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Skelbiama Mirtis Kovo
tojams už Laisvę 

SINN F E I N E R I A I T U R I A 
T I D U 0 T I GINKLUS. 

Kitaip bus baudžiami mirtimi 

|Londonas, (Jr. 11. — Angli
jos ministeris pirmininkas 
Llovd George vakar kalbėjo 
parlamento Airijos klausime. 
J i s pasakė, kad neramiuose 
Airijos plotuose bus paskelb
ta karo padėtis ir tik tuomet 
sukilėliai pajus Anglijos auto
ritetą. 

Karo- padėčiai gyvuojant, 
sakė ministeris pirmininkas, 
t u o j a u s b u s p a s k e l b t a m i l i t a r i -
nės valdžios prokliamacija. 
Bus pareikalauta, kad paskir
t u laiku Airiai atiduotų visus 
ginklus ir visas savo armijos 
uniformas. 

Je i ka< to nepadarys pas
ki r tu laiku ir pas jį 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 deVės ko-
kią-nors valdžius n*>»i ori, uo
tą uniformą. 

Bus duota apsauga. 

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

su vyriausybės atstovais i r 
pas i tar t i apie Airijos padėtį. 

Bet tegu apsaugos nesitiki 
gauti tie atstovai, kurie y ra 
įmaišyti į visokius piktus da r 
bus, at l iekamus Airijoje. 

Minjsteris pirmininkas pa
reiškė svarbiu daiktu esant 
(ialvvay apskrit ies tarybos re
zoliuciją. Toje rezoliucijoje 
paduota sugestija nedraust i 
Airių vadams, ty. Airijos res
publikos parlamentui, at l ikt i 
susirinkimą, kad jie gautų 
progos parinkti delegatus, ku
riems butų pavesta pasitar
ti su vyriausybės atstovais ' a-
pie padėtį Airijoje. 

Kova prieš teroristus. 

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

Išvnkaro laikraščiai buvo 
pa<kelb^, kad ant rytojaus 
parlamente kalbėsiąs 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 

! taiką su Airija. Vietoje to, 
I jis pranešė apie karo padėtį. 

R E I K A L A U J A M A 33 MHLI 
JONŲ MAITINTI EUROPOS 

ŽMONES. 

Maistas reikalingas 3,500,000 
vaiku. 

A T E I V I J A SUVARŽOMA 
V I E N I E M S METAMS. 

• 

A R M Ė N I J A GRYŽTA TUR
KŲ VALDŽION. 

Rusiškoji dalis — bolševikų 
rankose. 

New York, (Jr. 11 Eu
ropai šelpti taryba, nesenai 
suorganizuota iš aštuonių pa-
šelpos organizacijų, paskelbė 
atsiliepimą 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 yra reikalingi maisto 
ligi ateinančių kitais metais 
užderėjimų. Atsiliepime parei
škiama, kad Amerika kaip se
niau, ta ip šiais laikais neat
sakys aukų ir neleis nekal
tiems vaikams i&mirti badu i r 
ligomis. 

Po atsiliepimu pasirašęs 
Herber t Hoover ir Frankl in 
K. Lane. Pirmasis yra tos ta
rybos pirmininkas, antrasis— 
iždininkas. 

Washin£ton, G r. 11. — Že
mesnysis kongreso butas priė
mė bilių, kuriuo ateivi j a A-
merikon suvaržoma vieniems Konstantinopolis, (Ir. 11. 
metams, vietoje dviejų ka ip Armėnai su Turkais nacijona-
buvo biliaiis originale. Bet ne- listais padarytą taikos sutartį 
žinia, ką apie tą bilių pasa
kys senatas. 

R E P U B L I K O N A I PADARYS 
TAIKĄ. 

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

PRANEŠTA KONSTANTI
N U I GRYŽTI. 

ATŠAUKS KARO ĮSTATY 
MUS. 

Paryžius, (Jr. 11. — Graiki
jos valdžia oficijaliai prane
šė savo. buvusiam karaliui 
Konstantinui, . kad jis gali 
gryžti (Jraikijon. 

Washington, (Iv. 11. — Že 
mesnysis kongreso butas šian
die užimtas varžančiu ateivi-
ją Diliumi. Kuomet su Šituo 
biliu bus apsidirbta, tuojaus 
bus imtasi rezoliucijos, kurią-
ja bus atšaukt i karo meto įs
ta tymai . . 

SMARKUS ŽEMĖS D R Ė B Ė 
J I M A S . 

. » ' • 

ANHįSTA DAROSI PRANCU 
ZAMS S I R I J O J E . 

Stebisi, ką Kaizeris Daro su 
Pinigais 

Nors išlaidžiai gyvena, bet pi- vena išlaidžiai, ka ip t ik ras 

Haifa, Palestina, (J r. 11. — 
Hedjaz karal iaus sunūs ir 
prašalinto Sirijos karal iaus 
Feisal 'o brolis Emir Abdul-
lah, su keliolika tūkstančiu 
karuomene maršuoja ant Da
masko miesto, kurį užėmę 
Prancūzai . Šitie gaminasi gin
ties. -

nigų tur i . 

Doorn, Olandija, Gr. 11. — 
Vietos gyventojai spekuliuo
ja, ką kaizeris veikfa su pini
gais, kur juos deda, jei jis tiek 
daug jų turi . Čia gyvenančio 
kaizerio pinigais susirūpino 
žmonės, kuomet nesenai Prū
sijoje buvo pakeltas t rukš-
iiias, kad Prūsijos valdžia kai
zeriui siunčia milžiniškas pi
nigų sumas. Pagal iau žmo
nėms nuostebos 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) . 

. I į Vokietijos buvęs impe
ra tor ius yra iš traukęs vieną 
milijoną gvilderų. Keturis 
milijonus a r daugiau tikisi 
gaut i už kokią tai nuosavybę, 
kur i parduodama Berlyne. 
Paga l iaus Prūsijos valdžia 
j a m pristačiusi kelis a r ke
liolika milijonų. 

Gyvena išlaidžiai. 

Olandijoje gyvendamas kai
zeris ilgas laikas aimanavęs 
netur įs pinigų. Bet Šiandie, 
anot vietos gyventojų, jis gy-

karal ius. 
Neskaitant jo maršalo ir ki

tų prie jo artimųjų valdinin-
kų-palydovų, šiandie jo rū
muose kasdien tur i užsiėmi
mo apie 50 žmonių, ka ip vy
rų, taip moterų. Vieni iš jų 
gyvena kaizerio pilyj , kiti 
kasdien eina darban į tą pilį. 

Be to, aplink rūmus i r dar
žuose kasdien dirba keliolika 
darbininkų. 

Apie 20 moterų kasdien už
imtos grindų valymu i r ki tais 
darUais, kad visur palaikyti 
priderantį švarumą, prie ko 
įpratusi pat i kaizerienė. Toms 
moterims už dienos darbą mo
kama po $1. Dešimts iš jų gy
vena pačioj pilyj. 

Yra šeši virėjai. 

Pi lyje y r a 6 virėjai. Vy
riausias virėjas su asistentu 
gyvena pilyj. Keturios mote
rys virėjos nakvoja kitur. 

Pagal iaus kaizeris su kai
zerienė tur i keletą personalių 
patarnautojų. 

Visa tai apskai tant , kaize
riui tie darbininkai ir patar
nautojai per metus gali atsi
eiti ne daugiau $50,000. 

Tai kurgi jis ki tus pinigus 
deda, klausia žingeidaujan-

BOMBA RUMUNIJOS SE 
. NATE. 

Londonas, G r. 11. — Praei
tą ketvirtadienį Eumunijos 
senate pamesta bomba. Šita 
eksplioduodama užmušė vieną 
ministerį kabineto narį i r vie
ną senatorių. Ki tas 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. 

San Salvador, G r. 11. — 
Pietinėj Hondūrą* respubli
kos dalyj įvyko smarkus že
mės drebėjimas. Platesnių ži
nių dar neturima. 

P I R K I T E LIETUVOS VAL 
STYBfcS BONUS. 

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

ŽINIOS IS LIETUVOS s 
4 

P I K T I 1 E N K Ų DARBAI. 

Negalėdamas, pakelti Lenkų 
žiaurumų, rašo Kauno laikraš
tis Lietuva, pabėgęs iš savo 
dvaro i r a tvykęs į Kauną U-

jau paradais" patvir t inę, ~anot < ' i e c h o * d v a i*> navininkas, gu
das A. Kaminskis . kurio dva-gautų čia žinių. Tasai faktas 

įvykęs Alexandropolyj Gruo
džio 2 d. . 

Tąja sutart imi Armėnijos 
teritorija apribuojama tik Er-
ivaniaus apigardomis. Sutar
ties sąlygomis Armėnai Tur
kams at iduoda visus savo gin
klus, išėmus 1,500 šautuvų ir 
kelias anuotas . 

P>ivaniuj įsteigta sovietinė 
valdžia. Ta valdžia šiandie 
gražiuose santikiuose sugyve
na su Rusija, Azeibardjanu, ir 
su Turkais nacional is ta is . 

Žodžiu tar iant , visas Kau
kazas susovietintas. 

3. Pabėgęs iš Lietuvos ai* 
nujoti Vaidota*, karininkas. 

KARIŠKIAMS ŽEMĖ. 

GAUJA 3 ŽMONES NU 
ŽUDĖ. 

Santa Rosa. CaL, G r. 11.— 
(Jauja kankuotų vyrų aną na
ktį įsilaužė Sonoma apskri
ties kalėjiman, išvilko iš ten 
tris kalinius laukan ir pako
rė. Tie kaliniai buvo suimti 
už nužudymą trijų žmonių. 

ANGLIJA ATMOKA UŽ SI 
DABRĄ. 

. Washington, Gr. 11. — Ka
ro metu Anglija nuo Su v. Val
stijų vyriausybės pirko sidab
ro už 122 milijonu dol. Pra
nešta, kad Angli ja ligi 1924 
m. apsiėmė atmokėt i tą skolą 
dalimis. 

P L A T I N K I T E " D R A U G Ą . " 

C H I C A G O J E , 
Vakar Chieagos 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. 

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

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

kuose nustatytos demarka
cijos linijos, mums daug pra
nešė apie Lenkų terorą'. 

Ta rp ki tko jis papasakojo, 
jog Lenkai sužinoję, kad jis 
prašęs Lietuvos' valdžią tai
kos teisėjo vietos Merkinėj, 
tuoj sunaikinę visą jo dvarą, 
net tvoras sudeginę. Nekul
tus javų pėdus kloję arkliams, 
nors šiaudų buvę, kiek norė
ta. 

Grikių dalį sudeginę, kitą 
dalį sukloję arkl iams. Visą 
dvarą ir 3 darbininkų šeimy
nas palikę visai be duinos. 
Pagal iaus sulaužę mašinas. 

Lenkų žiaurumo pavyzdi s 
gali but ir tai, kad senukę 
Kaminskio motiną, einančm 
70 metus, gulėjusią rytą lo
voj, įsiveržę vienos batarejos 
kareiviai pr ievar ta išnietę iš 
lovos ir ^ovą paėmę vienam 
savo karininkui . 

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

Šiaip tur tų naikinime daly
vavę 205-as ir 14-as pulkai. 
Pastarasis grynai galicijinis. 
Ypač pasižymėjo žiaurumais. 
5-ojo pulko art i ler ininkai . 

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

Taippat , bet daug žiauriau, 
Lenkai viską plėšia nuo kai
miečių. Sodžių gyventojai ap
link pal ikt i tiesiog be duo
nos, be javų ir pašaro. Elge
tos eina pak'iemiais prašyda
mi kąsnio duonos. Lenkai dva 
r ininkai nepaliečiami. I r su 
jais apsieinama mandagiai . 

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

Vyriausios komisijos k a r i £ 
kiams žeme aprūpint i S p a t 
30 d nuspręsta paimti v a l ^ 

ras yra visai prie pat Suval- tybės nuosavybėn ir p a s k i j 
padalinti šiuos pal i va ikus : -

, 1. Trakų apskr., Sumeliškiiį 
valsčiaus iš Juozo T i š k e v t 
čiaus įpėdinių Lelivo palfc 
varką apie 200 d<^. ir Polio* 
nijos pal ivarką 100 deš-, o v t 

• 

so 300 dešimtinių /be sodin
to miško, daugiau a r mažiauį 
kiek bus rasta matuojant . Z 

m 

I r Kaisedonų velseiuj iš 
Boleslavo Romerio įpėdiniįj 
Kamenkos pal. 100 deš., dauį 
giau a r mažiau, kiek bus r a £ 
t a matuojant . 

2. Biržų apskr., Budbergio 
valsčiuje iš Juozo Budbergio; 
valdančio apie 874 deš. žemei 
Pačeraukštės , I I I pal. 165 
deš. ir Aleksandrvnės 97 defi 

.— < 

KALINYS NUŽUDĖ SARGĄ 

Joliet , III., Gr. 11. — Vietos 
valstijiniam kalėjime kaliny? 
Edward King apmušė kalėji
mo sargą McMurray. Šitas už 
kelių valandų mirė. 
————————»——————mįmį 

tieji. 
Tiesa, nesenai buvo pas

kelbta, kad jis žymias sumas 
buvo paskyręs savo vaikams. 
Bet reikia atminti , kad j am 
cia tą pilį yra nupirkusi Prū
sijos valdžia. 

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

Cook apskrities valstijinis pro
kuroras Crowe darbuojasi čia, 
Chieagoje, kelioms savaitėms sus
tabdyti teismuose vedamas civi-
le« bylas ir teisėjus pristatyti 
prie kriminalią bylų, kokių čia 
susirinko daugybė ir kurioms per
kratinėti trųksta teisėjų. 

Apartamentinių namų džianito-
riai pietinėj mįesto dalyj rengia
si pakelti streike. * 

_ i 

^ v. 
Chieagoje- 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. 

Nue plaučių ligos mirė Daniel 
A. Campbell, ilgus metus Chiea
goje buvęs paltes viršihinkls. Ki-
tuojnet jis buvo buvęs vienai iš 
žymiausių čia republikonų parti
jos veikėjas. 

SUSIRINKIMAS. 

L. R. K. Labdaringosios Sąjun
gos 7 kuopos gerbiamienis na
riams ir narėms pranešam, kad 
priešmetinis kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, Gruodžio 12 d., 
1920, 4:00 po pietų, Aušros Var
tų parapijos salėje, 2323 West 
23rd PI. 

•Kviečiami visi nariai ir narės 
ateiti šin susirifikiman, nes yra 
svarbių reikalų labdarybės nau
dai. Be to, bus' pranešimas iš bu
vusio seimd, bus renkama nauja 
kuopai valdyba. 

A. Cibulskis, p irm. 

SUSIRINKIMAS. 

L. R. K. Moterų Sąjungos 4G 
kp. turės susirinkimą (Gruodžio 
12 d., tuojaus po sumos Visų 
Šventų parap. salėje, Roselande, 
UI. Gerb. nariai ir narės kviečia
mi susirinkti. Bus tariamasis apie 
rengiamą balių. 

Pet. Susnienė. 

IŠ L E N K Ų N E L A I S V Ė S . 

Kauno laikr. Lie tuva karei
vis D. rašo : 

Pa tekus ma/i į nelaisvę pas 
Lenkus, teko daug ko sužino
ti. Mane tardė daug vadų i r 
valdininkų. Nors keista, te-
čiau tiesa, kad jie ne tiek 
klausinėjo mane apie mūsų 
karuomene, kiek apie vidaus 
padėtį. Ypač apie -tai, kiek 
Lietuvos valdžia išpardavė 
Vokiečiams girių i r š iaip me-
azių. 

Až tuoj supratau, kad ta i 
Lietuvos dvarininkėliai rūpi
nasi savo tur ta is iiS likusiai s 
sėbrais. 

Buvau ta rdomas 2-jame 
Kauno .šaulių pulke (toks 
Lenkų pulko va rdas ) , kuria
me, ka ip teko* pat i r t i , spie
čiasi d a u g Lietuvos pardavi-
kų. 

L Vendžiogalio dvaro dva
rininko sunūs A. Skirgaila, 
kulkasvaidžjų kuopos leite
nantas . 

2. Panevėžio miesto Bara
nauskas, kuopos vadas. 

GAL CHILE DE5LEGATAI 
I Š E I S I š SĄJUNGOS. 

Santiago, Chile .respublika, 
G r. 10. — Respublikos prezi s 

dentas Sanfuente šiandie čia 
koįrferuos su šalies vadais i r 
pagaliau bus nu ta r t a^ aV Chi
le turi pasilikti Tautų Sąjun
goje, a r aną pamesti , ka ip tą 
padarė Argentinos re,spubli : 

ka. 

Praeitą parą Chieagoje pavogta 
19 automobilių. 

JADVIGA DOBILIAUS-
KIENĖ 

(po tėvų BaJceriutė) 
mirė gruodžio 9, 1920, 
2:30 v a i po pietų, 30 me
tų amžiaus. 

Pal iko dideliame nuliū
dime tėvelius i r sūnų An
taną 14 metų amžiaus. 

Velionės kūnas randasi 
pas tėvus po num. 1516 
S. 49 Ave., Cicero, HL 

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

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines i r pažysta-
tamus dalyvaut i laidotu
vėse. Ą 

Nuliūdę, 
Petronė i r Jul i jonas 

Balceriai. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mais 

nant nemažiau $25,000, Gruodžiį 
10 buvo tokia pagal Merchants Loj 
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.44 
Prancūzijos šimtui frankų 5.8T 
Italijos šimtui lirų. 3.5§ 
Vokietijos šimtui markių 1.30 
Lietuvos šimtui auksinų 1.3$ 
Lenkijos šimtui markių .20 
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« 
DRAUGAS" 

Eina, kasdieną i šskyras nedeldienius. 
P R E N U M E R A T O S K A I N A : 

• • • • • • • • 
• • • • • 

$8.00 
4.00 

GHICAGOJ I R UŽSIENYJE: 
Metams 

• Puse i Metų . . 
SUV. VALST. 

Metams $6.00 
Puse i Meta 8.00 

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

I "DRAUGAS" PUBL. 00. 
2334 S. Oakley A ve., Chieago. 

Tel. Roosevelt 7791 

Lietuva ir Tautų 
Sąjunga. 

Cliicagos Tribune telegrama 
paleistoji iš Paryžiaus i) 
Gruodžio,o pagarsintoji čionai 
10 to mėnesio nemažai nuste
bino kaiką. Stebėtina pir
miausiai, kad profesorius Au
gustinas Valdemaras vadina
mas "Count Waldemar". Iš 
tėvų jis grafo titulo neturėjo. 
Kas-gi galėjo jį jam duoti de
mokratinėje Lietuvoje. Kas 
žin ar tik čia nėra ženklo, 
kad telegrama ne visai atitin
ka tiesai. 

Svarbesnis dalykas, kad 
Lietuva gavusi iš Sovietų Ku-
sijos įsakyme neįsileisti tal
kininkių armijos į plebiscito 

savo pareiškimo nepadarė ga
lutina forma, bet kad tiktai 
pranešė Tautų Sąjungai kas 
darosi; Je i p. Valdemaras po 
to pareiškimo išderės iš Tau
tų Sąjungos, kad bolševikams 
įtariamų Prancūzų skaičius 
taps sumažintas, tai bns labai 
gerai, nes Prancūzai neišken
čia nepataikavę Lenkams. 
Jeigu Tautų Sąjunga apsiim
tų pasiųsti į Lietuvą 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. Mųs butų dvilinkai 
laimėta. -v 

Jei to nepasiseks padaryti, 
tai Zelgowski's liks Vilniuje. 
To labai trokšta visi Lenkai. 
Kas žin ar t ik ne Varšavos 
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 itelių 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 
nei sąžinės. Tai tiek jiems tė
ra bendra. 

Wilsono Raštas Kongresui. 

Kaip Ilgai Tęsis 
Tokia Padėtis. 

Visu buvusib didžiulio karo 
metu talkininkai be paliovos 
skelbė pasauliui, kad, jie ka
riaują \iž demokratiją. Šaukė 
tuomet ijsus talkon padėti 
nusukti galvą autokratijai, 
kokią įžiūrėjo Vokiečiuose, 

žeme.-. Nors tai nebuvo fojrfįStocM>ė jie visoms tautoms ne 
malis įsakymas, bet buvo per
sergėjimas negerbti Lietuvos 
teritorijos, jei joje bus talki
ninkų an n i ja. 

Išsykio rodosi, kad Lietuva 
turėtų protestuoti prieš tokį 
Rusijos Sovietų pasielgimą, 
nes Lietuva yra nepriguLmin-
ga šalis ir nei vienam kaimy
nui negalvoję ką ji įsileidžia 
į save. 

Bet sovietų baimė yra su
prantama. Talkininkai paga•• 
mino bolševikams Kolėaką, 
Judeničą, VVrangelį, Balaeho-
wiczių ir kitus. Tiems visiems 
žlugus Prancūzija plebiscito 
reikaiais siunčia į Lietuvą, 
bolševikams j pašonę, dešimts 
syk daugiau kareivių, negu 
kitos šalys dalyvaujančios 
Tautų Sąjungoje. Tai-gi bol
ševikai bijosi, kad Lietuva 
dabar netaptų AYrangelio įpė
diniu. Turbūt nėra nei vieno 
Lietuvio, norinčio savo tėvy
nei to uždavinio, tos garbės ir 
tos pabaigos, kuri teko Kolča-
kui, Judeničui ir AVrangeliui. 

Klausimas, ar gerai padarė 
Valdemaras, _ _ .pareikšdamas, 
kad Lietuva nenori Tautij 
Sąjungos kareivių plebiscito 
žemėje? Išrodo lyg negerai, 
nes to.s žemės dabar yra Zel: 

gowskio uzimtos.Tautų Sąjun
ga vis-gi geresnė už tą ne
naudą poną. Bet apsvarsčius 
giliau pasirodo, kad Lietuva 
turi rinktis iš dviejų arba 
mirti bolševikų ilčių drasko
ma už pasišventimą ir ištiki
mybę Tautų Sąjungai, kuri iki 
šiol Lietuviams buvo tik mo-
čiaka, arba gyventi geruoju 
su Rusijos meška užsitrau
kiant Tautų Sąjungos nema
lonę. 

Diduma Tautų Sąjungos de
legatų tą supranta ir nebus 
perdaug įširdę ant Lietuvos už 
jos pareiškimą. 

Mums išrodo, kad Lietuva 

tik laisvę, bet ir nepriklauso
mybę. 

Bendromis jėgomis pagaliau 
nugalėta jų ta tariamoji auto
kratija. Lengviau atsiduso 
Kanopa 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-
niėsi autokratingų žygių. 
Dirstelkime, kaip talkininkai 

"demokrat ingai" elgiasi Si
rijoj, Mesopotamijoj, arba 
kadir toj pačioj Airijoj. An
tai Graikijos gyventojai de-
utokratingiausiuoju keliu —-
plebiscitu, susigrąžina savo 
karalių. Talkininkai prieš tai 
pakelia triikšmą*, pertraukia 
santikius su Graikija. 

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

Lietuvon jie siunčia daugy
bę visokių savo komisijonie-
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 
Sąjunga talkininkų valdoma. 
Jei Argentinos reikalavimai 
butų buvę priimti, tuomet tal
kininkams butų pasidarę ank
šta Sąjungoje. 

Nieko jie nedarytų, kad iš 
Sąjungos išeitų ir kitos vieš
patijos. 

Šalininkai ir priešai vienaip 
turi pripažinti, kad jis ysa. iš
kalbus. Negana, ką angliškoji 
kalba jo raštuose yra graži ir 
brandi, bet i r 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 "VVilsonas, negalė
damas pats ateiti į kongresą 
atsiuntė jam savo raštą. Įsi-
skaičius į jį matyt, kad tai 
paties "VVilsono, ne sekreto
riaus darbas. Tokį raštą daug 
sunkiau yra parašyti negu pa
rašius perskaityti. Sunkesnią
ją dalį Wilsonas padarė leng
vesnės negalėjo. Nesant Wa-
sliLngtone, negirdint nepaten
kančių j spaudą smulkmenų, 
sunku tą suprasti. Pagalios 
nėra nei naudos tą išieškinėti. 

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

luose Wilsonas minėjo labiau
siai t r * : budžetinės sistemos 
reikalą, valgomųjų ' daigtų 
papiginimą ir pagelbą karei
viams. / 

Tarptautinių dalykų sryti-
je Prezidentas nors visai ne
užsiminė Tautų Sąjungoj, bet 
kalbėjo taip, kad daugelis su
pranta, jog ją kritikavo. J i s 
labai nusiskundė, kad pasau
lis daug šneka apie demokra
tiją, bet tai yra autokratija 
tuo vardu pavadinta, nes žmo
nių valia ir visuomenės balsas 
visai neprileidžiamas prie 
tarptautinių reikalų tvarky
mo. 

Šitai minčiai Wilsonas pa
šventė labai daug vietos ir 
stipriai ją prirodinėjo. J i s 
pirmiausiai atkartojo teisin
gus ir minėtinus Lincolno žo
džius, kad ir teisybė yra ga
linga. Paskui Wilsonas 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-
merįka nebūtų galėjusi nusių
sti savo karuomenėe į Euro
pą, jei Suvienytų Valstijų pre
zidentas nebūtų gražiai skel
bęs aukštų demokratijos obal-
sių. Juos skelbdamas Prezi
dentas žinojo, kad beveik vi
sose Amerikos širdyse tie o-
balsiai atsilieps smarkiai ir 
palengvįs mobilizaciją. 

Wilsonas 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
darbuoti, kad grynoji demo
kratija įsigalėta. 

Visa ta graži kalba yra 
skaudi kritika dabartinei Tau
tų Sąjungai. Bet Wilsono už-
rubežinė ..politika visai nesis
kyrė nuo Paryžinės Tautų Są
jungos politikos. Tai-gi kriti
kuodamas t a Sąjungą Wilso-
nas sukritikavo taip-gi savo 

Tos pačios Sąjungos taryba 
užleido Lenkais Lietuvą ir 
giriasi atliekanti demokratin-
gUs darbus. 

-Klausimas, kaip ilgai jie vi
lios žmoniją? Kaip ilgai tęsis 
tokia padėtis? 

sekretoriaus p. Colby'd poli
tiką. Kadangi j i buvo sulig 
Prezidento pažiūrų ir noro, tai 
kritikuodamas dabartinę Tau
tų Sąjungą Wilsonas kritika
vo save. Ypač Rugsėjo ir Spa
lio mėnesiais už vis labiausiai 
Lietuvos ir Lenkijos nesutiki
me "VVilsonas rėmė tuos, kurie 
buvo didesni i r 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. ę 

Septinta Gruodžio "VVilsonas 
gražiai ir teisingai rašo, kad 
Amerika turi stovėti už teisy
bę ir teisę atskiroms tautoms. 
J is sako, jog Suvienytos Val
stijos "can accomplish the 
great object... by standing foi 
rigbt and justice as toward 
individual nat ions" (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, i r kiek
vienos demokratijos* intaką 
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 Jaw of democracy 
is for the protection of the 
weak, and the int'luence of 
every democracy in the world 
should be for the protection 
of the \veak nations, the na-
tion which is struggling to-
ward i t 's right and toward 
its proper recognition and 
privilege in the family of na
tions). 

Prie to Prezidentas jjride-
da: " Su vienytos Valstijos ne
gali nustumti nuo savęs tos 
garbės kovotojo rolės neuž-
dėdamos kenksmingą atmeti
mo' tašką ant tų didžiųjų ir 
pasišventusių vyrų, kurie da
vė pradžią pačių Su§. Vals
tijų valdžiai ir pastatė ją į 
akis beveik visatinam pasi
priešinimui ir intrygai. ' ' 
(The United States cannot 
refuse this role of champion 
vvithout putting the stigma 
of rejection upon the g reat 
and devoted nien who brought 
i t 's government in exsistence 
and established it in the face 
of almost universal opposi-
tion and intrigue.) 

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

Skaitant tuos žodžius suky
la augšti ir gražus jausmai, 
prisimena tos karštos ir iškal
bingos WiLsono prakalbos, ku
riomis jis prikalbino milijonus 
Amerikiečių nešti savo gyvy
bę paguldyt? į Europos ka
pus. "VVilsOnas, be abejonės, te
beturi tų gabumų, kuriuos jis 
turėjo 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 kitę, kuriam 
galėtume tikėti, nes negalime, 
ir jei galėtume tai neturėtu
me, užmiršti, kad 10 Rugpju-

(Pabaiga ant-8 pus i ) . 

J Telefonas ikmlevard 9 1 t t 

OR. C. KASPUTIS 
-s 

DENTISTAS 
*381 South Halstcd Street 

Valandos: 9—12 A. M. 
1—6; 7—8 P. II . 

-:•: 

Dr. C. Z. VezeJis 
LIETITVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo i l ig 9 vakare 
4712 SO. ASHIiAJTD A V E N U E 

arti 47- tos Gatvės 

J. P. WAITCHES f 
LAWYER I 

LIETUVIS ADVOKATAS 5 
>Val. rytais 8 iki 11, vak. « iki 9 ? 

Nedal iomis 11 iki 1. % 
4500 S. Ashland A ve. Chieago, III. N 

Pl ione Yards 1053 \ 

*l Pl ione 8ee ley 7489 

DR. L M. FJc.INBERG ] 
Gydo specialiai visokias vyrų ir 

moterų lytiškas l igas. 
2401 Madison S t., k a m p a s Wes -

tern Ave., Chieago. 
Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak. 

T e l . C'unnl 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

- i W e s t 22-nd A So . Deavitt Sts.< 
Chieago. 

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

Dr. 1. E. MAKARAS 
Lictuvys Gydytojas ir Chirurgą* 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:80 iki 8:30 vakare. 
Resldenclja: 10588 Perry Ava., 

Tel. Pu l lman 342 

' 
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Turėk pinigu 
kitas Kalėdas! 
Įstok į mūsų 
Kalėdini Tau-
pymo Kliuba— 
ir taupykpo biski 
k a s savai tė . Ate ik 
ir taupyk p o foiski 
paaišk in imą. 

• 

Pinigus Lietuvon nusiunčiame 
greičiausiai ir pristatome 

parašą priįemejo 
iš Lietuvos. 

C E N T R A L M A N U F A O T F B I N G 
DISTMCT BANii 

1112 West 35-th Street 
' Tor tas Virš $6,000,000.00 

A STATE BANK 
Atdara Pancdėl iais , Seredoms u* Subatoms vakarais 
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I LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES 
B A N K A S 

v _ 

i i 

I .Vilniuj 
r Liepojoj 

i V. W. RUTKAUSKAS § 
i 
I 

s ADVOKATAS 
Ofisas Didmicstyj : 

Ko m baris 524 
Tele fonas: Central 65f0 

B 29 South La SaUe Street • 

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

Ik 

ir jo skyriai 
Panevėžyj Šiauliuos Raseinius | 
Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje | 

'•į- kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN- = 
| TURĄNEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi I 
| n i gus L. P. P. Bankan. Ten gausi ~ 

7% pidėjus 2 metams 
5% " 1 " . 

S 3 % " neapribuotam laikui. 
7. Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie ausidė- | 
į jima banke duoda Banko agentūros vedėjas 

I M. NARJAUSKAS 
| 747 BR0AD STREET, NEVVARK. N.J . I 
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eess 
DR. S. BIEŽ1S. 

LIETUVIS GYDYTOJAU 
UI CHIRURGAS 

8201 West 22ad Street 
Tel. Canal 6222 
Ros. 3114 W. 42od Ktreet 

1 
. 

Tel. McKinley 4388 

I 
— ' • • ••• M. 

. 
S 2 » 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'iS 

5^ 

Lietuvis^ Gydytojas ir Ohirur|<as 
Perke l ia ofisą į P e o p l e Teatrą 

1616 W. 47ili St. Tel. Uoul. 160 
Valandos: 1 iki 8 po pietų. 9 iki 8 

•ak . Nedėi . 10 iki 12Tyte . 
Rea. 2014 W. 46rd Street. 

Nuo ryto iki piet. . 
TeJU McKinley 263 

•=& 7= 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkė lė savo ofisą po num. 

4729 So. Ashland Avenue 
Specijalistas 

DŽIOVU, MOTERŲ ir V Y R Ų LIGŲ 

Vaiandoe nuo 10 Iki 12 išryto; nuo 
2 iki 6 po pietų: nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliorata 10 iki 1. 

Telefonas Drejcel 2ftSO 

P h o n e Canal 257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 So. Rals tcd Street 

Vaiandds: 10 iki 12 ryto r 1 Iki 4 
po piet. 6 iki 9 vakare. 
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DLIAE 
/' 

Tiktai per 9 Dienas į 

HAMBURGĄ IR LIEPOJC 
Per Anglija 

S. S. AQUITANIA Gruodžio 14 
Trečia Klasa kainuoja 

Hamburgą $125.00 
Liepoju . .• $145.00 

Pridedama $5.0b Karės Taxu. 
Yra lokal is agentas Jusų mies te . 

Nue ik pas ji. 
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Resld. 1138 ludependence BĮ*d. 

Telefonas Vau Buren 8§4 

DR.A.A.R0TH, ' 
R a s a s Gydytoja* ir Chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
< Vaikų ir visų ebroniškų liRų 

VAI^ANDOS: 10—11 ryto %—3 po 
pietų, 7—-8 vak, NedeUomis 10—19 d 
Ofisaa 8354 So. Halsted SC, Ghica ir 

Telefonas Drover 9613 
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Pasiysk Pinigus Kalėdoms i 
Įkurta-1841 
Kapitalas 

$18,000,000.00 

i l T ' 
Didysis Ofisas Ameri
can Express Komp. 65 
Broadway, New York. 

23 W. Moeroe Street 

Greita patarnavimą piningu per 
s iunt ime Lietuvon kūpi American 
Kxpress Company sute ikdavo prieš 
kare, ir vc'l tapo sugrąžintas . 

r 

^Sugrįžę receiptės parodo kad pi
ningai i šmokami j tris savaitės . Mes 
m o k a m e m a r k ė m i s kurios legal iškai 
yna pri imtos Lietuvoj . Mūsų kainos 
yra žemos, mūsų patarnavimas už
tikrintas. 

-
American Express Kompani ja tapo 

uždėta 1841, ir turi s u m o k ė t o kapi
talo (18,000.000.00, ji pas iunč ia dau
giau piningu Kuropon negu kokią ki 
tą f inansine organizacija. Ji turi pa 
stačius šį dideli gražų namą. an t 21 
lubų ant Broadway Gatvės, N e w 
York, kuris š iame paveiks le randasi, 
j ame yra didieje ofisai. 

Vartok m u š u dol ierinius MonėV 
Orderius mokant bilas ir s iunčiant 
piningus š ioj Šalyj ir Kanadoj . Tu
rime ir kitų Salų piningų ant parda
vimo. Siunčiant piningus būtinai rei
kalauk American Express receipto. 
Tai yra a p s a u g a prieš pragaišti . 

Nueik į bile kurią agentūrą A m e 
rican Hai lway Lxpress Company ar
ba i lųusų lokalj ofis# 

Chieago, 111. 
Arba rašyk savo kalba tiesiai f Fore ign Money Order Dept. 

AMERICAN EXPRESS COMPANY 
65 Broadway Kew. York 

WILS0* 
KON 

(Pabaiga 

cio 1(920 meti 
torius jo vai
tautos, kuri; 
prarijusi, tu 
damos jos <1; 
stebėtina de 
užtarianti sil| 
P a t s Wilson 

kad viešpatai 
je autokratij 
mokratijos ž 
dais, ne iuml 
pritarimo. Ti< 
gaulė. Mes 
ti, kad AVilsd 
tikoje nesutiu 
Gal jis veda 
litikj), kad r 
nebepajiegiau 
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permano, o 
negali nei pi 
šonas Liepos i 
nesije, ką be 
jog ji turi bu 

apgarsinę,-
svės *princi 

iilio" politiks 
itaip. 

Prezit 
e Kongr 

apie įtikėjime 
sa, tvirtydani 
kėjimas yra 
jam reikėtų * 
galima augšti 
išgelbėti pa: 
priešingai. Li 
idealais laim< 
laimę padarė 
kad jis drįso 
skelbti ir tad 
dė nepelningi 
drąsos neturė 
dviejų skirtui] 

Gruodije lil 
išdrįso pasak 
nytos Valsti, 
neprigulmybe 
ftngpjutije tų 
neturėjo dras< 
pažinti Košei 
laetuvai. Ta< 
kad Ameriko> 
cipai laužomi 
lams. Rinkiim 
cipai atgijo. B 
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"GELEŽINIO VILKO" MARŠAS. 
Juodbėr ia i galvas aukštyn! 
Vilko maršą, drožkit kojom; 
Likit , sesės, mės išjojam, 
Mes tejosim l ig rytojum, 
O rytoj ugsrin! 

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

Pal ia i Vilijos k ran tus 
Dunda šūviai, skamba plienas, 
Pasi l iki t sesės vienos. 
Raitelių neilgos dienos 
Rinki t sau ki tus . 

Marš . marš viens po ki to 
Rytoj mušis ankst i rytą, 
Marš, marš pirmyn! 

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

* Marš, marš pilnu šuoliu 
Lenkai kraštą mųs užpuc 

^ v Marš, marš pirmyn! 
Girdit! — Po visus kraš tus 
Žvanga mums paruošt i pančiai... 
Priešai lenda, ka ip sąrančiai, 
1 ' Geležinio Vi lko ' ' dančiui 
Darbo bus, t a i bus. 

Marš, marš pro Žvėryną 
Pal iai kalną Gedimino 
Marš, marš pirmyn! 

"Geležinio Vi lk 

WILSONO R A I T A S 
KONGRESUI . 

(Pabaiga nuo 2 pusi.) . 

0 
m 

vib 1920 metų \Vilsono sekre
torius jo vardu pasakė, jog 
tautos, kur ias Rusija buvo 
prarijusi, tur i džiaugtis bū
damos jos dantyse. Tat yra 
stebėtina demokratijos teisė, 
užtarianti silpnąsias tautas. 
Pa t s Wilsonas nusiskundžia, 

kad viešpataujančioji Europo
je autokrat i ja dangstosi de
mokratijos žodžiais ir var
dais, neturėdama visuonie&ė* 
pri tar imo. Tiesa, tai didelė ap
gaulė. Mes nedrįstame ištar
ti, kad AVilsono darbai poli
tikoje nesutinka su jo žodžiais, 
(ial j is veda tokia augšta po 
litika, kad mes jos suprasti 
nebepajiegiame. Bet nei visuo
menės išmanymas nelabai ją 
j^ermano, o nepermanydamas 
negali nei pr i tar t i . Je i Wil 
šonas Liepos a r Rugpjūčio mė-
nesije, ką berašęs Lietuvai, 
jog ji tur i būti po Rusija, t>u-

apgarsinęs mažųjų tautų 
svės "principą, tai gal pa

saulio"" politika butų krypusi 
ki taip. 

Pa t s Prezidentas savo i^ra-
n* *me Kongresui daug kalba 
apie įtikėjimą į teisybę į tie
są, tv i r tydamas, kad tas įti
kėjimas y ra galybė. Todėl 
jam reikėtų suprasti , jog ne
galima augštų principų jiegg 
išgelbėti pasielgiant jiems 
priešingai. Lincolnas su savo 
idealais laimėjo politikoje ir 
laimę padarė Amerikai dėlto, 
kad j is drįso tuos principus 
skelbti i r tada, kada jie išro
dė nepelningi. Wilsonas tos 
drąsos neturėjo. Tas y ra jų
dviejų skir tumas. 

Gruodije 1920 m. Wilsonas 
išdrįso pasakyt i , kad Suvie
nytos Valstijos pripažintų 
neprigulmybę Pbil ipinams. 
Iiugpjutije tų pačių metų jis 
neturėjo drąsos tą teisę pri
pažinti Kosciuškos tėvynei 
Lietuvai. Tada me.s rašėme, 
kad Amerikos t ikslai i r prin
cipai laužomi rinkimų tiks
lams. Rinkimai praėjo, prin
cipai atgijo. Bet neatgijo mųs 
įtikėjimas į gražius žodžius. 

desėtkų dolierių. Li 
kalaujant mūsų, Am 
tuvių, pagelbos pad 
siginti nuo užpuoli 
kurje lenda jos žen 
komitetas, matvdan 
reikalą, nutarė visi 
ižde pinigus pasiųst 
liams. 

Lapkričio 13 d. 
susirinkime pasirod 
tis turi savo išlaidi 
ižde radosi tik $8.00 
tat, pirmininkui pal 
ta r ta Lapkr . 25 d. 
surengti balių. Bal 
komitetan i nėjo pp. 
S. sipelis . 

Balius buvo pa 
Xors nedaug buvo i 
komiteto darbš tum 
kad ineigų buvo $ 
mokėjus visas lėša1 

ko $47.15. 

Lapkr. 27 d. laik^ 
rinkime nu ta r t a $4 
sti L. G. fondan. 

Stoties komitetan 
si veikėjai i r darb 
tik gali. Visi pasirį 
nenuleisti rankų. 

S. Š., stotii 

L IETUVOS ATST 
A M E R I K O J E P 

ŠIMAS. 

KENOSHA, WIS. 
i HV. 

Perimant nuo ku: 
liaus knygyną, nei 
Laur. Ivinskio 
" S U D N A DIENA 
PRAGAIŠINTAS " . 
rastis buvo eilėmis 
ant melsvos poperc 
buvo .apdarytas, I 
nudraskyt i . Puslapi 

Šiuomi prašomi V 
tą rankrašt į yra no* 
nors, duoti žinią Li 
stovybei Amerikoj 
merikos Lietuvių 
nes tas rankrašt is y 
gyno nuosavybė. 

Viešas Am. Liet. 
Užveizdėtojas 

Tel. Yards 6666 I 

Dr. V. A. SZYM 
Lietuvis Gydytojas, C 

Akušcras. 
3203 S. Halsted St. 

Valandos: 10—12 Iš r 
6—8 vakar* Ned. 1 0 -

Teletauu 
Dr. P. P. TJ 

Lietuvis Dent 

) 

olė 

JOHN KUCHMSKAS 
IJCETUVTS ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty] 
29 So. La Salle Street 

Kambaris 816 Tel. Central 3 
Valandos: 9 ryto iki 1 po p 

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2 
[Valandos: nuo 4 iki 6 po pie 

nuo 7 iki 9 vakare 

S 
• Tel. Randoiph 2898 

• A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas v idunniestyj 
ASSOCIATION BLDG. 

10 So. L a Salle St. 
• Valandos: 9 ryto iki 5 po pi 
I Panedėl ia is iki 8 vakare. 

Nedėl iomis ofisas uždaryta 

DR. S. MIKELIS 
LIKTU VIS 

GYDYTOJAS LR (JHlKURGi 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

.3252 South Halsted Street 
Ant virSaus UnlversaJ State Baa 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; i 
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 iki P f 

Nedėl iomis nuo 10 iki '* 
Telefoną* Yards 9644 

co" raitelis. 

sietuvai rci-
uerikos Lie-
dėti ja i ap-
likiĮ Lenkų, 
mėn, stoties 
nias s rarbi r 
us esančius 
t i Liet. sau-

. laikvtame 
rlė, kad sto-
li). Kadangi 
3 su centais, j 
įtariant, im
tam tikslui 

lio rengimo 
. S. Tialis ir 

asekmingas. 
žmonių, b°t 
įas padarė , 1 

5108.95. Ap-i 
i*, pelno li-1 

;ytame susi-
10.01: pasių-Į 

i 
Į 

n ineina vi-
niojasi kiek i 
įžę i r toliau 

ies narys. 

POVYBĖS 
PRANE-

įn. Jono Ži-
besuradome 

rankraščio 
IR ROJUS 

'. Tas rank-
s parašytas 
os. Ki tados 
bet apdarai 
ių apie 400. 
visi, kas tik 
tatęs pas ką 
iietuvo.s At-

viešam A-
Knygynui , 

jrra šio kny 

Knygynas, 
i P . Pūkas . 

• • • • * * • * • • • 
Drover 8448 

KEVICZ 
Chirurgas ir 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan St 
Kertė 32-ro St.. Chicago, 

SPECIJALISTAS 
MoteriSkų, Vyriškų, taipgi et 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: N u o 10 i 
iki 8 po pietų, nuo I Iki 8 vai 
da vakare. 

Nedėl iomis nuo • iki 2 po pi 
Telefonas Yards 687 

»v 
m\wm niiiiraiimuniuimiiM 

v , Dr. A . La Yusk 
1900 S. Halsted Str. 

Tel Canal 2118 
Valandos: 10 ryto* iki 8 raki 

Gyvenimas 
28 U W. «3rd Str. 

Tel Prospeot 3486. 

iiiiiiiiinniiiaiinii 

ir 
—12 iŠ ryto. 
• • • • i i • tmm 

. Chicago. 
ryto 1—2 

DIDELIS KALi 
Žiedai, Laikrodėlel , RetH 

daiktai. Ivory setai. Auksii 
prozontams Kaunami pas i 
Lietuviškais paradais ir sil 
pasirinkimas tikru Coliimb 
n i e k masinu, katros išduot 
turališka baisa. 

M Pullraan 

ALLYS 
tistas 

4415 
4474 
2356 
2357 
2392 
3796 
4795 
4535 
4575 
4237 
2343 
1248 
41*0 
1246 
1247 
3191 
3625 
4273 
3190 
3244 
3188 
3242 
3313 
1170 

35 tiikstaucai 
Lietuviški r< k 

Pemeneli8, Pavasarije. 
Mielaširdystė, Vai Vei 
Lietuva Tėvynė Mūsų, 
Birutė. Kur Bangoja ! 
Sveiki Brolei Daininink 
Eisiu Mamel Pasakysi i 

K o 
Liūdnas Gyvenimas. O 
Jaunavedžio Pasiskun 
Gyrtuoklio Metavonė. 
Jonas Smikis. Maušo J 
Ant Vienos Galvos. 
Velnias N e Boba 2 da' 
Medžiotojai 2 dalis. 

Gi 
Giesme j Panelė šver 
O Kur Buvai Dėduk 
Ant Mariu Krantelio. 
Miškas ūžia. Sudiev 
Padainiosiu gražia D 

Tris Bernelei . Vakarier 
Skambančios Stygos. 1 

Kanale 
Ant Kalno Karklai Sii 
Oželis. Mes Padainiuos 
Sukruskime Brolej. Ei 
Kur Bakūžė Samanota. 

2397 Klumpakojis . Koketka 
3314 Diedukas.Polka. Saldžic 
2359 N e m u n o Vilnis Valcas, 
2652 Raseinių Polka. Kazo 
4536 Pavasario Dainios. Pa 
4363 Kas Subatos Vakarą. 
4181 Pilviškių Valcas. Atvil 
2002 Krokoviakas. 
3417 Padespanas. 
2998 Venecijos Menulis. Bol 
2883 Afghanestanas . Mahom 
4796 Nedėl ios Rytas. Del M 

T a v o m s pasiunčiamo visi 
Kiekvienas pirkdamas pas 

.84 
et 

152 
ir! 
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A. PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
. Mortgage Bank 

R E A L E S T A T E — I N S U R A N C E 

European American Burcan 
Siunčia Pinigus, Parduoda 

Lalvokortee 
IfOTARIJCfiAS 

809 W. 85th S"-. Chicago, m . 
Telephone Boulevard 611 

—K I 

tų. 

—t* 

uo 
ik. 

f Tel. Harrison 6688 

DR. L C. BORLAND 
209 S. State Str. Rarap. Adams 
Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedel . 10 
vai. iki 12 dieną. 

Lietuvis perkalbėtojas 
Sered.—6 iki i vak. Ned. 10 Jki 12 

V T T - - » » - » » - » - » » » » » » » » - » - » - » » M . » . » • • 

ioi ie <^ruero o»oa i 

DR. A. P. GURSKIS 

I 

111. f 

rto 
n-

— 3 1 

' \ 

U P h o n e Ctcero 5963 

LIETUVIS D E N T I S T A f 
4847 W. 14th Street Cor. 49th Ave. 

Cicero, IU. 
Vai. 9 išryto iki 9 vak. Iš imant 
Nedėl ias ir Seredas. j.; 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: anglišKoi Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystes , s te 
nografijos, typewrlt!ng, plrklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos Isto
rijos, geografijos, p oi i t ikinės ekono
mijos, pilietystės, daillarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo C 
11d 10 vai . 

3106 So. Halsted St. Chicago. 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
I .1BTIVIS AKIŲ SPKCIALI8TAS 

Palengvins visų aklų 
tonipima kaa yra 
priežastimi skaudė
j imo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votuma, skaudančius 

ir užsidegusius karščiu akių kreivos aky*. 
katerakto , nemiegio: ne t ikras akis lndcdam, 
Daroma egzaminas lektra parodant is ma
žiausias klaidas. Akiniai pri taikomi teisin
gai, toli Ir eiti matan t iems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir valkus cinaneįus 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. 
Ne>li'Įlomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

re 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
TelrfoiuiH Drover 0600. 

IMF 

LEYESKIOSMOKYKLA 
IR PREKYBOS Del Suasgrilį 
MOKINA: Lietuvių ir Anglų kalbų; 
( irammar School, High School lr 
Prekybos dalykų taip-gi prirengia 
prie kvotiniu \ visas augfitesniasias 
mokyklas. Dienomis: Nuo 9:00 ryto 
ikt 4 p. p. Vakarais nuo '7:30 Iki 
9:30. 
1747 So. Halsted St. (art i lfitos gat . ) 

D1NIS IŠPARDAVIMAS. 
>1< I. Špilkom, griiio aukso ir paauksotl 
es pliuiksnos, visokie daiktai t inkami 
lųs už numažinta kaina. Atvirutės s a 
nis išsiutos, ir |vuir,'o-> knygos. G iras 
i Gramafotm, tain-gi ir tikru Knfns-
i stebėtinai a i 'ku Ir garsu, tikrai na-

rekoniu įvairiose kalbose, 
rdai t inkami del šveneiu. 
Indainavo M. Petrauskas. 
Ha Laužo. 
Tikiai Nemunėl i s Teka. 
iemunėli8. 
ii. Ko Liūdėt Svetelėj . 

Bernužėli Nesvoliok. . '• 
aiški Rekordai 
el i je . 
imas. P a s Tardytoja, 
'ašakos Stebuklai. 
:elionė. 

•siuės Dainos . 
Hausia Ave. Marija. 
M a j i o . 
Saulutė Tekėjo. 
»ietuva. M. Karužutė. 
ina. Butėnas. 
j D a i n a . 
i Mano Motinėlė. 
ė s Aniolu Choras. 
bavo. Aš Pasėjau rūta. 
me. 
la Garsas Nuo Rubežiaus. 
Brandunenė. 

šokei . 

t 

• -

i Lupos Valcas. 
Sudiev Mazurka, 

as. 
col Jaunas tol Linkimas , 
au Saulutė L e i d ž i a s . 
) Ežero Bangos . 

>boo. 
tas. 
su Jaunimo. 
r už pris iuutimo nieko nerokuojame. 
mųs aplaikys gražu kalendorių. 
G C DTfnDIV -~r 

Saugok akiu regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
•t skaudėj imo, kada regėj imas sll-

nsta skaitant, s iuvant ąr tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties \ m a n ę klausti 
patarimo del jūsų akių; mjino 
20 metų patyrimas suteiks 
jums g:eriaus| patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specijallsto, 

W. F . M O N C R U F F , M. D . 

JOHN J. SMETANA, 
A K I Ų SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave. , Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 8-Cios lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S apt iekos 

Tėmykite m a n o parašą.. 
Valandos: N u o 10 ryto iki 9 
vak. Nedėl iomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

filllll 

PRANEŠIMAS. 
Siunčiame piningus Lie

tuvon, pris iuntimas užtik
rintas. 

Inšuruojame nuo ugnies, 
namus, rakandus i r auto
mobilius. 

Parduodame namus, sko
liname piningus. 

Evaldas & Pupauskas 
840 W. 33rd St. 

Yards 2790 
i 

timiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii 
STe l . Canal 257 

I DR. C. K. KLIAUGA I 
LIETUVIS DENTISTAS 

= 1821 So. Halsted St.. Chicago, 111.5 
5 Kampas 18th St. 
5 V a l a n d . : 9—12 rytą, ir 2—9 v a k . 5 
ui i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iT 

?Phone Canal 1678 ? l = 

Notąry Public 
JUSTIN MACKIEWICZ 

Eeal Estate 
ĮLoans, Insurance & Foreign 

Exchange 
j 2342 South Leavitt Street 

Chicago, 111. 
[Siunčiu Pinigus į Lietuvą 

pagal dienos kursą. 

PETER A, MILLER 
Lietuvis Laikrodininkas 

imi 

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

2128 West 22nd Street 
Chicago, EB. x 
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Lietuviai Ame 
Jei Norite rasti saugumą savo 

dolieriams. 
Siunsti pinigus į Liet 
Investyti pinigus kad 

nuošimti. 

Ateikite i 
Saugumą l r užtikrinimą rasi 

Musų Turtas 
virš $2,7 

Dabar yra laikas nesugadinu; 
Bavo pinigus I ŠIĄ DIDŽIAUSIA ir tvin 
Ba»ka. P R I D U O K I T E SAVO BANKYN] 
Chicagos arba kito miesto bankos, kuri j 
jums paranki — m e s sukolektuos ime ir p 
nuošimčiais į šią 

UNIVERSAL STATI 
Čia jusu pinigai bus saugoje vietoje, 

Suv. Vai. Valdžia, kuri ir-gi dali savo pii 
t ū k s t a n č i a i s C h i c a g o s i r k i t u m i e s t u liei 
LIETUVIV VAL.STYJINE B A N K Ą — lai 
KIME PATYS SAVE O N E SVETIMTACl 

č i a padėtus pinigus ga l ima atsi imti ar 
su :i-oiu nuošimčiu. 

Musų bankas yra atdaras visa diena 
iki 8:30 vai. vakare, o. kitomis dienomis 
Dabar s iunčiami pinigai per m u š u ht 

| 25 dienas — Pris tat ima < 

Parduodame laivakortes, Draftus, ir ' 
nos Kursą. Iš kitų miestu prisiųstus do 
Auksinais. 

B A N K O S VALI 

Josepli J. Etyas, Presidcnt, Joseph 
W m . M. Antonisen, Vice-Pres . , S. V. 

& Cashter. 

UNIVERSAL ST/ 
3252 SOUTH HALSTED STREET 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiium 
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Taupykite Pinin 

SIMP1XX UNIVERSAL 

Perka i 
DUS, P] 
PIANUS 
VAMAS 

P.K1 
1549-51-1 

artj 
Cash i 

Telefonas 1 
Krautuv< 

Petnyčiomi 
vakarais ik 

M 
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Lietuvos Vyčių Paskolos ir Ti 
Nauja Serija numeris 23-či* 

0 

Susir inkimai y r a laikoma kas P 
vakare iki 9:00 vai. vakare , Šv. Ji 
prie 32 PI . i r Auburn Ave. 

Jurgis Žakas, P i r m . 
901 W. 33rd St. 

V. W. Rutkauskas , 
812 W. SSrd St. 

ETAS SVEIK 
es paskelbiame v isuomenei kad e same PJ 
I Š K A VAISTINYČIA v i s o i Amerikoj , kv 
)pos metodą nuo visokių i lgų. 
es turime tą sekretą kuriuom PERGALIA! 
sužinosite kaip vartosite MUŠU VAISTUS 

;ai PASEKMINGAI GYDO. 
suose gerose A B T I E K O S E visoj Ameriko. 
irstąs: 
lu tara Biteri del vidurinių ligų. 
;gulatorius del moter ių .^ 
•aujo Valytojas kurie pats užvardijimas 
lutaro 1-inimentas del visokių kaulų skaud 
a j a n k a Kas-gi dar jos nežino? Tos gura 
ska lauki te musų surašo vaistų ir žolių— 

SALUTARAS DRUG & CHE] 
.7 C^ U- l . i^J C* T - l f 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiini 

Kapitalas ir Surplus 

$225,000.00 I 

•1 • v» • 
enkieciai I 

sunkiai uždirbtiems 
\ 

tuvą. 
1 jie uždirbtu didesni E 

C ia 
iite šiame Banke. 

25,000.00 I 
is nuošimčio perkelti 
rčiausia Lietuvių Valstyjine 
fE K N Y G U T Ė bile kurios 
jus neužganėdina arba nėra 
perkels ime visus pinigus su 

Gvarantuojame. 

"Cash" Markes, pagal die- s 
olierius pasiųs ime Lietuvon 

D Y B A : S 
J. Kraaowsld, Vice-Pres . , 

r. Valanchauskas , Ass't. 
Cashier. 

m BANK! 
CHICAGO, ILL Į 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii 

S L 
nt visus savo BAKAN-
•ECIUS, KARPETUS, 
3, VICTOROLAS, SIU 
5 MASINAS i r t . t pas 

VORKA & SONS 
53 W. Chicago, Ave. 
;i Ashland Ave. 
ar ant Išmokesščiu. 
Monroe SSOf 

re atdara Seredomla lr 
ils iki 6 vai. vakar*. Kitais 
ki 10 vakare. 

••••••••••••a 

i 
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aupymo Bendrovė,. 
I 

ias tik prasidėjo. 
?anedėli nuo 7:30 vai. 
rurgio P a r a p . svetainė 

Antanaa Overlingas, Rast. 
3201 Auburn Ave. 

Adv. 
" " i 

'E BANK 
nes tą saugumą užtikrina 

inig-u laiko šiame banke su 
Bturiu. VISI L.IETTĮVIAI I 
1 būna musų o bal si u. REM-
^IUS. 
nt kiekvieno pareikalavimo 

/ 
, l'tarninkais ir Subatomis 
i iki 5 vai. po pietų. 
>anka pristatomi Lietuvon 

III
II
 

III
II
 

III
I 

III
I 
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im
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[AT0S 
»IRMA DIDŽIAUSIA L I B -
uri išdirba vaistus, pagal 

ME visokias ligas. Tą sek-
8, nes musų PAŠLOVINTI 

yį ga l ima gauti š ias musų 

išaiškina reikalingumą,, 
dėj imo lr kitokių skausmų 
• ingos n a m ų gyduoles . 
—siunčiame už dyką. 

:M. COMPANY 
d 6417 Chicago. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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— a 
NBWARK, N. J. 

Aukos plaukia. 

Newarko Lietuvių katalikų 
širdys visiems atviros. 

Lapkričio 28 d. Šv. Kazi
miero Vienuolyno Akademijos 
rėmėjų draugijos 17-tas sky
rius Newark, X. J. buvo su
rengęs prakalbas. Kalbėjo 
kim. Karalius iš Philadelphi-
jos, Pa. Žmonių prisirinko ne
mažai. Aukų Šv. Kazimiero 
Vienuolyno palaikymui sudė
ta $153.40. Smarkiausias au
kotojas šį vakarą pasirodė p. 
Kazys Tamkus. Reikia pažy
mėti, kad jis ir L. Bonų pil
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: 
K. Tamkus $55.00 
K. Armolavieienė . . . . . . 25.00 

Po 5 dol.: P. Rodževieienė 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, D. 
Rupainis, M. Vinckienė, X. 
Burokienė, O. Areliunienė, O. 
Čižauskienė, T. Taraseviėienė, 
M. CJrikienė, O. Laukžemienė, 
V. Antulis, A. Strungis, M. 
Česniu^ė, P. Kuisis, A. Baraus
kas, K. Ignašiunas J . Brazas, 
P. Skauturis, K. Skučius, P. 
Jodelienė, O. Daukšienė. 

Smulkiais $27.40. 
L. Bonų pirkime ir aukoji

me Šv. Kazimiero Vienuolynui 
pirmenybė turi p. Kazys Tam
kus, Lietuvos gynime pirme
nybę laiko Juozas Gudauskas, 
kuris yra aukojęs net $200.00. 
Kas sukirs tuodu Lietuviu! 

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

Beje, bueia ir pamiršęs savo 
draugams pasakyti džiaugs
mų, kad Nevvarko 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 "Vytau ta i" , turbūt, galuti
nai jau nuo Lietuvos pasi
traukė ir aukų jos gyni
mui nei cento nėra vil
ties laukti. Džiaugkitės Ne-
vvarkiečiai tokiomis draugijo
mis. 

Katalikiškos dr-jos tūkstan
čius kloja ant tėvynės aukuro. 
Kur-gi tautiškos-laisvosios, 
kurios savo galvas pasipuo
šė Vytautų karūnomis. Džiaug 
kis tauta savo sunais, kurie 
priperėjfc panašių dr-jų lais
vais tautiškais obalsiais šauk
dami. Kuomet šiandie esi di
džiausiame pavojuj, tavo lais
vų sūnų pagimdytos laisvo
sios dr-jos tau špygų rodo. 

Vis. 

mis. Tapo formališkai 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 šimtą dolierių. 

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

J. S. 

f |kė Lietuvos vėliavų. Tai buvo 
x ienas iš gražiausių to vaka-

alų. 
21 d. to paties Ąiėnesio Mo

terų ir Mergaičių Altormė dr-
ja bažnytinėje svet. įrengė 
vakarą. Vaidino trijų aktiį 

GARY, IND. 

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

Vdldypa. 
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eicBRO, nx . 
Priešmėtinis A. L. R. K. Moterų 
Sąjungos 2-roa kp. susirinkimas 

vaizdelį "Karės metu". Prie! į v y l ( S G r u o d < 12, 1920, 1:30 po 

* 3 

WEST PULLMAN, ILL. 

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

Komisija suplenavo sureng
ti Gruodžio 12-tų dienų, Lie
tuvos Gelbėjimo Dienų, su 
teatru, prakalbomis ir daino-

Lapkričio 25 d. Valparaiso 
universitetas įrengė "foot-
baU'' žaismę <u North Dąkota 
universiteto žaidėjais Gary, 
Ind. 

Visi Valparaiso universite
to mokiniai specijaliu trauki
niu nuvažiavo į Gary, Ind. Iš 
Pennsylvanija stoties visi gat
ve maršaVo žaismavietėn. Ga-
ry'as gyventojai stebėjas, žiū
rėdami* į tokį jaunimo būrį. 

Susirinkus publika jau lau-
k ė v a lpa ra i si eč i ų. 

Vafparaiso univ. žaidėjai 
laimėjo žaismę padarydami 20 
"poin ts" , o North Dakota 
univ. 10. Žaismė buvo įdomi. 
Kadangi X. D. univ. žaidėjai 
yra gabus, tat Valp. univ. žai
dėjams reikėjo a?rokai pasi
spirti. Šita žaismė buvo pas
kutinė šio bertainio. Valp. 
univ. mokiniai jau laukia 
"basketball ." 

Prie progos turiu pažymė
ti, kad šįmet Valp. univ. lan
ko daug Lietuvių katalikų, 
kurie pasirįže trumpu laiku 
daug darbo nuveikti. Netoli
moj ateity Valp. univ. katali
kai moksleiviai rengia tris 
vakarus: vienų Roseland, .111., 
Visų Šventų par. (jau buvo 
G r. 5 d.), antras bus Indiana 
Harbor, Ind., Yvonovo svetai
nėje (Gruodžio 1<) d.), o tre
čias bus Gary, Ind., Roma-
nian Hali (Gruodžio 26 d.). 

Amerikonai moksleiviai už
siima sportu. Jį myli ne vien 
Amerikonai, bet ir Lietuviai. 
Lietuviai mokiniai negali dar 
to padaryti, ką padaro xVme-
rįkonaį moksleiviai, nes spė
kos Liet. moksleiviu vra dar 
permenkos. U.ž tat Lietuviai 
moksleiviai rengia vakarus. 
Bet čia kila klausimas, ar 
Lietuvių visuomenė pritaria 
mųs moksleivių darbui. Daug 
jau valparaisiečiai moksleiviai 
įrengė vak. api e linkės kolo
nijose, bet paklausk kų jie 
pelnė, tai atsakys, kad nieko. 

Lietuvių visuomenė turėtų 
daugiau domės kreipti į jau
ni mą, 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, protu ir darbu 
stengis atsilyginti. 

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

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. 

CICERO, ILiL. 

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

pietų, Visos narės kviečiamos da
lyvauti tame susirinkime, nes 
prie svarbesnių dalykų yra rinki
mas naujos valdybos 1921 metams. 

A. Jakaiti. 
M. S. 2 kp., rast. 

vouTstOMACffršftg 
Po vafeloi netežmirSk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pas visus aptlekorius. 

S. D. LACHAWICZ 
HETUVYS GRABORIU8 

Patarnauju .laidotuvėse koplgiauala. Rel 
kala meldžiu atsišaukti, o mano darbu 
busit* užganėdinti. 
2314 W. 28rd PI. Chicago, 111. 

Tel. Canal 81»» 

HniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiitiiiiiiiiiiiiimuiiiiiHiiiiiiuiiiii» 
E Phonc Boulevard 401 -

Ashland Jewelry Music Store 
» # 

Specijales Columbia E 2 Grafa-
nola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 
Grafonola su 12 rekordų $56.50. 
Cask ar ant išmokesčk). Naujausi lietu
viški rekordai. 

Dideliame pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, deimontai, žie-

( <lai ir kiti auksinai dalykai. 

4 5 3 ? So. Ashland Avenue 
Chicago, 111. 

TiiiNiiiiiiuiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii 
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1 KALĖDOMS DOVANOS! I 

>>*!//„ $m 

i 
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JAU M . U t . h i l . l 6V. U ILEDOS. S 
5 rėdamas tai atmintyje priruoftiau visokių gražiausių tavorų savo E 
S tMamas tai atmintyje priruošiau visokiu gražiausiu tavoru savo -j 
M Ztcarmiostrifckoj ir Jubileriskoj krautuvėj ir padariau prekę, kaip = 
5 galėdamas žemesnę. Didelis pasirinkimas laikrodžiu, žiedu, laketu, r 

lenciūgėliu auksiniu kaip vyrams, taip ir moterims, guziku ,į man- Sj 
S kietus, spilkučiu į kravata nuo mažiausios prekes Iki augščiausiog I 
E prekes iki augSciausids ir visokiu daiktu, kokius tik galima ras- g 
E t i jubileriškoje jstaigoje, taipgi visokiu auksiniu rašomu plunksnų, 
S ir visokiu britvu ir labai didis pasir inkimas dįainentenu žjedu 
į- ir kitų dalykų. į 

Kiekvienas žmogus, kuris atsilankys į mano krautuvę, gaus 
draugišką, patarnavimą visokiuose reikaluose. Kviečiu visus tau-

— tieiius atsilankyti pas mane ir persitikrinti mano tavoro gerume. 
E Su tikra pagalba 

JUSU AUKSO KIU8 IR LAIKRODININKAS = 

I K. MICHALAUSK1S I 
| Tel. Drover 7027 3303 So. Morgan St. Chicago. | 
TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimT 

Jusu Vaiku įme 
c\igulės nuo gero pavyzdžio tėvu Geriausis pavyzdis pinigus taupmti pa- = 

tariant vaikams taupinfi Kalėdiniame skyriuje. 

Pirmutine Didž. Lietuvių Valstijine Banką Amenk. § 
i / '' S 

ate 
2201 W. 22nd St. ir Leavitt 

Kapitalas ir 
perviršis 

$245000.00 i 

Turtas 
iau 

$1.800,000.00 ( 

~. Visu miestu Lietuviai gali taupinti savo pinigus šiame banke prisiunčiant § 
= dolieriais čekį arba money order. Pilna savo parasa ir antrašą. E 
s fr 
X ? 

i VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet* Utarninkais ir | 
x Subatoms iki 8:30 vakare. " 
E ' ' • ' • • ' • • • 
TllIlIllIlIlIllIllIfflIfItlIlIMtIIIUIIlIflIlflIlIlIlIlIlIallltimfllIlIlllIIfl tlt1IIIIIIIIIlll»llllllllllllIllflllllflllltflftlflltitltt*ft«llitliHtfllllllilllTr 
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! Nepaprasta Naujiena Penn'a Lietuviams! f 

414 Broadvvay, 

Lietuvių Prekybos Bendrove 
(LITHUANIAN SALES CORPORATION) 

= 

= 
E 

Boston, 27, Mass. 
i 
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P. CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St., Chicago, 111. 
Kurie gaunate paveikslus Iš Lietuvos 

neatideliodami pasidarykite daugiau* arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno Ii kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. Phone Drover 6189 

Atidarė savo Centrali skiriu Wiikes-Barre, Pa. — Numeris 300 Savoy Theatre 
Building ant Trečių Lubų). 

Taigi y 

Kas tik nori dabar pasinaudot iš nupigimo Lietuvos pinigu tai kogreieiausia siųs
kit savo giminėms kur ir gaus dar prieš Kalėdas jeigu pasiskubinsit. Bendrovė reko
mendacijos nereikalauja nes jus patis Tėvėlei ar sesutės gal jąu nekarta rašė kad siųs-
tumėt jiems pagelba pinigais ar drapanoms, tai per Lietuvių Prekybos Bendrovė Bos
tone. Todėl dabar galima siųst netik Bostone bet i r čia. Pensylvanijoj, per jos skiriu 
\Vilkes-Barre, Pa. 

Važiuojantiems į Lietuva 
Parūpiname Pa,sportus ir Laivakortes, taip-gi praleidžiam net ant laivo, taip-gi 

kurie nori atvažiuot iš Lietuvos pagelbstim gaut reikalingus dokumentus kad galėtų 
atvažiuotį Amerika. 

Branch Ofisas 
v. 

Numeris 300 Savoy Theatre BIdg, Wilk.es Barre, Pa. 
(Galima imt elevator). 

Ofiso Valandos: Nuo 9 ryte iki 6 vakare—Panedėleis, Seredomis, ir Subatomis iki 
| 9 Vatere. Ofiso vedėjas Petras J. Baltuška. 

tTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiitifiiigieiiiiiiiitiittiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifl 
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GERA 

RAcnras, wis . 

Lapkr. 20 d. Šv. Kazimiero 
dr-ja buvo įrengus kaukių 
(maskardinį) balių. Žmonių 
susirinko nemažai, bet ir pa
sekmės buvo geros. Pirmą do
vaną gavo keturios Lietuvai
tės, kurių apsirengimas reiš-

Sutaupinti pinigus sekančiu būdu yra 4 kliasos, 

Lietuvos Skolinimo ir Taupinimo 
Bendrove 

Lietuviai Tėvynėj Lieja Kraują Už Laisvę 
MES GYVENDAMI AMERIKOJE TURIME GELBĖTI SAVO TĖVUS, BROUUS IR 
SESERIS, KAD NE KRAUJU, TAI PINIGAIS. 

Ateina Kalėdos ir Jiems Reikia Pinigišk os pagelbos, Nes žiema Viskas Yra Liet 
Brangu. 
PER MUS PASIUSTUS PINIGUS APTURĖS LIETUVOJE PER 30 D. SIUNČIA
ME PINIGUS PO DIENOS KURSĄ, 0 ANT DIDELES SUMOS DAR PIGIAU. 

Šeras galite išmokėti ir gauti savo pinigus virš 3 me-

tų, suvirs 6^mėty ir 12 metų. Teipogi yra šėrai $100 
ant 4% nuošimti. Susirinkimai atsibuna kas Utarr 
ninka, 8:00 vai. vakare Bažnytinėj svetainėj 46" tos 
ir Wood gatvių. Skolinam pinigus ant pirmo mortgage. 
Bendrovės Kapitalas Suvirs $245,090.00. - * 

u 
» 

— KREIPKITĖS Į 

Parandavojame 
Baksus $2.50 

Metams' 
. 

i 

/ 

r~ 

Pampiname 

Notariškos 
Raštus 

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

809 West 35-th St., (prie Halsted) Chicago, 111. 
Adara Kasdieną 9 ryto iki 6 po pietų , x 

Vakarais: Ufarn. Ketver. ir Subat. iki 9 vai. . . 

file:///Vilkes-Barre
http://Wilk.es
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Pirmadienis, Gruod. 13 d., 
Šv. Lucija. 

Antradienis, Gruod. 14 d., 
šv. Spiridionas. 

PATURTINTA FEDERACI 
JOS VAKARO PRO. 

GRAMĄ. 

* - - - - - • T » • g T r • ! • • • • • M | 

nis remti savo parapijos rei
kalus. 

Sumaningos North Sidės 
moterėlės, vadovaujant E. An-
driuškevičienei, gana skanius 
valgius pagamino, taip kad 
visi paliko užganėdinti iš tos 
vakarienės ir apie $1G0.1H) liks 
pelno parapijai. 

Reporteris. 

10,000 extra FEDE 
RAL KUOPONAi 
duodami su nauja 
F E D E R A L plaunama 
mašina. Jie gali būti 
pamainyti an t stalines 
lampos ir kitų reikalin 
gų dalykų. 

IŽ 3RIDGEP0RT0. 

po paturtinta. Apart muziku 
artistų p-nų Sabonių, komisi
jai pavyko gauti koncertinėn 
programos dalin ir artistė Unė 
Babickaitė, Dramos Kursų į-
kurėja ir vedėja Chicagoje. 

Pirkite bilietus išanksto. 
Komisija. 

IŠ NORTH SIDE. 

Federacijos Chicagos Aps
kričio komisija šiuo praneša 
^^u nu;~n T • , i»v. Onos dr-ios susinnkimas. 
gerb. Chicagos Lietuvių pdb- J 

likai, kad programa vakaro, Prie šios parapijos gyvuoja 
kuris bus Gruodžio 19 d., 1920' daug draugijų. Seniausioji ir 
m., School Hali svetainėje ta- didžiausioji moterų ir mergi

nų pašelpinė draugija yra &v. 
Onos. Praeityje ta draugija 
turėjo šioj parapijoj geriausi 
vardą, nes prie jos rašėsi 
daug narių. Turėjo didelį iž
dų ir šimtais dolierių aukojo 
visiems tautos ir bažnyčios 
reikalams. 

• Įvykus permainoms draugi
jos valdyboje ir kai-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-
^kaitė ir griežtai priešinasi 
tam. J a i radosi "pr i ta rė jų" 
ir reikalas atidėtas ant toliau. 
P-lė Satkauskaitė jau antras 
sykis sulaiko šią draugiją nuo 
aukojimo Vienuolynui, Gaila, 
kad smulkus vienos ypatos ker 
šteliai sulaiko visą draugiją 
nuo gero darbo. 

Šv. Onos dr-jos narės! Ati
taisykite šią klaidą savo prie-
Šmetiniame susirinkime. Pro
taukite pačios, neklausykite 
ir nepadėkite keršto varyti. 
Jeigu vyrų draugijos, kaip va 
Šv. Kazimiero ir Visų Šventu 
gražiai remia Vienuolyną, tad 
juo labiau reiktų tai atjausti 
moterims. Juk Vienuolynas 
yra mūsų katalikiškosios vi-

(Pabaiga ant 6 pus.) 

Lapkričio 21 d. Šv. Mykolo 
par. svetainėje buvo parengta 
vakarienė parapijos, naudai. 
Prisirinko apie 200 asmenų su 
Vaikais. Vietinis klebonas at
kalbėjo maldą ir kiek užkan
dus prasidėjo programa. Pir
miausiai mažųjų vaikų choras 
atgiedojo tautos himną ir ke
letą dainelių, varg. J. Brazai
čiui vedant. Paskui kalbėjo Tė
vas V. Kulikauskas apie tai, 
kam panašios vakarienės yra 
rengiamos. Xe 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 
per 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 ką-gi 
pasakyti, kiek naudos bainy-
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 tautą ir yra naudin
gi ne tiktai Amerikai, bet ir 
savo tėvvnei, Lietuvai. Kas 
butų su Xorth SidėsLietuviais 
ir jų vaikais, j*i nebūtų čia 
bažnveios ir mokyklos. Butu 
ištautėję: vieni virte Lenkais, 
kiti kitokiais ir Lietuva ar 1U-
rėtų tiek naudos, kiek dabar 
kad turi. 

TIKTAI 
$10.00 

• 

IŠKALNO 
už 

'FEDERAL IjggSS 
Jei esi kostumeris šios Kompanijos jmokėk $10.00 išalno 
ir įgysi Federal Electric Wosher. » 
Likusius. atsilyginsi t inkamais mėnesiniais mokesčiais. 

DYKAI Demonstracija Jūsų Namuose * ' 
bile diena. Tiktai patneronuoKite Randolph 1280,—Local 
535—Washer Department ir gausite visuapaaiškinimus. 
Sužinokite apie oscillating cylindėr — kuris randasi 

jj išplauna drabužius švariau ir- geriau negu F E D E R A L 
kita mašinai 

COM3!ONWEAIiTH EDISON 

L E C T R I C S H O P S 
F E D E R A L ir pripažinta per Good Housekeeping Inst i tute 

10-ties Mėty Paminėjimui Gyvavimo! 
Teatrališkas KHubas "Lietuva" 

Keturių Veiksmą Lietu
vos Istorijos Drama 

"I 

Nedėlioj, Gruodžio (December) 12 d. 1920 m. 
C. S. P. S. (School Hali) svet., 4758 So. Honore Gatvės. 

Pradžia 7 vai vakare 

Carter's Little Iiver Pilis 

Veikalas perstaito keturioliktą šimtmetį, t. y. Keistučio ir Vytauto laikus. Jogaila 
susibičiuliavęs su Lenkais nužudo kunigaikštį Keistutį ir įkolina Vytautas, kurį taipgi 
nori nužudyti. Pasišventimas mergaitės Mirgos, išgtlbst Vytautą, nuo* mirties, kuri Len
kai jau buvo prirengę. • 

Kadangi šokių nebus, tai bus prakalbų, dainų, eilių ir kitų pamarginimų. Kviečia
mi visi ant Teatr. Kl. " L i e t u v a " 10-ties metų sukaktuvių. 

TeatrališAas Kliubas "Lietuva". 

nes Ž arz j t I 

Negali Būti Links 
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Pigulka 
Mažos Dosas 

Maža Kaina 

K r a u j u netur int is Geležies 
yru priežast imi t£ulii»ku*lt| 
veidu. 0 

Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems 
Tikras turi pasirašymą. 

C'ARTEiTS IRON PiLLS 
^* Jums pagelbės, pamėginkite C 

• • 

DOMICĖLE MAT JONAITIENĖ 
Paieško savo vyro Jono Matjošai-

tis, kuris prapuolė 1 diena Gruodžio. 
Išėjo j bar be r Shop apie 7 vai. va-
kace ir negrjžo. Jis neturi dešines 
raukos nykščio. Jei kas apie jj ką 
žinotumėt praneškite šiuo adresu: 

Juozas Matjošaitis 
712 W. 17 P la to Chirago, III. 

REIKALINGAS. 
Pardavėjas kuris yra žinomas tar

pe savu žmonių pardavinėti Te \as 
alėja us žeme. Kostumieriai gaus 
"waranteed deed" ant visos žemes, 
dal i uždirbti gerus piningus teisingai 
ir parduoti savo draugams. 

Mts padėsime Jums ir uždarysime 
visus "deals" atsišaukite šiandiena. 

Kuom 800 
20 Ea>t Jacksou Blvd. Chicago. 

JllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNlllinillllllllllllllHlllllillllllllM 

Dovanos Kalėdoms! 
5 Nepamirškite gerbiamieji kostumerėj, kad mano 
5 krautuvėj galima gauti visokių relygi.jinių dalykų už 
§ labai prieinama kaina. Taipgi paveikslų rankomrpieštų 
s ant drobes, kurie butų labai puiki dovana — Kalėdoms 
S savo mylimiems. 

| Art Pictufe Store f 
| 903 W. 33rd Street Chicago, UI. ( 
HIIIIIIIIIIIS!IIISIH!l!IIIIIIIEIIIIIIIIIIIilllll|inilllllllllllll!IIIIIHIIIIIIII1llllllllllllllllillltT 

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

Sekmadieny, Gruodžio 12, 1.920 
DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVET. 18 ta Gatvė ir Union Avenue. 

Pradžia lygiai 8-ta vai. 

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

t-m 

\m4*MM€kimn 
ą 

Motinos — Tėvai 
Ar Jųs Norite Kad Jutų Vaikai Turėtų 

' - Pinigų ant Kalėdų? 

A , 

'iCtk* f/Ę^v^-ty-

Užbaigdamas prakalhvi gerb. 
kalbėtojas karštai ragino 
Northsidiečius 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 dar 
labiaus vagystėmis. E. Marti-
naitė tikrai gerai atlošė čigo 
nės role. 

Paulina MaLinauskiutė ir 
Elena Paliulytė paskambino 
ant pi j ano ir sulošė komedijė-
lę "Dvi seseri." Edvardas 
Sriubas, mažas vaikas, pasakė 
gražiai monologų "Nuobodu 
l l l a s . , , 

Sekančiai kalbėjo parapijoj 
komiteto nariai ir kai-kurie 
parapijonys, tarp kurių M. 
Andriuškevičius, P. Alekna ir 
P. Yaškunas papasakojo apie 
namo pirkimų seserims j r, kur-. 
Štais žodžiais ragino pavapi jo- Į 

l 'aieškau dedt'-s Justino Prasaucko 
p r i e š d i d ž i ą j ą k a r ė g y v e n o 827 B a n k 
Htr 'eet \ \ a t e r b u r v , <"V>nn., pu.sk u i n u -
slpirko t'arma, labar nežinau kur 
nyidasi. J is pats arba ka.# kitas pra
neškite .šiuo adresu: 

Kazimieras J.uko.sąitis 
2034 Homor St. Chicago, 111. 

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU • 

LIBERTY B0NDSUS į 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Jeigu Jus turite ( Liberty Bondsus ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, taį parašykite 
mums 1dek turite, kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu I 

I 

Baltic States Deveioproent Corporation S 
35 South Dearborn Str., Chicago, Illinois. • 

l 'aieškau gero ir teisingo vyro, ne-
jaunesnio kaip. 35 ar 40 metų ir kad 
butų dirbęs ant didelių formų ir ži
notų Kerai apie arklius ir masinas 
ir kad butų gerrs dartuainkas ir 
mylėtų farnių gyvenimą. Darbas ant 
visada žiema ir vasarą geram vyrui 

Jeigu atsiras toks vyras lai atsi
šaukia šiuo adresų: 

JUOZHS Baranauskas 
R. F . D. 2 Aladison, \Vis. 

\fflj^ 
Didelis Kalėdinis 
PASIRINKIMAS 

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

CHAKLEK K. K1NDEUIS 
Laikrodininkas 

4612 South Asliland Avc. Telefonas Bouleva*d 33*0 

Leiskite Jiems įsirašyti į Kalėdini Taupymo Kliuba, kuris randasi 

\ m TO STOCK 
YARDS 

' 

PE0PLES BANKE 
Ant kampo 47th ir Ashland A ve. 

Tenais jie gali taupyti savo centus ir nikelius kas savaitė. 
I 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI. 

STOGK 
YARDS 

W o.«U MM 

Didysis Bankas 
Ant Kampo 

47-tos Gat. ir Ashland Ave. 
Chicago 

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

J. A. POŠKA 
4433 So. Campbell Ave. 

Tel. McKinley 5608 

—— 
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1 NEPAPRASTA PROGA I 

i 

Mes esame priversti atiduoti už Storage Charge* 
Dvidešimts mu.sų augSčiausios rųšięB Victorolas verta* 
iki $300.00 už taip žema kaina kaip $35.00, ir dar 
duosime dykai 12 pasirinkimui rekordų ir 200 adatų. 
Dauguma iŠ tų mašinų yra naujos ir garantuotos ant 
Dešimts metų. Norint žinoti geruma, reikia Jas ma
tyti. Nepraleiskite šios progos jų nematė, nes tikrai 
gailesites, nes tai gal vienas tokis atsitikimas gy
venime. Atsiminkite tiktai $35.00 už augštos rųšles 
kvarantuota Victorolą. Mes ta ippat tur ime parduoti 
Dešimts t ikros skures tapestry Par lor Setus. Šie se
tai yra nauji ir naujausios mados. Mes parduosime 
juos už pirma pasiulijima nežiūrint kfcks jis butų. 

Storage Kaina n e s m u m * vieta yra reikalinga. Jums apsimokės a t -
Tiktai $35 00 v a ž i u o t l nežiūrint kur Jus gyvenate. Pr is ta tymas Dy

kai, mieste ir apielinkėj, taip-pat siunčjame C. O- D. 
Atdara kasdiena iki 9 vai. vakare. Ncdėldiomis nuo 8 iš ryto iki 4 
po pietų. Lrberty Bondsus* pri imame. 
NATIONAL STORAGE CO. 202S S. Ashland Ave 

i 
i 

SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI
NIGUS Į PASKUTINĮ PASTĄ Į 30 DIENŲ. / 

E.sarac registruoti Lietu
vos Atstovybės \Vashing-
tone. 

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

Parduodame laivakortes 
į Lietuvą IT is Lietuvos.* 

Padarome legališkus do
kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus. 

Oor. 21-th St. i 
• 

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas 

t PAUL P. BALTUTIS and CO. . 
| 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, Ui. Į 

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiniiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iTsiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitifiiiiiiiiftiiffiiiiiiiiifiiiiiitiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiaiiiiitiiiiiiiiatiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiifiiiiiiiiiiiiiifHS 

http://pu.sk
file:///Vashing-


v 

*3W 
D R A U G A S Pirmadieni , Gruod. 13, 1920 

^" '"" i i i i tMi i i imi i i i iuniž^ 

S - FEDERACIJOS CHICAGOS APSKRIČIO 

S 

bus 

SEKMADIENY J J 

chool Svetainėj prie West 48th 
Honore gatvių 

a vai. vai 

P NIA L. SABONIENĖ 
(Smuikininkė) 

•• . 

i 

Muzikalę programos dalį pildys p-nia Leokadija 
Saboniene, žymiausia Lietuvių artiste-smuikminke 
A r t U n e Babickaitė, Dram. kursų vedėja Chicagoje 
ir p.K. Sabonis, vienas iš geriausių Amerikos Lietu
vių dainininkų. 

atsid arys 

ii 

- = 

i 

K. SABONIS 
(Baritonas) 

Liet^Vyčiu 4ta kp., vadovaujant artistui J. Balsiui 
vaizduos keturių veiksmų parašytą i š Lietuvos 
liaudies gyvenimo vaizdelį " S U G R Į Ž O " . 

UNE BABICKAITĖ 
(Artistė) 

i 

J. BALSIS 
(Artistas) 

• *J+m^mm^^^^mm^^mmmmimm-m - . m m- ^ m, ^ ^ 
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CHICAGOJE. 
(Pradžia ant 5 pusi) 

suomenės brangiausioji įstai
ga. Keršyti Vienuolynui butų 
taip protinga, kaip keršyti 
savo veidui 
jam nosį... 

Girdime, kad Šv. Petronėlės 
draugija žada gausiai paremti 
Vienuolyną! Garbė jom*! 
r.Moterys ir merginos šv. O-

no.s draugijos, remkite tas 
brangias tautos įstaigas, ku
riomis Lietuvės moterys gali 
teisingai pasigirti. 

Viena iš Valdybos. 

cagos ir kitose valstijose. 
I)naigij( s esančios Lab. 

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

P. S. Visos Lab. Sąj. kuopos 
įpjai nanl i prašomos pasidarbuoti ir 

[ priešmetinin susirinkiman kuo 
daugiausia atvežti aukų.. Bū
tinai turime padidmti labda-
rvbės iždą, kuris šįmet žvmiai 
mažesnis už praeitų metų. Pil
nai neį sunokė ję garbės nariai 
prašomi dar šįmet išsimokėti. 

Centro Valdyba. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

^^iuomi pranešu visoms 
Cab. Sąjungos kuopom*, kad 
jįriesmetinis Centro susirinki
mas bus sekmadieny, Gruodžio 
26 d. '1 vai. po pietų, Dievo 
Apveizdos parapijos svetainė
je, prie W. 18-th ir Union A ve. 

Visos kuopos išanksto turi 
išrinkti bent po 10 atstovų ir 
atsiųsti tan susirinkiman. Bus 
renkama Centro valdyba ir 
svarstoma svarbus reikalai. 

Tą patį turėtų padaryti ir 
kitos Lab. Sąjungos kuopos, 
jyvuojaneios toliau nuo Cbi-

IŠ WEST SIDES. 

Sujudo visas lietuviškas 
pasaulis, subruzdo visos drau
gijom dėti aukas, kad parė
mus mūsų armiją, "Geležinį 
Vilką" bei Šaulius, kurie pa-
sirįžę visus legijonus suvaryti 
ožio ragan. 

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

Xutarta aukas rinkti Gruo
džio ir Sausio mėnesių susirin
kimuose. Todėl visi nariai nu
spręskite atnešti vienos dienos 
uždarbį ir padėti ant Lietu

vos aukuro. Lietuvon 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.: Lukoševieia, K. 
Petrulis ir A. Dobulskis. 

Po 1 dol.: Pranckunas, Pa-
liliunas, Aliliunas, Rucas, 
Lukoševičia, D. Rudakas, P. 
Bagdonas, J . Kirkilas, V. 
Milkintas, J . Vidugiris, J . 
Raugevičia, D. 8erva, J- Pik-
tužis, M. Dųda, J . Matehonis, 
B. Lenkauskas, E. Simonaitė, 
J. Burkis, A. Linkus, P. Krau
jai is, 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. 

ti klebonijom Taip-gi širdingai ja valdyba 
prašome northsidięčių skait
lingai atsilankyti į baząro va
karus. Tuom parenjsite Lab. 
Sąjungą. 

Visus kviečia, 
Komitetas. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

.s 
IŠ NORTH SIDES. 

Tautos Fondo 6(V sk. laikys 
priešmėtirų susirinkimą sekmad., 
Gruodžio 12 d. bažnyt. svet, 2 
vai. po pietų. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti. Reikės aptarti 
svarbius reikalus ir išrinkti naują 
kitiems metams valdybą. 

Valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 
-

R. K. Federacijos 7 skyrio pries^ 
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. 

1921 metams. Kviečia 
Valdybai 
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RED. ATSAKYMAI. 
4-S 

Ten dalyvavusiam (Sheboy- S 
gan, Wis.) Tokią pat žinutę | g 
dedame pirmiau prisiųstą kito j 
mųs korespondento.Todel tam
stos netilps. Rašykite daugiau. 

i 

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

— ^ . — 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Nelauk Paskutiniu Dienu 
• 

Labdaringosios Sąjungos 
6 kuopos rAzaras prasidės 
rytoj, Gruodžio 12 d., 3 vai. 
po pietų. Laukiame gausios 
northsidieČlų paramos. Auko
jamus daigtus prašome atnes-

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

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

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

Pirkite Kalėdų dovanas (Christmas Preserts) dabar 
mūsų krautuvė yra pripildyta naujausios mados tavo-

5 rais. Kaipo Deimentų ir aukso žiedu gryno aukso ir 
paauksuoti laikrodėlų, lencugėlai, branzalietai, koloni-
ku, spilku ir visokiu sidabrinu dalykų. 

Mūsų tavorai yra teisingai gvarantuoti ir kaina pi-
= gesne kaip kitur. 
•J 
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UNITED STATES 
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Į P. K. BRUCHAS Į 
| 3321 S. Halsted St. Chicago, 111 | 
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ENGIANDERj 
Wrr-EOG£ SPRING 

- . . i - m . . m . ' • • 

Scdd evetroherc by forni&ne dealer•: 
• a i dacarhnant etores -

•NGLANDER SPR1MO BEO CO. 
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