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ŽINIOS IŠ LIETUSkelbiama Mirtis Kovo
tojams už Laisvę

SINN-FEINERIAI TURI A- 
TIDUOTI GINKLUS.

Kitaip bus baudžiami mirtimi

te

[Londonas, G r. 11. — Angli
jos ministeris pirmininkas 
Lloyd George vakar kalbėjo 
parlamente Airijos klausime. 
Jis pasakė, .kad neramiuose 
Airijos plotuose bus paskelb
ta karo padėtis ir tik tuomet 
sukilėliai pajus Anglijos auto
ritetą.

Karo padėčiai gyvuojant, 
sakė ministeris pirmininkas, 
tuojaus bus paskelbta militari- 
nės valdžios prokliamacija. 
Bus pareikakiuta, kad paskir
tu laiku Airiai atiduotų visus 
ginklus ir visas savo armijos 
uniformas.

Jei kas to nepadarys pas
kirtu laiku ir pas j j bus at
rasta kokie nors ginklai, tok
sai bus teisiamas karo teis
me ir bus baudžiamas mirti
mi..

Tokia pat bausmė bus ir vi- 
_ siems tiems, kurie dėvės ko- 

kių-riors valdžios neautorizuo- 
tų uniformų.

*^Bus duota apsauga.

Anglijos vyriausybė nus
prendė, pasakojo toliaus mi
nisteris pirmininkas, kad An
glijos parlamento atstovams 
Airiams bus duota reikiamoji 
apsauga, .jei jie uorės susieiti

Stebisi, ką Kaizeris Daro su 
Pinigais

Nors išlaidžiai gyvena, bet pi
nigų turi.

Doora, Olandija, Gr. 11. — 
Vietos gyventojai spekuliuo- 

Lja, ką, kaizeris veikia su pini
gais, kur juos deda, jei jis tiek 
daug jų turi. Čia gyvenančio 
kaizerio pinigais susirūpino 
žmonės, kuomet nesenai Prū
sijoje buvo pakeltas trųkš- 
mas, kad Prūsijos valdžia kai
zeriui siunčia milžiniškas pi
nigų sumas. Pagaliau žmo
nėms nupstebos padaryta, kuo 
met pati Olandijos valdžia 
paskelbė mokesčius nuo kai
zerio metinių įplaukų, kurių 
per metus esama 1,300,000 
gvilderų (normaliais laikais 
gvilderas lygus 40 centų).

Iš Vokietijos buvęg impe
ratorius yra ištraukęs vienų 
milijonų gvilderų. Keturis 
milijonus ar daugiau tikisi 
gauti už kokių tai nuosavybę, 
kuri parduodama Berlyne. 
Pagaliaus Prūsijos valdžia 
jam pristačinsi kelis ar ke- 
liolikų milijonų.

Gyvena išlaidžiai.
v. . •

Olandijoje gyvendamas kai
zeris ilgas laikas aimanavęs 
neturįs pinigų Bet šiandie, 

ot vietos gyventojų, .ji- gy

J?

su vyriausybės atstovais ir 
pasitarti apie Airijos padėtį.

Bet tegu apsaugos nesitiki 
gauti tie atstovai, kurie yra 
įmaišyti į visokius piktus dar 
bus, atliekamus Airijoje.

Ministeris pirmininkas pa
reiškė svarbiu daiktu esant 
Gahvay apskrities tarybos re
zoliucijų. Toje rezoliucijoje 
paduota sugestija nedrausti 
Airių vadams, ty. Airijos res
publikos parlamentui, atlikti 
susirinkimų, kad jie gauti) 
progos parinkti delegatus, ku
riems butų pavesta pasitar
ti su vyriausybės atstovais a- 
pie padėtį Airijoje.

Kova prieš teroristus.

Šalę to, sakė ministeris pir
mininkas, Anglijos vyriausy
bė pakels kovų prieš teroris
tus, kurie užsiimdinėja pagie
ža, terorizuodami ramiuosius 
Airijos gyventojus.

Išvakaro laikraščiai buvo 
paskelbę, kad ant rytojaus 
parlamente kalbėsrųs ministe
ris pirmininkas Airijos klau;' 
sime.

Tad susirinko didelė daugy
bė publikos. Nes šiandie kiek
vienam svarbus daiktas, ko
kių priemonių vyriausybė im
sis prieš sinn-feinerius.

Buvo monoma, kad minis
teris pirmininkas kalbės apie 
taikų su Airija. Vietoje to, 
jis pranešė apie karo padėtį.

vena išlaidžiai, kaip tikras 
karalius.

Neskaitant jo maršalo ir ki
tų prie jo artimųjų valdinin- 
kų-palydovų, šiandie jo rū
muose kasdien turi užsiėmi
mo apie 50 žmonių, kaip vy
ru, taip moterų. Vieni iš jų 
gyvena kaizerio pilyj, kiti 
kasdien eina darban į tų pilį.

Be to, aplink ramus ir dar
žuose kasdien dirba keliolika 
darbininkų.

' Apie 20 moterų kasdien už
imtos grindų valymu ir kitais 
darbais, kad visur palaikyti 
priderantį švarumų, prie ko 
įpratusi pati kaizerienė. Toms 
moterims už dieiios darbų mo
kama po $1. Dešimts iš jų gy
vena pačioj pilyj.

Yra šeši virėjai.

Pilyje yra b virėjai. Vy
riausias virėjas su .asiRtentu 
gyvena pilyj. Keturios mote
rys virėjos nakvoja kitur.

Pagaliaus kaizeris su kai- 
zeriene turi keletu personalių 
patarnautojų.

Visa tai apskaitant, kaize
riui tie darbininkai ir patar- 
antojai per metus gali atši
lti ne daugiau $50,000.
Tai kurgi jis kitu.^ pinigus 

deda, klausia žingeidaujan-
v

Maistas reikalingas 3,500,000 
vaikų.

New York, G r. 11. — Eu
ropai šelpti taryba, nesenai 
suorganizuota iš aštuoniiį pa- 
šelpos organizacijų, paskelbė 
atsiliepimų į Amerikos gyven
tojus, kad jie sudėtų 33 mi
lijonus dolierių šelpti maistu 
ir reikalingais vaistais vai
kus ir išdalies suaugusius ry
tinėj ir vidurinėj Europoj.

Taryba sako, kad 3,500,000 
vaikų y%i reikalingi maisto 
ligi ateinančių kitųis metais 
užderėjimųT Atsiliepime parei
škiama, kad Amerika kaip se
niau, taip šiais laikais neat
sakys aukų ir neleis nekal
tiems vaikams išmirti badu ir 
ligomis.

Po atsiliepimu pasirašęs 
Herbert Hoover ir Franklin 
K. Lane. Pirmasis yra tos ta
rybos pirmininkas, antrasis— 
iždininkas.

PRANEŠTA KONSTANTI
NUI GRYŽTI.

Paryžius, Gr. 11. — Graiki
jos valdžia oficijaliai prane
šė savo buvusiam karaliui 
Konstantinui, kad jis gali
gryžti Graikljon.
• . • G
ANKjžTA DAROSI PRANCŪ

ZAMS SIRIJOJE.

Haifa, Palestina, Gr. 11. — 
Hedjaz karaliaus sūnūs ir 
prašalinto Sirijos karaliaus 
Feisal ’o brolis . Emir Abdul- 
lali, su keliolika tūkstančių 
karuomene maršuoja ant Da
masko miesto, kurį užėmę 
Prancūzai. Šitie gaminasi gin
ties.

BOMBA RUMUNIJOS SE
NATE.

Londonas, Gr. 11. — Praei
tų ketvirtadienį Rumunijos 
senate pamesta bomba. Šita 
eksplioduodama užmušė vienų 
ministerį kabineto narį ir vie
ną senatorių. Kitas ministeris 
ir keli senatoriai sužeisti.

SUMAŽINTA DARBININ
KAMS UŽMOKESNIS.

New York, Gr. 11. — Ame
rican Refining Sugar Co. pa
skelbė, kad 2,500 darbininkų 
sumažina užmokesnį 10 nuoš.

KALINYS NUŽUDĖ SARGĄ

Joliet, III., Gr.. 11. — Vietos 
valstijiniam kalėjime kalinys 
Ed"ward King apmušė kalėji
mo sargų McMurray.- Šitas už 
kelių valandų mirė. .

tieji.
Tiesa, nesenai buvo pas

kelbta, kad jis žymias sumas 
buvo paskyręs savo vaikams. 
Bet reikia atminti, kad jam 
čia tų pilį yra nupirkusi Prū
sijos valdžia.

Kai kaizeris gyvenęs Ame- 
rongene, kasdien išleizdavęs 
po $325. Sakoma, šiandie tu- 
rįs kuone dvigubai išlaidų.

Washington, G r. 11. — Že
mesnysis kongreso butas priė
mė bilių, kuriuo ateivija A- 
merikon suvaržoma vieniems 
metams, vietoje dviejų, kaip 
buvo biliaus originale. Bet ne
žinia, kų a.pie tų bilių pasa- 
kvs senatas.

REPUBLIKONAI PADARYS 
TAIKĄ.

New York, Gr. 11. — Sena
torius Lenroot iš Wisconsino 
valstijos čia pasakė, jog po 
Kovo 4 d. republikoninė vy
riausybė tuojaus padarys tai
kų .su Vokietija ir bus panai
kintos prezidento karo meto 
teisės.

ATŠAUKS KARO ĮSTATY
MUS.

Washington, Gr. 11. — Že
mesnysis kongreso butas šian
die užimtas varžančiu ateivi- 
jų biliumi. Kuomet su šituo 
biliu bus apsidirbta, tuojaus 
bus imtasi rezoliucijos, kurią- 
ja bus atšaukti karo meto įs
tatymai. '

SMARKUS ŽEMĖS DREBĖ
JIMAS.

San Selvador, G r. 11. —
Pietinėj Hondūras respubli
kos daly j įvyko smarkus že
mės drebėjimas. Platesnių ži
nių dar ‘netifrima.

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONUS.

ORAS. — Šiandie gražus 
oras, kajpir šilčiau; rytoj lau
kiama atmaina.

CHICAGOJE.
Vakar Chicagos kalėjimo kie- 

me pagal teismo nusprendimo 
nugalabintas jaunas, vos 19 me
tų, žmogžudis Nicholas Viana. Jis 
su keliais kitais galvažudžiais plė
šimo tikslais nužudė vieną žmogų.

Chicagoje lankėsi žinomas bu
vęs šalies maisto administrato
rius Hebert Hoover. Jis čia dar
bavosi gąuti kiek pinigų fondan 
kuriuo bus šelpiami badaujantie
ji vaikai Europoje.

C’ook apskrities valątijinis pro
kuroras Crowe darbuojasi čia. 
Chicagoje, kelioms savaitėms sus
tabdyti teismuose vedamas eivi- 
les bylas ir teisėjus pristatyti 
prie kriminalių bylų, kokių čia 
susirinko daugybė ir kurioms per
kratinėtu trųksta teisėjų.

4-
Chicagoje su gatvekariais gy

vuoja baisi betvarkė. Nors kom
panija ima brangiau už važinėji
mą, bet patarnavimas nepaken
čiamas. Gatvekariai nešvarus, šal
ti. Ir tų žymiai visur trųksta.

Nuo plaučių ligos mirė Danicl 
A. Campbell, ilgus metus Chiea- 
goje buvęs pastos viršininkas. Ki
tuomet jis buvo buvęs vien^f iš 
žymiausių čia republ ikonų parti
jos vsikėj

Rusiškoji dalis — bolševikų 
rankose.

Konstantinopolis, G r. 11. —
Armėnai su Turkais nacijona
listais padarytą taikos sutartį 
jau parašais patvirtinę, anot 
gautų čia žiniai. Tasai faktas 
Įvykęs Alexandropolyj Gruo
džio 2 d.

Tuja sutartimi Armėnijos 
teritorija apribuojama tik Er- 
ivaniaus apigardomis. Sutar
ties sąlygomis Armėnai Tur
kams atiduoda visus savo gin
klus, išėmus 1,500 šautuvų ir 
kelias anuotas.

Erivaniuj įsteigta sovietinė 
valdžia. Ta valdžia šiandie 
gražiuose sentikiuose sugyve
na su Rusija, Azeibardjanu, il
su Turkais nacijonalistais.

Žodžiu tariant, visas Kau
kazas susovietintas.

GAUJA 3 ŽMONES NU- 
. ŽUDĖ.

Santa Rosa, Cal., G r. 11.—
Gauja kaukuotų vyrų aną na
ktį įsilaužė Sonoma apskri
ties kalėjįman, išvilko iš ten 
tris kalinius laukan ir pako
rė. Tie kaliniai buvo suimti 
už nužudymų trijų žmonių.

ANGLIJA ATMOKA UŽ SI
DABRĄ.

. .Washingtoų, Gr. 11. — Ka
ro metu Anglija nuo Suv. Val
stijų vyriausybės pirko sidab
ro už 122 milijonu dol. Pra
nešta, kad Anglija ligi 1924 
m. apsiėmė atmokėti tą skolą 
dalimis.

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

Pramatoma, kad ateinančiais 
metais Ceieago iždas turėsiąs di
delį deficitą — pritruksią apie 23 
milijonų dolierių. Tad miesto iš
laidoms sąmata negalima, kol iš 
lcgislaturos nebus gauta kokio- 
nors palengvinimo.

Apartamentinią namij džianito- 
riai pietinėj miesto dalyj rengia
si pakelti streiką.

SUSIRINKIMAS.

L. R. K. Labdaringosios Sąjun
gos 7 kuopos gerbiamiems na
riams ir narėms pranešam, kad 
priešinetinis kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, Gruodžio 12 d., 
1920, 4:00 po pietų, Aušros Var
tų parapijos salėje, 2.323 West 
23rd PI.

Kviečiami visi nariai ir narės 
ateiti šin susirinki man/ nes yra 
svarbių reikalų labdarybės nau
dai. Be to, bus pranešimas iš bu
vusio seimo, bus renkama nauja 
kuopai valdyba.

A. Cibulskis, pirm.

SUSIRINKIMAS.

L. R. K. Moterų Sąjungos 46 
kp. turės ausi rinkimą Gruodžio 
12 d., tuojaus po sumos Visų 
Šventų parap. salėja Roaelande, 
III. Gerb. nariai irTBrės kviečia
mi susirinkti. Bus tariąmąsis api< 
rengiamą balių.

PIKTI LENKŲ DARBAI.

Negalėdamas pakelti Lenkų 
žiaurumų, rašo Kauno laikraš
tis Lietuva, pabėgęs iš savo 
dvaro ir atvykęs į Kauną U- 
cieclios dvaro savininkas, gu
das A. Kaminskis, kurio dva
ras yra visai prie pat Suval
kuose nustatytos demarka
cijos linijos, mums daug pra
nešė apie Lenkų terorų.

Tarp kitko jis papasakojo, 
jog Lenkai sužinoję, kad jis 
prašęs Lietuvos valdžių tai
kos teisėjo vietos Merkinėj, 
tuoj sunaikinę visų jo dvarų, 
net tvoras sudeginę. Nekul
tus javų pėdus kloję arkliams, 
nors šiaudų buvę, kiek norė
ta.

Grikių dalį sudeginę, kitų 
dalį sukloję arkliams. Visų 
dvarų ir 3 darbininkų šeimy- 
na$. palikę visai be duinos. 
Pagaliaus sulaužę mašinas.

Lenkų žiaurumo pavvzdis 
gali būt ir tai, kad senukę 
Kaminskio motinų, einančių 
70 metus, gulėjusių rytų lo
voj, įsiveržę vienos batarejos 
kareiviai prievarta išmetę iš 
lovos ir lovų paėmę vienam 
savo karininkui.

Batarejos vadas buvo Le-
\vkowicz, advokatas iš Lvovo. . *

Šiaip turtų naikinime daly
vavę 205-as ir 14-as pulkai. 
Pastarasis grynai galicijinis. 
Ypač pasižymėjo žiaurumais. 
5-ojo pulko artilerininkai.

Karuomenė daugiausia bu
vo iš Galicijonų. Vietinių žmo
nių nebuvę.

Taippat, bet daug žiauriau, 
Lenkai viską plėšia nuo kai
miečių. Sodžių gyventojai ap
link palikti tiesiog be duo
nos, be javų ir pašaro. Elge
tos eina pakiemiais prašyda
mi kąsnio duonos. Lenkai dva 
rininkai nepaliečiami. Ir su 
jais apsieinama mandagiai.

Labai nukentėjo nuo Lenkų 
žiaurumų Uciecbos kaimas, 
Raudomonys, Šunupiai, Mar
cinkonių stotis ir sodžius.

IŠ LENKŲ NELAISVĖS.

Kauno lai kr. Lietuva karei
vis D. rašo:

Patekus man į nelaisvę pas 
Lenkus, teko daug ko sužino
ti. Mane tardė daug vadų ir 
valdininkų. Nors keista, tė
čiai! tiesa, kad jie ne tiek 
klausinėjo mane apie musų 
karuomenę, kiek apie vidaus 
padėtį. Ypač apie tai, kiek 
Lietuvos- valdžia išpardavė 
Vokiečiams girių, ir šiaip me
džių.

Aš tuoj supratau, kad tai 
Lietuvos dvarininkėliai rūpi
nasi savo turtais ir likusiais 
sėbrais.

Buvau tardomas 2-jame 
Kauno šaulių pulke t (toks 
Lenkų pulko vardas), kuria
me, kaip teko patirti, spie
čiasi daug Lietuvos pardavi- 
kų.

L Vendžiogalio dvaro dva 
i minko -nniis A. Skirgaila, 
kulkasvaidžių kuopos leite-

3. I*a bėgęs 
mijos Vaidoj iru

KARIŠKIAMS

Vyriausios komisijos 
kiams žeme npattpitrtvį H 
30 <1. nuspręstą 
tybės nuosavybė®/.«. trijpnsj 
padalinti šiuos 'palivarkus:

1. Trakų uįis k Kg Aktinei i ši 
valsčiaus iš Juos# 
čiaus įpėdinių Lrijvo 
varkų apie 200 dėfcr.jr 
nijos palivarką 100 <f ė 
so 300 dešimtinių be 
to miško, daugiau ar 
kiek bus rasta matuoj

Ir Kaišedorių velsčii 
Boleslavo Romerio įj 
Kamenkos pal. 100 deš. 
giau ar mažiau, kiek bx 
ta matuojant.

2. Biržų apskr., Buc 
valsčiuje iš Juozo Budi 
valdančio apie 874 dt 
Pačeraukštės, II I 
deš. ir Aleksandrynėi)

GAL CHILE DE?
IŠEIS IŠ SAJU1

Santjago, Cliile re| 
Gr. 10. — RespublikJ 
dentas Sanfuente šiai 
konferuos su šalies 
pagaliau bus nutarta, 
le turi pasitikti 
goję, ar aną pamt 
padarė Argentinos 
k a.

Praeitą parą Chicagoje pi 
19 automobilių.

A.*J* A.
JADVIGA DOBILIAUS- 

KIENĖ
(po tėvų Balceriutė) 

mirė gruodžio 9, 1920 
2:30 vai. po pietų, 30. 
tų amžiaus.

Paliko dideliam© 
dime tėvelius ir sūnų 
tanui 14 metų amžiaus" 9

Velionės kūnas randasi 
pas tėvus po num. 1516 
S. 49 Avė., Cicero, III.

Laidotuvės bus panedė 
lyj, Gruodžio 13 d., 1920, 
iš Šv. Antano bažnyčios,' 
Cicero, į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines ir pažysta 
tarnus dalyvauti laidotu
vėse.

Nuliūdę,
Petronė ir Julijonas 

Balceriai.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimu s-dm pinigų vertė,mj 

nant nemažiau $2\000, Gruodi 
Hi 1 . ■' '"ku pagal Mc.rehants] 
cn and Trust Co.:
Anglijos sterlingų svarui $3 
Prancūzijos šimtui frankų 
Italijos šinftaA lirų.



DRAUGAS Šeštadienis, Gruod. 11, 1920

[Ų DIENRAŠTIS

FGAS”
tyrus nedėldlenlus. 
\TO8 KAINA:

fJE:
... $8.00 

......... 4.00

... $0.00 
f Metų ............................. 3.00
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mio užslrašymo dienos
Jaujų Metų. Norint porrnal- 
sų visada reikia prisiųsti Ir

Iresas. Pinigai geriausia slų-
Ikant krasoje ar exprese “Mo- 
fder” arba įdedant pinigus J 
uotų laišką.

1AUGAS” PUBL. CO.
Į S Oakley Avė., Chicago. 
Tel. Roosevelt 7791

Jetuva ir Tautų 
Sąjunga.

Chicagos Tribūne telegrama 
įleistoji iš Paryžiaus 9 

[žio,o pagarsintoji čionai 
to mėnesio nemažai nuste- 

kaiką. Stebėtina pir
kusiai, kad profesorius Au- 

as Valdemaras vadina- 
‘ Count Waldemar ’ Iš 

grafo titulo neturėjo, 
dėjo jį jam duoti de- 

Lietuvoje. Kas 
Įtik čia nėra ženklo,
Įgrama n© visai atitin- 
|i.
isnii dalykas,' kad 

Į gavusi i $ 'Sovietų Ru- 
įkymą neįsileisti tal- 

arcnijoa ’ į plebiscito 
Jors tai nebuvo for- 

sakymas, bet Įmvo per- tik lai 
imas negerbti Lietuvos 

prijos, jei joje bus tąlki- 
armija.

rTkio rodosi, kad Lietuva 
[ų protestuoti prieš tokį 
jos Sovietų pasielgimų,

Tęs Lietuva yra neprigulmin- 
ga šalis ir nei vienam kaimyr 
nui negalvoję kjj, ji įsileidžia 
į save.

Bet .sovietų baiiųė yra su
prantama. Talkininkai paga 

lino bolševikams Kolčakų, 
ludeničų, Wvangelį, Balaclio- 
viczių it kitus. Tiems visiems 

žlugus Prancūzija plebiscito 
Ceikalais siunčia į Lietuvą, 

is į pašonę, dešimts 
lugiau kareivių, negu 

|šalys dalyvaujančios 
I-Sąjungoje. Tai-gi bol

ševikai bijosi, kad Lietuva 
dabar netaptų Wrangelio įpė
diniu. Turbut nėra nei vieno 
Lietuvio, norinčio savo tėvy
nei to uždavinio, tos garbės ir 
tos pabaigos, kuri teko Kolča- 
liui, Judeničui ir AVrangeliui.

Klausimas, ar gerai padarė 
Valdemaras, pareikšdamas, 
kad Lietuva nenori Tautų 
Sąjungos kareivių plebiscito 
žemėje? Išrodo lyg negerai, 
nes to,s žemės dabar yra Zel- 
govvskio užimtos.Tautų Sąjun
ga/ vis-gi geresnė už tų ne
naudų ponų. Bet apsvarsčius 
giliau pasirodo, kad Lietuva 
turi rinktis iš dviejų arba 
mirti bolševikų ilčių drasko
ma už pasišventimų ir ištiki
mybę Tautų Sąjungai, kuri iki 

, M'.1 Lietuviams buvo tik nio- 
[čiaka, arba' gyventi geruoju 

su Rusijos mėška užsitrau- 
ti int 'Pautų Sąjungos nema-

savo pareiškimo nepadarė ga- I 
įutina forma, bet kad tiktai 
pranešė Tautų Sąjungai kas 
darosi. Jei p. Valdemaras po 
to pareiškimo išderės iš,Tau
tų Sąjungos, kad bolševikams 
įtariamų Prancūzų skaičius 
taps sumažintas, tai bus labai 
gerai, nes Prancūzai neišken
čia nepataikavę Lenkams. 
Jeigu Tautų Sąjunga apsiim
tų pasiųsti į Lietuvų Belgų, 
Olandų, ypač Danų, Norvegų 
ir Švedų armijas, gana skait
lingas, kad Zelgowskį išva
rius, tai Sovietų Rusija nieko 
neturėtų prieš tai ir viskas ei
tų gerai. Mus butų dvilinkai 
laimėta.

Jei to nepasiseks padaryti, 
tai Zelgowski’s liks Vilniuje. 
To labai trokšta visi Lenkai. 
Kas žin ar tik ne Varsa vos 
ponai besiderėdami su bolše
vikais Rygoje įgąsdino Rusus, 
kad Lietuva taps nauju Wran- 
geliu. Ilgai ir labai artymais 
dirbę su Prancūzais Lenkai 
žinojo kai-kurių paslapčių ir 
galėjo jų suteikti Sovietų at
stovams. Pirm kelių dienų mi
nėjome, kad Lenkų politika 
persimeta nuo talkininkų prie 
bolševikų ir Vokiečių. Šitas 
atsitikimas rodo, kad ir bol
ševikai jau pasitarnauja Len 
kams. Abeji neturi nei gėdos 
rfei sąžinės. Tai tiek jiems tė
ra bendra.

Kaip Ilgai Tęsis 
Tokia Padėtis.

Wilsono Raštas Kongresui.

Visu buvusio didžiulio karo 
metu talkininkai be paliovos 
skelbė pasauliui, kad jie ka
riaują už demokratiją. Šaukė 
tuomet j&sus talkon padėti 
nusukti galvą autokratijai, 
kokią įžiūrėjo Vokiečiuose. 
Skelbė jie visoms tautoms ne 

svę, bet ir nepriklauso
mybę. .

Bendroųiis jėgomis pagaliau 
nugalėta jų ta tariamoji auto
kratija. Lengviau atsiduso 
Europa ir visas pasaulis. Bu
vo laukta, kad tie jų pažadė
jimai bus įvykinti. Atskiros 
tautos laukė pripažinti jas 
laisvomis ir nepriklausomo
mis.

Pasekmėje skaudžiai apsi
rikta. Pasirodė, kad talkinin
kų žadamoji tautoms laisvė 
buvo tik paprastas viliojimas 
žmonių. Nes nespėję nugalėti 
priešininko, patys tuojaus ė- 
mėsi autokratingų žygių. 
Dirgtelkime, kaip talkininkai 

“demokratingai” elgiasi Si
rijoj, Mesopotamijoj, arba 
kadir toj pačioj Airijoj. An
tai Graikijos gyventojai de- 
mokratingiausiuoju keliu 
plebiscitu, susigrąžina savo 
karalių. Talkininkai prieš tai 
pakelia trukšmą, pertraukia 
santikius su Graikija.

Talkininkai neleidžia lais
vai išreikšti noro Ungarijos 
glventojams, kuriems norisi 
grąžinti karalių.

Lietuvon jie siunčia daugy
bę visokių savo koinisijonie- 
rių ir agentų. Bet atsisako 
pripažinti Lietuvą, nepriklau- ‘ 
somą nuo Rusijos. Visokie at
stovai, reiškia, ten siunčiami 
tik išnaudoti naujai atgims
tančią šalį, pasipelnyti jos tur
tais ir duona.

Kuomet Argentina anądien 
išėjo iš Tautų Sąjungos, anot 
telegramų, talkininkų delega: 
tai tik ranka pamojo. Šiandie nas 
Sąjunga talkininkų valdoma.
Jei Argentinos reikalavimai 
butų blivę priimti, tuomet tal
kininkams butų pasidarę ank-

Šalininkai ir priešai vienaip 
turi pripažinti, kad jis yra iš
kalbus. Negana ką angliškoji 
kalba jo raštuose yra graži ir 
brandi, bet ir tuos daigius, 
kuriuos jis minėja, stambius 
ar mažus, jis išreiškia gražiai 
patraukiančiai. Esant Suvie
nytųjų Valstijų Presidentu ne
trūksta stambios medžiagos 
raštams ir pranešimams.

Antradienije, 7 Gruodžio 
prezidentas AVilsonas, negalė
damas pats ateiti į kongresą 
atsiuntė jam savo raštą. Įsi- 
skaičius į jį vmatyt, kad tai 
paties AVilsono, ne sekreto
riaus darbas. Tokį raštą daug 
sunkiau yra parašyti negu pa
rašius perskaityti. Sunkesnią
ją dalį AVilsonas padarė leng
vesnės negalėjo. Nesant AVa- 
sliingtone, negirdint nepaten
kančių į spaudą smulkmenų, 
sunku tą suprasti. Pagalios 
nėra nei naudos tą išieškinėti.

Prezidento pranešime tarp
tautiniai dalykai yra susipai
nioję su naminiais Suvienyti; 
Valstijų reikalais. Apie tarp
tautinius dalykus AVilsonas 
kalba savo pranešimo pradžio
je ir pabaigoje, apie šios ša
lies pagerinimą, — vidurije. 
Naminiuose Amerikos reika

luose AVilsonas minėjo labiau
siai tris: btidžetinės sistemos 
reikalą, valgomųjų daigtų 
papiginimą ir pagelbą karei
viams.

Tarptautinių dalykų sryti- 
je Prezidentas nors visai ne
užsiminė Tautų Sąjungos, bet 
kalbėjo taip, kad daugelis su
pranta, jog ją kritikavo. Jis 
labai nusiskundė, kad pasau
lis daug šneka apie demokra
tiją, bet tai yra autokratija 
tuo vardu pavadinta, nes žmo
nių valia ir visuomenės balsas 

nepri leidžiamas prie 
tarptautinių reikalų tvarky
mo.

Šitai minčiai AVilsonas pa
šventė labai daug vietos ir 
stipriai ją prirodinėjo. Jis 
pirmiausiai atkartojo teisin
gus ir minėtinus Lincolno žo
džius, kad ir teisybė yra ga
linga. Paskui AVilsonas primi
nė, kad tarptautinės teisybės 
troškimas įveikė Vokietiją. 
Prezidento mintis butų buvusi 
dar aiškesnė, jei jis butų pri
dėjęs, kad Vokietija tapo į- 
veikta vien dėlto, kad Ameri
ka padėjo talkininkams. O A- 
merika nebūtų galėjusi nusių
sti savo karuomenės į Euro
pą, jei Suvienytų Valstijų pre
zidentas nebūtų gražiai skel
bęs augštų demokratijos obal- 
sių. Juos skelbdamas Prezi
dentas žinojo, kad beveik vi
sose Amerikos širdyse tie o- 
balsiąi atsilieps smarkiai ir 
palengvįs mobilizaciją.

AVilsonas sako, kad visi jau
čia, jog dabar atėjo paskutinio 
bandymo diena pasaulio de
mokratijai. Dabar demokrati
ja turi parodyti savo grynu
mą ir savo galybę. Suvienytų 
Valstijų uždavinys esąs pasi- 
larbuoti, kad grynoji demo
kratija įsigalėtų.

Visa ta graži kalba yra 
skaudi kritika dabartinei Tau
tų Sąjungai. Bet AVilsono už- 
rubežinė politika visai nesis
kyrė nuo Paryžinės Tautų Są
jungos politikos. Tai-gi kriti-

sekretoriaus p. Colby’o poli
tiką. Kadangi ji buvo tnilig 
Prezidento pažiūrų ir noro, tai 
kritikuodamas dabartinę Tau
tų Sąjungą AVilsonas kritika
vo save. Ypač Rugsėjo ir Spa
lio mėnesiais už vis labiausiai 
Lietuvos ir Lenkijos nesutiki
me AVilsonas rėmė tuos, kurie 
buvo didesni ir kuriems nerū
pėjo nei demokratybė nei tei
sybė tarptautiniuose santikiuo 
se. Jeigu tada buvo “diena, 
kurioje demokratija stojo į sa
vo bandymą”, tai tas bandy
mas parodė, jog ji neturi tei
sės vadintis demokratijos 
vardu.

Septinta Gruodžio AVilsonas 
gražiai ir teisingai rašo, kad 
Amerika turi stovėti už teisy
bę ir teisę atskiroms tautoms. 
Jis sako, jog Suvienytos Val
stijos “can accomplish the 
great object... by standing foi 
right and justic© as toward 
individual nations” (gali iš
pildyti tą didįjį uždavinį ... 
stovėdamos už teisę ir teisy
bę atskiroms tautoms).

Toliau jis dar aiškiau kal
ba: “Demokratijos įstatas yra 
pagelbėti .silpnesniam, ir kiek
vienos demokratijos intaka 
pasaulije turi būti užstojimas 
už silpnąsias tautas, už tautą 
kovojančią, kad taptų pripa
žinta ir kad susilauktų skirti
nos teisės būti tautų šeimy
noje” (Tlie law of demoeracy 
i s for the jprotection of tlie 
weak, and the influence of 
every demoeracy in the world 
should be for the proteetion 
of the weak nations, tlie na- 
th>n which is struggling to- 
ward it’s right and toward 
its proper recognitioa' and 
privilege in the family of na
tions).

Prie to Prezidentas pride
da: “Suvienytos Valstijos ne
gali nustumti nuo savęs tos 
garbės kovotojo rolės neuž- 
dėdamos kenksmingą atmeti
mo tašką ant tų didžiųjų ir 
pasišventusių vytų, kurie da
vė pradžią pačių Sus. Vals
tijų valdžiai ir pastatė ją į 
akis beveik visatįnam pasi
priešinimui ir intrygai.” 
(The United States cannot 
refuse tliis role of Champion 
vvithout putting tlie stigma 
of rejection upon tlie great 
and devoted men who brought 
it’s government in exsistence 
and established it in tlie face 
of almost universal opposi- 
tion and intrigue.)

Stebėtina, kad AVilsonas čio
nai tuojaus minėja Anglijos 
ir Prancūzijos skriaudas pada
rytas Suvienytoms Valsti
joms, kol jos dar nebuvo sut- 
virtėjusios. AVilsonas dar rei
kalauja, kad Amerika parody
tų savo jiegą prieš neteisybes 
ir blogumus esančius namieje, 
bet taip-gi prieš sumišimo ir 
tiranijos jiegas taip daug 
kenkiančias liuosoms tautoms 
įvairiose pasaulio vietose.

kilodamas tą Sąjungą AVilso- 
sukritikavo taip-gi savo

Tos pačios Sąjungos taryba 
užleido Inkais Lietuvą ir 
giriasi atOkanti demok ratili 
gils darbui

Klausi mak kaip ilgai jie vi 
įonija

—3
Telefonus Boulevard 9199

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

38X1 South Halsted Street
Valandos: 9—12 A. M.

1—5: 7—8 P. M.——-——— ------ ----- E

Drover 7042

Dr. C. Z. VezelSs
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Seredomls nuo 4 lig 9 vakare 
4712 KO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės

J. P. WAITCHES | 
LAAVYER

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

Nedėllomis 11 iki 1. \
4509 S. Ashland Avė. Chicago, IU.į» 

Phone Yards 103?

Phone Seeley 7439
DR. I. M. FEINBERG

Gydo specialiai visokias vyrų ir Į 
moterų lytiškas ligas.

2401 Madlson St., kampas Wes- 
tem Avė., Chicago.

Valandos: 2—4 po piet: 7—9 vak.

Tel. Canal 0222

DR. C. K. CHSRRYS
Lietuvis Dentistas 

£2201 West 22-nd & So. Leavltt Sts.
Chicago. X

^Valandos 9:30 A. M. to 12 N.S 
1:00 P. M. to 8:00 P. M. $

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare. 
Residencija: 10538 Perry Avė.. 

Tel. Puliman 342

r

■ V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas Didmiestyj:

29 South La Šalie Street
Kambaris 324 

Telefonas: Central 6390

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

Skaitant tuos žodžius suky
la augšti ir gražus jausmai, 
prisimena tos karštos ir iškal
bingos VVilsono prakalbos, ku
riomis jis prikalbino milijonus 
Amerikiečių nešti savo gyvy
be paguldyti į Europos ka
pus. AVilsonas, be abejonės, te
beturi tų gabumų, kuriuos jis 
ttirėjo 1918 metais. Bet jo žo
džiai jau nebegali atvesti tų 
pačių pasekmių, kaip pirm 
trijų ar dviejų metų. Tada 
mes tikėjome jo žodžiais. Šian
dien jau ieškome kito, kuriam 
galėtume tikėti, nes negalime, 
ir \jei galėtume tai neturėtu- 

miršti, kad 10 Rugpju- 
1.).

įa Tautų Sąjungos de
lta ir nebus

Turėk pinigų 
kitas Kalėdas! 
Įstok į musų 
Kalėdini Tau
pymo Kliuba—
ir taupykpo blskl 
kas savaitė. Ateik 
ir taupyk po biski 
paaiškinima.

Pinigus Lietuvon nusiunčiame 
greičiausiai ir pristatome 

parašą prijemejo 
iš Lietuvos.

CENTRAL MANUFACTI'RING 
DISTRICT BANK

. 1112 West 35-th Street
Turtas Virš $0,000,000.00

A STATE BANK
Atdara ranedėliais, Seredoms ir Subatoms vakarais
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I LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES !

! BANKAS I
ir jo skyriai

Panevėžyj Šiauliuos Raseinius
Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje

= kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per sąvo AGEN- 
= TURĄ NEAVARKE, Kol žemas auksino kursas, dėk pi- 
5 nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi

7% padėjus 2 metams 
į 5% ” 1 ”
= 3% ” neapribuotam laikui.
= Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė- 
= jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas
| M. NARJAUSKAS I
1 747 BROAD STREET, NEWARK, N. J. f
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DR. S. BIEŽIS.
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAH 
2201 West 22nd Street

Tel. Canal 6222
Res. 3114 W. -12nd Street

Tel. McKInley 4988

/5S25
PRANEŠIMAS 

Dr. M. T. STRIKOLTS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Perkelia ofisų J People Teatrų 
1616 W. 47th St. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 

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

______

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKInley 283

J

k

DR, CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po num.

4729 So. Ashland Avenue
Spėri Jallstas

DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGŲ

Valandos nuo 10 iki 12 išryto: nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:90 
vakare. Nedėllomis 10 iki 1. 

Telefonas Drevei 288U

i

Fhone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

’ Chirurgas
• 1821 So. Halsted Street
Valandos: 10 iki 12 ryto: 1 Iki 4 

po piet 6 iki 9 vakare. — f
llllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllliuilllil
Kesid. 1139 Independence Hlvd. 

Telefonas Van Huren 294

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

Hpm-ljallstas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų Ilgų

VALANDOS: 10—II ryto 2—3 pu 
pietų, 7--8 vak. Nedėllomis 10—19 4. 
Ofisas 8864 So. Ilalited 8t, Chlcaco

- Telefonas Dr iver »6»3 
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Yra lokalis agentas Jūsų 
Nueik pas Ji.

Cl)NAR8LlfiE
Tiktai per 9 Dienas j

HAMBUR6Ą IR LIEPOJŲ
Per Anglija

S. S. AQUITANIA Gruodžio 14

Trečia Klasa kainuoja 
Hamburgą ........ $125.00
Liepoju ........................ $145.00
Pridedama $5.00 Karės Taxu.

mieste.

Pasiųsk Pinigus Kalėdoms
Įkurta 1841 ' > ■
Kapitalas IC Si I ■

$18.000,000.00 - « ■ * ■

I t
ar-

Didysis Ofisas Ameri 
can Express Komp. 65 
Broadway, New York.

23 W. Monroc Street

Arlm rašyk savo kalba tiesis

AMERICAN
65 Broadway

PRESS COMPANY

Greita patarnavima piningu per
siuntime Lietuvon kuri American 
Uxpress Company suteikdavo prieš 
kare, ir vėl tapo sugrųžintus.

Sugrįžę receiptės parodo kad pi
ningai išmokanti į tris savaitės. Mes 
mokame markėmis, kurios legališkai 
yra priimtos Lietuvoj. Musų kainos 
yra žemos, musų patarnavimas už
tikrintas.

American Expreas Kompanija tapo 
uždėta 1841, ir turi sumokėto kapi
talo 318,000,000.00, ji pasiunčia dau
giau piningu Europon negu kokių ki
tų finansine organizacija. Ji turi pa
stačius š) dideli gražų narna ant 21 
lubų ant l’roadtvay Gatvės, New 
York, kuris šiame paveiksle randasi, 
jame yra didieje ofisai.

Vartok musu dolerinius Money 
Orderius mokant bilas Ir siunčiant 
piningus šioj šalyj ir Kanadoj. Tu
rime ir kitų šalų piningų ant parda
vimo. Siunčiant piningus būtinai rei
kalauk American Express reeeipto. 
Tai yra apsauga prieš pragaišti.

Nueik J bile kurių agentūrų Anie- 
ric.-in Kallway Express Company ar
ba 7 musų lokulį ofisų

Chicago, 111.
j FArvIgn Money Order Dept.

New York



T— t
1

J

t • 1
• f

šeštadienis, Gruod. 11, 1920

“GELEŽINIO VILKO” MARŠAS.
DRAUGAS
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Juodbėriai galvas aukštyn!
Vilko maršą drožkit kojom!
Likit, sesės, mės išjojam,
Mes tejosim lig rytojum, ,
O rytoj uguin!

Marš, marš pro Žvėryną 
Paliai kalną Gedimino,
Marš, marš pirmyn!

Paliai Vilijos krantus
Dunda šūviai, skamba plienas,
Pasilikit sesės vienos.
Raitelių neilgos dienos
Rinkit sau kitus.

Marš, marš viens po kito 
Rytoj mušis anksti rytą 
Marš, marš pirmyn!

Arėm, sėjome laukus,
Drauge pjovėm, pjovėm šieną...
Dalgė — kardas to pat plieno —
Išguldysime, kaip šieną
Priešus plėšikus.

Marš, marš pilnu šuoliu 
Lenkai kraštą mus užpuolė 
Marš, marš pirmyn!

Girdit! — Po visus kraštus
Žvanga mums paruošti pančiai...
Priešai lenda, kaip šarančiai,
"Geležinio Vilko” dančiui
Darbo bus, tai bus.

Marš, marš pro žvėryną 
Paliai kalną Gedimino 
Marš, marš pirmyn!

"Geležinio Vilko” raitelis.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas DldmlestyJ 
29 So. La Saite Street 

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

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavltt St. Tel. Canal 2562 
Valandos: nuo 4 Iki 6 po piet Ir 

nuo 7 Iki 9 vakare

A. PETRATIS , S. FABIJONAS
A. PETRATIS & CO. 

Mortgage Bank
RKAL ESTATE—INSURANCE

European American Bureau
Siunčia Pinigus, Parduoda 

Irai vokortes 
NOTARUUftAB

809 W. S5th g>. Chicago, m. 
Telephone Boulevard 311

Saugok akių regėjimą Į

WILS0N0 RAITAS 
KONGRESUI.

(Pabaiga nuo 2 pusi.).

čio 1920 metų Wilsonp sekre
torius jo vardu pasakė, jog 
tautos, kurias Rusija buvo 
prarijusi, turi džiaugtis bū
damos jos dantyse. Tat yra 
stebėtina demokratijos teisė, 
užtarianti silpnąsias tautas.
Pats AVilsonas nusiskundžia, 

^ad viešpataujančioji Europo
je autokratija dangstosi de
mokratijos žodžiais ir var
dais^ neturėdama visuotustfiės 
pritarimo. Tiesa, tai didelė ap
gaulė. Mes nedrįstame, ištar
ti, kad Wilsono darbai poli
tikoje nesutinka su jo žodžiais. 
Gal jis veda tokią augštą po 
litiką, kad mes- jos suprasti 
nebepajilgiame. Bet nei visuo
menės išmanymas nelabai ją 
permano, o nepermanydamas 
negali nei pritarti. Jei Wil 
sonas Liepos ar Rugpjūčio mė
nesi je, ką berašęs Lietuvai, 
jog ji turi būti po Rusija, bu
tą apgarsinęs mažąjį} tautų 
laisvės principą, tai gal pa
saulio politika butų krypusi 
kitaip.

Pats Prezidentas savo pra
nešime Kongresui daug kalba 
apie įtikėjimą į teisybę į tie
są,' turlydamas, kad tas įti- 
kėJ^^B yra galybė.. Todėl 
janW^kėtų suprasti, jog ne
galima augštų principų jiegų 
išgelbėti pasielgiant jiems 
priešingai. Lincolnas su savo 
idealais laimėjo politikoje ir 
laimę padarė Amerikai dėlto, 
kad jis drį>o tuos principus 
skelbti ir tada, kada jie išro
dė nepelningi. AV ii sonas tos 
drąsos neturėjo. Tas yra jų
dviejų skirtumas.

Gruodij^ 1920 m. AVilsonas 
išdrįso pasakyti, kad Suvie
nytos .Valstijos pripažintų 
neprigulmybę Pliilipinams. 
Rugpjutije tų pačių metų jis 
neturėjo drąsos tą teisę pri
pažinti Kosciuškos tėvynei 
Lietuvai. Tada mes rašėme, 
kaj Amerikos tikslai ir prin
cipai laužomi rinkinių tiks
lams. Rinkimai praėjo, prin- 
ipai atgijo. Bet neatgijo mus 
tikėjimas į gražius žodžius.

---------  —----  ,
KENOąHA, AVIS.

P. stotis lėšą padengi
mo pikniką ir balių savo 

sutaupius keletą

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmlcstyj 
ASSOCIATIDN BLOG.

19 So. La Šalie St. 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 

Panedėliais iki 8 vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas.

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo vieta 

3252 South Halsted Street 
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos nuo 10 Iki 12 ryte: nuo 
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 Iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki '1. 
Telefonas Tardr {544

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

i 209 S, State Str. Kamp. Adams 
Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10 
vai. iki'12 dienų.

Lietuvis perkalbčtojas
ĮSered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12

KPhone Cicero 5963
DR. A. P. GURSKIS

l.IETIVIS DENTISTAS 
4847 W. 14tli Street Cor. 49th Avė.

Cicero, Ilk
Vai. 9 išryto iki 9 vak. Išimant 
Nedėlias ir Seredas.
♦♦ »

AMERIKOS LIETUVIŲ

OKVKLA

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sll- 
nsta skaitant,- siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia. Jos pri
valote kreipties { manę klausti 
patarimo dėl jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausj patarnavimų dėl 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specljalisto,

VV. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECIJALISTAS 

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

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

Tėmykite mano parašų. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d.

■ - -i-#1

Kapitalas ir Surpj 

$225,000.00

Lietuviai Amerikiečiai
Jei Norite rasti saugumą savo sunkiai uždirbtiems 

dolieriams.

Siunsti pinigus į Lietuvą.

Investyti pinigus kad jie uždirbtu didesni 
nuošimti.

Ateikite Čia
Saugumą ir užtikrinimą rasite šiame Banke.

Musų Turtas 
virš

desėtkų dolierių. Lietuyai rei
kalaujant musų, Amerikos Lie
tuvių, pagelbos padėti jai ap
siginti nuo užpuolikų Lenkų, 
kurie lenda jos žemėn, stoties 
komitetas, matydamas svarbų 
reikalą, nutarė visus esančius 
ižde pinigus pasiųsti Liet. šau
liams.

Lapkričio 13 d. laikytame 
susirinkime pasirodė, l<ad sto
tis turi savo išlaidų. Kadangi 
ižde radosi tik $8.00 su centais, 
tat, pirmininkui patariant, nu
tarta Lapkr. 25 d. tani tikslui 
surengti balių. Balio rengimo 
komitetai! i nėjo pp. S. Ralis ir 
Š. Šipelis.

Balius buvo pasekmingas. 
Nors nedaug buvo žmonių, bet 
komiteto darbštumas padarė, 
kad ineigų buvo $108.95. Ap
mokėjus visas lėšas, pelno li
ko $47.15.

Lapkr. 27 d. laikytame susi
rinki,ne nutarta $40.00 pasių
sti L. G. fondan.

Stoties komitetan ineina vi
si veikėjai ir darbuojasi kiek 
tik gali. Visi pasirįžę ir toliau 

i nenuleisti rankų.
S. š., stoties narys.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANE

ŠIMAS.

Perimant nuo kun. Jono Ži
baus knygyną, nebesuradome 
Laur. Ivinskio rankraščio 
‘‘SUDNA DIENA IR ROJUS 
PRAGAIŠINTAS”. Tas rank
raštis buvo eilėmis parašytas 
ant melsvos poperos. Kitados 
buvo apdarytas, bet apdarai 
nudraskyti. Puslapių apie 400.

Šiuomi prašomi visi, kas tik 
tą rankraštį yra matęs pas ką 
nors, duoti žinią Lietuvos At
stovybei Amerikoj viešam A- 
merikos Lietuvių Knygynui, 
nes tas rankraštis yra šio kny
gyno nuosavybė.

Viešas Am. Liet. Knygynas. 
e Užveizdėtojas P. Pūkas.

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

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akušcras.

3203 8. Halsted St. Chicago.
Valandos: 10—12 Iš ryto 1—3 Ir 
6—8 vakar- Ned. 10—18 1B ryto.

-a

Telefonas Pnllmnn M*
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvi, Dentistas
10801 Bo. Miehigan Avenne 

Roeeland, tll.
VALANDOS, 9 ryte Iki • vakare. 

tTel. Pili Imat 842 Ir 8130.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

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

SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

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

Telefonas Yards 687

Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, kaygvedystės, ste
nografijos, typowrlting, plrklybos tei
sių. Suv. Valst. Istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilletystės. de.il i ar ašy s t ės.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto lki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo I 
Iki 10 vai.
3106 So. Halsted St., Chicago

-S
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Dr. A. L. Yoška
1900 S. Halsted Str.

Tel Canal 2118
Valandos: 10 ryto Iki 8 vakare 

Gyvenimas
2811 W. 03rd Str.

Tel Prospect 8486.
įS»

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins visų akių 
tempimą, - kas yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner- 
votumų, skaudančius

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

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
Telefonas Drover 9660.

PRANEŠIMAS.
Siunčiame piningus Lie

tuvon, pri siuntimas užtik
rintas.
Inšuruojame nuo ugnies, 

namus, rakandus ir auto
mobilius.
Parduodame namus, sko

liname piningus.
Evaldas & Pupauskas 

840 W. 33rd St.
’ Yards 2790

$2,725,000.00

LEVESKiO(PBIRENI
IR PREKYBAS

6iAM0J, MOKYKLA
Del Suaugusių

MOKINA: Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų taip-gi prirengia 
prie kvotimu j visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: Įv’uo 9:00 ryto 
iki 4 p. p. Vakarais nuo 7:30 iki 
9:30.
1747 So. Halsted St. (ąfti IStos gat.)

imiimiimiiiimmiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
■“Tel. Canal 257
1 DR. C. K. KLIAUGA 1

LIETUVIS DENTISTAS 
= 1821 So. Halsted St., Chicago, 111.=
= Kampas 18th St.
= Valand.: 9—12 rytų, ir 2—9 vak.“
iiniimmmmiiiiiiiimmiiimtiiimiimiii

DIDELIS KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS.
Žiedai, Laikrodėlcl, Itcteželci. Špilkos, grinrt aukso ir paauksoli 

daiktai. Ivory setai, Auksines plunksnos, visokie daiktai tinkami 
prezentams gaunami pas mus už numažinta kaina. .Atvirutės su 
Lietuviškais parašais ir šilkais išsiūtos,, ir (vairios knygos. Geras 
pasirinkimas tikiu Columbia Gramafonu. tain-gi ir tikru Itruns- 
tvick masinu, katros išduoda stebėtinai aišku ir garsu, tikrai na- 
turališka baisa.

35 tiikstančai rekoruu Įvairiose kalbose.
Lietuviški rekordai tinkami dėl švenčiu.

4415 Pemenelis, Pavasarije. Indainavo M. Petrauskas.
447 4 Mielaširdystė, Vai Verčia Laužo.
2356 Lietuva Tėvynė Musų, Tikiai Nemunėlis Teka.
2357 Birutė. Kur Bangoja Nemunėlis.
2392 Sveiki Brolel Dainininkai. Ko Liūdėt Svetelė.,. f
3796 Eisiu Mamei Pasakysiu, Bernijželi Nesvoliok.

Komiški Rekordai
4795 Liūdnas Gyvenimas. Otelije.
4635 Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytoja.
4 575 Gyytuoklio Metavonė. Pasakos Stebuklai. •
4237 Jonas Smikls. Maušo Kelionė.
2343 Ant Vienos Galvos.
1248 Velnias Ne Boba 2 dalis.
4180 Medžiotojai 2 dalis.

Giesmės Dainos.
1246 Giesme į Panelė švenčiausia Avė. Marija.
1247 O Kur Buvai Dėduk Mano.
3191 Ant Mariu Krantelio. Saulutė Tekėjo.
3625 Miškas ūžia. Sudiev Lietuva. M. Karužutė.
4273 Padainiosiu gražia Daina. Butėnas.
3190 Tris Bernelel. Vakarienė Daina.
3244 Skambančios Stygos. Tu Mano Motinėlė.

Karalėnės Anlolu Choras.
3188 Ant Kalno Karklai Siūbavo. Aš Pasėjau rūta.
3242 Oželis. Mes Padainiuosime.
3313 Sukruskime Brolej. Eina Garsas Nuo Rubežiaus.
1170 Kur Bakūžė Samanota. Brandunenė.

' ftokel. /
2397 Klumpakojis. Koketka.
3314 Diedukas Polka. Saldžios Lupos Valcas.
2359 Nemuno Vilnis Valcas. Sudiev Mazurka.
2652 Raseinių Polka Kazokas.
4536 Pavasario Dalnlos. Pakol Jaunas tol Linkimas.
4363 Kas Subatos Vakaro. Jau Saulutė įžeidžias.
4181 Pilviškių Valcas. Atvilo Ežero Bangos.
2002 Krokoviakas.
3417 Padespanas.
2998 Venecijos Menulis. Boloboo.
2883 AfghanestanaB, Mahometas.
4796 Nedėlios Rytas. Del Musų Jaunimo.

Tavoms pasiunčiamu visur ui prisiuntimo nieko nerokuojame. 
Kiekvienas pirkdamas pas mus aplalkys gražu kalendorių.

JUOZAS F. BUDRIK
3343 So Halsted Street, Chicago, Illinois.

2,'elefonas Boulevard 8187

Phone Canal 1678
Notary Public

JUSTIN MACKIEWICZ 
Real Estate

Loans, Insurance & Foreign 
Exchange

2342 South Leavitt Street 
Chicago, III.

Siunčiu Pinigus į Lietuvą 
pagal dienos kursą.

PETER A, MILLER
Lietuvis Laikrodininkas

Prirenka akinius. Taisau laikrod- 
žius.Užlaikau geriaus. Edison Pho 
nografus ir rekordus. Taip pat lai
kau laikrodžus, deimontus ir graz
nas. Kainos prieinamos darbas 
atsakanti^.

2128 West 22nd Street 
Chicago, UI.

Dabar yra laikas nesugadinus nuošimčio perkelti
savo pinigus Į ŠIĄ DIDŽIAUSIA ir tvirčiausia Lietuvių Valstyjine 
Banka. PRIDUOKITE SAVO KANKYNE KNYGUTĖ bile kurios 
Chicagos arba kito miesto bankos, kuri jus neužganėdina arba nėra 
jums paranki — mes sukolektuosime ir perkelsime visus pinigus su 
nuošimčiais į šių

UNIVERSAL STATE BANK
čia jusu pinigai bus saugoje vietoje, nes tų saugumą užtikrina 

Suv. Vai. Valdžia, kuri ir-gi dali savo pinigu laiko šiame banke su 
tūkstančiais Chicagos ir kitu miestu lietuviu. VISI LIETUVIAI J 
LIETUVIŲ VALSTYJINE BANKA — lai būna musų obalsiu. REM
KIME PATYS SAVE O NE SVETIMTAUČIUS. ’

čia padėtus pinigus galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo 
su 3-člų nuošimčiu.

Musų bankas yra atdaras visa diena' Utarninkais ir Subatomis 
iki 8:30 vai. vakare, o kitomis dienomis iki 5 vai. po pietų.
Daltar siunčiami pinigai per musu banka pristatomi Lietuvon 

Į 25 dienas — Pristatima Gvarantuojame. '

Parduodame laivakortes, Draftus, ir "Cash” Markes, pagal die
nos Kursą. Iš kitų miestu prisiųstus dolierius pasiųsime Lietuvon 
Auksinais.

BANKOS VALDYBA:
Joseph J. Elias, President, Joseph J. Krasovvskl, Vice-Pres.,

Wm. M. Antonisen, Vice-Pres., S. V. Valanchauskas, Ass’t.
& Cashier. CaslUer.

UNIVERSAL STATE BANK
| 3252 SOUTH HALSTEO STREET CHICA60, ILL. |
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiji
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Taupykite Piningus:

Perkant visus savo RAKAN
DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas

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

arti Ashland Avė.
Cash ar ant Išmokesščin.

Telefonas Monroe 2500
Krautuve atdara Seredomis Ir

Petnyčiomls iki 6 vai. vakare. Kitais
SIMPLEX UNIVERSAL vakarais iki 10 vakare.

Taupyk Pinigus dėl Ateities
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Lietuvos Vyčių Paskolos ir Taupymo Bendrovės. 

Nauja Serija numeris 23-čias tik prasidėjo.

Susirinkimai yra laikoma kas Panedėli nuo 7:30 vai. 
vakare iki 9:00 vai. vakare, Šv. Jurgio,Parap. svetainė 
prie 32 PI. ir Auburn Avė.

JurgLs Žakas, Pirm. 
901 W. S3rd St.

Antanas Overllngas, Rašt. 
3201 Anbum Avė.

V. W. Rutkauskas, Adv.
812 W. S3rd St.

ŠTAI SEKRETAS SVEIKATOS
Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIR- 

TUVISKA VAISTINYCIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal 
Europos metodų nuo visokių ligų.

Mes turime tų sekretų kurluom PERGALIME visokias ligtos. Tų sek
retų sužinosite kaip vartosite MUSU VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI 
vaistei PASfeKMINGAI GYDO.

Visuose gerose APTIEKOSE visoj Amerikoj galima gauti šias musų 
llekąrstas: __ ,

Salutara Riteri dėl vidurinių ligų.
Regnlatnrlus dėl moterių. y
Kraujo Valytojas kurie pats uivardljlmas Išaiškina reikalingumų.
Halntaro Linimentas dėl visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų
Trajanka Kas-gi dar Jos nešino 7 ffos garsingos namų gyduolė®
Reikalaukite musų surašo vaistų Ir Žolių—siunčiame už dykų.

SALUTARAS DRUG l CHEM. COMPANY 

1707 S^Jialsted St., Tfl. Canal 6417.



DRAUGAS
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Šeštadienis, Gruod. 11, 19:

ETUVIAI AMERIKOJE.
EWARK, N. J. mis. Tapo formališkui užkvies

tos visos lietuviškos draugi
jos, nežiūrint kurios prie ko
kių partijų priklauso. Rezul
tatai gana geri. Visos dides
nės draugijos paaukojo iš sa
vo iždų po šimtų dolierių.

Taip-gi draugijos išrinko 
žmones rinkti aukas nuo draib 
gijų narių. Ir jau didoka su
mų surinko. Tos aukos ir pel
nas nuo viršminėto vakaro 
bus pasiųstas Lietuvon. West 
Pullmatnečiai rengiasi surink
ti didokų sumų pinigų.

J. S.

GARY, IND.

D.
N.

’• A !<<»<
i

[Aukos plaukia.

rko Lietuvių katalikų 
ięiems atviros. 

Lapkričio 28 d. Šv. Kazi- 
Fmiero Vienuolyno Akademijos 
'rėmėjų draugijos 17-tas sky
rius Newark, N. J. buvo su
rengęs prakalbas. Kalbėjo 
kun. Kkralius iš Philadelpbi- 
jos, Pa. Žmonių prisirinko ne
mažai. Aukų Šv. Kazimiero 
Vienuolyno palaikymui sudė
ta $153.40. Smarkiausias au
kotojas šį vakarų pasirodė p. 
Kazys Tamkus. Reikia pažy
mėti, kad jis ir L. Bonų pir
kime visus Nevarkiečius yra 
sukirtęs. L. Bonų jis pirko už 
$700.00. Mat ir priežodis tei
singai sako: Kas myli Dievų 
tas myli tėvynę..

Aukojo sekančiai:
Tamkjas .................  $55.00

K. Armokivičienė ...... 25.00
Po 5 dol.: ‘P. Rodževičienė ir 

D. Tarozaitė.
J. Adomaitis $3.00.
Po 2 dol.: O. Gečiutė, P. Jo- 

čis, O. Bujauskienė, O. Sto
nienė, O. Bubnienė, B. Kavec- 
kienė ir J. Sereika.

Po 1 dol.: P. Butkus, 
Rupainis, AL Vinckienė,
Burokienė, O. Areliunienė, O. 
Čižauskienė, T. Tarasevičienė, 
M. Grikienė, O. Laukžemienė, 
V. Antulis, A. Strungis, M. 
Česniutė, P. Kuisis, A. Baraus
kas, K. Ignašiunas, J. Brazas, 

Skauturis, K. Skučius, P. 
lodelienė, O. Daukšienė. 

Smulkiais $27.40.
L. Bobų pirkime ir aukoji- 

' nie Šv. Kazimiero Vienuolynui 
pirmenybė turi p. Kazys Tam
kus, Lietuvos gynime pirme- 

-nybę taiko Juozas Gudauskas, 
kuris yra aukojęs net $200.00. 
Kas sukirs tuodu Lietuviu!

Pas daugelį Newarkiečių 
galima pastebėti pavydas ki
tiems garbės. Nejau-gi su mus 
pp. Tamku ir Gudausku nie
kas neis lenktyn? Nepasiduo
kime!

Beje, bučia ir pamiršęs savo 
draugams pasakyti džiaugs
mų, kad Newarko vyrai pasi
vijo moteris, t. y. Šv. Juoza
po dr-ja paaukodama Lietu
vai $500.00, pasivijo moterų 
dr-jas. Moterys, kaip girdėjau, 
labai nepatenkintos, kad vy 
rai ima viršų. Tik “Juzės” 
ir “Vytautai”, turbut, galuti
nai jau nuo Lietuvos pasi
traukė ir aukų jos gyni
mui nei cento nėra vil
ties laukti. Džiaugkitės Ne 
warkiečiai tokięmis draugijo
mis.

Katalikiško,s dr-jos tūkstan
čius kloja ant tėvynės aukuro. 
Kur-gi tautiškos-laisvosioš, 
kurios savo galvas pasipuo
šė Vytautij karūnomis. Džiaug 
kis tauta savo sunais, kurie 
pri perėjo panašių dr-jų lais
vais tautiškais obalsįais šauk
dami. Kuomet šiandie esi di 
džiausiaine pavojuj, tavo lais
vų -sūnų pagimdytos laisvo
sios dr-jos tau špygų rodo.

Vis.

I WBST PULLMAN, ILL.

West Pullmaniečiai nepasi 
tenkino vien tik demoristraci 
ja bei rezoliucijomis. Savo 
darbų jie varo pirmyn. De 
monstracijos rengimo komisija 
nepakriko, bet susiorganizavo 
tolimesniam veikimui.

jiisiją suplenavo sureng- 
J2-tų dienų, Lie 

iena. su

Lapkričio 25 d. Valparaiso 
universitetas įrengė “foot- 
ball” žaismę .su Nortli Dakota 
universiteto žaidėjais Gary, 
Ind.

Visi Valparaiso universite
to mokiniai specijaliu trauki
niu nuvažiavo į Gary, Ind. Iš 
’ennsylvanija stoties visi gat- 
e maršavo žaismavietėn. Ga- 
y’as gyventojai stebėjos, žiu- 
ėdami j tokį jaunimo būrį.

Susirinkus publika jau lau- 
<ė valparaisiečių.

Valparaiso univ. žaidėjai 
aimėjo žaismę padarydami 20 
‘points”, o Nortli Dakota 

univ. 10. Žaismė buvo įdomi, 
kadangi N. D. univ. žaidėjai 
yra gabus, tat Valp. univ. žai
dėjams reikėjo gerokai pasi
spirti. Šita žaismė buvo pas- 
iutinė šio bertainio. Valp. 
univ. mokiniai jau laukia 
‘basketball.”

Prie progos turiu pažymė- 
:i, kad šįmet Valp. univ. lan- 
<0 daug Lietuvių katalikų, 
tttrie pasirjžę trumpu laiku 
daug darbo nuveikti. Netoli
moj ateity Valp. univ. katali- 
ai moksleiviai rengia tris 

vakarus: vienų Roseland, III., 
Visų Šventų par. (jau buvo 
Gr. 5 d.), antras bus Indiana 
darbor, Ind., Yvonovo svetai
nėje (Gruodžio 19 d.), o tre
čias bu,g Gary, Ind., Roina- 
nian Hali (Gruodžio 26 d.).

Amerikonai moksleiviai už
siima sportu. Jį myli ne vien 
Amerikonai, bet ir Lietuviai. 
Lietuviai mokiniai negali dar 
to padaryti, kų padaro Ame
rikonai moksleiviai, nes spė
kos Liet. moksleivių yra dar 
permenkos. Už tat Lietuviai 
moksleiviai rengia vakarus. 
Bet čia kila klausimas, ar 
Lietuvių visuomenė pritaria 
mus moksleivių darbui. Daug 
jau valparaisiečiai moksleiviai 
įrengė vak. apielinkės kolo
nijose, bet paklausk kų jie 
pelnė, tai atsakys, kad nieko.

Lietuvių visuomenė turėtų 
daugiau domės kreipti į jau
nimų, lankantį mokyklas. Tie 
pinigai, kuriais paremsite mo
ksleivių vakarus, neis į jų ki
šenes, bet organo iždan. Kas 
paremia moksleivių vakarus, 
tas prisideda prie palaikymo 
gero laikraščio. Matydami 
moksleiviai, ,kad visuomenė 
juos remia, fprotu ir darbu 
stengia atsilyginti.

Parodykim, broliai ir sesu
tės, užuojautų savo mokslei
viams, kaip Amerikonai rodo 
savo jaunimui, einančiam mo
kslus. ' Augštuolėlis.

] kė Lietuvos vėliavų. Tai buvo
vienas iš gražiausių to vaka
ro papuošalų.

21 d. to paties mėnesio Mo
terų ir Mergaičių Altorinė dr- 
ja bažnytinėje svet. įrengė 
vakarą. Vaidino trijų aktų 
vaizdelį “Karės metu”. Prie 
to buvo dainų ir deklemacijų, 
kurias atliko mažos mergai
tės. Žodžiu, programa buvo 
graži ir gerai išpildyta. Pas
kui buvo šokiai. Vakaro pel
nas skiriamas puošimui bažny
čios vidaus.

Prasidėjus žiemos sezonui, 
visos draugijos ėmė rūpintis 
apie savo iždus. Jų papildy
mui rengia vak. ir kitas pra
mogas. Gražu butų, kad kiek
viena draugija rengdama va
karų savo naudai, dalį pelno 
skirtų ir suvargintos Lietuvos 
reikalams. Juodvarnis.

m., 1 vai. po pietų, parapijos 
svet. Kviečiame narius susirinkti.

Valdyba.

/ CICERO, ILL.

Priešmetinis A. L. R. K. Moterų 
Sųjungos 2-ros kp. susirinkimas 
įvyks Gruod. 12, 1920, 1:30 po 
pietų. Visos narės kviečiamos da
lyvauti tame susirinkime, nes 
prie svarbesnių dalykų yra rinki
mas naujos valdybos 1921 metams.

A. Jakaitė. 
M. S. 2 kp. rašt.

roiTYbūH ~šT6WtiT?SAt 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO- 
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vienų. Parduodama 
pas visus aptiekorius.
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t Jusu Vaiku Laime
4 J

Prigulės nuo gero pavyzdžio tėvu Geriausis pavyzdis pinigus taupinti pa- 
| tariant vaikams taupinti Kalėdiniame skyriuje.

| Pirmutine Didž. Lietuvių Valstijine Banka Amerik.

| Metropolitan State Bank
! 2201 W. 22nd St. ir Leavitt

CICERO, ILL.

Dr-jos Saldž. Širdies Viešp. Jė
zaus priešmetinis susirinkimas bus 
sekmadieny, Gruodžio 12 d., 1920

^m^ACHAWcF
LIETUVYS GKABORIUS

I
Patarnauju laidotuvėse kopiglausla. Rei
kale meldžiu atsišaukti, o mano darbu 
busite užganėdinti.

2814 W. 23rd Pi. Chicago, Ul.|
Tel. Ganai 2109

Kapitalas ir 
perviršis

Į $245000.00

Turtas
Daugiau

$1.800,OOO.00
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Visu miestu Lietuviai gali taupinti savo pinigus šiame banke prisiunčiant 
dohenais cekj arba money order. Pilna savo paraša ir antraša.

Phone Boulevard 491

Ashland Jewelry Music Store
Specijales Columbia E 2 Grafa- 

nola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 
Grafonola su 12 rekordų $56.50. 
Gašli ar ant išmokeseio. Naujausi lietu
viški rekordai.

Dideliame pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, deimontai, žie
dai ir kiti auksinai dalykai.

4537 So. Ashland Avenue 
= Chicago, 111.
Tiiiiiiiiisiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiusiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii
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| KALĖDOMS DOVANOS! !

S Al> __ ll/s —

JAV NERETOJ A ŠV. KALĖDOS, 
rėdainas tai atmintyje priruošiau visokių gražiausių tavorų savo 
tėdamas tai atmintyje priruošiau visokiu gražiausiu tavoru savo 
Zegarmiestriškoj ir Jubileriškoj krautuvėj ir padariau prekę, kaip 
galėdamas žemesnę. Didelis pasirinkimas laikrodžiu, žiedu, laketu, 
lenciugeliu auksiniu kaip vyrams, taip ir moterims, guziku j man- 
kietus, spilkučiu į kravatą, nuo mažiausios prekes iki augščiausios 
prekes iki augščiausios ir visokiu daiktu, kokius tik galima ras
ti jubileriškoje įstaigoje, taipgi visokiu auksiniu rašomu plunksnų, 
ir visokiu britvu ir labai didis pasirinkimas dįamentenu žįedu 
ir kitų dalykų.

Kiekvienas žmogus, kuris atsilankys j mano krautuvę, gaus S 
draugiškų patarnavimą, visokiuose reikaluose. Kviečiu visus tau- s 
tiečius atsilankyti pas mane ir persitikrinti mano tavoro gerume. E

Su tikra pagarba “
JUSU AUKSORIUS IR LAIKRODININKAS *

K. MICHALAUSKIS ~
Tel. Drover 7027 3303 So. Morgan St. Chicago. 1

liiimiiųiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiMimiiiiHmiimimmimiiiiiiiiiimmimimmmT

zLiMiitiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu’

P. CONRAD
UETUVIS FOTOGRAFAS

3130 S. Halsted St., Chicago, III.
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 

neatideliodaml paslda/yklte daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų.

Traukiame pavetkslils namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius Ir tt. Darba atliekame kuoge- 
riausia. Phone Drover 6349

RACINE. WIS.

Lapkr. 20 d. Šv. Kazimiero 
dr-ja buvo įrengus kaukių 

m as kur din į) balių. Žmonių 
UHirinko nemažai, bet ir pa
kinės buvo geros. Pirmą do

mią,-'gavo kitiirioj^Byuviii-

1 VALANDOS: Kasdiena' nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet, Utarninkais ir 
S Subatoms iki 8:30 vakare.
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| Nepaprasta Naujiena Penn’a Lietuviams!
1 Lietuvių Prekybos Bendrove

(LITHUANIAN SALES CORPORATION)
| 414 Broadway, Boston, 27, Mass.
■m / *
| Atidarė savo Centrali skiriu Wilkes-Barre, Pa. — Numeris 300 Savoy Theatre 

Building ant Trečių Lubų).

" Taigi

Z Kas tik norj dabar pasinaudot iš nupigi mo Lietuvos pinigu tai kogreičiausia šių# 
E kit savo giminėms kur ir gaus dar prieš Kalėdas jeigu pasiskubinsit. Bendrovė feko- 
= mendacijos nereikalauja nes jus patis Tėvėleį ar sesutės gal jau nekarta rašė kad siųs- 
= tumėt jiems pagelba pinigais ar drapanoms, tai per Lietuvių Prekybos. Bendrovė Bosj 
E tone. Todėl dabar galima siųst netik Bostone bet ir čia. Pensylvanijoj, per jos skiriu 
E Wilkes-Barre, Pa.
į Važiuojantiems į Lietuva

~ Parūpiname Pasportus ir Laivakortės, taip-gi praleidžiam net ant laivo, taip-gi 
= kurie nori atvažiuot iš Lietuvos pagelbstim gaut reikalingus dokumentus kad galėti]
5 atvažiuotį Amerika. •
s . .. 1

Branch OfisasS *
| Numeris 300 Savoy Theatre Bldg, Wilkes Barre, Pa,
- (Galima imt elevator).

Ofiso Valandos: Nuo 9 ryte iki 6 vakare—Panedėleis, Seredomis, ir Subatomis ik; 
E 9 Vakare. Ofiso vedėjas Petras J. Baltuška
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GERA PROGA
Su taupinti pinigus sekančiu budu yra 4 kliasos,

Lietuvos Skolinimo ir Taupinimo 
Bendrove

Šeras galite išmokėti ir gauti savo pinigus virš 3 me
tų, suvirs 6 metų ir 12 metų. Teipogi yra serai $100 
ant 4% nuošimti. Susirinkimai atsibuna kas Utar- 
ninka, 8:00 vai. vakare Bažnytinėj svetainėj 46 tos 
fr Wood gatvių. Skolinam pinigus ant pirmo mortgage. 
Bendrovės Kapitalas Suvirs $245,000.00.

Lietuviai Tėvynėj Lieja Kraują Už Laisvė
MES GYVENDAMI AMERIKOJE TURIME GELBĖTI SAVO TĖVUS, BROLIUS IT 
SESERIS, KAD NE KRAUJU, TAI PINIGAIS.

Ateina Kalėdos ir Jiems Reikia Pinigišk os .pagelbos, Nes žiema Viskas Yra Liet 
Brangu.
PER MUS PASIŲSTUS PINIGUS APTURĖS LIETUVOJE PER 30 D. SIUNČIA 
ME PINIGUS PO DIENOS KURSĄ, O ANT DIDELES SUMOS DAR PIGIAU.

— KREIPKITĖS Į —

Parandavojame 
Baksus $2.50 

Metams

Parūpiname

Notariškus

Raštus

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

809 West 35-th St., (prie Halsted) Chicago, Iii
Adara Kasdieną 9 ryto iki 6 po pietų 

i Vakarais: Ūtarn. Ketver. ir A Sub/t. iki 9 vai.

1
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10,000 extra FĘDE 
RAL KU0P0NA1
duodami su nauja 
FEDERAL plaunama 
mašina. Jie gali būti 
pamainyti ant stalines 
tampos ir kitų reikalin 
gų dalykų.

CHICAGOJE
Teatrališkas KJiubas “Lietuva”]

Scenoj «qVfTI> T Kiuriu Veiksni
Statoma 4 Ai vos Istorijos D

• Nedelioj, Gruodžio (December) 12 d. 1920 t(

C. S. P. S. (Schoo/ Hali) svet., 4758 So. Honore Gatvės 
Pradžia 7 vai. vakare

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. uis remti savo parapijos rei
kalus.

Sumaningos North Sidės 
moterėlės, vadovaujant E. An- 
driuškevičįenei, gana skanius 
valgius pagamino, taip kad 
visi paliko užganėdinti iš tos 
vakarienės ir apie $100.00 liks 
pelno parapijai.

Reporteris.

Pirmadienis, Gruod 
šv. Lucija.

Antradienis, Gruod. 
Šv. Spiridionas. TIKTAI

$10.00
IŠKALNO

PATURTINTA FEDERACI 
JOS VAKARO PRO

GRAMA. Veikalas perstaito keturiolikti} šimtmetį, t. y. Keistučio ir Vytauto laikus. Joga® 
susibičiuliavęs su Lenkais nužudo kunigaikštį Keistutį ir įkolina Vytautas, kurį tai® 
nori nužudyti. Pasišventimas mergaitės Mirgos, išgtlbst Vytautų nuo mirties, kuri L® 
kai jau buvo prirengę. I

Kadangi šokių nebus, tai bus prakalbų, dainų, eilių ir kitų pamarginimų. Kvieč® 
mi visi ant Teatr. Kl. “Lietuva” 10,-ties metų sukaktuvių. ■

TeatrališAas Kliubas “Lietuvai

IŠ DRIDGEPORTO
Federacijos Chicagos Aps

kričio komisija šiuo praneša 
gerb. Chicagos Lietuvių pub
likai, kad programa vakaro, 
kuris bus Gruodžio 19 d., 1920 
m., School Hali svetainėje ta
po paturtinta. Apart muzikų 
artistų pnų Sabonių, komisi
jai pavyko gauti koncertinėn 
programos dalin ir artistė Unė 
Babickaitė, Dramos Kursų į- 
'kūrėja ir vedėja Chicagoje.

Pirkite bilietus išanksto.
. Komisija.

ELECTRIC
VVASHERšv. Onos dr-jos susirinkimas.

Prie šios parapijos gyvuoja 
daug draugijų. Seniausioji ir 
didžiausioji moterų ir mergi
nų pašelpinė draugija yra Šv. 
Onos. Praeityje ta draugija 
turėjo šioj parapijoj geriausį 
vardų, nes prie jos rašėsi 
daug narių. Turėjo didelį iž
dų ir šimtais dolieriu aukojo 
visiems tautos ir bažnyčios 
reikalams.

Įvykus permainoms draugi
jos valdyboje ir kui-kuriose 
narėse, draugija ėmė silpnėti.

Va, Lapkr. 14 d- įvyko mė
nesinis draugijos susirinki
mas, kuriame skaityta laiškas 
nuo Šv. Kazimiero Seserų, 
prašantis pašelpos. Kai-kurios 
narės jau rengėsi pritarti tam 
prašymui, kaip bematant at
sistoja p-lė Stefanija Satkau- 
•skaitė ir griežtai priešinasi 
tam. Jai radosi “pritarėjų” 
ir reikalas atidėtas ant toliau. 
P-lė Satkauskaitė jau antrus 
sykis sulaiko šią draugijų nuo 
aukojimo Vienuolynui, Gaila, 
kad smulkus vienos ypatos ker 
šteliai sulaiko visų draugijų 
nuo gero darbo.

Šv. Onos dr-jos narės! Ati
taisykite šių klaidų savo prie- 
šmetiniame susirinkime. Pro
taukite pačios, neklausykite 
ir nepadėkite keršto varyti. 
Jeigu vyrų draugijos, kaip va 
Šv. Kazimiero ir .Visų Šventų 
gražiai remia Vienuolynų, tad 
juo labiau reiktų tai atjausti 
moterims. Juk Vienuolynas 
yra rrųisų katalikiškosios vi- 

(Pabaiga ant 6 pus.)

Įmokėk $10.00 išalnoJei esi kostumeris šios Kompanijos 
ir įgysi Federal Electric Wosher.
Likusius atsilyginsi tinkamais mėnesiniais mokesčiais.

DYKAI Demonstracija Jūsų Namuose .
bile diena. Tiktai pav.ieronuoKite Randolph 1280,—Local 
535—Washer Department ir gaubite visuspaaiškinimus. 
Sužinokite apie oscillating cylinder — kuris randasi 
FEDERAL—jį išplauna drabužius švariau ir geriau negu 
kita mašina. “Gadynes Žaizdos”

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

Sekmadieny, Gruodžio 12, 1920 |
DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVET. 18 ta Gatvė ir Union Avcml

Pradžia lygiai 8-ta vai.

COMMONWEALTH EDISON

FEDERAL Ir pApazinta per Good Housekueping Institute

IŠ NORTH SIDE

Lapkričio 21 d. Šv. Mykolo 
par. svetainėje buvo parengta 
vakarienė parapijos naudai. 
Prisirinko apie 200 asmenų su 
vaikais. Vietinis klebonas at
kalbėjo maldų ir kiek užkan
dus prasidėjo programa. Pir
miausiai mažųjų vaikų choras 
atgiedojo, tautos himnų ir ke
letu dainelių, varg. J. Brazai
čiui vedant. Paskui kalbėjo Tė
vas V. Kulikauskas apie tai, 
kam panašios vakarienės yra 
rengiamos. Ne tam, kad pa
valgius ir atsigėrus, bet kaip 
pirmuose amžiuose krikščio
nys rengė taip vadinamas 
“Agape”, t. y. meilės poky
lius, kad parapijonys .galėtų 
geriaus susipažinti, susiartin
ti, draugiškai ir broliškai su
sirišti, o iš to ir didelė nauda 
visiems eina. Pirmiausiai, kad 
pei tokias vakarienes primi
nami yra parapijos reikalai.

Toliaus kalbėtojas nurodė, 
kad prie bažnyčios koncentruo
jasi visoks doras ir prakilnus 
veikimas. Bažnytinėje svetai
nėje esti draugijų susirinki
mai, prakalbos, vakarėliai, va
kariniai kursai ir tt. O kų-gi 
pasakyti, kiek naudos bažny
čia atneša tautai? Čia bažny
tinėse mokyklose vaikai, apart 
Anglų kalbos, yra mokami sa
vo prigimtos kalbos, tautos 
istorijos ir tt. Todėl vaikai, 
užbaigę tokias mokyklas, pa
myli savo tautų ir yra naudin
gi ne tiktai Amerikai, bet ir 
savo tėvynei, Lietuvai. Kas 
butų su North SidėsLietuviais 
ir jų vaikais, jei nebūtų čia 
bažnyčios ir mokyklos. Butų 
ištautėję: vieni virte Lenkais, 
kiti kitokiais ir Lietuva ar tu
rėtų tiek naudos, kiek dabar 
kad turi.

Užbaigdamas prakalbų gerb. 
kalbėtojas karštai ragino 
Nortlisidiečius ne tiktai tautos 
reikalais rupinties, bet ir sa 
vo bažnyčios ir parapijos.

Toliaus buvo perstatyta, 
kaip čigonė apgaudinėja jau 
nas merginas savo burtais, ža
vėjimais ir spėliojimais, o dat 
labiaus vagystėmis. E. Marti- 
naitė tikrai gerai atlošė čigo 
nes rolę.

Paulina Malinauskiutė ir 
Elena Paliulytė paskambino 
ant pijano ir sulošė komodije- 
lę “Dvi seseri.” Edvardas 
Sriubas, mažas vaikas, pasakė, 
gražiai monologų “Nuobodu
mas.” I

Sekančiai kalbėjo parapijos 
komiteto nariai ir kai-kurie 
parapijonys, tarp kurių. M. 
Andriuškevičius, P. Alekna ir 
Pr Vaškunas papasakojo apie 
namo pirkimų seserims ir kar
štais žodžiais ragino parapijų-

’s Little Liver Pilis
Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems
Tikras turi pasirašymu. Šis vaizdelis yra neapsakomai užimantis, o 4-tos kuopos Vyčiai, galima H 

tikrinti, tinkamai atvaizdins. Todėl užkviečiame visus smagiai ir naudingai praleis 
ti vakarą. 4-tos Kuopos Vyčiai.

ER’S IRON PILLSKraujas neturintis Geležies 
yra priežastimi Išblukusiu 
veidu.

• Motinos — Tėvai <
Ar Jus Norite Kad Jūsų Vaikai Turėt 

< Pinigų ant Kalėdų?

Dovanos Kalėdoms!
Nepamirškite gerbiamieje kostumerėj, kati- mano 

krautuvėj galima gauti visokių relygijinių dalykų už 
labai ^prieinama kaina. Taipgi paveikslų rankom pieštų 
ant drobes, kurie butų labai puiki dovana — Kalėdoms 
savo mylimiems. Leiskite Jiems įsirašyti j Kalėdini Taupymo Kliuba, kuris randasi-

EOPLES BANĮ
Ant kampo 47th ir Ashland Avė

Tenais jie gali taupyti savo centus ir nikelius kas savaitėDOMICĖLĖ MATJOŠAITIEN*
Paieško savo vyro Jono Matjošai- 

tis, kuris prapuolė 1 diena Gruodžio. 
Išėjo j barber Shop apie 7 vai. va
kare ir negrįžo. Jis neturi dešines 
rankos nykščio. Jei kas apie jį ką, 
žinotumėt praneškite šiuo adresu: 

Juozas Matjošaitis
712 W. 17 Place Chicago. III.

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU

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

REIKALINGAS.
Pardavėjas kuris yra žinomas tar

pe savu žmonių pardavinėti Texas 
alejaus žeme. Kostumieriai gaus 
"waranteed deed” ant visos žemes. 
Gali uždirbti gerus piningus teisingai 
ir parduoti navų draugams.

Mes padėsime Jums ir u 
visus “deals” atsišaukite ši 

Itooin 800
20 Kast Jackson Blvd,

PEOPLE? RAMI?
Baltic States Development Corporation
South Dearborn Str. Didysis Bankas 

Ant Kampo
47-tos Gat. ir Ashland Avė 

Chicago

Chicago, Illinois.Chicago,

I’aieškau dėdės Justino Prasaucko 
prieš didžiąją karė gyveno 827 Bank 
Street \Vatcrburv, Conn., paskui nu
sipirko farmą. Jabar nežinau kur 
randasi. Jis pats arba kas kitas pra
neškite šiuo adresu:

Kazimieras I.ukošaitis 
2034 Honicr St. Chicago. III.

Didelis Kalėdinis
PASIRINKIMAS

Paięškau gero ir teisingo vyro, ne- 
jaunesnio kaip 35 ar 40 metų ir kad 
butų dirbęs ant didelių formų ir ži
notų gerui apie arklius ir mašinas 
ir kad butų gerrs darbininkas ir 
mylėtų farmų gyvenimą. Darbas ant 
visada žiema ir vasarą geram vyrui

Jeigu atsiras toks vyras lai atsi
šaukia šiuo adresų:

Juozas Baranauskas*
K. F. D. 2 Madl.-on, Wis.

laikrodžiai laikrodelėj, žiedai deimantai ir kitokie daįktaį 
parduodame nebrangiau kaip ir kitur už tavora užtikriname. Tai
some laikrodžius ir laikrodėlius, dirbame žiedus ir draugijoms 
ženklelius už prieinamos prekes. ,

('VARLES K. KINDEKI8 
* Laikrodininkas

4612 South Ashland Avė. Telefonas Honlevard 3886 Į Pi nigai, Laivakortes Lietuvon
= SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI. 
į NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.

Esame registruoti Lietu
vos Atstovvliės Washing 
tone.

Parduodame laivakortes 
į Lietuvų ir iš Lietuvos.Parsiduoda labai* puikus 

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

J. A. POŠKA 
k 4433 So. Campbell Avė. 

Tel. McKinley 5608 B
 Mes e»amo priverkti atiduoti už Storage Charges 
Dvidešimta muaų augščiauMion rųšlcn Victorolaa verta* 
iki *300.00. už taip Žema kaina kaip *35.00, ir dar 
ddoslme dykai 12 paairinkiinui rekordų ir 200 adatų. 
Dauguma U tų mašinų yra naujos ir garantuotos ant 
Dešimts metų. Norint žinoti geruma, reikia jas ma
tyti. Nepraleiskite šios progos jų nemate, nes tikrai 
gailesltes, nes tai gal vienas tokis atsitikimas gy- 
vonime. Atsirtilnklte tiktai *35.*0 už augštos rųšles 
kvarantuota Vtctorolą. Mes talppat turimo parduoti 
Dešimts tikros .skuros tapestry Parlor Setus. Ale se
tai yra nauji ir naujausios mados. Mes parduosime 
juos už pirma paslulljlmą nežiūrint koks Jis butų, 
X Storage Kairio no“ mums vieta yra reikalinga. Jums apsimokės at- 
S Tiktai *36.00 važiuoti nežiūrint kur Jus gyvenate. PrtstatymaJ Dy- 
S kai, mieste ir aplellnkoj, talp-pat siunčiame C. O. D.

S Atdara kasdiena (kt 9 vai. vakare. Nedėldiomls nuo < Iš ryto Iki 4 
s po p>etų.< Liberty Bondsus priimame. . ,
= NATIONAL STORAGE CQ. 2023 S. AaMaml Avė. Cf. 81*th 8L 
iiiiimiii!iiiiiiitfiiiiiiiiiiiiiii!ii!fiiiiiiiiif!illii!iiiiiifiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiriiuy|U

Parduodame lotus, na
mus, farrnas, padarome 
paskolas ir apdraudžiamo 
nuo ugnies.

Padarome legališkus do
kumentus, dovemastis 
įgaliojimo aktus.

Visus reikalus atliekame greitai ir sųžiniškai, Visais reikalais kreipkitės pas

PAUL BALTUTIS and CO
33rd StC-t" Tel Yaids 4669
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SEKMADIENY, GRUODŽIO. 1J, 1920
School Hali Svetainėje, prie West 48th ir 

. Honore gatvių

ĮĮbįsS __ Pradžia 7 vai. vak.

P NIA L. SABONIENĖ 
(Smuikininkė)

Muzikalę programos dalį pildys p-nia Leokadija 
laboiiienč, žymiausia Lietuvių artistė-smuikininke 

Art Unė Babickaitė, Dram. kursų vedeja Chicagoje 
iir p.K. Sabonis, vienas iš geriausių Amerikos Lietū
kiu dainininkų.

UNĖ BABICKAITĖ 
(Artistė)

Durys atsidarys 6 vai.
p. K. SABONIS 

(Baritonas)

Liet. Vyčiu 4ta kp., vadovaujant artistui J. Balsiui 
vaizduos keturių veiksmų parašytą i š Lietuvos 
liaudies gyvenimo vaizdelį “SUGRĮŽO”. t

J. BAlSIS 
(Artistas)

> =

CHICAGOJE.
(Pradžia ant 5 pusi)
PrpV brangiausioji jstai 

Sraytieršyti Vienuolynui butų 
ip keršyti 
nupjaunant

protinga, kaip keršyti j
veidui — 

nosį.,.
Jirdime, kad Šv. Petronėlės 
lugija žada gausiai paremti 
molyną! Garbė joms! 
loterys ir merginos Šv. ()-

draugijos, remkitė tas 
įgias tautos įstaigas, ku
lis Lietuvės moterys gali 

singai pasigirti.
Viena iš Valdybos.

eagos ir kitose valstijose.
Draugijos esančios Lab. 

Sąj. garbės narėmis ir nors 
kiek įmokėjusios, taip-gi pra
šomos išrinkti ir atsįųsti at
stovus.

P. S. Visos Lab. Sąj. kuopos 
prašomos pasidarbuoti. ir 
priešmetinin susirinkiman kuo 
daugiausia atvežti aukų. Bū
tinai turime padidinti labda
rybės iždą, kuris šįmet žymiai 
mažesnis už praeitų metų. Pil
nai neįsi,mokėję garbės nariai, 
prašomi dar šįmet išsimokėti.

Centro Valdyba.

IŠ WEST SIDES.

SVARBUS PRANEŠIMAS.

uomi pranešu visoms 
lb. Sąjungos kuopoms, kad 
iešmetinis Centro susirinki- 
Ls bus sekmadieny, Gruodžio 
*d. 2 vai. po pietų, Dievo 
bveizdos parapijos svet«inė- 
prie W. 18-th ir Union Avė. 

yisos kuopos išanksto turi 
•inkti bent po 10 atstovų ir 
dusti tan susirinkiman. Bus 
fcftma Centro , vnjdybn ir

i svarbus /eikalai, 
♦*’į(‘tų padaryti ir

s kuopos,

Sujudo visas lietuviškas 
pasaulis, subruzdo visos drau
gijos dėti aukas, kad parė
mus musų armiją, “Geležini 
Vilką” bei Šaulius, kurie pa- 
sirįžę visus legijonus suvaryti 
ožio ragan. •

Lietuvos Gynimo Komitetui 
pagelbon eina ir Lietuvos U- 
kininko draugija. Praeitam 
susirinkime sumetė aukų. Su
daryta šimtinė ir pasiųsta 
Lietuvon.

Nutarta aukas rinkti Gruo
džio ir Seusio mėnesių susirin
kimuose. ĮTodel visi nariai njl- 
8pręskite|atnežG vienos dienos
u |

vos aukuro. Lietuvos žmonės 
aukoja Tėvynei brangiausi 
turtą — savo gyvastį.

Šitame susirinkime sekan
tieji nariai aukojo:

Po 5 dol.: J. Juzėnas, A. 
Jorudas ir M. Meldažis.

Po 2 dol.: Lukoševičia, K. 
Petrulis ir A. Dobulskis.

Po 1 dol.: Pranckunas, Pa- 
1 ii i tinas, Aliliunas, Rucas, 
Lukoševičia, D. Rudakes, P. 
Bagdonas, J. Kirkilas, V. 
Milkintas, J. Vidugiris, J. 
Raugevičia, D. Servą, J. Pik- 
tužis, M. Dūda, J. Matelionis, 
B. Lenkauskas, E. Simouaitė, 
J. Burkis, A. Linkus, P. Krau
jai i s, M. Gataveckas, I. Ra
džiūnas, P. Macienė, S. Kru- 
kas, J. Paunksnis, K. Majau
skas, P. Mikalajūnas.

Smulkiais surinkta $10.35.
Viso $58.35.
Pinigai Lapkričio 23 d., 

per Lietuvos Misiją pasiųsti 
Lietuvos Gynimo komitetui.

Komitetas.

IŠ NORTH SIDES.

Labdaringosios Sąjungos 
6 kuopos bazaras prasidės 
rytoj, Gruddžio 12 d., 3 vai. 
po pietų. Laukiame gausios 
northgidiečių paramos. Auko- 

daigtus\ prašome atneš

ti klebonijom Taip-gi širdingai 
prašome northsidieeių skait
lingai atsilankyti į bazaro va
karus. Tuom paremsite Lab. 
Sąjungą.

Visus kviečia,-^
Komitetas.

IŠ BRIGHTON PARK.

Tautos Fondo 60 ak. laikys 
priešmėtinį susirinkimą sekmad., 
Gruodžio 12 d. Dažny t, svet., 2 
vai. po pietų. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti. Reikės aptarti 
svarbius reikalus ir išrinkti naują 
kitiems metams valdybą.

Valdyba.

IŠ T0WN OF LAKE.

R. K. Federacijos 7 skyrio prieš- 
metinis susirinkimas įvyks sekm., 
Gruod. 12 d., š. m., baž. svet., 4 
vai. po pietų.

Delegatai , kviečiami skaitlingai 
atsilankyti, nes turime pranešti 
daug svarbių dalykų. Bus renka
ma ir nauja valdyba. Nesivėluokit.

- » Valdyba.

L. Raudonojo Kryžiaus Rėmė
jų akyrio priešmetinis susirinki
mas bus pirmad., Gruodžio 13 d., 
š. m., baž. svet., 7 vai. vak.

Nariai teiksitės skaitlingai su
sirinkti, nes yra svarstymui daug 
svarbiif reikalų. Bus renkama nau

ja valdyba 1921 metams. Kviečia 
Valdyba.

RED. ATSAKYMAI.
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Ten dalyvavusiam (Sheboy-j5 
gan, Wis.) Tokią pat žinutę į 5 
dedame pirmiau prisiųstą kito 5 
mus korespondento.Todel tam
stos netilps. Rašykite daugiau.

Šv. Cecilijos giesm. valdybai
(Town of Lake). Pranešimą 
gavome penkt., kada numeris 
jau buvo išėjęs iš spaudos.

IŠ BRIGHTON PARKO.

Lapkričio 25 d. vietinis Lie
tuvių Dailės ratelis buvo su
rengęs šokių vakarą Columbia 
svetainėje ant Town of Lake. 
Vakare dalyvavo ne tik vie
tos, bet ir Town of Lake jau
nimas. Visi dalyvavę 
buvo patenkinti kaip šokiais, 
taip užkamlžiais ir lengvais 
gėrimais. Ačiū visoms mergai
tėms ir vaikiniams, kurie dar
bavosi tame vakare. J. D.

(fr

ws.
WAR S AVIUOS STAM>3 

issur.n pv TKE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT

Nelauk Paskutiniu Dienu
= Pirkite Kalėdų dovanas (Christmas Preserts) dabar 
= musų krautuvė yra pripildyta naujausios mados tavo- 
= rais. Kaipo Deimentų ir aukso žiedu gryno aukso ir 
= paauksuoti laikrodėlų, lencugėlai, branzalietai, koloni- 
3 ku, špilkų ir visokiu sidabrinu dalykų.

Musų tavorai yra teisingai gvarantuoti ir kaina pi
si gesne kaip kitur.

A I

P. K. BRUCHAS
3321 S. Halsted St. Chicago, III

ENGUNDERrt.
WrT-EDGC SPRINO . J V ■ d Gvpiywberc> by fumi/ure doalers 
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