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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ŠIS—TAS APIE LIETUVIŲ 
IR LENKŲ KARUOMENES

BOLŠEVIKAI SAKO NETU 
RĮ REIKALO TAIKINTIES 

SU {LENKAIS.

KARDINOLAS OIBBONS 
SVEIKESNIS.Kas Valanda Laukiamas 

Fiume Kritimas .
Laikraštyj “Karys” štai kas 

rašoma:
Musų karuomenės ūpas ne

blogas, daug geresnis negu, 
pav., čia užpakalyje, Kaune. 
Nusiminusių visai nėra. Visi 
tikisi, kad mes bptinai nuga
lėsime.

Iš gerųjų musų kareivių pu
sių ypač reikia pažymėti, kad 
musų kareiviai labai gerai 
šaudo. Tai pripažįsta net Len
kų belaisviai. Pasirodo, kad 
visados kovoje Lietuviai pir
miausia išmuša Lenkų vadus 
-oficierus ir, apskritai, kovo
se visados esti Lenkų daugiau 
užmuštų ir sužeistų, nekaip 
Lietuvių.

Tiesiog reikia stebėties, kad 
taip greit musų kareiviai iš
moko taip gerai šaudyti. Gali
ma butų tų paaiškinti tik tuo, 
kad musų kareiviai daugiau
sia rimto ir šalto budo ir to
dėl šaudo atsargiai, neeikvo
dami bereikalo šovinių, kaip 
tai dalydavo bolševikai, o kar
tais ir Lenkai.
Kareiviams reikia laikraščių.

Iš visur musų karuomenėje 
girdima, kad Jsikura. G^niiųo 
Komitetas, kuris renka karoo- 
menei aųkų. Ir visuomenė, 
kaip girdėti, gausiai aukoja.
Bet k Urbonienėj tų aukų nema
tyti ir labai gaila. Nes aukos 
labjaus pakeltų musų karuome 
nės ūpų ir parodytų, kad vi
suomenė tų kareivių darbų 
brangina.

Dar ko trųksta musų ka
ruomenėje, tai laikraščių. Tai 
didžiausias musų trukumas, 
kad maža ateina laikraščių į 
frontų. Ir tie, kurie ateina, 
visados susivėlinę ir neduoda 
laiku teikiamų žinių. Reikė
tų, kad visuomenė ir tuo pa
sirūpintų, kad laikraščių atei
tų daugiau ir savo laiku.

Kaipgi su Lenkais?

Del musų priešų Lenkų, rei
kia pastebėti, kad jų karuo- 
nienėje labai įsigalėję plėši
mai ramių piliečių. Tų plėši
mų priežastis: iš •vienos pu
sės blogas kareivių aprūpini
mas kaip maistu, taip ir ap
vilkimu, iš kitos — tai, kad 
Lenkų karuomenėje nors drau 
smė ir didelėj* žiauri, bet plė
šti nėra griežtai draudžiama, 
bent už plėšimus nėra bau
džiama. O kai Žydus, tai ka- 
vveizdoje. Tr šie pastarieji ne 
reiviai plėšia net ofieierų aki- 
tiktai jų nž tai nebaudžia, bet 
dargi pagiria.

Kad išvengus dvarų plėši
mo, štabai įsikuria pažįstamų 
dvarininkų dvaruose ir, tokiuo 
buklu, apsaugo juos nuo plė
šimų.

Lenkai pešasi.

Be to dar Lenkai pešasi 
tarp savęs. Varšaviečiai eina 
tik prieš bolševikus. Neradę 
jų Lietuvoje, atsisako kariau
ti. Ir todėl dažnai susikauja 
sn Lietuvos Lenkais. Kariais 
pasitaiko net -tikrų mūšių,

nesenai įvyko su 10 Lenkijo«

TRIESTE. — Fiume mies
tas bombarduojamas nuo juros 
ir sausžemio. Yra žinių, kad 
patsai d’Annunzio lengvai su
žeistas.

Po Naujų Metų gryaiųs i Bal 
timore. COPENHAGEN, Gr. 28. — 

Iš Varšayos čia pranešta, kad 
bolševikų-Lenkų taikos tary
bos Rygoje visai pertrauktos.

Bolševikų delegacijos pirmi
ninkas Adolph Joffe pareiškė, 
jog Rūšiuos iuternacijonalė pa
dėtis taip gera, kad bolševi
kams nesą, reikalo toliau tar
ties su Lenkais.

Baltimore, Md., G r. 28. — Iš 
Unions Mills, Md., pranešta, 
kad Jo Eminencija kardino
las Gibbons vakar ‘ jautęsis 
sveikesnis. Jo gydytojas, šo
ko, kad kardinolas tiek stip
inėjęs, jog esama vilties, kad 
tuojaus po Naujų Metų sugry- 
šiųs BaltirĄorėn.

Annunzio Legijonai Atsimeta 
Miestan LONDONAS. — Kalėdų 

šventėmis Airijoje žuvo 16 
žmonių įvairiuose Airių susi
rėmimuose su policija ir ka 
ruomene.

GELEŽINĖ RINKĖ SMAR 
KIAI VERŽIAMA.

GRAIKŲ KARALIUS KE 
LIAUS FRONTAN.

Fiume puolama nuo juros ir 
sausžemio.

Sausio 8 sušaukiamas parla 
mentas. LONDONAS. — Areštuotas 

kun. Philip Hickey (turbut, 
Dubline), kuomet .jis savo ko
plyčioje klausė žmonių išpa
žinties.

SAN DOMINGO GAVO 
VYVALDĄ. ARŲ PROFESORIUS 

AUSTAS SUNKIEMS 
DARBAMS.

Londonas, G r. 28. — čia 
gauta žinių, kad Italijos vy
ri ausybės fearuomenė - paleng- 
va, bet tikrai savo geležinę 
linkę aplink Fiume vis smar
kiau veržta. D’ĄįfennzioJegi- 
joninkai vnetond^gbe mušiu 
pasitraukia ant jHpsto. Gal 
'mėgins ginties paraame urtes-

Atėnai, Graikija, G r. 28. — 
Karalius Konstantinas delega
cijai iš provincijų pranešė, jog 
jis būtinai turįs keliauti ka
ro frantam Jis kasdien gauna 
šimtus telegramų su pasveiki
nimais iš visų Graikijos kam-

Washington, Gr. 28. — Suv.
Valstijų vyriausybė iš Sau 
Domingo respublikos atšaukia 
visas savo militarines spėkas 
ir tai šaliai duoda savyvaklų. valdžia,
Užims gerokai laiko, kol res- teto fįiosofijo? 
publika atsistos ant savo ko- rjas universit 
jų ir pasitvarkys visus rei- įgguidinėjo p 
kalus. «

CHICAGO. — Du plėšiku 
praeitą, naktį užpuolė ir labai 
apdaužė ir apiplėšė laukiantį 
gatvekario ties Clark ir Cen 
ter gat. 22-os wardos alder- 
maną Klein.

NEW YORK. — Deportuo
jamas iš Suv. Valstijų Rusi
jos bolševikų valdžios agen
tas Martens pranešė, kad jis 
Iškeliausiąs iš čia Sausio 3 d.

Tariasi su broliu.

Kųraliu s kasdien pietauja 
su broliu Nikalojum, kurs 
skaitosi kaipir koks diplomą- 
tūlis karaliaus patarėjas. Abu
du kasdien diskusuoja 'apie 
mirijadus įvairių smulkmenų, 
paUiuičių..šalb^ valdymų ir 
užrubežinę politikų.

Konstantinas formuluoja 
kalbų, kurių turės pasakyti 
atidarius parlamentų Sausiu 
8 d.

Visi ministerių kabineto na
riai apdovanoti Atpirkėjo krv 
žiais.

geny; Ua vi gliti 
imis mėjusi į 
gpifi^įRlamda 
( itrįtfdias.

KUO juros ir

Anot žinių, 
kamornenė vie 
priemiesčius 
laukiamas Fini

teisino
metuPERDAUG PINIGŲ REIKTŲ 

KAREIVIŲ BONUSAMS.

Atakuoj; Washington, Gr. 28. — Se
nato finansinis komitetas iš-’ 
klausinėjo pinigyno sekreto
riaus Haustou kareiviams bo- 
nusų lauksime.

Sulig sekretoriaus, bonu- 
sams rėiktų turėti apie $2,300,- 
000,000. Tad reikštų naujus gv 
ventojams nepaprastas mokes
tis.

Sakė, kad vyriausybė nesu
tinkanti užkrauti ant žmonių 
naujas mokestis ir todėl bo- 
nusų klausimas turįs būt pa
liktas be nieko.

NEBUSIĄ ŠĮMET INFLU 
ENZOST EPIDEMIJOS.

saus: Vienna, G r. 28. — Nerimau
ja geležinkeliečiai pietinėj Au
strijoj. Kas valanda gali pa
kilti streikas. Vyriausybė 
jiems buvo pažadėjusi papi
ginti pragyvenimų. Bet tas ne
padaryta, kad taip, tai į tai 
norima atsakyti streiku.

Vakar paskelbta, kad prieš 
Fiume sutartinai veikia juros 
ii- sausžemio stfėkoš. Karo lai
vai lAįioa visUpjhš avanpos- 
tus, vls^ arčiam paties uosto.

Ir skubėt i niausiąs dulkta.-, 
kad nei v i enu i, iraOK tuifcjae- 
sutinkami pa si pj^ĮįdglmaU^

Vyriausyb«jĮBHHmnenei ir 
karo laivynui be rei-*
kalo nešapdytį^Į-* ^Annunzio 
legijoniūk'us. Ginklus pavarto
ti tik būtinam reikme.

Atstovas susirūpinęs.

Iš Rymo telegrafuojama, 
kad tenai lakūno d’Annunzio 
atstovas labai susirūpinęs 
“Quarnero regenturos” liki
mu. Kelinta diena jis neturi 
iš ten jokių žinių.
. Atstovas sakosi neturįs vil- 

tttųĄ kad jo “valstybė” išsi- 
.gęlbėti iš to Italijos vyriau
sybės puolimo. Nes d’Annun
zio turi mažai kareivių. Kad 
tuo tarpu Italija prieš jį pa
siuntė net 20,000 kareivių. 
Prieš tokias spėkas pasilaikv- 
mas negalimas, sako-atstovas 
Gdenigo.

Bet, pažymi jis, jei Fiume 
kris, tai kritimas visgi bus 
garbingas.
Nacijonalistų demonstracijos.

Ryme ir kitur Italai d’A
nnunzio šalininkai (nacijona- 
listai) buvo mėginę sukelti 
demonstracijas prieš Italijos 
vyriausybę.

Bet kaip vienur, taip kitur 
(lemoostracijos nepavyko. 1 >e- 
ntonstrantai visur susidūrė su 

istipriu policijos ir kareivių pn- 
Urfprešįnimu. Demonstracijos 
Įatiriuddytos. '

Washington, G r. 28. — Vi
suomenės sveikatingumo pa
dėties ofisas paskelbė, kad šį
met Suv. Valstijose neapsjrei
ksiant! influenzos epidemija

OĄL AMERIKA SU ISPANI 
JA PRADĖS PREKYBĄ.

Pranešta, kad'Ispanija puikus 
laukas prekybai. AREŠTUOTA 400 KAREI

VIŲ, JURININKŲ IR 
CIVILIŲ.

ŽUDYMAI VILNIŲ
San Francisco, Cal., G r. 28.

“Barbarv Coast” distrikte 
vienoj salėj peiliais suraižyta 
du jurininku. Po to nuotikio 
veikiai prešais salę susirinko 
minia kareivių, jurininkų ir ci
vilių. Pakilo muštynės.

Pašaukta atsarginė policija. 
Suareštuota 400 kareivių, ju
rininkų ir civilių, dalyvavu
sių muštynėse.

ŽUDYNĖS TAIKOS TARY 
BOSE.

Budapeštas, G r. 28. — Bul
garijos sostinėje Sofijoje Bul- 
garų-Serbų komisija vedė ta
rybas rubejių nustatymo klau
sime. Tarybų metu vienas 
Bulgaras delegatas pulkinin
kas išsitraukė revolverį ir nu
žudė Serbų generolų, kurs pir
mininkavo tarybose. Ir pulki
ninkas po to tuojaus pasida
rė galų.

VOKIETIJOS ARMIJA SU
SIAURINTA LIGI 100,000.

Berlynas, Gr. 28. — Oia <£ 
ficijaliai paskelbta, kad pa
gal padarytos, sutarties sn tal
kininkais, Vokietijos nuola
tinė armija sumažinama ligi 
100,000 vyrų. £ _ r

ijeagos policijos viršinin- 
Ąnrų džianitorini paskyrė 
■^nusprendė, džia- ORAS. ~ 

1 gražus aras 
J tpm£er<1t n ra.

Šiandie ir
palengva
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Dovana.
Turtingas Kaukazo žibalo 

šaltini!} savininkas Nobel pa
liko didelį kapitalą. Jo nuo
šimčiai išneša du šimtu tūks
tančių frankų kas metai. Vie 
nas šimtas tūkstančių skiria
mas yra dovanoti tam, kuris 
tais metais daugiausiai pasi
darbavo taikos reikalais, ki
tas šimtas tūkstančių moksli 

pinkui gamtininkui už stam- 
įsią darbą, gamtos mokslų 
tije. Norvegijos ''parlamen 
balsuoja kam turi tekti tos 
anos.

Paikos dovana didžiojo 
ro metu liko niekam nepri-

Bta per du metu. Šįmet ją 
io dviem asmenim Pran 
šonui Bourgeos ir Aine- 

i prezidentui Woodrow
5ui.

i ištarmė 'labai nepatiko 
5iui grafui Rewentlow. 
ilčiai sako, kad dovanos 

Įtos žmonėms, kuriuodu 
nesustiprino taikos pa-

kaip Rewentlow. Nėra abejo
nės, kad Nobelio dovana ten
tą ne užsipelniusiems, ir ne
tenka užsipelniusiems. Tat reiš 
čia, kad ji yra partyviškumo 
valdžioje. Čia nesvarbu įvar
dyti tą partyviškumą, ar tai 
jus Norvegijos protestantiš
kas fanatizmas, ar tai bus 
masonerijos laisvamaniškas 
kerštas.

Užtenka to, kad Nobelio do
vana nėra bešališkas nuo
pelnų pripažinimas. Paliovusi 
būti bešališku nuopelnų pri
pažinimu Nobelio dovana pa
silieka dideiliu pinigų pluoštu. 
Tai ir viskas.

Viduramži je pasižymėjusį 
savo šalies poetą Italai vesda
vo Ryme ant Kapitolio kal
no ir dėdavo dainiui ant gal
vos liauro medžio dvi surišti 
sakeli su žaliais lapais. Ta do
vana būdavo pigi; bet ji tek
davo tiktai tokiems, kaip Tor- 
quato Tasso, kaip Dante A- 
lighieri. Tai buvo ištiesų do
vana. Dovanos brangumas y- 
ra teisybė. Pinigų pluošto di
dumas nebrangus tiems, kurie 
dirba pasaulio taikai ir moks
lo pirmyneigai.

Tegul Nobelio dovanomis 
džiaugiasi nuodingųjų dųjų 
išradėjai. Tikriesiems civili
zacijos veikėjams vis reikės 
tenkintis žaliuojančių lapų 
vainiku, nors įr tas tankiau
siai tenka tiktai plikam kiau
šui gulinčiam kapinėse.

Svaigalai — Nuodai.

Bourgeos yra Tautų Sąjun
gos Tarybos pirmininkas. Bet 
ta/Sąjunga, ypač jos taryba, 
deda visas pastangas, kad tik 
nesiliautų karas Europos ry
tuose. Iš to nuolat kyla viso
kios jiegos prieš bolševikus ir 
neduoda Rusijai nurimti. Są
junga visokias neteisybes da
ro Vokietijai, suprasdama, 
kad iš to taip-gi nebus taikos. 
Sąjdnga taip-gi paremia begė
diškus Lenkijos užpuolimus 
ant'Lietuvos, lyg tyčia pažy
mėdama, kad melas buvo vi
los tos šnekos apie teisės vieš
patavimą ant jiegos.

Wilsoną ir patys Amerikie
čiai pajuokia. Jei ne jis, tai 
iandien jau butų Amerikos 

ka su Vokietija, o dabar tos 
ikos nėra. Atidedant į šalį 

__ ulingus partijų priekaiš
tus, vis-gi dar lieka, kad Wil 

1920 m. atsižadėjo ką
1918 m. sakęs apie ma

žų^ tautų laisvę. Norvegijos, 
inaŽol Karalijos, parlamentas 
už ta lai. jam pripažino statu 
biausią taikos dovaną. Ištiesų 
tat nelengva suprasti.

Rewentlow sako, kad nerei
kia nei notėti suprasti. Nobe
lis paliko dpvanas masonams. 
Taikos reikalams pasidarbavo 
ne masonai. Tai priseina duo
ti dovanas ne- taikos veikė
jams bile žymiems masonams. 

•Z 1
Ta Rewentlowo mintis vieto- 

niis gali išrodytiA visai netoli 
tiesos ypač dėlto, oid daugiau
siai pasidarbavęs bukos rei 
kalams ne vien šįmek bet visu 
lutro Įnikti, Renediktaį X\ 
tos dovanos negavo.

Bet mes taip toli •Risime,

"■z'

Lietuvių, Rusų ir Lenkų Santikiai.
(Pabaiga)

Lenkams pasitraukus savai
me išnyko demarkacijos lini
ja. Lietuva nevarė Lenkų nuo 
jos gerbdama talkininkų pa
tarmę. Bet Ldfikams pabėgus 
Lietuva turėjo rūpintis tomis 
savo žemėmis.

Jeigu Lietuva nepripažintų 
tos demarkacijos linijos, tai 
niekas negalėtų kaltinti Lie
tuvos, nes linija tapo sudaryta 
Lietuvos nesiklausiant, Lietu
va nekuomet jos nepripažino. 
Jeigu Lietuva bet-gi tą liniją 
gerbė prieš Lenkams pasi
trauksiant, tai už tatąi Lenkai 
negali kaltinti Lietuvos ir ne
gali norėti, kad Lietuva atsi
žadėtų savo žemės plotų tik 
dėlto, kad kas jų geidžia.

“Bešvintant 2 Rugsėjo, bū
relis Lenkijos raitelių, kuris 
buvo užėmęs Seinus, tapo Lie
tuvių užpultas ir atsitraukė 
palikęs keturis nukautus. Pa
skui Lietuvos armija užpuolė 
Suvalkus ir paslinko iki Au- 
gustavui,uors karas nebuvo ap 
garsintas.” Taip telegrafuoja 
Sapiega Tautų Sąjungos Tary
bos sekretoriui.

Dalyki} nežinančiam skaity
tojui Lietuvių apsėjimas išro
do bjaurus, bet išmanančiam 
užeina klausimas, iš kur Len
ki} raiteliai atsirado Seinuo
se ?

Pasirodo, kad Lenkai, išsi
gelbėję nuo bolševikų, užpuo
lė Lietuvos karuomenę stovė-

Pimi prohibicijos Suv. Val-! jusią tėvynės pakraščiuose
stijose visokios rųšies svaiga
lai nesiskaitė staigiai veikian
tieji nuodai. Kas juos mylė
davo ii- perdažnai ragaudayo, 
tasai ne staiga, bet išpalengva 
nąodijosi. Buvo taip todet, 
kad svaigalams pagaminti al
koholį prižiūrėdavo vyriausy
bės paskirti chemikai ir kiti 
ekspertai-žinunai. Vyriausybė 
iš padirbdinto alkoholio pel
nydavosi — imdavo mokes
čius. Tad ir prižiūrėdavo, kad 
tasai skaistus skystimas butų 
paduotas žmonėms be jokių 
staiga veikiančių nuodų.

Paskelbus prohibiciją dau
gelis žinomų patys pradėjo 
dirbdinti alkoholį. Jį pasida
ro iš cukraus, iš razinkų arba 
iš kitokių kokių pamazgų ar 
avų. Tam tikslui turi intaisus. 

Nors šiandie toksai svaigalų 
dirbimas, kadir pačiam sau, 
yra aštriai uždraustas, bet ar
gi vyriausybės agentai gali tai 
visa patirti ir prasižengian
čius išgaudyti.

Suprantamas daiktas, kad iš 
visokių substitutų žmonės dir- 
idami svaigalus nei nežino, 
cą jie padirba. Kartais iš to 
paties nekalto cukraus gali būt 
padaryti kuoaštriausi nuodai 
ir paduoti žmonėms, kad išgė
rę greičiau galą gautų. Vie
niems pavyksta pasidirbdinti 
svaigalus su maža dalimi vei
kiančių nuodų, kaip butą se
novėje. Kiti pasidaro tikrųjų 
nuodų.

Todėl šiandie mylintieji tuos 
namie padirbtus svaigalus 
nuo jų vartojimo dažnai ap
anka. Kitus pagauna nepagy
domos ligos. Kiti pablųsta. Gi 
silpno organizmo žmonės daž
niausia atsiduria į kapus.

Yra žinoma, kad daugelis 
ir Lietuviu* svaigalus dirbasi 
ir nuodijasi. Tarytum, be jų 
negalėtų apsieiti arba gyventi. 
Laikas paliauti tai darius. 
Nes bjaurus daiktas sužiniai 
pakirsti savo gyvybės šaknis.

Missonri valstijoje gyvena 
daug juodų žmonių. Tenai 
jiems yra intaisytos atskirios

pas Augustavą Suvalkijoje 30 
Rugpjūčio 1920 m. po pietų. 
Pats p. Sapiega pasako: “Ke
li Lietuvos karuomenės bū
riai, kurie tapo nuginkluoti, 
tapo susyk paleisti ir ginklai 
jiems grąžinti” (Quelques de- 
tacliements lithuaniens qui 
furent dėšarmės ont ėtė inunė- 
diatement remis en libertė 
avec leurs armes). Lenkų mi
nistras neprideda, kad tas Lie
tuvos kareivių nuginklavimas 
įvyko Lietuvos žemėje pas 
Augustavą, kad jis įvyko Len
kams iš pasalų užpuolus Lie
tuva be karo apgarsinimo 30 
Rugpjūčio 1920 m., t. y. Ketu
riomis dienomis prieš kovą 
Seinuose.

Per tas keturias dienas Lie
tuvos karuomenė nuolatai trau 
kėši atgal, vis rengdama ko
vų, kadangi karas nebuvo ap
garsintas, o Lenkai briovėsi gi
lyn į Lietuvą. Jiems atsidu- 
rus netoli Kalvarijos Lietuva 
pasipriešino ir ėmė varyti Len
kus atgal. Bevarant pasidarė 
ir Seinų kova, ir. Suvalkų už
puolimas ir nuėjimas iki Au- 
gustavui.

Norint galima kaltinti Lie
tuvos armiją ir valdžią, bet ne 
už pradėjimą karo be apgar
sinimo, tik už perilgą apsilei

dimą Lenkais. Reikėjo nesi
duoti nuginkluoti pas Augus
tavą, reikėjo sumušti Lenkus 
kaip tik jie pasirodė Suvalki
joje.

Susidėjimas su bolševikais.

Tą apkaltinimą Lenkai labai 
mėgdavo mėtyti ant Lietuvių 
kol patys nepradėjo susitarti 
su bolševikais prieš vakarų 
Europą. Ypač generolas Ro- 
zwadowski’s, Lenkų didžiojo 
stabo, viršininkas, skundėsi 
Anglų Misijos viršininkui ant 
Lietuvių, rašydamas, kad pul
kininkas Mackiewicz, būdamas 
Kaune, oficijaliai patyrė, jog 
bolševikai pulkais einą iš Prū
sų per Lietuvą į Rusiją, ir buk' 
Prancūzų Misija Lietuvoje to
kių perėjusų suskaičiusi apie 
10,000 Augustavo ruože. 
Skaitytojai matė, kad Lenkai 

Augusfavą savinasi, sakyda
mi, kad tai jųjų miestas. Jei
gu tat butų per Augustavu 
perėję bolševikai, tai už per
leidimą butų kalti Lenkai, ne 
Lietuviai.

Lenkai į savo nedorą ir ne
protingą apkaltinimą bando į- 
velti Prancūzijos Misiją, įsa
kydami, buk iš jos turį žinių, 
kad 10,000 bolševikų perėjo 
per Augustavą. Profesorius 
Voldemaras kreipėsi prie tos 
misijos viršininko pulkininko 
Reboul. Tas atsakė neturys už 
ką peikti Lietuvos valdžią.

Bet papeikimo neišvengia p. 
Mackiewicz. Tas Lietuvos iš- 
sižadėjėlis atvažiavo jos priešų 
įgaliotas į Kauną tartis su 
Lietuvos valdžia, o tuomtarpu 
užsiėmė šnipinėjimais ir Len
ininis teikė melagingų žinių a- 
pie Lietuvą.

Užgindama išpustas' skait
lines, atremdama neprotingus 
priekaištus . Lietuvos valdžia 
nesako, kad visai neperėjo 
bolševikų iš Prūsijos į Rusiją 
per Lietuvą. Perėjimų buvo, 
bet ne tiek daug. Perėjimų 
buvo netik iš Prūsijos, bet ir 
iš Lenkijos.* Dviem šalim ka
riaujant pasitaiko, kad vienos 
kareiviai pameta ginklus ir pa
bėga į nekariaujančią šalį. 
Kartais ir belaisviai ištrūksta 
iš tų vietų, kur laikomi. Jie 
taip-gi bėga į nekariaujančią 
šalį. Tokius beginklius karei
vius neutralės šalys nesuima 
ir negrąžina jų iš kur atėję. 
Jei jie neutralėje šalije apsei- 
na gražiai, tai juos leidžia 
liktis. Jei jie apseina neperge
riausiai, tai neutralės šalies 
valdžia jiems liepia išsikraus
tyti kur jie nori. Tuos tarptau
tinės teisės įstatus generolas 
Rozwadowski turėtų ir galėtų 
žinoti.

Bolševikai pabėgę iš Prūsų 
ir Lenkijos, atsprudę į Lietu
vą, buvo negeistini svečiai. 
Dėlto Lietuvos valdžia juos 
kviesdavo iškeliauti. .Tu didt-

vieniems juodiems žmonėms. 
Ligoninės viršininku yra Dr. 
Tompkins, baltas žmogus Jis 
sako, kad per praeitus šešis 
menesius ligoninėn pristatyta 
tiek pabludusių ir apakusių 
juodųjų, kiek to nebuvę per 
dvyliką metų. Ir tai vis 
vartojimo namie dirbtų 
gal’P t

Dr. Tompkins sako: 
“Šviežiai iš komų (kukuru 

zų) padalyta degtinė yra pa
vojingiausias gėralas. Ats
kiesto iš kornų padaryto al
koholio žmogus išgėręs vei
kiai pablųsta ir sunkus daik
tas pagydyti.”

Bet kam reikalingi nurodi-

Lenkams, paskui išilgai Sa- 
pockynės kanalo per Retnyčią 
į pietus nuo Varėnos, paskui 
penkiais kilometrais atstu į 
vakarus nuo geležinkelio Va-, 
rėna, Vilnius, Dvinskas, taip, Į 
kad Lenkai galėtų naudotis 
tuo geležinkeliu. Vilnius taip-. 
gi lieka Ijenkanis. Linija ei-; 
nanti penkiais kilometrais nuo Į 
geležinkelio siekia Kozačizną., 
Demarkacijos linija toliau nuo) 
KozaČiznos bus nutiesta vė
liau.” Tai yra pulkininko Re
boul žodžiai rašyti Prancūzi
jos vardu Lietuvos valdžiai 18 
Birželio 1919 m.

lė dauguma keliaudavo j 
Rusiją. «

Demarkacijos Linijos.

Prie rašto apginančio Lietu
vą nuo Lenkų ųielo Voldema
ras prideda dar raštelį apie 
demarkacijos linijas.

Kai ji tik Lenkai užėmė Vil- 
s'al 1 nių per Velykas 1919 m. Lie

tuvos Misija protestavo ir mel
dė talkininkų padaryti demar
kacijos liniją tarp Lenku ir 
Bietuuių. Bet Augščiausioji 
talkininką Taryba nesiskubi-

Nors ta linija buvo labai 
kenksminga Lietuvai, bet Lie
tuva padėkojo 25 Birželio 
1919 m.

Lenkai tą liniją laužė nuola
tai. Voldemaras sako, kad ne
buvo nei vienos dienos, kad jie 
butų ją pagerbę. Apie 10 Lie
pos jie užėmė Merkinę, Varė
ną,Butrimonis, Stakliškį, Jiez
ną, Širvintus. 10 Liepos Lietu
va protestavo Paryžiuje tele
gramų, 12 Liepos laišku. Fo- 
chas liepė Lenkams grįžti už 
demarkacijos linijos,bet jie ne
paklausė.

Po to talkininkai daro naują 
demarkacijos liniją. Ji Len
kams palieka Suvalkų, Au- 
'gustavo apskričius visai ir 
dalį Seinų apskričio ilgai upės 
Černagančos, paskui Nemunu 
iki Merkinei, kuri palikta 
Lietuviams; paskui išilgai 
geležinkelio jau ne 5, o 12 ki
lometrų į vakarus nuo jo.

Lenkai laužė ir tą liniją. Jie 
sakė, kad Augščiausioji talki
ninkų Taryba (Le Conseil Su- 
preme) 8 Gruodžio 1919 pada
riusi naują demarkacijos lini
ją. Bet Lietuva negavo nieko 
apie tai žinoti, nei kokis laik
raštis to nepaskelbė. Todėl 
Lietuva tos trečiosios linijos 
nežino nei nepripažįsta.

Anglija taip-gi gavo žinoti 
tiktai antrąją demarkacijos li
niją, kurią generolas Foch 
pranešė Anglijos generolui 
Henrys 27 Liepos.

Į mėnesį po to Lenkai ją 
sulaužė užimdami Seinus, pas
kui Turmantus. Lietuvos val
džia protestavo 8 Rugsėjo 
1919 m., bet nieko nepešė. 
Trečią laužymą ištyrė ir pri
pažino Anglesea — Sandels, 
Anglų militarės Misijos na
rys 15 kovo 1920 m.

Žmonės, kurie tyčiojosi iš 
teisybės ir teisės tiesdami taip 
vadinamąsias demarkacijos 
linijas sulig Lenkijos užgaidų, 
toli pralenkė Vokietijos kaize
rį tarptautinėmis nedorybė
mis. Pirma reikia proto atsiža
dėti, paskui gali tikėti, kad jie 
rupįsis įgyvendinti tarptauti
nę teisybę.
Dar apie Voldemaro Veikalą.

Išdėstę paskutinio reikalo! 
turinį turime pažymėti, kad 
jis nors netaip gražiai atspau
sdintas kaip La Lithuanie et 
la Pologne, liet rūpestingai ii 
gerai. Prancūziškoji kalba yra 
visai gera.

Pastebėjome 
smulkių klaidų 
Gieclianowski,
Ciechanowski,

tiktai. porą |
P. 5 parašyta 
kur reikia 

Lenkijos pa-

nėjimai į Missouri valstiją, 
nuo baltų jų viešosios įstaigos, i Visur žmonės žudosi tais nuo- 

Kansas City yra ligoninė dnis. O juk neturėti] taip būt.

no. Tiktai per neaugsią savo 
valdininką p. Reboul 18 Bir
želio 1919 m. Prancūzija pra
nešė Lietuvai, jog deniuikaci- 
jos linija nustatyta šitokia.

“Tiesi linija nuo Lyckoiki 
Augustavo skersai per Prūsi
jos ribą. Augustavas lieka

siuntinio Anglijoje pavardė. 
Sakinije “La zone du sud avec 
les .centres Svientsiany” (p. 
13), reikia “La zone du nord 
avec le centre Svientsiany.” 
Ta spaustuvės klaida gailina 
prasmę. Kaivedoriai (p. 27) 
reikia Kaišadaris. Kam pir
miausiai rupi mintis ir turi
nys, tam sunku susekti smul
kias raidžių paklaidas.

Trumpai sakant Voldemaras 
gėrai tarnauja Lietuvai dar
bu, Ii erz i u vi u ir plunksna.

u

Tik ką gautos Knygos 
iš Lietuvos

Senovės Istorija 
Vidurinių Amžių Istorija 
Žmogus ir žmonių giminė 
Jėzus Kristus — Dievas 
Vyskupas Antanas Baranauskas 
Apie Dūšią
Ugniakalniai ir žemės drebėjimai 
Apie žmogaus sutvėrimą 
Pasaulio pradžią 
Žemės turtai 
Jurose
Bažnyčia ir Kultūra 
Apologetika 
Lietuvos Atgijimas 
Apie Orą.

Kiekvienos šių knygelių kaina 25c.
• (skyrium po vieną neparsiduoda)

Krikščionis Žydų Talmude .................... .............. 50c.
Lietuvių Kalbos Sintaksė ...................................... 75c.

Tikybinio Turinio.

Jėzaus Kristaus Gyvenimas ................................... 60c.
Šventųjų Musų Globėjų Gyvenimas .................... 50c.
Jėzaus Kryžius — Verkiančių Paguoda...................60c.
Trijų Dienų Rekolekcijos ...................................... 40c.
Betlejaus Balsai (Kalėdų giesmės su gaidomis) .. 25c.
Keturios Evangelijos vienoje................................    65c.
Dvasia Šv. Pranciškaus Salezo I ir II knyga .. $1.25

“DRAUGO” KNYGYNAS.

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

Jūsų Akįs
Ar jos raudo

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

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

Pasiteiraukite pas 
mane uždyką

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

Nelaukite —- atsišau
kite šiandien

*Tą dalyką neatidėliokite. Juo 
greičiau pradėsite gydymą, tuo 
greičiau pasveiksite. Jūsų akis 
pačios nepasveiks, bet jos daro
si vis blogesnės. Tam tikras gy
dymas, ir tam tikri akiniai Išgy
dys jusi, akis jeigu tiktai pada
rysite J laiką. Ateikite šiandien 
pasimatyti su manim. Išegza- 
mlnuosiu dykai.

ūr.F.O.Carter
Specialistas Akių, Nosies 

ir Gerklės Ligų.
120 S. State St.. 2 augštas 

Chicago. III.
Vai.: n iki 6; Nedėl. 10 iki 12 

Vienas duris j šiaurę nuo
Falr Krautuvės

PIRKITE

WAR SAVINOS STAMPS 
l3SU£n EY THE

UNITED STATES 
GOVERNMENT

V

PRANEŠIMAS i
Dr. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Perkelia ofisą | People Teatrą 

1616 W. 47th St. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 8 Iki 8 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Res. 2014 VV. 43rd Street.

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKlnley 263

Dr.
1900

Valandos:

j V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

i, Į Ofisas DldmlestyJ:
I 29 South La Šalie Street
| Kambaris 324
I Telefonas: Central 6300

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

J. P. WAITCHES 
LAWYER

LIETUVIS ADVOKATAS
Vai. rytais 8 

Nedėliomis
11, vak. 6 iki 9} 
11 iki 1.

p500 8. Ashland Avė. Chicago, RLJ 
Phone Yards 1083

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oflsaa Ir Gyvenimo vieta 

8252 South Halsted Street 
Ant vlrHana Vnlvrrml State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 0 vak. 

Nedėliomis nuo 10 Iki A. 
Trtrfonm. Vardu !M4

Phone Canal 2S7

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1R21 So. Halsted Street

Valandos: 10 Iki 12 ryto: 1 Iki 4 
po piet. 8 Iki 9 vakare.

Tel. Yards 6668 Drover S44R

Dr. V. A. SZYMKEVIOZ
Lietuvis Gydytojas, Chirurgu Ir 

Akušeras.
8203 S. Halsted St. Chicago.

Valandos: 10—12 Iš ryto 1—2 Ir 

fi S viiksC Ned 10- 12 ryto.

a-
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• CICERO. ILL.

Iškilmingos Pirmos Mišios.

• Kunigas Antanas Martinkus 
liko įšventintas į kunigus 
Gruodžio 18 d. d o Malonybės 
arkivysk. J. Mundelein, Šv. 
Vardo katedroje.

Gruodžio 19 d. celebravo pir
mąsias šv. mišias Švento An
tano bažnyčioje, Cicero, III.

Nors paprastai ciceriečiai1 
skaitlingai susirenka į Dievo 
namus, bet šį kartę, prisirinko 
daugiau negu paprastai ir kar
tu parodė savo meilę bei užuo
jautą naujai įšventintam ku
nigui ir savo draugui, nes 
kun. Martinkus parvažiuoda
mas /į atostogas darbuodavos 

kiu su kitais parapijonais 
pijos naudai.

Apie 10:30 suskambėjo pa
rapijos varpas, šaukiantis 
žmones į bažnyčią. Po valan
dėlės ir priėjo žmonių pilna 
bažnyčia, o paskui pasirodė 
baltuose rūbuose būrys mo
kyklos mergaičių laikančių gė
les rankose. Įnėjusios bažny
čion sustojo šalimais padary
damos primicijantui taką. Pri- 
micijantas pasirodė lydimas 
kitų kunigų ir klerikų, taip
pat ir draugijų.

Gražu, išlavintu balsu pri
micijantas užgiedojo “Veni 
Creator”, o didieji bažnyčios 
vargonai, smuikos ir choras 
pagavo gaidas ir tęsė toliau. 
Tuojau po “Asperges” prasi
dėjo iškilmingos šv. mišios. 
Primicijantui asistavo kun. J. 
Svirskas — diakonu, kun. P. 
Vaitukaitis — subdiakonu, kl. 
Skrypkus “master of ceremo- 
nies”, prie to buvo gerb. kun. 
Albavičius — pagelbininkas. 
Taip-gi buvo kun. prof. Fran- 
ees iš Švento Prokopo semi
narijos kartu su kitu kunigu 
svetimtaučiu (vardo nepame
nu). Taip-gi buvo kl. A. Lin
kus ir kl. V. Damašas.
I Pamokslą pasakė vietinis 

'klebonas gerb. kun. H. Vaiču- 
nas. Tikiu, kad visi esate gir
dėję kun. Vaičiūno pamokslus 
bei prakalbas. Todėl nėra rei
kalo man išdėstyti, tik tiek 
turiu pasakyti, kad jis buvo 
turiningas ir jausmingas.

Po mišių primicijantas su
teikė žmonėms palaiminimą ir 
tuomi apeigos pasibaigė.

Mes, Ciceros Lietuviai, su
vieniję draugiškus jausmus 
linkime naujam kunigui Ant. 
Jfurtinkui kuogeriausios lai

žės ir kad laimingai ir pa
sekmingai darbuotųsi Kristaus 
vynyne. Taip-gi neturime už
miršti ir seserų Kazimief ie
čių, per kurių pasidarbavimą 
altoriai rodos auksų spindėjo. 
Už tat turime ištarti joms šir- 
dingiausį ačių. Ciceronis.

Aukų rinkėjai išdavė ats
kaitas iš surinktų aukų. Pasi
rodė, kad iždininkas turi ka
soje $50.00 su centais. Nutar
ta juos pasiųsti Centram 
Taip-gi nutarta surengti pra
kalbas tuojau po Naujų Me
tų ir pramogą dėl sužeistų 
brolių Lietuvoj. Komitetas 
surengimui prakalbų: Kun. A. 
Dargia- ir J. Jasiulevičius; 
pramogos surengimui: V. 
Bolkus ir p-lė 0. Zižutė.

Labai malonu butų, kad iš- 
bustų iš miego ir tie, kurie 
dar tebmiega ir atsilankytų į 
šitą pramogą, kurios nauda 
eis sužeistiems broliams Lie
tuvoj.

Aukojo: Šv. Jurgio Karei
vio dr-ja 25 dol.

Po 5 dol.: A. Vinclavas, D. 
Žiulis. Po 2 dol.: V. Pikaga, 
J. Lankauskas, B. Satlioras,

Po 1 dol.: O. Zizutė, V. Bol
kus, J. Nimhanas, J. Palis, L. 
Ivanauskas, H. Niumanas, A. 
llaningkaus, J. Morkis, A. 
Klemantas, J. Baumilas, V. 
Zimavičius, T. Inkievičius, F. 
Budris. Viso $50.00.

J. Boreišis, ižd.

ROSELAND, ILL.

Šioj kolonijoj Gruodžio 12 
d., 1920 m., Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų dr-jos 
vietinis (4-tas) skyrius ap
vaikščiojo “Akademijos Rėmė 
jų Savaitę.” Surengė* puikų 
vakarą, kuriame statė scenoje 
“Desenzano Mergelę”. Apart 
pastatyto veikalo, buvo pakvie 
sta kalbėti A. Nausėdienė iš 
Chicagos, kuri publikai pa
aiškino apie A. R. 1). jos tiks
lus ir kiek naudos neša musų 
tautai Šv. Kazimiero 
lynas.

Pečiukaitienė, kuri yra 4-to- 
jo sk. pirmininkė ir pati 
amžina narė. Girdėjome, kad 
jau 6 ypatos tapo amž. garb. 
nariais, o kitos šešios pasiža
dėjo. Visos rėmėjos čia dirba 
gražiausiame sutikime ir su di
deliu pasišventimu. Bet ypa
tingai pasižymi gražiu darbu 
ir gyvumu gerb. p-nios P. 
Susnienė ir ?. Simenienė. Jos 
visur pirmutinės, užmanytojo* 
ir rėmėjos gražių darbų, nau
dingų tautai ir bažnyčiai. 
Joms maloniai padeda visos ir 
visi, nes jos prie kiekvieno 
moka gražiai prieiti ir para
ginti, o jųdviejų pavyzdis — 
patraukia ir kitas prie darbo.

Po lošimui buvo surengta 
graži vakarienė, stalas nudėtas 
buvo skaniais ir gražiai su
taisytais valgiais, mėsa, vai
siais, tortais ir kavute. Svečių 
priėmėjos — šeimininkės, p- 
nios: R. Žilinskienė (amžina 
narė) O. Simonauskienė ir J. 
Frejerienė gražiai visus vai
šino. Apart viršminėtų veikė
jų labai daug skyriui dirba 
jaunutė p-lė O. Susniutė 
(duktė p-nios P. Susnienės — 
mat seka savo prakilnios mo
tinos pėdomis) ir p-lė V. 
Drazdauskaitė.

Vietinės rėmėjos džiaugiasi, 
kad ir jų gerb. klebonas, kun. 
P. Lapelis joms padeda jų 
darbe, ir parap. svetainę vi
suomet duodas joms veltui— 
anot jų pačių išsitarimo: 
“Musų gerb. klebonas musų 
netrukdo, sako, dirbkite, mote
rys, veikite, svetainę galite tu
rėt, kuomet tik norite..”

Lai Dievas padeda šios ko
lonijos prakilniosioms mote
rims ir mergaitėms ir ant to
liau taip gražiai darbuotis. 
Roselando gyventojai yra gra
žios širdies žmonės, ir jų ko
lonija gal neveltui pavadinta

Vienuo-!“rožiŲ žeme” ,nes darbai 
rožių kvapų kvepia...

10.50
45.10

TAUTOS FONDO PAJAMŲ BEI KLAIDŲ ATSKAITA.
Rugpjūčio mėnesio pajamos:

Reinloa už typewriter mašiną......................................................... | 10.00
Chicago, 111. L. P. 2. 31 sk........................................................... 5.00
Chieugo, III. 39 sk............................................................................. 213.00
Chicago, 111. 39 sk............,......................................................... yi2 00
Philadelphia, Pa., 21 sk. ‘.................................................................  115.22
Chicago, III., 31 sk............................................................................. 14/25
Curtis Bay, Md., 28 sk
Braddock, Pa., 89 sk
Nevvark, N. J., 1 sk........................................................................... j25 00
Chicago, 111., 07 sk............................................................................. 113,30
Philadelphia, Pa., 106 sk. .......................................................... 65 00
Harrison, N. J., 105 sk..................................................................... 32 36
Pittsburgh, Pa., 94 sk................... ................................................... 80.50
“Draugas,” L. P. 2......................................................................... 228.00'
Chicago, III., P. P. Baltutis, L. P. Ž............................................... 147.47
Baltimore, Md., J. Vasiliauskas, L. P. 2....................................... 787.35
Worcestcr, Mass., 30 sk. .................................................................. 103 95
Thompsonville, Conn., 16 sk................................. ..,..................... 32.25

PRANEŠIMA!
Nebeužilgo išeis iš spaudos “Draugo” sieninis 

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 tą* kalendo

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

“DRAUGAS” PUBL. CO.,
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiIMIVMIV
Viso .$2,310.25 5

Phone Boulevard 491

Rugsėjo mėn.:
% už T. F. kun. Laukaičio fondo aukas......................................$237.68 S
Montello, Mass............................................................... 29.34 £
Mahanoy City, Pa. vėliavėlės...............................  75.72
Detroit, Mich., 8 sk............................................................................. 45.52
Detroit, Mich., 93 sk................................................................ '.... 80.60
Homestead, Pa., 23 sk....................................................................... 50.00
Cleveland, Ohio, 22 sk..................................... ’................................ 80.00
Bremerton, Wash............................................................................... 1.50
Federacijos Universiteto Fondas................................................ '..1028.33
Chicago, III., 43 sk., L. P. 2........................................................... 126.30
Washington, D. C., %..................................................'.................. i,07
Easton, Pa., 100 sk.......................................................................... 6.50
Rochester, N. Y., 24 sk..................................... ’.............................. 115.00
Montreal, Canada, Kolegijos Fondui,.......... ............................... 5.40

Ashland Jewelry Music Store
Specijales Columbia E 2 Grafa-, 

nola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 j 
Grafonola su 12 rekordų $56.50. 
Cash ar ant išmokesčio. Naujausi lietu
viški rekordai.

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

= 4537 So. Ashland Avenue
i Chicago, 111.
mmimiiiiimiiiriiimiiiiiiimiiiiimiiimiiiimimimimiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiHli

Viso .$1,882.96 MUZIKA
Spalio mėn.:

“Draugas,” Kūdikėlio Jėzaus Našlaičių Fondo......................$1,145.00
Easton, Ra., 100 sk......................... '............................................... 3.50
Detroit, Mich., 168 sk................... t............................... ................ 30.00

23.75 
9.75

Chicago, III., 32 sk.
Middleboro, Mass., 66 sk.
Brooklyn, N. Y., 18 sk. vajaus...................................................... 172.30
“Draugas,” Kud. Jėz. Našlaičių F........................................... 100.00 ČIONAIS TAVO PROGA

BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas..
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.

Mokinama įvairių muzikos šakų. Užsirašyti galima bile kada.
3259 South Halsted Street Chicago, I1L

Telefonas Boulevard 9244

MILWAUKEE. WIS.

Gruzdžio 19 d. L. R. K. R. 79 
sk. buvo mėnesinis susirinki
mas. Nors diena buvo labai 
graži, vienok susi rink i man 
atėjo tik keli nariai. Gaila, 
kad musų Lietuviai tiek tik 
prijaučiu savo motinai, Lietu
vai, kuri mus užaugino ir pa
darė stipriais vyrais, šiandie 
daugumu pamiršo savo seną 
močiutę, kuri ant rankų ne 
šiojo, nes negirdi jos šauksmo 
pagelbos

Dori vaikai išgirdę motinos 
balsą darbuojasi, kiek galėda
mi, ir kitus.kalbina.

Tai-gi ir šitame susirinki
me, nors nedaug buvo narių, 
bet nutarė didelį darbą at- 
feti.

“Desenzano Mergelę” vai
dino p-lė Dargiutė, jaunutė, 
bet didelnj gabumų moksleivė, 
mokinė Roselando parapijinės 
mokyklos, kurią veda Seserys 
Kazimierietės. Ponia Sime
nienė turėjo dvi roli ir 
abi gražiai atliko. Visas 
veikalas labai buvo pritaikin
tas meto laikui ir vakaro tiks
lui. Jame dalyvavo seserų ro
lėse šios ypatos: P-lės Dar
giutė, Vaškiutė,, (gronskiutė, 
Černiotė, Strumiliutė fr Sus
niutė Taip-gi p-nia Simonie
nė. Aniolų roles lošė šios: 
Laučiutė, Kaktaitė, Bagdo- 
niutė, Galvanauskiutė, Zobe- 
laitė ir Šukiutė. Taip-gi p-lės 
Žilinskiutė, Zoklaitė ir Tiku- 
ša išpildė savo įvairias už
duotis veikale. Drabužiai bu
vo gražiai pritaikinti. Publi
kos buvo pilna erdvioji sve
tainė. P. Strumilai, kurie yra 
dideli Vienuolyno prieteliai ir 
rėmėjai ir šį sykį jie savo pui
kią svetainę rėmėjoms davė 
beveik už dyką, nes tik paėmė 
$10.00 už šviesą, o rendos nei 
cento.
. Veikalą lošiant tinkamose 

vietose mergaitės gražiai gie
dojo šv. giesmes, joms vargo
nėliais akompanavo gerb. vie
tinis vargonininkas, p. Vincas 
Niekus. Gerb. B. Liutkevičia 
daug padėjo rėmėjoms, prie 
surengimo veikalo, sustatymo 
scenos ir t. t.

Laike pertraukų kelios rė
mėjos perėjo per susirinkusią 
publiką, kuri sudėjo gražų 
pluoštą dolierių, kaipo dovaną 
Vienuolynui.

Šis skyrius ne tik gražiai 
gyvuoja, bet daug darbuojasi 
prikalbinėdamas amžinus na
rius. Daugiausia amžinų narių 
(t. y. tų, kurie įmokėjo 
$100.00) prikalbino gerb. J.

Viešnia.
Padėka.

Širdingai tariame ačiū vi- 
kurie au- 
Šv. Kazi- 

4-tojo

siems geradariams, 
ko.jo ir atsilankė į 
miero Akad. Rėmėjų 
sk. vakarą.

Vakaro rengėjos:
O. Simienienė,
P. Susnienė.*

CICERO, ILL.

Draugija Lietuvos Mylėtojų 
laikė priešmetinį susirinkimą 
Gruodžio 12 d., kuriame da
lyvavo didesnė pusė narių.

Baigiant susirinkimą įnešta 
nors kiek iš dr-jos kasos pa
aukoti Lietuvos gynimo rei-M 
kalams. Nutarta paaukoti 
$100.00 ir pasiųsti Lietuvos 
Misijai. Be to da pereita per 
svetainę ir palinkta aukų Lie
tuvos Rami. Kryžiui. P. Fel. 
Mikolainis ir J. Kakanauskas 
perėjo per narius ir surinko 
$32.80. Sekantieji aukojo:
A. Andrijauskas ......... $2.00

Po 1 dol.: V. Kakanauskas, 
V. Zajauskas. J. Walaitis, C. 
Gaidomavičia, J. Prolgauskas, 
P. Baltkojis, A. Bračulis, A. 
Kakanauskas, A. Jaras, K. 
Gasiunas, J. Trakšelis, L. Žu
kauskas, P. Grikšelis, A. Bal
čiūnas, J. Kakanauskas, L. 
Martinkus, J. Šilaitis, J. Pet
raitis, J. Sruoginis, J. Vilke
lis, J. Petrošius, J. Kiarbedis, 
F. Vitkevičių, M. Goberis, P. 
Rupšis, A. Knistoft. Kitos 
smulkiais. Aukos pasiųstos 
taip-gi Misijai.

Valdyba ,921 m. liko nus
kirta: ,

Felix Strelčiunas, pirm., 
W. Kakanauskas, v. pirm.. 
G. Mikalajūnas, fin. rašt., 
J. Mažintas, kaserius.
J. Karpus, hut. rašt.

Chicago, Heights, III., K. J. Našlaičiij F................................... 85.70
Brooklyn, N. Y., 97 sk...........................?....................................... 19.50
Newark, N. J., L. P. Ž................................................................... 75.00
Worcester, Mass., 30 sk..................................................... ’........... 1,059.57
Frackville, Pa,.................................................. ............................. 3.00
Wilson, Pa., 96 sk..............’............................................................ 30.00
Jersey City, N. J., 145 sk............................................................. 14.50
Detroit, Mich., 93 sk., vajaus...................................................... 402.00
Kenosha, Wis., 78 sk., vajaus.................................................... .. 100.00
Philadelphia, Pa., 21 sk. už vėliavėles ...................................... 227.72
Athol, Mass., 12 sk., vajaus.............................. '.......................... 141.59
Chicago, Ilk, 43 sk., N. S. vajaus.................................................. 208.30
Chicago, Iii., K. J. Našlaičių F................................... ................. 200.00
St. Louis, Mo., K. J. Našlaičių F................................................. 65.00
Brooklyn, N. Y., 18 sk. N. S. vajaus..'...................................... 1,294.48
Rockford, III., 44 sk. '..................................?............................. 33.00
Easton, Pa., 100 sk........................... ............................................. 2.00
Detroit, Mich., 93 sk., vajaus...................................................... 98.00
Chicago, III., 32 sk................. . ................................. '................... 40.00
Waukegan, Ilk, K. J. Našlaičių F............................................. 111.00
Detroit, Mich., 8 sk., L. R. K. R. Dr-jos.............................. 93.88
Cicero, Tik, 59 sk., L. R. K. R. Dr-jos...................................... 1,000.00
Westficld, Mass., 54 sk., L.R.K.R.Dr. $162.25, vajaus $300.00 462.25

Reikalingi pardavėjai dėl 
specialių distriktų Chicagoj 
pardavinėti Malt Extract. Ge
ra mokestis geriems vyrams, 
ir gera proga išsilavinti geram 
biznij. Atvažiuokite arba ra
šykite 516 East 28th Street, 
(į rytus nuo Cottage Grove)

Klauskite Mr. Arndt.

A. PETRATIS S. FABUOH4

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank

REAL ESTATE—INHURAMGBĮ.
European American Bi

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Laivokortes 

NOTARIJUSAS
809 W. Sftth S>. Chicago, 

Teiephone Boulevard 911

A REAL BARGAffiįg
ch'įp ' ,fc

Self-Reducing
3 60

$Coo

ip'-'

DR. S. BIEŽIS.
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Rea. 8114 W. 42nd Street

Tel. McKinley 1

Phone Cicero 5963
DR. A. P. GURSKIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4847 \V. 14th Street Cor. 49th Ar*.)

Cicero, III.
Vai. 9 išryto iki 9 vak. Išimant
Nedėlias ir Seredas.

Viso ......................................................................... :...........$7,250.79

Lapkričio mėn.:
Grcenficld, Mass., 143 sk., vajaus..............................................$ 282.00
Moundsville, W. Va., 249 S. L. R. K. A. kp. vajaus.............. 105.00
Chicago, Ilk, K. J. Našlaičių Fondo.......................................... 100.00
Pittsburgh, Pa., 94 sk..................................................................... 270.00
Waukegan, Ilk, vajaus.............................................................. 153.50
Hazleton, Pa., 118 sk............‘...77.................. '.......................... 207.00
Cleveland, Ohio, K. J. Našlaičių $157.50, vajui $11.00.......... 168.50
Overbrook, Pa., vajaus .................................. ........................... 10.00
Cranford, N. J................................................................................. 20.00
Brooklyn, N. Y., 97 sk. vajaus............................................ ........ 355.25
Brooklyn, N. Y., 13 sk. vajaus.................................................... 410.60
New York, N. Y., 98 sk. vajaus.................................................. 545.50

už Tautą ir Mes.................. 2.20
Brooklyn, N. Y., vajaus, M. S. 24 kp. vakarienės auka..........  85.50
Newark, N. .T., 1 sk. vajaus..................................................’.... 429.93
Branford, Conn., vajaus .............................................................. 135.00
Chicago, Ilk, 31 sk., K. J. Našlaičių Fondo..........................131.01
St. Louis, Mo., 68 sk., vajaus.................................................... 41.00
Detroit, Mich., 8 sk. Kultūrai $6.00, L. Vyčių vajui $130.00,

K. J. Našlaičiams $38.66...................................................... 174.66
Baltimore, Md., 6 sk., vajaus.................. ........................... .. 1,274.00
Pittston, Pa., K. Z. vajaus.......................................................... 10.00
Chicago, Ilk, 60 sk., vajaus.......................................................... 187.07
Broekton, Mass. vajaus ."........................................................... 620.46
Scranton, Pa., S. L. R. K. A. 83 kp. vajaus...................... . 42.00
Thompsonville, Conn., 16 sk......................................................... 21.50
Taylorville, Uk, vajaus .......................................................... 115.75
Erie, Pa., A. 2. vajaus.................................................................. 10.00
Ebnira, N. Y., S. L. R. K. A. 232 kp. vajaus.............. '............... 50.00
Blisvillc, Pa., 26 sk., vajaus’...................................................... 620.10
Detroit, Mich., 93 sk. Kultūrai $46.50, K. J. Naši. $127.00... 173.50
Baltimore, Md., 6 sk. vajaus ...................................... 214.13
Brighton, Mass. vajaus ............................................y............... 50.50

GERIAUSI

DIKTOMS
MOTERIMS 

LENGVI bet
STIPRUS

Jeisru tavo lenus** 
tnvinlnkM nota- DIDtlO 22 IKI 36

PARDUODA AU 
Jnonte (ant dra- NEAPRIBUO-
bnslų), o mn pa- TAM LAIKUI algslme JnmH 1«- uaulli
marinimai. I'nAta apmokama. 
NUO BYdENIC-FASBION DOTrrUTS 
9wt H. 23 Irrioc Pkn N«w Tark

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas

01 Wmt 22-nd A So. Lenvltt Sta.
Chicago.

Valandos 9:!0 A. M. to
1:00 P. M. :00 P. M.

N.

' Tel. Harrison 6688
DR. L C. BORLAND

209 S. State Str. Kamp. Adams 
Valand.: 1 iki 4 po plet. Nedsl. 10 
vai. iki 12 dienų.

Lietuvis perkalbėtojas 
Sered__ 6 iki 8 vak. Ned. 10 Iki 12

M*

ieiui^s Uoitievard 9199

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

8331 South Halsted Street 
Valandos: 9—12 A. M.

1—5; 7—8 P. M.

Tel. Drover

Dr. C. Zo Vežei!is
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.( 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakar* 
4712 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS /

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG./

19 So. La Šalie St. 7
Valandos: 9 ryto Iki 5 pq/ pietų. 

Panedėliais iki 8 vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas.

J-
įgiau bus).

Dr. I. E. MAKARAS
Lletavys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Mkliigan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:80 iki 8:20 vakar*. 
Resldenclja: 10528 Perry Ava,, 

Tel. Pullman 142

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIINH
Rcsid. 1189 Indepcndeuce Blvd. 

Telefonas Van Buren 994

DR. A. A. ROTH,
Rusas Gydytojas Ir Chirurgą* 

SpecIJalistas Mėtrrlftkn, Vyriškų
Įniko Ir TlsŲ (hroniAku Ilgy 

VALANDOS: 10— ii ryto 9—B pa
pietų. 7—8 vak/. Nedėliomis 10—19 A, 
Ofisas 3864 H0. Balsord at.

Drover 9999
iHlllltHlllllirillIMIIIIIItlIlItlIlIHI
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Reikia pažymėti 17 kp. iš i 
Kenoslia, Wis., nepaprastu 1 
prijautimą našlaičiams. I§ tos ' 
kuopos ir dr-jų atstovų buvo j 
virš 10. Jie su Kavini atsivežė i 
ir $25.00 nuo Liet. Darb. Są- 1 
gos 80 kuopos, {.stojusios j 
Garbės narius. Garbė keno- 
sieėianis!

Beje 17 kuopos atstovai bu
vo ir antros dienas serijoje. 
Jiems apleidžiant svetainę, j 
sekė gausus apliodismentai ir 
pagarba atsistojimu.

12 kuopa, Racjnė, Wis., ir 
10 kuopa, Slieboygan, Wis., 
nors atstovų neprisiuntė, bet 
prisiuntė linkėjimus laiškais, j 
kurie buvo- seime skaityti. Jų , 
laiškuose taip-gi buvo išreikš- ] 
ta pasižadėjimas ir ateityje , 
darbuotis našlaičių labui. ]

Nemažas atjautimas našlai
čiams buvo matyti ir 18 kuo- 1 
pos, Aurora, Ilk Ji prisiuntė 1 
ne vienų atstovą. Tos kuopos1 
atstovai pasižadėjo taip-gi dė- ! 
t i pastangas našlaičių reika- 1 
lams. Jie išvažiavo namo pasi
baigus pirmos dienos posė-1V • • * Juziui. 1

Įžanginę prakalbą pasakė 
gerb. kun. A. Skrypko. Jis pla
čiai nupiešė gilios senovės ir 
dabartinę našlaičių padėtį. 
Priminė reikalą juos gelbėti.

Raportus išdavė centro val
dyba ir direktorių pirminin
kas, kurie vienbalsiai priimti.

Apie našlaičiams namo sta
tymą referavo arkitektas M. 
Žaldokas. Jis nurodė, kiek ku
ri namo dalis statant lėšuos 
ir kiek lėšuos visas, namas, 
kuriame galės tilpti apie 300 
našlaičių. Pirmoji namo dalis 
lėšuos apie $100.000.00. Visas 
namas, su visais reikalingais 
sulig valdžios reikalavimo in- 
taisimais, lėšuos tarp $250,- 
000.00 ir $300,000.00.
Nutarta (beveik vienbalsiai), 

kad pastačius namą visą, ar 
dalimis, skolų neliktų. Nes 
našlaičių užlaikymui pinigai 
taip-gi bus reikalingi ir jais 
turės rūpintis visuomenė va
dovaujant Lalui. Sąjungai.

Todėl nutarta visas galimas 
pastangas dėti, kad. visose ko
lonijose, kur yra kuopos, kur 
da r.ėra, tverti naujas, ir rink
ti aukas einant per visų Lietu
vių n unus, taip-gi kur galima 
neaplenkti nei svetimtaučių.

General Į kdlektorių (auką, 
rinkėją) surasti palikta cen
trui su direktoriais. Ir rei-s • '
kalauta, kad visos kuopos iš- 
kolektuotų savo kolonijas ne- 
apleidžiant nei vienų lietuviš
kų namii bei kur galima ir 
svetimtaučių.

Dr-jų mokesčiai į Labdary
bę: nutarta, kad dr-jos nega
linčios įstoti į Garbės Narius, 
kas mėnuo mokėtų po 50c, ar
ba $6.00 į metus.

Senelių prieglaudos reikale 
plačiai referuoja kun. P. Bu
čys. Jo referatas aiškiai rodė, 
kad Chicagos ir apielinkės 
Lietuviai, kurių yra 46,000, 
lengvai gali pastatyti našlai
čiams ir seneliams prieglau
das su vienais metais ir tai 
be skolų, skiriant auką kiek
vienai šeimynai bei d r-jai bent 
po $10.00 ir kad pilnai vietos 
užtektų našlaičių ir senelių 

• prieglaudoms ant tų pačių 1<> 
akrų žemės.

Tikiu, kad gerb. prof. kun. 
P. Bučvs greitu laiku, ar prie 

; progos, paskėlbs “Drauge” 
pilną savo referatą ir tada bus 

> aišku plačiąjai visuomenei.
Pirma sesija užsibaigė.

, (Pabaiga bus).

ICAGOJE
MITOKOS ŠVENTES. IS BRIDGEPORTO

Šv. Jurgio Parap. “Kanklių” ChoroGruodžio 5 d., 1920, •Šv. Jur
gio parapijos svetainėje drau
gija Šv. Petronėlės laikė 
privšinctinį susi rinki nią.

Vienbalsiai nutarta pareųgti 
kaukių (maskinį) balių Sau
sio 22 d., 1921, Mildos svetai
nėje. Visas to vakaro pelnas 
skiriamas Lietuvos gynimo 
reikalams.

Be to susirinkusios narės 
sudėjo $60.30 “Geležiniam Vil
kui.” -

Pinigai pasiųsti per P. Bal
tučio įstaigą Lietuvos Misi
jai, kad pasiųstų Lietuvon.

Siuntimo komitetan inėjo: 
Rozalia Maziliauskienė ir Bro
nislova Bitautieuė.

Aukojo: A. Nausėdaitė ir 
P. Martinkienė po 2 dol.

Po 1 dol.: R. Mazelauskie- 
nė, K. Kliemienė, B. Lava- 
danskienė, O. Dumekaitė, B. 
Bietautienė, A. Siuraienė, O. 
Benešinnienė, M. Vešetrenė, J. 
Curienė, A. Kraučiunienė, F. 
Bartnšienė, M. Rupšienė, P. 
Kasmaųskienė, P. Kuntokienė, 
E. Rubeževičienė, A. Antana
vičienė, P. Katauskienė, O. 
Žilviticnė, K. Mesiunskienė,
T. Petkienė, O. Mekalaitienė,
U. Redzevieienė, K. Atsjraus- 
kienė, O. Žagaaevičiutė, O. 
Balsaitė, K. Danatienė, B. 
Gurskienė, M. Adomaitienė, 
J. Pumputienė, A. Dapkienė, 
J. Totnlienė, P. Viseckienė, B. 
Jnrjonienė, K. Valčauskienė, 
O. Klučinskaitė,. O. Klineins- 
kienė, A. Guršvienė, K. Pa- 
lunieuė, A. Cienekienė, P>. 
Kukštaitė, K. Jurevičienėj A. 
Radumskienė, G. Pajauskienė, 
OI Petraitienė, M. Bluževie- 
tienė, A. Grienienė, M. Kun- 
cietiė, S. Balcietienė, T. So- 
pienė, M.' Račkauskienė, M. 
Mažutienė, P. Balnarauskienė.

ttadienir, Gruodžio 29 d 
'fimas, vysk. 
ttirtad renis, Gruod. 30 d 
kpisija, kauk.

Naujų Metų Vakare, Sausio 1, 1921CHICAGOS APSKRIČIO 
MOKSLEIVIŲ DOMEI. SV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJ 32 ros ir Auburn Avenue

Pradžia 7 valčndą vakare įžanga 35c. y pat ai.
Visi kils tik gyvas ant Šio puikaus pasilinksminimo vakaro. Orkestrų. bus 15 pnt 

Kauno, tai-gi po Advento galėsite smagiai pasišokti ir linksmai sutikti Naujus Metas.
Kviečia visus RENGfcJIV. k

Svarbus moksleivių susirinki
i--r-- r ~

mas.

Gruodžio 30 d., š. m., 7:30 vai. 
vakare. Šv. Jurgio par. mokyklos 
kambaryje įvyks Chicagos Moks
leivių Apskričio metinis susirin
kimas, kuris yra labai svarbus, 
nes turime išrinkti naujų valdy
bą ateinančioms metams ir ap
svarstyti labai daug svarbių daly-

KO NEPADAROMA SU 
MIESTO SĄMATA.

Pirmiausiai norima kreipties 
legislaturon.

Miesto tarybos finansinis 
komitetas vakar trečiu kartu 
buvo kusi rinkęs pasitarti mies 
to sąmatos klausime ateinan- 
eiams metams.

Nenutarta nieko ypatinga. 
Tuojaus po Naujų Metų, kaip 
tik susirinks valstijos lcgis- 
lntura, bus jon kreiptasi ir pa- 
raikalauta pagelbos.

Miestui išlaidų pramatoma 
daugybė. Kad tuo tarpu paja
mų neturima kur gauti.

Nors šiandie mokestimis ap
krauti visi ir kiekvienas dai
ktas-. Bet'to neužtenka.

Vienu Laivu iš Liepojaus j New Yorką
Jau atsidavė taip ilgai laukiamas tiesioginis kelias iš Liepojaus (Libavos) į New Yorką.

Laivakortės (Šifkortės) Kainuoja $145.00
Mes parduodame laivakortes (šifkortės) BE PERSĖDIMO iš Libavos į Ameriką.
Iki šiol žmonės be patyrimo turėdavo daug neparankumų, bet dabar Kompanija įsteigė 
savo skyrius KAUNE ir LIEPOJUJ. Tas daug pagelbės išgavimui ir užvizavimui 
pasportų kelionei į Ameriką.
žmonės kurie pirko laivakortes (šifkortės) per mus jau daug iš tų pasažierių yra at
važiavusių. Nėra abejonės,kad dabar galima bus atvažiuot greičiau.

Visi mokslejviai ir moksleivės, 
bei alumnai, kuriems rupi musų 
organizacijos gerovė ir jos prakil
nus idealai, širdingai kviečiami at
silankyti į šjjiepaprąstą. bei svar
bų susirinkimą. -

Gerbiami moksleiviai, mokslei
vės ir alumnai, kurie patėmvsite 
šį paskelbimą, malonėkite pranešti 
kitiems, kurie, kurios, gal, nepaste
bės ir nieko nežinos apie šį susi
rinkimą.

Visus širdingai kviečia.
. , A' Valdyba.

Parūpiname

Notariškus
Raštus

Parandavojame
Baksus $2.50 

Metams xŠUO SUKANDŽIOJO KOJĄ

PRANEŠIMAS AŠTUONIO 
LIKTIECIAMS.

Vięšbųtyj Kenmore šuo (bu- 
lldog) sukandžiojo jaunai mo
teriškei Ahel Levitus koją. 
Šuo įsikabino kojon taip, kad 
prisiėjo- jį nušauti. Mušimas 
negelbėjo. Nukentėjusi esanti 
blogame padėjime.
■ Policija ieško to šunio sa- 
muinko.

Katalikų Federacijos 15 skyr. 
susirinkimas bits šiandie, Gruodžio 
28 d., 8 vai. vakare, Dievo Ap
veizdos parap. mokyklos kamba-

A. PETRATIS ir S. L. FABIONAS Vedėjai 

809 West 35-th St., (prie Halsted)
Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare.
Vakarais: Utarninkais, Ketvergais ir Suba tomis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare, 
Nedėiiomis nuo 9 vai. išryto iki 3 po pietų.

Chicago, III
Teiksis pribūti visų draugijij 

atstovai ir šiaip nariai į susirinki
mą. Turime aptarti daug svarbai 
dalykų. Taip-gi bus rinkimas val
dybos ateinantiems metams. Kvie 
eiame susirinkti ko skaitlingiausia 
paskiriame laike. ? '

Valdyba.

ISRAS IŠVARĖ LAUKAN 
12 ŠEIMYNŲ.

’Ąparfamentiniųose namuose, 
iftįl Drexel boulv., pakilo gai- 
MtaifPvylika šeimynų turėjo 
jflO austyki gatvėn. Kelis
|Hos gaisrininkai vos iš-d 

i-š pakilusių viduj lieps-

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas pidmlesty]
29 So. lis Šalie Street 

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

LIBERTY BONDSUSRED. ATSAKYMAI,

T. F. ir L. R. K. Rem. sk. 
valdyboms. Cicero, III. Tam
stų pranešimą gavome pirma
dieny, 27 d. Gruodžio, todėl 
iko nepaskelbtas.

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2552 
Valandos: nuo 4 Iki 6 po plet Ir 

nuo 7 Iki 9 vakare

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

TPIGINTI VAISTAI L. Misija liudija priėmusi 
iš Šv. ’ Petronėlės draugijos 
$60.30 Lietuvos Gynimo Ko
mitetui.

A. Bitautas.

^Rngliški laikraščiai skelbia, 
kad atpiginami pagaliaus ir 
vaistai abe.lnąjame pardavi 
ime. Bet vaistinėse niekam ne
žinoma, kaip stovi vaistų kai 
na. Imama nuo žmonių, kiel 
vaistinių savininkų pageidau 
jama.

Baltic States Development Corporation
35, South Dearborn Str., Chicago, Illin

BRIGHTON PARKO LIETU 
VIAMS.

Nebūkite fie “Draugo”

“Draugą” dienraštį galima 
gauti be kitų vietų ir šiose:

F. ŠIMKIENĖ,
4358 So. Fairfield Avė.

KRUKAS BROS.,
3853 So. Rockwell St.

BUCIUNAS,
2900 W. 40th Str. -

Perkėlė savo ofisą po num.

4729 So. Ashland Avenue
Specijallstas

DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGŲ

Valandos nuo 10 Iki 12 ĮSryto: nuo 
2 Iki 6 po pietų: nuo 7 Iki 8:89 
vakare. Nedėllomis 19 Iki 1. 

Telefonas Drevei 2880

Carter’s
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi- . 
duriai Nedirba
Maža Pigulka 
Mažas Dosas 

Maža Kaina

UŽDARYTA VALSTIJINĖ 
BANKA. Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems
Tikras turi pasira&yma.

Pablogėjus reikalams uždary
ta valstijinė Dressel Commer- 
cial and Savings banka, 2322 
West Roosevelt road.

Kalbama, kad banka per 
pastaruoju du metu daug bu
vus nukentėjusi nuo plėšikų. 
Tuo laikotarpiu, tris kartus 
buvus apiplėšta. Paimta daug 
pinigij.į Chicago Title and Trust Co. 
■pavesta patvarkyti uždarytos 
mankos reikalus.

CARTEtfS
■ITTLE

Į
 S. D. LACHAWICZ

LIETUVYS GRABORIUS 
tarnauja laldotavėM koplslaaala. Itel 
l« tneldilu atsltanktl. o mano darbi 
lito utcanėdlntl.

14 W. 28rd PI. Chicago, Rl
_______ Tel. Canal >192_________

ARTER’S IRON PILLS
>’ Jums pagelbės, pamėginkite C

Kraajaa neturintis Unleiies 
yra prirtautlmi ISblUkuHiq

Parsiduoda farma Michigan 
Valst. 40 akrų žemes su budin- 
kais ir gyvulas yra 7 karves 
melžiamos, vienas teliukas 1 
arklis, 4 kiaules ir 30 vištų, 
vežimas ir kitokios mašinos 
reikalingas prie ukes Kaina 
$4,200.00.

Parsiduoda ant 2 lubų tnu- 
rinis namas 6 ir 6 kambariai 
gazas ir vanos, Brighton par
ke $7,000.00.

Parsiduoda mūrinis namas 
ant 2 lubų 4 ir 5 kambarei 
geroj vietoj'!ik už $4,500.00.

Aš turiu ir daugiaus farmų 
ant pardavimą ir po kitas 
Valstijos. Del platesnių žinių 
kreipki tėš į mano offisą.

c ra™s 

Real Estate(Iri Loans & Fire
Insurance

3402

S Halsted St. 
Ohieago, UI.

TelafomM Pnllman SM,
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas
1O8O1 So. Mlehlgan Avenue

F. ADi RICHTER & CO.,
New York.

Gerbiamieji:
Apkibiau Bamhino, kurj man siunt?te 

ir maldauju prijimkite nuo manęs iirdin- 
giausią padėką už taip didelę pagalbą, su
teiktą mano kūdikiui.

Prijėntęs kelias dote», jia miegojo per 
visą paktj be prabudimo ir dabar jati 
nereikalauja daugiau užmigdymo litlUa- 
vimn. ■. .j.

Aš nežinau kaip Tamstoms dėkuott 
netik už suteikimą pagalbos mand kurftą 
kini. bet taipgi ir man, nes aš ir nesijau
čiau gerai, kuomet mano kūdikis kan
kinosi. .

Aš patariu visiems savo draugams 
vartoti šitą stebuklingą gyduolę.

A. K. Philadelpbia.

Phone Seeley 7439
DR. L M. FEINBERG

Gydo spectallal vleoldM vyrų Ir 
moterų lyttSfeiu Ilgas.

2401 Madison St., kampas Wea- 
tem Avė., Chicago. 

Valandos: 2—4 po plet; 7—9 vak.

dikių geriausias draugas
im vieną dorę einant gulti, jeigu jis yrą neramus, piktas, ne- 
Greičiatisia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus lin<Mha kol

Duok
nutildomas,
negaus:

BAMBINOPraktikuoja 20 metai 
OftMus 2140 So. Morgan St. 

Kertė 82-ro St., Chloago, IU.
SPECIJALISTAS 

MotarlBkų, Vyrlikų, taipgi chro- 
nlkkų Ilgų.

OFISO VALANDOS: Nuo 14 ryto 
Iki t po pietų, nuo 4 iki I valau- 
<1$ vnlcar®.
Nedėllomis nuo 9 lkt 2 po plet.

. laiasi KY.RAaaft.
Vaikai myli ji! Jie nori jo daugiaus!

Tikraaai turi Bamhino Klės paveikslą ant pokelio Neprljimk penaėgtžiiojintų.
59c. butelis vaistinyčiose arba 6oc.su pristui.itimu. užsakant ttefiąt* nuo:

F. AD. RICHTER & C0., R > s Terminai Bldf. No. 5, BROORLTN, lt Y.

Iš NORTH SIDE

6oc.su

