augu-
staitis, Barštis, A. Martinaitis, 
J. Steponaitis, B. Svygrieflė, 
M. Grebliauskas, O. Grinienė, 
J\ Butkus, A. Krautavičia, M. 
Totoraitienė, J . Pranskaitis, 
P. Viršulis, A. Atišauskas, A. 
Kvetkauskas, M. Brazaitienč, 
Petručikienė, Giedraitienė, A. 
Dausinaitienė, Žemaitis, J. 
Norkevičius, A. Žičkus, V. 
Juškaitis, O. Šležaitė, R/Rek-
laitienė, S. Grigaliunieiiė, V. 
Jurkša, A. Karnantairskienė, 
J. Karsokas" B. Bacevičius, O. 
Kazakevičiūtė, K. Jančaras, 
J. Žemaitis, Slavickfenė, O. 
Janfcau-kiutė, Ciupjienė, V. 
Kupris, Kantanavičius, Pupli-
Šis, Seikas, Dėdynas, Brazai
tis, A. Abromaitienė, V. Da-
kauskienė, M. Čižauskienė, V. 
Ambutavičiukė, V. Ašmutis, 
K. Klimavičius, J. Vainavi-
čius, J. Kantanavičius, J . Pet
ronis,- J . Dielinikaitis, J . Šta
ras, J . Gurskis, J . Rimkus, A. 
Jarušavičius, A. Dubinskas, 

-

Sąjungos kuopa, bet nebuvo 
pastatyta ant ftvirtų pamatų, | A. Salatka, J . Gerulis, L. Ku 

Lapkričio 21 d. Šv. Antano 
parap. .svetainėj įvyko visų 
Milwaukės Lietuvių mass-mi-
tingas, kuris reiškė protestu 
prieš Lenkus, užpuolusius mū
sų tėvynę, Lietu va. Buvo pa
kviesta trys kalbėtojai: vieti
nis klebonas kun. A. Daugis, 
Dr. C. Kasputis ir Dr. S.̂ NTąi 
kelis, abu iš Ghicagos. 

Mitingas prasidėjo d vai. po 
pietų. J Į atidarė p. J . D. Bau 
kus, trumpai paaiškindamas 
susirinkusiems jo reikšmę. 
Pirmas kalbėjo Dr. S. Naikelisfta $(J20.00. 
apie Lietuvos padėtį ir jos la i 
svę, kurių Lenkai dabar nori 
atimti. Ragino ex-kareiviu< 
organizuotis ir eiti tėvynei pa-
gelbon, jei ne savo spėkomis, 
tai pinigiška auka.., 

Antras kalbėjo Dr. S. Kas
putis. Ji,s piešė šių dienų liūd
nus įvykius, kaip t<*vynės sū
nus kovoja su Želigovskio 
gaujomis. Priminė, kad Lietu
vių yra nukautų apie 4,000 ir 
ragino dėtį aukas pirkimui 
šautuvų, parako ir kitų gin
klų. 

Vietinis klebonas kun. A. 
Daugis savo kalboje ragin6 
publikų prie duosnumo ir ra
maus užsilaikymo, k^uomet bus 
renkamos aukos. Galiaus nuro
dė klausytojams Lenkų daro
mas Lietuviams nedorybes. 

Visų kalbėtojų kalbos giliai 
įsmigo į klausytojų širdis ir 
kiekvienas, kas kiek galėjo, 
dėjo aukas* pirkimui ginklų 
narsiai Lietuvos armijai. 

Geri), aukotoju, jeigu tame 
surašė pasitaikytų klaida: pa
vardė butų neteisingai užrašy
ta arba auka, prašau kreiptis 
į komitetų. Klaidos bus patai
sytos. N 

Aukojo: $30.00: V. Balkus 
ir P. Liepas* 

Po $25.00: O. Nevuliutė, P. 
Markūnas, J . Songaila. 

Po $20.00: j . Be'reišis, J . Ša
tei kis, P. Žilys. 
V. Banialis $14.00. 

J . Stukšis $12.00. 
V. Gtnčauskis $11.01. 
B. Adomayičia, $11.00. 
Po $10.00: kuii. A. Daugis, 

J. Jasiulevičius, I*. Vaivada, S. 
Markūnas, P. Kratavičlenė, 

Po $6.00: P. Mikšis, S. Mi 
Jaučius, L. Stepšis, K. Dakta
laitis, D. Vilkas. 
, Po $5.00: J . A. Baukus', K. 
Šidįaus'kas .] . Stankevičius, L. 
Vaškunas, A. Kratavičius, J. 

lauskienė, V. Rakštis, L. Staš-
kunas, B. Staškunas, P. Stum
brys, J . Novakas, A. Novakie-
nė, P. Gaček, J . Petrauskas. 

Po $4.00: J . Launikonis, J . 
Radzvilas, P. Reimanas. 

Po $3.00: O. ViUįenė, ,A. 
Vinclovas, A. Jankauskis, M. 
Martitnas, J.»Goberis, A. Mar
kūnas. 

Po $2.00: V. Ziinavičius, J . 
Butkus, A. Genčauskaitė, R. 
(Jenčauskaitė, J . Petrušis, J . 

'Rimša, J . J . Radzvilas, O. Žiu-
fciutė, J . Bupkeris, M. Kaspa-
įaitis, J . Šultz, A.' Paplauskas, 
J. Neumang. 

Po $1.00: S. Beržanskienė, 
M. Baniai ienė, J . Pilipavičius, 
A. Mikelevičius, J . Naraškevi-| 
čius? P, Višoiiauskas, B. Gobe-
ris, A. Zimavičius, K. Žutelis, 
A. Treini^, M. Mikelionis, A. 

j šakalinis, J . Mickevičius, Ė. 
Bukontas, A. Poška, J . Kai
na uskas, B. Karpis, J . Vilke
lis, M. RadzviHenČ, VLPaulau
skas, M. Valintienė, V. V. 
Genčauskis, O. Mancevičienė, 
K id i kai t i s, J . Lrbiatkevičienė, 
P. Armoffias, Ip. Stankevičius, 
.1. J . Baukus, K. Venckus, V. 
Naraškevičius, P. Dainis, J . 
Beržanskienė, O. Vinskienė, C. 
Jonunis, P. Mazurkevičius. 

Smulkiais $7.90. 
Dr-ja ftv. Kazimiera Kara

laičio $40.00. 
Dr-ja Šv. Jurgio Kareivio 

$25.00. * 
R. K. Moterių Sujungus 32 

kuopa $20.00. 
S. L. A. 177 kuopa $10.00. 
Viso labo tų vakarų suauko

ta $(>06,,!)7. 
Išlaidų buvo $34.07. ^ 
L^vMisijai pasiųsta f5?2j90l \ 
Pa<ko!os bonų jiarduota šį

met1 už $:v")n.00. 
L. B. Kryžini šįmat suauko-

PARSIDUODA FARMOS. 
124 akrai geros žemės, 1*0 akrų 

aramos, 8 akrai vais ingo sodno ir 16 j 
akrų stambio miško. Su gerais bu-
dinkais prie pat vieškel io. 85 akrai 
užsėta dobilais, 17 akrų kviečiu ir 14 
a k r ų rugių . K e l i a s $S.OO n u o Chica -
gos. K a i n a t i k f 12,000.00. • 

. i 

80 akrų. su budinkais, nauju gara-
gu, 2 arkHai, 3 meižamos karvės, 1 
jautis ir 2 veršiai, v isas mašinerijas. 
Kelias nuo Chicagos $4.64. Reikia 
įmokėt i $3,000.00. Kaina $6,000.00. 

40 akrų su budinkais, 4- karvės, 2 
arkliai, 1 jautis, 50 (vifttų ir visi pir
mos klesos padargai. 40 akrai uža.ėta 
dobilų virš 100 ke lmų obelių ir viso
kių uogų. 4 miles nuo Pul lman, 
Michigan. Kel ias $4.00 nuo Chicagos. 
Kaina $4,500.^0. 

R 

40 akrai su gerais budinkais. K e 
lias $6.00 nuo Cbicagos. Reikia į m o 
kėti $1,500.00. Kaina $4,000.00. 

0 akrų su budinkais. Kel ias $6 00 
nuo Chicagos. į te ikia įmokėti $2.4X»0,-
00. Kaina $5,000.00. 

80 akrų, 9 akrai užsėta rugig. K e 
lias $10.00 nuo Chicagos. Reikia įmo
kėti $1,000.00. Kaina $2, )00.00. 

16 a k r ų pri(p pat miestuko su bu
dinkais. Kaina +2,000.00. 

VAIKUČIAMS KALĖDŲ 
DOVANELES 

Betlejaus Staineiė No. 1 $3.25 
Betlejaus Stainelė No. 2 2.25 
Betlejaus Staiiielė No. 3 1.25 
Santa Clafus *. 50c. 

Tai yra gražios pastatomos stainelės, neperdidelės, pana
šios į tas, kokios vartojamos yra bažnyčiose. 

Dovanų Dalintojams. -
• Turima įvairių gražių paveikslėlių Kalėdinių ir kitokių. 

Ant užpakalio jų atspausd'r.r.me maldelės, ar linkėjimus kaip 
kas nori./ Imant 100-tais 

Serija 114 parsiduoda po $1.00 
Serija 117 parsiduoda po 1.00 
Serija 118 parsiduoda po 50c. 
Serija 121 parsiduoda po ^ 
Serija 124 parsiduoda po . . . 
Serija 125 parsiduoda po /. 
Serija 126 parsiduoda po 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . 

• • . • 
• • • 

60e. 
1.50 
1.25 
70c. 
1.25 
1.00 

115 akrų žemės mies tuke ant šios 
žemės randam vienintel is sifliunaa ta
me miestelyj ir 6 pragyve*iim"ui k a m 
bariai, ledaunė, v ienas storas, barnė, 
ir garažus. Gera vieta t ikram žmogui. 
Kaina $8,000.00 daug pinigų padaro 
vasaros la ike iš Sumntfer Resort. Ke
lias nuo Chicgos $12.00. Kaina $8,000. 

134 akrų žemės, 100 akrų aramoH 
nu b«''gan<Ha upe, 8 budinkai, 3 ark-
Wai, 16 ka*yių, 5 kiaulės, 100 vištų, 
5000 pėdų supjauto materiolo ir 45 
ašis medžiui. Savininkas sužeistas del 
to parsiduoda už $10,000.00. 

1 

Turini didelį išsirinkimą farmų ir 
namų del mainymo. Del platesnių ži
nių kreipkitės prie 
A. PetratiB S. L; Fabionas 

A. PETRATIS & CO., 
809 W. 35th St., 

1 
r Chicago, 1/1. \ 

Serija 148 parsiduoda po 
Serija 106 parsiduoda po , 

Vieni šių paveikslėlių didumo 3x2, kiti 3^x2 ir truputį di
desnių. Virš paduotas kainos yra paveikslėliai be spaudos. 
Su spauda bus po 25c. ant šimto brangiau. 

Turime gražių atviručių su kalėdiniais vaizdeliais. Geros 
Kalėdų linkėjimams. "Draugo" ofise parsiduoda po 5c. Jei 
su prishintimu 8c. viena atvirutė. 

• 

. 

Adresuokite: J 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 South Oakley Avenue 

* 

Chicago, Illinois. 

^^^S^mmmM 

Nors iwu7.ii MilwaukėK kojo-
nija, bet, snly»rii«Ls aukas, per
viršija n<4 kai-kuria^> didesnes 
kolonijas. Tai-gi, garbė mil-
waukio<v«ianLs ir įmvyzdis ki
lome kolonijoms. 

K. Šidlauskas, 
Mass-mitingo sekr. 

Youir STOMAors SAtt 
P o valgiui neaimlrSk, kad gėriaa-

slas vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIO. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o to s reiškia, k a d rei
kia p a m ė g i n u viena. Parduodama 
pas v isus apt iekorias . 

NUO $50 IKI $100 
Į SAVAITĘ. 

Kiekvienas gali užsidirbti. 
Nereikia nei mokslo nei prity
r imo. Jeigu nenori, kad kitas 
ant tavęs bosautų, tai kreipkis 
prie mus, o liksi biznierium. 

| STRUPAS and CO. 
00-92 Ferry S t , Newark, N. J . 

APŠVIETUS SAVAITE 
Reng iama 

Liet. Mot. Dr-jos "APŠVIETA" 
I kuria įeina keletas nepaprastai svarbių ir naudingų sve ikatos 

srytije paskaitų. 

Paska i tos jvyks sekančiose "vietose: 

Gruodžio 14 d. 
( I t a r . ) ri. J. Malinausko svr t. 1843 S<). HaiMed Str. Dr. A. Montvi-
tlas. Apk: maL^ią. Gruodžio 15 d. (Ser . ) M. Meldažio .svet. 2242 W. 
t l V i PI. Dr. C. K. ( U e r i v -Kų Tėvai Turėtu Žinoti apie vaiku 
Burnas ir Dant is" Taipgi Gruodžio 15 d. Ii iuosybės svet, (Nort i i 
Sidt ) 1822 YYabansia ave. kamiMs Gir«rd Str. Skaitys Dr. S. Bie -
žis.—"Itodel ž m o n ė s taip Taukiai serga Amerikoje". Gruodžio 17 d. 
< P ė t . ) Mildos svet. S14S So. l ia l s ted Str. Dr. S. Biežis. — "Namų 
Hygiena". 

Pradžia visose vietose 7:30 vai. vak. įžanga visur dykai . 

SPAVDON. | 

*»m _ m -p _ m — _ _ _ — ~ . . - - - . _ • - - • » 

Žymesniems mūsų kompozito
riams lSvaži;tvu« JLietuvon, A-
merikoB l i e t u v i ų chorai liko-si 
be naujų dainų. Todėl nuspren
džiau iAleisti tuoj po Naujų Mor 
tų (1921) keturias dainas: 

"Hsmi Jaunas P iemenė l i s ," 
".Malda Prh-Š Kare," 
•Kur Tie Laikai•/" ir 

"Pavasaris Tėvynei." 
• 

Iki SauHio 1 d., 1921 m. š ių 
dainų prek»'s bUM įtekančios: kas 
orderiuos nemažiau kaip 100, 
ga>us po 20e; nemažiau 50, gaus 
pOfSftc egi . ; nemažiau 25, gaus 
po 36e; nemažiau 10, gaus po 
3.">e; o vienas egz. 4%^. Ųo N a u 
jų Metų tos pačios dainos par -
siduoS p6 5©c. .v 

Norintieji gauti už sumažin
tas prekes siųslkite užstel iavi-
mus (pažymėdami, kiek ir ku
rių dainų) , su pinigais sekan
čiu afitraSu: ^ 

VINCAS GREIČIUS, 
^ 8014 Bel/ę^ 4 

Cleveland. 

A K I Ų 
ŽINOVAS 

Sveikata tai didžiause turtas ir la imė gyvenime nes kas norima 
sirgt i — N e v i e n a s a n t k iek m e s s u p r a n t a m e sve ika t ą a n t t iek m e s 
e s a m e la imingi , nes ž i n a n t ka ip aps i s augo t i ligų apsisaugrojam d a u * 
gielio nelaimių. Taigi Liet. Mot. Dr-ja "Apšvieta" ir deda aavo trusą, 
prie kurio prisideda ir mūsų g;erbiami Daktarai kad tuom žvilgsnių 
patarnavus mušu g"erb. visuon-renei. 

Gerbiama visuomenė, j visas v iršminėtas paskaitas nuoširdžiai 
kv ieč iama skait l ingai atsi lankyti . 

. 
R e n g i n i o Komis i j a . 

Atftalso žvaira> ak i s 
vienu ats i lankymu, be 
jokios ehloroformoh. 
Suvirs 800 išgydymų 
užrašuose. 

Ateik ir leisk aužlurėti d iplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kurfs specijafia- išstudi
javo galva. Ypatingai gydo 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES I R G E R K L Ė S 

LFGAS. 
KAI 

Ausjs 

• 

Silpnps 
Skaudam os 
Raudonos 
Žvairos 

ARIMAS DY 
Akje 
Akjs 
Akįs 
Akjs 

Kprčios 
Tekančios 
Ūžiančios 
Užkimštos 

Ausjs 
Ausjs 
Ausjs Į 

fiitifiifiiitHiiiiiiiittiififiiiifiitnfiiiiiiiiiiiifffrfifiitifttftiitiniiniitfiniiiiitifiiiifiiiiiiMt 
P h o n e Boulevard 4»1 

Skaudama 
Rėganti 
Kreiva 
Užkimšta 

Nos i s 
Nos is 
Nos is 
Nos is 

S k a u d a m a 
Silpna 
Kataruota 
Papūtus 

Gerklė 
Gerklė 
Gerklė 
Gerklė 

i 
i 
l 
i i i i 
5 

Ashland Jewelrv Mi lusic dtore 
Specijales Columbia 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. 

FraJiklin O. Carter, M. D. 
23 metai prie State gatvės 

120 So. State St., Calcago, llli . 
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedė ld ie -

niais nuo 10 jki 12. 

»n*m • i 
S. FABIJONAS 

tdm m m <m — » • • im • 
A. P E T R A T I S 

A. PETRATIS k CO. 
Mortgage Bank 

R E A L E6TATE—iNSURAUCfS 
{European American Bureau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Laivokortea 

5VU6 A v e v irOTARMnoiAfi \ 
i d , O h l O . *©« W. S&tb 8 > . Ohioago. Ui \ 

Telepbone Boulevard «11 \ 
^ ^ m m „ m m m ^ m m , M » • • » • • • • • . • nu Mia-T n . i - i . T T ' l • 

Didel iame pasir inkime auksi 
niai laikrodžiai, deimontai , žie-

Jj ^ai fr įriti imlumai dn!ykai. 
w 

4537 So. Ashland Avenue 
Chicago, III. 

l#llllllllllllllllfllltinttIIIIIIIIIIIIfllllltttHlllllltfllfllt1IIIIIHIIK£IMftlftflMJItffHfHllltf1liil 
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CUNARDLINE 
S. S. AQUITĄNIA 

Išplaukia Sausio 25 d.. 1921 m. 
CHERBOURG 

Ooberis, J . Poška, J . Bukan-
kad pasekmingai galėtų veik-' ein^ka?, A. Bumbulis, A. Jasu-l tas , Ig. Genčanskienė, P. Pau-

Taip-gi keliom sutvarkyta į 

HAMBURGĄ IR LIEPOJA 
Trečia Klasa kainuoja 

Hamburgą . . . . . . . . $125.00 
Liepoju $145.00 
Pridedama $5.00 Karės Taxu. 
Yta., lokalis agentas Jut>ų mieste . 

MueJk pm M* 

F. A D . R I C H T E R & CO., 
N e w York. 

Gerbiamieji: 
Aplaikiau Bambino, kurf man siuntėte 

ir maldauju prijimkite nuo manęs širdin
giausią padėką už taip didele pagalbą, s u 
teiktą mano kūdikiui^. 

Prijėnies kelias dozes, jis miegojo oer 
visą naktį be prabudimo W dabar jau 
nereikalauja daugiau u ž m i ^ i y m o liūlia
vimu. 

A š nežinau kaip T a m s t o m s dekuoti 
netik už suteikimą pagalbos nJano kūdi
kiui, bet taipgi ir man, nes aš ir nesijau
čiau gerai, kuomet mano kūdikis kan
kinosi. 

A š patariu visiems savo draugams * 
vartoti šitą stebuklingą gyduolę . 

A K. Philadelphia. 

Kudikiu geriausias draugas 
Duok jam vieną dozę e in in t gulti, jeigu jis vyra neramus, piktas, nc -

nurildomas. Oreičiauaia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus linksnaas kol 
rregaus: 

BAMBINO ) 

Vaikai myli ji! Jie nori jo daugiaus! 
Tikrasai turi Bambino lėlės paveikslą ant po kelio. Neprijimk pamėgdžiojimu^, 
50c. butelis vaist inyčiose arba 60c. su prisiunitimu, užsisakant tiesiai n u o : % 

f. AD. RICHTER k C0., Bmk Terminai BWf. Ik. 5, BR00KLYN, N. T. 
s— - •• ' * " '̂ ' . ' ' • r . '.. ... ' • • -

/ 

' —— *- T 
PrltKITl! KARO TAUPYMO ŽENKLELIUS (W. S. S.). 

http://iwu7.ii
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OR/KJOAS U Trečiadienis, Gruod. 15, 1920 

CHICAGOJE. 
• » • • » » < • » » ' Į ! ' - r 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Trečiadienis, Qruod. 15 d , 
Sv. Kristina. 

k e t v i r t a d i e n i s , Gruod. 16 d., 
Euzebijus. 

T E I S Ė J A S A R B I T R A S A T 
SISAKO NUO PRIEDER* 

MĖS7 

Federalis t e i s ė j a i Alschuler, 
kurs nuo 191? meti) buvo ar
bitru ginčuose galvijų skerdy
klų darbininkų ir kompanijų, 
vakar abiejų pusių atstovams 
pranešė, kad jį paliuosuolų 
nuo arbitro priedermių. Teisė
jas sakė norįs sugryžti savo 
paprastan teisėjo suolan — ap
skričio apeliacijų teismari. 

Pastaruoju jo nusprendimu 
nepatenkinti gyvulių skerdyk
lų darbininkai. Bet darbinin
kų unijų advokatą* Brennan 
teisėja intikino, kad darbinin
kai vis-gi priimsiu jo nuos
prendį. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
. PARAPIJOS. 

AIRIAI PERIMTI B A I S Ė N Y 
BĖMJS AIRIJOJE. 

/Chicagos Airiai ir jų šalinin
kai baisiaf paliesti baisenybė
mis, kokias išdarinėja Anglai 
Airijoje, degindami Airijos 
miestus ir naikindami «rvven-
tojų 'mantą, 

Del sunaikinimo Cork mie 
sto ė i a Airiai šaukia nepapras
tus susirinkimus. Daromos re-' 
zoliucijos, kad Suv. ValstijoV 
pripažintų Airijos nepriklauso 
mybę. 
,. Visoj Amerikoj Airiai di
džiai subruzda. Vedama pla
čiai propaganda boikotuoti 
Anglijos prekes. Nepirkti*nie
ko, kas y r a Anglijos. 

NIEKO NEGELBSTI AREŠ 
TAVIMAI. 

v • 

sim-
Polieija kuone kasdien 

tais suareštuoja visokios rū
šies piktadarių ir intariamųjų 
elementų. 

Bet mieste užpuldinėjimai 
ir plėšimai nepaliauja. Tikrai 
sunki kova, kuomet visoks 
piktas čia įleido šaknis ir leis
ta įsisenėti piktadarybėms. 

Jubilierins Marcus Sprin-
ger, 1526 Roosevelt road, va
kar nešė $3,000 bankon. Už
puolė jį plėšikai. Apgynė gais
rininkai. Bet piktadariai ne
sugauti. 

Policija atliko revolverinę 
kovą su svaigalų vagimis 
kits Van Bu^en gat. Vagys 
pasprūdo. 

Trys piktadariai užpuolė 
saliuną po num. 4801 So. Loo-
mis. Saliunininkas vienam nu
balnojo nolj. Visi trys pabėgę 
bebandydami. 

Iš saliuno po num. 1832 W. 
51 gat. plėšikai išnešė $135, 
Kitam salinne paimta $60. 

Kiekviena policijas nuovada 
nuolat gauna žinių apie užpuo
limus ir apiplėišimus. 

Laikotarpiu nuo sekmadie
nio pietų ligi pirmadienio pie
tų mieste pavogta 20 automo
biliai. Tai negirdėtas piktada
rių rekordas vogime automo
bilių. 

Draugija Dievo Apveizdos 
No. 1 laikė pusmetinį susirin
kimą. Apsvarsčius reikalus, 
skaityta laiškas nuo Šv. Kazi
miero Seserų Vienuolyno, ku
riame prašoma draugija prisi
dėti prie naudingo darbo. Po 
trumpo pasitarimo nutarta iš 
draugijos kasos paaukoti $5 ir 
narių tarpe padaryti liuosą ko-
lektą. Perėjus per svetainę 
nariai sumetė $16.10. Viso tat 
pasidarė $21.60. 

Aukojo. Po $1.00: J.-Saka
lauskas, r. Valuckis, A.. But
rimas, A. Margevičia, J. Mil-
kevičia, L. Gotautas. 

Kiti po 50e. ir smulkiais 
$3.10. Pinigai įduoti p-lei M. 
Bartkaitei. > ^ 

I * CHICAGOS GYVULIŲ 
S K E R D Y K L Ų DARBI

N I N K Ų JUDĖJIMO. 

. 
Gražu butų, kad ir kitos 

draugijos eitų tuo pačiu keliu, 
kaip Dievo Apveizdos No. 1 
dr-ja. Prakilnus tai darbas. 
Mes žinome, kad Lietuvaitės 
Seserys mokina mūsų vaiku
čius prigimtoje kalboje. Jei Jų 
nebūtų, kas išmokintų^ mūsų 
Janlikius gražiai, grymii "iietu-
vtškai kalbėti ir rašyti? 

Suprato ta Dievo Apv. Ko 1 
dr-jos nariai ir kiek pairdami 
remia vienintele tos rūšie* 
Lietuvių įstaigą. 

A. Gurskis. 

Pastaruoju laiku Stock Yar-
dų v darbininkai subruado or-
gariizUOties. Po sunkaus die
nos darbo šimtais stovi prie 
skerdyklų vartų ir" prižiūri, 
kad kiekvienas butų unijistas, 
kad turėtų ženklelį. Katrie 
dar nepriklauso pr ie darbinin-
-ku organizacijos, tuos ragina 
priklausyti. « Dauguma nepri
klausančių \nandagia i prižada 
priklausyti, bet yra ir/ tokių; 
kurie atsisako. Tokiais dau
giausia yra juodveidžiai; daug 
ir Lietuvių. Pageidaujama, 
kad Lietuviai nieko nelaukda : 

mi stotų į organizuotu darbi
ninkų eiles. Darbininkas. 

PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS. 

Jonas J. Romanas, Lietuvių 
Prekybos Beridrovės Preziden
tas įvaž iuoja C>bicagon Ket
verge, Gruodžio ltf cL, 1920 m. 

Kurie turite reikalus ir no
rėtumėte pasimatyti -su juo 
ypatiškai, malojnėkite atsilan
kyti į Chicagos skyriaus Ben
drovės ofisą, 3249 So. Halsted 
St. 

v V. M. Stulpinas/Ledėja.' 

IŠ BRIDGEPORTO. 

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
PRIEŠMETINIS SUSI> 

RINKIMAS. • — 

V 
/ A . L. R.-K. Federacijos Chi
cagos Apskričio priešmetinis 
susirinkimas atsibus antradie
nyje, Gruodžio U d., vakare, 

- Dievo Apveizdo.i par. svetai
nėje. Valdyba. 

5 ' 

Tl Ii no jaus Lietuvių Pašei pi-
nis kliubas laikytame prie^me-
tiniam susirinkime, Gruodžio 
4 d., nutarė <?Geležiniam Vil
kui " iš kliubo kasos paauko
ti $100.00, o nariai sudėjo kitą 
$100.00. ) 

A u k o j o . > p 0 ' $ 2 . 0 0 : Tz. P u . 
paųskas, A. Masu Ii s, J. Jurge-
las, J . Martinkus, K. Stonis, 

'M. Tamuliunas, J. Žukauskas 
t ir V. Zdanis. 

Po $1.00: A. B u g a i l i š k i s , B . 
Butkus, A. Lazauskas, A. Mos-
teika, K. Žiūraitis, V. Lėkis, J. 
Bijanskas, P. Norkus, P. Ba
kutis, J. Antanaitis, D. Šid
lauskas, J. Šidlauskas, Z. Šid
lauskas, J. Š id lauskas L.. Šid
lauskas, J. Budris, J. Rūkan
tis, A. Statkus, M. Kinderis, 
D. Antanaitis, J . Leškis, A. 
Jonikas, P. Lėkis, K. Saročka, 
D. Cesna, P. Poška, P. I*ocius, 
A. Izdonas, L. Tzdonas^ F. Son
gaila, D. Janušauskas,-A. Bu-
čis, K. Eringis, J. Eringis, J. 
Barčas, K. Kareckas^ T. Ale
li unas, A. Mažutis, K. Pocius, 
J. Valantis, A. Šaputis, D. Ba
ranauskas, J. Adomaitis, D. 
Adonjaitis, J. Čepaitis, S. Ma
žeikis, S. "Gedra, A. Trionis, 
M. Kasmauskas, L. Kareiva, 
S. Bartkus, K. Grigalis, K. 
Eringis; P. Jankantas, J. Aš-
mutis, A. Baranauskas, K. Gir-
kantas, F. Paulauskas, S. 
Gumbaragi's, J. Bernotas, A. 
Saunorius, J. Žilvitis, A. Gri-
tis, A. Kaminskas, J. Rapolas, 
J. Diliartas, K. Jasas, V. 
Pokvitis, J. Saki s, J. 'Kazfagis , 
A. Bersienas, A. Rebžda, J. 
Kasparas, T / Idikausk&s, K. 
Kantenis, S. Lengvinas 50c. 

Pinigai pasiųsti L Misijai. 
Valdyba sekantiems metams 

išrinkta i š : pirm.—A„ Btigai-
liškis, pag.—V. Lėkis, nut. 
rast.—A. Lazauskas, finansų 
—A. * Mosteika, ržd.—B. But
kus, iždo globėjai—St.v Stone-
vieia ir-A. Kaulakis, maršalka 
—A. Baranauskas. 

Visiems aukojusiems ačiū. 
A. Lazauskas. 

/ - -

IŠ BRIGHTON PARK. 

Labdaringos Sąjungos 8 kuo
pos priešmetinis susirinkimas bua 
14 d. Šio mėnesio^ 7:30 Vai. vak., 
"parapijos svetainėj. > 

Visi nariai kviečiami atsilankyti 
tan susirinkiman. Turime apsvar
styti daug svarbių dalykų. Bus 
renkama' nauia vadyba del atei
nančių metų fr išduota raportai iŠ 
Labd. Sąjungos seimo. 

Kurie nepriklausote prie Labd. 
Sąjungos 8-tos kuopos, kviečiami 
ateiti tan susirinkiman ir įsirašyti. 
Kiekvienas^ katalikas privalo prie 
"jos priklausyti. | 

Kviečia Valdyba. 
— 

BALTIC AMERJCAN LINI
JA IŠPLAUKIA SAUSIO 19. 

Baltic-Americiin Linija^ pir
miau buvusi Russian-Ameri
can Linija, ketina išleisti sa
vo pimic laivą iŠ New Yorko į 
Baltic portus Sausio mėnesyj, 
1921 mv Šios kompanijos lai
vai, S. S. Baltamer (pirmiau 
Kursk), Baltara (pirmiau 
Czar), Baltide (pirmiau- Czą-
ritza), kuri nuo seno jau ži
nomi Lietuviams, dabar yra 
taisomi taip, kad bus pirmos 
klesos stovyj ir galės atvežti 
imigrantus ir vęiti žmones va
žiuojančius į ir iš Baltic Por
tu. 

Baltic-American Linija (pa
veldėtojai Russian-American 
Linijos) turi didelį gražų na
mą del imigrantų, kuris tapo 
paslatytas per Russian-Ameri
can Linijos Liepojuj, kuriame 
randasi^ visi patogumai. 

Liepojuj, Baltic-Ameriean 
Linija turės savo prieplaukas, 
savo namus, kur pasažieriai 
atvažiavę arba važiuojanti per 
Bltic-American Liniją pasilsė
ti ir gauti tokį patarnavimą, 
kokis jiems reikalingas. 

Yra gauta informaciją* kad 
jeigu bus reikalas Baltic-Ą-
merican Linija pastatys savo 
laivą S. S. Mitau arba S. S. 
Russ Danzigo porte del pasa-
žierių patogumo. 

Žmonės kurie nori atsitrauk
ti savo gimines, gali nupirkti 
jiems Prepaid Tikietus ir gali 
pilnai užsitikėti, kad Baltic-
American Linija kuri turi sa-
vo ofisus Kaune, Banzlge, 
Lodz'e,^ Rygoj ir iLepojuj 
jiems pagelbės visokiais but 

dais. . (Apg.) 

DOMICĖLE MATJOftAITTENĖ 
Pale Ak o savo vyro Jono Matjo&al-

tis. kur$ prapuolė 1 diena Gruodžio. 
Išėjo į barber Shop apie T vai. va
kare ir negrjžo. Jis neturi djesines 
rankos nykščio. Jei kas apie J} ką 
žinotumėt praneškite šiuo adresu: 

Juozas Mat Jojantis 
112 W. 17 JMa< «• (hieago. n t 

j , ^ _ 

Paieškau dėdės Justino ^raaaueko 
prieš didžiąją karė gyveno 827 ffcank 
Street "VVaterbury, Conn., paskui nu
sipirko farma, lubar nežinau kur 
randasi. Jis pats arba kas kitas pra
neškite šiuo adrerfu: 

Kazimieras Lukošaitis 
20S4 Homcr St. 

s l 
Chlcafo, ni. 

^ ~ 
Paieškau gero ir teisingo vyro, ne-

jaunesnio kaip S5 ar 40 metų tr kad 
butų dirbęs ant didelių formų ir ži
notų gerai apie arklius ir mašinas 
Ir kad butų gerrs darbininkas ir 
mylėtų farmų gyvenimą. Darbas ant 
visada žiema ir vasarą gėlam vyrui 

Jeigu atsiras toks vyras lai atsi
šaukia šiuo -adresų: — 

Juozas Baranauskas 
R. F. D. 2 / Madfeon, VVis. 

* * * * * * * * * * * * * 
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EXTRA! 
/ 

1 IŠ LIETUVOS:—Neužmirškite savo mylimųjų tėvynėje! Tegul Kalėdų 
šventės būna jūsų levukams, broliams ir sesutėms linksmios! Siųskite jiems do
vanas piningais, per?— ( /' , 

LITHUANIAN SALES CORP. 
(Lietuviy Prekybos Bendrove) \ 

. ; « - -

JOHN KUGHINSKAS ' 
v I^ETCVIS ADVOKATAS. 

Ofisas -Didmiestyj 
St So. La SaJle Street 

K am bari s 816 Tel. Central S684 
Valandos: 9 Vyto iki 1 po plet 

West Sides Oflaas 
x 2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt S t Tel. Canal 2662 
Valandos; nuo 4 Iki 6 po plet ir 

nuo 7 iki 9 vakare 

Tel. Randolph 2898 i 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmiestyj 
ASSOCIATION B U « ; . 

19 8o. LaHtalle St. 
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų 

I'anedėliais iki 8. vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas. 

T i į Į ( r 

Tel. Yards (666 
• • • • , , . JL • \ . - K 

Drover 8448 
Dr. V. A. SZYMKEVICZ 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir 
Akuicras. 

S20S S. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 Ir 
6—8 vakar' Ned. 10—12 iš ryto. 

:: 
Phone Canal 257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lktuv i s Gydytojas Ir 

- Chirurgas 
1891 So. Halsted Street 

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

jt > . 

i — mm•»& 

3249 S. Halsted St., Chicago, III. 
,v TELEFONAS YARDS 6 0 6 2 

Musę kursas yra pigiausias. Piningai į Lietuvą nueina į 20 dienų. Mūsų eakius išinai-
no visu^be klapat<r. Į Kauną važiuot> piningų atsilnit nereikia, nes piningus pristatoma j 
artimiausią p&čjps stotį. 

l 
Kas nori pasidėt piniitgus į Banką Lietuvoje ant procentą, mes patarnaujame. 
Pas mųs galima pirkti laivakortės, ir siųsti į Lietuvą baksais dovanas ir drapanas sau

giai. Už pristatymą mes pilnai gvarantuojame, nes kiekvieną siuntinį įčiuriuarae nu«g ugnies, 
vandens ir vagių. / 

Šį Bendrovė kviečia visus kad pirktu jos akcijas (šėrus) ir dalintųsi pelnu. Šerai* kai
nuoja -po $6.00. Kas anksčiau prisidės prie mųs tas daugiau pelnys.-

Kurie važiuoja \ Lietuvą, mes parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus ge-
i ir greitai. 

/ 

rk 

rai 
• įth- ; 

MŪSŲ ofisai yra įsteigtiiiuose miestuose: Turime kelis šimtus savo agentu 
Boston 27 , Mass. ( 4 1 4 W. Broackvay) - įvairiuose Amerikos miestuose. 

. Home Office 
Chicago, I1L (324<? So. Halsted $tr.) 
Wilkes-Barre,̂ Pa. (300 Savoy 

TJieatre Bldg.) 
Nevf Yorft City, N. Y. ^ 

(498 Washington Str.) 

Lietuvoje mušu skyriai randasi šiuose 
miestuose:—Kaune (Laisvės alėja No. 
70); Vilniuj (Didžioji gatvė 73), Ma
žeikiuose, Pana vėžyje, Skuode, Liepojoj, 
Vabalninkuose, Šiauliuose ir Mauručioje. 

dr. X. L. Yiiška 
1900 S. Halsted Str. V 

Tel Ganai JI 18 
Valandos: 10 ryto lkl 8 vakarą 

Gyvenimą* 
2fi 11 W. CSrd Str. 

Tel Prospeei S4C6. 
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S.* D. LACHAWICZ 
L I E T Ū V T 8 G R A B O R I U S 

I Pa t ar nauju laldotuv* 
| ka l e . meldžiu atslAa 

i i e kopitflauaia. Rel 
ulKi. o mano darbą 

buaLfe užganėdinti . ^ . . 
S2i4-W. 2Srd PI. ObJcago, m. 

Tel. Oanal Sltt 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuuiiiHiiininiiiiimiiiiiyiiiiuiiiiiiiHĮi 

f NEPAPRASTA PROGA J 
Mes esame priversti atiduoti už Storame CkargM 

Ovidešimts mušu aukščiausios rusiea Victorolaa verta* 
iki $300.00 už taip žema kaina kaip $85.00, 4r dar E 
duosime dykai 12 pasirinkimui rekordų Ir $00 adatų. 
Dauguma iš tų mašinų yra naujos ir jrarantuotos ant 
Dešimts metų. Norint žinoti geruma, reikia jas ma
tyti. Nepraleiskite šios progos jų nematė, nes tikrai 
gallesites, nes tai gal vienas tokia atsitikimas gy
venime. Atsiminkite tiktai $85.00 už .augštog rūšies S 
kvarantuota Victorola., Mes taippat tarime parduoti 
Dešimts tikros skuros tapestay Parlor Setus, šie se
tai yra nauji ir naujausios mados. Mes parduosime 
juos už pirma paslulijimą nežiūrint koks jis butų, 

Kgttttt nes mums vteta yra reikalinga. Jums apsimokės at-
: Tiktai $35.00 važiuoti nežiūrint kur Jus gyvenate. Pristatymas Dy-

kaî T mieste ir apielinkej", taip-pat siunčiame C. O- D. 
Atdara kasdiena iki 9 vai. vakare^ Nedėld|pmis nuo -6 15 ryto iki 4 
po pietų. Liberty Bondsus ^-priimame. ) 
NATIONAL STORAGE CO. 202S S. Ashland Are. Oor. 21-th St. 

uiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiriiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiuuiiiiiuiiiuuM 

m 
K 6 . M. GLASER 

v 
^ Praktikuoja 29 metai 

Ofisas S140 bo. Morgan 68. 
Kertė 32-ro St., Chicago, UI. 

SPECIJAUSTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
Iki f po pietų, ouo 8 Iki 8 valan
dą vakare. 

Nedėliomis nuo 9 Iki 2 po plet 
t Telefonas Yards 687 

F 
A. VILKAS it R KAZANAUSKAS 

• % REAL ESTATE 
M Turime daug įvairių namų ant pardavimo norin
g i tieji įgyti savo nuosavą namą reikalaukite j iuo mūsų J 

I pilno surašo. Priduodami savo vardą -pravardė ir ant- m 

J rašą per paeta. Skubinkite pasinauduoti iš progos, neg 
I namus parluodame labai greitai ^mus prieinamos kai-

H n e a . .Norintieje parduoti namą^ ir giykreipkites pas 
HTmus^o mes patarnausime teisingai. Mfes taipgi apsaugo-
• j me namus ir rakandus nuo Ugnies. Pinigus siunčiame 

S j Lietuva pagal dienos kurso. Pinigus skolinama ant 
"pirmo morgečio ir ant 6% nuošimčio. 

• VILKAS & KAZANAUSKAS CO. 
• 1W W. 23 Place Phone Canal 1888 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • H 

TFMYKTTF' 
JI J-JJLTJL JL J I^LJ . JĮ JLJO 
KAI l> APSAUGOTI SAVO ATEITf 

Žmogus gyvendamas durnuose ir troškiame ore mies to , kenkia sav« sveikatai 
ir yra visados p o kito priežiūra. Turėdamas bosą ant savęs kiekviena valanda gali 
nustoti uždarbio ir greit pamaty te vargą. 

Idant turėti pilnai sve ika ir neprigulminga gyvenimą tai reikia eiti gyvent i ant 
FARMOS. Ant farmos žmogaus rytojus yra visiškai apsaugotas ir nereikia bijotės^ 
bedarbes , nes^farmeris nenustos darbo bei kostumeriu. 

Ate ik i te p a s mus pasiskirti farmu. Mes tūriam Illinojaus, Wisconsino ir Mi-
chigan ValstijoseNarti Chicagos nuo 2 0 akru iki didžiausiu army. Turėm įvaiias na
mų del mainimo ant armų ir armų ant namų. 

Suraskite š iame laikrašti mūsų pagars i tas farmas* 

A. PETRATIS S. L. FABIONAS 

A. Petratis & Co.y / 
s 

809 W. 35th Street /prie Halsted^ Chicago, 111. 
Valandos: kasdiena 9 ryto iki 6 po pietų. Vakarais Utarni&kais, Ketvergais ir Su-

batom iki 9 valand. ; Nedėlioms 9 ryto iki 3 po pietų. 
- ~ * 
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PASU 

Karei 

Lond< 
* 
kvos } 
nešta, 
zija nu 
Ii êU 
kokius 
pasiimt 
Tu ka 
tukstanf 

Toli 
ka<] 
neaplei 
vo bu v 

Jis 
riausy 
dalį jo 
jie, sak 
taikina 
suomet 

ger 

BELd 

Rym 
kardinol 
y . . 
<-ia i r 
Tėv?. 
mus. 

Rytoj 
mi kar 
torijon 

NUKATJ 

Paryži 
je Arai] 
nie su 
pastarųjį 

Luzern 
«— Karą 
savo še 
kijon. 

IŠ 
ATLAN 

Master 
paskelbf 
užmokesnį 
prie statyii 

FRESN 
Valley 
noma 
25 ligi 
Užmokesnį 

MANCH 
•— Amosk( 
uždarė 
dfenų. 
kams b 

TOLED< 
kokios i ' 
dirbtuv 
der & 
tą uždą 
streiką. 
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