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Lietuvos Valdžia Reikalauja i Plebiscitą Vilniuje 
— 

Mokesčiuose Kol-kas Nebus 
Palengvinimų 

Pakeliami Balsai prieš 
Varžymą Ateivijos 

Kongrese Nurodomi Japonų 
Nerimavimai 

VOKIETIJOS ARMIJA BUS 
OFICIERŲ ARMIJA. 

\ 

TAM TIKSLUI STEIGIA
MOS AKADEMIJOS. 

NEBUS MOKESČIŲ ĮSTA 
TYMO REVIZIJOS. 

TUŠTI JAPONŲ GRUMOJI 
MAI. 

LIETUVAI GRŪMOJA 
BOLŠEVIKAI. 

Nereikia perdaug; bauginties , 
ateivija. 

Taip sakoma kongrese. 

Washington, Gr. 10. -*- Se
nato finansinis rejjmblikonų 
narių komitetas vakar po kon 
ferencijos pranešė, kad kol-
kas negalima sumažinti mo
kesčiu už įplaukas ir mokes
čių įstatymo reviziją, daryti 
kol-kas šiandie butu neparan
kus daiktas. 

Tas pat nutarta ' ir žemes
niojo buito finansinio komit 
to, Pasato****, kad či'fvjt armi
joje negalima užsiimti peržiū
rėti mokesčių įstatymo. 

Prieš paduotą ateivija su
varžyti bilių žemesniajam bu
te smarkiai pasipriešino atei
vijos reikalų komiteto mažu
ma narių. Ypač tą bilių smer
kė atstovas Sabath iš Illinois 
valstijos ir atstovas Siegel iš 
New Yorko. 

Kaip tas, taip kitas parei
škė, jog ateivija ir šiandie pa
kaktinai suvaržyta. Reikia tik 
pildyti gyvuojantį įstatymą, 
kad gauti geistinų pasekmių. 

Įvairus raportai apie mili
jonus 'ateivių, žadančių atke
liauti į Suv. Valstijas, tai tik 
viena iliuzija. Tos žrhios ne
paremtos ofieijaliai. Todėl 
jomis nėra ko remties. 

ANGLIJOS KABINETAS 
PRIEŠINGAS AIRIŲ NUSI 

STATYMUI. 

Washington, G r. 10. — Va
kar žemesniajam kongreso bu
te aptariant Japonų klausimą, 
atstovas Kabn iš Califomijos, 
militarinio komiteto pirminin
kas, kalbėdamas pažymėjo, 
kad Amerika tikisi išvengti 
karo. Bet jei Japonų publicis
tai, politikai, agitatoriai ir 
demagogai tikrai nori karo su 
Suv. Valstijomis, jie galės tą 
tikslą atsiekti. I r tuomet karą 
pakels ne Amerika, bet Japo
nija. 

4 * Pasaul is" sakė jis, " d a r 
nesenai įsitikino, kad mes ne-
sididžiuojamės V karais. Bet 
taippat ir nebijome pakilti ka-
ran, jei kas mus jin verčia." 

Kahn laikosi numonės, jog 
karas tarp abiejij šalių atei
tyje yra galimas. Kad apsi
drausti njflo to karo ir galimų 
blogų pasekmių, Suv. Valsti
joms būtinai reikalingas vi
satinio militarinio'' lavinimo 
nusistatymas. 

ŠAUDOMA BELGŲ PARLA 
MENTE. 

Turi but atšaukta Airių res
publika. 

v 

Londonas, Gr. 19. — Angli
jos ministerių kabinetas Gruo
džio 8 aptarė Airijos padėji
mą ir kun. O'Flanagano pa
klausimą, ką Anglija mano 
daryti Airijos kkusime, ko
kias taikos sąlygas mano pa
duoti Airijai. 

Kabinetas nusprendė neatsa 
kyti į tą paklausimą. Vietojo 
to paskelbė, kad Airiai pir
miausia turi atšaukti respub
likos gyvavimą ir pertraukti 
žudymus Anglų policijos ir 
kareivių. t 

Be to, kabinetas pareiškė, 
kad žmogžudžiai negalį lauk
ti jokios' amnestijos: I r tik 
kuomet bus pertrauktos žmo
gžudystės, tuomet Anglija pa
galvosianti rimtai apįe susi
taikymą su Airija 

Brusselis, Belgija, G r. 10.— 
Praeitą trečiadienį parlamen
to žemesniajam bute vienas 
buvęs kareivis paleido tris šū
vius į pirmininko tribūną. Pa
kilo pasiauba. Bet niekas ne
sužeistas. 

Kareivis sakėsi išbuvęs ke«-
turis metus Vokiečių nelaisvė
je ir sugryžęs negalįs prisi
šaukti valdžios pagelbos. 

NUŽUDYTA 30 M0R0SŲ. 

. .Manila, Filipinų salos, G r. 
10. — Sulų salose prieš vals-
tijinę policiją pakilo gyvento
jai, vadinami Moros. Pakilo 
del to, kad jiems buvo liepia
ma siųsti mokyklosna savo 
vaikus. 

Smarkiam susirėmime 
žudyta 30 Morosų. 

nu-

KROATAI PLENUOJA RE
VOLIUCIJĄ. 

Vienna, Gr. 9. — Gauta ži
nių, kad Jugoslavijos valdy-
man pavesti Kroatai rengiasi 
pakelti revoliuciją. 

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

Berlynas, Gmod. 10. - -
Pradėjus ateinančio Sausio 1 
diena Vekietija turės nuola
tinės armijos tik 100,000 vy
rų. Tas sutiks su Versailleso 
taikos sutarties sąlygomis. Te 
čiau ta annija nebus n pap
rastų kareivių, bet kuone iš 
vienų oficierų. Reiškia, Vo
kietija savo armiją nori pa
kelti ant augščiausio milita
rinio laipsnio. Norima padą-
rvti, kad kitos tokios armi-
jos nesirastų visam pasaulyj. 

Augštos išlaidos. 
Armijos sąmata, kuri grei

tai Reichstago bus aptariama, 
paduota 5 milijardai markių. 

Pinu karo prie kaizerio 
Vokietijos armijai ir karo lai
vynui per įmetus buvo išlei
džiama daugiausia vienas mi
lijardas markių. 

1913 metais kiekvienas ar
mijos vyras, inėmus ir ofi-
cWrus, per metus Vokietijai 
atsieidavo 1,085 markės. A-
teinančiais metais 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 
cento. v* 

Militarinės akademijos. 
Visus savo kareivius Vo

kietija paduos tokiam lavini
mui, kokį gali gauti tik oficie-
rai. 

Buvusios militarinės akade
mijos padidinamos ir įstei
giamos naujos ir kareiviai 
siunčiami į militarinius kur
sus jau šiandie. 

Naujos akademijom įstei
giamos prie didesniųjų uni
versitetų. Kareiviai ten turės 
mokinties ir laikyti reikalin
gus kvotimus paskirtais lai
kotarpiais. 
Instruktoriai parinktiniausi, 

kokius, tik gali turėti Vokie
tija. 

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

Radikalai priešginiauja. 
Tiems visiems valdžios su

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

J ie sako, kad jei vyriausy
bei pavyksią pravesti tokias 
milžiniškas išlaidas armijos 
reikalams, tuomet jie mėgin
sią organizuoti darbininkų 
miliciją ir š i ta pakreipti ko-
voh prieš vyriausybės ruo
šiamą armiją. 

Sako, negalima? daiktas, 
dėti* tiek pinigo armijai, kuo
met Vokietijos gyventojai 
velka baisų skurdą. 

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 but siunčiama į Vilniaus 
plotus plebiscito reikalais. 

-'Tautų Sąjunga ar kas ki
tas negali mųs apdrausti nuo 
bolševikų/' pasakė Voldema
ras. 

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

-'Bolševikai sutraukia skait 
lingą karuomenę arti Polocko 
ir Maskvos ir pienuoja Lietu
voje jsteigti sovietinę respub
liką. 

"Ir jei mes sutiksime pri 
imti talkininkų karuomenę, ar kalavimą. 
Tautų Sąjunga mus apsau 
gos? 

'-Mūsų nuomonė, kad kuo
met Sąjunga debatuoja tuo 
klausimu, sovietų karuomenė 
užims mūsų šalį." 

TAUTU SĄJUNGOS TA
RYBA ATMETĖ LIETUVOS 

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

Tuomet kas gyvas Lietuvo
je pakėlė protestus prieš ple
biscitą ir siuntimą internaci-
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 aštuoniems mėnesiams. 

Nežinia tad ką taryba atsa
kys Lietuvai į pastarąjį rei-

Suv. Valstijų pasiuntinys 
Rumunijoj, Serbijoj ir Bulga
rijoj, €h . Vopicka iš Chicago, 
vakar pasiuntė savo rezigna-
vimo raštą prezidentui Wil-
sonui. Serganti jo žmona. Ne
galįs gryžti į Balkanus. 

ITALIJA SĄRYŠYJE SU 
JUGOSLAVIJA. 

Rymas, G r. 9. — Čia turi
ma žinių, kad Italija su Ju
goslavija ne tik pilnai susi
taikė Adriatikos pakraščių 
klausime, bet dar padarusios 
slaptą militarinį apsiginimo 
sąryšį. 

Pasekmėje Italija Jugosla
vijai paskolina pusantro mi
lijardo lirų. 

IŠ DARBO LAUKO. 
Nutarė sumažinti užmokesnius 

darbininkams. 
r 

Boston, Mass., Gr. 10. — Nau
josios Anglijos ir New Yorko val
stijos audiminių kompanijų at
stovai susirinkę čia nusprendė 
22 Yz nuos. sumažinti darbinin- J 
kajtns užmokesnį. 

Sumažintoji užmokesnis palie
sianti apie 300,000 darbininkų. 

Audeklų išdirbėjai sako, kad 
kuomet tas busią padaryta, tai 
darbininkams visvien paliksianti 
užmokesnis tokia, kokia buvus 
pirm vienerių metų, arba kuone 
dvigubai, kaip yra buvę 1915 me
tais. ' 

Užmokesnio sumažinimo, sako, 
reikalauja abeinieji išdirbę jų rei
kalai. Nes Jie augstomis kainomis 
negalį parduoti audeklų ir gelum
bių. Gi kuomet niekas neperka, 
tuomet ir patiems darbininkams 
yra blogiau. 

Toliaus jis pasakė, kad tame 
klausime neturįs jokių^ oficijalių 
žinių. • Ir todėl negalįs išreikšti 
jokios nuomonės tuo klausimu. 

Bus uždaryta išdirbystė medžio. 

Pine Bluff, Ark., Gr. 10. — 
Long Bell Lumber kompanija 
pranešė, kad rytoj, ji uždaro vi
sas čia savo įstaigas. 600 darbi
ninkų neteks darbo. 

10 nuoš. mažesnė užmokesnis. 

Knoiville, Tenn., Gr. 10. — Te-
nessee Copper kompanija ir Di-
cktown Sulpur, Copper & k 
ron kompanija paskelbė sumaži
nančios darbininkams užmokesnį 
10 nuos. *, 

Dar nepranešta darbininkanis. 
New York, Gr. 10. — "The U-

ca" prezidentas Golden, nugirdęs 
apie pasiketinjmą sumažinti dar
bininkams užmokesnio visose au-
diminėse pasakė, kad darbininkai 
turėsią sugryžti tuo pačiu tiltu, 
kurį buvo perėję. y 

Uždaromos geležinkelio dirbtu
vės. 

s 
Toledo, O., Gr. 10. — Cia Gruo

džio 16 uždaromos New York Cen-
tral geležinkelio kompanijos dirb-
tuvėSj 

Sumažinami užmokesniai. 

Rochester, N. Y., Gr. 10. —Na-
nited Textile" VVorkers of Ameri- "j mų s ta tymo darbininkams sujna-

žinami užmokesniai. 
Kon traktoriai sako, kad jei na

mams statydinti medžiaga atpin
ga, tad ir patys darbininkai tu
ri pasitenkinti mažesne užmokes-
nimi. , 

Nabašninko kūnas, kaip a-
nądien rašėme, tapo parvež
tas į Chicagą trečiadienio ry
tą, 2 Gruodžio. Ta pačią dieną 
jis tapo pašarvotas kunigų 
Marijonų vienuolijos bendra
me kambaryje. Kniglits of Co-
lumbus 302 Taryba atsiuntė 
brangų ir gražų gyvų gėlių 
vainiką. 

8eptintą valandą 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-
bašninkas buvo pašarvotas. 
Čia pribuvo netik draugai vie
nuoliai, bet ir kunigai: A. 
Skrypko ir I. Albavičius. Di
delė žmonių minia. i r Aušros 
mokyklos vaikai stovėjo ties 
vienuolynu. Po trumpo išly
dėjimo giesmių kūnas tapo išr 
neštas ir procesija ėmė siū
buoti lėtai eidama i bažrivčia 
per Oakley ave. ir 23-rd place. 

Bažnyčia prisirinko pilna 
žmonių. Kai-kuriems nebuvo 
vietos nei atsisėsti. Pastačius 
kūną tie> 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. 

įvyko pusė po dvylikai. 
Truputį prieš antrą vel su

sirinko į bažnyčią kunigai, se
serys ir šiaip žmonės. Gie-j 
dant Benedictus kūnas tapo ' 
išlydėtas į šv. Kazimiero ka
pines lygiai 2:00 po pietų. 
Dvidešimts automobilių sekė 
lavoną. 

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 asistentu šv. Kryžiaus 
parapijoje kun. A. Skrypko 
jau tuomet buvo klebonu. J i s 
ir vėliau likosi jo draugu. J is 
taip-gi gyvųjų vardu atsisvei
kino su nabaiįninku ir nabaš
ninko vardu su gyvaisiais 
&v. Kryžiaus klebonas visuo
met yra iškalbingas, šiuo at
veju prie protingo turinio prisi 
dėjo ir gražus gilus jausmas. 
Vienas žmogelis, kurs pra
džioje pamokslo ištarė vieną 
nepriderančią paskalą, pamo
kslo pabaigoje apsiverkė. 

Įdėję kūną į duobe, užvože 
konkretinės skrynios viršų 
ant grabo, užbėrę žemių, nu- > 
liudę palydovai sugiedojo, 
kaip ta t paprasta Lietuvoje, 
Viešpaties Angelas ir gryžo 
į miestą apie ketvirtą valandą. 

Amžiną Atsilsį duok -kun. 
Pranciškaus dūšiai, Viešpa
tie. 

Buvo 30 kunigų. 

Ketvirtadienije, 9 Gruodžio, 
pirmutinės gedulingos Mišios 
buvo 6 vai., antros 8 vai. 
trečios 9 vai.- Truputį po de
šimtai iš zakrastijo*s išėjo 30 
kunigų; paskui juos subdija-
kono pareigas einąs kun. Ur
ba, dijakono kun. A. Balins-
kas ir celebransas tėvas F. 
Kudirka. Kniglits of Colum-
bus deputacija su Chicagos 
apskričio Grand Kniglit pry-
šakyje pribuvo taip-gi. -

Vargonininkų choras p. Po
ciaus garbingai vedamas pasi
dalindamas su dvasiški ja pa
giedojo pirmąjį nokturną ir 
liaudės. Po to buvo Mišios ir 
Chicagos Lietuvių kunigų 
Nestorius žilplaukis kun.A. Pe 
traitis pasakė .jausmingą pil
ną gražaus turinio pamokslą. 
Paminėjęs nabašninko darbus, 
vargus ir nuopelnus, pamoks-
ninkas ypatingai pažymėjo 
tikėjimą ir jo reikalą žmogui, 
prirodydamas tą 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. 

P o pamokslui tapo nuimta 
nuo karsto kunigystės kieli-
kas, stula ir mišolas, o jų vie
toje padėtas Kolumbo Vyčių 
vainikas. Įspūdingas Libera 
su pilnu vilties In Paradisum 
atgiedoti dvylikos vyrų artis
tų vargonininkų užbaigė tą 
dalį apeigų. Žmonių nuo ry
to iki pusei po dvylikos buvo 
pilna bažnyčia. Mišių laiku 
sunku buvo gauti vietos ir 
statiems, Tamaldų pertrauka 

PRAŠO GELBĖTI. 

Lietuvos, užrubežinių reika
lų ministerija gavo nuo Puns
ko ir Seinų parapijų gyvento
jų didelį pundą raštų su tūk
stančiais parašų, prašančių 
gelbėti juos iš Lenkų okupuo-
tės ir duoti teisės gyvento
jams prisidėti prie Lietuvos 
valstybės. 

Prie rastų yra pridėtas ka
raliaus Zigmanto dokumen
tas, kuriuo Punsko parapijoj 
įsakoma-*visur bažnyčiose var
toti Lietuvių kalbą 

Be to, prisiųsta daugybė 
skundų iš neutralės juostos 
(zonos), kur Lenkai baisiai 
plėšia Lietuvįus. 

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, Maciejewįč, Gdyk, Balin-
skl ir kt ; 

ORAS. — Šiandie apsiniau
kę; rytoj, gal, bus gražusfo-
ras. 

PINIGU HIRSAS. 
Svetimų Salių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Gruodžio 
9 buvo tokia pagal Merchants Lo-
a n a n d Trust C o . : 
Anglijos sterlingų svarui $3.44 
Prancūzijos šimtui frankų 5.87 
Italijos šimturMifų 5.52 
Vokietijos šimtui markių 1.36 
Lietuvos šimtui auksinų 1.3C 
Lenkijos, šimtui markių .20 
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ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje a r exprese "Mo-
ney Order" a rba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS'' PUBL. 00. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

Dėlei Plebiscito Lietuvos Rytuose. 

Pergalėtoj ų Sąiunga 
Tautų Sąjungos suvažiavi

me Genevoje įvyko nemažas 
t rukšmas. Is Sąjungos išstojo 
Argentinos respublika, kuri 
viena iš pirmutinių buvo įs
tojusi taikos konferencijos me
tu. Argentina išėjo iš Sąjun
gos pamačius, jog Sąjunga 
nėra Tautij Sąjunga, bet nu
galėjusių Vokietiją viešpatijų 
sąjunga. K i t a ip tar iant , y ra 
tik vienų kelių galingųjų vieš
patijų unija, paremta imperi-
jalistiniais tikslais. 

Argentinos delegatai Sąjun
gos suvažiavimo pradžioje im
davę keletą reikalavimų ir 
pataisymų Sąjungos pa tvarky 
uie. 

Pareikalavo, kad Sąjungon 
butų priimtos visos savi sto
vės pripažintos viešpatijos, 
katros išreiškia norą prigu
lėti, ar jos butų talkininkų ša
lininkės, a r priešininkės. 

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

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

Talkininkų pergalėtojų Są
jungai tie Argentinos reikala
vimai pasirodė perdaug demo-
kratingi . Je i jie butų išpildyti, 
ko gera, Paryžius su Londo
nu veikiai netektų kontrolės 
Sąjungoje. Ir kada tas įvyk
tų, pakenktų tų viešpatijų 
imper ia l i s t in iams i r militari-
niams siekiams. 

Todėl tuos Argentinos rei
kalavimus ir pasiųlymus su
važiavimo komisija tiesiog 
pametė gurban. Pamanyta , 
kad talkininkų diplomatai pa
mokysią ir Argentiną taip, 
kaip šokdina kitas visas ma
žesniąsias viešpatijas. 

Teeiaus dalgis a ta t iko ak
menį. Argentina pranešė, kad 
ji labjaus žiūrinti teisybės, 
kaip talkininkų reikalų. 

Argentinos delegacijos pir
mininkas, padavęs išėjimo iš 
Sąjungos dokumentą suvažia
vimo prezidentui, pasakė daug 
karčios tiesos apie tą Tautų 
Sąjungą ir patį suvažiavimą. 
J i s pareiškė, kad patsai suva
žiavimas nededa Sąjungai 
stiprių pamatų, bet tik saugo
ja ir gina pergalėtojų reikalus. 
Suvažiavimas nepasidarbuoja 
įvykinti taiką pasaulyj, bet 
laiką eikvoja tuštiems klausi
mams rišt i — kaip panaikinti 

Kai-kuriuose Lietuvių laik
raščiuose jau pat i lpo žinių, 
buk Lietuvos Valdžia y ra su
t ikusi an t primesto Lietu
viams plebiscito, k a i p Vilniu
je, t a ip i r visame Vilniaus ap
skrityje. I š tos priežasties jau 
rašomi straipsniai , kuriuose 
apgailestaujama Lietuvos Vai 
džios poli t ika ( " S a n d a r a " 
No. 44. " Protestuokime ir 
ginkimės) . 

Tuo t a rpu iš paskelbtų ofi-
cijaliai žinių y ra vien t ik te
žinoma, jog Lietuvos Valdžia 
yra pareiškusi Tautų Sąjun
gai, kad jeigu j au kalbėti a-
pie pravedimą Lietuvos Ry
tuose plebiscito, tai reikia 
nutar t i , kad toksai plebiscitas 
turės būt i padary tas i r į pie
tus nuo Curzono-Polko lini
jos tose vietose, ku r Lietuvių 
bus pakel ta pretensija; to
liaus, kad į ry tus nuo šios li
nijos negali būt i plebiscito 
toj Lietuvos Rytų dalyj, ku
ri y ra į š iaurę 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 i r pagaliaus 
j o g ^ i e l e i plebiscito pravedi-
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mo reikalinga, kad Lietuva 
butų de jure pripažinta, kai
po nepriklausoma valstybė. 

Tokios t a t buvo Lietuvos 
Valdžios pasta tytos sąlygos. 
Iki tos sąlygos nebus išpildy
tos, negali būti kalbos apie 
plebiscitą. Negalima klausti 
gyventojų, a r jie nori prigulė
ti prie Lenkijos, kur i yra visų 

kia pirmiausia, k a d visos val
stybės, kurios yra Tautų Są
jungoj, pripažintų de jure 
Lietuvą, kaipo nepriklauso
mą, valstybę. Toksai pripaži
nimas reikia tu rė t i ir iš Su 
vienytų Valstijų Valdžios, k u 
ri nors oficijaliai prie Tautų 
Sąjungos nepriguli , be t d a u g 
nusveria visuose tos Sąjungos 
nusprendimuose. Pagal iaus 
pr ie šios Tautų Sąjungos lig-
šiol nepriklauso mūsų kaimy
nės valstybės, ka ip Rusija, 
Vokietija, Latvija , kurių bal
sai, kaipo mūsų kaimynų, tu
rėtų būt i ir-gi svarbus. 

Tokius t a t naujus 'k laus i 
mus priseina išrišti , je igu jau 
norima kalbėt i apie Tautų 
Sąjungos nusprendimą pildy
mą. Savaime suprantama, jog 
Želigovskio karuomenė, pir
miausia, t u r bu t iš Lietuvos 
iškraustyta, o tuo t a rpu da r 
šiandien ji tebesėdi Vilniuje ir 
Tautų Sąjungos karuomenė, 
jau žadėjusi nuvykt i Vilniun, 
dar lig-šiol tebelaukia, kuo
met Lietuvių karuomenė ga
lutinai išvys iš Vilniaus tų 
užsilikusi Vilniuje " Lenkų 
poną". 

Tokiu būdu iki plebiscito 
da r tolimas galas i r šiandien 

T • priseina kreipt i visą domę į 
t inkamą Lietuvos reikalų nu
švietimą, į agitaciją t a r p pa
čių Lietuvos Rytų gyventojų. 
Reikia vary t i darbas ne tik 
šioj Lietuvos pusėj , kame nė
ra Lenkų, bet i r anoj pusėj , 
kame sėdi ZeHgowskis. Tok
sai agitacijos darbas ypač 
svarbus Lenkų okupuotoj Lie
tuvoje. Lenkai pasigyrė, jog 
asignavę yra šiam agitacijos 

ginti Lietuvos valstybės rei
kalus . Sutvi r t in imui jų vals
tybinio nusis tatymo, reikalin
ga leisti laikrašt is , skleisti 
įvairus atsišaukimai, siųsti 
agi tatoriai . Tokiai agitacijai 
skleisti Lenkų okupuotoj Lie
tuvoj re ikal inga lėšų i r ta i 
tuoj , neatidėliojant, nes jau 
Lenkai agi tuoja i r net gyrėsi 
turį t a m tikslui pinigų. Lie
tuviai negali pasil ikt i su sa
vo darbu užpakalyje i r todėl 
d-ro Alseikos da rbas tu r but 
plačiai paremiamas. J i s renka 
aukas , k a d sukėlus pačių Vil
niaus apskričio valstiečių su
sipratimą, kad sutvir t inus jų 
nusimanymą, jog jie privalo 
dėties ne su Lenkų dvarinin
kais, bet su Lietuvos liaudi
mi, kur i stoja i r už jų pačių 
reikalus. 

Liet. M. Biuras. 
* 

"ŠIS -- TAS". 
Ir l iandija i r Lietuva. 

valstybių pripažinta, kaipo darbui dvidešimts milijonų 
nepriklausoma ir pr i imta į 
Tautų Sąjungą, a r prie Lie
tuvos, kurios laikinoji Val
džia yra Kaune, nes toksai 
paklausimas lengvai gali bū
ti iškreiptas i r gyventojų su
prastas šiaip, a r jie nori pri
gulėti prie nepriklausomos 
Lenkijos a r vėl grįžti prie 
senosios Rusijos, prie bolševi
kų arba .prie Vokiečių. Atsa
kymas ant šiaip pasta tyto 
klausimo gali išeiti t ik Len
kijos naudai . 

Todėl, jeigu norima, kad 
kur nors butų plebiscitas, rei-

savo lenkiškų markių. Tara-1 

darbui reikia paaukot i 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 Zeligowskiui, 
Vilniuje įvykęs iš vietos Ry
tų Lietuvos Valstiečių suva
žiavimas, kuriame • dalyvavę 
valstiečiai iš tolymų nuo 
Vimiaus kaimų i r kur ie nors 
ir y ra pamiršę Lietuvių kal
bą, bet tv i r ta i y r a pasiryžę 

kaip pa tvarkyt i prekybą opi-
jumo ir tt. 

Vietoje r imta i ir skubiai 
pagalvoti apie sudraudimą 
Lenkų už jų imper ia l i s t in ius 
siekius, suvažiavimas raliuo
ja, kelia ovacijas, kuomet pa
kyla kalbėti Lenkas pijanis-
tas Paderewski. Šitas praneša 
suvažiavimui, kad Lenkija 
" n o r i n t i " taikos. Bet nekuo-
met nesitaikysianti, jei ta ika 
butų Lenkams negarbinga. 
Delegatai ir vėl raliuoja pija-
nistui. Tarytum, kokiam teat
re. 

Ar tai tokia Sąjunga gali 
vadinties Tautų Sąjunga ir 
ar j i gali k a gera duoti pa
sauliui, ypač baisiai nukentė
jusioms mažesnėms tautoms? 

Visa tai p ramatė Argenti
na. I r todėl jos vyriausybė, 
siųzdama delegatus ' suvažiavi-
man, įgaliojo juos paduoti 
pataisymų Sąjungoje. J e i t ie 
pataisymai butų atmesti , išeiti 
iš Sąjungos. 

Suvažiavimas nepriėmė svei
kų ir teisingų patarimų. Ar
gentina pametė pergalėtojų 
Sąjungą. , 

Yra žinių, kad a r kar ta i s 
Argentinos nepaseks ir kitos 
viešpatijos. Tuomet iš Tautų 

IŠ LIETUVOS. 

Telšiai. Žemaičiai pradeda 
ruoštis karan su Lenkais . Bet 
visa svarsto šal ta i — išlėto. 
Neapleisdami savo ūkių, kuom 
galį remia valdžią i r tikisi 
geros kloties. 

J a u daugely miestelių yra 
Šaulių Sąjungos kuopų, ku
rios daboja kraštą nuo bet
varkės. Gynimo Komitetas 
renka aukų i r siunčia fron
tam J a u nemaž sur inkta pir
štinių, kojinių, baltinių ir kit. 
Pavyzdžiui, Telšių apskr. Gy
nimo Komitetas šiomis dieno
mis tur i į 20 pūdų vilnų, ku
rias greitu laiku suverps ir 
nuners pirštinių ir kojinių. 

J a u eina i r mobilizacija 
inteligentų. Šiandien pašaukė 
1901 metų, o ryt kitų. Ki t i 
nebelaukdami mobilizacijos 
stoja savanoriais. Ypač tėvy
nės nelaimę atjaučia mokslei-
viai-gimnazistai. J i e ir aukas 
renka ir šauliais y ra ir moko
si drauge, o kiti mokyklą ap
leidę į karo mokyklą stoja. 

Šiomis dienomis Telšiuose 
ats idarė Žydų gimnazija 
" J a v n e " . 

Mūsų tėvynė žengia į švie
są ir laisvę. J i , be abejo, Die-

Sąjungos paliktų t ik v ien i ' vui padedant , to ir pasieks. 
šiltinės epidemiją Lenkijoje, grobai. / ( P. S. 

Katal ikiškoji Ir l iandija-tai 
antroji Europos Lietuva. K a i p 
Lietuviai ik i 1795 m. po Len
kų "b ro l i šką j a ' ' globa, a r iki 
1905 m. po Rusų nagu, nega-
lėdami,ačiu Lenkų teisių liku
čiams, iki 1861-1864 nei gimna 
nazijas išeiti, gyveno baudžiau 
ainkais, vergais savo tėvynė
je, ta ip lyginai prašal inus An
glų valdžiai 1800 m. Airių 
parlamentą i r Šv. Pa t r iko sa
los piliečiai be jokių, galima 
sakyti , žmogaus teisių aima
navo po Anglų jungu. 

J i ems nebuvo leista balsuo
ti susirinkimuose, j ie neturėjo 
teisės būt i suvienytosios Bri
tanijos par lamento atstovais, 
negi ka ip ir mes Lietuviai po 
^enkų i r Rusų nagu užimti 
savo Tėvynėje, kad ir mažiau
sios, civilės a r kar iškos vie
telės. Kaipo katal ikus, Anglų 
valdžia spaudė juos d a r i r už 
tikybą, ta ip kad kas norėjo iš
auklėt i vaikus kata l ikų tiky
boje, t iems prisieidavo, siųsti 
juos svetur, dėlto, kad einan
tieji mokslą tėvynėje buvo 
verčiami į protestantus.Žodžiu 
tar iant , štai j a u an t ras amžius 
ka ip Irl iandijoje vir te verda 
t rys dideli k lausimai : Tiky
bos, autonomijos i r Žemės 
klausimas. Skyrius tame, kad 
Air iams lemta buvo ankščiau 
negu Lietuviams pradė t i liuo-
sybės judėjimą. 

Šitas judėjimas prasidėjo 
1821 m., kuomet Lordų (didi
kų ponų) Butas atmetė suma
nymą palengvinti Ir l iandijos 
katalikų padėjimą. Susitvėrusi 
tuomet bendrovė ' W h i t e Roys ' 
(baltųjų berniokų) gerai už
pylė už kailio didžturčiams-
protestantams. Tosios draugi
jos nar ius pavad in ta baltai
siais berniokais, kadangi jie, 
kad nebūti pažintais i r nepa
tekt i j . dvarponių nagus, užsi
dengdavo Veidus baltomis 
skarelėmis. Patėmyt ina , kad 
Irliandijos dvarponiai didikai , 
ta i svetimas Anglų protestan
tų gaivalas, ka ip k a d Vokie
č ia i ' dvar ininkai " Latv iams " 
a r Lenkai Lietuviams. 

" B a l t r ų bern iokų" kovota 
su dvarponiais be jokio pasi
gailėjimo, o naktyje pastaty
tieji na ra i palei vieno a r kito 
d id iko namus,, reiškė mirties 
bausmę. I r t ik po 8 metų sun
kios nuolatinės kovos priei ta 
prie to, kad 1829 m. Anglų 
parlamentas priėmė sumany
mą palengvinti Irl iandijos ka
talikų padėjimą. 

Įžymesniu veikėju tolymes-
nėj kovoje už liuosybę buvo 
Danielius O'Connelf'is, gimęs 
1785 m., auklėtinis Jeaavitu 
kolegijos Prancūzijoje. J isa i 
vietoj stoti į kunigus, baigė 

teisių skyrių i r tapo advoka
tu . 

Ačiū gabumui i r #nepaprast 
t am pasisekimui bylose, O'-
Connell'is pralobo. Kaipo tur
tuolis, jisai sutvėrė "Ka t a l i kų 
bendrovę" , kur i išsiplatino 
po visą I r l iandi ja i r su t raukė 
savyje didelį kapitalą. Už savo 
nepaprastą veiklumą apšauk
tas revoUucijoaieriura, j isai 
1824* m. buvo pa t r auk tas teis
man, bet, neprirodžius jam 
kaltės, išteisintas. 

1828 metais i š r inktas į An
glų parlamentą, O'ConneiTis 
nesutiko pris iekt i tenai pagal 
protestantų apeigas, to dėlei 
neįleistas užimti vietos, kurią 
užėmė, dviem metam praėjus, 
kuomet Irl iandijos katali
kams suteikta šiokia tokia 
• i "L • 

liuosybe. 
Anglų par lam. O'Connellis 

turėjo didelę įtekmę. Ačiū 
jam, Air ia i gavo teisės būti 
valdininkais miestų valdybose, 
o jisai išr inktas "Lord-Majo-
r u " Dublino miesto. 'Vėliau, 
už drąsų pareikalavimą ats
kir t i Irl iandijos įs ta tymus nuo 
Angli5os, O'Connellį suimta 
ir pasodinta kalėjiman. Bet 
Lordų Butas panaikino teismo 
nusprendimą ir jis paliuosuo-
tas. 

Šisai vyras turėjo visą ką, 
kuo gal ima pa t raukt i minias. 
Buvo ta i žmogus augšto ūg
io, tv i r to balso, geros iškal
bos i r begalo drąsus, tečiau 
nežiūrint viso to, O'Connell ' is 
buvo šalininku ramios agita
cijos i r vengė riaušių. 

Ilgi metai nenustojančio dar
bo suardė galutinai jo sveika
tą. K a d šiek-tiek atsilsėti, ji
sai 1847 m. iškeliavo ieškoti 
sveikatos i r atsilsio lengves-
niame Italijos ore, bet a tvykęs 
Penovan čionai pasimirė, su
laukę 62 metų amžiaus. f,#fr 

O'Connell 'ui mirus, toly-
mesnėn Ir l iandų kovon už tei
ses i r laisvę stojo bendrovė 
" Sei n-Feiners ' \ Tą sutvėrė 
Jonas O 'Mahoney . Atsidūręs 
Amerikoje jisaį 1863 m. Chi-
cagos susirinkime buvo iš
r inktas prezidentu Irl iandų 
respublikos. Surinkęs 6 mili
jonus dolierių, O'Mahoney 
manė t raukt i kovon prieš Ang 
lus, bet pabūgęs nepasisekimo 
atsisakė sumanymo. (Pab . bus 

Kun. K. Prapuolenis. 

SeStadienis, Gruod. 11, 1920 

VAIKUČIAMS KALĖDŲ 
DOVANELES 

Betlejaus Stainelė No. 1 $3.25 
Betlejaus Stainelė No. 2 . , . . , 2.25 
Betlejaus Stainelė No. 3 1.25 
Santa Glaus 50c. 

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

Dovanų Dalintojams. 
Turime įvairių gražių paveikslėlių Kalėdinių ir kitokių. 

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

• 

Serija lH^parsiduoda po $1.00 
Serija 117 parsiduoda po 1.00 
Serija 118 parsiduoda po 50c. 
Serija 121 parsiduoda po 60c. 
Serija 124 parsiduoda po 1.50 
Serija 125 parsiduoda po 1.25 
Serija 126 parsiduoda po 70e. 
Serija 148 parsiduoda po 1.25 
Serija 108 parsiduoda po . / . 1.00 

Vieni šių paveikslėlių didumo 3x2, kiti 3y2x2 ir truputį di
desnių. Virš paduotas kainos yra paveikslėliai be spaudos. 
Su spauda bus po 25c. ant šimto brangiau. 

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

Adresuokite: 

" D R A U G A S " PUBL. CO. 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 
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BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE: muzikos mokslo m e t a s . . 
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m. 

Mokinama įvairių muzikos Sakų. Užsirašyti s a l ima bile kada. 
3259 South Halsted Street Chicago, 111. 

Telefonas Boulevard 9244 

U € 2 \hJL\ A I I STEAMSHIP 
30-ta GRUODŽIO ir VASARIO 9 

I š New Yorko be jokių mainymu tiesiai į 

BREMEN ir DANZIG 
S. S. "S rSQUEHANNA" % 

U. S. MAIL KTEAMSHip CQMPĄKY INC. 
Atsišaukite pas 

H. < I Al SSKNIIK & Co. Generattai Pa.vtžicriniaj Agentai 
ĮOO Kortfa JLa Salle Street, Chicago, J31, 

Freight Skyrius 120 Broadway New York City 

* » : * 

RED. ATSAKYMAI. 
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GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU 

LIBERTY B0NDSUS • • 
' • a 

Je igu J u s tur i te Liber ty Bondsus ir nori te 
juos išmainyti an t pinigų, ta i parašyki te 
mums kiek turi te , kokie bondsai. Mes gausime 
t iek kiek jus užmokėjote. Rašyki te šiuo an t rašu 

P-nui P . Mikolainiui Brook-
lyn'o, N. Y. Mes dabar gau
name tiek d a u g oficijalių ap
linkraščių, kad maža belieka 
vietos saviems raštams. Todėl 
priversti esame nebesinaudo
ti privačių žmonių apl inkraš
čiais, nors juose i r labai daug 
meilės išreikšta tėvynei. To
dėl ir Tamistos rašto negalėsi
me talpinti . 

P-nui P ranu i Žebrauskui. 
Bradley. IU. Laikraš t is netu
ri teisės peikti pjrkjybos ir 
pramonės bendrovių, Je igu 
kurios lietuviškos " bendrovės 
apgarsinimų nerandi " D r a u 
g e " , o pirksi jos šėrų, tai ne
kal t ink, mųs vėliau. 

LIET. PUJECIŲ DE-JOS 
V V AK. PA. 

Pittsburgb, Pa. 
Valdybos Antrašai: 

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

tininkas. 
J . Daukšys—finansų raitininkas. 
B. W. Woshner—iždininkas. 
Direktoriai:—S. Simanavičius, 

J. Pakrosnis, S. Liutinskas, /F. 
VensloTas, J . Karcinkavich, P. 
Bardzilauckas. 

Ligonių direktoriai:—J. Kybar
tas, P. Marmokas. 

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

CUNARDLINE 
Tiktai per 9 Dienas f 

HAMBURGU IR LIEPOJ! 
Per Angli ja 

S. S. AQUITANIA Gruodžio U 
Trečia Klasa kainuoja 

Hamburgą , . . $ 1 2 5 . 0 0 
Liepoja $145.00 

Pr idedama $5.00 Karės Taxu. 
Yra lokalia agentas tušą mieste. 

Nueik pas ji. 

L 
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Šilo 
vena g< 
nybėje. 
nantis 
koja 
stengia: 

rengei 
lių, ku 
jaunime 
riais di 
ta 3 d 
miausia 
pasipui 
šiai ii 
Pirmą 
Žukaus 
Šidlaus 
Kaupe 

Pasi 
vėlumai 

MA j 

Mal 
naujo 
nuo uzį 
darbav 
Kryžia 
L. P . 
250.00 
tuvams 

Lietu 
kuopa 
lėdama 
tuvos 
liams 
kad ta 
sumanė 
karų, 
Sausio 
vičio 
vaidinta 
"P i r š l> 
šokiai 
bus 
dol. a 
tik viet 
Lietuvia 
vakare 

Visa 
tilVOS 
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DIDŽIAUSIA LIETUVIU ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE S0UTHSIDEJ 

Vyru rudi i r juodi čeverykai ve ikus ios 
mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 
piln* eile moterų čeverykų 
nuo $ 5 ^ 5 ik i $14.00. i 

S VICTOR SHOE STORE 
I 4719 S. Ashland Av. Chicago 

Lietuvos Misijos Adresas; 257 West 71 str., New York, 
-

Gal 
sų mie 
džia 
neveikL 
labai 
damas 
tuviai 
kitur, 
tokių, 
bejoju 
sis mat 

Day 
ir paza 
nių, 
dėties 
k a tai ' 
rodo 

Pa: 
liana 
<*iJU 
Iv. A. 
Są j u ž 
jauni mo 
K. K 
k. 
draugiji 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
K*<» • • • * • • * • « 

AMSTERDAM, N. Y. 

Hito miestelio Lietuviai gy-
vena geroje santaikoje ir vie
nybėje. Kiekvienas čia gyve
nantis Lietuvis duosniai au
koja tėvynės reikalams ir 
stengiasi pagelbėti savo bro
liams, visas pastangas dedan
tiems, kad apgynus tėvynės 
laisvę. Į kiekvieną tėvynės 
balsą amsterdamiečiai atsilie
pia darbu ir gausiomis auko
mis. Garbė jiems už tai. 

Praeita mėnesį, kaip teko 
girdėti, Lietuvos Šauliams su
rinkta $700.00, nežiūrint, kad 
ir didelė pas mus bedarbė. 

Prie progos noriu pažymėti 
Šv. Kaz. parap. chorą, kurį 
veda p. S. Rakauskas. Chorą 
sudaro apie 50 jaunų merginų 
ir vaikinų, kurių tarpe ran
dasi neblogų dainininkų. 

Lapkričio 13 d. choras su
rengė kaukių (maskinį) ba
lių, kuriame dalyvavo daug 
jaunimo, pasipuošusio įvai
riais drabužiais. Buvo paskir
ta 3 dovanps: pirma — įdo
miausiai pasipuošusiam, ar 
pasipuošusiai, antra—gražiau
siai ir trečia — prasčiausiai. 
Pirmą dovaną gavo p-lė M. 
Žukauskaitė, antrą—ponia M. 
Šidlauskienė, trečią — p. B. 
Kaupelis. 

Pasilinksminimas tęsėsi iki 
vėlumai. 

S. E. V., rast. 
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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-

Priminė tą ir * moksleiviams, 
kurie gana, gerai su jomis su
sipažinę. Paskui pasakė, kad 
Chicaga labai didelis miestas, 
nes vieną dieną 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 kunigams gyventi, nes 
buvo užsiminęs ir apie fordus. 
Baigdamas sakė, kad bloga 
gyventi nemokant rašomosios 
Lietuvių kalbos. Todėl para
gino lankyti Lietuvių kalbos 
klesą. O kaip sykis bolševikai 
Lietuvių klesos ir nelanko, 
yietoj Lietuvių, kai-kurie lan
ko Rusų. 

Pertraukoje dainavo solistė 
iš Chicagos ir kita mergaitė 
skambino pijaną. Dainos gra
žiai išėjo. Moks. P, Česnulis 
su J . Permenu gražiai padai
navo duetą. Ant galo mokslei
vių choras padainavo dvi dai-
ni ir po to prasidėjo šojciai 
bei įvairus žaidimai. 

Bolševikas. 

CLEVELAND, OHIO. 

MAHANOY CITY, PA. 

Mahanoyaus Lietuviai iš-
uaujo sukruto gelbėti Lietuvą 
nuo užplūdusių Lenkų. Pasi
darbavus vietiniam L. Raud. 
Kryžiaus Rėm. skyriui, Liet. 
U P . bonų parduota už £1,-
250.00 ir surinkta aukų šau
tuvams $370.00. 

Lietuvos Šaulių Rėmėjų 37 
kuopa taip-pat dirba, kiek ga
lėdama. J a u pasiuntė per Lie
tuvos Misiją Lietuvos Šau
liams $102.55. Bet jauzdamics, 
kad ta auka yra permaža, tad 
sumanė tam tikslui įrengti va
karą, kuris bus šeštadieny, 
Sausio 1 d., 1921 m., Norke-
vičio sjvetainėje. Pradžioje bus 
vaidinta dviejų aktų komedija 
"P i r š lybos . " Po programos 
šokiai ir balius. Tą vakarą 

viairis yra. Yra kelios vyrų ir 
moterų pašelpos draugijos. 
Jos gana gražiai tarp savęs 
veikia ir šiokią tokią naudą 
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. 

Mūsų jaunimo tarpe ir-gi 
yra tokių, kurie niekur- ne
priklauso, ypač iš jaunesne-
sės kartos. J ie nepermato tų 
organizacijų ir draugijų ver
tės. J ie atšalę yra nuo Lietu
vių visuomenės. Nesuprasda
mi naudos iš priklausymo prie 
lietuviškų organizacijų, jie 
jas žemina, o plakasi prie 
svetimtaučių. Bet tokių ne-
perdaugiausiai yra. Aplamai 
imant, šio miesto Lietuviai y-
i'a gerokai susipratę. I r 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 ją šelpia. J ie sako, nm- Gausia pasiųsti Liotuvou prez. 
sų pagelba greit sutraškins 
Lenkų galybę ir Vilnius su 

Clevelaudiečiai jau pradeda 
įsisiūbuoti rinkime aukų Lie
tuvos gynimui nuo užplūdusių 
Lenkų. Eidami per namus 
aukų rinkėjai pasekmiegai va
ro užsibrėžtąjį darbą. Aukoja 
ir dr-jos, bet ne visos da laikė 
savo susirinkimus. Jau surink
ta $1,020.06. Iš draugijų dau
giausia aukojo Šv. 1*. M. Auš
ros Vartų moterų dr-ja. J i iš 
savo iždo patiesė visą šimtinę. 

Valio moterys, aušrų Leg| ' 
Pinigai, tūkstantis Uolienų, 

jau pasiųsti Tautos r <; < • ui 
Liet. Šauliams, iš kur k<»g *oi-

Gedimino kalnu kaip buvo, 
taip ir bus mųs. 

J. A. Tulauskas. 

VALPARAISO, IND. 

Stulginsko vardu. 

Didžiausias bazaras ir f erai! 

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

Išėjus Lietuvių katalikų 
moksleivių būreliui ant estnV 
dos ir užgiedojus Lietuvos 

bus leidžiama laimykiui 40 himną, bolševikai nusigando 
dol. auksu. Kviečiami visi ne 
tik vietiniai, bet i r apieHnkių 
Lietuviai dalyvauti puikiame 
vakare. 

Visas pelnas skiriamas Lie
tuvos Šauliams. 

K. L. 

DAYTON, OHIO. 

Gal kai-kas mano, kad mū
sų miestelio Lietuviai snau
džia sau ir nieko prakilnaus 
neveikia, arba 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 
katalikiškų organizacijų, nu
rodo jų naudą ir t. t. 

Pastebėsiu, kad šiais laikais 
gana sparčiai auga organiza
cijų kuopos, k., a. S. L. R. 
K. A., Lietuvos Darbininkų 
Sąjungos, Lietuvos Vyčių 
jaunimo, Moterių Są-gos, L. 
K. Kryžiaus rėmėjų skyrius irj Antras kalbėtojas 
k. Priklausantieji prie tų 

ir lig ką negera padarę sėdė
jo kaip priklijuoti. Jie, turbūt, 
manė, kad Lietuva, tėvynė mu 
sų yra tik vienų katalikų, o 
ne visos Lietuvos himnas. Pa
sirodo, kad Valparaiso univer
sitete yra tokių, "apsišviet il
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 
ką nors gera. Vakaro vedėjui 
perstačius, tuojau vienas pa
šoko, užbėgo ant estrados ir 
ėmė tampyties. Pradėjo kalbė
ti, bet niekas nesuprato apie 
k JĮ kalbą, nes viską sykiu 
maišė. Savo pažiūriu žmo
noms jis gal ir patiko, bet 
abejoju ar ir jie ką nors su
prato, ką daktaras norėjo pa
sakyti. Baigdamas kalbą tik 
aiškiai pasakė, kad reikia 
mesti senovės papročius, o 
tverti draugiją ir su jos pa
gelba mokinti žmones. Bet 
tam sumanymui jis vis-gi ne
pritarė. , 

1 1 1 . i • V 

už
siminė apie bulves, nes, ma-

Lietuvių svetainėje, 6833 
Superior A ve., East, Tautos 
Fondo 22 skyrius ir L. Iiaud. 
Kryž. Rėmėjų 7 skyrius ren
gia bazarą. 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 mųs karuomenė išgrūstų 
laukan visus plėšruogjus Len
kus, kurie lenda mųs žemėn ir 
piešia gyventojus. 

Clevelando Lietuviai iš ka
talikiškų fondų, ir draugijų su
organizavę komitet]. visomis 
pastangomis renka aukas ir 
rengia didžiausį barnią Lietu
vos gynimo reikalams. 

Kolektoriai eina pas vertel
gas prašydami b^.zarui dova
nų. Labai melst unėin, kad 
kiekvienas kiek galėdamas tą 
atjaustų paaukodamas sulig 
savo išgalės. 

Dovanas galima padėti se
kančiose ' vietose: R. Žitkus, 
2012 St. Clair Ave , V. Štau-
pas, 2120 St. Clair Ave., J . A. 
Brazis, 6710 įSuperior Ave., J . 
P. Kvedaras, J . Jonuška C<>., 
1029 E. 79th St. 

Bazarą remia katalikai ver
telgos. Tai-gi visiems mums 
reikia prisidėti tokiam svar
biam reikale, kas tik kuo gnlL 

Visas pelnas eis Lietuvos 
gynimo ir šelpimo reikalam*. 

Visus nuoširdžiai kviečia 
lankyti bazarą ir remti. 

Tautos Fondo 2-2 jkyr. ir L. 
Raud. Kryžiaus Kėni. 7 skyr. 

Komitetai. 

CENTRALIA. ILL. 

nutarė parinkti aukų ir paau
koti 10 dol. iš kasos. Pasky
rė keturis žmones aukoms 
rinktiCentralijoj ir apielinkėj; 
Centralijoj surinkta $141.50, 
Junction City ir Central City 
$84.75. Dr. V. Kudirkos Drau
gystė aukojo 10 dol., viso la
bo $236.25. 

Aukos iš Centralijos: A. De-
dynas 10,000, B. Dedynas 5.00, 
K. Dedynienė 3.00, Y. Dura 
10.00, U. Durienė 5.00, J . Pe-
tronaitė 10.00, A. Petronaitis 
15.00, P. Wišniauskas 6.00, K. 
Zinkevičia $10., W. Zinkevičia 
10.(K), M. Ramonas 5.00, W. 
Fovilauskas 5.00, M.Božis 1.00, 
A. Zinkevičienė 1.00, A. Bublis 
1.00, F . Adomaitis 1.00, L. Bu-
tautienė 2.00, I. Povilauskas 
2.00, S. Shinkus 3.00, S. Peri-
kas 2.00, L Kundrotas 1.00, S. 
Cinskis 1.00, S. Činskis L00, 
P. Kairis 1.00, W. Perikas 1.-
00, A. Perikienė 1.00, B. Peri
kas 1.00, W. Yankus 2.00, P. 
Pabeskis 1.00, Z. Klumbis 5.-
00, K. Tiekas 1.00, Agota Tič-
kienė 1.00, S. Tiekus 2.00, A. 
Keturakis 2.00, P. Waitieku-
uas 6.00, L Waisunas 1.00, S. 
Petraitis 50c. M. Rinkevičius 
1.00, K. Bakučionas 2.00, S. 
všarmukšnis 1.00, W. Kopūs
tas d .00, Yusė Kopūstienė 1.00, 
A. Sakalauskas 2.00, S. Saka
lauskas 2.00, K. Merunienė 1.-
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 . Puleikis 5.00, 
.J. Simokaitis 5.00, J . Benzinas 
5.00, Dom. Yuoksa 5.00, K. 
Si mokai tis 5.00, Mine.Lukienė 
5.00, J . Blažis 5.00' Alex Ko
pūstas 5.0 , Jur . Križinauskas 
3.00, W. PsiceNka 1.00, J . Yur-
kunas 1.00, Leonia Poleikai-
tė 2.00, Petronėlė Poleikaitė 
1.00, J . Lukis 1.00, A. Benzi 
nas 1.00, J . Klimavičia 1-00, S. 
Petkus 1.00, P. Hudzik 1.00, A. 
Barvidas 50c. S. Baranauskas 
50c, i). Bertha 50c., smulkių 
25c. Aukų rinkėjai: Joe Bla
žis ir Alex. Kopūstas, 215 E. 
Vermilion St., Centralia, 111. 

Aukas pasiuntėm Lietuvon 
Misijai į New Yorką, 

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

Jūsų Akįs 
Ar jos raudo

nos, vandenėtos 
ar užsidegę? Ar 
kenčiate nuo vai
kio, užaugu, nufcil 
pnintų akių vo
kų, Žvairumo, ar 
kitų kokių akies 
ligų? Jus nega
lite atidėti gydy

mą nes laikas yra brangus. Ne
toli visos akių ligos galima ifi-
gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo 
ilgiau jus atidedate priderame, 
priežiūra, tuo liga darosi aršes
nė ir tuo labiau jus esate pavo
jui liekant neregiu. 

Pasiteiraukite pas 
mane uždyką 

Baltic - American Line 
Paveldėfcojiai RLSS1AN AMERICAN LINE 

Daleiskit man išegzaminuo-
ti jūsų akis be užmokesčio. Jei
gu as galiu jums apgrelbėti, aš 
taip ir sakysiu, jeigu negalėsiu 
n& lygiai atvirai ir tai pasaky
siu. Aš daleisiu jum pasinaudo
ti mano 23-jų metų patyrimu 
kaipo akių specialistu ir mano 
gabumu išgydyme tūkstančių at 
sitikimų, kuriuose kiti buvo at
sisakę gydyti. Jus neprivalote 
daleisti dalytėti jūsų akis kitam, 
kaip tik okulistui augščiausio 
laipsnio, o tai aš jums galiu su
teikti. Nedaleiskite trukumui , 
pinigų jums loenkti. Mano kai
nos yra prieinamo» ir mes galė
sime susitaikyti ant išmokėjimų 

Nelaukite — atsmau
kite šiandien 

Tą dalyką neatidėliokite. Juo 
greičiau pradėsite gydymą, tuo 
greičiau, pasveiksite. Jūsų akįs 
pačios nepasveiks, bet jos daro
si vis blogesnės. Tam tikras gy
dymas, ir tam tikri akiniai išgy
dys JUKŲ akis jeigu tiktai pada
rysite į laiką. Ateikite šiandien 
pasimatyti su manim, lšcgza-
įnuitioNiu dykai. 

Tiesus Pasažieriams Patarnavimais iš 
DANZIG ir LIEPOJ AUS 

I NEW YORK ir sugrįžtant 
Del platesnių informacijų kreipkitės į 

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

Gcn. NOR1HUK8TKKN Oiisa*: Boston Bloek, Minneapolis, Minn. 

t, r a. 
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Telefonas Boulevard 9199 

DENTISTAS 
81*1 South Halgted 

Valandos: •—1) A- M. 
1—6; 7 _ g p . M 

a t t u a S a I v. w. RimuusKAS s 

~~m~ — » » » - » » » » - » • ~~-M 

Tel. Drovar 

Dr. C, Z. Vėzdas 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO. ASHLA1TD AVENUE 

arti 47-tos Gatvės 
S5A 

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

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

Nedėliomis 11 lkl 1. 
4509 S. Ashland Ave. Chicago, IU. 

Pbone Yards 105S 

ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salk Street 
Kambarį - 824 

Telefonas: Central 6390 

Vakarais, 812 W. 33rd St. 
Telefonas: Tards 4*81 

Specialistas Akių, Nosies 
ir Gerklės Ligų. 

120 S. State St.. 2 augštas 
Chica+jo, IU. 

Vai.: 9 iki «; Nedėl. 10 iki 12 
Vienas duris i šiaurę nuo 

Falr Krautuvės 
i 

Plione Seeley 7439 

DR. L M. FE1NBERG 
Gydo specialiai visokias vyrų ir 

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

tern Ave., Chicago. 
Valandos: 2—4 po plst; 7—9 vak. , 

, '£»mwm »mm»m » | i » > > » •»— » » » » » » P—(B 

Tel. tanai 6222 

DR. C. K. CHERRYS f 
Lietuvis Dentistas 

2201 West 22-nd & 8o. Leavitt Sts. 
Chicago. 

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

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJA* 

m CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Res. 2114 W. 42nd Street 

Tel. McKlnley 4988 
=sttcgcaag 

• » - . ^ ^ ^ Į ^ . ^ * . . * . I I I - II 
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EXTRA! Reikalingas bučeris: — 
Geram žmogui gera vieča, pastovu* 
darbas su geru pa-aokėjimų. A-u-
šaukite tuojaus. Lithuanian Co-opera-
tive Trading Corporation, 9th & So. 
Lincoln St., Waukegan, 111. 

Tel. .497 Waukegai:. 

D d l d C E L E MATJOSAITIEW>: 
Paieško save vyro Jono MatjošaJ-

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 ką 
žinotumėt praneškite šiuo adresu: 

Juozas Matjošaitis 
712 W. 17 Placc Chicago, UI. 

paieškau gero ir teisingo vyro, ne-
jaunesnio 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 

p r i e š U Ž p U o l i k l l S L e n l v U S , k u - mylėtų farmų gyvenimą. Darbas an t 
• J J - « t VA -I? visada ž iema ir vasarą geram vyrui 

Jeigu atsiras toks vyras lai atsi
šaukia šiuo adresų: 

Juozas Baranauskas 
H. F. D. 2 Madisou, Wis. 

Dr. I. L MAKARAS 
l ietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Mlchigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:80 iki 8:80 vakare. 
Reeidencija: 10588 Perry Ava., 

Tel. Pullman 848 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą, į People Teatrą 

1919 W. 47 th St. TeL B o o i 199 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 

vak. Nedėl. 10 Iki 12 ryte. 
Res. 2914 W, 48rd Street, 

Nuo ryto iki piet. 
Tel. MoKinley 292 

•— — ————^—|H I — \m»> • ^ 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 So. Ashland Avenue 
Specijalistas 

DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ UGI 
Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki B po pietų; nuo 7 Iki 8:89 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Dreael 2880 

Tel. Harrison 6688 
DR. L. C. BORLAND 

209 S. State Str. Ramp. Adams 
Valand.: 1 iki i po piet. Nedel. 10 
vai. iki 12 dieną. 

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

K -

Phone Canal 257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojw Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 lkl 4 
po piet. 9 iki 9 vakare. 

, » , » • . • „ „ - - » • • — • - f » y • • • » • • • 

rie mūsų gaatąįį kraštą plė
siu ir nori mus pavergti. 

Ignas Dura, 
201 E. Maeoupin St., Ctm 

tralia, UI. 
• — p 

Kudirkos; narių turi 19. Pra-
draugijų žmonės aiškiai su- tyt, ir jam teko jas skusti, eitame susirinkime vienbalsiai 

-

Šita maža Lietuvių sodyba 
stoja į eile ginti Liet. nuo už
puolikų Lenkų. Šioj sodyboj 
yra viena dr-ja vardu Dr. V. 

CICERO, UUL 
• • 

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

Kalbėjo kun. prof. Pr. Bu-
cys, p. J . Karosas ir kun. H. 
J. Vaičiūnas. Šv. Grigaliaus 
choras padainavo keletą dai
nelių. Grojo Šv. Antano par. 
l>enas. Svetainė buvo pilna 
žmonių. 

Viena mergaitė aukojo net 
$200.00. 

Iš draugijų teko išgirsti, kad 
Liet. Vyčių 14-ta kuopa auko
jo $106.00, Šv. Grigaliaus gid~ 
dorių dr-ja $25.00. Ar auko
jo kįtos draugijos, neteko iš
girsti. 

Viso tą vakarą suaukota 
$2,154.1,0. 

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

Tai kaip pasirodo mylintieji 
tėvynę ciceriečiai! 

Pr. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

Parsiduoda groserne labai pigiai 
ir gieroj vietoj, ant bizniavo* gatvės, 
visokių tautu apgyventa. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos. 
2121 So. Morgan St. Chicago. 

ANT PARDAVIMO. 
2 flatu mūrinis namas BU baise-

mentų, furnace šiluma, elektra. Ran-
dos neša $80. Kaina 165000. Šaukite 
Rockwell 578. 

Parsiduoda labai puikius 
muro namai po 2 pagyveni 
mus. Bandos neša $57.00 į mė
nesi ant lezurvu išmokesčiu 
$1,000 įmokėti likusius taip 
kaip randa. Kas norite įsigy
ti nuo sava narna pasiskubin 
kit nes gera proga dabar. 

J. A. POŠKA 
4433 So. Campbell Ave. 

Tel. McKinley 5608 

IIIIIIIIIilHIlIlIlIllMHINII 

S Automobi l ia i 
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SUETūvOS GYNIMAS 
i = • • • • • 

TeletmoHH Pullman 856 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Mlnhlgiui Avenue 
RoMlaad, III. 

TATJiNDOfi; 9 ryto Iki » 
^Tel. Pullman 242 Ir 2120. 

SS* mm mm '•' » »^»^*» ^mmmmm rf^~»«8įį 

Tel. Tards 6666 Drover 8448 
Dr. V. A. SZYMKKVICZ 

Lietuvis Gydytojau, Chirurgas Ir 
AkuSeraa. 

3202 S. Halsted S t Chicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 ir 
6—8 vakar* Ned. 10—12 iš ryto. 

K T 

Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gynimą. 
Žaibo greitumu reikia susisiekti, susinešti su įvairiais 
centrais. Geresnieji arkliai paimti "Geležiniam Vil
kui ." Kaip žuviai vandens, taip Lietuvai reikia au
tomobilių. 

Amerikiečiai, šarvuodami " Geležinį Vilką/' pirk
dami šautuvų, prisidėdami prie steigimo Perkūno ar
tilerijos i r 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 tą 
pat dieną automobilius bus inteiktas nurodytai orga
nizacijai. ' 

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

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių Lie
tuvos gyniiuo organizacijai? 

Tame reikale susižinokite su 

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

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

valėtų vigese kolonijose šitame reikale pasidarbuoti 

(•••••••••••••••••••••••••••••I 
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CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES, » DIEVO APVEIZDOS 

Šeštadienis, Gruod. 11 d., 
6v. Damazas. 

Sekmadienis, Gruod. 12 d., 
Šv. Donatas. 

GAL CHICAGO T U R Ė S PI 
NIGŲ DIRBTUVĘ. 

Šalies pinigyno sekretorius 
Houston paduoda sumanymą 
Cliicagoje įsteigti pinigams 
dirbtuvę. Su tuo sumanymu 
mielai sutinka vietos banki
ninkai . Sako, puikus sumany
mas ir reikia jį paremti . 

Praei to je paroje Chieagoje 
pavogta 22 automobiliu. 

Miesto taryba pravedė pn-
rėelyniij, kuriuom uždraudžia
ma sustabdžius pagatviais 
laikyti automobilius vidurrrte-
styj. Leidžiama automobi
liams stovėti tik po viršutiniu 
geležinkelių s t ruktūra . 

Kad sumažinti vogimą au
tomobilių, miesto taryba pa
rėdė kiekvienam automobi-
liaus savininkui arba šoferiui 

PARAP. * 

Lapkr . 14 d. "Dievo Apveiz
dos No. 1 draugija buvo įren* 
gus vakarėlį. Pakviestas sykiu 
lum. J . Čužauskas pasakė pra 
kalbų nupiešdamas dabartini 
Lietuvos padėjimų ir paprašė 
atsilankusių sveriu kiek kas 
gali paaukoti tėvynės kovai 
su užpuolikais Lenkais. Kun. 
J . Čužauskas ne tik gražiai 
kalbėjo,- bet ir aukų davė $5". 
Kiti aukojo: J . Milkevičius.} 
ir K. Lendrai t is po $8; L. 
Vaičiūnas su A. Butr imu po 
$2; J . Mikutis, T. Kaeiu-
nas, S. Velieko, V. Oelenžis, 
A. Juc ius i r L. Norkus po 1 
dol. Viso, su smuhkionps, su
mesta $21.50. 

Tilpu*iame " D r a u g o ' ' num. 
(Lapkr. 26 d.) surašė klaidin
gai išėjo viena pavardė :V. Sa-
ponauskas turėjo būti V. Ste
ponavičius aukojo $Ni.00. 

/feašt. T. F . 31 sk. 

Šventa mūsų priedermė y ra 
prisidėti pr ie to praki lnaus 
darbo — rėmimo vienintelės 
Lietuvių augštesnės mokyklos. 
Kąs atsi lankys tan vakaran 
nebus užviltas, bet išsineš 
gražių įspūdžių. 

Yra pakviesta gabus kalbė
tojai, kurie aiškins apie S v. 
Kaz. Akademijos draugiją ir 
t. t. Bus atvaidinta labai juo
kinga komedija " L a i ž y b o s . " 
Bus deklamacijų, muzikos ir 
t.t. Laukiama skaitlingo town 
oflakiečių-atsilankymo. 

Alumnė. 

Visos kuopos prašomos pr i-
shjsti delegatus į tą * svarbų 
susirinkimą., Y r a , svarstymui 
daug dalykų. Taip-gi bus 
nantiems metams, 
renkama nauja valdyba atei-

valdyba. 

• — 

Town of Lake 3 Gruodžio, 
1920 m., Peoples Teatre su
rinkta $2,100.01, namuose *u-
kolektuota $2,477.19. Pinigai 
pasiųsti \ Lietuvos Misiją, 
jos iždininkui Jonui Žiliui. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Šv. Vincento Fer. draugija 
laikė priešmetinį susirinkimą, 
Gruodžio 5, 1920, kuriame 

turėt i t am tikrą policijos liu- s v a r s t y t a apie velykine igpa-
dymą <u fotografija savi m n 
ko ar1)a šoferio. 

Pijami darbininkų unija 
suorganizavo bendrove ir įku-
rėT"nuosavą pijanų ir vargonų 
dirbtuvę. Sakoma, pigiau par
davinės! ą pi janus. 

Protestantų dvasiškiai parei 
kalavo miesto majoro, kad 
miesto tarvbos susirinkimai 

mf 

busų atidaromi su pasimeldi
mu. Majoras atsakė prieš tai 
nieko neturįs. Tegu sprendžia 
Toatvs tarybininkai . 

Galvijų skerdyklų darbinin
kai nepatenkinti teisėjo Al-
schuler nuosprendžiu, knriuo-
mi pripažinta 5 nuoš. bonusai. 
Darbininkai turės susirinki
mą ir pakels protestą. 

Miesto tarybos policmonai 
pareikalavo 1921 metais padi
dinti jiemslužmokesnį 25 nuoš. 

Sveikumo komisijonierius 
Dr. Robertson pranešė, kad 
1921 m. jo departamentui rei
ksią $870,000 daugiau išlaidų, 
kaip šįmet, taigi $2,362,698. 

IŠ LENKŲ TERORO. 

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

Nuo Vadovieų ligi Baltstogės 7 
dienas juos vežė uždarytuose va
gonuose, nei karto iš jų neišleiz-
dami ir duodami per dieną viso 
maisto puse svaro duonos. 

Baltstogėje Lenkai sumanė pa
daryti "karantiną", nors mūsų 
vyriausybė visai to iš jų nerei
kalavo. Jų "karantinas" tikra 
žmonių žudymo. įstaiga. Išmaudė 
karštoj pirtyj, uždarė veik pus
nuogius žmones į vasaros barakus. 
kur daug tuojaus susirgo plaučių 
uždegimu. 

Iš 500 išvažiavusiu iš Vadovieų 
belaisvių arti 100 jau mirė. 

žintį. Pi rmiausia rašt ininkas 
perskaitė paliudijimą niro 
gerb. klebono, katr ie nebuvo 
velykinės išpažinties. Atsiliepė 
Bondzinskis, kad reikia ta 
visa panaikint i ir katr ie atli
kę išpažintį arba ne—yra ly
gus, o ne išbraukti iš draugi
jos nariaf.Tą dalyką su dideliu 
džiaugsmu perėmė Povilas 
Jesudavieia. Draugas V. Pank 
šta stam sumanymui buvo 
priešingas ir pasakė : " T a d tu
rim išmesti iš konstitucijos" 
tą paragrafą i r pertaisyti 
ją. nes dabar yra paragrafas , 
kad kožnas narys turi atl ikti 
velykinę išpažintį arba apleis
ti di)-ją." Tada A. Romonas 
prisipažino, kad jau šeši metai 
kaip neina velykinės išpažin
ties, kad yra išsipirkęs vely
kines korteles, i r jeigu turės 
atl ikti , t a į ^ verčiau apleis 
draugiją. Pr ie to da prisidėjo 
S. Mockėvioia, prisipažinęs tą 
patį, o sėdėdamas V. Grei
čius šnekėjo: "Sodoma ir (lo-
mora, tai y ra pūtimas miglos 
tamsiems žmonėms, ka ip iš
paž in t i s . " J . Lešcinslds tiesiai 
pasakė, ka<L katal ikus nešioja 
savo kelnėse ir išėjo pro duris 
burbėdamas. 

Ant pa t galo likusieji nu
tarė sušaukt i visus nar ius į 
metinį susirinkimą apsvarsty
mui, a r kožnas narys tur i at
likti išpažintį, a r ne. Je igu 
ne, tai tas paragrafas tur i bū
ti prašal intas iš konstitucijos. 

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

Ten Buvęs. 

IŠ NORTH S I D E . 
/ 

Šiuomi pranešame, kad 
priešmetinis Eab. Sąjungos 6 
kuopos susirinkimas bus sek
madieny, Gruodžio 12 d., 6v. 
Mykolo parap . svetainėje, tuo
jau po pamaldų. Šitame susi
rinkime bus renkama kuopos 
valdyba 1921 m. i r svarstoma 
svarbus reikalai. Bus išduota 
raportas iš buvusio Lab. Są
jungos Seimo. 

Visi nariai nuoširdžiai kvie
čiami atsi lankyti . Kur ie pasi
likę su mokesčiais, prašomi 
užsimokėti. 

Kviečiame podraug ateit i ir 
nepriklausančius pr ie L. S. G 
kuopos. Broliai, seserys, pasi
gailėkime našlaičių, kurie 
vargsta svetimose prieglaudo
se. Pasta tykime jiems prie
glaudą. Priklausyt i prie Lab. 
Sąjungos gali kiekvienas Lie
tuvis katal ikas ir katal ikė. 
Mokestis nedidelė — tik 10c. 
mėnesiui. Tokią rrfokestį užsi
mokėti kas mėnuo gali ir pa
prasčiausias darbininkas. 

Valdyba 

IŠ NORTH SIDES. 

Katal ikiškų North Sidės dr-
,jų atstovų susirinkimas įvyks 
pirmadienv, Gruodžio 13 d., 
7:./) vai. vakare, Šv. Mykolo 
pai aps svet. \ 

Šit is trečias atstovų, susi
rinkimas šaukiamas reikale 
Lab. Sąj. vakaro, kuris bus 
Sausio 23 d., 1921 m., Shoen-
Fiofeno svetT, kurio programa 
susidės iš prakalbų, dainų ir 
vaidinimo. 
Ne visų, dr-jų atstovai da tur i 

paėmę bilietus. Sekančiame 
susirinkime turės paimti . 

Komisija. 

SŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. \^ 

Tautos Fondo 31 sk. ir L. 
Raud. Kr. Rėmėjų draugijos su
sirinkimas įvyks sekiftadienyj, 
Gruodžio 12 d., 2-ro vai. po pie
tų, Dievo Apv. parapijos mokyk
loje. 

Turim apkalbėti labai daug 
svarbių dalykų. 

Taip-gi bus renkama valdyba 
sekantiems metams. 

Visi nariai koskaitlingiausia at-
silankykit. 

Valdyba. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Liet. Darb. Sąjungos 57 kp. 
priešmetinis susirinkimas bus 
sekmad., Gruodžio 12 d., tuojaus 
po" pamaldų parapijinėj svetainėj. 
Visi nariai malonėkite pribūti, nes 
reikės rinkti nauja valdyba atei
nantiems 1921 metams. Apart to, 
dar Aurime aptarti daug svarbių 
reikalų. Atveskite ir naujų nariu. 

Valdyba. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Dr-ja Šv. Jono Krikštytojo 
prie Šv. Jurgio parapijos laikys 
priešmetinį susirinkimą sekmadie
ny, Gruodžio 12 d. Visi nariai 
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. 

v 

J. Sereika, rait. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

a 

IŠ VVEST SIDES. 

IŠ T 0 W N OF LAKE. 

fiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiitnmiimi 
BIZNIERIAI GARSINKITES 

" D R A U G E . " 
miMiuiimiiiiiuiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii'U1 ' v n o naudai. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų skyrius rengia vienų 
iš puikiausių vakarų su įdo
mia programa sekmadieny, 
Gruodžio 12 d., š. m., Elijo-
šiaus svet., 4600 So. Wood 
gatvių, 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. Skolastika, dabart inė Vie
nuolyno perdėtinė. 

Tai-gi, townoflakiečiai ir iš 
kitų Chicagos kolonijų, nepra
leiskit progos. Pelnas eis Vie-

Gruodžio 4 d. vakare p-no 
Jaukšėio svet. buvo 'Wes t 
Sidės Lietuvių korp. susirinki
mas. Kovai su 'gyvenimo bran
gumu, nu ta r t a kogreičiausia 
steigti valgomųjų daigtų krau
tuvę — " b u č e r n ę " . Iš r inkta 
krautuvės vedėjas, direktoriai , 
taip-gi pastovi draugijos val-
dvba. < 

Sukėlimui reikalingo kapi
talo, kiekvienas narys įmoka 
50 dol. L ig šiol užsirašė 43 
nariai. Sekantis susirinkimas 
bus šeštadieny, 11 Gruod. p-no 
Jaukšėio svet. 

Korespondentas. 

Draugo*' redakcijoje yra 
laiškas iš Telšių rašytas J u o 
zui Liaugaudai , gyvenusiam 
Cicero, UI. Meldžiame atsiimti 
a rba atsiųst i savo dabartinį 
adresą. 

*" > 

Federacijos vakarui bilietų 
išanksto galima gauti: 

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

TOVVN OF LAKE, pas p. 
Joną Baltutį, 1543 W. 46 Str . 

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
klebonijoj ir pas Federacijos 

jskyrio valdyba. 
NORTH SIDEJE, pas Fe

deracijos skyrio valdybą. 
BRIDGEPORTE. P. Baltu 

čio krautuvėje, 901 W. 33rd., 
Lietuvių Prekybos B-vės ofi
se, 3349 So. Halsted St. ir pas 
Federacijos skyrio valdybą. 

WEST SIDEJE, "Draugo" 
ofise, 2334 So. Oakley A ve., 
Metropolitan State banke, 
kampas 22 ir Leavitt gatvių ir 
pas Federacijos skyrio valdy 
bą. 

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

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

Rengimo Komisija. 

"Gadynes Žaizd 
4-rių Veiksmų Drama 

Šį gražų vaizdelį vaizdins L. Vyčių 4-fa Kuopa po vadovyste artisto J. Balsio. 

Sekmadieny ^Gruodžio 12, 1920 
DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVET. 

Pradžia lygiai 8-ta vai. 

£is vaizdelis yra neapsakomai užimantis, o 4-tos kuopos Vyčiai, galima už
tikrinti, tinkamai atvaizdins/ Todėl užkviečiame visus smagiai ir naudingai praleis
ti vakarę. 4-tos Kuopos Vyčiai. 

18 ta Gatvė ir Union Avenue. 

8 :•: 

DIDELIS TEATRAS 
•f. / 

Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų 4 Skyrius -Roseland, 01. 
STATO SCENOJE 

"DESENZ ANO MERGELE" 
NED.; GRUODŽIO 12 D., 1920 M. Cha*. Strumil Svet, 107-ta ir Indiana Av. 
Pradžia 7 vai. vakare įžanga 75c ir $1.00 

Širdingai kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaites atsilankyti į šj vakarą, nes 
bus pirmą sykį statytas šis veikalas. Atlos Šv. Kazimiero Seserų auklėtines. 
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• 
S. D. LACHAYYICZ 
LIETUVY8 GRABORJUS 

Patarnauju laidotuvės* kopiglauala. lUi 
kala meldilu atsišaukti, o mana darbu 
buaita utganėdintl. 
2814 W. SSrd PI. Cfalcafo, DL 

Tel. OftOAl 2199 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Oflaaa DidrnleatyJ 
29 So. LA Baile Street 

ĮKambaria 816 Tel. Central 36 84 
Valandos: 9 ryto Iki 1 po piet 

West Sldes Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2552 
[Valandos: nuo 4 Iki f po piet Ir 

nuo 7 Iki 9 vakare 

rs: 

DR. S. NAIKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo vista 

9262 Soutn Halsted 6treet 
ant virfaos Ualvenml State Baak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 Iki 4 po pietų: nuo T Iki 9 vak. 

Nedeliomis nuo 10 iki ,. 

Tel. Randolph 2898 

A. A. M^AIviu 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG. 

19 So. La Salle St. 
i Valandos: 9 ryto Iki 5 po pietų 

Panedėllais iki 8 vakare. 
Nedeliomis ofisas uždarytas. 

PRANEŠIMAS. 

Šiuomi pranešam visoms L. 
V. Chicagos Apskričio kuo
poms, kad priesmėtimA Aps
kričio susirinkimas įvyks sek
madieny, 12 d, š. m., Šv, Kry-

|ž iaus par. svet., lygiai 2-rą 
vai. po pietų. ' 

lillililillliiillllilliiiiiiiililllimillllllllllli 
Resld. 1129 Independenoe Blvd. 

Telefonas Van Boren 294 

DR. A. A. RpTH, 
Rases Gydytojas ir Chirurgas 
Specijalistas Bdoterigku, Vyrtšk* 

Valka ir visų chronišku hgų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—2 po 

pieta, 7—8 rak. Nedeliomis 19—11 d. 
Ofisas 9964 8o. Halsted i t . , f9jln—i 

Telefonas Drover 9998 
i IIIIHllllllllllUHUIIUIIIIIIIlIllimillllllH 

DR. G. M. GUSER * 
f^raktlkuoja 99 metei 

Ofisas 2149 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St^ Ohioago, DX 

SPECIJALISTAS 
Meteriikų, Vyrišku, taipgi chro-

aiiku Ilgu. 
! •FIBO VALANDOS: Nuo 14 ryto 

iki 8 pe pietų, nuo 4 Iki 8 valan- j 
\ da vakare. 

Nedeliomis nuo t Iki 2 po piet. 
Telefonas Tards 987 
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3140 South Halsted Street Chicago, Illinois. J 

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras g 
Scenon Statomi Puikus % J 

Vodiviliai ir Krutamieji Paveikslai S 
• 

. Aktai mainomi 4 sykius į sąrate: I 

Panedėliais. Seredoms. Ketvergais ir Subatoms. • g 

Nauji Paveikslai Kas Vakaras. £ 

pai lga: BALKONAS 17 centu. AP A e i O J 28 centai. • 

Didelis Kalėdinis 
PASIRINKIMAS 

Laikrodžiai, laikrodelėj, žiedai deimantai ir kitokį* daiktai 
parduodame nebrangiau kaip ir kitur UŽ tavora užtiKf4t|S>tn*>. Tai
some laikrodžius ir laikrodėlius, dirbame žiedus ir̂  -jffcfciifijems 
ženklelius už prieinamos prekes. 

CHARLES K. KINDERIS 
4 Laikrodininkas 

4«12 South AHliland Ave. Telefonas M t s f v A i t 9999 

ĮillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllklltllUIIIIIIUH1IUIlllllll!IIIIIIIIĮi 
E NEPAPRASTA PROGA 

Mes esame priversti atiduoti u i ftorafe Charpes E 
Dvidešimts mūsų augščiausios rufiifis Victsrolas vertas E 
iki $300.00 už taip žema kaina kain | t f . 00 , ir dar S 
duosime dykai 12 pasirinkimui ceksr lų ir J 00 adatų. = 
Dauguma iš tų mašinų yra naujės ir farantuftos ant E 
Dešimts metų. Norint žinoti geruma, reikia Jas saa- E 
tyti. Nepraleiskite šios pronoe jų nematė, nes tikrai = 
gailesites. nes tai gal vienas tokls atsitikimas gy- = 
venime. Atsiminkite tiktai $4i.04 u i augttos rųšles = 
kvarantuota Victorola. Mes talppat turime parduoti = 
Dešimts tikros skuros tapestry Parlor Setus, šie se- E 
tai yra nauji ir naujausios mados. Mes parduosime E 
juos už pirma pasiulijima nežiūrint koks jis butų, E 

S Storage Kaina n e s m u m s vieta yra reikalinga. Jums apsimokės a i - E 
E Tiktai $35.00 važlu<>ti nežiūrint kur Jus gyvenat*. Pristatymas Dy- E 
— kai, mieste ir apielinkėj, taip-pat siunčiame C. O. D. r 
E Atdara kasdiena iki 9 vai. vakare. Nedėldiomis nuo 4 i i ryto Iki 4 = 
T. po pietų. Liberty Bondsus priimame. 5 
E NATIONAL STORAGE CO. 2028 S. Ashland Ave. Cor. 41-th WL E 
UlllllllllllllllllllllllllllllllllIHUIIIIIIIIHirillimillllllllItlIlHIIIHfllIUlUIIIIIIIUUUIllII 

•\L 
Dr. A. L. Yuška 
1900 8. Halsted Str. 

Tel Oanal 9119 
Valandos: 10 ryto Iki $ vakare 

Gyvenimas 
9811 W. OSrd Str. 

Tel Prospect S 44 4. 
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8. FABIJONAS TA. PETRATIS . 

A PETRATIS & C0. 
Mortgage Bank 

REAL E«TATE—TNSURANOE 
European Amarican Bnrean j 

BUmftla Pinlgns, Pardnoda 
^^Laivokortes 

^^NOTARUUftAS 
909 W. 99491 B^T. Ctueago, I1L 

Tetophone Boolevard #11 
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PRANEŠIMAS! 
Pranešy savo draugams ir visiems kostumeriams 

kad persikėliau i nauja vieta po num. 3327 So. 
Halsted Street. Užlaikau laikrodžius, žiedus ir kitas 
auksines graznas. Turiu gramafony ir rekordu. Lai
kau religijinius daiktus k. t. rožančius ir tt. 

J. WENCKUS 
Laikrodininkas 

Daimontai, Laikrodžiai ir Graznos. Pa
taisau g«rai ui labai prieiaama ltV'"* 
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