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Pabaltijos Valstybėms Atsaky-
v ta Vieta T. Sąjungoje 
ANT ŠALIES PALIKTA IR 

ARMĖNIJA SU GRUZIJA. 
\ Sąjungoje vadovauja imperi-

jalistinė politika. 

I 

• 

i 

Geneva, G r. 17. — Vakar 
Tautu Sajungon be Austrijos 
pr i imta da r Bulgarija, Costa-
Biea, Suomija ir Luxembnrgi-
ja . 

Prancūzijos delegatai susi
laikė uuo balsavimo pri imant 
Bulgariją. Delegacijos pirmi
ninkas Viviani pareiškė, kad 
Prancūzi ja nėra priešinga pri
imti Bulgariją. Bet atsisakė 
balsuoti iš to atžvilgo, k a d 
mažai turiitti informacijų apie 
Bulgarijos t inkamumą but Są
jungos nariu. 

Prancūzu pusę palaikė Aus
tralijos delegatai. Tr tie nebal
savo Bu lga r i jo s klausime. 

Costa Ricps klausimas. 

Po Bulgarijos sekė Costa-
Ricos klausimas, Norvegijos 
delegatas Nansen išreiškė abe
jonę, a r Costa-Rica nesanti 
permaža, kad butu galima ją 
priimti Sąjungon, Bet kadangi 
1a šalis esanti ka'r*unystėje su 
Panama, tad kaipo tokia gali 
but pri imta. Nubalsuota pri
imti . 

Debatai pagyvėjo, kuomet 
pakelta Pabalti jos ir Kaukazo 
respublikų klausimas. % 

Kanados delegatas Powell 
pareiškė, jog Kanada , kaipo 
Ramiojo vandenyno viešpati
ja, ypatingai interesuojas}. Ru
sijos klausimu. J i s prisakė, 
kad nors Pabalt i jos šalys tur i 
pilna Kanados simpatiją, bet 
reikia tikėties atmainos Rusi
jos valdžioje. Naujoji Rusijos 
valdžia, be abejonės ieškos iš
ėjimo į Baltijos pakraščius. 
Tuomet Tautų Sąjungai pri
sieis a tsakyt i už pripažinimą 
tu šalin. 

t 4. 

Atsakyta i r Armėnijai, v 

Sąjungos suvažiavimo ko
mitetas neprielankiai raporta
vo apie Armėniją, Gruziją, 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 

Suvažiavimas Armėnijos ne
priėmė, nes Sąjungai nežino
mi tos naujos respublikos m-
bežini ir kad ji neturi pasto
vios valdžios. Nei patiems tal
kininkams šiandie nežinoma, 
kieno ir k a i p valdoma Armė
nija- .. 

Teeiau išreikšta viltis, jog 
greitu laiku Armėnija bu
sianti pr i imta. 

DIDELĖ BEDARBĖ ANG
LIJOJE. 

• — 
i dfl 

Londonas, G r. 17. — Angli 
jos vyriausybė didžiai susirū
pinusi augančia bedarbe visoj 
šalyj . , . j 

Apskaitoma, Jtad%mažiausia 
vienas milijonas darbininkų 
šiandie neturi užsiėmimo. Skai 
tant tų darbininkų namiškius, 
kurie palikti toe užlaikymo, 
bedarbė bus palietusi keletą 
milijonų žmonių. 

• 

Tuo tarpu atėjo žiema, ftita 
da r labjaus padidina "darbi
ninkams skurde. 

Kol-kas ^nepasitaiko -bedar
bi aujančių suminimu ir riau
šių. »Per žjiemą reikia tikėties 
visko. 

RIAU§ĖS MANILOJE. 
Manila. Ph i lipinu salos, G r. j 

j 17. — Užpraeitą naktį oja į-
vykp riaušės. 11-žmonių nužu
dy ta — 4 Amerikonai ir 7 Fili
pinai. 

Riaušes, kas indomiausia, pa
kėlė vietos policija su Filipi
nais konstabularais ( ta ippat 
policija). Sakoma, konstabula-
roi užpuolę miesto policiją. 
Mat, aną dieną vienas polic-
monas buvo areštavęs čia vie
no konstabularo moterį. 

Konstabularų būrys buvo 
užatakavęs policijos stotį. Su
sibėgus, policijos ir konstabu
larų viršininkams riaušės nu
malšinta. 

' ANGLAI CENZŪRUOJA 
KARLEGRAMAS. * 

j vo užpuolę vieną krautuvę. 

/ 

Bolševikai Gaminasi Prieš 
Anglijos Indiją 

BOLŠEVIKAI PLENtjOJA 
PUOLIMĄ PRIEŠ 

INDIJĄ. 

Tą žygį pradėsią su pavasariu. 

^ » 

Konstantinopolis, (Jr. 17. 
Tš Anatolijos pareina žinių, 
kad Rusijos bolševikai smar
kiai susikivirčiję su Turkais 
nac iona l i s ta i s . I r dar kalba
ma, kad nacijonalistų vadas 
Mustapha Kemal paša įsakęs 
suareštuoti ten visus bolševiku 
propagandis tus i r juos ištrem
ti. - * 

Tasr žinias ir pasakojimus 
r-eikia pr i imti atsargiai . 

>%fEomis dienomis čia sugryžo 
vienas* keliauninkas buvęs Ar
mėnijoje ir Turkijoje. J i s pa
sakoja, kad Anatolijoj ir k i t u r 
bolševikų intaką Turkuose na
c ional is tuose t a ip didelė, kaip 
nekuomet. Tr nesama t a r p jų 
nesntikimu, 

Amerikonai — priešininkai. 

Washington, Gr. 17..— )Ves-
tern Union Telegrapli Co. pre
zidentas Carlton senato komi
tetui , tyrinėjančiam k a b l i ų 
padėtį, pareiškė, jog visos a-
merikonfškos kablegramos, 
siunčiamos iš Anglijos, Anglų 
cenzūruojamos. 

? r— 
RIMTAI JAU ŽIŪRIMA Į 

ŠVENTIMĄ SEKMA
DIENIŲ. 

ŽUVO POLICMONAS IR 
PLĖŠIKAS. 

Vakar vakare keturi plėši
kai Cuicagos vidumiestyj bu-

IŠ DARBO LAUKO, 
-e 

LAWRENCE, MASS., Gr. 17.— 
Vietos audiminė Pacific kompani
ja ^paskelbė uždaranti įstaigas nuo 
Gruodžio 24 ligi Sausio-13. 7,800 
darbininkų Ino laikotarpiu notarės 
darbo. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
LIETUVA PRIPAŽĮST 

Kauno laikraščio Lietuva 
bendradarbis turėjo pasikal
bėjimą su prof. A. Voldemaru, 
Lietuvos atstovu Yautų Są-

PROVIDKNC^R,! . , Or. 17. „ ' jungos suvažiavime.-
| Prof. Voldemaras sakė, kad -B. B. ir R. Knight kompanija, I . . 

turinti apie 17-ka andiminių ž i . ;Pnpaz immo Lietuvos klaus*-
mas einąs jau kitokiais ketoj ir Mass. valstijose, paskelbė, 

kad su ateinančiu pirmadiVniu su
mažina (jarbininkams užmokesnį. 

PROVIDENCE, R. L, Gr. 17. 
-Jenekes Spinning kompanijas 

gelumbės dirbtuvėse sumažėjo dar
bai. Kai-kurie darbo skyriai viHai 
uždaryti. 

. j l iais. Patsai faktas, kad vals
tybei nustatomos sienos (gi 
tas daroma plebiscitu) yra 
jau pripažinimas de i u re. Bu
tų nonsensas, jei .valstybei bu-

Pasisuko poliemonas. ' Pakilo 
šaudymasis. Žuvo poliemonas 
ir vienas plėšikas. 

1 1 • • •• • ' — l •! 1 1 ^ — — l— • l • I I I - • Wl 

TARIAMASI APIE TAIKĄ 
AIRIJOJE. 

— • 

EAST HAMPTON, MASS., Gr. 
17. — West Boyston dirbtuvėse iš
lipinta kompanijos- paskelbimas, 
kad ateinančią savaitę darbinin
kams sumažinama užmokesnis. Tas 
palies apie 3,000 darbininkų. 

• 

MOBERLY, MO., Gr. 17. — 
Tepliorių unija nubalsavo suma
žinti sau užmokesnj pasiremiant 
tuo, kad atpingąs statymas nauĵ n. 
Ligsiol teplioriai valandoje imda
vo 87l/>e. Vietoje to sutiko imti 
?5e. 

Iimi a_J i i . . . 11 n Į 

Dublinas, Gr. 17. Pa t i r ta , 
kad Čionai pradėtos-taikos ta-
rybos Airijos su Anglija. Tol S A L T L A K E « f T , OTAH, 
darbo ėmėsi Arkivyskupas i G r - 17- ~ S i d a b r o i r " v i n o N f f c 

Protes tanta i tuo t ikslu smar 
kiai darbuojasi. 'SUSIRINKIMAS. 

tenai jau nuvykusi talkininkų 
misija. Ton misijon irteina i r 
Turkų sultano valdžios atsto-

Turka i nacijbnalistai neįsi^fvai. 
leidžia Anatolijon Amerikonų. 
J u o s laiko lygiais priešais su 
Prancūzais ir Anglais. 

Bet Armėnijoje su Ameri
konais kažkodėl Turkai naci-
jonalistai apsieina mandagiai 
i r net saugo jų turtą. Sako
ma, tas daroma specijaliai įsa
kius pačiam Kemal pašai . 

Amerikos pašelpinis būrys 
iš Aleksandropolio persikėlė 
Karsan. Tr tenai darbuojasi 
Turkų nacijonalistų apsaugo
je. ,TnrJ|ai kareiviai pr is taty

ti saugoti amerikoniškus san
delius. 

Su pavasariu kampanija. 
Sul ig žinių iš t ikrų vers

mių, Rusijos bolševikai gami
nasi- puoli man apries Indiją. 
Tas žygis bus pradėtas su at
einančiu pavasariu. Sakoma, 
jau at l ikt i įžengiamieji prisi
rengimai. * 

Bolševikų karuomenės va
das pareikalavo Gruzinų eva
kuoti neutralę zoną tarpe 
Gruzijos (Georgijos) i r Ar
mėnijos. Tą zoną užims bolše
vikai. 

^ » — 

Anot kifų žinių, gen. Bu-
denny raiteliai a tvykę į Baku 
i r tu rbū t ims spausti Gruzi
nus, jei tie pasipriešintų. 

Talkininkų-Turkų misija. 

Iš Turkų nacijonalistų sosti
nės Angora pareina žinių, kad) ^. le P^ iHnksminimai , pasiva

žinėjimai, visokios žaismės. 
Norima, kad sekmadieniais 

New York, G r. 17. — Čionai 
pakelta smarki agitacija už 
atgaivinimą, ta ip vadinamų 
"žaliųjų į s t a tymu" , kurių sti
priai laikėsi pirmieji Ameri
kos gyventojai. Darbuojamasi 
ar federaliu ar valstijiniu įs-
ta tymdavybės keliu įvesti šven 
timą sekmadienio. 

Dar^nesenai apie tą suma
nymą buvo t ik pasijuokiama. 
Bet šiandie jau ištikrųjų apie 
tai ga lvojama ' ir darbuojama
si. Tos agitacijos priešininkai 
šiandie tad ta ippat r imtai ap
mąsto, kokių priemonių imties 
prieš tą profesininkų reforma
torių nerimavimą. 

(•Hiėsi 
Clune iš Australi jos.! 
rijos pralotai . . 

Ai-
» f" 

ATLYGINIMŲ KLAUSIME 

tų nustatomos sienos, o pa
čios valstybės nebūtų. 

Del plebisci to ' vaisių prof.| 
Voldemaras esąs įsitikinęs, 
kad j is išeisiąs Lietuvos nau
dai, jei tik busią sudarytos są
lygos, kai žmonės be jokios | 
presijos -galėsią balsuoti. 

Lenkų spauda dabar todėl 
taip ir nervuojas, kad jie ne
sitiki laimėsią. Todėl Lenkai 
reikalauja a tvi ro balsavimo, 
kad galėtų žmones baugint . 

Vilnius be Lietuvos sakė 
Vold., esąfi ekonominis niek
niekis, kad vilniečiams jokio 
išrokavimo nesą dėties prie 

(Vnršavbs. Žmonėms ten tiek į-
kire jo l^enkų okupacija," jų 

lų Mvininkai sumažino da rb in in - | r e k v i z i ( - i J o s '"•£**"%*' k a < 1 

norinčių, būti su Lankais ra-
sis nedaug. 

užmokesnį.— 75 centais ma-
žiau kiekvienam. 

KIEL PERKASAS IR TAL 
f 

Brusselis, Belgija, G r. 17. 
Čia prasidėjo posėdžiai ekono
minių ekspertų penkių didžiau 

(sių talkininkų viešpatijų su 
Vokietijos delegatais. Konfę-
ruojama klausime atlyginimų 
talkininkams. 

i 

KININKAI. 

IŠ TAURAGĖS. 

PLĖŠIKAI KRETINGOS 
APSKR. 

• 

Paryžius, G r. 17."— Amba 
sadorjų taryba nusprendė, kad 
talkininkų karo laivai turi tei
sės plaukti^Kiel perkasu, Vo
kietijoje. 1 i l j? 

TALKININKAI NEAPLEIS 
DARDANELIŲ. 

Visame Tauragės apskr i ty 
Įjan veikia 10 šaulių burių. 
V y k s t i j iems mokslas 
hmnkštymas. 

Kretingos, apskr i ty priviso 
daug vagių i r plėšikų. Net die
nos^ metu užpuola beginklius 
gyventojus. Valdžia imasi vi
sų priemonių prieš. juos. Už 
sugavimą vagių «ir plėšikų duo- , liuos Dardanelius. 
damas augštas a t lyginimai . 

Londonas, G r. 17. — Minis-
teris pi rmininkas Lloyd Geor
ge par lamente pranešė, kad 
nežiūrint atmainų Graikijoje, 
ta lkininkai ir toliaus kontro-

Už šventimą sekmadienio 
darbuojasi "JLiord's Day , J or
ganizacija, kurion priguli pro
testantų tikėjimo šakos: me
todistai, baptistai , prezbiteri-
jonai, episkopalai ir visa eilė 
kitų sektų. 

Norima įs ta tymo keliu pa
daryt i ta ip, k a d sekmadieniais 
žmonėms butų uždraust i viso-

O R A S . — Gražus oras šian-

1 
-

Pranešama, kad Kemal pa
ša mandagiai sutikęs ' misiją. 
Ąngoros mečetuose (Turkų 
maldnamiuose) turė ta net pa
maldos už sultanb sveikumą. 
Paskui misija buvus pakviesta 
apžiūrėti Smirnos fnontą. 

Misijai pirmininkauja Izzet 
paša. J i s čia telegrafavo, j og 
negreitai gryšiąs. Nes prieš 
tarsianties nacijonalistai pir-

neišeitų nei ja ikrašč ia i , nei va
žinėtų t raukiniai , gatvekariai , 
automobi l ia i K a d butų užda
rytos krautuvės, teatrai , susi
r inkimų sales. Žodžiu tar iant , 
iŠ žmogaus gyvo kūno norima 
padaryt i lavoną, iš žmogaus 
sveiko s e rgan t į / ' 

I£ai-kurių nuomoniaujama, 
kad reformatoriams pavyks 

die ir rytoį ; maža a tmaina 
temperatūroje. 

Belgradas, Gr^- IT. — Atsi
s ta tydino čia ministerių ka
binetas, kur iam pirmininkavo 
Vesnitch. 

C H I C A G O J E , 
Ąpartamentinių namų džianito-

riai, kaip žinoma, nubalsavo pa
kelti streiką^ Šiandie darbuojama
si sutaikinti abi pusi. Nes žiemos 
metu toksai streikas daugeliui bu
tų nemalonus daiktas. L 

kai automobilių susistabdė, geres
nes skuras susikrovė į savo auto-

j mobilių ir nuvažiavo. Paimtų sku-
rų vertė esanti apie $5,000. 

ir 

, { - ** 

KALTINĖNAI. 

Vietos gynimo komitetas y-
pač pasižymėjo savo darbš
tumu, gi žmonės duosnumu. 

Pinigais aukų sur inkta 10,-
000 auksinų, 300 rublių si
dabro, 100 rublių aukso, gau
ta keli aukso žiedai, 10 pūdų 
vimų, keletas kailinių. 

Visas tas t u r t a s pavestas 
Tauragės gynimo komitetui. 

Žmonės, išleizdami savano
rius, gerai juos įrėdo ir kelio
nei duoda pinigų. 

VARGAS LIETUVIAMS < | 
LENKŲ NELAIS-

VĖJE. 

Kauno laikraščiuose paskel
bta vieno iš Seinų Lietuvio 
milicininko nupasakojimas, 
kas dedasi Lenkų nelaisvės 
stovykloje, kur palaikomi J^ie-
tuviai nelaisviai. Ta stovykla 
yra Vadovieuose, ar t i Krako-
vo. Iš ten pabėgo čia minimas 
milicininkas. 

Sako, Suvalkijoj suimti Lie
tuviai nelaisviai buvo nuvež
ti į Baltstoge, kur galvijų va- ] 
gonuose pe r šešias paras bu
vo laikomi be valgio. Po šešių 
parų jie gavo po bandelę duo
nos dešimčiai vyrų. 

Nakt imis į vagonus ateidi-
nėdavo Lenkai legijoninkaį ir 
žiauriausiai mušdami šautuvų 
apsodomis verzdavo Lietuvius 
nusivilkti geresnes drapanas 
ir nusiauti batus. 

Alkani ir Ė rūbų išvilkti ne
laisviai pradėjo mirt i . Po kiek
vienos nakties draugai razda-
vo sale savęs sustingusių la
vonų. 

Jš Baltstogės nelaisviai bu
vo nugabenti Vadovicuosna 
ir sugrusti barakuosna, ku r 
pirmu kar tu davė po susmir
d u s i a silkę, nuo-kur ių dauge
lis mirė. 

8tovykloje davinėjo belais
viams po kiaušiuką pusry
čiams tuščios kavos, pie tums 
bjaurios sriubos ir duonos po 
du svaru dvylikai parų. 

LENKAI DAILINSIĄ LIETU
VOS ŽEMES. 

« 

'•^į^f^flF • 

Kaune gauta iš Vilniaus ži
nių, kad tenai sumanytoj že
mės reformoj laikinoji Zeli-
gowskio "v idu r inės L i e t u v o s ' ' 
valdžia nutarus duoti Lietuvos 
žemės pirmiausia kareiviams 
savanoriams ir tiems, kur ie 
dabar gina "v idu r inę Lietu
v ą " su Vilniumi. 

Kareivia i invalidai gausią 
žemės lygiai su savanoriais. 

Tokiais budais Zeligowskio 
valdžia tikisi pa t rauksiant i sa
vo pusėn da r naujų "ma i š t i -

| n i n k u ' ' iš Lenkų karuomenės. 
BUVO TEISIAMAS PULK. 

MARTIŠAUSKAS. 

Telefonų kompanija ir viršuti
nių geležinkelių kompanija nese
nai buvo pareikalavusios daugiau 
joms imti nuo žmonių už pat*raa-
vimus. Bei statė publie Utilities 
komisija atmetė tuos reikalavimus. 

atsiekti tas t ikslas . . Nes čm 
visuomene kaipif apmirusi 
Je i J a i būt i t gaminama ir kaž
kokia jflragaistis, j i nedrįs at-

miau nori apsidirbti su Grai- Į siliepti. Tik po įvykio šaukia 
kais Smirnos fronte. ' I prieš daromas neteisybes. 

Apskrities teisėjas Landi s vieną 
saliunininką, GaUingan, nubaudė 
kalėjimu už sulaužymą teismo ' '«in- j 

Gaisras sunaikino apartamenti-
nius namus po num. 4§00 Wash-
ingtori boulv. Dešimts šeimynų vos 
išsigelbėjo ir paliko be pastogės. 

Praeitą parą Chieagoje pavogta 
12 automobilių. 

Tarp Chicagos ir New Yorko į-
steigta bevieliu telegrrfu (radio) 
susisiekimas. 

Armijos teismas Lapkr. 8 
d. Kaune nagrinėjo pulk.-lei-
tęnanto, Mart išausko bylą. Mi
nėtas kar ininkas buvo pagau
tas išeikvojęs 60,000 valdžios 
pinigų. • - ,( 

P u l k . Mart išauskas teisme 
aiškinosi, kad pinigų išeikvo
j imas surištas su jo "ne la i 
m e " . Bet nepasakė tos nelai
mės. 

Kadangi ten pa t teisme 
Mart išauskas visus išeikvotus 
pinigus sugrąžino valdžios iž-
dan, tad j is ^nubaustas t iktai 
trimis^ mėnesiais tvirtovės ir Miesto majoras nepatvirtino. _ ™ ^ ^ ^ ^ _ 

miesto tarybos parėdymo, d rau - j 3 ? 0 0 0 a u k s i n u P ^ a u ^ o s 
junetion", kurs buvo nukreiptas^ džiancio paskirtomis valandomis L - " 

vidumiestyj pastatyti automobi-' DVARININKAI PUOTAUJA 
lius.^ ^ 

4>rieš svaigalų pardavinėjimą. Bet 
^1 kitas federalis teisėjas nubausta 

paliuosavo po paranka ir paduota 
apeliacija. 

JKrause Bros. & Co. automobiliu 
buvo vežama daug skuros. Plėsi-

American Medical Liberty są
junga pakelia protestą, prieš pri
verstiną vaikų čiepijimą nuo rau
plių viešose mokyklose. 

Švėkšnoj pas grafą Pleterf 
dažnai lankosi Prancūzai iš 
Mažosios Lietuvos. Suvažiuo
ja daugiau dvarininkų ir puo
tas kelia. 

AMERIKIEČIAI TUR£JO 
SUSIRINKIMĄ 

Kaune gyvenantieji Ameri
koj buvę Lietuviai Lapkričio 
17 d. turėjo susirinkimą. Tar 
tasi surast i priemonių kovai 
prieš neddruosius Lenkus, ku
rie persekioja Lietuvius, va
žiuojančius Lietuvon a r iš 
Lietuvos, Danzigo karidoriuje. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

PINIGU KURSAS. 
v 

Svetimų šalių pinigų vertė, mai
nant nemažiau $25,000, Gruodžio 
16 buvo tokiu pagal Merchants Lo» 
a n and Trust Co.v: 
Anglijos sterlingų svarui $3.44 
Prancūzijos-; šimtui frankų 5.87 
Italijos šimtui lirų 3.52 
Vokietijos šimtui markių 1.38 
Lietuvos šimtui auksinų 1.38 
Lenkijos šimtui markių .17 
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DRAUGAS Šeštadienis, Grnodžio 18, 1920. 

LIETUVIŲ KATAIJKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 

$8.00 
4.00 

i 

CH3CAGOJ IR UŽSIENYJE: 
Metams 
Pusei Metų ••.••_• 

8UV. VALST. 
Metams # . . . . . $0.00 
Pusei Metų 8.00 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas? Pinigai geriausia sių
sti tšperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus J 
registruotą laišką. / 

f 

"DRAUGAS" PUBL. 00 . 
2334 S. Oakley Ave., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

Airijos Tragedija. 

I ! 

i 

i 

Šiandie, gal nei viena šalis 
nebrenda per tokią baisią tra
gediją, kaip nelaimingoji Airi
ja. Airių tauta, pasisėmusi 
įkvėpimo iš grąžtu, talkininkų 
obalsių karo metu, pasibaigus 
karui apsisprendė ir pasiskel
bė nepriklausoma. 

Su tuo momentu prasidėjo 
jai nelaimės. Anglija kariavo 
prieš Prūsijos junkeriznin ir 
pačią tariamą kaizerio auto
kratiją. Kovojo už suskaldymą 
didžiulės imperijos Austrijos-
Ungarijos. Prisidėjo prie pa-
liuosavimo Lenkų ir kitų tau
tų iš vergijos. Kariavo už pa
saulio demokratiją. 

Bet kuomet pastebėjo Airių 
norą pasiliuosuoti, pasakė: 
Airija yra neatskiriama Brita
nijos imperijos dalis. Anglijos 
demokratingi obalsiai karo 
metu palietė tik priešų žemes. 
Airija nekuomet negali but ne
priklausoma. 

Airiai kitaip sprendė. Jie 
žinojo, kad Anglija jiems ne
duos laisvės. Bet tikėjosi gau
ti nors moralės paramos iš ki
tų didžiulių viešpatijų. Te-
čiatis apsirikta. Kitos viešpati
jos kaip pirmiau, taip ir šian
die nusako pačios Anglijo^ 
sprendimą, kad Airija yra na
minis Anglijos reikalas. Tan 
klausiman negali maišyties 
niekas pašalinis. 

Airiai pasitiki savo tautos 
ištverme. Visų pirma jie pasi
tiki Teisybe. Tad ir brenda 
šiande kraujo latakais. 

Aną dieną sudegintas Airi
jos miestas Cork. Anot žinių, 
tai ^padariusi iš keršto Anglų 
policija. Tūkstančiai nekaltų 
žmonių nukentėjo. Neteko pa
stogės ir mantos. Ir dar bai
siai buvo terorizuojami. 

Jei kaltinimas policijos yra 
teisingas, reikia suprasti, kad 
blogais keliais vedama Britą 
nijos imperija. Nei viena dide
lė ir galinga viešpatija neleis 
policijai arba karuomenei pa
vartoti keršto įmones prieš be
ginklius gyventojus, ypač mo
teris ir vaikus. Bet visuomet 
atras tinkamesnių ir žmoniš
kesnių priemonių numalšinti 
šalį, jeigu jau jai užginama 
naudoties apsisprendimo teisė
mis ir vaisiais. 

Kaip tai brangiai atsieina 
tautoms kova už laisvę. Ne
stebėtina, jei ji kiekvieno taip 
daug branginama. 

prisidėti aukomis prie steigia
mo naujo fondo. Tas fondas 
reikalingas šelpti badaujan
čius vaikus Europoj. Visoj vi
durinėj Europoj 3,500,000 vai
kų grūmoja neišvengtina mir
tis, jei šią žiemą jiems nebus 
pagelbėta iš svetur. 

Pirmiau tuo svarbiuoju rei
kalu į visą pasaulio krikščio
niją buvo atsiliepęs Šventasis 
Tėvas. Šiandie tą pat padarė 
mūsų prezidentas. Abiejų žo
džiai kiekvienam smenga šir
din, sukelia prakilnuosius 
jausmus ir verčia atsiminti 
priaugančios Europos žmonių 
kartos likimu. 

Ypatinga tiems milijonams 
vaikų globa reikalinga per ko
kius ateinančius aštuonis mė
nesius, ligi busimosios viduri
nėj Europoj pjūties. 

Apskaityta, kad kiekvienam 
vaikui išmaitinti būtinai rei
kia $30. Tai-gi milijonams 
vaikų reikia ir daugelio milijo 
nų dolierių. Tos šalys, kuriose 
tie nelaimingi vaikai gyvena, 
su dideliu vargu gali parūpin
ti dvi trečdali tų išlaidų. Vie
na trečdalis išlaidų būtinai 
reikalinga iš kitur. 

Ne iš kitur šiandie nukentė
jusi Europa gali laukti susi-
mylėjimo, kaip iš Amerikos. 
Nes tik Amerika šiandie yra 
turtingiausioji ir pilna ištek
liaus šalis. Be to, ji didžiai ir 
geradaringa. 

Patsai prezidentas tan fon-
dan davė $200. Ir pareiškė, 
kad kaip Amerika pradėjus 
1914 metais visais laikais šel
pė Europą, taip jos neapleis ir 
šiandie. Taip ir šiuo kartu iš
ties duosnią ranką milijonams 
vaikų, kurie šaukiasi ne kitko, 
tik duonos. 

Prezidentas sako, kad kiek
vienas tan fondan padėtas de-
škiijU Uolienų vieną vaiką ap
saugos nuo kapų, užtikrins 
jam gyvybę. 

Fondan pinigus priima ir 
Į)atį fondą patvarko žinomos 
Amerikoje aštuonios visuome
ninės organizacijos. Tarp jų 
yra ir žinoma KolumbcrVyčiai 
(Knights of Columbus) orga
nizacija. 

Nereikia pamiršti, kad prie 
vidurinės Europos kenčiančių 
vaikų priskaitonii ir Lietuvos 
vaikai. 

-
Iš Mažosios Lietuvos. 

IŠ LIETUVOS. 

Naumiestis, šakių apskričio, 
Lapkričio 22 d., 1920 m. 

Vakar visi nudžiugome pa
tyrę, kad mūsiškiai gerai ap
kūlė Zeligovvskininkus. Net 
pats Zeligowskis ką tik pas
pruko. Mat Lenkai buvo pra
laužę mųs frontą ties Širvin-
tais ir veržėsi gilyn. Mųs vy
rai juos suspaudė iš dviejų 
pusių ir davė atsivedėdami. 
Mums liko 300 Lenkų belais
vių 150 arklių 2 armotos 300 
šautuvų ir lengvas automobilis, 
iš kurio iššokęs Zeligowskis 
gavo pėsčias bėgti. Jo svita su 
palydovais raiteliais slapstosi 
miškuose. Mųs šauliai gaudo 
ponelius. 

Pas mus Naumiestije, Sin
tautuose, Šakiuose, Slavikuose 
taip pat visur yra Šiaulių bū
riai. Ir aš esmi šaulys. 

Kunigų permainų mųs kraš
te nesenai šitos įvyko: Kun. 
VI. Maslauskas iš Naumiesčio 

Prakilnus Darbas. 
Tomis dienomis paskelbta 

gražus prezidento VVilsono at
siliepimas į šalies gyventojus. Į krovą draugija jos vedė 
Žmonės karštai paraginami iui duoda vienuolika šimtn 

Klaipėdoje. Spalio mėn. 4 d. 
Mus išgandino paskalos, kad 

Lenkai taisantis nuo Suvalkų 
Klaipėdon traukti ir šį Lietu
vai svarbiausį uostą pasisa
vinti. Prancūzų generolas Od-
ry paakino Klaipėdos "Damp-
fbooto'' korespondentą, kad 
Lenkai nedrįsiantis Klaipėdą 
užpulti, ne* jie tad su visa 
Santarve įsipykintų, ypač 
Prancūzais. Bet žmonės kalba, 
kad Prancūzai Lenkus atviru 
glėbiu priimtų ir jiems Klaipė
dą atiduotų. 

Bet Lenkai norintis ir visą 
likusią Rytprusų provinciją 
pasisavinti. Sunku jiems tatai 
nebūtų, nes Kytprusuose menk 
vokiškos karuomenės. Vokieti
ja, pagal taikos sutartį, abel-
nai menk kareivių tepalaikė, o 
Lenkai del karo prieš bolševi-. 
kus yra apsčiai ginklais, mu-
nicija ir visokiomis karo pry-
volėmis Santarvės aprūpinti. 
Jeigu Lenkai ištikro Rytpru-
sus okupuotų, tad Santarvė, 
berods, keletą notų priež Len
kiją paleistų, bet ginklais Len
kus iš Rytprusų išvaryti ji 
vargiai bandytų. Juk matome, 
kaip-gi beveik nieko nedarė, 
Lenkų grobonims visai netei
siai į Lietuvos kraštus įpuolus. 
Pernai susikalbant su Anglų 
bei Prancūzų atstovais Kaune, 
ar jie Lietuvai ginklų neparu-
pintų, jie frtsakė, tai negalima, 
jeib Lietuviai nekariautų prieš 
Lenkus. Ale Lenkams jie pri-
gabeno karo įtaisų, kiek tik 
reikėjo, net privertė Danzigo 
valdžią, kad neitralitetą lauž
tų. Lenkija mat yra Prancūzi
jai labai įsiskolinusi, todėl 
Prancūzai ją šelpia ir užtaria 
visokiu būdu. 

Klaipėdiečiai, kad jau prie 
Vokietijos negali sugrįžti, no
ri dešimt kart mieliaus prie 
Lietuvos, negu prie Lenkijos 
prisidėti. Berods, abu vokišku 
laikraščiu "Memeler Dampf-
boot" ir "Memelgan Zeitung" 
yra griežtai prieš Lietuva nu
sistačiusiu. Ale Lenkų juodu 
juo daugiau bijosi. 

Į Klaipėdos kraštą įsiskver
bė gana daug Žydų iš Lietu
vos. Per pirklybą bei šmugelį 
praturtėję daugumas jų nusi
pirko namų mieste, mokėdami 
augs tas kainas, ir dabar lošia 
gana svarbią ritinį Klaipėdoje., 
Daugel jų yra milijonieriais. 
Ir dvarų Klaipėdos apskrityjt 
yra jie prisipirkę. Taurolau-
kių, Karališkių, Gryneidės ir 
Klausmylių dvarai ir dar keli 
kiti yra jų savastimi: Valdžia 
jiems, berods, nedavė leidimo, 
ale jie iš Prancūzų leidimą iš
siprašė. 

Pirkliaujantieji Prūsų Lietu
viai yra neužganėdinti iŠ Lie
tuvos valdžios, kad ji regimai 
mieliaus su Žydais darbuojasi, 
negu su Lietuviais. Žydai pel
no milijonus, o Lietuviai tik 
mažmožius tegauna. Prūsų 
Lietuviams, arti sienos gyve
nantiems, yra gana sunku gau
ti malkų bei medžių iš Lietu
vos del savo pačių sunaudoji
mo. Leidimus reikia vis iš 
Kauno išsiprašyti, nukeiiavi-
nias ilgai trunka ir padaro 
daug išlaidų. Yra, berods, val
džios atstovas Klaipėdoje, bet 
ir <per tą yra sunku ko gauti. perkeltas į Alvitą vice-klebo-

nu. J jo vietą Naumiestin p a j I d a n t P r u s u L i e tuviai butų 
reina kun. Stanislovas Riauba 
iš Sutkų. Į Sutkus pareina 
kun. Juozas Katilius buvęs po 
Lenkais. Slavikuose dar vis 
nėra asistento. Kun. P. Bučys 
Oelgaudiškije pagijo. 

Naumiestije susidarė varto
tojų draugija. Įsitaisius san-

kais tapo; retas katras laikosi 
paraginami jui duoda vienuolika šimtų'savo vietos. V. B. 

prielankesni Lietuvai, reiktų 

auksinų algos mėnesiui ir ža
da pridėti dar pelno nuošimtį. 
Miesto Taryboje tebėra neuž
imta sekretoriaus vieta su 12 
šimtų auksinų algos mėnesiui. 
Diduma vargoninkų valdinin-

jiems palengvinti pasinaudoti 
Lietuvos turtais; juk jie ir už
moka atsakančiai. Javų del 
duonos gavo Klaipėdos kraš
tas iš Lietuvos vieną kartą 
20,000 centnerių, vėliaus dar 
5,000. Už tai prižadėjo Klaipė
diškiai veislinių galvijų bei 
arklių, Lietuvai parduoti. Buvo 
turgai sušaukti ir daug arklių 
bei galvijų Klaipėdoje, Šilo-
karčiamoje bei Pagėgiuose su
gabenta, bet pirklių iš Lietu
vos neatėjo. Jiems buvo Klai
pėdiškių galvijai perbrangųs: 
Lietuvoje jie pigesni, berods, 
ir prastesni. 

Lietuvos valdžia buvo dau
gel vežimų del karo reikalų ir 
suronytiems vežti Vokietijoje 
supirkusi ir gabendino juos 
Nemunu augštyn. Dalį pasise
kė pro Smalininkus pravežti; 
bet keturis buidokus snlaikė 
Prancūzai ir iškrovė juos ant 
kranto, sakydami, juos reikia 
sudeginti, nes tai karo kontra
banda, įžeidžianti Klaipėdos 
krašto neitralitetą. Ir auto
mobilių gerą skaitlių buvo su
laikę, bet tuos vėliaus perlei
do. % Ginklų esą taip-gi konfis
kuota. 

Lietuvos Prekybos bei Pra
monės Bankas Kaune dabar 
tik gavo leidimą savo skyrių 
Klaipėdoje atidaryti. Namas 
už 500,000 markių jau pavasa
ryje buvo pirktas, tarnautojai 
atsiųsti, ale veikti tik dabar 
tepradėjo. Tame pačiame na
me veikia taip-gi Lietuvos 
konsulatas, kurio vedėju yra 
kapitonas Dymša. Ten ir Lie
tuvos garlaivių bendrovė da
bar savo kontorą įsiiaisė. 

Krašto direktorija dabar ke
ta vėl gintarų bagaravimą 
kuršiškose mariose išnuomoti. 
Apie 30 metų buvo gintarų sė
mimas mariose uždraustas. 
Pirm to turėjo bendrovė Stan-
tyno ir Bekerio maž-daug tris
dešimt bagarinių laivų ant ma
rių ir pelnė milijonus. Dabar 
reiktų vėl bendrovę sutverti 
su gana didžiu kapitalu, nes 
visokie įrankiai bei laivai da
bar didei brangus. 

Ale ir pelnas butų geras, nes 
ii* gintaras labai pabrango. 
Žydai jau sukasi apie gintarų 
bagaravimo nuomojimą. Bet 
čia turėtų Lietuviai pritverti, 
ypač Amerikiečiai su savo ka
pitalu. Lietuvių bendrovė 
f * Laima*' neįstengia viena; ji 
tariasi su Žydais. Girdėtis, 
kad daktaras Gaigalaitis ma
nąs gintarų bendrovę sutverti 
ir ketinąs ir Amerikon keliau
ti, jei amerikiečius Lietuvius 
užinteresuotų šituo svarbiu 
projektu. Gintaras yra Lietu
vos krašto produktas, jo iš
naudojimą neturėtų Lietuviai 
iš rankų paleisti. " ' 

D-ras Gaigalaitis, sulaukęs 
50 metinę gimimo dieną, pa
aukojo įsteigimui lietuviško 
knygyno 4000 auksinų, tautos 
namui Klaipėdoje 1000, drau
gijai "Sandarai ' ' 2000, ir sti
pendijoms del lietuviškų mok
sleivių taip-gi 20Q0 auksinų. 
Prancūzai jo nepriima į kraš
to direktorijos valdžią; jis 
per atvirai uč Klaipėdos kraš
to atskyrimą nuo Vokietijos 
pasidarbavęs ir perstačiai 
prieš Vokiečius tame %krašte 
nusistatęs, todėl rastųsi tarp 
Vokiečių pardidė priešininky-
stė prieš jį. Ale griežtus Vo
kiečių nacijonalistus vadina 
Prancūzai į direktoriją. 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisą* DtdmlestyJ 
2 t So. La Saite Street 

Kambarls 816 Tel. Central 8684 
Valandos: 9 ryto iki 1 po piet 

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2662 
Valandos: nuo 4 iki 6 po piet ir 

Kuo 7 iki 9 vakare 

* 5 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. MlcbJgan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; z iki 4 po 

piet, 6:80 iki 8:80 vakare. 
Reeidenclja: 10628 Perry Ave., 

Tel. Pullman 842 

Telefonas Pullman 8562 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10901 So. Michlgan Avenoe 
Roseland, 111. 

VAIJkNDOS: S ryto Iki t 
rel. Pullman 842 Ir 8180. 

A. PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS 4 C0. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATK—INSURAHCE 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Lalvokortes 

HOTARUL6A8 
809 W. Stth 8 > . Chloago, OL 

Telephone Boulevard 811 , 
I • • • • • » • • » 

PRANEŠIMAS! 
Nebeužiigo išeis iš spaudos "Draugo' \ sieninis ka

lendorius. 
Kalendoriuje bus pažymėtos šventės, pasninkų die

nos ir tt. 
Kalendoriuje rasite gražių trumpų išsireiškimų. 
Kalendorių puoš brangus Lietuviui paveikslai iš 

Vilniaus. 
Aušros Vartų Panelės švenč., Dabartinio Vilniaus 

Vyskupo, Gedimino kalno. 
"Draugo" nuolatiniai skaitytojai gaus tų kalendo

rių dykai. Jei kas daugiau norėtų gauti, teužsisako iš
kalno, kitaip vargiai galės gauti. 

"DRAUGAS" PTTBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois 

Telefonas Bouleyard 9199 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8181 Soath Halsted Street 
Valandos: 9—11 os: 9—II A M. 

1—6; V-t P. ] 
. - - . . - 8 

• V. W. RUTKAUSKAS 
( ADVOKATAS I 

Ofisas Didmiesty J: I 

• 

U Cit tkM Jk, I I STEAMSHIP 
30-ta Gruodžio ir 194a Vasario 

Iš New Yorko be jokių mainymu tiesiai J 

BREMEN ir DANZIG 
S. S. "SUSQITEHANNA" ' 

Atsišaukite pas l . S. M \ l L STEAMSHIP COMPANY, Inc. 
H. CLALSSENUS & Co. GeneraUai Pasažierlniai Agentai 

100 Nortli La Salle Street, Cuicago, IU. 
Freight Skyrius 120 Btoadway New York City 

• 

MUZIKA 
BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo m e t a s . . 

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

3259 South Halsted Street Chicago, IU. 
Telefonas Boulevard 9244 

S 

Ofisas Didmiesty J: 
29 South La Salle Street 

Kambarls 894 g 
Telefonas: Central 8890 g 

I 
1911 

Telefonas: Yards 4881 

DR. S. BIEŽ1S. 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
3201 West 22nd Street 

T e l . C a n a l « 2 2 2 
ites. 8114 W. 42nd Street 

Tel. McKlnley 4988 

Baltic - ( 
veldėtoji*! RISSIAN AMERICAN LENE 

Tiesus Pasažieriams Patarnavimas iš 

DANZIG fr LIEPOJAUS 
Į NEW YORK ir sugrįžtant 

Del platesnių informacijų kreipkitės f 

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

Gcn. NOKTHWESTERN Ofisas: Boston Bloek, Minneapolis, Minn. 

Tel. Raadoiph 2898 
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas Tidurmiestyj 

ASSOCTATION BLDG. 
18 So. La Salle St. 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 
Panedėliais iki 8 vakare. 

Nedėliomis ofisas uždarytas. 

• 
DR. G. M. GLASER 

Praktikuoja 29 metai 
Ofisas 8149 So. Morgan St. 

Kertė 82-ro St., Chicago, IU. 
SPECLJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų. 

OFISO VALAND08: Nuo 19 ryto 
Iki 8 po pietų, nuo « iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 887 

(Pabaiga bus). 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

/ 

CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 So. Ashland Avenue 
Specijallstas 

DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIG 

Valandos nuo 10 Iki 19 išryto; nuo 
2 Iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:19 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drezel 2880 

S. S. AQUITANIA 
Išplaukia Sausio 25 d.. 1921 m. 

CHERBOURG • 

Taip-gi kelione sutvarkyto i 

- HAMBURGĄ IR LIEPOJŲ 
Trečia Klasa kainuoja 

Hamburgą . • .• $125.00 
Liepoja $145.00 
pridedama $5.00 Karės Taxu. 

Yra lokalis agentas Jūsų mieste. 
• Nueik pas ji. 

= 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Resid. 1189 Independence Blvd. • 

Telefonas Van Boras 994 

DM.A.R0TH, 
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moterišku, Vyriškų 

Vaiku ir vtoų obronlškų lįgų 
VALANDOS: 10—JI ryto 1—t po 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 19—19 d. 
Ofisas 8884 So. Halsted St., Cnioago 

Telefonas Drover 9898 
JUlHUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIUIIU 
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MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU l 

LIBERTY B0NDSUS" 
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 

Baltic States Development Corporation 
35 South Dearborn Str., Chicago, Illin 
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1 NEPAPRASTA, PROGA I 
Mes esame priversti atiduoti už Storag-e Charges = 

Dvidešimts mūsų augsčiausios rųiies Victorolas vertas ~ 
Iki 1300.00 ui taip žema kaina kaip $3 5.00, ir dar E 
duosime dykai 12 pasirinkimui rekordų ir 199 adatų. = 
Dauguma iš tų malinu yra naujos ir garantuotos ant r 
Dešimts motų. Norint žinoti geruma, reikia jas ma- E 
tytl. Nepraleiskite Šios progos jų nematą, nes tikrai E 
gailesites, nes tai gal vienas tokia atsitikimas gy
venime. .Atsiminkite tiktai $35.00 už augStos rųSies 
kva rantuota Victorolą. Mes taip pat turime parduoti 

J ^^—'-jf 1 Dešimts tikros skuros tapestry Parlor Setus. Šie se-
/ tąi yra nauji ir naujausios mados. Mes parduosime 

juos už pirma pasiulijima nežiūrint koks jis butu, 
SUirage Kaina n e s mums vieta yra reikalinga. Jums apsimokės at-
Tiktai 885.00 v*žiuoti nežiūrint kųr Jus gyvenate. Pristatymas Dy

kai, mieste ir apielinkėj, taip-pat siunčiame C. O. D. 
Atdara kasdiena iki 9 valv vakare. Nedėldiomis nuo $ i i ryto iki 4 
po pietų. Liberty Bondsus priimame. 
NATIONAL STORAGE CO. 9028 S. Ashland Ave. - Cor. 21-th St. E 
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CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Šios kolonijos susipratę Lie
tuviai nesnaudžia. J ie uoliai 
dirba Dievui ir tėvynei, da 
bartiniu laiku visi susirūpinę ir 
deda aukas Lietuvos laisvės 
reikalams. Iki šiol sudėta jau 
$1,000; prakalbose suaukota 
$750; Gedimino draugija au
kojo $100. Dabar vėl Daininin
kų draugija paaukojo $150. 
Kiek žinau, L. L. BoTių čia 
parduota už $4,600. Be abejo, 
kad aukos ir tie, kurie dar 
nieko neaukojo, nei L. L. bonų 
nepirko. Nes kitaip negali jie 
save vadinti Lietuviais, bet 
lenkberniais. Tad-gi sukrus-
kit, kad parvažiavus kada 
Lietuvon močiutė tėvynė ne
paimtų rykštės už nerangumą. 

Lapkričio 28, 29 ir 30 dd. 
buvo 40 valandų atlaidai. Bu
vo nemaža svečių kunigų, k. t. 
M. Krušas, A. Skrypka, A. 

* Briška, D. Mikšys, P . Lapelis, 
J . Paškauskas, J . Vaičiūnas, 
J . Svirskas, J . Albavičius, J . 
Čužauskas, F . Vaitukaitis. Pir
mą vakarą mišparus laikė'kun. 
A. Skrypka. J a m asistavo kun. 
P. Lapelis ir kun. J . Svirskas. 
Pamokslą "Apie g i r tybę" pa
sakė kun. A. Briška. Antrą 

j dieną sumą laikė kun. D. Mik-
* šys, o pamokslą "Apie tankią 

Šv. Komuniją" sakė kun. J . 
Čužauskas. Vakare mišparus 
laikė kun. J . Albavičius asis
tuojant kun. J . Statkui ir C. 
Doharty. Pamokslą "Apie Jė
zaus mei lę" sakė kun. F. Vai
tukaitis. Paskutinę dieną ryte 
sumą laikė kun. J . Albavičius, 
pamokslą "Apie Šv. Mišių 
klausyn^ą" sakė kun. J . Paš
kauskas. Vakafe asistoje kun.. 
J. Paškausko ir kun. Ott miš
parus laikė kun. M. Krušas, gi 
pamokslą "Apie kas ištvers 
iki galui, bus išganytasi" sakė 
kun. J . Svirskas. Kaip pra
džioje, taip ir užbaigsiant bu
vo procesija. Tėvai, kurių vai
kučiai tarnauja prie Mišių bei 
barstė gėles, nesigailėjo pini
gų, kad juos gražiai parėdyti. 
Altorinė Moterių draugija ne
mažai pinigiškai prisidėjo prie 
altorių papuošimo. Choras 
taip-gi pusėtinai sugiedojo. 
Žmonių per visus atlaidus 
skaitlingai rinkosi į bažnyčią. 
Dikčiai priėjo išpažinties ir 
prie Šv. Komunijos. Žodžiu, 
čionai tiniai Lietuviai katali
kai rūpinasi žemiškais ir dva
siškais reikalais. J ie myli Die
vą ir Tėvynę. 

Heikia žinoti, kad čia mažai 
tėra nepriklausančių prie baž
nyčios. Tik vienas, antras yra 
apsileidėlis. Užtad-gi ir belze
bubo agentas su savo biblijo-
ftiis neturi pasisekimo Lietu
vių tarpe. Pats būdamas lenk-
berniu, Lenkų tarpe ir savo 
klaidas platina. 

Čionaitinių moonšainminkų 
raugalą ir katiliukus valdžia 
pradėjo į policijos stotį gaben
ti ir"už juos penkdešimkes im
ti. Bene tas kiek sumažins 
nuodų išdirbimą. Kitaip kai-
kurie jo prisilakę vienas kitam 
ir noses nupjaustys. 

Vanagas. 

\ 

išpildymui ir manome iki Nau
jų Metų ją užbaigti. 

Kad greičiau baigus darbą, 
padaryta tokie pienai: įrengti 
prakalbas Gruodžio 19 d. 
Kiekvienas bonų pardavinėto
jas pažadėjo parduoti po $500. 
Pardavinėtojų turime 8, tat 
viso pasidarys $4,000. Jei mes, 
Racino Lietuviai, tą padarysi
me, tai yra savo kvotą baig
dami apvainikuosime ja $21,-
000, kaip tuomet gražiai vi
sur skambės mųs vardas. J is 
bus įrašymas ir Lietuvos istori
jon. Gerėsimės tuo vardu ne 
tik mes, bet ir mųs vaikai. Tat 
pareiga kiekvieno Lietuvio 
skubėti kodaugiau nusipirkti 
bonų. Pirkti tol, kol ne vėlu. 

Paskolos bonai, tai Lietuvos 
valstybės rubežių tvora. Ar-gi 
atsisakysi, brolau, sesuo, tver
ti tą tvorą apsigynimui nuo vi
sokių grobonių! 

Vyrai, moterys! Girdime, kad 
Zeligowskis, nešantis baudžia
vą Lietuvai įlindo ties Vilnium, 
kur savo apsileidimu nespėjo
me užtverti tvoros. Įlindęs 
Lenkas Lietuvon taip dūksta, 
kad kas tik gyvas nusistatęs 

. . . . v i * "* 

eiti išvyti 31. 
"Art inas Mykalojus, išlups 

tave gaspadorius, užmokės al
gą per nugarą," sakoma Lie
tuvoj. 

Saugokimės, kad ir su mu
mis taip neatsitiktų. Supras
kime, kad už neveiklumą Liet. 
Misija gali pradėti mums mo
kėti algas taip, kaip tas Lie
tuvos ūkininkas. 

Supratę Lietuvos reikalus, 
praeitą savaitę tik per vieną 
bonų pardavinėtoją tėvynės 
sunųs pirko bonų:. Augustas 
Baliauskas už $100 ir J)onatas 
Jackus už $100 (pirma jau 
buvo pirkęs už $100). Kita. 
savaitę, manau, šimtas atsiras 
tokių gerų Lietuvių, kaip virš-
minėti. 

M. Kasparaitis, 
1204 Bluff Ave., 
Racine. Wis. 

C Į minėto padalinimo. / 
Lietuvos Laisvės Išgavinąo 

Komitetas: v 
F. Savickas, pirm., 
D. Petručionis, sekr. 

KENOSHA. WIS. 

Šiuomi pranešu visieniB draugi
jų atstovams, jog nepaprastas su
sirinkimas bus Gruodžio 19 d., 6 
vai. vakare. Todėl visi draugijų 
atstovai, dalyvavę t apvaikščiojime 
Lapkričio 14 d., š. m., malonėkite 
susirinkt, nes yra daug svarbių 
reikalų. 

A. Kvedaras, apv. rast, 
39 N. Edwar& St., 

Kenosha, Wis. 

RED. ATSAKYMAI. 

t 

RACINE. WIS. 

no 

* A 

Vietinė L. L. P. stotis 
juokais imasi darbo. 

Gruodžio 6 d. įvyko susirin
kimas. Visų draugijų atsto
vuose reiškėsi didžiausias pa-

^kil imas dvasia, entuzijazmas 
ir noras būtinai užbaigti dar
bų, tai yra išpirkti mums pa
skirta bonų kvotų $20,000. 
Xedaug jau reikia iki kvotos 

AKRON, OHIO. 

Vietos laikraščiai praneša, 
kad Goodrich dirbtuvė pasiun
tusi pakvietimus atleistiems 
darbininkams grįžti po Naujų 
Metų darban. Spėjama, kad 
dirbtuvė po Naujų Metų pra
dės geriau dirbti. Dabar yra 
čia bedarbė. 

Gruodžio 19 d. bus pašven
tinimas naujos Lietuvių Baž
nyčios prie Bi rūtos gatvės. 
Žada būti svetimų kunigų. 

Maudis. 

ELIZABETH, N. J. 

Eliza-Aukos Lietuvai nuo 
betho, N. J., Lietuvių: 

Spalio 22 d., 1920 m. $790.45 
(S. Mack, Liet. R. Kryž. če
kis 500 auks.). 

Spalio 30 d., 1920 m., $1,-
823.05 (S. Mack, Liet. ftaud. 
Krvžiui šekis 2000 auks.). 

Lapkričio 8 d., 1920 m., 
$509.20. 
, Lapkričio 22 d., 1920 ra., 

$72.00. 
Viso pinigais $3,194.70. 
Čekiai* 2,500 auks. 
Aukos padalinta sekančiai: 
'Lietuvos Raud. Kryžiui če

kis 2,500 auksinų. 
Lietuvos Raud. Kryžiui pi

nigais $201.80. 
Lietuvos Našlaičių (vaikų) 

Šelpimo draugijai Kaune 
$102.00. 

Lietuvos Gynimo Komitetui 
$2,890.90. 

Visos aukos pasiųstos Lietu
von Misijdį sulig augšeiau pa-

P-nui Pintardai ir P. S. 
Binghamton, N. Y. Tamistu 
raštai yra geri, bet negalime 
jų talpinti, nes nenorime kištis 
į vietinius nesutikimus. Raš
tus pasilaikome sau dėlto, kad 
apskritai Chicagos laikraščiai 
negražina prisiųstų rankraš-
cių. 

P nui Jonui Balchunui Rock 
ford, Dl. Ačiū už žinias apie 
p. Cirulį. Bet mums išrodo, 
kad nėra naudos visuomenei 
jas skelbti. 

P nui J. Runkialai, Racine, 
Wis. Eiles gavome, ačiui. Bet 
jų patalpinti negalėsime, nes 
Kalėdinis numaris "šiems me
tams jau pilnas. 

DIDELIS BARGENAS. 
Illinojaus Farmų Ieškotojams. 

Gražia Vieta. 
90 akrų žeirtės farma; 70 akru 

dirbamos žemės; 20 akrų ganyklos 
su mišku ir gražus upelis bėga; 
budinkai gražus. 7 kambarių na
mas, barnė, jaunas, gražus sodne
lis. Šita farma turi būti parduota 
arba išmainyta ant Chieagos pro-
pertės. 

Illinojaus Farma 115 Akrų 
5 kambarių namas. Grūdinė 10x 

16 pėdų; barnė 20x40 pėdų, 2 šu
liniai gražus šaltinis. Puiki vieta. 

Illinojaus Farma 
280 akrų žemės, visa išdirbta; 6 

kambarių namas, 2 bamės 40x40 
ir 60x75 pėdų, 10x10 kiaulinyčia, 
komų hauza, 1 smoke house ir ki
ti maži budinkai. 

Illinojaus Farma 67 Akrų 
50 akrų dirbamos, 17 akrų ga

nyklos, 4 kambarių namas, barnė 
45x50 pėdų, kornų hauza, vištiny-
eia, 2 melnyeios, aptverta gera 
tvora. Puiki vieta. 

Illinojaus Farma 
160 akrų žemės, 140 dirbamos, 

11 akrų ganyklos, 9 akrai miško; 
4 kambarių namas, 2 barnės 40x46 
ir 30x30, 1 kiaulinyčia, kornų san
de, 4 šuliniai, tvoros aptvertos. 

Taip-gi turime 400 visokių far
mų didelių ir mažų. Parduodami 
ant lengvų išmokėjimų arba iš
mainome ant miesto namų. Far-
mos randasi valstijose Illinois ir 
Indiana. 

Norintieji pirkti geras farmas 
atvažiuokite. 

FIRST NATIONAL 
REALTY CO., 

736 W. 35th St., Chicago, IU. 
Taip-gi 'priimame Liberty Bo

nus *kaipo pirmą, mokestį. 

R E I K A L A U T VIENO AR D V I E J T 
LIETUVIV V Y R I . 

Kurie savo at l i ekame laike norėtu 
pramokti s e r o biznio. Gali uždirbti 
nuo $50 ir daugiau į savaite moki -
nanties . ši> pašalinis darbas nekliii-
<li>' JUKU dabartinio užs iėmimo. 

Atsišaukite nuo 9:00 vai. išryto iki 
9:00 vai. vakare. 

Reikalaukite Sales Manažeriaus 
MK. JONELIS, 

Hoom 846 First National B a n k Bltlg., 
68 VV. Monroe Street. 

? 

Geležiniam 
V i l k u i KONCERTAS 

rengia 

BENDRAS LIETUVOS GYNIMO KOMITETAS 

Ned., Gruodžio 19,1920 
Aryan Grotto Temple Svetainėj 

741 So. Wabash Ave. ir 8th St. 

Muzikali programą išpildys Beethoveno Konservatori

ja, vadovaujama A. Pociaus. 

PRADŽIA 8:15 V AL. VAKARI. 
• 

• 

Lenkų gaujos vadovaujamos Zeligowskio įsiveržė 
Vilniun ir nori užgrobti visą Lietuvą. Geležinis Vilkas 
ir kiti kovotojai užstojo jiems kelią. Mes privalome 
jiems padėti. Todėl visi I ̂ tuviai vyrai, moterys ir mer
ginos ateikite koncertan. Atlikite savo pareigą. 

Kviečia Rengimo Koncerto Komisija. 

Vietos rezervuptos. Tikietus galima gauti dabar šio
se vietose: 

Universai State Banke, 3252 So. Halsted St., 
1 ' Naujienų" ofise, 1739 So. Halsted St., 
A. Kareiva, 4537 So. Wood St., 
J . J . Elias, 4600 So. Wood St., 
P . P . Baltutis, 901 W. 83rd St.. r* 
J . Zolp & Barkus, 4601 So. Marslifiekl Ave. 

• * 

J. P. WAITCHES 
LAV7YER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
į Vai. rytais 8 iki 11. rak. t Iki %\ 

Nedaliomis 11 IU 1. 
S. Ashland A r e . CMoago, 

P l iooe Ta i t i s 1068 

Dr. A. L Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

Tel Oanal 9118 
Valandos: 10 ryto lkl t 

Gyvenimas 
S811 W. 8Srd S u 

Tel Prdepect S4M. 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS Gynimui rengiama I 
' : 

• 

Su Dideliu Programų 
Petnyčioj, Gruodžio 17, 1920 m. 

DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SVETAINĖJE 
P R A S I D Ė S 7:30 VAL. V A K A R E . 
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Plione Canal 267 

DR, P. Z, ZALATORIS 
Lietuvi* Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 lkl l t ryCb; 1 lkl 4 
po piet. € lkl t vakare. 

» — 

Bendras Gynimo Komite tas 18-os kolonijos rengia milžiniškas prakalbas su programų. 
Visas pelnas skir iamas Lietuvos Respubl ikos gyn imui nuo išlaukiniu priešu. 
Broliai ir Sesutės: (Lietuvos sunai, matydami gręsiantį Lietuvai pavojų nuo Zeligowskio armijos ir 

Lenkijos iinperijalizmo, stojo visi gynėjų ei lėsna. Išvij imas priešo iš Lietuvos, arba mirtis yra jų obai-
siu. Jų pasiryžimas yra ifevyti ZreHsowskj iš Lietuvos. Jie ta padarys, jeigu mes, Amerikos Lietuviai, 
šioj baluos kovos vaJandoje juos paremsime, o paremti gal ime. Todėl kas tik gyvas, kas tik Lietuvys, 
remkime savo darbą savo dolieriais Lietuvos gynimą. 

Kalbės Žymiausi Lietuvių kajbėtojai "Naujienų'' Red. P. Grigaitis, tik ką sugrįžęs iš Lietuvos, adv. 
F. Bradchulis , adv. Kl. Jurgel ionis ir kiti. Šio vakaro pelnas, tai bus Kalėdinė Dovana, mūsų bro-
liajns kovojant iems už Lietuvos laisvę. Dainuos Broliai Briedukai, Jakutis ir Brušiutė. 

Kas negalėsite but prakalbose ypatiškai, ga l i t e visvien prisidėt su a u k a gynimui Lietuvos, pas iųs
dami/ Chicagos Bendro Komiteto , Lietuvos Gynimo Kasieraus vardu, J. J. Elias, Universai State Bank, 
326? South Halsted Street, Chicago, 111. t P R A K A L B U RENGIMO KOMISIJA. 

I 
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Tel. Yards €664 Drover 8441 
Dr. V. A. SZYMKEVIGZ 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akušcras . 

8203 S. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 Ir 
6—8 vakare Ned. 10—12 Ii ryte 

2 > « « » » » » « . , » — i — < • • • • • • • • g 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo f ryto iki 9 vak. 
Seredomls nuo 4 l ig 9 vakare 
4713 SO. ASHLAND A V E H U E 

arti 47-tos Gatvės 

["ei. Canal 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

2201 Wast 22-nd A So. Leavitt Sts. 
Chicago. 

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

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perke l ia ofisą į Peop le Teatrą 

1616 W. 47th St. Tel. BouL 160 
Valandos: 1 Iki 3 po pietų, t lkl 8 

vak. Nedėl . 19 iki 12 ryte. 
Res . 2914 W. 43rd Street. 

Nuo ryto lkl piet. 
Tel. McKinley S6S ' 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVOS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo vieta 

S252 South Hals ted Street 
Amt vtriM* IntverMJ State B n k 

Valandos nuo 10 lkl 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 lkl, 9 vak. 

Nedė l lomls nuo 19 iki a 
TetefMiM 

• 9 

DAINOS 
SPA VDON 
Žymesniems mūsų kompozi to

riams ĮSvažiavus Lietuvon, A-
merikos Lietuvių chorai likosi 
be naujų dainų. Todėl nuspren
džiau išleisti tuoj po Naujų Me
tų ( 1 9 2 1 ) keturias dainas: 

• "Effmi Jaunas P iemenėl i s ," 
"Malda Prieš Karę ," 
"Kur Tie La ika i?" ir 
"Pavasaris Tėvynei ." 

Iki Sausio 1 d,, 1921 m. 6ių 
dainų prekės bus sekančios : kas 
orderiuos nemažiau kaip 100, 
gaus po 20c ; nemažiau 50, g a u s 
po 25c egz. ; . nemažiau 25, g a u s 
po 30c; nemažiau 10, gaus po 
85c; o v ienas egs. 40c. P o N a u 
jų Metų tos pačios dainos par-
siduos po 50c. 

Norintieji gauti už sumažin
tas prekes s iųskite užsteliavi-
m u s (pažymėdami , klek ir k u 
rių dainų) , su pinigais sekan
čiu antrašu: 

VINCAS GREIČIUS, 
8014 Bel/evue Ave., 

Cleveland, Ohio. 
g , , , I , . . . , X , J . , , J 

« 

Tel. Harrison 6688 

DR. L C. BORLAND 
209 s . State Str. K a m p . Adams 
Valand.: 1 iki 4 po p i e t Nedel . 19 
vai. iki 12 dieną. 

Lietuvis perkalbėtojas 
S e r e d — 6 Iki 8 vak. Ned. 10 iki 12 

f Pl ione Seeley 7439 
DR. I. M. FEINBERG 

Gydo special iai visokias vyrų ir 
moterų lyt iškas l igas . 

2401 Madison St., k a m p a s W e s -
tern Ave!., Chicago. 

Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak. 

m 

! 
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VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS 
Mes turime dideliame pasirinkime, dei

mantų, laikrodžių ir kitokių graznų. Mes 
parduodame už žemesnę kainą užtat, kad 
mes perkame dideliuose lotuose. Antra, 
kad mes importuojame (deimantus) iš Eu
ropos, užtat mes ir parduodame pigiau ne
gu kokia kita krautuvė Chicagoj. 

Mes taip-pat turime pi lna
m e pasirinkime Columbia < 
Talking Mašinų ir Rekordų. 

Mūsų mašinų kainos nuo 
$50 iki 8275. 

Dabar tai geriausia proga 
nusipirkti. 

Linkėdami Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų. 

Hankan Jevvelry & Graphophone Oo., Inc. 
2209 West 22nd Street, Arti Leavitt 

u • 
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LIETUVOS NAUDAI 

Draugystės Aušros Vartų Š. P. M. Moterių ir Merginų 

Nedelioj, Gruodžio-Dec. 19, 1920 
AUŠROS VARTŲ PARAP. SVETAINĖJE, 

2323 W. 23rd Place \ 

PRAD2IA 6:00 VAL. VAKARE. 

Viršminėta vakarienė yra rengiajna su labai P U I K I U P R O G R A 
MŲ, taip, kad dalyvavusieji joje svečiai atmintinai minės. 

Todėl yra labai pageidaujama, jog- ir jus joje dalyvautumėt, o 
m e s moterys pilnai užtikriname, kad jus busite užganėdinti . 

Visas vakarienes pe lnas skir iamas Lietuvos Gynimo Reikalams. 
KvtcC 

REKGIMO KOMITETAS. • 
•1 

i 
• 
• 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE S0UTHS1DEJ 

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

• nuo $5.85 iki $14.06. 

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

• • • • • • • • • • • • • • • • 

Me* gritatkome akiniu-. 
uola* ir, Uj'km'Hus. 

Turime Columbia Grantai-
Telefoną*, Canal 5476. 

"KALEETINES"T5OVANOS"1 
Visuomet turėk omenyje, kad mūsų nauja krautuvė pri
pildyta puikiausių deimantiniu žiedų, auksinių ir paauk
suotų laikrodėlių, karolių ir šiaip auksinių papuošalų. 

Galėsite pasirinkti tą ko Tamsta geidi del savo gerbia
mųjų draugų ir mylimųjų. Turime gramafonų, rekordų, 
rožančių, kryželių ir kitų religijinių dalykų. 

Jei Tamsta reikalauji gero tavoro ir ge
ro patarnavimo, tai atsilankyk pas mus. 

Linksmiausių Kalėdų Visiems. 

J. WENCKUS 
LAIKRODININKAS 

3327 So. Halsted St., Chicago, 111. 
• • • • • • • • • » • • « • 
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PIRMAS A .L .R. -K. FEDERACIJOS CHICAGOS APSKRIČIO 
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SEKMADIENY, 
Hali Svetainėje, 

019,1920 
prie West 48th ir 
> Honore gatvių 

Pradžia 7 vai. vak. 
P NIA L. SABONIENĖ 

(Smuikininkė) 

» • » » • 
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Mu/ikalę programos dalį pildys p-nia Leokadija 
Saboniene, žymiausia Lietuvių artistė-smuikininke 
A r t U n ė Babickaitė, Dram. kursų vedėja Chicagoje 
ir p.K. Sabonis, vienas iš geriausių Amerikos Lietu
vių dainininkų. 
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i DIDELI, SPALVUOTA LIETUVOS | 
RESPUBLIKOS ŽEMLAPĮ DOVANAI H 

t GAUS VISI, KURIE TURI PIRKĘ ARBA I 
' PRIE KASpS LANGELIO PIRKS BIUE- u 

TA UŽ $1.00. I 
PASAKYKITE APIE TAI IR SAVO, 

DRAUGAMS, KURIE DA NEŽINO. 
A (Plačiau apie tai žiūrėk vietinėse 
* žiniose). 
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p. K. SABONIS 
(Baritonas) 

/ 

Liet Vyčiu 4ta kp, vadovaujant artistui J. Balsiui 
vaizduos keturių veiksmų parašytą i š Lietuvos 
liaudies gyvenimo vaizdelį "SUGRĮŽO". 
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UNE BABICKAITĖ 
. (Artiste) 

i 

t 

/ 

X 

* 

a 

ii B 
I 

I 

. 

J. BALSIS 
(Artistas) 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiH v, 
§ 
a 

i . 
- J. 

I! 
•« 

CHICAGOJE. • 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

'šeštadienis. Gruodis 18 d., 
Teotimas. 

Sekmadienis, Gruodžio 19 d., 
Nemesijus, vyskup. kent. 

KONFERENCIJOS AUŠROS 
VARTŲ BAŽNYČIOJE. 

t 

» 

Ketvirtadienyje, Penktadie
nyje ir šeštadienyje, Gruodžio 
16, 17 ir 18 vakarais 7:30 vai.; 
sekmadienyje. Gruodžio 19 d. 
tuo po sumai. 

Konferencijos bus apie Ke
turias Gamtines Dorybes, be 
kurių negali stovėta žmogaus 
sąžinė. 

1). Teisingumas Apsiėjime. 
2). Teisingumas Kalboje. 
3). Kova su Piktybe, Kerš

tu ir Žmogžudystė. 
! 4). Kuno geidulių valdymas. 
T Konferencijas laikys kun. P. 
Budys. 

SKAITYKITE IR SAVO 
DRAUGAMS, PAŽĮSTA 
MIEMS PASAKYKITE. 

- A r turite, ar puošia Jūsų 

namus didelis spalvuotas Lie
tuvos žemlapis. kuriame gali
ma rasti ne tik dideli ir dide
sni Lietuvos miestai, bet maži 
miesteliai, parapijos ir net kai
mai. 

Visi norite žinoti, kokį plo
t i Lietuvos žemių turi okupa 
vę Lenkai, kokiose vietose al
kanos Zeligowskio bandos ne
žmoniškai plėšia Lietuvos kai
mus, šaudo, karia kunigus, in
teligentus ir visus, kurie ne
moka "poniškai" kalbėti. No
rite žinoti., kokiose- vietose 
narsi Lietuvos armija grumia
si su Lenkų, Lietuvos dvari
ninkų vedamais, legi jonais? 
Jei norite, tai domėkitės: 

Sekmadieny, Gruodžio 19 d., 
School Hali salėje, kaip jau 
daugeliui žinoma, bus A. L. 
R. K. Federacijos Chicagos 
Apskričio vakaras. Kas jau tu
ri nusipirkęs arba tame pačia
me vakare prie kasos langelio 
pirks bilietą už $1.00 kiekvie
nas gaus po tokį Lietuvos 
žemlapį. 

Kas išanksto turi nusipir
kęs bilietą už 75c arba už 50c, 
o norės gauti žemlapį, tie prie 

kasos langelio turės primokė 
ti: prie 75c bilieto 25c, o prie 
50c kitus 50c. 

žemlapiai bus duodami tik
tai svetainėje. Komisija. 

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

. PRANEŠIMAS. 
Chicagos ir Apielinkės Lietu

vių Prekybos Bendrovės 
Agentams. 

Jonas J. Romanas, Lietuvių 
Prekybos Bendrovės preziden
tas, jau yra atvažiavęs Chiea-

Visi Chicagos ir apielinkės 
Lietuvių Prekybos Bendrovės 
agentai yra kviečiami atsilan
kyti į susirinkimą, kuris įvyks 
šį vakarą, t. y. pėtny&oj, 
Gruodžio 17 d., 1920 m.', Chi
cagos skyriau* ofise, 3249 So. 
Halsted St., 7:30 vai. vakare. 

Susirinkimas yra svarbus, 
todėl visi malonėkite atsilan
kyta 

V. M. Stulpinas, Vedėjas. 
(Apg.) 

APŠVIETOS SAVAITE 
Rengiama 

Liet. Mot. Dr-jos "APŠVIETA" 
» 

Į kurią, įeina keletas nepaprastai svarbių ir naudingų sveikatos 
srytije paskaitų. 

Gruodžio 17 d. (Pėtn.) Mildos svet., 3142 So. Hal
sted St. Dr. S. Biežis—"Namų Hygiena." 

, — P - -
Pradžia visose vietose 1:30 vai. vak. įžanga visur dykai. 

Sveikata tai didžiauae turtas ir laimė gyvenime nes kas norime 
sirgti — Nevienas ant kiek mes suprantame sveikatą ant tiek mes 
esame laimingi, nes ikiant kaip apsisaugoti Ilgų apsisaugomam dau-
giello nelaimių. Taigi Liet. Mot. Dr-ja "Ap&vieta" ir deda savo trusą 
prie ku.io prisideda ir mūsų gerbiami Daktarai kad tuom žvilgsnių 
patarnavus mu«U gerb. visuomenei. 

Gerbiama visuomenė, j visas viršminėtas paskaitas nuoširdžiai 
kviečiama skaitlingai atsilankyti. ' 

v liengiu*) Komisija. 
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Didelis Kalėdinis 
PASIRINKIMAS 

Laikrodžiai, iaikrodelėj, žiedai deimantai ir kitokie' dajktaj 
parduodame nebrangiau kaip ir kitur už tavora užtikriname. Tai
some laikretSžius ir laikrodėlius, dirbame žiedus ir .draugijoms 
ženklelius, už prieinamos prekes. 

v CHAKLEfe K. KINDERIS 
Laikrodininkas 

4611 South Asltiand Ave. Telefonas Bonlevard 3*86 

"f 
P. K. BRUCHAS 

J ' 
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-\ 

Į Didelis KaledŲ Išpardavimas Į 
Pirkite Kalėdų dovanas įChristmas Preseuts) dabar 
mūsų krautuvė'yra pripildyta naujausioj mados tavo-
rafs. Kaipo Deimentų ir aukso^ žiedu gryno aukso ir 
paauksuoti laikrodėlų, lencugėlai, brenzalietai, koloni-
ku, spilku ir visokiu sidabrinu dalykų. 

Mūsų tavorai yra teisingai gvarantuoti ir kaina pi-
s gesne kaip kitur. . s 

I 3321 S. Halsted St. Chicago, 111 
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ALBA] 

Pabalti 

Gene 
— Tai 
vimas 
Albani, 
liai bu 
Albani, 
ra 47-i 

Iš pj 
sesiją, 
gatas 1 
mutini; 
Sąjungc 
mas ji 
teto ra 
prieini r 

Kam 
ir kiti 
delegat 
sutiko 
Angliju 

prie m i 
didelę 
metanu 
daug i 

Po 
vienbal 
ta Sąju 

Prie 
stas Az 
ir Liclilj 

Vaka 
nepriėn 
tijos v 
kia pa< 
riausyb 
by not 
Italijai 
reiškė 
baltijo 
mesti 

Colb 
su važi a 
peržiunl 
aplikaci' 

Taut 
jos deš 
rio Suv 
buvo c3 

taika 
daro d 

Kuon 
jungos 
sai skii 
kaulu 
veikti 

Kai-
visai 
si, ka 
talkin* 
junga 
rių vi 
be. 

Pirmi 
Pabaltij 
va, Lat 
gon nep 
kininkai 
sulaukti 


