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Londonas Bijosi Airių 
Užpuolimo

ANGLIJA APSISAUG0JA 
SUOKALBININKŲ.

SLAPTOJI DIPLOMATIJA 
IMA VIRŠŲ.

Tvoromis aptveriami vyriau
sybės ofisai.

Ape nug/nklavimųsi nėra 
kalbos.

Londonas, Lapkr. '29. —An
glijos vyriausybe ėmėsi nepa
prastų priemonių apsidrausti 
nuo'galimo Airių suokalbinin
kų užpuolimo prieš valdiškuo
sius čia ofisus ir augštųjų val
dininkų rezidencijas. Inėjimai 
Downing ir Charles gatvėsna, 
prie kurių stovi svarbesnieji 
vyriausybės ofisai, anų naktį 
ant greitųjų užtaisyti augšto
mis tvoromis ir padirbdinti 
stiprus vartai..

Prie tų vartų pastatyta sar
gyba su įsakymu vidun neįlei
sti neautorizuotij ir nežinonm 
žmonių.

Parlamento butas taippat 
uždarytas nuo lankytojų.

Susektas suokalbiavimas.

Čia turima žinių, kad Du
bline skaitlingų kratų metu 
policiją suradusi dokumentų 
apie suokalbi avimus — ap-. 
griauti ir sugadinti vyriausy
bės ofisus Londone ir kitur.

Be to, vyriausybės nariai 
gavę visų eilę grūmojančių 
laiškų, Bet apie tai oficijaliai 
nieko nesakoma.

Podraug čia kalbama, jog 
pačiam Londone policija suse
kusi suokalbininkų veikimų. 
Anot pblicijos, po miestų tra
nkosi automobiliai su bombi- 
ninkais ir todėl ųugštesniems 
valdininkams visuomet yra pa
vojaus.

Griffith kalėjime.

Dubline? suareštuotas sinn- 
feinerių vadas Griffith ir kiti 
veikėjai yra uždaryti ten Mo- 
unt Joy kalėjime.

Anglijos valdžia Dubline ir 
kituose keliuose miestuose'tai
so internavimo stovyklas, ku- 
riosna bus paimti visi suareš
tuoti Airiai ir laikomi neapri
botų laikų.

j tas stovyklas, sako, busiu 
paimti ir areštuoti Airių res
publikos kareiviai, kurių šian
die nesama, kur padėti.

Savo keliu Dubline policija 
vis smarkinu užklupinėja pri
vatinius namus Airių gyven
tojų ir padaro kratas. Jei tik 
surandama kas—nors inta- 
rinmo, tuojaus areštuojami 
namų savininkai.

Kai-kuriose Airijos vietose 
nėpaliauja policijinis teroras.

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

Geneva, Šveicarija, Lapkr. 
29. — Pasibaigė dvi savaiti, 
kaip Tautų Sąjunga turi su
važiavimų, Per tiedvi savai
ti buvo tik pora plenarių su
sirinkimų. Visas laikas dirba 
keletas atskirų komisijų, ku
rioms pavesta aptarti įvai
riausi klausimai.

Sa'Vo didžiumoje tos komi
sijos dilba slaptai. Tik ret
karčiais viešai paskelbia kai- 
kuriuos savo nutarimus. Su
važiavimo pradžioje visų ma
žųjų tautų atstovai reikalavo 
viešojo darbo. Didžiulių vieš
patijų atstovai po pasiprieši
nimo kaipir sutiko. Bet pa
sekmėje nesimato yiešojo dar
bo.

‘ Kiekvienam žingsnyj ima 
viršų didžiulės viešpatijos ir 
Jų palaikoma slaptoji diplo
matija.

»
Nori įgyti pasitikėjimų.

. Visokie mažųjų viešpatijų 
sumanymai Xsuvažiavime truš- 
kiiiatni. Bet tos pačios didžiu
lės viešpatijos, kurios atmeta 
mažųjų viešpatijų sumanymus, 
darbuojasi įgyti ir laimėti pa
saulio pasitikėjimų. Sunku pa
sakyti, kaip jos gali tų atsiek
ti, atakuodamos mažųjų vieš
patijų norus ir posenovei ves
damos slaptų diplomatijų.

Didžiosios viešpatijos nu
sprendė, kad pasaulio teismo 
organizacija gana nepavo
jinga priemonė, kaip kad šian
die į jų žiūrima.
Mažųjų viešpatijų pralaimėji- 

mai.

Praėjusią savaitę mažųjų 
viešpatijų naudingi sumany
mai sugriauti septyniuoae 
principaiiuose reikaluose.

Pirmiausia atmestas Skan
dinavijos valstybių amend
mentas Tautų Sąjungos kon
stitucijai.

Paskui — atmestas priėmi
mas Tautų Sąjungon Vokieti
jos. Ta sumanymų padavė O- 
landija ir Šveicarija; parėmė 
Skandinavija ir pietinės Ame
rikos valstybės.,K Bet kuomet 
sumanymų užrttakavo Prancū
zija, pietinės Afrikos atstovas
Sir Robert Cecil atsisakė ko- ... 'voti ir pietinės Amerikos at
stovai atsiėmė savo parėmi
mų. Taip tasai klausimas ir 
pasiliko be nieko. į

Toliaus — Tautų Sųjungos

tarybos amendmentas (patai
symas^ Hague’s teisman, ma
tyt, bus pravestas vietoje 
Skandinavijos ir Olandijos 
pasiųlyto amendmento.

Apie išginklavimų nėra 
kalbos.

Viešpatijų išginklavimo kla
usimų, kurį karštai parėmė 
viso mažosios viešpatijos ir 
pietinė Amerika, didžiosios 
viešpatijos užmetė neaprib'o- 
tain laikui. Prancūzijos atsto
vai aiškiai pasakė, kad išgink- 
lavimas negalimas taip ilgai, 
kaip ilgai Vokietija neišpildvs 
taikos sutarties sųlygų.

Kadangi prieš tai nesiprie
šino kitų didžiulių viešpatijų 
atstovai, taip tas klausimas ir 
pasiliko be nieko.

Slapta diplomatija.
Suvažiavimo pradžioje buto 

pasižadėta, kad komisijų dar
buose nebusiu jokių slaptybių. 
Bet paskui tas pasiketinimas 
užmestas stovint už tai Ang
lijai, Prancūzijai ir Italijai.

Pasekmėje leista komisi
joms skelbti viešai tai, kas 
joms patinkama.

Vilniaus ir Armėnijos klau
simai nepabaigti, nors palink
tos tam tikslui naujos komisi
jos ir padarytos naujos rezo
liucijos.

Anglija Armėnijos klausime 
nesutinka daryti revizijos Tu
rkijos taikos sutartyje. Pran
cūzija paremia Lenkus gin
čuose su Lietuviais. Tai ,ve 
priežastys, kodėl Vilnius yra 
Lenkų rankose.

JAPONIJOS ARMIJOS BIU 
DŽETAS 50 NUOŠ. DIDES

NIS.

Tokyo, Lapkr. 29. — Japo
nijos armijai išlaidos ateinan
čiais ■ metais apskaitytos ligi 
24-V milijonų yenų. Taigi, 50 
nuoš. daugiau už šiuos metus. 
Iš tos ^sumos 40 milijonų paš
venčiama apsigini mo ple’nams.

Raitarijoje' kareiviams tar
nyba sumažinta nuo 3 ligi 2 
metų. x

KAIZERIS GERAS SAVO 
VAIKAMS.

Londonas, Lipkr. 29 — Ne
senai Doorn pilyje, Olandijo
je, buvusį Vokietijos kaizerį 
aplankė jo vaikai. Šitie tėvui 
pasiskundė apie prastų jų fi
nansinę padėtį. Tad kaizeris 
kiekvienam jų paskyrė po 
$425,000 Olandij pinigais. Sa
ko, tegu jie gyvena ištekliuje 
ir be vargo.

NEW YORKAS DEL STREI
KŲ NETEKĘS 10,008,483

DIENAS.

New York, Lapkr. 29. — 
Pasibaigusiais praeito Birže
lio fiskaliniais metais šitam 
mieste ir valstijoj buvo 240 
įvairių industrijinių ginčų. 
Tie ginčai palietė 334,188 žino 
nes tiesiogiųiai. Taigi per iš
tisus metus miestas ir valsti
ja prarado 10,008.483 darbo 
dienas.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

BERLYNO POLITIKOJE 
SUIRUTĖS.

Tai padarė išvežimas į užru- 
bežius aukso.

Berlynas, Lapkr. 29. — Vo
kietijos parlamente (Reichs
tage) socijalistų didžiumiečįų 
partijos vadai ilgas laikas a- 
takavo buvusį kaizerį ir jo 
šeimynos narius už slaptų iš
vežimų aukso ir brangenybių 
į užsienius.

Bet jų ataka nedavė pasek
mių. Nes buvęs kaizeris turi 
daug? užtarėjų. Ir už tas ata
kas atakuotojai buvo dar nu
peikti. v

Ir kuomet tiems socijalistų 
vadams nepavyko su tomis a- 
takomis, dabar jie pradėjo 
kampanijų, kad Vokietijos vy
riausybė sukonfiskuotų visas 
buvusiam kaizeriui prigulin
čias nuosavybes. Tų nuosavy
bių sgertė busianti daugiau 
$250,000,000.

Tasai socijalistų didžiūnui 
čių veikimas prieš kaizerį du
os progos išmėginti, kaip 
daug stipri yra Vokietijoje 
monarchistų partija.

MAŽĖJA DARBAI AUDIMI 
NĖSE.

LowelliJMass., Lapkr.\29.— 
Vietos audiminėse, kur pap
rastai dirba apie 20',000 žmo
nių, šią, savaitę sumažino dar
bo dienas. Savaitėje bus dir
bama tik po tris dienas.

RADIKALAI SUNAIKINO 
PARAKO DIRBTUVĘ.

1 v \ A ' >-

Milanas, Italija, Lapkr. 29. 
— Radikalai čia susprogdino 
Rųssi parako dirbtuvę. 7 dar
bininkai žuvo ir 15 sužeista.

WRANGELIS PASIŲLOMAS 
GELBĖTI ARMĖNIJĄ.

Anglija tam pasiųlymui prie 
. šinasi.

Geneva, Šveicarija, Lapkr. 
28. — Gen. Wrangelis, kurio 
karuonienę Krime bolševikai 
sukedeno į skutus ir kuris 
šiandie laikinai apsistojęs 
Konstantinopolyj, Tautų Sų
jungos suvažiavime pasiųly- 
tas pagelbon Armėnijai. Pa
sakyta, kad jis esąs tinka
miausias šiandie ten vesti ka
rų prieš bolševikus ir Turkus 
nacijonalistus.

Sųjungos komisija, kuri per
kratinėjo “Armėnijos padėties 
klausimų, prisiminė gen. Wran 
gelį. xKaikurie komisijoj na
riai padavė sugestijų gen. 
Wrangelio karuomenės lieka
nas perorganizuoti, apgink
luoti, išrengti ir su pačiu 
Wrangeliu pasiųsti Armėni
jos. '

Kai-kurie sakė, kad tas ga
na paranku, nes gen. Wran- 
gelio karuomenės liekanos 
jiiandie yra netoliausia nuo 
Armėnijos.X

Anglai priešinasi.

Anglijos atstovai Sųjungos 
suvažiavime veikiai pakilo o- 
pozicijon, pasipriešino tam su
manymui. Sakė, tokie pienai

KAD NETEKTŲ VOKIETI 
JAI SILEZIJA.

Londonas. Lapkr. 29. — An
glijos ministeris pirmininkas 
su Prancūzijos ministeriu pir
mininku čia konferuodamu ga-, 
lutinai padarė plenifs; kaip 
turi įvykti plebiscitas augšto- 
joj Silezijoj.

Kad apsaugoti tų provinci
jų nuo Vokiečių, nutarta ple
biscitas turėti per tris dienas. 
Vienų dienų balsuos tik vie
ni senai ten gyvenantieji pi
liečiai. Kitų dienų tie, katrie 
trumpesnį laikų išgyvenę. Gi- 
trečių — katrie nesenai apsi 
gyvenę.

Premjeru ve kaip nuomo- 
niauja: Sako, tegu pirmosios 
ir antrosios kategorijos bal
suos atsiskirti nuo Vokietijos. 
Bet jei trečioji gyventojų ka
tegorija anadvi nugalėtų, tuo
met butų galima plebiscitų 
paskelbti nepavyki;'n.

Kaip šiandie abudu minis
teriu pirmininku turės konfe
rencijų su Italijos premjeru 
Graikijos klausime.

KORPORACIJA REIKA 
LAUJA 1,000 DARBININKŲ

Baltimore, Md., Lapkr. 29. 
Bethlebem garlaivių dirbimo 
korporacija (kompanija) dar 
be šiandie turi apie 9,000 dar
bininkų. Ir tuojaus reikalauja 
dar 1,000 darbininkų. Gruo
džio pradžioje dar daugiau 
reikalausianti. Korporacija pa 
skirtu laiku turi pabaigti dir
bti pradėtus garlaivius.

Los Angeles, Cal. — Auto
mobilių lenktynėse žuvo Gas- 
ton Chevrolet, garsus denkti- 
ninkas. \

PIRKITE KARO TAUPYMO 
ŽENKLELIUS (W. S. S.).

netinkami.
Anglai nurodė į faktų, jog 

Wvangelis, neįžiūrint jo buvu
sių pasiketinimų ir norų, kar
tų jau nugalėtas ir tolesniai 
jis negali vadovauti jokiai 
armijai. Jis netekęs reikalin
gos militariniuose žygiuose in- 
takos.

Bet kitų viešpatijų atstovai 
prisispirdami .savo tvirtina. 
Jiie sako, kad tasai žmogų* 
geriausia susipažinęs su arti
mųjų Rytų patikimi ir butų 
tinkamiausias gelbėti Armėni
ją- .

Tečiaus tasai pasiųlymas 
j pabaigoje taip ir pasiliko l»e 
nieko. Nieko konkretinio ne- 
nutarta.

Gal norės pinigų.

Kadangi Tautų Sųjunga Ar
mėnijos mandato negali įsių- 
lyti Suv. Valstijoms, tad Sn-
jungos komisijos Armėnų roi- 'uncijoje, Maskvoje, buvo nu-
kalais pirmininkas Lordas Ro 
bert Cecil turi sumanymų iš 
Suv. Valstijų išgauti nors pi
nigų sušelpti Armėniją. Sako, 
butų gana kadir 20 milijonų 
dolierių pradžiai. Su tais pi
nigais žymiai butų pagelbėta 
nukentėjusiai šaliai.

Tautų Sųjungos suvažiavi
me nėra Suv. Valstijų ofici- 
jalių atstovų. Tad nebuvo čia 
kam atsakyti į tų Lordo 
Robert Cecil sumanymų.

BADAS KINIJOJE.
San Francisco, Cal., Lapkr. 

29. — Vietos Kinų draugija 
vardu “Cbinese National Wel- 
fare JSociety” paskelbė atsi
liepimų, kad Kinijoje badau
ja apie ,50 milijonų gyventojų. 
Potviniai sunaikino visus lau
kuose užderėjimus provincijo
se C’illi, Sbantung, Šliauši ir 
Sliensi. Kasdien miršta tūk
stančiai 'žmonių,

San Francisco Kinai apsi- 
dėjo augštomis mokestimis su 
tikslu gelbėti savuosius vien
genčius. Be to, jie atsiliepia ir 
į kitų miestų Kinus ir p Ame
rikonus. "Nes paminėtose pro
vincijose baisenybės dedasi.

Anot telegramų, bado apim
tuose plotuose jau nebelikę 
nei medžių lapų, nei žievių, 
nei jokių laukuose žolelių. 
Viskas suvartota maistui.

Mirusių lavonai visur guli 
nepalaidoti. Juos drasko išal
kę šunes.

Pati Kinijos vyriausybė ne
turi priemonių gelbėti badau
jančius. Nes pačioje vyriausy
bėje siaučia politikiniai nesu
tikimai ir varžvtinės.

BOLŠEVIKAI PLENUOJA 
GINKĮLUOTĄ REVOLIU

CIJĄ S V.

Washingtonas girdi apie or
ganizavimų bedarbių.

Washington, Lapkr. 28. — 
Suv. Valstijų vyriausybė iš 
Maskvos gavo žinių, kad Ru
sijos bolševikai pienuoja gin
kluotų revoliucijų Suv. Vals
tijose.
Sakoma, Rusijos sovietų val

džia apskaitant, kad su šių 
metų pabaiga Suv. Valstijo
se busiu penki" milijonai be
darbių žmonių. Todėl šion ša
lin trečiasis internacijonalas 
pasiuntęs du savo atstovu su 
tikslu tuos bedarbius organi
zuoti į sovietus.

Veikiai busiu Amerikoje.

Anot žinių, tiedu intemaci- 
janalo atstovu-agentu Ameri
koj busiu ateinantį Gruodį. 
Ir tuojaus jie visur visus be
darbius paraginsiu įsteigti 
komitetus ir šituos sujungti 

,su komunistų partija.
Tų agentų tikslas, anot pra

nešimo, visus bedarbius už- 
grudenti vienan yevoliuciji- 
nin kiinan ir paskui tų kūnų 
pakurstyti pakelti čia ginkluo
tų revoliuhijų.

- "* ■---- A
Tas nutarta bolševikų kon, 

vencijoje.

Trečiojo infernacijonalo kon-

tarta į kiekvienų šalį Euro
poje ir Amerikoje pasiųsti at- 
stovus-agentus vesti" raudonų
jų propagandų.

Nors, anot šalies valdininkų 
tvirtinimo, šioj šalyj bedarbių 
skaitlius toks didelis negalės 
būt, kaip kad tvirtina bolše
vikai, tečiaus imamasi visų ga
limų priemonių neįsileisti A- 
merikon tų siunčiamų inter- 
nacijonalo agentų, organizato
rių sovietų.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
A. L. R. K. Federacijos 

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

Apskričio Pirmininkas,
M. žaldokas.

SUSIRGO VALSTIJINIS 
PROKURORAS.

Cbicagoje stisirgo Cook ap
skričio valstijinis prokuroras 
Hoyne. Jo gydytojas Maho- 
nev sako, kad Hoyne turįs 
slogų. Ir iš namų neišeisiųs 
mažiausia per porų savaičių.

CHICAGON JAU ATVEŽA
MOS EGLAITĖS.

Chicagon jau atvežamos iš 
Michigan miškų kalėdinės eg
laitės. Pranešta, kad jas bus' 
galima pirkti mokant mažės- ? 
nėms 60 c.' gi didesnėms —80. )į

SVAIGALŲ AUKA.

Jobn Madune, 45 m., 4518*^ 
So. Marshfield avė., atrastas J 
negyvas gatvėj ties num. 48- 1
13 Racine gat. Susekta, ka<l ™ 
žuvęs nuo persigėrimo svai
galais.

PAVOGTA 100 SVARŲ DI-. 
NAMITO.

Iš Aetna Explosive C4. gp 
staigos, Lambert, UI., pavog
ta 100 svarų dinamito. Ir Chi- , 
cagos policija teiraujasi apie 
tų pavojingų vagystę.

PROTESTUOJAMA PRIEIT 
AIRIUS RIAUŠININKUS.

Protestas pasiųstas pačiam ^ 
Arkivyskupui.

New York, Lapkr. 29. 
Prieš įvykusias Airių riau&M. 
praeitų ketvi rtadienį šalimąja 
Šv. Patriko katedros 
protestų čia žymesnieji 
likai. Po protestu pasiraSų.'Į 
vyrų ir moterų. ProtestftĄj 
siųstas vietos Arkivyi 
Hayes.

Protestuojama prieš 
merikoniškų pasielgimų** j 
pasmerkiamas riauŠininfcg $ 
puolimas prieš Union 
bustų. \i

Riaušių metų 4 žmoi 
vo suareštuoti. Vienag 
stas pabauda, gi kiti 
vesti prisiekusiųjų teii
smui.

PINIGU Kl
—i----- aj;'''.

Svetimų šalių pinigų ttart
mint nemažiau $25,000 La, 
buvo tokia sulig Merofcį 
and Trust Co.:
Anglijos sterlingų svi 
Vokietijos 100 markių 
Lenkijos 100 m arki 
Lietuvos 100 h uksia 
Prancūzijos už $1;
Italijos už $1

. f
L . i



AUGAS Pirmadienis, Lapkų. 29, 1920

UETVYIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS

“DRAUGAS”
ŲHtiu lutsdleiiiį išskyrus nedėldienlus. 

PRENUMERATOS KAINA:M)
CH1CAGOJ IK UŽSIENYJE:

Metams .................................. *8.00
Pusei Metų............................... 4-00

SUV. V AUST.
Melsies • •••.••••••••••• *0.00
Pusei Metų............................... 3.00

Prenumerata mokasl ĮSkalno. lai
kas skaitosi nuo užslrašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti tBperkant krasoje ar erprese ‘‘Mo- 
Oey Order” arba {dedant pinigus { 
registruotų laiškų.

“DRAUGAS” PUBL. CO. 
2334 S. Oakley Avė., Chieago.

Tel. Roosevelt 7791

Tautų Sąjungos Nutarimas Delei 
Plebiscito.

Iš LIETUVOS.

Tautų Sąjunga ir 
Rusiją.

Dar kartą prirodyta, kad 
Tautų Sąjunga šiandieniniam 
savo patvarkyme nėra tautų 
laisvės reiškėją, bet imperija- 
Iizmo rėmėja.

Pirm keletos dienų .skaitėme 
telegramose iš Genevos, kur ta 
Sąjunga turi suvažiavimą, 
kad jon įstoti išreiškusios 
norą Lietuva, Latvija, Estija 
ir kitos nuo Rusijos pasi- 
Įįuosavusios šalys.

Lapkričio 26 iš to paties 
miesto telegramoje pranešta, 
kad sąjunga atsisakius pri
imti Lietuvą ir kitas naujas 
respublikas, pirmiau priklau- 
susia,s Rusijai.

Sąjungos subkomitetas, pa
sakyta, nusprendęs neįsileisti 
Sąjungon nei vienos šalies, 
priklaususios Rusijos imperi
jai.

Nėra ko ir stebėties. Nes, 
anot korespondentų, Sąjungos 
suvažiavimą valdo Prancūzai 
Bourgeois, Viviani ir kiti. 
Prancūzams nerupi tautų lais
vė arba gerovė, bet sena, ne
padalinama Rusijos imperija.

Tą nelaimingą “imperiją” 
atgaivinti Prancūzai yra pa
kloję didelius turtus. Prancū
zų padarai buvo Kolčakas, 
Denikinas ir pagaliaus Wran- 
gelis. Nors tie Rusų karinin
kai žadėjo buvusioms Rusijos 
Valdžioje tautoms laisvę ir, 
ąnt galo, net nepriklausomy
bę, bet taį buvo viliugingi pa
žadėjimai. Nes Prancūzai y- 
ra priešingi padalinamai Ru
sijai.

Yra pamato tikėti, kad 
Prancūzų intaka veikia ir 
Amerikos demokratę partijo
je. Nes ir šitos partijos ly
deriai turi užėmę griežtą po- 
iciją, atkreiptą prieš Lietu
os laisvę ir nepriklausomy-

Tautų Sąjunga k i tuomet 
1V0 įsteigta remianties tai- 
’S ir laisvės idealais. Bet 
mdie ji yra vientik imperi- 
zmo įrankis. Šitas pasau- 

nieko kita nežada kaip 
naujus karus ir naujus 
rijai vargus. Pasiliuosa- 

iks tautas mėgina atgal į- 
Ųi vergi jon.

r.ia Sąjunga negali gy- 
kur vieni Prancūzai sū

rime kaip “žvaigždės 
, anot vieno korespon 
ūkia tikėties, kad ar 
igždės” priges, arba 
įsiliks Mikčioti toj“ 
itinėje Įorganizaci-

1S AMERIKOS 
KRY2IUN

Lietuvos Informacijų Biuras 
jau buvo paskelbęs Tautų 
Sąjungos Tarybos nutarimą, 
kursai buvo padarytas Spalio 
28 dieną Bruksely. Apie tą nu
tarimą gauname ir “Eltos” 
pranešimą:

“Tautų Sąjungos posėdžiai 
Bruksely pasibaigė Spalio 28 
d. Lietuvių ir Lenkų klausimu 
Tautų Sąjunga nusprendė, kad 
ginčijamųjų Lietuvos sričių į 
rytus nuo 1919 m., Gruodžio 
8 d., (Curzono) demarkacijos 
linijos gyventojai turės patys 
atsiklausimo (plebiscito) ke
liu pasisakyti, kur nori pride
rėti — ar prie Lietuvos ar 
prie Lenkijos. Tautų Sąjungos 
Taryba nustatysianti tos teri> 
torijos plotą ir sienas ir žmo
nių atsiklausimo budus bei 
laiką, taip kad butų užtikrinta 
balsavimo laisvė. Tuo tikslu 
kiekviena karuomenė tose sri
tyse, vis vien kurios tautos, 
turėsianti būti nuginkluota, 
o Tautų Sąjunga įgysianti 
teisę tuojau pradėti kontro
liuoti gelžkelius ir paprastus 
kelius, vedančius į ginčijamą
sias sritis ir jose esančius. 
Tautų Sąjungos Taryba prašo 
abiejų suinteresuotųjų pusių 
duoti per 10 dienų, Spalio 28 
d. prasidedant, atsakymą ar 
jos priima Tautų Sujungęs 
pasiūlymą. Tautų Sąjungos 
Taryba prašo Lietuvių ir 
Benitų atstovus tuojau duoti 
jų vyriausybių vardu formin- 
gą pažadą nebekariauti ir 
dėti visas pastangas taikai 
palaikyti. Karinės Komisijos 
nariai tebesą įgalioti teisin
gai rišti visus galinčius kilti 
nesusipratimus.

“Reikia pastebėti, kad Cur
zono linija nuo Vištyčio eže
ro į kampą rytų ir kampą 
pietų, palikdama Lenkų pu
sėje Vižainį, Punską ir Sei
nus, eidama išilgai Ga'ladušio 
e'žero, Holno ežeru, toliau eina 
pro Beržininkus, palikdama 
juos Lenkam, tuojau kiek ry
tuose pro Želvą, išsilenkdama 
nedideliu pusračiu rytų link 
ties Būdviečiais, toliau eina 
Mariclios upe ligi Študiankos, 
iš čia pasuka į rytus ir Idor- 
kos upe pasiekia Nemuno ligi 
netoli Gardino, kurį palikus 
musų pusėje, paėjus dar kiek 
greta Nemuno, pasuka maž
daug pietų kryptimi ir eina 
ligi maž ne pusiaukelio tarp 
Balstogės ir Vilkoviškio, iš 
ten pasuka pietų vakarų kam
po kryptimi ligi Melnikų, iš 
ten į Lietuvių Brastą.”
Lietuvos valdžios atsinešimas 

prie plebiscito.

“Eltos” pranešimu iš Spalio 
4 dienos, musų Užsienių Rei
kalų Ministeris d-ras Purickis 
per musų atstovą Londone 
pranešė Tautų Sąjungai, kad 
Lietuvos vyriausybė principo 
sutinka su Tautų Sąjungom 
Tarybos jšpalio 28 d. pasiūly
mu, bet iš savo pusės pastebi 
kad plebiscitas turėtų būti 
daromas taip pat ir Seinuose 
ir Punske, ir dėl to prašo 
Tautų Sąjungą pranešti tiks
liau dėl sumanytojo plebiscito 
ploto ir būdų. Toliau, Lk 
tuvos vyriausybės nuomo 
ne, plebiscito neturėtų būti 
šiaurę nuo Spalio 7 d. Ruval 
kuose nustatytos demarkaci 
jos linijos su Lenkais, kadan 
gi nustatydami tą liniją Len 
kai tuo sutiko, kad plotai 
šiaurę nuo jos yra lietuviški 
ir kadangi jie iškilmingai pa 
smerkė sauvalingą ir neteisė 
tą gen. Želigovskio žygį, jam

kalbamą liniją peržengus. 
Lietuvos vyriausybė kreipia 
taip pat Sąjungos domesį į tai, 
kad Lietuvai nesant pripa
žintai dę jure, jos pozicija su
manytame plebiscite butų ne
patogi ir silpnesnė, negu 
Lenkijos.

Delei ginklų sustabdymo.

Musų vyriausybė pranešė 
Tautų Sąjungai į jos pasiū
lymą sustabdyti ginklus su 
Lenkų karuomene, kad ginklu 
sustabdymas yra įvykdytas 
visoj linijoje, kur Lietuviai su
siduria su karuomene, kurios 
Lenkija nepaskelbė sukilusia. 
Kituose frontuose Lietuvių 
karuomenė, nepaliaujamai puo 
lama, yra priversta taip-pat 
ginklų gintis. Be to pranešė 
Tautij Sąjungai apie Lenkų 
aeroplano apšaudymą Spalio 
31 d. Ukmergės ir apšaudymo 
aukas.
Lenkų atsineš/mas prie plebis

cito.

.Nors Vilniaus plebiscito 
klausimas dar neišspręstas,bet 
Lenkai jau pradeda prie jo 
ruoštis. Miesto valdyba pasi
skolino Varšuvoje Vilniaus 
“finansam pataisyti” didesnę 
sumą pinigų, kurių avansą 2 
milijonų markių jau gavo. 
Žydų bendruomenės atstovas 
Segal nuo š. m. 25 d. tapo 
pašauktas eiti policijos virši
ninko pavaduotojo pareigas. 
Šio mėn. 19 d. susidarė Vil
niuje “Lenkų Komitetas” ku
rio nariai yra labiausiai pa
sižymėję savo šovinizmu vie- 
os Lenkai. Šio mėn. 23' d. 

Vilniuje pradėjo eiti naujas 
jenkų laikraštis “Gūžėta 
Wilenska”, kuris savo progra
miniame straipsny iškelia o-
>alsį prijungimo Vilniaus prie 
enki jos per atskirą Steigia

mąjį Seimą Vilniuje.
Lietuvos visuomenės balsai.

Delei Tautų Sąjungos nuta
rimo padaryti plebiscitą į ry- 
us nuo Curzono linijos, tai 

yra Lietuvos rytuose ir pačia
me Vilniuje pasipylė po visą 

ietuvą protestai. Marijąmpo- 
ėje, Panevėžyje, Klavarijoje ir 
ritur buvo per mitingus išneš- 
i tam tikri nutarimai. Čion 
suduodamas Marijampolės ap
skrities gyventojų:

‘Mes, Marijampolės apskri
ties gyventojai, susirinkę Lap
kričio 1 d., 1920 m., Marijam
polėje, skaičiuje daugiau kaip 

tūkstančių žmonių, griežtai 
protestuojame prieš Tautų 
Sąjungos Brukselyj, Spalio 28 
d., 1920 m. klaidingą ir per
daug skaudų Lietuvių tautai 
nusprendimą, būtent plebisci
to keliu išspręst ginčijamų į 
rytus nuo Gruodžio 8 d., 1919 
m. demarkacijos linijos kraš
tų, tuo pat ir Vilniaus laimę.

“Vilniaus-! i a i'riino terito
rijos niekad nepriklausė Len
kam, bet Lenkai iš .senovės 
įvairiais budais rūpinosi Lie
tuvius nutautinti ir pavergti.

“Primestos Lietilvai unijos 
ir baudžiavos laikais ir Lietu
vių kalbos uždraudimo metu 
Lenkai per bažnyčias, mokyk
las, dvarus ir įvairius agentus 
stengėsi lenkinti Lietuvos mie
stus, sodžius ir pakraščius. 
Paskutinioinis dienomis jie iš
kilmingai pažadėję nepult ant 
Vilniaus, išskyrė veidmainin
gu budu savo karuomenės dalį 
ir pasiuntė ją su generolu Žeii- 
govskiu paimti Vilnių, kad to
liaus varius propagandos ir 
lenkinimo darbą.

(Pabaiga bus).

Telšiai. It baisi vėsula 
suužė Lietuvoje ir' ėmė dras
kyti vos, vos pražydusius žie
dus. Pasigirdo griausmas ir 
karšto kraujo lietus. O baisus 
slybinas slenka pamažu vis 
gilumon, užėmęs net Lietuvos' 
širdį...

Tas griausmas atsiliepė vi
suose Lietuvos kampuose. Net 
ramus ir nepajudinami že
maičiai pradėjo žvalgyties į 
visas puses ir stengties paša
linti pavojų.

Jau praslinko kelios dienos 
nuo to griausmo, o jau ma
tyti, kad Lietuvis jo niekad 
nebenorės pakentėti. Pažiūrė
ję ir žmonių gyvenimą pama
tysime, kad visi, visi gyvai 
sukruto.

Telšiuose jau įsteigtas Tel
šių Gynimo komitetas, pada
ryta rinkliava, suruoštas Rie
tuvių — pavasarininkų, kank
lininkų ir gimnazijos, taip pat 
Žydų rupesniu vakaras, kurio 
pelnas skirtas Lietuvos Gyni
mo Komitetui. Be to sušaukta 
iš visų valščių atstovai į su
sirinkimą, kuris įvyko Spalio 
18 d. Iš jo pasirodo, kad jau 
beveik visur rupi dabartinė 
Lietuvos padėtis. Visur orga
nizuojami Gynimo Komitetai. 
Jau tokiie komitetai gyvuoja 
Plungėj, Rietave, Tveruose, 
Alsėdžiuose, Kalvarijoje, Var
niuose ir kitur. Renkama aukų 
pinigais ir drabužiais.

Drauge pradėjo dygti it po 
lietaus grybai Šaulių Sąjun
gos. Jau jų turime Telšiuose, 
Plungėj, Rietave, Alsėdžiuose, 
Kalvarijoje, Navarėnuose, Tve 
ruošė ir kitur.

Tas visa mums rodo, kad 
|netuviai karštai myli savo 
šalį, kad pažino kas tai yra 
laisvė ir kaip ją reikia bran
ginti. O tas jau rodo, kad mu
sų siekia laiminga ateitis; 
nebevergaus jau Lietuvis 
svetimtaučiui, nebent pirmiau 
galvą padėjęs.

Sulyginkime paskutines dvi 
savaites; pirmiau nieko ypa
tingo, visi ramiai gyveno, 
šiandien gi mitingai, rinklia
vos, Šaulių kuopos, kariški 
reikalai rupi.

vilis, pasirodžiusius esant bol
ševikais ar tolygiais konstitu- 
tucijinės valdžios priešinin
kais) : Al. Kalvaitis, S. Važe
lius (kadangi jo tėvai dabar 
gyvena Rusijoj, tai sprendi
mas deportuoti jj Lietuvon 
tapo pakeistas nusprendimu 
deportuoti Rusijon), Jonas 
Berinkąs, V. Dambrauskas,

■ Stasys Domeika, Stanislovas 
Balčiūnas, Baltrus Delžiunas, 
Povylas Kručas, Justinas 
Gustaitis, Kazys Sobutis, 
Bronius Mackevičius, Jurgis 
Grybas, Juozas Kijauskas, 
Augštuolis ir Juozas Petraus
kas.

Dr. F.O.Carter
Duokit Okulistui Pritai

kinti Akinius Jūsų Akims

Jūsų akjs gal reikalauja gy
dymo, arba pritaikymo akinių. 
Kaipo Okulistas galiu duoti 
jums patarimų.

Aukso Filled $4. $5, $0, $7, 
*8, $9, $10.

Čysto aukso $6, $7, $8, $9, 
$10. $11, $12.

Apsibuvęs ant Stato St. per 
23 metus.

Ištaisau žvairumų. Gydau vi
sokias akiij ligas. Išpjaunu 
tonsilus.

Franklin O. Carter,
M. D.

120 So. State St.•
Valandos nuo 9 iki 6. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
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| PITTSBURGHIEČIAMS IR APIEL LIETUVIAMS!!! j

= Švento Kazimiero Lietuvių Bažnyčioje, l’ittsburgh, Pa.
= Garsus M isijonorius Tėvas Alfonsas Maria, Pasijonis- 
| tas laikys MISIJAS.
= Tai netikėta proga išgirsti nepaprastų pamokslų ir 
= pasinaudoti tuo dvasišku maistu dusios gerovei! =
| Misijos tęsis net per dvi sąvaitij nuo Lapkričio 28 d. S 
s iki Gruodžio 12 d. 1920 m. 1 x

Pirmą sąvaitę moterims atskyrai, o antrą vyrams, s 

= Pamokslai kasdien rytais ir vakarais per abi sąvaiti. = 
x Misijos užsibaigs su 40 vai. atlaidais, kurie bus nu- s
5 kelti iš Lapkr. 27, 28 ir 29 d. į Gruodžio 10, 11 ir 12 d. S 
s .... .. . . S= Tad visi yra širdingai kviečiami, kaip Pittsburgho, = 
Ę tai ir apielinkės Lietuviai, pasinaudoti malonėmis, ku- g 
= rias Augščiausias suteiks per tas brangias MISIJŲ | 
| dienas. Su tikra pagarba Kun. M. J. Kazėnas. = 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
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Net mokslas mažesini vertę' 
beturi. Telšių gimnazija nors 
dar iki šios dienos neišsiskirs
tė, bet mpkslas eina daug 
silpniau. Taip įkurta iš vienų 
gimnazijos mokinių Šaulių 
Sąjunga, o Spalio. 22-23 die
ną visi vyresniųjų klasių moki 
niai apleidžia savo mokyklą ii 
eina į liaudį aiškint dabar
tinės padėties, organizuoti 
Šaulių, rinkti aukų Lietuvos 
Gynimui. Spalio 24 dieną į- 
vyks visuose Telšių apskrities 
miesteliuose ir bažnytkainmo- 
se ir kaimuose rinkliavos Lie
tuvos Gynimui. Visus kaimus 
atlankys Telšių gimnazijos 
mokiniai — Šauliai. Ir nebe- 
žus jau Lietuva. Tas aiškiai 
numatoma.

Praeis dar pora sąvaičių ir 
Žemaitija atstatys savo šaltą 
krutinę Lenkams. Tada jau 
kitos išeigos neliebus, kaip 
greičiau apleisti Lietuvą, o ne
šinti* į savo nuskurusią išal
kusią, skolų apsunkintą Len
kiją.

* P. S.

» . :
■ Liet. Atstatymo (šen- |■ gJ drovė gavo iš Lietuvos |

■ daugybę naujausių kny- |

■ gų: eilių, apysakų, kai- ■ 

J ba-mokslių, mokslo rank g
■ vedžių, chorams gaidų, į
■ vaikams knygelių su spal gI . . . ■
■ vuotais paveikslais, ir tt. g

Pažinkite Liet. nau- g
■ jausią literatūrą pasipirk- g
■ darni šių knygų sau ir g
■ apdovanodami jomis sa- 

| vo gimines, pažįstamus ir

■ draugus Kalėdų ir Naujų

■ Metu šventėse.
■

Kaunas, (Elta). Oficijalinių 
Jungtinių Valstijų valdžios 
primesimu, sekantieji Lietu 
viai, Amerikoj gyvenanti va
romi iš Amerikos, kaipo ne
geistini piliečiai. (Jie depor
tuojami, pasiremiant kongreso 
1918 m„ Spalio 18 d. įstaty
mu, kurie duoda teisę depor
tuoti iš Amerikos visus atei-'5

į LITHUANIAN j 
j DEVELOPMENT 5 

Į CORPORATION į

S 294 8th Avė. S 
■ New York, N. Y. ■

Tik ką gautos Knygos iš Lietuvos.
Senovės Istorija 
Vidurinių Amžių Istorija 
Vanduo
Žmogus ir žmonių giminė 
Jėzus Kristus — DievasI
Vyskupas Antanas Baranauskas 
Apię Dusią •
Ugniakalniaį ir žemės drebėjimai 
Apie žmogaus sutvėrimą 
Pasaulio pradžią
Žemės turtai 
Jurose
Bažnyčia ir Kultūra 
Apologetika 
Lietuvos Atgijimas 
Apie Orą.

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

(skyrium po vieną neparsiduoda)
Krikščionis Žydų Talmude ............................... .. 50c.
Idealas ir Jaunuomenė ............. .......................... 75c.
Lietuvių Kalbos Sintaksė ....................................... 75c.

Tikybinio Turinio.
Jėzaus Kristaus Gyvenimas ................................... 60c.
Šventosios Mišios......... ............................................ 45c.
Šventųjų Musų Globėjų Gyvenimas ..................... 50c.
Sveika Marija ............................................................... 25c.
Jėzaus Kryžius — Verkiančių Paguoda . ..................60c.
Sveika Karalienė ............   60c.
Trijų Dienų Rekolekcijos ....................................... 40c.
Betlejaus Balsai (Kalėdų giesmės su gaidomis) .. 25c.
Keturios Evangelijos vienoje..................................... 65c.
Dvasia Šv. Pranciškaus Salezo .............. 75c.

“DRAUGO” KNYGYNAS.
2334 So. Oakley Avenue Chieago, Illinois.

DR. S. NAIKELIS
UETFVTS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

8252 South Halsted Street 
Ant vlrSaus Vnlvenml State Bank 

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

Nedėliomis nuo 10 iki j. 
Telefonas Yards SS44

Dr. A. L. Yuška
1900 S. Halsted Str.

Tel Canal 2118
Valandos: 10 ryto Iki 8 vakare 

Gyvenimas
2811 W. A3rd Str.

Tel Prospect 3460.

Tel. Canal 8229
DR. C. K. CHERRYS

Lietuvis Dentistas
£2201 Wcst 22-nd & So. Ueavitt Sts.

Chieago.
JValandoB 9:30 A. M. to 12 N. 

1:00 P. M. to 8:00 P. M.
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Resld. 1139 Independence Blvd. 

Telefonas Vau Buren 294

DR. A. A.ROTH,
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—19 d. 
Ofisas 8854 So. Halsted St., Chieago

Telefonas Drover 9099 
lllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllll
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Phone Seeley 7439
DR. I. M. FEINBERG

Gydo specialiai visokias vyrų ir | 
moterų lytiškas ligns.

2401 Madison St., kampas Wes- i 
tem Avė., Chieago.

i Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak.

į Y. W. RUTKAUSKAS
■ ADVOKATAS
! Ofisas Didmiesty]:

g 29 South La> Šalie Street
| Kambaris 324
■ Telefonas: Central A39O

J Vakarais, 812 W. 33rd St. ■
| Telefonas: Vaeds 4681 ®

AfAIODF. kaip man niriti gal
ią ! libandiiau visokius mazgajimus, 
trinkimui, mvilavimus — ir rinkas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi

MARE. tai kam tau kęst be*
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau
kai graius, ivelnus ir Susti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFELBS !n

Kas ta: yra RJJKFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUI-’- 
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintoji*,

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. () kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?R U P F E E «
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimų: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suyilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nustpirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiėkbje, tji 
atsiųskįte mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

«»••••><■ F. AD. RICHTCR 6 CO., 320-130 Broadvray, New York 9
. -• y - '
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NEW YORKO APIELINKIŲ
KATALIKŲ DOMEI.

Federacijos Sekretori jutas
šiuomi kviečia visus New 
Yorko apielinkių darbuotojus, 
New Yorko, Brooklyno, 
Long Islando ir Maspetho 
draugijų bei organizacijų kuo 
pu valdybas atsilankyti 18-ton 
Darbuotojų Konferencijon, ku
ri įvyks 1 dienų Gruodžio mė
nesio, š. m., Federacijos raš
tinėje, 222 South Nintli Street, 
Brooklyn, N. Y. Posėdis atsi
darys vakare pusę po septy
nių. Yra vienas iš svarbiau- 

• šių darini šiai apielinkei, ku
ris turi būti atliktas šioje kon 
ferencijoje ir dėl to malonėsi
te visi virš minėti pribūti 
konferencijon paskirtame lai
ke.

A. J. Valantiejus,
Federacijos Sekretorius. 
--------- 1----- .---------
KENOSHA, WIS.

Lapkričio 4 d. “Birutės” 
dr-ja laikė nepaprastų susi
rinkimų, kuriame svarstyta 
kaip geriau prisirengti prie 
demonstracijos prieš plėšikus 
Lenkus. Vienbalsiai nutarta 
dalyvauti. Prisirengimo ko- 
misijon išrinkta: J. Trakšelis, 
S. Ralys, J. Čekienė, P. Sa- 
vickaitė.
Pirmininkas J. Trakšelis pri

siminė,' kad dabartiniame lai
ke reikia rinkti aukas visur, 
kur tik galima. Visi tam pri
tarė ir aukojo:
Kaz. Čiuga.................... $5.00

Po 1 dol.: V. Varanavičių,
St. Pinigis, A. Poškus, P. Ba- 
rodica, K. Varnys, K. Mažei
kis, T. Balčaitėnė, J. Blaževi 
čius.

Smulkių aukų po 50c. —
$5.91. Viso 16.9Lc.

Pataisymas klaidos.

Masiniam susirinkime, ku 
ris buvo Spalio 25 d., š. m. 
per neapsižiūrėjimų padaryta 
stambi klaida: •daug aukotojų 
neįtraukta į bendrų surašų ir 
nepaskelbta laikraštyje. Ati 
taisydamas klaidų šiuo pas 
kelbiu apleistus aukotojus:

Po 5 dol.: kun. A. Balins- 
kas, V.. Strasevičius, Stasys 
Zaleskis.

Po 2 dol.: J. Baliauskas, P 
Kazlauskienė, P. Kodis, A 
Daukus.

Po 1 dol.: P. Baradica, J 
Batvinskas, A. Lauraitis, K 
Mikėnas, K. Mažeikis, J. Bln 
ževičia, P. Povilionis, T. Ja 
siulis, K. Vaičeliunas, A. Kve
daras, J. Trakšelis, J. Jurku
mis, P. Tilius, R. Baliauskas, 
A. Šileikis, J. Bertašius, J. 
Valauskas, J. Jaseliunas, A. 
Jurgilas, J. Kasim,is, A. Mi
kulskis, A. Milenskiepė, V. 
Nacius, V. Kesarauskis, A. 
Aleliunas, J. Keserauskis.

J. Trakšelis.

apie Lietuvos vargus, jos ka- 
ruomenę ir paragino susirin
kusius svečius sudėti aukų 
Lietuvos gynimui. (

Aukojo: x
Po 1 dol. J. Patašius, A. 

Ulozas, J. Meša, S. Damazas, 
A. Cliikatas, J. Lenkus, A. 
Ulozas, J. Užupis, J. Kančia- 
vičius, J. Kuligauskienė, J. 
Dzegoraitis, S. Ramanauskas., 
U. Dzegoraitienė.

Smulkių aukų 50 centų. 
Viso surinkta $13.50.
Auka pasiųsta L.. Misijai.

Svečias.

CICERO. ILL.

Liet. Darbininkų Sų-gos 49 
kuopos balius Lapkr. 14 d., 
Šv. Antano par. svetainėje nu
sisekė. Pelno liks. Pr.

HAZELTON, PA.

GIRARDVILLE, PA.

Spalio 30 d., š. m., Lietuvių 
R. K. bažnyčioje moterystės 
ryšiu tapo surišti p. A. Ulo
zas su p-le Z. Dzegoraičiute. 
•Jaunavedžiui yra žymus ka
talikų jaunimo tarpt; darbuo
tojai. Abu pasižymėję darbuo
se Tautos Fondo ir Lietuvos 
naudai, P-as Ulozas yra atvy
kęs iš tėvynės, p-lė Dzegorai- 
čiiitė čia augus Lietuvaitė. 
Vestuvės jų buvo gražios ir 
pavyzdingos.

Atsilankęs į vestuves sve
čias iš Rochestcr, N. Y. p. 
Antanas A. Ulozas pakalbėjo

AUKOS LIETUVOS GYNIMUI. A. PETRATIS 8. FABIJONAS

Prisiųsta Lietuvos Misijon persiuntimui Lietuvon: 

Gynimo Komitetui.
Spalio 10, p. J. Vileišis, Maj. Žadeikis ir Kun. Žilius........... $300.00

11, New llaven, Conn. per Maj. Žadeikį ....................... 355.00
20, Thompsonvillc, Conn. per Banį ............................... 120.00
20, Melrise Park, III......... ..................................................... 150.00
29, Elizabct, N. J. per kun. J. Jakštį ........................... 558.05
29, Laivrcncc, Mass. per Jankauskų ............................... 200.00
29, Niagara Kalis, N. Y. per kun. Vuičiekauskų..........  297.50

ir 3,000 markių
29, Millinocket, Ale. per Urbclį ....................................... 185.00
29, Millinocket, Me. per Makauskų, ................................... 10.00
29, Seattle, AVash. per Šlapickų ............................................ 8.00
29, Chelsea, Mass. per Kaminskų ........................................ 15.00
29, Thompsonvillc, Conn. per Vileišį . .«........................... 340.00
29, Hartford, Conn. per Vileišį .............. ;...................... 423.00
29, Spokane, AVash. per Prank ....................................... 5.00
29, Chicago, III. per Šveikauskų ................................. 10.00
29, Plainsville, Pa. per Vasylių ............................................ 5.00
29, Lawrence, Mass. per Jankauskų ................................ 100.00

(Daugiau bus)

A. PETRATIS & C0. 
Mortgage Bank

REAL ESTATE—INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pluigun, Parduoda 
Lalvokortea 

NOTARI4LSAS
809 W. 85th 8'?. Chicago, UI. 

Telcphone Boulevaid 611

J. P. WAITCHES 
LAWYER

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

Nedėllomls 11 iki 1.
>4508 S. Ashland Avė. Chicago, IU.

Phone Yards 105S

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

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir 
Akušeras.

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

CUNARDLINE
Tiktai per U Dienas į

HAMBURGU IR LIEPOJŲ
Per Anglija

S. S. AQUITANIA Gruodžio 14

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

Nueik ims ji.

L
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» 3 NEPAPRASTA PROGA

(Žiur. “Dr-go” 277 num.)
S. Judgelevičius aukojo $20.00 

Po 10 dol.: kun. I. Kelme
lis, M. Ramanauskas, M. Du-
linskas, Mg. Keršpilienė.

Po 5 dol.: V. Vaučiackas,
M. Valukonis, J. Širgalis, V. 
Cavenienė, E.. Valukonienė, T. 
Rauličkienė, J. Kirtiklis, V. 
Kirtiklis, J. Kavaliauskas, F. 
Nevirus.

Po 1 dol.: A. Žukauskas, J. 
Aukudavičius, P. Rugelienė, 
V. Ganiprauskienė, K. Šlama, 
J. Saleckas, O. Lapinskienė,

J. Rinkevičius $3.00. *
Po 2 dol.: A. G rinkus, V. 

Marcinkevičius, J. Mizaras, 
A. Druzdauskas, J. Kulbins- 
kas, M. Gedmintas, A. Pili
pavičius, O. Degutienė, P. Vi- 
liušienė, P. Kelpšiuitienė, D. 
Tupkienė, O. Maliauskienė, K. 
Kurkutis, J. Žilinskas, A. 
Valinčius, B. Dobuzinskas, A. 
Navickas, V. Stačilauskas, J. 
Augusta i ti s, J. Ramušiaus- 
kas, J. Marcinkevičius, S. 
Dragūnas, J. Žakas, J. Mar
cinkevičius, V. Kalinauskas, 
V. Ališiauskas, P. Labanaus
kas, J. Linkevičius, U. Skir- 
bantienė, A. Kurtinaitis, Prof. 
Tatala, E. Purento, Z. Bar
kauskas, V. Juknienė, J. Jes- 
manta, S. Žukauskas, A.. Ali- 
auskas, A. Pilipavičius, J. 
Petelis, M. Stankevičienė, M. 
Kačinauskas, A. Linkelis, J. 
Rauliškis, J. Diksa, K. Bara
nauskienė, J. Gilis, M. Šiu- 
kauskas, P. Platu kas, J. Kom
ei kas, J. Četavičius, J. Žilins
kas. I

Žemiau telpanti rezoliucija 
priimta tame mass-mitinge ir 
pasiųsta prezidentui Wilsonui. 
sekr. Colby, senatoriui Bois 
Penrose, Knox ir Congresmo- 
nui J. Casey.
Honorable Woodrow Wilson 
President of the U. S. 
Washįngton, D. C.

Hazelton, Pa. 
Oct. 20-th, 1920 

We, American citizens of 
Lithuanian descent of Ha
zelton, Pa. and vicinity; as- 
semblcd at a mass nieeting 
Wednesday Evening Oct. 
20-th, 1920, take the plea- 
sure of submitting to you 
Honorable Sir, the earriest 
and emphatic protest a- 
gainst the shipment of Ma
terials of war by the United 
States to Poland tliat arė 
for ūse against the Repub- 
lic of Lithuania, and the 
reųuest to have the govern- 
ment of the United StatesI
recognize the independence 
of the Republic of Lithua
nia.

Whereas, Poland and her 
annies have invaded Lith
uanian territory taken the 
city of Vilna and capitol of 
Lithuania, besieles otlier im- 
portant Lithuanian cities 
by force, coinmitted bar- 
barous excesse,s against the 
innocent civilian popui a- 
tion of the invaded distriets, 
and are determined to keep 
all invaded territory as Po
land’s; thereby violating 
the arbitrary and tempo- 
rary lines of deniarcation as 
designated by the allies.

Tlierefor, we deplore, con- 
demn, and protest against 
the aforesaid unlavvful acts 
of aggression, calumny and 
usurption, and demand that 
the Government of the Uni
ted States ūse its influence 
toward the restoration of 
all territory occupied by 
Poland to the Republic of 
Lithuania, and the iiunie- 
diate witlidrawal of her ar- 
niies from the invaded dis
triets and cities of Lithua
nia.

A. Valinčius, Charman, 
Rev. I. Kelmelis, Sec.

Senatorius Bois Penrose ir 
Knox labai prielankiai atsakė. 
Štai .senatoriaus laiško kopija:
United States Senates, 

Conunittee on finanee
Oct. 29, 1920

Rev. I. Kelmelis, Secretary, 
Hazelton, Pa.

Rev. and Dear Sir:
I have your favor of re-

cent date, transmitting co- 
py of resolutions relative to 
the Lithuanian situation, 
the contents of whicli 1 have 
carefully noted.

I am in entire sympathy 
vitli the aspirations of the 
Lithuanian people, and I 
shall be glad to do what I 
can tovvard securing relief 
for them in their braVe 
struggle. I shall look care
fully inty the situation, bea- 
ring Your views in mind.

Yours sincerėly,
Bois Penrose

J. K.

dabar galima gauti už 5,000— 
6,IMK) auk.

Tauragė, (Elta). 13 VII
Vietos komendantūrų dažnai 
aplanko M. Lietuvos jauni
mas, teiraudamas, ar nepri
imtų juos į Lietuvos karuo- 
menę. Daug jų ateina nuo 
Tilžės.

SAUJA ŽINIŲ Iš LIETU
VOS.

(Prisiuntė Lietuvos Informa
cijos Biuras).

Telefonas Boulevard 9188

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

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

1—6; 7—8 P. M.

Į Tel. Harrison 6688
DR. L. C. BORLAND

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

Į vai. iki 12 dienų.
Lietuvis perkaibėtojas

1 Sered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12

Mes esame priversti atiduoti už Storage Charges 
Dvidešimts musų augščiausios rųšies Victorolas vertas 
iki $300.00 už taip žema kaina kaip $35.00, ir dar 

.duosime dykai 12 pasirinkimui rekordų ir 200 adatų. 
Dauguma iš tų mašinų yra naujos ir garantuotos ant 
Dešimts metų. Norint žinoti geruma, reikia jas ma
tyti. Nepraleiskite šios progos jų nemate, nes tikrai 
gailesites, nes tai gal vienas tokis atsitikimas gy
venime. Atsiminkite tiktai $35.00 už augštos rųšies 
kvarantuota Victorolą.. Mes taippat turime parduoti 
Dešimts tikros skuros tapestry Parlor Setus. Žie se
tai yra nauji ir naujausios mados. Mes parduosime 
juos už pirma pasiulijimą nežiūrint koks jis butų,

S! Storage Kaina nes mu,n! vieta yra reikalinga. Jums apsimokės at- s
~ Tiktai $35.00 važiuoti nežiūrint kur Jus gyvenate. Pristatymas Dy- g 

kai, mieste ir apielinkėj, taip-pat siunčiame C. O. D. g
S Atdara kasdiena iki 9 vai. vakare. Nedėldiomis nuo 6 iš ryto iki 4 3
3 po pietų. Liberty Bondsus priimame. S
3 NATIONAL STORAGE CO. 2023 S. Ashland Avė. Cor. 21-th St. 3
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U, S. MAIL STEAMSHIP GOMPANY, iBC.

A. + A.
N. MIKALAUSKIS

Mirė Lapkričio 25, 1920 
46 metų amžiaus. Paėjo 
iš Šiaulėnų miestelio Šiau 
lių Apsk.

Nėra jokiu giminių ku
rie rūpintųsi palaidojimų. 
Jeigu kur randasi gimi
nės ar yažistami malonė
kite ats/šankti pas Anta
ną Gaidergys 4510 S. Pau 
liną Street.

Laidotuvės bus panedė- 
li Lapkričio 29.

DR. S. BIEŽIS.
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Canal 6222
3114 W. 42nd Street

Tel. McKinley 4988 1

Tel.

S. D. I.ACHAWICZ
LIETUVYS GRABORIV8 

’atarnauju laidotuvės© kopi griausią. Rei-| 
kale meldžiu atsiSaukti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI. Chicago, IU.| 

Tel. Ganai 2199

Ant pardavimo medinis namas, 
galiūnas su fistures po num. 3200 
Auburn Avė. Atsišaukite

2950 I.yman Str.

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

2844 W. 38-th St.

PAGARSINIMAS.
Už dyka tik per 30 dienų duosim 

dailų sienini kalendorių ir 12 štuku 
kuris , prisius orderi $1.50 ant 
knygos dėl gaminimo valgių ar 1 
dol. ant kitokiu knygų. įdėk markė 
už 2c. Del atsakymo aplaikysit pa
aiškinimų. Adresuok:J. Yerusovičius
Box 08 Lawrencc, Mass.

IPRIREN- MOKYKLA

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, IU.

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
dų vakare.
Nedėllomls nuo 9 iki 2 po piet. 

Telefonas Yards 687

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas Didmiestyj 
29 So. La Šalie Street

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

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

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

nuo 7 iki 9 vakare

S. S. “SUSQUEHANNA”
Iš Nctv Yorko tiesiai j

BREMEN ir DANZIG
Išplaukia Gruodžio 30

Trečia kliasa j Brcmcn $120 j Danzig $130

U. S. Mail Steamship Company Ine.
H. ’CLAUSSENIUS & Co. Generale Vakarine Agentūra 

100 North La Šalie Street, Chicago, III.
. Arba į lokalius agentus

CUNARD LINE
IŠPLAUKIA PRIEŠ KALĖDAS

S. S. SAXONIA 14,300 Tonų, Gruodžio 9
Kambarių Kaina ............................ $180.00
3čia Klasų Kaina  .......................... $125.00

Pridedant $5.00 Karės Taxų

TIESIAI l HAMBURGĄ
3čios Klasos Kaina į Eitkūnus per Hamburg $130.40 

Pridedant $5.00 Karės Taxų.

Jūsų mieste randasi lokalis agentas. Eik pas ji.

■
š Automobiliai

LEVESKIO,,,™
IR PREKYBOS Del Suaiguiių
MOKINA: Lietuvių ir Anglų kalbų;
Graminar Sehool, High Sehool ir 
Prekybos dalykų taip-gi prirengia 
prie kvotimu j visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: Nuo 9:00 ryto 
iki 4 p. p. Vakarais nuo 7:30 iki 
9:30.
1747 So. Halsted St. (arti 18tos gat.) g 0R. C. K. KLIAUGA =

~ LIETUVIS DENTISTAS 
31821 So. Halsted St., Chicago, 111-5

Kampas 18th St. -
5Valand.: 9—12 rytų, ir 2—9 vak.S
iiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiin
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STel. Canal 257

IR

LiETivOs Gi MM A S

Telef»n>ui Pullmon

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

1O8O1 So. Michigan Avenue 
Koneland, III.

VAIANIMIS: 0 ryto Iki 0 Takam. 
{Tel. PuIIman 342 Ir 3180. C

Dr. M. Stupnicki

Tauragė, VIII. 16. (Elta).
11 VII Javų rinkos kainos: 
rugių L pudui 40 auks., kvie
čių 1 p. —80 auk., miėžių 1. 
p.-39 auk., avižų 1 p.-30 auk., 
Rinkoj pastebėta, kad ra
guočių kainos pusiau puolė. 
Gerai karvei pirmiau mokė-' 
davo 4,000 — 5,000, dabai ! 
1,8(X) — 2,(XX) auks. Arklių | 
kainos ir žymiai puola. Pir-I 
miau geram darbo arklini 
mokėta 8,000 10,000 auks.,

Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS1 f
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 So. Halsted Street

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

K— ------ — - —   

Darbininko Draugas

PASN-EXPELLER
VaUbatenli!:* otreg. 8. V. Pat, Oda*.

Ganus per daugiau kaip 
50 mėli}.

Tšntyk Įk r. i ’ nolior) Vaizhiiz'Mikl!Z

l

11

3107 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032

Valandos: — 8 Iki 11 iš ryto: 
5 po pietų lkl 8 vak. Nedėlio- 
mls nuo 5 lkl 8 vai. vakare.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po num.

4729 So. Ashland Avenue 
Spectjalistas

DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGŲ

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 Iki S po pietų; nuo 7 Iki 8:10 
vakare. Nedėllomls 10 lkl 1.

Telefonas Dmel 2880

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

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

Lietuvoje geras automobilius kainuoja $1,000. A- 
merikiečiai, sudarinėkite tūkstantines, kablegramu at
siųskite į Lietuvių Prekybos Bendrovę Kaune ir tų 
pat dienų automobilius bus inteiktas nurodytai orgs-j 
nizacijki.

Intaisykite. automobilių Lietuvos Gynimo Kor 
tetui, Šauliams ,Krašto Apsaugos ministerijai, 
raliam štabui, Lietuvos Raudonųjam Kryžiui ir tt.

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių Li^ 
tuvos gynimo organizacijui ?

Talhe reikale susižinokite su

Lithuanian Salas Corp,
(LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĘ)

414 W. Broadway, So. Boston,
Lietuvių Prekybos Bendrovės še r n inkai, yj 

valėtų visose kolonijose šitame reikalo pasidat

i
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CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

Antradienis, Lapkr. 30 d., 
Šv. Andriejus, apašt.

Trečiadienis, Gruod. 1 d., 
6v. Eligijus, vysk.

CHICAGO SUSILAUKS DI 
DĖSNIŲ MOKESČIŲ.

Miesto valdžia negali surišti 
galo su galu.

Chicagos miesto tarybos 
finansinis komitetas negali 
gaminti miestui biudžeto 19- 
21 metams. Sakosi, jis palau
ksiąs ateinančio Vasario, kuo
met finansinė miesto padėtis 
bus paduota valstijos legisla- 
turai ir kuomet pastaroji tar
sianti paskutinį žodį.

Tuo tarpu atsiliepimas le- 
gislaturon dar nepadarytas. 
Ir kaip miesto kontrolierius 
Harding, taip finansinio1 ko
miteto pirmininkas Bicliert 
dar nežino, kokioje formoje 
tas buk atlikta.

Yra sumanymas miesto pi
liečius apkrauti nepaprasto
mis mokestimis. Šiandie žmo
nės miesto iždan moka jau 
gana augštus mokesčius už ne- 
judomas nuosavybes. Taigi, 
dabar dar norima įvesti per
sonalius mokesčius, nuo pelno 
— pradėjus kadir tūkstan
čiu dolierių per metus.

Šiandie piliečiai mokesčius 
nuo pelnijimo moka federa- 
lin iždan. Paskui prisieis dar 
mokėti ir miesto iždan.

Tie mokesčiai, suprantama, 
labjausia sudribs ant darbi
ninkų, kuriems jau ir šian
die gana kartus ir pilnas var
go gyvenimas. Nes turtingie
ji naujų mokesčių nejaus, kaip 
jie nejaučia nieko nei šiandie.

Chicagai aukso gadynė bū
viu kuomet čia gyvavo saliu 
nai. Miestas metai į metus žė
rė milijonus. Panaikinus sa- 
liunus, finansinė padėtis pa- 
aršėjo. Kad tuo tarpu miesto 
valdžiioje išlaidos ne mažėja, 
bet didėja.

Miesto kontrolierj«s Har
ding tvirtina, kad, girdi, kuo
met nuo mažųjų įplaukų mo- 
kestys bus mokamos, tuomet 
visi žmonės labjaus interesuo
siu miesto padėtimi ir jie ge
resni bus paliečiai..

Gražus pasakymas tam, ku
rio nespaudžia *vargas ir tu
ri iško mokėti. Bet darbo žmo
gui tas atrodo kaip koks pa
sityčiojimas ir jis išspaudžia 
net ašaras.

ŽUVO GAISRININKŲ VIR 
ŠININKAS.
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j Pinigai, Laivakortes Lietuvon |
= SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI- = 
Ę NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ. 1KOVA PRIEŠ PIGESNES 

SAUDAS IR DŽIANITO-
RIUS.

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

LAB. SĄJ., SEIMAS ČIA 
PAT.

Pirmadienis, Lapkr. 29, 1920

Organizuojama politikinė 
kampam ja.

Anų dienų daugelio Cliica- 
go.s namų savininkų buvo su
šauktas masinis susirinkimas^

Susirinkime nutarta sudary
ti kelių šimtų tūkstančių do
lerių fondų ir tų pavartoti 
prieš norėjimų pravesti įstaty
mo, kuriuomi namų samdos 
butų reguliuojamos.

Apartamentinių namų savi- 
nininkai piestu šoka prieš to
kį įstatymų, koks-jau gyvuo
ja Ne\v Yorkė ir kituose mie
stuose ir gyventojams paleng
vina gauti pagyvenimus, po
draug patvarko besočius na
mų savininkus.

Šiandie čia niekieno nekon
troliuojami namų suvininkai 
ima už pagyvenimus- samdas 
tokias, kokios jiems yra tin
kamos. Paskiau taip negalėtų 
būt. Ve kodėl “landlordai” 
stipriau organizuojasi ir ren
giasi pakelti kovų.

Tie patys namų savininkai 
pakelia kovų ir prieš džiani- 
torių unijų. Džianitoriai rei
kalauja 50 nuoš. daugiau už-
mokesties.*Namų savininkai tvirtina, 
kad jau ir šiandie džianitoriai 
ima augštas užmokestis — po 
kelis šimtus mėnesiui ir dar 
veltui turi pagyvenimus. Pas
kui, jei jiems butų padidin
ta užmokestis, jie imtų per 
mėnesį ligi 500 dolierių.

Džianitoriai, matyt, pakilš 
streikan, jei jų reikalavimas 
bus atmestas. z

AUKOS LIETUVOS REIKA
LAMS PER “DRAUGO” 

REDAKCIJĄ.

1) Liet. Gynimo Komitetui:
Augustas Damulis .. .. $8.40
Jonas Skipitis ......... .. 20.00
.Jonas šeškauskas ... .. . l.(M)
Ona Kasmaųskienė .. ... . 2.00

2) Liet. Barni. Kryžiui:
Jokūbas Cirulis ..... .. < 5.00
Kotrina Mačiulis ... ... 2.00
Ig. Povidis .............. .j. 1.00

3) Liet. Šauliams:
To-. Pnvidis . ............. 5.00

Pinigai nusiųsti minėtiems
tikslams per Tautos Fondų.

Kast Chicagoje praeitų* šeš
tadienį pakilo gaisras vienuo
le dviejų augštų namuose.

Pašaukti gaisrininkai. Tuč- 
luojaus atvyko ir gaisrininkai 
viršininkas Spencer.

Du gaisrininku per priešakį 
įėjo vidun ir ten pragaišo 
|innone. Kuomet į kelias mi- 

jie nepasirodė, viršinin- 
nn jausdamas pavojų,

liesi paskui juos. 
iedu išsigelbėjo, gi virši
las pritroško dujų.

veikiai laivo išneštas o- 
| ir su pulmotoru atgaivin- 

ntas namo už valandos

tas

FARMU BARGENAI.
Kuriam nusibodo miestuose vargti, 

pirkite šitas farmas ir pareikite gy
venti tuojaus, maisto ir pašaro yra 
ant visų metų.

Karma 80 akerių 2 mylios nuo 
miesto Scottville ir 3 nuo Cušter 50 
akerių dirbamos, 30 ganyklos, že
me gera, molis su juodžemių maišy
ta 8 akeriai jsėta kviečiu 2 rugių 
12 dobilų, naujos tripbos, barne viš- 
tynyčia kornine, sočmas, pora geru 
arklių 4 karves 8 kiaulės 60 vištų 
340 bušelių avižų 125 bušelių bul
vių 300 bušelių kornu 10 bušelių 
binzu ir po blski kitokių javų 15 
tonų šieno 10 tonu šiaudu ir ki
tokio pašaro. Visos mašinos, šieno 
pjovimo, grebarko vežimas, pakink
liai plūgas akėčios roles, boge pa
kinkliai ir darbai dalykai. Viskas 
kartu $7200. Reikia jmokėt puse. 
Kam patinka rašykite tuojaus.

Karma 60 akerių 4 mylios nuo
— y

miesto ^reros triobos naujas namas, 
didelis sodas 00 vaisingų medžiu, u- 
pelis teka- pro tvartus. I^bni nau
dinga paukščiams, laukai geri, 45 
akeriai dirbamos, 15 akerių miško, 
vertes medžių mažiausia $1000, 
malku pripjautu Ir priverstu ant. vi
so metu, 10 akerių rugių, 8 akeriai 
kviečiu 5 literini nauju debiliu, 
barne tvoros aptverta vėlų, 2 ark
liai, 3 karves 3 dideles kiaulės 9 
žąsis 7 antis 40 vištų, 1 šuva 2 ka
tes.. Sėjamas muš., plūgas akėčios rai- 
ding kaiavederis, single kalavederis.

300 atstovų iš įvairių drau
gijų jau prisirengę lankia. 
Laukiama žinių da iš kitų 
tiek. Beliko jau vos kelios 
dienos. Todėl prašomi pasis
kubint su mamlatais. Del grei
tesnio sutvarkymo juos reikia 
prisiųst komisijai, nes matosi, 
jog bus labai didelis skaitlius 
atstovų iš įvairių kolonijų. A- 
part draugijų atstovų, girdi
si judėjimas ir tarpe musų 
inteligentų. Įvairus pramo
ninkai ir-gi žada skaitlingai 
suvažiuoti.

Jie sako, kodėl musų var
das negali skambėti prie naš
laičių prieglaudos. Labai pa- 

; girtina butų, kad tų pasaky
mų musų pramoninkai išpildy
tų. Tada ir savo vardų jie 
augščiiau pakeltų, nes prisidė
tų prie darbininkų varguolių 
prieglaudos. Tai-gi ir laukia
ma skaitlingo chicagiškių ir 
iš toliau pramoninkų atsilan
kymo Gruodžio 5 dienų 2 vai. 
po pietų, Dievo Apveizdos pa
rapijos svetainėn.

Tų patį vakarų bus nepap
rastas teatras, kokio niekas 
da nėra matęs. Todėl visi at
stovai ir šiaip svečiai turėtų 
būtinai būti ir pamatyti pui
kų perstatymų. Pelnas eis 
prieglaudos naudai.

Seimo Komisija.
P. S. Visais reikalais kreip

kitės į: S. Jucevičius, 7§6 W. 
18 St.,-Chicago, III. .

A. L. R. K. FEDERACIJOS
CHICAGOS APSKRIČIO 

SKYRIAMS.

Federacijos Chicagos Aps
kričio nutarimu, šiuo prane
šame visiems Chicagos sky
riams, jog pirmas vakaras, 
kaip jau ‘Skelbiama, , bus 
Gruodžio 19 d., š. m., C.. S. P. 
S. (School Hali) svetainėje 
prie W. 48 ir Honore gatvių.

Savo darbų komisija sek- 
mirgai varo, bet ji viena ne
gali padaryti, kad, tas vaka
ras atneštų tiek naudos, kiek 
gali atnešti bendras visų pa
sidarbavimas. Todėl šiuo va
karo rengimo komisija kvie
čia talkon visus Federacijos 
Chicagos skyrius, ypač val
dybas, kad jos pasistengtų ko- 
daugiausiai išanksto parduoti 
įžangos bilietų, kad skyrių su
sirinkimuose paragintų drau
gųjį] atstovus paimti bilietų ir 
išparduoti dr-jų nariams.

Federacijos Chicagos aps
kritis yra užsibrėžęs plačių 
darbuotę. Pirmųjų prakilnių 
uždavinių tarpe yra ir ta gra
žioji visiems katalikams rū
pinti pastanga: remti ir pla
tinti katalikiškų spaudų. Lai
svamaniai ir socijalistai fon
dus turi, aukas renka rėmimui 
ir platinimui savo knygų bei 
laikraščių. Jie savo raštpalai- 
kius pundais velka į saliunus; 
pasamdyti vaikai gatvėse kai
šioja kiekvienam praeiviui. Ir 
tankiai pasitaiko, kad savo 
sunkiai uždirbtu skatiku neįsi
dėmėjęs katalikas nusiperka 

^šlamštų, išjuokiantį bažnyčių, 
tikybų, užgaunantį švenčiau
sius jo jausmus.

Musų, katalikų, uždavinys 
būti: spaudos remime

iai parems vykdomųjį darbų 
{taip, kaip remia susirinki
muose pakeltus naudingus su
manymus. Kvotimų pilnai iš
laikys, jei pirmas Federacijos 
vakaras atneš gražios naudos.

Visus mus, katalikus, jun
gia krūvon vienodi prin
cipai, kilnus idealai, tat 
visi turime bendrai darbuo- 
ties.

Katros Federaicijos skyrių 
valdybos dar neturi parda
vinėjimui vak. bilietų, reika
laukite iš vakaro rengimo ko
misijos “Draugo” \dresu: 
2334 So. Oaklev Avė.

Komisija:
J. Baltutis,
A. Panavas,
Ig. K. Sakalauskas.

PIRMAS A. L. R. K. FEDE
RACIJOS CHICAGOS APS 

KRIČIO VAKARAS.

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

Įžangos bilietų iš anksto 
nusipirkti galima:

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

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

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
klebonijoj ir pas Federacijos 
skyrio valdybų.

NORTH SIDEJE, pas Fe. 
deracijos skyrio valdybų.

BRIDGEPORTE, P. Baltu 
čio krautuvėje, 901 W. 33rd., 
Lietuvių Prekybos B-vės ofi- 
s^, 3349 So. Halsted St. ir pas 
Federacijos skyrio valdybą.

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

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

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

Rengimo Komisija.

IŠ BRIDGEPORTO.

Labdarybės Sąjungos 5-ta 
kuopa turėjo gražų pasilinks
minimo vakarų Lapkričio 21 
d., Šv. Jurgio parap. svetai
nėj. Jeigu buvo $203.75, išlai
dų $50.00. Gryno pelno liko 
$153.00. Negalima praleisti 
nepamjnėjus musų klebono, 
kun. M. L. Krušos, kuris sve
tainę tam vakarui davė dy
kai. Vakaran buvo atsilankę 
ir musų kunigai. P-nia P. 
Urbienė kaip visuomet, taip ir 
šiam vakarui padarė naminio 
alaus, kuris nemažai davė pel
no.

Ačiū visiems darbininkams, 
kurie pasišventė ir dirbo tame 
vakare ir taip-pat visiems, ku
rie atjautė Labdarybės Są
jungų ir atsilankė vakaran.

B.

įOBILIŲ NUŽUDY 
529 ŽMONĖS.

—F 
Įpkričio 28 d; šįmet 
i nuo automobilių žu- 
>nės.

vežimas pakinkliai dvi togos po 1 
ir po 2 arklius Ir visi smulkus da- Į fnpj
lykut 45 bušeliai rugių ir duonai . ... ...
kviečiu oo bušelių kornu 5o bušeiii/ ir platinime stovėti pirmoje
bulvių šieno pilna, daržine, pašaro 

i užtektinai per visa žiema. Nauja 
mašina akselui pjauti. Viskas kartu
$5,000.00.

šios visos farnios ant pardavimo 
pavestos šv. Antano Draugystei. Tai
gi norėdami dauginu informacijų 
kreipkitės šiuo adresu:

Kazimieras Daunoras,
Dox 7 Cušter, Mlch.

eilėje.
Federacijos Chicagos apskri

tis rengdamas pirmąjį vaka
rų parėmimui katalikiškos 
spaudos ims domėn štai kų: ar 
visi Chicagos Federacijos sky-

IŠ T0WN OF LAKE.

Lietuviškas Teatrališkas 
kliubas “Lietuva” laikytame 
susirinkime Lapkričio 12 d. 
apsvarstęs bėgančius reikalus 
prisiminė apie gimtinį kraš
tų, musų tėvynę ir dabartinį 
jos padėjimų kovoje su prie-

= Parduodame laivakortps 
S į Lietuvų ir iš Lietuvos.

Š Padarome legališkus do- 
3 kumentus, dovernastis, 
= įgaliojimo aktus.

Esame registruoti Lietu- = 
vos Atstovybės Washing- = 
tone. »S

Parduodame lotus, na- 3 
mus, farmas, padarome = 
paskolas ir apdraudžiame = 
nuo ugnies. =

~ Visus reikalus atliekame greitai ir sųžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas =

Į PAUL P. BALTUTIS and CO. I

| 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, 111. |
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šais. Be jokio svarstymo nu
tarta^ iš ižxlo Lietuvos kau
liams paaukoti 50 dol.

Išduota raportas iš buvusio 
vakaro, kuris vienbalsiai pri
imtas.

Tolinus komitetai aiškino a- 
pie busimąjį vakarų, kuris 
rengiamas Gruodžio 12 d. 
C. S. P. S. svet. (48th ir Ho
nore gat.). Tas vakaras, tai 
bus paminėjimas 10 metų su
kaktuvių kliubo gyvavimo ir 
darbuotės. Rezisorius pranešė, 
kad jau mokinasi veikalų 
“Mirga”. Apart lošimo, bus 
prakalbų, monologų, deklema- 
cijų ir kitokių įvairumų.

Po to komitetas aiškino, 
kad jau pradedama rengties 
prie vakarų, kurie bus 1 ir 2 
dienomis Sausio mėn., 1920 
m. Vaidins “Gadynės žaiz
dos.” ' '

N. K.

Saugok akių regėjimą

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil- 
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo dėl jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausj patarnavimą dėl 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specljallsto,

W. P. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIU SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Avė., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-člos lubos

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S aptlekos

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nedėllomis nuo 9 ryto iki 
12 d.

-- ------- -2--- ..—i

MUZIKA
8va.......

LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ GAIDOS 
VISOKIEM INSTRUMENTAM 
Taip-gi parduodam styginius Ir 

pučiamus instrumentus. 
Reikalaukite kataliogo.

V. NICKUS,
10803 So. Wabash Avenue

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Mlehlgan Avė., 
Vai. 10 Ikt 12 ryte; t IKI 4 po 

piet, 6:30 iki 8:80 vakare. 
Residenclja: 10618 Perry Ava., 

Tel. Pullmaa >42

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Perkelia ofisą | Peoplc Teatrą 

1016 W. 47th St. Tel. Donl. 180 
Valandos: 1 Iki 8 po pietų. 6 Iki 8 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Res. 9914 W. 43rd Street.

Nuo ryto Iki piet.
Tel. McKinley 263

SS?

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. VezęBSs
LIETUVIS DENTISTAS 

VtUandoa: nuo # ryto ikt 9 vak. 
Seredomia nuo 4 lig 9 vakare 
4713 SO. ASHLAND AVENUB 

arti 47-toe Gatvėn 
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SEIMAS! SEIMAS!
Chicagoje Liet. R. Katalikų Labd. Sąjungos Pirmas Seimas!

Našlaičiai Laukia Savos Prieglaudos ir Savų Globėjų! 
Prieglaudai žeme prie puikaus Marąuette Parko 10 akrų 

nupirkta.
Reikia tik paramos musų visų Lietuvių!

Ar rūpinamės mes Lietuviai kaip greičiausia įgyti Našlaičiams 

Prieglauda?

Seimas tų reikalą turės išrišti Gruod. 5 d. 2 vai. po piet 1920 
m. Dievo Apveizdos Parap. Salėj 18 tos ir Union Gat. Chicago.

/ •
Seimas laukia nuo visi] katalikiškų Dr-jų bei kuopų prisidėjusiu 

aukomis prie Labdarybės nuo 5 iki 10 atstovų nuo kiekvienos Dr-jos 
bei Kuopos?

Labdaringos Dr-gijos, Kuopos bei Skyriai ir neprisidėję, Seime tu
rės lygu (sprendžiamai baisa ir kviečiamos seimon prisiųsti savo at
stovus).
t Laikas jau trumpas iki Gruodžio 5-tai dienai. Todėl laikas Dr-joms 
subrusti atstovus išrinkti ir jiems priruošti Seiman klausimus, įne
šimus ir patarimus.

Vakaro Programas i
a) Lizdas naminio liūto Drama trijų veiksmų išpildys 13 

Vyčių kuopa.
I}) Antra dalį programo išpildys p. Justinas Balsis.

Seimo rengėjai <S’. Jucevičius, A. Bislis, B. Nenartohis.
Visais Seimo reikalais reikia kreiptis adresu <S’. Jucevičius 726 TV. 

18-th St., Chicago, III.

ialtic - American Line
Paveldėtojiai RUSSIAN AMERICAN LINE

Tiesus Pasažieriams Patarnavimas iš

DANZIG, ir LIEPOJAUS
Į NEW YORK ir sugrįžtant

Del platesnių informacijų kreipkitės |

A. E. Johnson & Co. Generaliai Pasažieriniai Agentai
42 Broadway, New York 

Arba musų autorizuoti agentai.

NIEKAS NEGALI SUSILYGINTI j*

su COLUMBIA ~ w
Tiktai viena “non-set automatiško stop” 

mašina $25 iki $275.00.
Ateikite pasiklausyti Naujų Lapkričio Mėnesio 

Rekordų.

Jeigu gero teisingo patarnavimo ieškai, 
tai čionais ji visuomet rasi.

Mes nekuomet negarsiname vienos rų- 
šies dalyka, o parduodame kitos.

Laikrodžiai, Deimantai ir Gražnos 14z 
K. Žiedai, Leneiugelai — už labai priei
namas kainas.

JOFFEY’S 4625 South Ashland Avenue

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ

Vyru rudi ir juodi ceverykai vėliausios 
mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 
pilna eile moterų čeverykų 
nuo $5.85 iki $14.00.

VICTOR SHOE STORE
4719 S. Ashland Av. Chicago


