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Lietuva Turėsianti At-
stovus T. S. Komisijose 
Sąjungos Armijos Stovykla 

—Klaipėdoje 
LIETUVAI ATSAKOMA 

VIETA TAUTŲ SĄ
JUNGOJE. 

Dar kartą apie tai paskelbė S. 
komisija. 

Geneva, (ir. 13. - Tautų Są
jungos komisija, kiniai paves
ta apsvarstyti priėmimą Są-
jungon naujų viešpatijų, galu
tinai nusprendė, kad šitame 
suvažiavime Lietuva nebus 
priimta. 

Bet Lietuvai bus suteikta 
privilegija turėti savo atsto
vus teelinikalėse Sąjungos ko
misijose. 

Tokia pat privilegija bus 
duota Armėnijai, Albanijai ir 
(Jruzijai. 

Lenkai Tautų Sąjungos 
Tarybai indavė nof;i. Jie rei
kalauja, kad Gardino tvirto
vė ir aplink tvirtove fortifi-
kuoti visi plotai butų išskir
ti iš Vilniaus plebiscito srities. 

JAPONIJA NESUTINKA SU 
IŠSIGINKLAVIMU. 

Geneva, (ia. 13. — Tautų 
Sąjungos suvažiavime buvo, 
pakeltas viešpatijų išsiginkla-
vimo klausima^. Japonų dele
gacijos pirmininkas grafas 
Ishii pareiškė, kad Japonija 
apie išsiginklavimą pagalvo
sianti tik tuomet, kuomet 
Suv. Valstijos tai padarysian
čios. 

Anot Japonų, nei viena ša
lis šiandie taip daug nesigin-
kluoja, kaip Suv. Valstijos. 
Savo keliu, sako, Suv. Valsti
jos daug kalba apie pasauli-
nę taiką. 

PLEBISCITINĖS ARMIJOS 
STOVYKLA BUS KLAI

PĖDOJE. 

Charigny turės ofisą Vilniuje. 

Varšuva, (Ir. 13. — Tautų 
Sąjungos internacijonalė ar
mija, skiriama prižiūrėti ple
biscitą Vilniaus srityje, anot 
gautų žinių savo stovyklą įs-

TAIKOS SUTARTIS SU 
TURKAIS PRIGULI NUO 

GRAIKŲ ARMIJOS 

Kol kas talkininkams nežino-
mas tos armijos žygis. 

Paryžius, G r. .13. — Apie 
Turkijos padėjimą, kurs dau
giausia paliečia Angliją ir 
Prancūziją, laikraščių visaip 
rašoma. Nesenai Londone tu-
rėjo v konferenciją Anglijos, 
Prancūzijos ir Italijos minis-
teriai pirmininkai. Jie tarėsi 
Turkijos likimo klausime įvy
kus perversmėms Graikijoje. 
Iš laikraščių patirta visokių 
žinių apie tą konferenciją. 

Vienas Prancūzų diploma
tas nekuriam koresponden
tui štai k į nupasakojo apie 
talkininkų padėta Turkijos 
klausime. 

Laikraščiai, sakė tasai dip
lomatas, pranešė visokių ne-
butniekių apie įvykusią Lon
done konferenciją, Tarpe Lon
dono ir Paryžiaus kabinetų teigs Klaipėdoje. Nes Klaipė

da yra Tautų Sąjungos kon- sutarimas yra paviršutinis. 
trolėje. Kaip karuomenė, taip 
reikalingi daiktai bus prista
tyti ten tiesiog, nepaliečiant 
Prūsijos teritorijų. 

Karuomenė 2,000 vyri} iš 
Švedijos, Ispanijos, Danijos, 
Belgijos, Prancūzijos ir Angli
jos Vilniaus plebiscito sritin, 
matyt, ineis ateinantį Sausi. 

Tai internacijonalei karuo-
r?w*KH vadovaus pulk. Cbarig-
ny, Prancūzas, Tautų Sąjun
gos tarvbos kontrolės komisi-
jos pirmininkas. Jis savo ofi
są turės Vilniuje. 

Karuomenės vėliava bus 
mėlina keturkampė su baltu 
lmiku kairiajam kampe. Cen
tre turės raudoną "swastika 
(gal "gvazdiką"). 

M 

JAPONIJOS POLICIJA IŠ 
VAIKO SOCIJALISTUS. 

Tokyo, Japonija, G r. 13. — 
Aną dieną čia iš visos Japoni
jos suvažiavę socijalistų at
stovai turėjo laikyti susirin
kimą. 

Pradėjus socijalistams mi
tinguoti, įsimaišė policija ir 
išvaikė susirinkusiuosius. 

SIUNČIAMA DAUGIAU KA 
RUOMENĖS AIRIJON. 

SUMIŠIMAI PRAGOJĘ. 

Londonas, G r. 13. — Kuone 
visoj pietinėj Airijoj paskelb
ta karo padėtis. Karo padėtį 
norima praplėsti ir kitur. 

Iš Anglijos paruošta Airi-
jon pasiųsti dar du karuome
nės batalijonu. 

Iš Dublino pranešta, kad 
tenai ir kitose vietose policija 
darydama kratas atradusi 
daug rankinių granatų ir 
ginklų. 

BUKAREŠTE KARO PA 
DĖTIS. 

Paryžius, Gr. 13, —v Anot 
žinių, Čeko-Slovakijbs sostinė
je Pragoję pakilę sumišimai. 
Karuomenė šaudo į žmonių 
minias. 

Didėja nepasitenkinimai so-
cijalistine valdžia, nes socija-
listai patys pešasi. 

£. , , 

CHILE PASILIEKA 
SĄJUNGOJE. 

Santiago, Gr. 13. — Chile 
respublikos vyriausybė nus
prendė pasilikti ir tolinus Tau 
tų Sąjungoje, nežiūrint Ar
gentinos išėjimo. 

IŠRASTAS NAUJAS'KUL 
KASVAIDIS. 

Paryžius, G r. 13. — Rumu
nų pasiuntinybė čia gavo ofi-
cijalių žinių, kad Rumunijos 
sostinėje Bukarešte paskelb-

Washington, G r. 13. — Karo 
departamentas paskelbė, kad 
atlikti pasekmingi išmėginir 

ta karo padėtis. Tas padaryta'mai su naujai išrastuoju kul-
tuojaus ^po žinomo nuotikio kasvaidžiu. Vienoje minu toje 
senate, 
bomba. 

kur huyo pamesta galima išauti 700 kulipkų pu
sę colio storumo. 

Turkijos ir Graikijos klausi
muose nieko konkretinio ne
nutarta. Kiekviąna šalis el
gsis pagal nuosavaus nusista
tymo. Nes bendras veikimas 
kažkodėl negalimas.' 

Prancūzijos tikslai. 
- Kuomet Graikijoje sugriau

ta Venizeloso valdžia, Pran
cūzija tuojaus „nusistatė du 
tikslu: Neleisti sugryžti Grai
kijos sostan karaliui Konstan
tinui ir padaryti reviziją tai
kos sutarties su Turkija. 

Prancūzija neprielankiauja 
padarytai su Turkija taikos 
sutarčiai. Pirmiausia todėl, 
kad Prancūzai Turkijoje yra 
indėje daug kapitalo. Paskui, 
kad Prancūzijos katalikai, 
misijonoriai Turkijoje jaučia
si darbuose laisvesni, kaip 
kad kitose šalyse, kuriose 
viešpatauja pravoslavų baž-

v* 

nycia.' 
Todėl Prancūzija pasitiki, 

kad jai pavyks susiartinti su 
Turkais nacijonalistais ir su 
anais padaryti tinkamą ir nau 
dingą taiką. Turi vilties Pran
cūzai pasilikti Cicilijos terito
riją, kuri būtinai reikalinga 
ginti Sirijai. 

Su tais visais tikslais Pran
cūzų ministeris pirmininkas 
keliavo Londonan. Ar jis ten 
konferencijoje buvo prisimi
nęs tuos daiktus, negalima 
pasakyti. 
Anglija turi. kitokius tikslus. 

Kuomet Prancūzijai lapau
sią už viską rupi patvarkyti 
Turkiją, Anglija tuo tarpu 
pirmojon vieton stato Graiki
jos klausimą. 

Turkija Anglijai yra nepa
kenčiamas ir nesvarbus dai
ktas. Tenai anglikonų tikėji
mas neturi jokios reikšmės. 
Anglija su Turkija visais lai
kais nebuvo gražiuoju. 

Kas-kita Anglijai Graikija. 
Pastaroji be Anglijos negali 
tvarkyti savo finansų. Ir jei 
Graikų finansų (padėtis pri
guli nuo Anglijo|, supranta
ma, Anglija gali skaityties 
Graikijos globėja. 

Kitas svarbus faktorius tai 
tas, kad Anglija nenori turėti 
didelių išlaidų palaikant savo 
karuomenę aplink Dardane

lais. Anglija sako, kad tie,žy
giai yra parankiausi Graiki-

Del tų ir kitų priežasčių 
Anglija palankiauja karaliaus 
Konstantino gryžimui Graiki-
jon. Sako, tik jis vienas galės 
palaikyti karuomenėje tvarką 
ir drausmę ir laikyti prispau
dus Turkus prie sienos, pri
žiūrint taikos sutarties pildy
mo. -

į Anglija nusileidžia. 
Kadangi Prancūzija atkak-

Jiai priešinosi v Konstantino 
gryžimui, Anglija, kad būti 
geruoju su Prancūzais, daro 
nusileidimų. Pritaria Prancū
zijai, kad Graikijos sostan 
negryžtų Konstantinas. Bet 
reikalauja, kad sostą užimtų 
Konstantino įpėdinis. 

Anglija žino, kad kuomet 
tas įpėdinis bus soste, už jo 
nugaros visuomet stovės Kon
stantinas. Sunūs visuomet 
naudosis tėvo patarimais. 

Taip esant Graikų armija 
pasiliks stipri ir ji turės spė
kų atsiremti prieš Turkų puo
limus. Tad ir taikos sutartis 
su Turkija, pasiliks kaip bu
vusi. ^ 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
ANGLAI SUDEGINO MIES- ATSILIEPIMAS Į LIETU 

TĄ CORK. 

DUBLINAS, Gr. 13. — 
Praeito šeštadienio vakare 
Cork mieste sinn-feineriai už
puolė šarvuotais automobiliais 
pravažiuojančius militarinius 
Anglų poliemonus. Metė į juos 
tiombas. Keliolika sužeidė. 
Sinn-feineriai pabėgo. 

Anglai poliemonai iš keršto 
padegė miestą. Pradėįo užpul
dinėti ir mušti žmones. 

Liepsnos prarijo kuone pu
sę miesto. Viskas paversta i 
pelenus ir griuvėsius. Sunai
kinta keletas šimtų namų. 
Tūkstančiai žmonių neteko 
pastogės. 

BOLŠEVIKAI UŽ GRAIKUS. 

LONDONAS, Gr. 13. — Ru 
sijos bolševikų valdžia paga 
liaus pakilo prieš talkininkus 
už Graikiją. Iš Maskvos tai 
kiniukams pasiųsta aštraus to
no nota, kodėl talkininkai 
maišosi į vidujinius Graikijos 
reikalus. "* 

VOS GYVENTOJUS. 
IŠ ŽAGARĖS. 

Viskas priguli nuo armijos. 
Tečiau kaip Prancūzijos, 

taip Anglijos norai ir tikslai 
priguli vientik nuo Graikijos, 
a imi jos. - ' 
Jei Graikų armija Turkijoje 

pakils prieš gryžtantį kara
lių Konstantiną, tuomet Pran
cūzijos bus laimėta. Kitaippi 
— Anglijai išeis naudon. Nes 
neprisieis daryti revizijos tai
kos sutarties su Turkija. 

Anglija stovi už gryžtantį 
Konstantiną ir nepageidauja 
revizijos taikos sutarties. Gry 
žus Konstantinui, ar Graikijos 
sostą užėmus jo sūnui, bus 
nereikalinga revizija. 

MIRĖ P0PE2IAUS BROLIS. 

RYMAS, Gr. 13. — čia mi
rė Šventojo Tėvo brolis, mar
kizas Jonas Antanas Della 
Chiesa. buvęs Italijos karo lai
vyno admirolas. 'Pirm poros 
metų jis buvo supraližuotas. 
Buvo gimęs 1853 m. 

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONUS. 

ORAS: — Šiandie nepasto
vus oras; Tietus su sniegu ga
limas; vakare šalčiau; rytoj 
gražus oras. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 
Kaunas, \J6 Lapkr., 1920 m. 

Dabar visi laukiame naujo 
akių muilinimo iš Tautų Są
jungos komisijos pirmininko, 
atvykusio Lenkų užimton 
Lietuvon. Ta komisija spiria 
Lietuvos valdžią pataisyti til
tą. Lietuviai supranta, kad tą 
padarius šarvuotieji Lenkų 
traukiniai lengviau" galėtį at
vykti Kaunan. Ištikro, su Lie
tuva lošiama lyg su kūdikiu. 

Vilniaus užimtoje Lietuvo
je Lenkai dvarininkai du-trys 
už visą valsčių balsuoja ir, 
pagaminę rezoliuciją, anot 
mūsų kankinio kun. Adomo 
Žemaičio žodžių, pastato dvi 
žvakuti ir kryžių, ir taip-gi 
pastato kokius du ginkluotus 
legijoninkus ir, sušaukę žmo
nes, visus varo pasirašyti. 
Protestuojančius baisiai su
muša. Taip sudarę rezoliuci
ją siunčia VaTŠavos valdžiai 
kaipo "žmonių laisvos valios 
norą prigulėti prie Lenki
jos . -

Tokių melagingų rezoliuci
jų \h Lietuviškų* valsčių para
pijų, miestų, esančių Želigo
vskio užimtoje žemėje, neva 
norinčių prigulėti prie Lenki
jos, sufanatizėję Lietuvos Len

kai siunčia Varšavon iš visų 
kampų. 

Prancūzų spauda pateisina 
visus Lehkų melus. Kad Len
kai iš orlaivių Ukmergėje me
tė bombas ir žudė civilius 
žmones, moteris bei vaikučius, 
tai Prancūzų laikraščiai skel
bė, Jmk tai esąs Lietuvos lai
kraščių prasimanymas Len
kus šmeižti. 

Dabar Tautų Sąjungos ko
misija atėjo maištininkui Že
ligovskiui pagelbėti Lietuvos 
valdžią apgalėti. Ji prižada, 
kad Zeligowskis Kaunan nei
siąs. 

Lietuvos karuomenė gana 
turi jėgų4 Lenkus iš Lietuvos 
išvyti. Bet ką darysi su Tau
tų Sąjungos komisija? Nepi
giai aftsirado maištininkas 
Želigovskis, o jau Prancūzai 
su juomi apsieina lygiai kaip 
su teisėta Lietuvos valdžia. 
Ir da-gi ne lygiai, o šimtą 
kartų geriau. Jiejį,tarsi, au-
gščiau stato už Steigiamąjį 
Lietuvos Seimą, norėdami, 
kad Seimas nusileistų Želi
govskiui. Nėra pasaulyje tei
sybės^ 

Jei-gu ant neteisybės ir ne
kaltų žmonių skriaudos Pran
cūzai įkurs Tautų Sąjungą, 
tai jijė greitai ir pačius sava 
įkūrėjus užtroškys. 

D. A. R. 

Krašto apsaugos ministeris 
pulk. Žukas su vyriausiuoju 
Lietuvos armijos gydytoju 
gen. Nagevičių skelbia tokį 
atsiliepimą į Lietuvos gyven
tojus : 

Piliečiai! 
Šią sunkią valandą, kuo

met su ginklu rankoje riša
mas klausimas, ar but mums 
laisvais, ar gryžti baudžia -
von, švenčiausia kiekvieno pi
liečio pareiga visais budais 
padėti tiems mūsų broliams 
ir vaikams, kurie dienas ir 
naktis vargsta, šąla ir guldo 
galvas už savo kraštą, ginda
mi Tėvynę Lietuvą. 

Turime dar priešą, kurs 
naikina mūsų karuomenę, tai 
smarkios ligos nuo persišal
dymo; tos ligos pakerta ir pa
guldo net stipriausius vyrus 
ir nuveda juos ar į kapus ar 
visai nusilpnina. 

Senai užsakyti rūbai ir šil
ti daiktai neatėjo savo laiku 
tokiame skaičiuje, kad aprū
pinti visą karuomenę. 

Piliečiai! Vardan laisvės, 
vardan jūsų meilės prie bro
lių ir sūnų, su pasišventimu 
kovojančių ir mirštančių už 
Lietuvą, padėkite mums ap
rūpinti kareivį tuo, kuo mes 
be jūsų pagelbos neišgalime. 

Šalčiai prasidėjo, pagelbai 
reikalinga ( tuojau: kojinių 
(pančiakų), pirštinių, šalikų, 
šiltų marškinių, šiltų kelinių. 
Labai ir labai reikalingas 
milas, kadangi pristigo me
džiagos kareivių rūbams sių-
ti. Galima aukoti ir pasiutas 
milines. Kailiniai ypač reika
lingi sargyboje stovintiems. 

Visas, tas aukas reikia siųs
ti per Lietuvos Gynimo Ko
mitetus, ar betarpiai į Gene-
ralį štabą vyriausiojo armijos 
gydytojo žinion. (Sanitarijos 
skyrius, Kaunas, Vytauto pro
spektas No. 59), iš kur daik
tai tuojau bus siuntinėjami į 
tas veikiančias dalis, kur ka
reiviai ypatingai kenčia nuo 
šalčio ir jų sveikata yra pa
vojuje. 

Piliečiai, skubėkite šioje 
sunkioje ralandoje paremti ir 
sušildyti Lietuvos kareivį, 
kad paskui negailėtumės pa
sivėlavę, o jūsų vaikai į bau
džiavą patekę, kad per am
žius nekaltintų savo tėvų už 
apsileidimą ir laimės pralai
mėjimą. 

Krašto Apsaugos Mi
nisteris pulk.-leit, Žu
kas. 

^ Vyriausias armijos g y 
dytojas gen.-leit. Nage
vičius. 

Žmonės susirūpinę Lietuvos 
likimu ir bijo, kad Latviai ne=-
pavergtų grynai lietuviškos 
Žagarės su jos apylinke. 

Čia laikosi keistų piliečių, 
kurie atvykę iš Rusų ir Lat
vių ir turi su tomis šalimis 
susisiekimų, agituoja už pri
jungimą Žagarės prie KurSp. 

Bet visa parapija ir mies
tas, apie 12,000 žmonių, apie 
tai nei girdėti nenori. 

SVARBU VAŽIUOJAN
TIEMS PER LATVIJĄ. 

Kauno laikraščiai paduoda 
tokią žinią: 

Teko patirti, kad iš dauge
lio Lietuvių, gryžtančių per 
Liepoją iš Amerikos, Latviai 
atima vežamus per Latvių — 
Lietuvos sieną pinigus. 

Reikėtų nepamiršti, kad 
Latvių įstatymais ,• negalima 
daugiau išvežti iš Latvijos, 
kaip 3,000 Latvių rublių. 

Taigi, gryžtantieji iš Ame
rikos turėtų, arba siųsti pi
nigus per bankas, arba, įva- .-i 
žiuodami į Latvius, tuojau pa
imti liųdymą, kiek įsiveža pi
nigų, ir leidimą juos išvežti. 

IŠ DARBO LAUKO, 1 

' 
Clevelandj 0., G r. 13. — A 

ną dieną čia kalbėdamas kon
greso atstovas Burton iš Ohio 
valst. pareiškė, kad su atpigi
mu visokių daiktų turės su
mažėti ir užmokesnys už dar 
bą. 

'"Kas sako, kad šiandieni-
nės užmokesnys turi pasilikti 
ir tolesniai, tasai kerta tiesiog " 
ekonominio įstatymo veidan", 
sakė Burton. " Nesakau, kad 
mes neturėtumėm prielanku
mo darbininkams. Mes nori
me darbininkui mokėti tiek 
daug, kiek tik yra galima Tai 
mūsų pareiga taip elgtięs. Mes 
visi esame darbininkai tikrojo 
to žodžio prasmėje. Bet kuo
met kas kalba apie karo kai
nų puolimą ir nesumažėjLmą 
darbininkams užmokesnio, tok 
sai kalba niekus". * 

A 

Pontiac, Mich., G r. 13. — 
General Motor Truck įstaiga 
po keturių savaičių bedarbės 
išnaujo atidaryta ir prasidėjo 
darbai. Bet tik pusė darbinin
kų priimta darban. 

PUNSKO IR SEINŲ GYVEN 
TOJAI PROTESTUOJA. 

Pasklidus žiniai apie Tautų 
Sąjungos tarybos Brusselyj 
nusprendimą, Punsko ir Sei
nų apylinkėse sukilo didžiau
sias bruzdėjimas. 

Lietuvos vyriausybė gavo 
daugelio kaimų protestus 
prieš sumanymą priskirti juos 
prie Lenkų. 

Salem, Mass., Gr. 13. — 
Naumkeag Steam Cotton kom
panija nusprendė ir tolesniai 
vesti darbus čia savo audi-. 
minėse, sumažinus darbinin
kams užmokesnį ir darbo va
landas. 

PINIGU KURSAS' 
Svetimij šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Gruodžio 
11 buvo tokia pagal Merehants Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.44 
Prancūzijos šimtui frankų 5.87 
Italijos šimtui lirų 3.52 
Vokietijos šimtui markių 1.37 
Lietuvos šimtui auksinų 1.37 
Lenkijos šimtui markių .17 



2 DRAUGAS 
Antradienis, Gruod. 14, 1920 Antra< 

p 

LIETUVIŲ KATALIKE DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdiena, išskyras nedėldienios. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $800 
P u s e i M e t ų t»rt>.?>.• • **°® 

StTV. VALST. 
Metams . . . . . . . $6.00 
Pusei Metu ... S-00 

Prenumerata mokasi lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iSperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PtJBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley Ave., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

I = 
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ninko tautybę rodo ne vien jo I 
veikalų kalba, bet ir jo siela. 

Mes tą <taip-gi pripažįstame, 
todėl sutinkame su p. Milo-
szu ir grafu Prozoru. Del to-gi 
mes malonėtume, kad Lietu
vių Literatūros istorija neuž
tylėtų nelietuviškai rašiusius 
tautiečius.. 

Tik tiek norėtume pridėti, 
kad kiekvienas raštininkas 
dviem daiktais gali tarnauti 
savo tautai: tobulindamas jos 
mintis su jausmais ir tobulin
damas jos kalbą. Pirmąjį už
davinį padaro ir kitaip rašan
tieji tautiečiai. Antrojo užda
vinio jie nepadaro. Dėlto butų 
geistina, kad jie savo veika
lus rašytų lietuviškai. 

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA. 

Lubicz-Milosz ir 
Prozor. 

Chicagos 
Parėdymai. 

Lietuviams skaudžiai .susi
kirtus su Lenkais labai nepa
togu rašyti apie Lietuvos 
dvarponius. Jų didelė daugu
ma skriaudžia savo tėvynę tar
naudami priešams. Bet butų 
neteisinga taip sakyti ant vi
sų. Tarp tų Lietuvai ištikimų 
dvarponių yra grafas Alfredas 
Tyszkeviczius, kuris mums 
čion į Ameriką, prisiuntė dau
giausiai žinių apie kenksmin
gą ir nedorą Lenkų apsėjimą. 
Tyszkic\viezius yra Lietuvos 
ambasadorius Londone. Kitas 
Lietuvos dvarponis p. Oskaras 
Lubicz-Milosz yra Lietuvos 
atstovas Paryžiuje. Apie šitą 
pastarąjį rašo Prancūzų laik
raštis Les Amities Francą i ses 
(Prancūzų Draugai). Jeigu 
Prancūzai pagirtų niųs dvar
poni, tai truputį lyg abejotu-
me šiuo laiku. Bet apie p. Mi-
loszą rašo taip-gi Lietuvis 
grafas Prozor. 

Jis savo straipsnį užvardi-
ja: "Lietuvio siela, Prancūzu 
poetas." (Ame Lithuanienne 
et poete francais). Iš to 
straipsnio gauname pažinti 
ne vien p. Milosz'ą, bet taip-gi 
ir patį Prozor'ą. 

Hitas aiškina, kodėl Milo-
szas būdamas Lietuvis rašo 
prancūziškai. Sako: persekioji 
mai panaikino lietuviškąją 
mokyklą po Rusijos valdžia. 
Visiems prisėjo naudotis sve
timomis mokvklomis ir kalbo-
mis. Diduma naudojosi ru
siškomis, dalis lenkiškomis, 
retas kuris prancūziškomis. 
Tarp tų buvo Miloszas. 

Prozoro mintis yra, kaip 
Raitosi Lietuviai tie, kurie 
išėjo Rusijos mokyklas ir jos 
kalbą įprato vartoti, kaip ne
daro Lenkais mokėjimas Len
kų kalbos, taip ir Miloszas ne
pjautojo buvęs Lietuviu, nors 
jis Imigė Paryžiaus mokyklas 
ir susigyveno su Prancūzu 
kalba. Galime pridėti, kad ir 
Baltrušaitis yra Lietuvos poe
t a s nors visas savo eiles rašo 
rusiškai. Taip ir Mickevičius 
buvo ir liks amžinai Lietuvis, 
nors viską rašė lenkiškai. 

Miloszas gyvena Lietuvos 
tautinio susipratimo laikais h 
netik ką pagiria jį, bet jam ir 
tarnauja. 

Kad V. S. Solovjovas,Rusas, 
kituomet parašė savo didįjį 
veikalą "<La Russie et L ' Kg-
lise oiuver8elle,,

> tai kai-kurie 
kaltino jį, kam nerusiškai pa
rašas. Solovjovas teisingai at
sakė, kad kalba daug reiškia, 
bet raštininkas vistiek lieka 
savo tautoje, nors jis ir sve
tima kajba rašytų, nes rašti-

Tomis dienomis Chicagos 
miesto aldermanų taryba pra
vedė du svarbiu parėdymu 
automobilių savininkams. Ra
šant tuos žodžius miesto ma
joras dar nėra jų patvirtinęs. 
Bet, sakoma, jis tai padary
siąs. 

Vienu parėdymu uždraud
žiama vidumiestyj (paskirto
se ribose) sustabdyti automo
bilių ir palikti kokiam laikui 
bestovint. Su automobiliu ga
lima sustoti tik tiek, kiek 
žmogui užima laiko išlipti ar
ba įlipti automobiliun, arba 
kiek užima laiko jin kas in-
krauti arba iškrauti. 

Tuo parėdymu, sakoma, bu
siąs palengvintas vidumiestyj 
važinėjimas. Nes per valandas 
pašaliais gatvių nestovėsią 
sustatyti automobiliai. Pasi
darysią daugiau vietos tiems 
patiems važiuojantiems auto
mobiliams," vežimams, na, ir 
patiems žmonėms palengvė-
s IUCtai kščioj imas. 

Daugelis pakelia protestus 
prieš tokį parėdymą. Sako, 
žmogus moki miestui mokes
čius už važinėjimą automobi
liais. Tuo tarpu tas važinėji
mas varžomas. Nevalia kur 
norima sustoti. Tai tikra au
tokratija. 

Prieš tai, suprantama, dau
giausia protestuoja turtingi 
žmonės. Nes tie dažnai patys 
nuvažiuoja vidumiestrn, palie
ka automobilius ir eina savais 
reikalais. Ateityj nebus gali
ma taip elgties. Prisieis auto
mobilius palikti už vidumies-
čio ribų ir pėstiems toliau ei
ti. Arba palaikyti šoferius. 

Šitas parėdymas ims veikti 
su šio Gruodžio 18 d., jei pirm 
to jis nebus sulaikytas arba 

Paskolos talka Lietuvai — 
kovoje su Zeligowskiu. 

Pažvelgus į paskolos stovį 
iki Gruodžio 1 dienos, galima 
pastebėti štai kas : 

1. Kolonijų paskirtas kvotas 
baigusių yra tik 2: tai Wor-
cester, Mass. (kvota $100,000, 
— padarė $113,556.59) ir Pa-
terson, N. J . (kvota $7,000,— 
padarė $7,429.) 

2. Kolonijų, kurios smarkiai 
darbuojasi ir netoli kvotos 
galo stovi, esama 25-ios. Štai 
jos: * 

Bronx, N. Y., Kearny-Har-
rison, N. J., Amsterdam, N. 
Y., Newark, N. J., Thomp-
sonville, Conn., Providence, 
R. L, Cambridge, Mass., Tren-
ton, N. J., Reading, Pa., Do
norą, Pa., Braddock, Pa., 
Cleveland, O., Chicago — 
Bridgeport, Town of Lake, 
Nortb Side, Brighton Park, 
Roseland, E. St. Louis, III., 
Gary, Ind., Indiana Harbor, 
Imi., Kenosba, Wis., Melrose 
Park, 111., Racine, Wis., So. 
Chicago, St. Louis, Mo. • 

Linkime toms visoms ko
lonijoms pasinaudoti dar 
Gruodžio mėnesiu ir Nau
jiems Metams įrašyti savo 
vardus į baigusiųjų kolonijų 
sąrašą. Laiko nebedaug, o 
atskaita reikės Sausio 1 dieną 
pristatyti. 

3. Kolonijų, kurios nors nuo 
lat veikia, bet iki kvotos gak) 
tolokai randasi, priskaitoma 
95. Šiuo žygiu jų vardų ne
minėsime. Jų tarpe esama ko
lonijų labai darbščių, bet esa
ma ir silpnoką, kurių veiki
mas vos matomas. Gyvumas 
vis-gi yra. Laukiama dar di
desnio. Kartais esti ir blogiau. 
Štai, kad ir su kolonijonm 
kurios seka žemiau. 

4. Kolonijos, kurios per du 
mėnesiu (Spalio ir Lapkričio) 
neatsiliepė, nei vieno Laisvės 

TAUTOS FONDO VALDY 
BOS ANTRAŠAI. 

N. H., Northampton, Lincoln, 
N. H., So. Bethlehem, Pa., 
Chester, Pa., Frackville, Ha-
zleton, Minersville, S t Clair, 
Freeland, McKees Rocks, 
Bentleyville, Pittsburg, Pa. 
(2 stotis — 1 boną prisiuntė), 
Duryea, Edwardsville (nepri-
siuntė) Plymouth, Miners 
Mills, Wanamie, Plains, Pa., 
Youngstown, O., Aurora, HL, 
Bėloit, Wis., Chicago Heights, 
Rhinelander, St. Charles, Kau
šas City, Seattle, Wash., 
Sioux City, Los Angeles, So. 
Omaha, Thorp, Wis. 

Išviso tbkių kolonijų ran
dame 50. Tarpe šių įvardytų 
kolonijų esama daug tokių, 
kurios savu laiku gražiai pa
sidarbavo, kaip va: Roches-
ter, N. Y., Hartford, Conn., 
Brockton, Mass., Northamp
ton, Mass., Beloit, Wis. ir ke
lios kitos. Nuostabu tik, kad 
tais pavojingiausiais del Lie
tuvos mėnesiais, nebeteko e-
nergijos kovoti drauge su vi
sa Lietuva, drauge su visa A-
merikos Lietuvių visuomene. 
Jeigu priežastis to neveiklumo 
yra pavargimas, tad reikėtų 
perleisti darbą kitiems -kas 
nori ir gali darbuoties toliau. 
Jeigu per du mėnesiu nepaju
dinta piršto del sukėlimo nors 
mažos dalelės paskolos, tai 
tuo daroma didelė skriauda 
Lietuvos Laisvės ir Lietuvos 
gynimo reikalams. Tokios at
sakomybės minėtų kolonijų 
paskolos komitetai negali ant 
savęs imti. Pati visuomenė 
privalo daboti, kad į svar
biausius Lietuvos Respublikos 
reikalus nebūtų žiūrima šaltai 
ir per pirštus. Tad šiuomi 
kreipiame dome visų šių pas
kolos stočių komitetų ir kolo
nijos veikėjų abelnai, kad per 
šį Gruodžio mėnesį panaudo
tų visas pastangas laisvės pa
skolos dalyke. Tenelieka nei 
vienos kolonijos, kuri ramiai 

Jo Eminencija James Cardinal 
Gibbous, Honorary President, 

Baltimore, Md. 
Kun. K. Urbanavyčius pirm. 

50 West Sixth Street, 
South Boston, Mass. 

Kun. M. A. Pankus, vice-pirm. 
443 Park Avenue, 

Bridgeport, Conn. 
S. Rutkauskaitė, vice-pirm. 

602 South Street, 
Mahanoy City, Pa. 

K. J . Krušinskas. sekret. 
222 South 9-th Street, 

Brooklyn, New York. 
Baltrus V. Vaišnoras, ižd. 

1514 Carcon Street, 
Pittsburgh, Pa. 

^Kun. F . Kemėšis, iždo globėjas 
381 Westminster Street, 

Detroit, Mich. 
Kun. J . J . Kaulakis, ižd. glob. 

324 Wharton Street, 
Philadelphia, Pa. 
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Nėra abejonės kad Jus siųsite saviškiams į Lietuvą dova- | 
nų Kalėdoms. . r 

Gražiausia dovana ir tai visiems metams gali būti Lietu- | 
vių dienraštis r 

U 

Jo kaina į Lietuvą sietams $8.00. Jis mielai Lietuvoje skai- = 
tomas. Jame ras Jūsų aukas Lietuvai ir Jūsų pasidarbavimą | 
ją gelbėti. N . I 

Jame matys ir visą Lietuvių gyvenimą ir veikimą Amen- •_ 
25 koie * 5 
| Pasiskubinkite užsakyti dabar, kad Kalėdoms galėtų 'gau- | 
= ti. Adresuokite: s 
i "DRAUGAS" PUBUSHING C0. | 
i 2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. | 
TlllllllllIflIlIlllIlIlIlIlIltlMIlIlIBIIIllllllItllIllItlIlHlllllllIflIlI^MIIMMtltlIHtlIlIMIIIIIIIJT 

\ K. W. RUTKAUSKAS 
• ADVOKATAS 

• • • 

ADVOKATAS 
J Ofisas Didmiesty]: 

g 29 South La Salle Street 

j 
į Vakarais. 812 W. 33rd St. 
• Telefonas: Y arda 4*81 

! » • • • • • • • • • • • • • 

Rambarls 824 
Tel r fonas: Central 4SM 

Telefonas Bonlevatd t l t i 

DR. C, KASPUTIS 
DENTISTAS 

S3S1 South Hakted Street 
Valandos: 9—12 A. M. 

1—5; T—8 P. M. 

' 

i n m m s i v ŠOKIŲ GAIDOS 
VISOKIEM INSTRUMENTAM 

Taip-gi parduodam styginius ir 
pučiamus instrumentus. 
Reikalaukite kataliogo. 

V. NTCKUS, 
10803 So. Wabash Avenue 

DR. 6 . M. GLASER 
Praktikuoja M metai 

Ofisas 814* So. Morgan st. 
Kert* 89-rn St., Chicago, I1L 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyrttkų, taipgi chro

nišku ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo I i ryto 
iki 8 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare 

f iki S po piet. 
Yards *87 

;•!—• • • • ! • » « . » » ^ M » » — — n 

DR. S. B1EŽIS. 
LIETUVIS GYDTTOJAB 

IR CHTRCRGAS 
2201 West 22ud Street 

Tel. Canal 6222 
Res, 8114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

r^ 

dą vakare. 
I Nedėliomla nuo 9 
' Telefonas Y". 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1*18 W. 47th St. Tel. BouL 1*0 
Valandos: 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 

rak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 
Res. 8814 W. 4Srd Street. 

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 8*8 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. VezeUs 
LIETUVIS DENTKTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
Seredomia n u o 4 lig* 9 vakare 
4718 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės 

J. P. WAITCHES 
LAWYEE 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. rytais 8 iki 11, rak. f ik; 

Nedėliomis 11 iki 1. 
4508 S. Ashland Ave. Chicago, LUJ 

Phone Yards 10*8 

! 

bono nepristatė; kurios, ta- ^ ^ ^ y i s f t ^ ^ 
rytum, negirdėjo Zehgowskio 

sugriautas. 

atakii ant Kauno; kurios, tary 
tum, nematė, kad visa Lietu
va ir Amerika del to sujudo. 
Jos atrodo lyg pavargusios il
ga paskolos darbuote. Štai 
tų kolonijų vardai: 

Bayonne, N. J., Hoosick 
Falls, Jersey City, Long Is-
land, Rochester, Sehenectady, 
\Vatervliet, Maspeth, New 
York City, Passaic, Bristol, 
Hartford, Conn., S.,Manches-
ter, Brockton (Montello), 
Baldwin^ille, Mass,, Nashua, 

kruviną prakaitą braukdama 
kovoja su tamsiomis Lenkų 
imperljalizmo jėgomis. 

Ne iš privartos, bet Kuosa 
valia dedame ant Lietuvos 
laisvės aukuro savo centus ir 
savo darbą. Je i norime būti 
savo gimtojo krašto pilnatei
siais piliečiais, jei norime 
Vilnių pasidžiaugti ir visa 
Lietuvą paliuosuoti iš Lenkų 
okupacijos, — darbuokimės! 

Lietuvos Misija. 
1920 m., Gruodžio 4 d. 

Darbin inko D r a u g a s 

PAIN-EXPELLER 
VaizbaionUii uirog. S. V. Pi»t Ofise. 

(Jarui* Įter duagiuii Ksf|» 

Tėnijk įkars (Aneher) ValzkuMeaklf 

J Phone Seeley 7439 
DR. I. N. FEINBERG 

Gydo specialiai visokias vyrą ir 
moterį} lytiškas ligas. 

2401 Madison St., kampas Wes-
tern Ave., Chicago. 

i Valandos: 2—4 po piet; 7—9 rak. 
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Antras parėdymas — tai 
automobilių savininkų ir šo 
ferių registravimasis policijo
j e 

Naujuoju parėdymu, pradė
jus ateinančiais Naujais Me
tais, kiekvienas automobiliaus 
savininkas arba jo palaiko
mas šoferis kartų į metus tu
rės gauti specijalį policijos 
liųdymą. Tan bus įrašyta vi
sas automobiliaus savininko 
arba jo šoferio policijinis re
kordas ir bus prisegta foto
grafija. Kiekvienas policmo-
nas turės teisę gatvėje inta-
rianių pravažiuojantį automo
bilių sustabdyti ir įsitikinti 
ar važiuojantis žmogus turi 
policijinį leidimų, ar jis nuo
savu automobiliu važiuoja. 

Hituo parėdymu norima ant-
kart du paukščiu nušauti. No
rima miesto iždui padalyti 
pelno. Nes už policijinį liųdy
mą bus imama po vienų do-
lierį. Ir norima sumažinti au
tomobilių vogimą. 

Kaip vienas tikslas geras, 
kuomet miestui reikia pinigų, 
taip kitas nevykęs. J u k ir 
šiandie policija gaudo inta-
riamuosius automobilius, gau
do vagius. Bet ar daug jų su
gauna? Jei šiandie šaukiami 
važiuojantieji plėšikai nesus
toja ir į poliemono žauksma 
atsako šūviais, tad paskui ar
gi taip negalės daryti? Ar-gi 
policijos liųdymai suturės pik
tadarius nuo pikto darbo? 

Kad panaikinti automobilių 
vogimą, reikia imties kitokių 
priemonių. Visi senai yra pri
pažinę geriausiąją priemone— 
sugautus vagius kuoaštriau-
siai bausti. 

> 

Šiandie taip nedaroma. Su
imti vagys pirmiausia paiiuo-
suojami po paranka. Paskui, 
labai lengvai baudžiami ir 
dažnai trumpu lafku iš kalėji
mų paroliuojami. Be to, daž-
nių-dažniausia teismuose pa
teisinami. Kodėl tokiems ne
vogti, jei su jais mandagiai 
apsieinama! 

Tik aštri bausmė gali pa
mokinti piktą &nogų, jei jis 

pats negali nuo pikto darbo 
atprasti. 

I DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo oftes, po num. 

4729 So. Ashland Avenue 
Specialistas 

DttOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki • : ! # 
vakare. Nedėliomla 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 288U 

DR, S . MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vist* 

S252 South Halstcd Street 
Ant viršau* Uaiveraal Stato Baak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki • va*. 

Nedt'-liomis nuo 10 iki 'J. 
TelefaMM Tardą »M4 

Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Micfaigaa Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 Iki 4 po 

piet. 4:30 iki 2:20 vakare. 
Residencija: 10638 Perry Ave., 

Tel. Pullman 342 

K — — I « « « » » « I « » | l 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Šiandie'Chicago je automo

biliai taip smarkiai vagiami, 
kad ta nauja miesto tarybos 
pravesta priemonė jau nieko 
negelbės. Perdaug vagių. Per-
stipriai jie susiorganizavę. 
Prieš juos yra būtinai reika
lingas pačių visų piliečių at
kaklus nusistatymas. Reika
linga aitri kova kiekvienam 
žingsnyj, kiekvienu momentu. 
Taigi visur ir visuomet. Nes 
automobiliai vagiami dieno
mis ir naktimis. Paimami tie
siog iš po akių arba atimami. 
Ir labai retai kur-nors atran
dami. 

Kad taip, tad kur-nors turi 
but vedama kuoplačiausia to
mis nmšinomis prekyba. Jei 
tos vietos ir tų pirklių nesu
randa policija, pačių piliečių 
priedermė tai susekti ir pa
naikinti tų piktadarių lizdų 
Podraug pasidarbuoti, kad 
valstijos įstatymdavybės bu
tas išleistų kubaštriausia. 
bausminį įstatymą. 

Phone Canal 257 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas 

1821 So. Halstcd Street 
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki 4 

po piet. S iki 0 vakare. 

Baltic - American Line 
Paveldėtojiai Rl'SSIAN AMERICAN LINE 

Tiesus Pasažieriams Patarnavimas iš 

DANZIG ir LIEPOJAUS 
Į NEW YORK ir sugrįžtant 

Del platesniu informacijų kreipkitės i 

Ą. E. Johnson & Co. Generaliai Pasažieriniai Agentai 
42 Broadway, New York 

v Arha musy autorizuoti agentai. 
Gcn. NORTHWESTERN Ofisas: Boston lilock, Minncapolis, Mum. 

IIIIlIlIlIlIlIltlIlIlflIlIlIlIlIilHIIIIIIIIHIIIIII 
ftesid. 11 SS Independenoe Blvd. 

Telefonas Van Burcn 204 

i' DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Speeijalistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų lhjų 
VALANDOS: 10—11 ryto S—S po 

pietų, T—S vak. Nedėliomis 10—1S d. 
Ofisas 8S54 So. Halsted St., Chicago 

Telefonas Drover 0003 
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WESTPULLMANIEČIA1! 
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MAGDE. "Ak, kaip tritut niežti gal
vą! Išbandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, mvilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man geda net darant" 

MARE. "A'o, taį kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, švelnus ir čysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLS&f" 

Kasta iyraRJJFFLES? Ar 
tai gyduolė? N e ! ! Ar kve-

Ciantįs vanduo? N e ! ! RŪF-
LES yra tai paprasčiausia 

plaukų ir odos sustipriptojis, 
kuris pngelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio ui čysta. neniežinčią galvos odą? 

R U P P L E <S 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės Jaike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų 

Nusipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu* 

•F. AD. RICHTLR d CO,. 326^330 Broadway. New York' 

r ' 
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• DIDŽIAUSIA LIETUVIU ČEVERYKŲ 
S KRAUTUVE S0UTHSIDEJ 
! Vyru rudi ir juodi cteverykai vėliausios 
I mados $8.56 vertes ua $6.00. Turime 

pilna eile moterį] čeverykų 
nuo $5.85 iki $14.00. 

Atkreipiame J usų atydą, 
kad pas Jus dienraštį " Drau
ge ' ' atstovauja p. M. Kiupe-
lis 11949 So. Halsted St. 

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti " Draugą", taip-
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti * į j ' j 4719 S. Ashland Av. Chicago 
dienraštį. 

i 
• 
S VICTOR SHOE STORE 
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Antradienis, Grnod. 14, 1920 DRS0GR8 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
ROCKFORD. ILL. 

Rockfordo Lietuviai Tėvy
nės, Lietuvos, naudai dirba 
neblogiausia, bet, žinoma, ka
talikai. Paskelbus Tautos 
Fondo $100,000 vajui, rock-
fordiečiai žymiai pasistūmė 
pirmyn. Rockfordui yra pas
kirta kvota $800. Per $500 jau 
pasiuntė Tautos Fondo Cen-
tran, kad pasiųstų Lietuvon. 
Bet toli ne viskas. 

Pasidarbavus vietiniam kle
bonui kun. V. Slavynui ir 
kitiems, Lapkr. 25 d. buvo su
rengta vakarienė su žaidimais 
ir šokiais parapijos naudai. 
2 vai. po pietų susirinko bū
relis Lietuvių parapijonų ir 
nemažai jaunimo, kuris pra
dėjo žaisti visokius lietuviš
kus žaidimus. Apie šešta vai. 
susirinkusieji susėdo apie sta
lus ir prasidėjo vakarienė, ku
ri darbščių šeimininkių buvo 
labai skaniai paruošta. Per 
vakarienę mažas mergaitės 
I>erstatė gražu ir juokingą vei
kalėlį. Garbė tėvams ir mo
tinoms už tokį auklėjimų duk
relių, o vietiniam klebonui 
už išmokinimą ir pratinimą 
vaidinti veikalėlius. Ateityje, 
be abejonės, jos bu^ gabios lo
šėjos. 

Užkandus kiek klebonas 
trumpai, bet jausmingai pra
kalbėjo, sakydamas: "Nega
na, kad mes susirinkom ėia 
linksmai praleisti Padėkos 
dienų ir padaryti šiokį tokį 
pelnų mūsų Šv. Petro ir Po
vilo parapijai, bet reikia ne
užmiršti ir brangios t ėvyne , 
Lietuvos. Keikia ir jai šiokia 
tokia parama suteikti,"ir para 
gino susirinkusius, kad kas 
kiek galėdama^ paaukotų Lie
tuvos gynėjams, šauliams, 
pats pirmiausia dėdamas $5. 
Perėjus mergaitėms pro sėdin
čius apie stalus, Lietuvos šau
liams sumesta $26.71. Po to 
susirinkusieji sakė, kad mūsų 
narsieji šauliai paklos koki 
šimtą Zeligovvskio užpuolikų. 

Auka perduota vietos Tau
tos Fondo -±4 skyriaus iždinin
kui, p. J . Valentukevičiui, 
kad pasiųstų T. F. Centram 

Po to prasidėjo šiokiai. Su
sirinkusieji linksmai leido 
laiką iki vėlyl>os nakt ies 

T. V čius. 

ir M. Stauskutė padainavo 
duetą "Serenada" . 

Po programos jaunimas žai
dė tautinkis žaidimus, o se
nesni šnekučiavosi apie Lie
tuvos padėjimą. 

Per vakarienę p. P . Čižaus-
kas prisiminė apie Lietuvą 
ir paragino sudėti aukų. 

Žemiau telpa aukojusių pa
vardės. 

Aukojo: 
Kun. V. Daunoru $5.00 
S. Rėklaitis 1.25 

Po 1 dol.: V. Rėklaitis, P. 
Čižauskas, V. Belekevičius, J . 
Kaltauskas, A. Dėdinas, J . 
Vaišvila, P. Bartuška, M. Ka-
valauskas, A. Čižauskas, P. 
čiginskas, J . Austravičius. 

Kitos smulkesnėmis. 
Viso $20.00. 
Pinigai parduoti L. Raud. 

Kryžiaus rėmėjų sk. ižd. P. Či-
ginskui. Aukotojams ačiū. 

V. Rėklaitis, kp. koresp. 

PITTSBURGH, S. S., PA. 

Tautos Fondo 2 skyriaus su
ruoštos prakalbos įvyko Lap
kričio 20 d., 1920 m., šv. Kazi
miero mokyklos svetainėje. 
Kalbėjo p. K. J . Krušin^kas. 
Lietuvos gelbėjimui stambes
nes aukas sudėjo sekantieji: 
Ignotas Balčius $15.00 
Mateušas Grigaliūnas.. 11.35 
Jonas Janulis 11.00 

Po $10.00: J . L. Bartimn-
kas, J . P . Petraitis, J . Barti-
ninkas, J . Aleksonis, F . Vens-
lovas, AI. Stankevičiene, kun. 
M. J . Kazėnas, J . Valaitis, J . 
G. Milius, A. M. Sutkaitis, J . 
Dailidė, M. Kriviekienė, K. 
Pociūnas. 

Po $5.00: P. Blažaitienė, T. 
Babarskas, A. Bubelis, J . Bla
ževičius, K. Gricienė, V. Bene-
vičius, A. Radziukinas, O. La-
niauskienė. 

S. Bacvinskas ir N. i\. po 
$3.00. % 

M. Takažauskier.ė ir J . 
Stankevičius po $1.00. 

Smulkiais $20.90. 
Viso $236.25. 
Lietuvos Laisvės honų par

duota už $250.00. 
Sykiu $486.ii5. 

A. M. Sutkaitis, 
T. F . 2 sk. rast. 

SHEBOYGAN, WIS. 

CICERO. ILL. 

Lietuvos Vyčių 51 kp. ju
da, kruta, kiek galėdama. J i 
rengia vakarus, vaidinimus 
ir veikia daugiausia Bažny
čios ir tautos labui. 

Lapkričio 27 d. kuopa įren
gė šeiniininį vakarėlį priėmi
mui ir pagerbimui naujo kle
bono, kun. V. Daunoros. Su
sirinkęs jaunimo būrelis žaidė 
iki vakaro vedėja*s p. J . Aus-
trevičius visus pakvietė prie 
gražiai paruošto stalo. Per 
vakarienę kp. pirmininkas 
p. S. Rėklaitis gražiai pakal
bėjo ir Vyčių vardu linkėjo 
kun. Daunorai ilgiausių metų 
būti Sheboygano parapi
joj. Jam pabaigus kalbėjo p. 
J . Stauskas, P. Bartuška, V. 
Belekevičius, ir V. J . Rėklai
tis. 

Paskui kalbėjo kun. V. 
Daunora. J i s sveikino Vyčius 
ir visus dalyvaujančius tame 
vakarėly. Sakė, kad darbuosis 
parapijos naudai, rems Vy
čių organizacijų ir nepamirš 
Lietuvos reikalų. 

Buvo ir programa. Vyčių 
choras padainavo " Pjauti 
linksma". P-lės I. Čižauskaitė 

Per prakalbas Lietuvos ge
nimo reikalais, Lietuvos Vy
čių 14-ta kuopa aukomis virši
jo visas kitas draugijas. J i 
paklojo $105.00. 

Iš iždo kuopa auko 
(kiek turėjo) ...$10.00 
J. Zalaginas 12.00 
J . Narakas / 11.50 
Pr. Zdankus 11.50 
Aleks. Krencius 10.00 
Kun. Pr . Vaitukai t is . . . 7.00 
J. Brazauskas 6.00 
M. Karkauskas 5.00 
J. Bukauskienė 5.00 
J. Dzekonskis 5.00 
J. Varanius 4.00 
Kun. If. J . Vaičiūnas. . . 3.00 
P. Saikus 2.00 
J. Januška 2.00 
A. Ignaitė 1.00 
A. Zakaras 1.00 
P. Zakarienė 1.00 
S. Batavičius 1.00 
A. Varanius 1.00 
J. Kudirka 5.00 
J . Mockus 1.00 

P*. 

VVORCESTER. MASS. 

Lapkr. 21 d. vietinis Tautos 
Fondo skyrius buvo įrengęs 
milžiniškas prakalbas. Didelė 
svetainė buvo taip pilna žmo-

f J nių, kad paskiau atėjusieji 
jau negalėj* įtilpti. 

Vakaro vedėjum buvo gerb. 
kun. J . Čaplikas, T. F.* sk. 
pirm. Pirmiausia Šv. Kaz. 
par. choras padainavo Ame
rikos ir Lietuvo.s himnus, ir 
dar keletą gražių dainelių, 
ypač "Kova už Vilnių" labai 
žmonėms patiko, kad delnų 
plojimais antru syk iššaukė 
atkartoti. 

Po to sekė prakalbos. Kal
bėjo vietinis klebonas, gerb. 
kun. J . J . Jakaitis, tik kų su
grįžęs iš Lietuvos. Papasako* 
jo kelionės įspūdžius po Lie
tuvą; apsakė, kaip dabar at
rodo Lietuva, jos miestai ir 
kaimai; aiškino,,kam yra rei
kalingiausia pašelpa Lietuvo
je; kalbėjo ir apie Lietuvos 
valdžių. Apart to, pasakė 
daug juokų, kuriuos atsiminę 
žmonės net ir dabar juokia
si. Baigdamas karštais žo
džiais ragino visus remti Lie
tuvą, ypatingai socijalistus. 
kad nors dabar pametę 
partyviškumą stotų į bendrą 
darbą, tėvynę gelbėti. 

Paskui kalbėjo Šimutis. J is 
plačiai apribrėžė ir parodė 
Lenkų žiaurumus, kaip jie el
gėsi su Lietuviais baudžiavos 
laikais ir kaip elgiasi dabar. 
Ragino aukoti T. Fondan. 

Trečias kalbėjo adv. A. Mi
leris. Jį ir jo kalbas mėgsta 
Worcesterio publika. Pasiro
džius jam ant estrados, visi 
gausiai plojo. Trumpai, bet 
karštais žodžiais ragino visus 
aukoti T. Fondan. 

Aukojo: 
Kun. Čaplikas $25.00 
D. Radzevičius •. .# 20.1 H) 
V. Valiukonis 20.00 
P. Masaitis 15.00 

Po 10 dol.: J . Burokas, J . 
Zapareckas, B. Ivaškevičius, 
A. Račkauskas, S. Puplys, J . 
Mankė virius, V. Kibildis, A. 
Ivanauskas. 

Po 5 dol.: E. Prakapiutė, 
J. Samuolis. 

Po 2 dol.: J . Zakaras, A. 
Rajkauskiutė, A. Vasiliaus
kas, K. Am-broževičius, M. 
Elkienė, M. Burbuliutė, A. 
Joni*, A. Truneė, J . Gustaitis, 
A. Babinskas, P. Stradaus-
kas, S. Juška, J . Molis, J . 
Grigas, V. Rimša, P. Liubi-
nas, J . Vaitkus, J . Mikalonis, 
A. Baublys, V. Civiliškas, A. 
Valinskas. 

Po 1 dol.: Ą. Ališauskas, A. 
Paninis, S. Valantukevičius, 
P. Kudžmas M. (jausevičius, 
K. Lekeckas, B. Slavickas, J . 
Srainilas, M. Račkiutė, M. 
Šliorienė, J . Baublys, J . Ke-
dys, J . Alytas, V. Balčiūnas, 
U. Žiogaitė N. N., P. Trunca 
A. Kašėta, A. Keršis, G. Vait-
kunas, V. Urtikienė, J . Bla
ževičius, R. Valangevičiutė, K. 
Vitkauskas, K. Stasevičiutė, 
M. StaknLsj J . Mikalionis, P. 
Tatulis, J . Čepkauskas, J . 
Kirmilas, P. Morkūnas, J . Lu
koševičius, P . Marcinkus, O. 
Kunigiutė, A. Černiauskas, J . 
Akstinas, S. Jankauskas, J . j 
Barysas, J . Dimša, A. Račius, 
J. Strinskas, P. Stancelaitė, 
J. Raulušonis, A. Švedas, Mor 
tunas, M. Xadaveckas, J . Bro-
keyičius, M. Valatkevičius, J . 
Kuzminskas, A. Kašėtienė, J . 
Zimantienė, T. Čiaulienė, 
Draugas, X. N., V. Sviklas, A. 
Masilioniukė, M. Jesaitienė, 
N. Adanskienė, P. Zanevičius, 
R. Dubickienė, A. Ališauskie
nė, V. Adamskis, J , Fedelins-
kienė, J . Cekenavičiutė, J. 
Puišiutė, P. Sabinskas, J . Da-
brila, S. Monkuvis, L. Grin-

Įdienė, E. Krakauskiutė, A. 
Šalčius, J . Zinkus, M. Vait
kienėj A. Grinevienė, P. Si
dabrienė, A. Bartkus, J . Gla
veckas, P. Matuza*, P. Ja&in-l 

skas, J . Venskunas, J . Ado-
mokaitė, J . Kukauskas, L. 
Sviklas, Z. Nomsevičius, V. 
Mžiukna, J . Lesauskas, J . 
Paltanavičius, A. Bartuška, J . 
Mičita, A. Kukis, S. Grenda, 
K. Savenis, V. Trunce, V. 
Kielė, J . Struoga, P. Česnie-
nė, M. Budulienė7 K. Karpa-
vičienė, A. Galčius, V. Šnaras, 
K. Zinkevičius, P. Skardžius, 
M. Bakšiutė, M. Dabravals-
kiutė, Solaikis, J . Aleksonis, 
J. Suriša, Gražulienė, M. Ve-
niuke, J . Sluckis, A. Jankaus
kas, J . Naruševičius. 

Viso surinkta $600.00. 
Koresp. 

Saugok akių regėjimą 

MILWAUKEE, WIS. 

Lapkričio 28 d. L. R. Kry
žiaus Rem. dr-jos 72 skyrius 
laikė mėnesinį susirinkimą. 
Aukų rinkėjai po namus, p-lės 
R. Genčauskaitė, P. Jonuliutė 
pp. J . Boreišis ir F . Markū
nas, kurie buvo išrinkti pra
eitam susirinkime, išdayė at
skaitas, kiek surinko aukų ir 
da pasižadėjo parinkti del 
sužeistų brolių Lietuvoje. 

Taigi, kurie da neaukojot/ 
minėtam tikslui, širdingai 
prašomi nepasilikti. Bukite ir 
jus sunais, dukterimis motinos 
Lietuvos. Jei pasitaikytų 
klaidų, prašau pranešti. Su 
mielu noru jas pataisysiu. 

Aukojo: 
J. Kazėnas i.... $25.00 
Petras Liepas 25.00 
P. Vaivada 10.00 
Šv. K. K. dr-ja 10.00 
L. R, K. M. S. 32 kp . . 10.00 

Po 5 dol.: J . Boreišis, A. 
Vinclava#, F. Markūnas, J . 
Novakas, J . Kainauskas, J . 
Degutis, J . Jasiulevičius, R.Į 
Paulau^kie. V V, Genčauskas, 
J . LibetkeA'ičiu-, P. Mikšis, S. 
L. A. 177 k j). 

Po 4 dol.: V. Vaičiulis, A. 
Juknevičius. 

Po *ė dol.: L. StaŠkunas, S. 
Klimas, ,t. Rodzvila, 

Po 2 dol.: F , Bukantas ; S. 
Markūnas, E. Markunienė, M. 
Kasparaitis, A. Mikelevičius, 
A. Sveikata, D. Vilkas, O. 
Mansavičienė, J . Naruskevi-
čius, B. Karpis, A. Trainis, J . 
Pilipavičius. 

Po 1 dol.: V. Sveikatienė 
P. Dainis, K. Daktaraitis, J . 
Birzauskas, M. Martunas, O. 
Ilgins k ienė, P. Jonuliutė/ V. 
Rakštis, F. Banis, J . Šatai kis, 
M. Daunohas, J . Pilipavičius, 
F. Pilipavičius, S. Matskevi-
čius, A. Edukaitis, F r Šidlau
skas, B. Stankūnas, B. Saka
lauskas, J . Stankevičius, K. 
Liemanas, J . Stankevičius, A. 
Paplauskas, P. Mazurkevi-
čius, M. Ziutelienė, F. Arma-. 
nas, V. Zimavičius, J . Petraus 
kas, A. Zimavičius, A. Pavi 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sU-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
Žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties 1 manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausį patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma specljalisto, 

W. F. MOKCRTJFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJA.LISTAS 

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

Kambarį* 14-15-lt- lT 
Virfiui PLATTS aptiekos 

Tėmykite mano parašą.' 
Valandos: Nuo 10,. ryte iki 0 
vak. Nedėliomis nuo t nrto iki 
12 d. 

j C » » » I » < » » I » • » • » • • • • » • « » « « » « m į į į l 
Tel. Harrison 8188 

DR. L C. BORLAND 
!

209 S. State Str. Kamp. Adams 
. Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10 
j vai. iki 12 diena. 
t Lietuvis perkalbėtoje^ 
fSered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12 

A. PETKATI8 S. FABIJONAS 

A. PETKAUS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL KSTATE—INSURANCE 
European American Bureaa j 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Lalvokortes 

NOT ARIJU AA8 
809 W. S&th 8T*. Ctaioago, I1L 

Tefephooe Boolevard 911 
! • • • — — — 4 w > — • • • ! • • • • • • * 

3 
Tel. Yards 6666 Drover 8448, 
Dr. V. A. SZYMKEVICZ 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir 
Akušeres. 

S203 S. Halsted St. ObJcago. 
t Valandos: 10—12 i i ryto 1—2 Ir 
j 4—8 vakare Ned. 10—12 Ii ryto. 

'% 

i 
• " • ' • 

Tik ką gautos Knygos iš Lietuvos. 
Senovės Istorija 
Vidurinių Amžių Istorija 
Vanduo 
Žmogus ir žmonių giminė 
Jėzus Kristus — Dievas 
Vyskupas Antanas Baranauskas 
Apie Dusią 
Ugniakalniai ir žemės drebėjimai 
Apie žmogaus' sutvėrimą 

v Pasaulio pradžią 
Žemės turtai 
Jurose 
Bažnyčia ir Kultūra 
Apologetika 
Lietuvos. Atgijimas . 
Apie Orą. 

Kiekvienos Šių knygelių kaina 25c. 
Zoologija — Geručio I t $3.00 
Zoologija — Geručio I I t v $3.00 

(skyrium po vieną neparsiduoda) 
Krikščionis Žydų Talmude 50c. 
Idealas ir Jaunuomenė 75c. 
Lietuvių Kalbos Sintaksė 75c. 

Tikybinio Turinio. 
Jėzaus Kristaus Gyvenimas 60c. 
(šventosios Mišios 45c. 
Šventųjų Mūsų Globėjų Gyvenimas 50c. 
Sveika Marija 25c. 
Jėzaus Kryžius — Verkiančių Paguoda 60c. 
Sveika Karalienė 60c. 
Trijų Dienų Rekolekcijos 40c. 
Betlejaus Balsai (Kalėdų giesmės su gaįdomis) . . 25c. 
Keturios Evangelijos vienoje 65c. 
Dvasia Šv. Pranciškaus Salezo 75c. 

"DRAUGO" KNYGYNAS. 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

Dr. Ae L Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

Te| Oanal 2118 
Valandos: 10 rydb lkl • yakar* 

Gyvenimas 
SS11 W. 6 M Str. 

*el Prospect S4M. 

Dilium 

LEVESKIOE.MOKYKLA 
IR PREKYBOS Del S logu ty 
MOKINA: Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų taln-gi prirengia 
prie kvotimu j visas augstesniasias 
mokyklas. Dienomis: Nuo 9:00 ryto 
iki 4 p. p. Vakarais nuo 7:30 iki 
9:30. 
1747 So. Halsted St. (arti 18tos gat.) 

lai tie, P. Krataviems, S. Sur
vila, A. Pagačauskas, J . Vil
kelis, J . Launikonis, F . Bud-
ris, J . Klioras, S. Klioras, V. 
Lankauskas, F . Kratavičienė, 
R. Genčauskaitė. 

Aukojusių mažiau $1.00 pa-
vardžiu, neskelbiu. 

Surinkta $232.25c. 
'Pasiųsta centran $300.00. 

J . Boreišis, I id. 

I 

Vaikai myli ji! Jie prašo daugiaus! 
Jis užlaiko vidurius geroj tvarkoj. Jis vaikus padaro linksmais ir 

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių. 
Saugus, užtik!mas, vidurius paliuosuojantis vaistas! Veikia greitai— 
maloniai. 

Pirm negu pirksi, žiurek, kad "Bambino Lel€s" 
paveikslas butų ant pokelio. 

50c. vaistinyčiosc arba 6oc. su persiuntimu, užsisakant nuo išdirbę jų: | 
F. AD. R1CHTER & CO., Bmk Terminai Bldg. No. 5, BR00KLYN, M. T. 

! 

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU 

LICLTTY 
• 

PIRMA LIETUVIŠKA HOMEOPATHIC VAISTINY-
ČIA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE. 

.šie vaistai yra priimti garsingiausių homeopatnic gydytojų S. V. 
ir Europoj. 

Muag Tonsilitis Tabletai 111 yra ypačiai rekomenduojamos del 
didelių arba folecular tonsilitis — galima jas duoti ir vaikams, 
greitas palengvinimas yra užtikrintas. 

šis vaistas yra nepavojingas ir turėtų rastis kiekvienuose namuose 
visuomet. 

Greitas palengvinimas, Užtikrintas. 
Tie kurie gyvenate toliau nuo mūsų vaistiny-čios, galite vaistus 

gauti per I'arcel Post, kaina 75 centai. Pamėginkite mūsų Reuma-
tism Tabletas 110, dauguma daktarų esa šias tabletas išmėginę 
ir daug ant j u. pasitiki: Adresas: 

SOUTHPORT PHARMAOY ^ 
1341 Irving Park Blvd. 

Z. L. Lukauskas Teie/oaas Lake* Yiew 879 

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

f Baltic States Deveiopment Corporation 
1 3 5 South Dearborn Str., Chicago, Illinois. 

U i kJl / V I I STEAMSHIP 
wm • ^ ^ I V 1 A ^ 1 fc» COMPANY, 125 30-t» GRUODŽIO ir VASARIO 9 

Iš New Yorko be jokių mainymu tiesiai į 

BREMEN ir DANZIG 
S. S. "6USQUEHA1T1IA,» 

U. S.. MAIL STEA^ISHIP COMPABTY INC. 
Atsišaukite pas / 

, H. CLAL88KNHS & Co. Generallai Pasažieriiuai Agentai 
100 North La Salle Street, Chiea«o, 111. 

Freight Skyrius 120 Broadway New York City' 
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I NEPAPRASTA PROGA 
Mes esame priversti atiduoti už Storage Cnarges 

Dvidešimts nmsų aukščiausios rųšies Victorolas vertaa 
Iki $300.00 Už taip žema kaina kaip $S5.00, Ir dar 
duosime dykai 12 pasirinkimui rekorde ir 204 adatų. 
Dauguma iš tų mašinų yra naujos ir garantuotos ant 
Dešimts metu. 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 $85.00 už augštos rųsie« 
kvarantuota Victorolą. Mes taippat turime parduoti 
Dešimts tikros skuros tapestry Parlor Setus. Šie se
tai yra nauji ir naujausios mados. Mes parduosime 
juos už pirma pasiūlijimą nežiūrint koks jis butų, 

~Storage Kaina n e s mums vieta yra reikalinga. Jums apsimokės at-
Tiktai $85.00 važiuoti nežiūrint kur Jus gyvenate. Pristatymas Dy

kai, mieste ir apielinkėj, taip-pat siunčiame C O. D. «. 
Atdara kasdiena iki D vai. vakare. Nedėldiomis nuo « i i ryto iki 4 
po piety. U bert y Bondsus priimame. 
NATIONAL STORAGE CO. 2023 S. Ashland Ave. Oor. 21-th St. 

11iiiiiifflttriiiiiimiimwiitnffliitmiiinHiiiHtiiiHniimHHimwtftffliimmitiitw^ 

1 EAJ-EJ" OUJCKLYl 
- / 

PAPUDINE 
^ k » ^ PAMĖGINK 

10c-30c 60c Bateliai ar Proškel 
LABAI GEROS DEL 

GALVOS SKAUDĖJIMO 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES, KONGRESAS TURĖS TRUM 

PAS ŠVENTES. 
Antradienis, Gniod. 14 d., 

Sv. Spiridionas. 
Trečiadienis, Gruod. 15 d., 

fcv. Kristina. 

SURINKTA $2,250. 
Gruodžio 12 cUWest Pull 

mane įvyko Lietuvos Gelbėji 
mo diena. Surinkta aukų $2, 
250. 

STOCKYARDŲ DARBININ 
KAI GRŪMOJA STREI

KU. 

Darbininkai susirinkime pa
kels protestą. 

Galvijų skerdyklų darbinin
kuose pakilęs abelnas nepasi
tenkinimas fe<leralio teisėjo 
Alsehuler nusprendimu, ku-
riuomi jis kai-kuriai darbinin
kų daliai pripažino bonusus, 
gi didumai nieko. Darbininkai 
buvo reikalavę nno $1.00 ligi 
$2.00 daugiau uždarbio kiek
vienam darbininkui kasdien. 

Hiandie skerdyklų darbini n-
kai turės masinį mitingą ir 
pakels protestą prieš teisėjo 
nusprendimą. 80 tūkstančių 
darbininku pareikalaus dau
giau .mokėti arba jio pames 
dirbę. 

Jei negelbės protestas, dar
bininkai per savo atstovus 
mėgins tarties su kompanijo
mis. Bet jei ir ta^ neduotu 
geistinų vaisių, streikas bus 
neišvengtinas. 

Teisėjas Alebuler žino apie 
darbininku nepasitenkinimą. 
Tad šiandie jis šankia pas sa
ve darbininkų ir kompanijų 
atstovus, flal mėi>in< atmainv-

» 

t\ savo nuosprendį. 

Washin£ton, C r. 13. — Že
mesniojo kongreso buto lyde
riai paskelbė, kad buto atsto
vai šįmet nesidžiaugs ilgomis 
šventėmis. 

Ateinantį ketvirtadienį bu
tas pertrauks darbus Kalė
doms. Bet po Kalėdų pirma
dienį atstovai ir vėl susirinks. 

Tas pat busią padaryta ir 
Naujais Metais. 

Norima pasiskubinti su 
darbais, surištais su šalies 
rekonstrukcija. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS AL
BANIJOJE. 

Rymas, O r. 13. — Pietinėj 
Albanijoj arm, dieną įvyko 
baisus žemės drebėjimas. Su
naikinta kuone visa Tepeleni 
sritis. Anot žinių, apie 200 
žmonių žuvo ir apie 15,000 ne
teko pastogės. Patsai Tepele
ni miestas sugriautas. 

Paskiau pranešta, jog vis 
dar girdimi požeminiai dundė
jimai. 

IŠ WEST SIDE. 

Ūpas atstovų abejose sesi
jose buvo geras. Delegatų an
troj sesijoj buvo 141. 

Greit bus^ paruoštas seimo 
protokolas, iš kurio bus gali
ma matyti, kas nuveikta Lab
darybės labui. 

Aptarus visus reikalus, pa
simelsta už didelį Labdary
bės darbuotoją, a." a. kun. P. 
B. Serafiną ir už visus miru
sius Labdarius. Seimas pasi
baigė U vai. vakare. 

Seimo Sekretorius. 

IŠ L. VYČIŲ CHICAGOS 
APS. ATLETŲ SUSI

RINKIMO. 

Lapkričio 27 d. draugija 
Aušros Vartų Šv. M. P. mote
rų ir merginų susirinkime nu
tarė surengti Lietuvos gynimo 
naudai nepaprastą vakarėlį 
bažnytinėj svet. Rengiamas 
vakarėlis bus netrukus. Tė-
mykite " D r a u g e " pakvieti
mą. 

ŠAUKIA ČIEPYTIES NUO 
RAUPŲ. 

Chicagos sveikumo komisi-
jonierins Dr. Rol>ertson šaukia 
gyventojus save ir vaikus ne
pyti nuo raupų. Nes raupais 
Bergam i ų ligoninėje yra jau 
16 ligonių. Čiepijima<is abso
liučiai apsaugoja nuo ligos. 

"FOREIGN TRADE FINAN 
CING CORPORATION". 

Tokiuo vardu Cbieagoje duo
ta pradžia kompanijai, kuri 
sudarys milijardo dolierių ka
pitalą ir atgaivins prekybą 
su Europa. Kompanija turės 
gražaus pelno ir pačiai Euro
pai pagelbės atsistoti ant ko
jų po buvusio karo. 

Kompanijos įkūrimu dau
giausia pasidarbavo žinomas 
buvęs šalies maisto adminis
tratorius Herbert Hoover. 

NUŽUDYTAS SALIUNININ 
KAS. 

Plėšikai užpuolė saliuną po 
num. 4408 So. Asbland Ave. 
ir nužudė saliuno savininką 
Jobn Budz. 

L. B. Scbulboff namuose, 
822 Grace gat,. probibicijiniai 
agentai atrado ir sukonfiska-
vo 1,008 butelių pirmosios rų-
lies degtinės, kurios vertė o-
santi $25,000. 

Gruodžio 4 <L L. Vyčiu 24 
kuopa savo paprastame susi
rinkime išklausius pranešimą 
atstovu, dalyvavusių R. Kat. 
Federacijos Cliiea^os apskri
čio susirinkime, užgyrė Kat. 
Fed. Cli. apskričio žygius rei
kale siūlomos viemvbės kata-
likų su socijalistais ir libera
lais aukų rinkime Lietuvos 
gynimui. ^ 

Moksleiviui Vaičiūnui, Lie
tuvoje, rašėjui veikalo "Švin
tant" , suaukota $10. Auka 
pasiusta pvr " V y č i o " redak
ciją. 

Gruodžio 5 d. šv. Kazimie
ro draugija turėjo savo prieš-
metinį susirinkimą. Petras 
Cibulskis, atstovas į Kat. Fe
deracijos Cb. apskritį ir jojo 
veikiančios komisijos narys, 
trumpai apibrėžė Federacijos 
veikimą ir paaiškino, kodėl 
K. Federacijos Cbi6agos aps
kritis, vardu Cliicago.s katali
kių atsisakė prisidėti prie so
či jaiistų su tautininkais su
daryto bloko. Nes pastarieji 
pirmon vieton pastatė reikala
vimą, kad Chicagos katalikai 
numarintų ligšiol taip pasek
mingai viekiančius Lietuvos 
labui Tautos Fondo, L. Rau
donojo Kryžiaus rėmėjų sky
rius. Po to Šv. Kazimiero 
draugijos susirinkimas vien
balsiai išnešė rezoliuciją,griež-
tai pasmerkiančią tokį bandy
mą griauti katalikų organi
zacijas ir užgyrė tame reikale 
atliktus Federacijos Cbicagos 
apskričio žygius. 

P. Cibulskis. 

Lapkričio 28 d. šv. Jurgio 
parapijos svetainėje L. Vyčių 
Chicagos Apskričio atletų 
skyrius laikė susirinkimą, 
kuriame įsirašė nauji nariai: 
Mureika, p. Sodemka, Radže-
vičia ir Mockus. 

Vyčių atletų skyrius turi 
daug pajiegų. Ateityje jis 
daug galės nuveikti spor
to srityje, nes prie jo priklau
so jau stiprus jaunimo 
raumenys, tik gaHa, kad dar 
ne visi. Chic. yra daug jau
nimo, kurie galėtų prisidėti 
prie atletų skyrio. Susirinki
mai būva pirmadienių ir ket
virtadienių vakarais. Įdomau
jantieji sportu, kviečiami at
silankyti. 

Šitame susirin. nutarta po 
Kalėdų įrengti vakarą ir tam 
tikslui išrinkta komisija. Be 
to svarstvta ir kaslink 
atletiškų rūbų ir kitų reikalin
gų atletams daigtų. Ūpas vi
sų narių yra pakilęs. 

Įdomaujančius sportu Vy
čius dar sykį kviečiame rašy 
ties atletų, skyriun. 

Korespondentas. 

J . Urbanavičius $2.00. 
Po 1 dol.: J . Šimkus, J . Ste-

panonis, P. Zubas, W. Russell, 
A. Petkus, P. Zesman, B. Ne-
nartonis, A. (Stankus, J . Jo
vaišas, A. Mikutaitė, P . Biti-
nienė. 

Smulkiais $6.60. 
Viso $79.60. 
Viso labo L. V. 4-ta kp. 

iki dabartiniam laikui surin
ko $809.60. Varomasi iki 
$1000. 
Kas dabar lenks 4-tą kuopa? 

L. Vyčių 4-ta kuopa. 

PRANEŠIMAS. i 
Moterų Sąjungos 4 kuopos priež-

metinis susirinkimas įvyks 14 d. 
šio m., 7:30 vai. vakare, Šv. My
kolo Ark. parap. svet. 

Susirinkimas^ yra svarbus, nes 
reikės aptarti kai-kurie svarbus 
reikalai. Prie to bus renkama 
nauja valdyba ateinantiems me
tams. Visos narės būtinai turit at
silankyti ir naujų narių atsiveskit. 

Valdyba. 

PIRMAS A. L. R. K, FEDE
RACIJOS CHICAGOS APS 

KRIčIO VAKARAS. 
* 

KANUOL* LIETUVAI. 

Nuteisto miriop žmogžudžio 
Gene Geary advokatai dar
buojasi išgelbėti jį nuo kartu
vių. 

IŠ LABDARYBĖS SEIMp. 

Aukos Lietuvos Vyčių 4-tos 
kuopos narių: 
Kun. Ig. Albavičius . . $102.00 
Kun.~J. J . Čužauskas . . 105.00 
•LE.Karosas (5000 (auk.)65.00 
Stasys J / Šimulis 25.00 
A. Benaitis 25.00 
K. Benaitė, 25.00 
J. Naujalis 21.00 
J. Cinikus 20.00 
L I!?k» 15.00 
V. Juodelis 15.00 
A. Petrulis 15.00 
M, Benaitė 11.00 

Po 10 do l : J . Macas, A. 
Jankauskas, A. Ruikis, A. 
Bislis, A. Bereckaitė, P. Bo-
sytė, Z. Bartkaitė, J . Baub-
kus, J . Baškauskas, K. Rim
kus, A. Burbaitė, D. ILapms-
k a < K. Meškis, V. Stankus, 
L. Vilkickas, M. Zizas, K. 
Raudonis, V. Vasiliunaitė. 

Po 5'doL: O. Sautelaitė, M. 
Bruožiutė, O. Cibulskiutė, E. 
Švenčiskaitė, T. Naumaitė, V. 
Staskunaitė, S. Mankartė, J . 
Grisius, O. Mockaitė, K. Pan-
sirna, P . Jančius, J . Šliažas, 
M. Skiriutė, M. Balsienė, M. 
Balsis, A. Petkutė, T. Bičiu-
sas, J . Januškaitė. 

Po 2 dol.: J . Savickaitė, O. 
Leskauskaitė, S. Zilingaitė, K. 
Apulskaitė, B. Pankauskienė. 

P o . l dol.: D. Šulckaitė, F. 
Butneraitė, M. Grėičiukė. 

Svečiai kitų kuopų: 
Po 1 dol.: Z. Mastauskaitė, 

E. Jovaišaitė, C. A. xCfaiibis. 
Įš Liet. Vyčių 4-tos kp. na-
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1 Pinigai,LaivakortesLietuvon Į 
| "SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI- | 

NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ f 30 DIENTJ. ' S 

I 
s 

I I Parduodame laivakortes 
E į Lietuvą ir iŠ Lietuvos. 
i 

Padarome legali skus do-
^ kumentus, dovernastis, 
= įgaliojimo aktus. 

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Wasbing-
tone. 

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

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais "kreipkitės pas 

4>AUL P. BALTUTIS and CO. 
1 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, "L I 
llllllllllllllllllll •IIIIIilrlIlIlIlIlIlIlIlIltflIltllIlIlIlIlIlIlIlIlIflIliflilllllillllllllfflllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIfflIIHIlIlIlIlIlIflIlIlIttlIllt 

Antra L. R. K. Lab. Sąjun-1 
gos seimo sesija prasidėjo rių .surinkta $730.00. 
pirmadieny, 8 valandą vaka
re, Dievo Apveizdos parapi
jos svetainėje, Cbicagp. 

Antroje sesijoje, kaip ir 
pirmoje, padaryta daug svar
bių nutarimų. Reikia tikėties, 
kad tie nutarimai prisidės 
prie greitesnio pastatymo PIRKITE KARO TAUPYMO 

ŽENKLELIUS (W. S. S.). I našlaičiams namo. 
/ 

L. Vyčių 4-tos kuopos prie-
teliai, kucie prisidėjo prie to 
prakilnaus darbo: 

Po 10 dol.: W. F . Zaulevi-
čius, L.^Deriinskis, F . Rada 
vičius, O. Šeštakauskaitė. 
• Po h dol.: M. Damanskas, 
V. Lebežinskas, P . Tiškėnas, 
J. Šenteris. . 

Pirmas A. L. R. K. Fede
racijos Chicagos apskričio va
karas bus Gruodžio 19 d., i. 
m . C. S. P. S. (School Hali) 
svetainėje, W. 48 ir Honore 
gatvių. Programa sudarys rim 
to tarinio koncertas, vaidini 
mas grąžo vaizdo "Sugryžo", 
prakalbos ir 100 metų senuko 
papasakojimas kaip tai seno
vėje Lietuvoje butą. 

federacijos vakarui bilietų 
išanksto galima gauti: 
. CICERO, ILL. šv. Antano 
parap. klebonijoj, 15 ir 49 Ct 
ir pas p. J. Mockų, 1301 So. 
50 Ot v ' 

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

DIEVO APVEI2TDOS PAR. 
klebonijoj ir pas Federacijos 
skyrio valdybą. 

NORTH SIDEJE. pas Fe. 
deracijos skyrio valdybą. 

BRIDGEPORTE. P. Baltu
čio krautuvėje, 90J W. 33rcL, 
Lietuvių Prekybos B-vės ofi
se, 3349 So. Halsted St. ir pas 
Federacijos skyrio valdyba. 

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

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

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

Rengimo Komisija. 
REIKALINGAS. 

Pardavėjas kuris yra žinomas tar
pe savu žmonių pardavinėti Texas 
alejaus žeme. Kostumleriai gaus 
"waranteed deed" anfr viaos žemes. 
Gali uždirbti gerus piningus teisingai 
ir parduoti savo draugams. 

Mes padėsime Jums ir uždarysime 
visus "deals" atsišaukite šiandieną. 

MR. GOLSOH 
Hoom 800 

20 Ea.Mt Jackson Blvd. Chicago. 
• 

DOMKKI/K MATJOSAITIEN* 
Paieško savo vyro Jono Matjošai-

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

Juozas Matjošaitis 
712 W. 17 Place Chicago, III. 

Paieškau dėdės Justino Prasaucko 
prieš didžiąją karė gyveno 827 Bank 
Street Waterburv, Conn., paskui nu
sipirko farmą, labar nežinau kur 
randasi. Jis pats arba kas kitas pra
neškite šiuo adresu: 

Kazimieras Lukošaitis 
20S4 Homer St. Chicago, UI. 
—, , -— . p , 

Paieškau gero ir teisingo vyro, ne-
jaunesnio kaip S 5 ar <0 metų Ir kad 
butų dirbęs ant didelių formų ir ži
notų gerai apie arklius ir mašinas 
ir kad butų • gerrs darbininkas ir 
mylėtų farmų gyvenimą. Darbas ant 
visada žiema ir vasarą geram vyrui 

Jeigu atsiras toks vyras lai atsi
šaukia šiuo adresų: 

Juozas Baranauskas 
R. F. D. 2 Madison. Wis. 

IŠ LIETUVOS:—Neužmirškite,savo mylimųjų tėvynėje! Tegul Kalėdų 
šventės būna jūsų tėvukams, broliams ir sesutėms linksmios! Siųskite jiems do-
vanas piningais, per: — 

N 

LITHUANIAN SALES 
(Lietuviu Prekybos Bendrovė) • 

3 2 4 9 S. Halsted St., Chicago, III. 
TELEFONAS YARDS 6 0 6 2 

- ' 

Musy kursas yra pigiausias. Piningai \ Lietuvą nueina į 20 dienų. Mugp^čekius išmai
no visur be klapato. Į Kauną važiuot piningų atsiimt nereikia, tie* pinmjjua pristatėme į 
artimiausią paetos stotį. 0 

Kaa nori pasidėt piningus į%JankąjLietuvoje ant procentą, mes patarnaujamt. 
Pas mus galima pirkti laivakortės, ir siųsti ] Lietuvą bakiaii dovana*: ir drapanai aau-

giai. Už pr1stat>,mą mes pilnai gvaralituojame, nes kiekvieną siuntinį įalurinam* nu«g agnies, 
vandens ir vagių. I 

. -

Šį Bendrovė kviečia visus kad pirktu jos akcijas (serus) ir dalintttri pekim. dtrai kai-
nuoja po $6.00. Kas ankščiau prisidės prie mųs tas daugiau pelnyn. 

Kurie važiuoja į Lietuvą, mes parūpiname pasportus ir kitu* rtikali&fua aakiMBantus ge
rai ir greitai. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i W ' 

. I 

įuose miestuose: 
v 

šiuose 

Musu ofisai yra js teigti šiuose miestuose: 1 u rime kelis šimtus savo agentų 
Boston 27, Mass. (414 W. Broadvvay) įvairiuose Amerikos miestuose. 

Home Office f • į,-į į: ^ ^ Ąi_Lt M « J « * 
Chicago, ffl. (3249 So. Halsted Str.) ^ o , e mu^ s k w randai 
Wilkes-Barre, Pa. (300 Savoy ^ f ^ T ^ S - "* £ ? * M°' 

70), Vilniuj (Didžioji gatvė 73), Ma
žeikiuose, Panavežyje, Skuode, liepojoj, 
Vabalninkuose, Šiauliuose ir Mauručioje. 

TTieatre Bldg.) 
New York City, N. Y. 

(498 Washington Str.) 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisaa DldmiestyJ 
29 So. JJ& Salle Street 

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

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt S t Tel. Ganai 2552 
Valandos: nuo 4 iki 6 po piet ir 

nuo 7 Iki 9 vakare 

• Tel. Randolph 2898 
\ 

ADVOKATAS 
A. A. SUKIS 
Ofisas vidurmiestyj 

ASSOCJIATION BLDG. 
19 So. La Salle St. 

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

Nedėliomis ofisas uždarytas. 
m m m • » • » » • » ' • » « • » • » » » » • • » • > • • 8C 

APŠVIETUS SAVAITE 
Rengiama 

Liet. Mot Dr-jos "APŠVIETA" 
I kurią {eina keletas nepaprastai svarbių ir naudingų aveikatos 

srytije paskaitų. 

Paskaitos j vyks sekančiose vietose: 

Gruodžio 13 d. (Panėd.) 1920 m. McKialey IMU* l i e t . Skaitys 
Dr. C. K. Cherrys. Tema: "Utirna Ligų Vartai". Gruodal6*14 d. 
(Utar.) p. / . Malinausko/svet. 184S So. Halsted Str. Dr. A. Montri-

Mas. Apie maistą. Gruodtio 16 d. (Ser.) M. Meldailo svet. 2242 W. 
2ard PI. Dr. C. K. Clierry **Ką Tėvai Turėtų l i n o t f apie vaikų 
Burnas ir Dantis" Taipgi Gruodžio 16 d. Liuosybės svet. (Nortli 
Side) 1822 Wabansia ave. kampas Girard Str. Skaitys Dr. S. Bie-
žis.—"Kodėl Įmonės taip Tankiai serga Amerikoje". Gruodžio 17 d. 
(Pėt.) Mildos svet. 2142 So. Halstod Str. Dr. S. Bic*U. "Namy 
Hygieiut". 

Pradžia visose vietose 7:S0 vai. vak. ?žaaga visur dykai. 

S. D. LACHAWICZ 
LDETUVYS GRABORIUS 

IPatarnauja laidotuvėse koplg-tausia. Rel 
kala meldžiu atsišaukti, o mano darbo 
busite užganėdinti. I 

2314 W. 2»rd PI. mncago, IU. 
Tel. Ganai 21t9 

Sveikata tai didžisuse turtas ir laimė gyvenime nes kas noriats 
sirgti — Nevienas ant kiek mes suprantame sveikatą ant tiek mes 
esame laimingi, nes žinant kaip apsisaugoti ligų apsisaugojam dau
gelio nelaimių. Taigi Liet. Mot. D*^ja "Apivieta/' ir deda aavo trusą 
prie kurio prisideda ir musy gerbiami Daktarai kad tuom žvilgsniu, 
patarnavus musy gerb. visuomenei. 

Gerbiama visuomenė, į visas viriminėtas paskaitas nuoširdžiai 
kviečiama skaitlingai atsilankyti. 

Koamlatja. 


