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:liami Balsai prieš
' Varžymą Ateivijos
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Kongrese Nurodomi Japoną 
Nerimavimai

VOKIETIJOS ARMIJA BUS 
OFIGIERŲ ARMIJA,

TAM TIKSLUI STEIGIA
MOS AKADEMIJOS.

LIETUVAI GRŪMOJA 
BOLŠEVIKAI.

METAI-VOL V. No. 290•a

:BUS MOKESČIŲ ĮSTA
TYMO REVIZIJOS.

TUŠTI JAPONU GRŪMOJI
MAI.

LIETUVA TAD NESUTIN
KA SU TALKININKŲ KA- 

RUOMENE VILNIUJE.

PARYŽIUS,Gr. 10. — čia 
ofieijaliai paskelbė Voldema
ras, Lietuvos atstovas Pary
žiuje, jog Lietuva nesutinka, 
kad talkininkų karuomenė tu
rėtų būt siunčiama į Vilniaus 
plotus^plebiacito reikalais.

“Tautii Sąjunga ar kas ki
tas negali mus "apdrausti nuo

kreikia perdaug bauginties
ateivija.

-___ /______'

Washington, Gr. lOr — Se- 
lato -finansinis repuhlikonų 
ariu komitetas vakar po kon 
,erencijos pranešė, kad kol
as negalima sumažinti mo- 

tesčių už j plaukas ir mokes
nių įstatymo1 reviziją daryti 
<ol-kas šiandie butų neparan-

Ikus daiktas.
Tas pat nutarta ir žemes- 

liiojo buto finansinio komite
to. Pasakyta; kad šitoje sesi
joje negalima užsiimti peržiu
rti mokesčių įstatymo.

Prieš paduotų ateivijų su
varžyti bilių žemesniąjan! bu
le smarkiai pasipriešino atei- 
Įijos reikalų komiteto mažu- 
fia narių. Ypač tų bilių smer
kė atstovas Sabatli iš Illinois 
•alstijos ir atstovas Siegel iš 
New Yorko.

Kaip Jas, • taip kitas parei
škė, jog ateivija ir šiandie pa
kaktinai suvaržyta. Reikia tik 

[pildyti gyvuojantį įstatymų, 
[kad gauti geistinų pasekmių.

Įvairus raportai apie mili
jonus ateivių, žadančių atke
liauti į Suv. Valstijas, tai tik 
viena iliuzija. Tos žinios ne
paremtos ofieijaliai.. Todėl

SHlis nėra ko remties.

ANGLIJOS KABINETAS 
PRIEŠINGAS AIRIŲ NUSI

STATYMUI.

Turi būt atšaukta Airių res
publika.

Londonas, G r. 19. — Angli
jos ministeriu kabinetas Gruo
džio 8 aptarė Airijos padėji
mų ir kun. O’Flanagano pa
klausimų, kų Anglija mano 
daryti Airijos klausime, ko
kias taikos sąlygas, mano pa
duoti Airijai.

Kabinetas nusprendė neatsa, 
x kyti į tų paklausimų. Vietoje 

to paskelbė, kad Airiai pi r-' 
miausia turi atšaukti respubv
likos gyvavimų ir pertraukti 
žudymus Anglų policijos ir 
kareivių.

Jie to, kabinetas pareiškė, 
kad žmogžudžiai negalį lauk
ti jokios amnestijos. Ir tik 
kuomet bus pertrauktos žmo
gžudystės, tuomet Anglija pa
galvosianti rimtai apie susi
taikymų su Airija

Taip sakoma kongrese.

Washington, G r. 10. —i Va
kar žemesniąjainjtongreso bu
te aptariant Japonų klausimų, 
atstovas Kahn iš Californijos, 
militarinfo komiteto pirminin
kas, kalbėdamas pažymėjo, 
kad Amerika tikisi išvengti 
karo. Bet jei Japonų publicis
tai, politikai, agitatoriai ir 
demagogai tiarai nori karo su 
Suv. Valstijomis, jie galės tų 
tikslų atsiekti, Ir tuotnet karų 
pakels ne Amerika, bet Japo
nija.

“Pasaulis” sakė jis, “dar 
nesenai įsitikino, kad mes ne- 
sididžiuojamės Karais. Bet 
taippat ir nebijome pakilti ka- 
ran, jei kas mus jin. verčia.”

Kahn laikosi numonės, jog 
karas- tarp abiejų šalių atei
tyje yra galimas. Kad , apsi=_ Į»‘ 
drausti nuo ttf karo ir galimų 
blogų pasekmių, Suv. Valsti-

Berlynas, Gruod. 10. —
Pradėjus ateinančio Sausio 1 
diena Vokietija turės nuola
tinės armijos tik ,100,000 vy
rų. Tas sutiks su Versailleso 
taikos sutarties sųiygomis. Tę 
čiau ta armija nebus iš pap
rastų kareivių, bet kuone iš 
vienų oficierų. Reiškia, Vo
kietija savo armijų nori pa
kelti ant augščiausio milita-' bolševikų;” pasakė Voldema- 
rinio laipsnio. Norima pada
ryti, kad kitos tokios armi
jos nesirastų visam pasaulyj.

Augštos išlaidos.
Armijos sųmata, kuri grei

tai Reichstago bus aptariama, 
paduota 5 milijardai markių.

Pirm karo 1 prie kaizerio 
Vokietijos armijai ir karo lai
vynui per metus buvo išlei
džiama daugiausia vienas mi
lijardas markių.

1913-metais kiekvienas ar
mijos vyras, inėmus ir ofi- 
cierus, per metus Vokietijai 
atsieidavo l-?085 markės. A- 
teinančiais įdėtais kiekvienas 
kareivis atsieis 50,000 mark.

Bet reikia atminti, kad 
pirm karo Vokiečių markė bu
vo lygi apie 24 amerikoniš
kiems centams. Šiandie mar
kės vertė yra apie pusantro 
cėnto. _

Militarinės akademijos.
Visus 'savo kareivius Ve

joms būtinai reikalinsas vi- kįetija paduos tokiam lavini- 
satinio militarinio lavinimo mu-ų kokį gali gautį tik oficie-
nusista tymas*. V

ŠAUDOMA BELGŲ PARLA 
MENTE.

Brusselis, Belgija, G r. T0.-'- 
Praeitų trečiadienį parlamen
to žemesnių jam bute vienas 
buvęs kareivis paleido tris šū
vius fpirmininko tribūnų. Pa
kilo pasiauba. Bet niekas ne
sužeistas. y

Kareivis sakėsi išbuvęs ke
turis metus Vokiečių nelaisvė
je ir sugtyžęs negalįs prisi
šaukti valdžios pagalbos.

Nužudyta 30 morosų.-

. .Manila, Filipinų salos, Gr. 
10. — Šulu salose prieš ^als- 
tijinę policijų pakilo gyvento
jai, vadinami Moros. Pakilo 
dėl to, kad jiems buvo liepia
ma siųsti, mokyklosna savo 
vaikus.

Smarkiam susirėmime nu
žudyta 30 Morosų'.’

J___ U_______ '
KROATAI PLENUOJA RE

VOLIUCIJĄ.

Vienna, G r. 9. — Gauta ži
nių, kad Jugoslavijos valdy- 
man palesti Kroatai rengiasi 
pakelti revoliucijų.

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

rai.
Buvusios militarinės akade

mijos padidinamos ir įstei
giamos naujas ir kareiviai 
siunčiamai į militarinius kur
sus jau šiandie.
' Naujos akademijos įstei
giamos prie didesniųjų tfni-' 
versitetų. Kareiviai ten turės 
inokinties ir laikyti reikalin
gus kvotimus paskirtais lai-* 
ltotarpiais.
Instruktoriui parinktiniausi, 

kokius, tik gali turėti Vokie
tija. • . z '

Ta 100 tūkstančių armija 
bus pamatas milžiniškai Vo
kiečių armijai. Nes kiekvie
nas armijos kareivis bus iš
ėjęs militarinės akademijos 
mokslų. Prireikus kiekvienas 
galės vadovauti karuoonenei.t

Radikalai priešginiauja.
Tiems visiems valdžios su

manymams Reichstage smar
kiai priešinasi kairieji soci- 
jalistai atstovai — radikalai.

jie sako, kad jei vyriausy
bei pavyksią pravesti tokias 
milžiniškas išlaidas armijos 
reikalams, tuotnet .jie mėgin
sią organizuoti \ darbininkų 
milicijų ir šitų pakreipti ko- 
\on prieš vyriausybės ruo
šiamų armijų.

Sako, negalimas daiktai, 
dėti tiek pinigo armijai, kuo- 
piet Vokietijos gyventojai 
velka baisų skurdų.

ras. 
(< Rusijos sovietų valdžia 

mus painformavo, jog ji ne- 
kuomet nepakęs talkininkų 
karuomenės muįsų teritorijose. 
Ir todėl mes esame priversti 
pasipriešinti Sąjungos tary
bos nuosprendžiui, kad talki 
ninkai tvarkytų pavestus ple
biscitui plotus.

“Bolševikai sutraukia skait 
lingu karuomenę arti Polocko 
ir Maskvos ir pienuoja Lietu
voje įsteigti sovietinę respub
liką.

“Ir jei mes sutiksime pri
imti taHaaipkų karuomenę, ar kilavimą. 
Tautų Sąjunga
gos?

“Musų nuomonė, kad kuo
met Sąjunga debatuoja tno 
klausimu, sovietų karuomenė 
užims musų šalį.”

TAUTĮI SĄJUNGOS TA
RYBA ATMETĖ LIETUVOS

PROTESTĄ.
-------- ■'

ŽENEVA, Šveicarija, Gr. 
9. — Kuomet Tautų Sąjun
gos taryba nusprendė Lenkų 
užimtose Lietuvos teritorijose 
įvykinti plebiscitą ir pasiųsti. 
Vilniaus sritin internacijonalę 
armiją, ta pati taryba dėl vi- 
asko (dėl formos) indavė Lie
tuvos valdžiai paklausimą, ar 
sutinka su tuo nusprendžiu.

Tuomet kas gyvas Lietuvo
je pakėlė protestus prieš ple
biscitą ir siuntimą intemaci- 
jonalės* karuomenės. Gyvento
jų vardu Lietuvos valdžia tad 
protestą indavė Sąjungos ta 
rybai.

Bet taryba Lietuvos protes
tą atmetė, nes -su plebiscitu 
sutiko Lenkai. Ir apie tai bu
vo pranešta Lietuvos valdžiai.

Dabar Lietuvos valdžia at
sakydama tarybai į atmetimą 
protesto pareikalavo tarybos, 
kad plebiscitas butų atidėtas 
nors astuoniems mėnesiams.

Nežinia tad ką taryba atsa
kys Lietuvai į pastarąjį rei-

mus apsau-
ITALIJA SĄRYŠYJE SU 

JUGOSLAyiJA.
4

Rymas, Gr. 9. — Čia turi
ma žinių, kad Italija su Ju
goslavija ųe tik pilnai susi- 

Suv. Valstijų pasiuntinys, taikė Adriatikos pakraščių
Rumunijoj, Serbijoj ir Bulga 
rijoj, Ch. Vopicka iš jChicago, 
vakar pasiuntė savo rezigna- 
'vimo , raštų prezidentui Wil- 
sonui. Serganti jo žmona. Ne
galįs gryžti į Balkanus.

IŠ DARBO LAUKO.
Nutarė 'sumažinti uimokesnius 

darbininkams.

Boston, Mass., Gr. 10. — Nau
josios Anglijos ir New Yorko val
stijos audiminių kompanijų at
stovai susirinkę čia nusprendė 
22y2 nuoš. sumažinti1 darbinin
kams užmokesnį.

Sumažintoji užmokesnis palie
sianti apie 300,000 darbininkų.

Audeklų išdirbėjai sako, kad 
kuomet tas busią * padaryta^ lai 
darbininkams visvien paliksianti 
užmokesnis tokia, kokia buvus 
pirm vienerių metų, arba kuone 
dvigubai, kaip yra buvę 1915 me- 
taik.

Užfnokesnio sumažinimo,' sako, 
reikalauja abelnieji išdirbėjų rei
kalai. Nes jie ad&štomis kainomis 
negalį parduoti audeklų ir gelum-' 
bių. Gi kuomet niekas neperką. 
tuomet ir patiems darbininkams 
yra blogiau. >

Dar nepranešta darbininkams.

New York, Gr. 10. — “Tbe U- 
nited Teztile Workers pf. Ameri
ca” prezidentas Golden, nugirdęs 
apie pasiketinimą sumažinti dar
bininkams užmokesnio visose au- 
diminėse pasakė, kad darbininkai 
turėsią sugryžti tuo pačiu tiltti, 
kurį buvo perėję.

klausime, bet ..dar padarusios 
slaptų militarinį apsiginimo 
sąryšį.

Pasekmėje Italija Jugosla
vijai paskolina pusantro mi
lijardo lirų.

Tolinus jis pasakė, kad tame 
klausime neturįs jokių ofieijalių 
žinių. Ir tedel negalįs \ išreikšti 
jokios nuomonės tuo klausimu.

Bits uždaryta ikdirbystė medžio.*
Pine Bluff,, Ark., , Gr. 10. — 

L/ong Bell Lumber kompanija 
pranešė, kad rytoj ji uždaro vi
sas čia savo įstaigas. 600 darbi- 
ninkų neteks darbo.

JO nitos. mažesnė užmokesnis.^

Knoxville, Tenn., Gr. 10. —* Te- 
nessee Copper kompanija ir Di- 
cktown Sulpur, Copper & I- 
ron kompanija paskelbė sumaži
nančios ,darbiu inkams užmokesnį 
10 nuoš.

Uždaromos geležinkelio dirbtu
vėj

Toledo, O., Gr. 10. — Čia Gruo
džio 16 uždaromos New York Cen
tral geležinkelio kompanijos dirb
tuvės. z

ftumažrAami užmokesniai. x

Bochester, N. Y., Gt. 10. —Na
mų statymo darbininkams suma
žinami 'užmokesniai.

Kontraktoriai sako, kad jei na
riams statydint i medžiaga atpin
ga, tad ir patys darbininkai tu
ri pasitenkinti mažesne užmokes- 
nimi.

Nabašninko kūnas, kaip a- 
nųdien rašėme, tapo ,parvež
tas į Chicagų trečiadienio ry
tų, 2 Gruodžio. T*a pačių dienų 
jis tapo' pašarvotas kunigų 
Marijonų vienuolijos bendra
me kambaryje. Knigbts ofCo- 
lumbus 3(12 Tarybų atsiuntė 
brangti ir gražų gyvų gėlių 
vainikų.

Septintų valandų vakare tė
vų Marijonų viršininkas, a- 
sistuojamas kun. P. Vaitukai
čio ir t. Julijono Kazako iš 
Aušros Vartų bažnyčios su 
procesija atėjo ten, kur. na- 
bašmnkas buvo pašarvotas. 
-Čia pribuvo netik draugai-vie- 
nuoliai, bet ir kunigai: A. 
Skrypko ir I. Albavieius. Di
delė žmonių minia ir Austos 
mpkyklos vaikai stovėjo ties 
vienuolynu. Po trumpo išly
dėjimo giesmių kūnas tapo iš
neštas ir procesija ėmė siū
buoti lėtai eidama į bažnyčią 
per Oakley avė. ir 23-rd place.

Bažnyčia prisirinko pilna 
žmonių. Kai-kuriems nebuvo 
vietos nei atsisėsti. Pastačius 
kūną ties altorium prasidėjo 
gedulingieji mišparai. Po jų 
kun. P. Bučys pasakė pamok
slą. ' Po pamokslui atgiedota 
Salve Regina ir Viešpaties A- 
ngelas. Tuomi užsibaigė pir
mutinės 'dienos pamaldos 8:30 
vakare.^ ," z '

Buvo 30 kunigų.

Ketvirtadieni je, 9 Gruodžio, 
pirmutinės gedulingos Mišios 
buvo .6 vai., antros ' 8 vai. 
trečios 9 vai. Truputį po de
šimtai iš zakrastijos* išėjo 30 
kunigų; paskui juo«s subdija- 
kono pareigas einąs kun. Ur
ba, fb.jakojio kun. A. Balins- 
kas ir celebransąs tėvas F. 
Kudirka. Knigbts of Colum- 
bus deputacija su Chicagos 
apskričio Grand Knight prv- 
šakvje pribuvo taip-gi.

Vargonininkų choras p. Po
ciaus garbingai vedamas pasi
dalindamas su dvasiškija pa
giedojo pirmąjį nokturną ir 
liaudės. Po to buvo Mišios ir 
Chicagos Lietuvių kunigų 
Nestorius-žilplaukL kun.A. IV 
traitis pasakę jausmingą pil
ną gražaus turinio'pamokslą. 
Paminėjęs nabašninko darbus, 
vargus ir nuopelnus, pamoks- 
ninkųs ypatingai pažymėjo 
tikėjimą ir jo reikalų žmogui, 
prirodydamas tų didžiųjų da
bartinių mokslininkų pavyz
džiais. Pamokslininkas su jais 
pats pasipažįsta, nes daug sa
vo laiko pašvenčia tiems pa
tiems, kaip ir jie, tikslams.

Pilna bažnyčia žmonių.z

Po pamokslui' tapo nuimta 
nuo karsto kunigystės kieli- 
kas, stula ir nhšolas, o jų vie
toje padėtas Kolumbo Vyčių’ 
vainikas. Įspūdingas Libera 
su pilnu vilties Tn Paradisum 
atgiedoti dvylikos vyrų artis
tų vargęnininkų užbaigė tų 
dalį apeigų. Žmonių nuo ry
to ^ki pusei po dvylikos buvo 
pilna bažnyčia. Mišių laikuf
sunku buvo gauti vietos, ir 
statiems. Pamaldų pertrauka

įvyko pusi* po dvylikai. js
Truputį prieš antrų vėl su

sirinko į bažnyčių kunigai, se
serys ir šiaip žmonės. Gi< 
dant Benedictus kūnas tapo 
išlydėtas į šv. .Kazimiero ka
pines lygiai 2:00 po pietų. 
Dvidešimts automobilių sekė 
lavonų.
Gražus kun. A. Skrypko pa 

mokslas.

'Graudžiai suskambėjo kapi
nių varpas tiems automobi
liams prisiartinant prie kapi
nių. Procesija nuo vartų nu
sitiesė iki Serafinų šeimynos ] 
loto kapinėse. Nabašninkui 
esant Ysistentu šv. Kryžiaus 
parapijoje kun. A. Skrypko - 
jbu tuomet buvo klebonu. Jis 
ir vėliau likosi jo draugu. Jis 
taif)-gi gyvųjų vardu atsisvei 
kino su nųbašninku ir nabaš
ninko vardu Su gyvaisiais.
Šv. Kryžiaus klebonas visngs 
met yra iškalbingas, šiuo at
veju prie protingo turinio prisi 
dėjo ir gražus gilus jausmas. 
Vienas žmogelis, kurs pra
džioje pamokslo ištarė vieną 
nepriderančių paskalų, pamo
kslo pabaigoje apsiverkė;

Įdėję kūnų į duobę, užvožę, 
konkųetinės skrynios viršų 
ant grabo, užbėrę žemių, nu
budę palydovai sugiedojo, 
kaip tat paprasta Lietuvoje, 
Viešpaties Angelas ir gryŽ 
į miestų apie ketvirtą.valandą*

Amžinų Atsilsį duok kun. 
Pranciškaus dusiai, Viešpa-
r-------------------------- -----

\ PRAŠO GELBĖTI. ■

Lietuvos ųžrubežinių reika
lų ministerija gavo nuo Puns
ko ir Seinų parapijų gyvento
jų didelį^pundą raštų su tūk
stančiais parašų, - prašančnj 
gelbėti juos iš Lenkų okupuo
tos ir duoti teisės gyvento- 
jains prisidėti prie Lietuvos 
valstybės.'

Prie raštų yra pridėtas ka
raliaus Zigmanto dokumen
tas, kuriuo Punsko parapijoj 
įsakoma visur bažnyčiose var
toti Lietuvių kalbų

B<\ to,-prisiųsta daugybė 
skundų iš neutralės juostos 
(zonos), kiįr Lenkai baisiai 
plėšia lietuvius.

V
LENKŲ KOMISIJA VIL

NIUJE.

Eltos Tel. agentūra prane
ša, kad Lapkr. 1 d. iš Varša- 
vos į Vilnių atvyko Lenkų po
litikos komisija: Niedzialkow< 
ski, Maciejewič, JT dyk, Balin- 
ski ir kt.

ORAS. — Šiandie apsiniau
kę; rytoj, gal, bus gražus oi.

PINIGU KURSAS.
——...... 11

Svetimų šalių pinigų vertė, mai
nant nemažiau $25,000, Gruodžio . 
9 buvo tokia panai Merehanta TM- 
a n and Ttust Co.:
Anglijos sterlingų svarui - $3.44 
Prancūzijos šimtui frankų 5.8* 
Italijos šimtui Jirų
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių

X
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Pergalėto) ų Sąjunga

b

Tautų Sąjungos suvažiavi
me Genevoje įvyko nemažas 
trukšmas. Iš Sąjungos išstojo 
Argentinos respublika, kuri 
viena iš pirmutinių buvo įs
tojusi taikos konferencijos me
tu. Argentina išėjo iš Sąjun
gos pamačius, jog Sąjunga 
nėra Tautų Sąjunga, bet nu
galėjusių Vokietiją viešpatijų 
sąjunga. Kitaip tariant, yra 
tik vienų kelių galingųjų vieš
patijų unija, paremta imperi- 
jalistiniais tikslais.

Argentinos delegatai Sąjun
gos suvažiavimo pradžioje pa
davė keletą reikalavinnj ir 
pataisymų Sąjungos^ patvarky
me.

Pareikalavo, kad Sąjbngon 
butų priimtos visos savisto- 
vės pripažintos viešpatijos, 
katros išreiškia norą prigu
lėti, ar jos butų talkininkų ša
lininkės, ar priešininkės.

Toliaus pareikalavo, kad 
Sąjungos suvažiavime butų 
reprezentuojamos ir visos ma
žosios tautos, pasiskelbusios 
nepriklausomomis.

Pasiųlė suvažiavimui, kad 
Tautų Sąjungos tarybon na
rius skirtij suvažiavimas, ir 
kad kiekviena viešpatija ta
ryboje butų reprezentuojama.

Talkininkų pergalėtojų Są
jungai tie Argentinos reikala
vimai pasirodė perdaug demo- 
kratingi. Jei jie butų išpildyti, 
ko gera, Paryžius su Londo
nu Veikiai netektų kontrolės 
Sąjungoje. Ir kada tas įvyk- 

~tų, pakenktų tų viešpatijų 
. imperijaiistiniams ir niilitari-
* niąms siekiams.

Todėl tuos Argentinos rei
kalavimus ir pasiųlyinus su
važiavimo komisija tiesiog 

' pametė gurban. Pamanyta, 
kad talkininkų diplomatai pa
mokysią ir. Argentiną taip, 
kaiįT šokdina kitas visas ma;
žesniąsias7 viešpatijas.

Tečiaus dalgis atatiko ak
menį. Argentina pranešė, kad 
ji labjaus žiūrinti teisybės,

. kaip talkininkų reikalų.
Argentinos delegacijos pir- 

' alininkas, padavęs išėjimo iš 
..Sąjungos dokumentą su važi a- 

vimo prezidentui, pasakė daug 
karčios tiesos apie tą Tautų 
Sąjungą ir pat į suvažiavimą. 
Jis pareiškė^ kad patsai suva
žiavimas nededa Sąjungai 
stiprių pamatų, bet tik saugo
ja ir gina pergalėtojų reikalus. 
Suvažiavimas nepasidarbuoju 
įvykinti taiką pasaulyj, bet 
laiką eikvoja tuštiems klausi
mams rišti — kaip panaikinti 
giltinės epidemiją Lenkijoje,

Kai-kuriuose Lietuvių laik
raščiuose jau patilpo žinių, 
buk Lietuvos Valdžia yra su
tikusi ant primesto Lietu
viams plebiscito, kaip Vilniu
je, taip ir visame Vilniaus ap
skrityje. lš tos priežasties jau 
rašomi straipsniai, kuriuose 
apgailestaujama Lietuvos Vai 
džios politika (“Sandara” 
No. 44. “Protestuokime ir 
ginkimės). ,

Tuo tarpu iš paskelbtų ofi- 
cijaliai žinių yra vien tik te
žinoma, jog Lietuvos Valdžia 
yra pareiškusi Tautų Sąjun
gai, kad jeigu jau kalbėti a- 
pie pravedimą Lietuvos Ry
tuose plebiscito, tai reikia 
nutarti, kad toksai plebiscitas 
turės būti padarytas ir į pie
tus nuo Curzono-Polko lini
jos tose vietose, kur Lietuvių 
bus pakelta '’pretensija; to
liaus, kad į rytus nuo šios li
nijos negali būti plebiscito 
toj Lietuvos Įtytų dalyj, ku
ri yra į šiaurę nuo demarka
cijos linijos, ant kurios buvo 
sutikę patys Lenkai, Spalio 
7 dieną, š. m., būtent Merki
nė- Varena-Bastunai Slobodka, 
atsisakydami nuo visos teri
torijos į šiaurę nuo šios lini
jos, o tuomet ir nuo Vilniaus 
ir jo apskričio ir pagaliaus 
jog delei plebiscito pravedi- 
mo , reikalinga, kad Lietuva 
butų de jure pripažinta, kai
po nepriklausoma valstybė.

Tokios tat buvo Lietuvos 
Valdžios pastatytos sąlygos. 
Iki tos sąlygos nebus išpildy
tos, negali būti kalbos apie 
plebiscitą. Negalima klausti 
gyventojų, ar jie nori prigulė
ti prię Lenkijos, kuri yra visų

kia pirmiausia, kad visos val
stybės, kurios yra Tautų Są
jungoj, pripažintų de jure

ginti Lietuvos valstybės rei
kalus. Sutvirtinimui jų vals
tybinio nusistatymo, reikalin
ga leisti laikraštis, skleisti 
įvairus atsišaukimai, ' siųsti 
agitatoriai. Tokiai agitacijai 
skleisti Lenkų okupuotoj Lie-Lietuvą, kaipo nepriklauso

mą valstybę. Toksai pripaži- tuvoj reikalinga lėšų ir tai 
nimas reikia turėti ir iš Su-
vienytų Valstijų Valdžios, ku
ri nors oficijaliai priė Tautų 
Sąjungos nepriguli, liet daug 
nusveria visuose tos Sąjungos 
nusprendimuose. Pagaliaus 
prie šios Tautų Sąjungos lig- 
šiol nepriklauso musų kaimy
nės valstybės, kaip Rusija, 
Vokietija, Latvija, kurių bal
sai, kaipo musų kaimynų, tu
rėtų būti ir-gi svarbus.

Tokius tat naujus klausi
mus priseina išrišti, jeigu jau 
norima kalbėti apie Tautų 
Sąjungos nusprendimą pildy
mą. Savaime suprantama, jog 
Zeligowskio karuomenė, pir
miausia, tur būt iš Lietuvos 
iškraustyta, o tuo tarpu dar 
šiandien ji tebesėdi Vilniuje ir 
Tautui Sąjungos karuomenė, 
jau žadėjusi nuvykti Vilniun, 
dar lig-šiol tebelaukia, kuo
met Lietuvių karuomenė ga
lutinai išvys iš Vilniaus tą 
užsilikusį' Vilniuje “Lenkų 
poną ’ ’.

Tokiu budu iki plebiscito 
dar tolimas galas ir šiandien 
priseina kreipti visą domę į 
tinkamą Lietuvos reikalų nu
švietimą, į agitaciją tarp pa
čių Lietuvos Rytų gyventojų. 
Reikia varyti darbas ne tik 
šioj Lietuvos pusėj, kame nė
ra Lenkų, bet ir anoj pusėj, 
kame sėdi Zeligowskis. Tok
sai agitacijos darbas ypač 
svarbus Lenkų okupuotoj Lie 
tuvoje? Lenkai pasigyrė, jog 
asignavę yra' šiam agitacijos

tuoj, neatidėliojant, nes jau 
Lenkai agituoja ir net gyrėsi 
turį tam tikslui pinigų. Lie
tuviai negali pasilikti su sa
vo darbu užpakalyje ir todėl 
d-ro Alseikos darbas tur būt 
plačiai paremiamas. Jis renka 
aukas, kad sukėlus pačių Vil
niaus apskričio valstiečių .su
sipratimą, kad sutvirtinus jų 
nusimanymą, jog jie privalo 
dėties ne su Lenkų dvarinin
kais, bet su Lietuvos liaudi
mi, kuri stoja ir už jų pačių 
reikalus.^

Liet. Inf. Biuras

"Š IS - T A S".
Irliandija ir Lietuvla.

Katalikiškoji Irliandija-tai

eisiu skyrių ir tapo advokaj 
tu.

Ačiū gabumui ir nepapras- 
am pasisekimui bylose, O’

Connell’is pralobo. Kaipo tur- 
uolis, jisai sutvėrė “Katalikų 

bendrovę”, kuri išsiplatino 
po visą Irliandiją ir sutraukė 
savyje didelį kapitalą. Už savo 
nepaprastą veiklumą apšauk
tas revoliucijonierium, z jisai 
1824-m. buvo patrauktas teis
man, bet, neprirodžius jam 
kaltės, išteisintus.

1828 metais išrinktas į An
glų parlamentą, O’Connell’is 
nesutiko prisiekti tenai pagal 
protestantų apeigas, to delei 
neįleistas užimti vietos, kurią 
užėmė, dviem metam praėjus, 
kuomet lrliandijos katali
kams suteikta šiokia tokia 
liuosybė.

Anglų parlani. O’Connellis 
turėjo didelę įtekinę. Ačiū 
jam, Airiai gavo teisės būti 
valdininkais miestų valdybose, 
o jisai išrinktas “Lord-Majo- 
ru” Dublino miesto. Vėliau, 

drąsų pareikalavimą ats-

Z

valstybių pripažinta, kaipo darbui dvidešimts milijonų
nepriklausoma ir priimta į 
Tautij Sąjungą, ar prie Lie
tuvos, kurios laikinoji Val
džia yra Kaune, nes toksai 
paklausimas lengvai gali bū
ti iškreipta^ ir gyventojų su
prastas šiajp, ai- jie nori pri
gulėti prie nepriklausomos 
Lenkijos ar vėl grįžti prie 
senosios Rusijos, prie bolševi
kų arba prie Vokiečiui Atsa
kymas ant šiaip pastatyto 
klausimo gali išeiti tik Len
kijos naudai.

Todėl, jeigu norima, kad

Savo lenkiškų markių. Tam 
darbui reikia paaukoti kiek 
ir Amerikos Lietuvių dolierių.

Atvykęs Amerikon iš pat 
Vilniaus d-ras D. Alseika y- 
ra suteikęs Unksmių žinių 
būtent, kad persikėlus Lietu
vos Valdžiai Vilniun, dar 
prieš ateisint Zeligow,skiui, 
Vilniuje įvykęs iš vietos Ry
tų Lietuvos Valstiečių suva
žiavimas, kuriame dalyvavę 
valstiečiai iš tolymų nuo 
Vilniaus kaimų ir kurie nors

antroji Europos Lietuva. Kaip 
Lietuviai iki 1795 m. po Len
kų “broliškąja” globa, ar iki 
1905 m. po Rusų nagu, nega 
lėdami,ačiu Lenkų teisių liku
čiams, iki 1861-1864 nei gimna 
nazijas išeiti, gyveno baudžiau 
įlinkais, vergais savo tėvynė
je, taip lyginai prašalinus An
glų valdžiai 1800 m. Airių 
parlamentą ir Šv. Patriko sa
los piliečiai be jokių, galima 
sakyti, žmogaus teisių aima
navo po Anglų jungu.

Jiems nebuvo leista balsuo
ti susirinkimuose, jie neturėjo 
teisės, būti suvienytosios Bri
tanijos parlamento atstovais, 
negi kaip ir mes Lietuviai po 
Lenkų ir Rusų nagu užimti 
savo Tėvynėje, kad ir mažiau- 

t~sios, civilės ar kariškos vie
telės. Kaipo katalikus, Anglų 
valdžia spaudė juos dar ir už 
tikybą, taip kad kas, norėjo iš
auklėti vaikus katalikų tiky
boje, tiems prisieidavo siųsti 
juos svetur, dėlto, kad einan
tieji mokslą tėvynėje buvo 
verčiami į protestantus.žodžiu 
tariant, štai jau antras amžius 
kaip Irliandijoje virte verda 
trys dideli klausimai: Tiky
bos, autonomijos ir žemės 
klausimas. Skyrius tame, kad 
Airiams lemta buvo ankščiau, ir yra pamiršę Lietuvių kal- 

kur nors butų plebiscitas, rei- Į bą, bet tvirtai yra pasiryžę ^neo11 Lietuviams pradėti liuo- 
sybės judėjimą. •

Šitas judėjimas prasidėjo 
4821 m., kuomet Lordų (didi
kų ponų) Butas atmetė suma
nymą palengvinti lrliandijos 
katalikų padėjimą. Susitvėrusi 
tuomet bendrovė ‘White Boys’ 
(baltųjų berniokų) gerai už
pylė už kailio didžturčiams 
protestantams. Tosios draugi
jos narius pavadinta baltai
siais berniokais, kadangi- jie, 
kad nebūti pažintais ir nepa
tekti į dvarponių nagus, užsi
dengdavo veidus baltomis 
skarelėmis. Patėmytina, kad 
lrliandijos dvarponiai didikai, 
tąi svetimas Anglų protestan
tų gaivalas, kaip kad Vokie
čiai dvarininkai “Latviams” 
ar Lenkai Lietuviams.

“Baltiijų berniokų” kovota 
su dvarponiais be jokio pasi
gailėjimo, o naktyje pastaty
tieji narai palei vieno ar kito 
didiko namus, reiškė mirties 
bausmę. Ir tik po 8 metų sun
kios nuolatinės kovos prieita 
prie to, kad 1829 m. Anglų 
parlamentas priėmė sumany
mą palengvinti lrliandijos ka
talikų padėjimą.

Įžymesniu veikėju tolymes- 
.nėj kovoje už liuosybę buvo 
Danielius O’Connell’is, gimęs 
1785 m., auklėtinis Jezavitų 
kolegijos Prancūzijoje. Jisai 
vietoj stoti į kunigus, baigė

kaip patvarkyti prekybą opi- 
juino ir Įt.

Vietoje rimtai ir skubiai 
pagalvoti apie sudraudimą 
Lenkų už jų imperijalistinius 
siekius, .suvažiavimas raliuo
ja, kelia ovacijas, kuomet pa
kyla kalbėt; Lenkas pijanis- 
tas Pa<lerewski. Šitas praneša 
suvažiavimui, kad Lenkija 
“norinti taikos. Bet nekuo- 
met nešitjikysianti, jei taika 
butų Lenkams negarbinga. 
Delegatai ir vėl raliuoja pia
nistui. Tarytum, kokiam teat
re.

Ar tai tokia Sąjunga gali 
vadinties Tautų Sąjunga ir 
ar ji gali kfj gera duoti pa
sauliui, ypač baisiai nukentė
jusioms mažesnėms tautoms?

Visa tai pramatė Argenti
na. Ir todėl jos vyriausybė, 
siųzdama delegatus suvažiavi- 
man, įgaliojo juos paduoti 
pataisymų Sąjungoje. Jei tie 
pataisymai butų atmesti, išeiti 
iš Sąjungos.
Suvažiavimas nepriėmė svei

kų ir teisiųgų patarimų. Ar
gentina pametė pergalėtojų 
Sąjungą.

Yra žinių, kad ar kartais 
Argentinos nepaseks ir kitos 
viešpatijos. Tuomet iš Tautų 
Sąjungos
grobai.

IŠ LIETUVOS.

Telšiai. Žemaičiai pradeda 
ruoštis karan su Lenkais, Bet 
visa svarsto šaltai — išlėto. 
Neapleisdann savo ūkių, kuom 
gali remia valdžią ir tikisi 
geros kloties.

Jau daugely miestelių yra 
Šaulių Sąjungos kuopų, ku
rios daboja kraštą nuo bet
varkės. Gynimo Komitetas 
renka aukų ir siunčia fron
tam Jau nemaž surinkta pir
štinių, kojinių, baltinių ir kit. 
Pavyzdžiui, Telšių apškr. Gy
nimo Komitetas šiomis dieno
mis turi į 20 pūdų vilnų, ku
rias greitu laiku suverps ir 
nuners pirštinių ir kojinių

Jau eina iri mobilizacija 
inteligentų. Šiandien pašaukė 
1901 metų, o ryt kitų. Kiti 
nebelaukdami niobi 1 izaei jos 
stoja savanoriais- Ypač tėvy
nės nelaimę atjaučia mėkslei- 
viai-gimnazistai. Jie ir aukas 
renka ir šauliais yra ir moko
si drauge, o kiti mokyklą ap
leidę į karo mokyklą stoja.

Šiomis dienomis Telšiuose 
atsidarė Žydų gimnazija 
“Javne”.

Musų tėvynė žengia į švie
są ir laisvę. Ji, be abejo, Die-

paliktų tik vieni'vui padedant, to ir pasieks.
P. S.

MIMM

uz
kirti lrliandijos įstatymus nuo 
Anglijos, O’Connellį suimta 
ir pasodinta kalėjimam Bet 
Lordų Butas panaikino teismo 
nusprendimą ir jis paliuosuo- 
tas.

Šisai vyras turėjo visą ką, 
kuo galima patraukti minias. 
Buvo tai žmogus augšto ūg
io, tvirto balso, geros iškal
bos ir begalo drąsus, tečiau 
nežiūrint viso to, O’Connell’is 
buvo šalininku ramios agita
cijos ir vengė riaušių.
Ugi metai nenustojančio dar

bo suardė galutinai jo sveika
tą. Kad šiek-tiek atsilsėti, ji
sai 1847 m. iškeliavo ieškoti 
sveikatos ir atsilsio lengves- 
niame Italijos ore, bet atvykęs 
Penovan čionai pasimirė, su
laukę 62 metų amžiaus.

O’Connell’ui mirus, toly- 
mesnėn Irliandų kovon už tei
ses ir laisvę stojo bendrovė 
“Sein-Feiners”. Tą sutvėrė 
Jonas 0’Mahoney. Atsidūręs 
Amerikoje jisai 1863 m. Chi 
cagos susirinkime buvo iš
rinktas prezidentu Irliandų 
respublikos. Surinkęs 6 mili
jonus dolierių, O’Malioney 
manė traukti kovon prieš Ang 
lūs, bet pabūgęs nepasisekimo 
atsisakė sumanymo. (Pab. bus 

Kun. K. Prapuolenis.
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VAIKUČIAMS KALEDI

DOVANELES
Betlejuus Stainelė No. 1....................................
BetlejauH Stainelė No. 2 ..............................
Betlejaus Stainelė No. 3 ...................................... ll
Santa Glaus ............................................................. 5|

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

Dovanų Dalintojams.
Turime įvairių gražių paveikslėlių Kalėdinių ir kil 

Ant užpakalio jų atspausdiname maldelės, ar linkėjimus 
kas nori. Imant 100-tais

Serija 114 parsiduoda po .................................. $1.00l
Serija 117 parsiduoda po ...................................... 1.001
Serija 118 parsiduoda po ........................ .............  50c. 1
Serija 121 parsiduoda po .................................. 60c.
Serija 124 parsiduoda po .......................... ........... 1.50
Serija 125 parsiduoda po ................................... 1.25
Serija 126 parsiduoda po ................................... 70c.
Serija 148 parsiduoda po ................................... 1.25.
Serija 108 parsiduoda po

Vieni šių paveikslėlių didumo 3x2, kiti 3i/2x2 ir truf>u^ 
dėsnių. Virš paduotas kainos yra 'paveikslėliai be spąt 
Su spauda bus po 25c. ant šimto brangiau.

Turime gražių atviručių su kalėdiniais vaizdeliais^
Kalėdų linkėjimams. “Draugo” ofise parsiduoda po 5c.l 
su prisiuntimu 8e. viena atvirutė.

Adresuokite:

“DRAUGAS” PUBL. CO.
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois.

MUZIKA
BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas. .

Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.
Mokinama Įvairių muzikos šakų. Užsirašyti galima bile kada.

3259 South Halsted Street Chicago, III.
Telefonas Boulevard 9244

COMPANY, I2.c
30-ta GRUODŽIO ir (VASARIO 9 

Iš New York o be jokių mainymu tiesiai j

BREMEN ir DANZIG
S. S. “SUSQUEHANNA”

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY INC.
Atsišaukite pas

CDAUSSENIUS & Co. Generaliai Pasažieriniai Agentai, 
100 North Da Šalie Street, Chicago, III.

Ereight Skyrius 120 Broadvvay New York i

II.

__ )

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU

LIBERTY BONDSUS

RED. ATSAKYMAI.

P-nui P. Mikolainiui Brook- 
lyn’o, N. Y. Mes dabar gau
name tiek daug oficijalių ap
linkraščių, kad maža belieka 
vietos saviems raštams. Todėl 
priversti esame ne besinaudo
ti privačių žmonių aplinkraš
čiais, nors juose ir labai daug 
meilės išreikšta tėvynei. To
dėl ir Tamistos rašto negalėsi
me talpinti.

P nui Pranui Žebrauskui. 
Bradley, III. Laikraštis netu 
ri teisės peikti pirklybos ir 
pramonės bendrovių. Jeigu 
kurios liętuviškos bendrovės 
apgarsinimų nerandi “Drau 
ge”, o pirksi jos Serų, tai ne
kaltink mus vėliau.

-------- 'I""'-.............. V.-

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
VAK. PA. 

Pittsburgh, Pa. 
Valdybos Antrašai:

J. P. Petraitis—pirmininkas.
J. Janauskas—vice-pirmininkas. 
J. W. Patckevich, nutarimų raš

tininkas.
J. Daukfiya—finansų raitininkas, 
B. W. Woshnef—iždininkas. 
Direktoriai :—S. Simanavičius, 

J. Pakrosnis,. S. Liutinskas, F 
Venslovas, J. Marcinkevich, P 
Bardzilauckas.

Ligonių direktoriai-J. Kybar 
tas, P. Marmokas. v

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

Baltic States Development Corporation
35 South Dearborn Str., Chicago, Illinois.

CUNARDLINE
Tiktai per » Dienas J

HAMBUR6A IR LIEPOdŲ
Per Anglija

S. S. AQUITANIA Gruodžio 14
Trečia Klasa kainuoja

Hamburgą....................$125.00
Liepoju ....................... $145.00
Pridedama $5.00 Karės Taxu.
Yra lokalia agentas .Tusų mieste. 

Nueik pas Ji.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ

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

I. VICTOR SHOE STORE
5 4719 S. Ashland Ąv. Chicago

MUMlmtviMMi'iBMėMMMM
Lietuvos Misijos Adresai: 257 Weat 71 str., New Vbrtį
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UVIAl AMERIKOJE.
JTERDAM, N. Y.

Jmiestelio Lietuviai gy- 
jeroje santaikoje ir vie- 
. Kiekvienas čia gyve-

Lietuvis duosniai au- 
tėvynės reikalams ir 

[asi pagelbėti savo bro- 
visąs pastangas dedan- 
kad apgynus tėvynės 

Į kiekvieną tėvynės

pranta tautos reikalus ir 
stengiasi, kiek jų jiegos lei
džia, dirbti tautos ir organi
zacijos labui. Bet turime ir 
nesusipratusių, kurie nenori 
priklausyti prie paminėtų or
ganizacijų. Negana, kad ne
priklauso, bet tankiai dar ir 
apšmeižia. Jiems matosi, kad 
jie labai gerai daro, nes ne
žino ir nesupranta, kaip bran
gios ir naudingos jos Lietu-

r dmomi
Priminė tų ir moksleiviams, 
kurie gana' gerai su jomis su
sipažinę. Paskui pasakė, kad 
Chicagk labai didelis miestas, 
nes vienų dienų išėjęs namo 
sugryžta tik trečion dienon. 
'Laukiau kada pasakys, ko iš
ėjęs per dienas ir naktis ieš
ko, bet nepasakė. Spėju, kad 
ligonių. Neveltui sakė, kad 
gera kunigam1 gyventi, nes 
buvo užsiminęs ir apie fordus. 
Baigdamas sakė, kad bloga 
gyventi nemokant rašomosios 
Lie’tuvių kalbos. Todėl para
gino lankyti Lietuvių kalbos 
klesų. O kaip ^ykis bolševikai 
Lietuvių klesos ir nelanko. 
Vietoj Lietuvių, kai-kurie lan
ko Rusų.

Pertraukoje dainavo solistė 
iš Chicagos ir kita mergaitė 
skambino pijanų. Dainos gra
žiai išėjo. Moks. P. Česnulis 
su J.xPermenu gražiai padai
navo duetų. Ant galo'mokslei
vių choras padainavo dvi dai- 
ni ir po to prasidėjo šokiai 
bei įvairus žaidimai.

Bolševikas.

nutarė parinkti aukų ir paau-f|* 
koti 10 dol. iš kasos. Pasky- 

keturis žmones aukomsr< Paltie - Americar^win<
Paveldėtoj lai RU88IAN AMERICAN LDIE *Jūsų Akįsrinkti Cent rali joj ir apielinkėj; 

Centralijoj surinkta $141.50, 
Junction City ir Central City 
$84.7|). Dr. V. Kudirkos Drau
gystė aukojo 10 dol., viso la
bo $236.25.

Aukos iš Centralijos: A. Le
dynas 10,000, B. Ledynas 5.00, 
E. Dedynienė 3.00, Y. Dura 
ĮO.(M), M. Durienė 5.00, L Pe- 
tronaitė 10.00, A. Petronaitis' 
15.00, P. VVišniauskas 6.00, K. 
Zipkevfčia $10., W. Zinkevičia 
10.00, M. Ramonas 5.00, W. 
Povilauskas 5.00, M.Božis 1.00, 
A. Zinkevičienė 1.00, A. Bublis 
1.00, F. Adomaity 1.00, L. Bu- 
tautienė 2.00,1 I. Povilauskas 
2.00, S. Shinkus 3.00, S. Peri- 
kas 2.00, I. Kundrotas 1.00, S. 
Činskis 1.00,' S. Činskis 1.00, 
P. Kailis 1.00, W. Peri kas 1.- 
IX), A. Perijdenė 1.00, B. Beri
kus 1.00K W. Yankus 2.00, P. 
Pabeskis 1.00, Z. Klumbis 5.- 
00, K. Tiekus 1.00, Agota Tič- 
kienė 1.00, S. Tiekus 2.00, A. 
Keturakis 2.00, P. AVaitieku- 
nas 6.00, I. VVaisunas 1.00, S. 
Petraitis 50c. M. Rinkevičius
I. 00, K. Bakučionas 2.00, S. 
šarmukšnis 1.00, W. Kopūs
tas 1.00, Yusė Kopūstienė 1.00, 
A. Sakalauskas 2.00, S. Saka
lauskas 2.00, K. Mėrunienė L- 
00. /'

Aukos iš Junction City ir 
Central City: And. Poleikis 
$10.00, Motiejus Kiela $10.00, 
Ben. Yankauskas 5.00, Joe Poš 
kevičia 5.000, J. Puteikis 5.00,
J. Siinokaitis 5.00, J. benzinas 
5.00, Dom. Yuokša 5.00, K. 
Siinokaitis 5.00, Mine.Lukiertė 
5.00, J. Blažis 5.00’ Alex Ko
pūstas 5.00, Jur. Križinauskas 
3.00, W. PsicePka 1.00, J. Yijr- 

< unas 1.00, Leonia Poleikai-

Tiesus Pasaiierianis Patarnavimas ii

DANZIG ir LIEPOJAUS
Į NEW YORK ir sugrįžtant 

Del platesnių inlorntacijų kreipkitės |

A. E. Johnson & Co. Generaliai Pasažieriniai Agentai
42 Broadway, New York 
Arba musų autorizuoti agentai.

Gen. NORTHWESTERN Ofisas: Boston Ulock, Mlnneapolls, Minu.

Ar jos raudo
nos, vandenėtos 
ar užsidegę ? Ar 

' kenčiate nuo vai
kio, užaugu, nusil 

i pnlntų akių vo- 
į kų, Žvairunro, ar 
• kitų kokių akies 
j ligų? Jus nega- 

lite atidėti gydy
mų nes laikas yra brangus. iVe- 
toli visos akių ligos galima iš
gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo 
ilgiau Jus atidedate prideramų 
priežiūrų, tuo liga darosi aršes
nė ir tuo labiau jus esate pavo
jui liekant neregiu.

pas
mane uždyką

Daleiskit man išegzaminuo
ti jūsų akis be užmokesčio. Jei
gu aš gailu jums apgelbėti, aš 
taip ir sakysiu, jeigu negalėsiu 
aš lygiai atvij-ai ir tai pasaky
siu. Aš daleisiu jum pasinaudo
ti mano 23-jų metų patyrimu 
kaipo akių specialistu Ir mano 
gabumu išgydyme tūkstančių at 
sitikimų, kurtuose kiti buvo at
sisakę gydyti. Jus neprivalote 
daleisti daly tėti jūsų akis kitam, 
kaip tik okulistui augščlausiO' 
laipsnio, o tai aš jums galiu' su
teikti. Nedaleiskite trukumui 
pinigų jums kenkti. Mano kai
nos yra prieinamos ir meą galė
sime susitaikyti ant išmokėjimų

Nelaukite —- alsišau-
, kitu šiandien'
Tų dalykų neatidėliokite. Juo 

greičiau pradėsite gydymų, tuo 
greičiau pasveiksije. Jūsų akis 

( pačios nepasveiks, bet jos daro
si vis blogesnės. Tam tikras gy
dymas, ir tam tikri akiniai Išgy
dys jūsų akis jeigu tiktai pada
rysite į laikų.'Ateikite šiandien 
pasimatyti su manim. Išcgza-
minuosiu dykai.

Or.F.O.Carter
Specialistas Akių, Nosies 

ir Gerklės Ligų.
120 S. State St., 2 augštas 

Chicago, III.
Vai.: 9 iki 6; Nedėl. 10 iki 12'|

Vienas duris j šiaurę nuo 
Fair Krautuvės

■
Telefonas Boulevard 919» ‘ | uiitu n

DR. C. KASPUTISamsterdamiečiai atsilie- 
arbu ir gausiomis auko- viams yra. Yra kelios vyrų ir 

moterų pašelpos draugijos. 
Jos gana gražiai tarp savęs 
veikia ir šiokių tokių naudų 
turi, nieks joms negali prie- 
šinties. Tie patys veikėjai ir 
nariai didesnių organizaci
jų kuopose daugiausia dirba ir 
remia jas naudingais suma
nymais. Tie dalykai visiems 
Lietuviams yra naudingi.

Musų jaunimo tarpe ir-gi 
yra tokių, kurie niekur ne-

Garbė jielus už tai. 
aeitų’ mėnesį, kaip teko 

i, Lietuvos Šauliams su- 
$700.00, nežiūrint, kad 

pas mus bedarbė, 
rie progos noriu pažymėti 

£>v. Kaz. parap. chorų, kuri 
S. Rakauskas. Chorų 

apie 5(1, jaunų merginų 
inų, kurių tarpe ran- 

neblogų dainininkų. 
Lapkričio 13 d. choras su

lėti

lid

drengė kaukių (maskinį) ba- priklauso, ypač iš jaunesne
dalyvavo daug 

limo, pasipuošusio įvai- 
įhis drabužiais. Buvo paskir
ia 3 dovanos: pirma — įdo
miausiai pasipuošusiam, ar 
įasipuošusiai, antra—gražiau- 

' šiai ir trečia — prasčiausiai, 
žirnių dovanų gavo p-lė M. 
Bukauskaitė, antrų—ponia M. 
Šidlauskienė, trečių — p. B. 

[Kaupelis.
Pasilinksminimas tęsėsi iki 

vėlumai.
S. E. V., rašt.

kuriame

MAHANOY CITY, PA. 4 t

Mahanoyaus* Lietuviai iš- 
I naujo sukruto gelbėti Lietuvų 
)nuo užpludusių Lenkų, l’asi- 
idarbavus vietiniam L. Raud. 
Kryžiaus Kėni. skyriui, Liet. 
L.\P. bonų parduota už $1,- 

1250.014 ir surinkta aukų šau
tu va m £*$370.00.

Lietuvoj Šaulių Rėmėjų 37 
[kuopa taip-pat dirba, kiek ga
lėdama. Jau pasiuntė per L'e- 

ktuvos Misijų Lietuvos Šali
niams $102.55. Bet jauzdamies, 
kad ta auka yra permaža, tad 

'sumanė tam tikslui įrengti va
karų, kuris bus šeštadieny, 
Sausio 1 d., 1921 m., Norke- 
vičio svetainėje. Pradžioje bus* 
vaidinta dviejų aktų komedija 
“Piršlybos.” Po programos 
šokiai ir balius. Tų vakarų 
bus leidžiama laimykiui 40 
dol. auksu. Kviečiami visi ne 
tik vietiniai, bet ir apielinkių 
Lietuviai dalyvauti puikiame 
vakare, i

Visas pelnas skiriamas Lie
tuvos Šauliams. >

K. L.

sės kartos. Jie neperanato tų 
organizacijų ir draugijų ver
tės. Jie atšalę yra nuo Lietu
vių visuomenės. Nesuprasda
mi naudos iš priklausymo prie 
lietuviškų organizacijų, jie 
jas žemina, o plakasi prie 
svetimtaučių. Bet tokių ne- 
perdaugi,ausiai yra. Aplamai 
imant, šio miesto Lietuviai y- 
i'a gerokai susipratę. Ir juo 
bus didesnė vienybė, tuo bu
sime galingesni.

)Daytoniečiai nepamiršta ir 
savo brolių, sesučių Lietuvoj 
esančiųjų. Pirka L. L. P. bo
nus, deda aukas Lietuvos gy
nimui nuo užpuolikų bei kitais 
budais jų šelpia. Jie sako, mu
sų pagelba greit sutraškins 
Lenkų ; galybę ir Vilnius su 
Gedimino, kalnu kaip buvo, 
taip ir bus mus.

J. A. Tulauskas.

CLEVELAND, OHIO.

Clevelaildiečiai jau pradeda 
įsisiūbuoti rinkime aukų Lie
tuvos gynimui nuo užpludusių 
Lenkų. Eidami per namus 
aukų rinkėjai pasekmingai va
ro užsibrėžtąjį darbų. Aukoja
ir dr-jos, bet ne visos da laikė v 
savo susirinkimus. Jau surink
ta '$1,020.66. Iš draugijų dau
giausia aukojo Šv. P. M. Auš
ros Vartų moterų dr ja. Ji iš 
savo iždo patiesė visų šimtinę.

Valio moterys, aušrietes!
Pinigai, tūkstantis dolierių, 

jau pasiųsti Tautos I o , • in 
Liet. Šauliams, iš kur kog ra
čiausią pasiųsti Lietuvon Prcz. 
Stulginsko vardu.
Didžiausias bazaras ir fėrai!

DAYTON, OHIO.

Gal kai-kas mano, kad mu 
sų miestelio Lietuviai sttau 
džia sau rr nieko prakilnaus 
neveikia, arfia jei ir veikia, tai 
labai mažai. Bet taip many
damas apsiriktų. Daytono Lie 
tuviai taippat darbštus kaip ir 
kitur. Žinoma, nestoka ir ki
tokių. Visai blogos valios a 
bejoju ar yra. Vėliau gal duo
sis matyti.

Daytono Lietuvių tarpe yra 
ir pažangių, sąmoningų žmo
nių, kurie agituoja, kalbina 
dėties asmenis prie didžiųjų 
kataJikiškų organizacijų, nu 
rodo jų naudų ir t. t. ,

Pastebėsiu, kad šiais laikais 
gana sparčiai ahga organiza
cijų kuopos, k. a. S. L. R. 
K. A., Lietuvos Darbininkų 
Sųjungos, Lietuvos Vyčių 
jaunimo, Moterių Sų-gos, L. 
R. Kryžiaus rėmėjų skyrius ir 
k. Priklausantieji prie, tų 
draugijų žmonės aiškiai p

V AL P AR A ISO, IND.

Lapkr. 27 d. Valparaiso u- 
siversiteto L. M- L. draugija 
buvo surengus vakarėlį, ku
riame ir man teko būti. Ma
niau, kstdi tas vakarėlio bus 
vienas iš gražiausių, bet labai 
apsirikau.

Išėjus Lietuvių katalikų“ 
moksleivių būreliui ant estra 
dos ir užgiedojus Lietuvos 
įininų, bolševikai nusigando 
ir lig kų negera padarę sėdė 
jo kaip priklijuoti. Jie, turbut, 
manė, kad Lietuva, tėvynė mu 
sų yra tik vienų katalikų, o 
ne visos Lietuvos himnus. Pa
sirodo, kad Valparaiso univer
sitete yra tokių, “apsišvietu-

> 9

DENTISTAS *
3881 South Halsted Street

Valandos: 9—11 A. M.
I—5: 7—8 P. M.

ADVOKATAS
Ofisas Dldmlestyj:

29 South La Šalie Street.
Kambarls 824 

Telefonas: Central 6890

Tel. Drover 7042 i
Dr. C. VezelSs

METUVI8 DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.

Seredomls nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVENUE

arti 47-tos Gatvės

J. P?WAITCHES 
LAWYER

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

Nedėliotais 11 Iki 1.
.4509 S. Ashland Avė. Chicago, HL

Phone Yards 1053 i

Phone Seeley 7439
DR. I. M. FEINBERG

Gydo specialiai visokias vyrų ir 
moterų lytiškas ligas.

2401 Madlson St., kampas Wea- 
tem A v c., Chicago.

Valandos: 2—4 po piet: 7—9 vak.M  ------------------------- --- .L. K

______
Tel. Canal 8222
DR. C. K. CHERRYS

Lietuvis Dentistas
£2201 West 22-nd & So. Leavitt Sts.‘

Chicago.
^Valandos 9:30 A. M. to 12 N. 

1:00 P. M. to 8:00 P. M.

j Vakarais, 812 W. 33rd St. J
Telefonas: Yards 49S1 *

DR. S. BIEŽ1S.
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Tel. Canal 4222
Res. 8114 W. 42nd Street

Tel. McKlnley 4»88

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Perkelia ofisų t People Teatrų 

1616 W. 47th St. Tel. Boul. K 
Valandos: 1 Iki 3 po pietų. 6 Iki 

▼ak. Nedėl. 10 Iki 12 ryte. 
Res. 2914 W. 4Srd Street. 

Nuo ryto Iki piet.
Tel. McKinley 263

sių,” kaip jie save vadina, 
Lietuvių moksleivių, kad ne
supranta nei savo tautos him
no. Keno protu jie gyvena, 
sunku butų pasakyti.

Širdis kiek nurimo .sužino 
jus, kad yra iš Chicagos at 
važiavę du daktarai. Na, ma 
nau sau, jie tai jau pasakys 
kų nors gera. Vakaro vedėjui 
perstačius, tuojau vienas pa 
šoko, užbėgo aut estrados ir 
ėmė tampyties. Pradėjo kalbė
ti, bet niekas nesuprato apie 
kų kalbų, nes Viską sykiu 
maišė. Savo pažiūriu • žmo
nėms jis gal ir patiko'^ bet 
abejoju ar ir jie kų nors su
prato, kų daktaras norėjo pa
sakyti. Baigdamas kalbų tik 
aiškiui pasakė, kad reikia 
mesti senovės papročius, o 
tverti draugijų ir su jos pa- 
gelba mokinti žmones. Bet 
tam sumanymui jį& visgi ne
pritarė, ' z

Antras kalbėtojas <• už
siminė apie bulves, nes, ma
tyt, ir jard teko jas skuftl.

Lietuvių svetainėje, 6835 
Superior AVe., East, Tautos 
Fondo 22 skyrius ir L. Raud. 
Kryž. Rėmėjų 7 skyrius ren
gia bazarų. Prasidės Gruo
džio 12 d. ir trauksis iki Gruo
džio 19 d.

Brangus Lietuviai ir Lietu
vaites! Sujudo Lietuviai gel
bėti savo tėvynę visokiais bu
dais. Visi darbuojasi, kad nar
si mus karuomenė išgrūstų 
laukan visus plėšruosius Len
kus, kurie lenda mus žemeli ir 
plėšių gyventojus.

Clėvelando “Lietuviai iš ka 
talikiškų l'ondų ir draugijų su 
organizavę komjtet į visomis 
pastangomis renka aukas ir 
rengia didžiausį iiararų Lietu
vos gynimo Reikalams.

Kolektoriai eina pas vertel
gas prašydami bazarui dova 
nų. Labai melstunėm, kad 
kiekvienas kiek galėdamas tų 
atjaustų paaukodamas . sulig 
savo išgalės.

Dovanas galima padėti se
kančiose vietose: R. Žitkus, 
2012 St. Clair Avė , V. Štau- 
pas, 2120 St. Clai r Avė., J. A 
Brazis, 6710 įSuperior Avė., J^ 
P. Kvedaras, J. Jonuška Co., 
1029 K. 79th St.

Bazarų remia katalikai, ver
telgos. Tai-gi visiems (nums 
reikia prisidėti tokiam svar
biam reikale, kas tik kuo gali.

Visas jJėlnas eis Lietuvos 
gynimo ir šelpimo reikalams

Visus nuoširdžiai kviečia 
lankyti bazurų ir remti.

Tautos Fondo 22 .skyr. ir L 
Raud. Kryžiaus Rėrp. 7 skyr 

Komitetai

;ė 2.00, Petronėlė Poleikaitė 
1.00, J. Lukls 1.00, A. Benzi
nas 1.00, J. Klimavičia 1.00, S. 
Petkus 1.00, P. Hudzik 1.00, A. 
Barvidas 50c. S. Baranauskas 
5Pc, D. Bertha 50c., smulkių 
25c. Aukų rinkėjai: Joe Bla 
žis ir Alęx. Kopūstas, 215 E. 
Vermilion St., Centralia, III.

Aukas pasiuntėm Lietuvos 
Misijai į New Yo/kų.

Broliai ir sesutės! Gelbėki
me Lietuvą, kol dar ne vėlu. 
Mes negalim statyti savo krū
tinių, tai sudėkime bent savo

"dolierių tiems, kur kovoja 
prieš užpuolikus Lenkus, ku
rie įmuštų gimtąjį kraštų plė
šia ir nori mus pavergti.

Ignas Dura;
201 E. Macoupin St.., Cen-

EXTRA! Reikalingas bučeris: — 
Geram žmogui gera Vieia, pastovu“ 
darbas su geru pamokė jimų. Ap
šaukite tupjaus. Lithuanian Co-opera. 
tive Trading Corporation, 9th & So. 
Lincoln St., Waukegan, 111.

Tel. 497 Waukegan.
—■ 11 * _--------------------------------------------------------------- ----------

DO MfcĖLE MATrJOSAfTlFN ifc
Paieško savo vyro Jono Maitjošai- 

tis, kuris prapuolė 1 diena Gruodžio. 
Išėjo }. barber Shop apie 7 vai. va
kare ir negrjžo. Jis neturi dešines 
rankos nykščio. Jei kas apie jj kų 
žinotumėt praneškite Šiuo adresu: ,

Juozas Matjošadis
712 W. 17 Place Chicago, III.

Dr. I. E. MAKARAS
Lletuvys Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Mlchigan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 8:30 iki 8:30 vakare. 
Residenclja: 10588 Perry Avė., 

Tel. Pullman 842

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po num.

4729 So. Ashland Avenne 
Specijalistaa

DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ

Valandos nuo 10 ik) 12 išryto; nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 Iki 8:11 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1.

Telefonas Drezcl 2880

CĘNTRALIA, ILL.

Tel. Harrlson 6688
DR. L. C. BORLAND

209 S. State Str. Kanip. Adams 
Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10 
vai. iki 12 dienų.

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

Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 So. Halsted Street1 

Valandos: 1Č Iki 12 ryto; 1 Iki 4 i 
po piet. 6 iki 9 vakare.

Šita maža Lietuvių sodyba 
stoju į eilę ginti Liet. huo už 
puolikų Lenkų, šioj sodybo, 
yra viena dr-ja vardu Dr. V 
Kudirkos; narių tiiri'lD. Pra 
eitame nusirinkime vienbalsiai

tralia, III. l V
CICERO, IjūL.

Ketvirtadienyje, Lapkr. 25 
d., Šv. Antano par. svet. buvo 
prakalbos ir rinkliava Lietu- 
vęs gynimui.

Kalbėjo kuu. prof. Pr. Bu- 
eys, p. J. Karosas ir kun. H. 
J. Vaičiūnas.’ Šv. Grigaliaus 
choras padainųvo keletą dai
nelių. Grojd Šv. Antano pair. 
Iienas. Svetainė buvo pilna 
žmonių. x

Viena mergaitė 'aukojo net 
$200.00. , 1

Iš draugijų teko išgirsti, kad 
Liet. Vyčių 14-ta kuopa auko
jo $1,06.00, Šv. Grigaliaus gie- 
dorių dr-ja $25.00. Ar auko
jo kitos draugijos, neteko iš
girsti.

Viso tų vak&rų suaukota 
$2,154.10.

L. L. Paskolos bonų parduo
ta už kokius $600.00.

Tai kaip pasirodo malintieji 
tėvynę eiceriečiai!

Pr.

Paieškau gero ir teisingo vyro, ne- 
jannesnio kaip 35 ar 40 metų ir kad 
butų dirbęs ant didelių formų ir ži
notų gerai apie arklius ir mašinas 
ir kad butų gerrs darbininkas ir 
in>lėtų famių gyvenimą. Darbas ant 
visada žiema ir vasarų geram vyrui

Jeigu atsiras toks vyras lai atsi
šaukia šiuo adresų:

Juozas Baranauskus \
R. F. D. 2 Madison, Wis.

Parsiduoda groserne labai pigiai 
ir gteroj vietoj, ant bizniavo^ gatvės, 
visokių tautu apgyventa. .Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.
3121 So. Morgan St. Chicago.

ANT PARDAVIMO.
2 flatu mūrinis namas su baise- 

nientų, furnace šilumų, elektra. Rau
dos neša $80. Kaina $65000. Saukite

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

J. A. POŠKA 
4433 So. Campbell Avė. 

Tel. McKinley 5608

Telefoną* Pullman SMj
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 So. Mlchigan Avenne 

itmehųid, ni.
VAIANDO81 B ryto Iki B vakare. 

(Tel. Pullman 342 ir 8180.

«• -S
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Automobiliai I
i- - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - !
i Litui v uS GYNIMAS Š
O Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gynimų. ■ 

Žaibo greitumu reikia susisiekti, susinešti šit įvairiais ■ 
centrais. Geresnieji arkliai paimti “Geležiniam Vii- S 
kui.” Kaip žuviai vandens, taip Lietuvai reikia au- I 
tomobilių. jįjį

Amerikiečiai, šarvuodami “Geležinį Vilkų,’’ pirk- 
darni šautuvų, prisidėdami prie steigimo Perkūno ar- 5 
tilerijos ir Erelio oro laivyno, įtaisykite Lietuvos gy- B 
nėjams automobilių. ■

Lietuvoje geras automobilius kainuoja $1,000. A- 5 
merikiečiai, sudarinėkite tūkstantines', kablegramu at- | 
siųskite į Lietuvių Prekybos Bendrovę Kaune ir tų B 
pat dienų automobilius bus inteiktas nurodytai orga- B 
nizacijai. '

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

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių Lie- ■ 
tuvos gynimo organizacijai! v -V

Tame reikale susižinokite su B

Lithuanian Sales Corp.,
(LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĘ)

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

valėtų visose kolonijose Šitame reikale pasidarbuoti.

■
I

PILKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS n

Tel. Yardi 6866 Drover 8448
Dr. V. A. SZYMKEVICZ

Lietnvia Gydytojas, Chirurgas tr 
Aku še ras.

3203 S. Halsted St. Chicago.
Valandos: 10—18 IS ryto 1—8 Ir 
8—8 vakar* ,Ncd. 18—12 18. ryto.



Penktadieni^ Gruod. 10, 1

Visos kuopos prašomos pri
siųsti delegatus į tų svarbų 
.susirinkimų. ' Yra svarstymui 
daug 'dųlykų. Taip-gi bus 
mintiems melams, 
renkama nauja valdyba atei- 

Valdyba.

Šventa ^5/Vų* priedeiirlė yra 
prisidėti prie to prakilnaus 
darbo — rėmįmo vienintėlės 
Lietuvių angįitesnėf mokyklos. 
Kas atsilankys taft vakaran 
nebus užviltas, bet išsineš 
gražių 'įspūdžių.

Yra pakviesta gabus kalbė
tojai, kurie aiškins apie Šv? 
Kaž. Akademijos draugijų ir 
t. t. Bus atvaidinta labai juo-, 
kinga komedija “Laižybos.” 
Bus deklamacijų^-muzikos ir 
1.1. Laukiama skaitlingo town- 
oflakiečių atsilankymo.

Alumnė.

R11C A G 0.1 E
IŠ DIEVO APVEIZDOS 

PARAP.
TAUKISKOS ŠVENTES,

4-rių Veiksmų Drama
Šį gražų vaizdelį vaizdins L. Vyčių 4-ta Kuopa po vadovyste artisto J

Sekmadieny, Gruodžio 12, 1920
DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVET. 18 ta Galve ir Union

» Pradžia lygiai 8-ta vai.

[šeštadienis, Gruod: 11 d, 
r. Damazas.
Sekmadienis, Gruod. 12 d 

Donatas.

l.apkr. 14 d. Dievo Apveiz- 
dos No. 1 draugija buvo įren
gus vakarėlį. Pakviestas sykiu 
kun. J. Pužauskas pasakė pra 
kalbų nupiešdamas dabartini 
Lietuvos pildė j ilgų ir paprašė 
atsilankusių svečių kiek kas 
gali paaukoti 'tėvynės > kovai 
su užpuolikais Lenkais. Kun. 
J. Pužauskas ne tik gražiai 
kalbėjo, bet ir aukų davė $5. 
Kiti aukojo: J. Milkevičius 
ir K. Lendraitis ]w $6; L. 
Vaičiūnas su A. Butrimu po 
$2; J. Mikutis, T. Račiū
nas, S. Veličko, V. Geleužis, 
A. Jucius ir L. Norkus po 1 
dol. Viso, su smulkiomis, su
mesta $21.50.

Tilpusiame “Draugo” num. 
(Lapkr. 26 d.) surašė klaidin
gai išėjo viena pavardė :V. Sa- 
ponauskas turėjo būti V. Ste
ponavičius aukojo $15.00.

Rast. T' F. 31 sk.

5š DIEVb APVEIZDOS 
PARAP.

" Tautos Fondb 31 sk. ir L. 
Raud. Kr. Rėmėjų draugijų* .su
sirinkimas įvyką sekmadienyj, 
Gruodžio ,12 d., 2-ro vai. po pilp 
tų, Dięvo_Apv. parapijos mokyk
loje.

Turim apkalbėki ‘labai daug 
svarbių dalykų.

Taip-gi bus renkama yaldyba 
sekantiems metams. -

Visi nariai koskaitlingiaupią at- 
silankykit. «

, Valdyba.

GAL CHICAGO TURĖS PI 
NIGŲ DIRBTUVĘ.

š;i! pinigyno sekretorius 
Honsion padnodk sumanymų 
Clįicągdje įs|eįgti pinigams 
dirbtuvę. Su tuo sumanymu 
Hudai sutinka vietos banki-. 
lunkai. Sako, puikus sumany
mas ir reikia jį paremti.

Šis vaizdelis yra neapsakomai užimantis, <r 4-tos kuopos Vyčiai, galima 
tikrinti, tinkamai atvaizdins. Todėl užkviečiame visus smagiai ir naudingai pral 

ti vakarą. " z ' 4-tos Kuodos Vyčrai
Town of Lake 3 Gruodžio, 

1920 m., Peoples Teatre su
rinkta $2,100.01, namuose sn- 
kolektuota $2,477.19. Pinigai 
pasiųsti į Lietuvos Misijų, 
jop iždininkui Jonui Žiliui. /

Praeitoje paroje Cliicagoje 
pavogta 22. automobiliu. IŠ NORTH SIDE IŠ BRIGHTON PARK

Mi^to taryba pravedė pa
rėdymų, kuriuoni uždraudžia
ma suetabdŽiuš pagatviais 
laikyti automobilius vidumie- 
styf. Leidžiama automobi
liams stoyėti tik po viršutinių 
geležinkelių struktūra.

. Liet. Darb. Sąjungos 57 kp. 
priešmetinis susirinkimas bu$ 
sekmad., Gruodžio 12 d., tuojaus 
po pamaldij p&rapijinėj svetainėj. 
Visi nariai malonėkite pribūti, nes 
reikės rinkti nauja valdyba atei
nantiems 1921 metams. Apart, to, 
dar turime aptarti daug svarbių' 
reikalų. Atveskite ir naujų nariu. 

, ' " Valdyba.

Šiuomi pranešame, kad 
priešihetinis Lab. Sujungęs 6 
kuopos susirinkimas bus sek
madieny, Gruodžio 12 d., Šv. 
Mykolo parap. svetainėje, tuo
jau po pamaldų. Šitame susi
rinkime bus renkama kuopos 
valdyba 1921 m. ir svarstoma 
svarbus reikalai. Btfs išduota 
raportas iš buvusio Lab. Sų- 
jungos Seimo. -

Visi nariai nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti. Kurie /pasi
likę su mokesčiais, prašomi 
užsimokėti. x

Kviečiame podraug ateiti ir 
nepriklausančius prie L. S. 6 
kuopos. Broliai, seserys, pasi
gailėkime našlaičių, kurie 
vargsta svetimose prieglaudo
se. -Pastatykime jiems» prie
glaudų. Priklausyti' prie Lab. 
Sųjungos gali kiekvienas Lie
tuvis' katalikas ir katalikė; 
Mokestis nedidelė — tik 10c. 
Iriėnesiui. Tokių mokestį užsi
mokėti kas mėnuo gali ir pa
prasčiausias darbininkas. x 
.." z Valdyba

Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų 4 Skyrius Roseland, Ui.
* STATO SCENOJE

“DESENZANO MERGELE”
NED., GRUODŽIO 12 D., 1920 M. Chas. Strumil Svet., 107-ta ir Indiana Av. 
Pradžia 7 vai. vakare - įžanga 75c. ir $1.00

IŠ T0WN OF LAKE ŠirdingabJcviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaites atsilankyti į šį vakarą 
bus pirmą sykį statytas šis veikalas. Atlos Šv. Kazimiero Seserų auklėtinės.

? Kad sumažinti vogimų au
tomobilių, miesto taryba pa- 
rčdeĮSekvienam automobi
liais savininkui arba šoferiui 
tin-ęti tam tikrų policijos liu- 
dyijįįą su fotografija - savinin- 
kų firba šoferio.

Šv. Vincento Fer. draugija 
laikė priešmetinį susirinkimų, 
Gruodžio 5, 1920, kuriame 
svarstyta apie velykinę išpų- 
žintį. Pirmiausia raštininkas 
perskaitė paliudijimų nuo 
gerb. klebono, katrie nebuvo 
velykinės išpažinties. Atsiliepė 
Bondzinskis, kad reikia tą 
visa panaikinti ir katrie atli
kę išpažintį arba ne—yra ly
gus, o ne išbraukti iš draugi
jos nariai.Tų dalyką su dideliu 
džiaugsmu p< rėmė Povilas 
Jesudavičia. Draugas V. Pauk 
šta tam sumanymui buvo 
priešingai ir pasakė: “Tad tu
rim išmesti iŠ' konstitucijos'- 
tų parągrafų ir pertaisyti 
jų, nes dabar yra paragrafas, 
kad kožnas narys turi atlikti 
velykinę išpažintį firba apleis
ti dr-jų.” T^da A. Romonas 
prisipažino^kąd jau šeši metai 
kaip neina velykinės išpažin
ties, kad yra išsąpirkęs- vely
kines korteles, ir jeigu turės 
atlikti, tai verčiau apleis 
draugijų. Prie to da prisidėjo 
S. Mockevičia, prisipažinęs tų 
patį,' o sėdėdamas V. Grei
čius šnekėjo: “Sodoma ir Go- 
mora, tai yra pūtimas miglos 
tamsiems žmonėms, kaip iš
pažintis.” J.'Lešcinskis Residi 
pasakė, kad katalikus nešioja 
savo lupinėse ir išėjo pro duris 
burbėdamas.

Ant pat galo likusieji nu
tarė .sušaukti visus narius į 
metinį susirinkimų apsvarsty
mui, ar kožnas narys turi at
likti išpažintį, ar ne. Jeigu 
ne, tai tas paragrafas turi bū
ti prašalintas iš konstitucijos.

Labai liūdna girdėti tokius 
žodžius iš burnos narių pri
klausančių prie bažnytinės 
draugijos.

Ten Buvęs.

IŠ BRIDGEPORTO

MILDADr-ja šv. Jono Krikštytojo 
prie Šv. Jurgio,parapijos laikys 
priešmetinį susirinkimų sekmadie
ny^ Gruodžio 12 d. Visi nąriai 
kviečiami susirinkti,, nes turime 
aptarti daug svarbių dalykų, k. 
a. apie prieglaudos namą ir tei
kimo paramos tėvynei, Lietuvai.

Taip-gi pranešu, kad yra miręs 
dr-jos narys. Reikalas yra su
rinkti pomirtinę. Todėl visi dr-jos 
nariai pasistengkit ateiti į tą 
svarbių susirinkimą.

J. Sereika, rast:

S. D. LACHAWICZ
LIETUVYS GRABORIUS

3140 South Halsted Street Chicago, Illinois.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
' Scenon Statomi Puikus

Vodiviliai ir Knitamieji Paveikslai
Aktai mainomi sykius į sųvaite: 

Panedėliais, Seredoms, Ketvertais ir Subatoms. 
Nauji Paveikslai Kas Vakaras.

Įžanga: BALKONAS 17 centu, APAČIOJ 28 centai.

«
ų darbininkų ' Unija 
tiaąvo bendrovę ir įkū
rė nuosavų pijanų ir Vargonų 
difbtirvę^Sakoma, pigiau par- 
dųvinėsių pijantis.

LIETUVIS ADVOKATAS 
j Ofisas Didmlestyj ,
29 So. L* Šalie Street 

Kambaris 818* ' Te1. Central 3(84 
Valandas: 9 ryto iki 1 po piet

Protestantų dvasiškiai purei 
kalavo miesto majoro, kad 
nuėsto tarybos susirinkimai 
busų atidaromii su pasimeldi
mu, Majoras atsakė prieš tai 
•neko neturįs. Tegu sprendžia 
oatys tarybininkai.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

“Draugo” redakcijoje yra 
laiškas iš Telšių rašytas Juo
zui Liaugaudai, gyvenusiam 
Cicero, III. Meldžiame atsiimti 
arba atsiųsti savo dabartinį 
adresų.

Galvijų skėrdyklų darbinin 
kųį nepatenkinti teisėjo Al 
schuler nuosprendžiu, kuriuo 
mi pripažinta 5 puoš. bonusai 
Darbininkai tarės susirinki 
mų ir pakels protestų.

Didelis Kalėdinis
PASIRINKIMAS

Iš NORTH SIDES

Katalikiškų North Sidės dr- 
jų atstovi! susirinkimas įvyks 
pirmadieny, Gruodžio 43 d., 
7:30 vai. vakare, Šv. Mykolo 
parap.' svet. c

Šitas trečias atstovų susi
rinkimas šaukiamas reikale 
Lab. Sųj. vakaro? kuris bus- 
Sausio 23 d., 1921 m., Shoen- 
hofeno svet., kurio programa 
susidės iš prakalbų, dainų ir. 
^vaidinimo.

Ne visų dr-jų atstovai da turi 
paėmę bilietus. Sekančiame 
sustinkime turės paimti.

Komisija.

- , i LIKTUVTS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas Ir Gyvenimo vieta 
3252 South Halsted Street 

Ant vlrtons Vnlvereal State Baak 
Valandos nuo 10 iki 12 ryta: nuo 
l$t 4 po platų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 19 Iki i 
Telefoaae Tardė SM4

Laikrodžiai, laikrodelėj, žiedai deimantai ir kitokie duįktai x 
parduodame nebrangiau kaip ir kitur už tavora ufeikrlrtams. Tai- 
eorrfe laikrodžius 1 ir laikrodėlius, dirbame žiedu* Ir draugijom« 
ženklelius už prieinamos prekes. ' . ’ < į®

CHARLES K. KINDERIS
i LaikrodininkRs ,

4A12 South Ashland Avc. Telefonas Bdulevard »1M

x Federacijoj vakarui bilietų 
išanksto galima gauti:

CICERO, ILL. Šv,. Antano 
parap. klebonijoj, 15 ir 49 Ct. 
ir pas p. J. Mbckų, 1301 So. 
50 CL •

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
se, 3349 So. Halsted St. ir pas 
Federacijos skyrio valdybų. >

WEST SIDEJĘ, '^Drauge” 
ofise, 2334 So. Oakley Avė., 
Metropolitan State banke, 
kampas 22 ir Leavitt gatvių ir 
pas Federacijos skyrio valdy

Miesto tarybos policrnonai 
pareikalavo 1921 metais padi
dinti jiems užmokesnį 25 nuoš

Sveikumo • komisijonierius 
Dr. Robertson pranešė, kad 
1921 m. jo departamentui rei
ksią $870,000 daugiau išlaidų, 
kaip šįmet, taigi $2,362,69^

Tel. RandoljAu 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
Ofisas vldurmiestyj 

AHSOCIATION BLDG.
La Šalie St.

Valandos/9 ryto iki 5 po pie 
Pagedėliais ikf S vakara. 

Nadėliomls ofisas uždarytas.

NEPAPRASTA PROGA
£ Me3 esame priversti atiduoti už Storage Charges 3£ ' įįj Dvidešimts niusų aukščiausios rųšies Victorolas verta* S
~ BBjjW IbU 1111 4300.00 už taip žema kaina kaip I3S.00, Ir dar s 
= ESI* duosime dykai 12 pasirinkimui rekordų ir 200 adatų. S
= ■jaĖįiŠįj Dauguma iš tų mažinu yra naujos Ir garantuotos ant S 
S iSS Dešimts metų. Norint žinoti geruma, reikia jas m*- S

K/* JyU. Nepraleiskite šios progos jų nemate. nes tikrai £ 
= ” Hfl gailesites, nes tai gal vienas tokis atsitikimas gy- 3
- In venime. Atsiminkite tiktai |SS.O* ui augštos rųšies S
H — IH kvarantuota Victorol*.. Mes taippat turime parduoti S
E ------ / I Dešimts tikros skuros tapestry Parlor Setus, šie ae- S
s 11 Į tai yra nauji gr naujausios mados. Mes parduosime S
3 ** Į juos už pirma paslulijlm* nežiūrint koks jis butij. £
3 Storage Kaina ne# mums vieta yra reikalinga. Jums apsimokės at- 3 
S Tiktai $35.00 važtuoti nežiūrint kur Jus gyvenate. Prfat&tymas Dy- £ S • . /'kai, mioste Ir apielinkėj, taip-pat siunčiame C; O. D. 3
3 Atdara kasdiena iki'9 vai. vakare. Nedėldiomis fluo 8 iš ryto Iki 4 —
£ po pietų. Liberty Bondsus priimame. =
= NATIONAL STORAGE CO? 202$ S. Ashland Ava. Cor. fDth St. S
uiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiniiiiiiii

TERORO

Kaunas. — Antras Lietuvių be
laisvių ešelonas atvyko iš Lenkų 
belaisvių stovyklos Vadovicuose į 
Baltstogę. Apie 20 karininkų, ne
galėdami pakelti nežmoniško Len
kų apsiėjimo, pabėgo iš Baltsto
gės ir pusnuogi,-išbadavę atvyko 
į Kauną. Jie visai apleisti, aptai
syti tik senais skarmalais. '

Nuo Vadovieų ligi Baltstogės 7| 
diemy juos vežė iiždarytuose va- 
gotruoge\ nei karto iš jų neišleiz- 
dami ir duodami per dieną viso 
maisto pusę svaro duonos.

Baltstogėje Lenkai ’su.manė pa- 
da'tyti "karantiną”, nors musų 
vyriausybė visai to iš jų nerei-, 
kalavor- Jų "karantinas” tikra 
žmoųių žhdymo' įstaiga. Išmaudė 
karštoj pirtyj, uždarė veik pus
nuogius žmones į vasaros, barakus, 
kur daug tuojaus susirgo pląučjų 
uždegimu.

Iš 500 išvažiavusių iš Vadovieų 
belaisvių arti 100 jap mirę.

IŠ WEST SIDES
Prnktlkaoja M metai « 

Ofisu $14$ So. Morgan St. 
KertA $$-ro SL, Chicago, m.

SPECIJALISTAS 
Metorlžkų. Vyriškų, taipgi ehro- 

allkų Ilgų.
•TISO VALANDOS: Nuo 1$ ryto 
tkl B po $t«tų, nuo $ Iki $ valan
da vakaro.
Nodėllomla nuo 9 Iki t po plot.

Gruodžio 4 d. vakare p-no 
Jaukščio svet. buvo v "West 
Sidės Lietuvių kųrp. susirinki
mą^. Kovki su gyvenimo bran
gumų, nutarta kogreičiausia 
steigti valdomųjų daigtų krau
tuvę t— “bučernę”. Išrinkta 
krautuvės vedėjas, direktoriai* 
taip-gi pastovi draugijos vak 
dyba.

Sukėlimui reikalingo kapi
talo, kiekvienas-narys įmoka 
50 dol. Lig šiol užsirašė 43j 
nariai. Sekantis susirinkimas 
bus šeštadieny, ll^rnod. p-no 
Jaukščio'svet.

Korespondentas.

pverytvbm by fiimjfare dodses nnd doportmonf store* - . ’

T0WN OF LAKE
BRIGHTON PARKE, 'pas 

p. R. Andrebunų, 4452 So. 
Fairfield Avė. ir Fėd. skyrio 
pirm. p. J. Petraitį, 4324 So. 
Campbell Avė. /

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

Rengimo Komisija.

LANDCR SPRING net) co. 
- Vbtfc -nmžąm - Chl<MfĮ»Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų skyrius rengia vienų 
iš puikiausių vak"arų su įdo
mia programa sekmadieny, 
Gruodžio 12 d^ zš. m., Eli>- 
šiaus svet., 4600 So. Wood 
gaivių, \7:00 vai. vakare. Į- 
žanga nebrangi. Programų 
išpildys Šv. Kazimiero Vie
nuolyno auklėtinės. Dauguma 
jau matė jų nepaprastus ga
bumus, kurias išlavino ga
biausia rezisorė. gerb. sesuo 
M. įSkolastika, dabartinė Viė- 
nuolyno perdėtinė.

Tai-gi, townoflak iečiai i A iš 
kitu Chicagos kolonijų, nepra
leiskit progos. Pelnas eis Vie- 

.nuolyno naudai. - x

PRANEŠIMAS!
Pranešu savo draugams ir visiems kastumenams 

kad persikėliau i'nauja vieta po nūm. 3327 So. 
Halsted Street. Užlaikau laikrodžius, žiedus ir kitas 
auksines gražnas. Turiu gramafon^ ir rekordų. Lai
kau rdigiiinius daiktus k. t. rožančius ir tt.PRANEŠIMAS A. PETRATIS S, FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
— Mortgage Bank
REAL ESTATE—INSURANCE

European American Bureau
Slonėta Ptnl«wi, Parthyrtte

lAlvnkortea —
NOTARUUAAS

J. WENCKUS
Laikrodininkas

Daimontai, Laikrodžiai'ir Grafo<»s Pa 

taisau gerai už labai prieinama kaina

Siuomi pranenun visoms L. 
y. Chicagos 'Apskričio kuo
poms, kad priešmėtinis Aps
kričio susirinkimas įvyks sek
madieny, 12 d. š. ni, Šv. Kry
žiaus par» svety-dygiai 2-rų 
vai. po pietų.

BIZNIERIAI GARSINKITE^

“DRAUGE.”


