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itavių Delegacija 
Apleidusi Varšavą

įgarijos Sostan Busiąs Pak
viestas Karolis

6 Sinn-Feinerių Nukauta 
Susirėmime su Karuomene

PABALTI JAI TIKRAI GRŪ
MOJA BOLŠEVIKAI.

prKncuzų misija sau
KIASI KARO LAIVŲ-

Latviu komunistai padarę su
kilimui pienus.

jENKAI ATSISAKO AP 
LEISTI VILNIŲ.

BUVĘS IMPERATORIUS 
UNGARIJOS SOSTAN?

įilniaus pageidauja ir Lenkai 
socijalistai.

Apie tai turima žinių Ryme.

čaršava, Sausio (i. — Len- 
iLietuvių konferencija kinu 
|< plebiscito Vilniaus srity- 
’ia pasibaigė be nieko. Lip

ios delegacija iškeliavo 
Linan pasitarti su savo vy 
Įlsybe. Nežinia, ar ji siigrvž 
|al Varšuvon. /

Lenkų atkaklumas.
Lenkai griežtai atsisakė iš-, 
rti iš plebiscito plotu Lič
ius sostinę Vilnių. Jie tvil

kai! Vilnius priguli ple
biscitui, nes jis ineina teri 
torijon, kurią yra užėmusi 
?en. Želigovskio knruomenė. j

Tautų Sąjungos taryba, ku- j 
riai Lenkai pavedė pilnai rišti 
plebiscito klausimą, sakoma, 
greitu laiku paskelbsianti sa
vo nuosprendį, kuriuo bus iš
aiškintas visas padėjimas ir 
visi plebiscito pienai.

Lenkai riejasi dėl tarybos.
Vilniuje Lenkai įsteigė ta

rybą, pavadintą “vidurinės 
Lietuvos’’ laikinąja valdžia. 
I>?' tos tarybos autoriteto 
Lenkai pakėlę disputas. Kon- 
servatistai tvirtina, kad tos 
Vilniaus tarybos visas veiki
mas turi būt aplikuotas tik 
plebiscito klausimu. Bet kiti 
sako, krfil ta taryba be ple
biscito reikalų galinti dar lei
sti ir įstatymus.
Ką sako Lenkai socijalistai.

Lenkų socijalistų organas 
Robotnik taippat atakuoja 
Lietuvius. .Jis Lietuvius kalti
na, už pertraukimą konferen
cijom Varšuvoje. Sako, Lietu
viai užblokavę tarybas tikėda 
mįesi ateinantį pavasarį Vil
nių gauti nuo bolševikų, kaip 
jau kartą buvo gavę tą mies-

jLondonak, Sausio G. — Iš 
Rymo pntnešta, jog tenai du 
vakariniu laikraščiu padėjo 
žinią iš Berlyno, kad Ungari- 
jos sostan busiąs pakviestas 
buvęs Austrijos imperatorius 
Karolis, šiandie gyvenąs Švei
carijoje.

Be to, Ryme la’doaštis Ep- 
oca paskelbė žinią iš Viennos, 
jog ruošiama prokliamaeijn 
Lngarijon grąžinti Karolį? 
Jam sugryžus, sakoma, be l’n- 
garijos jis busiąs |n-okliamuo- 
tas dar ir Austrijos valdovu.

ANGLAI LAIMĖJO KOVĄ.

Anglai laimėjo kovą be nu
kautų paimta dar irnelaisvių.

Londonas. Sausio G. — Mee- 
lin’e, šiaurvakaruose Cork 
apskrities-. Airijoje, būrį An
glą kareivių užpuolė organi- 
nizuoti sinn-feineriai.

Trys armijos afitomobiliai 
važiavo vieškeliu arti Mėliu, 
kuomet į automobilius staiga 
buvo pamesta bomba.

Kkspliodavusi bomba nesu
žeidė nei vieno kareivio, ku
rie tuojaus pakilo kovon prieš 
sinn-fei nerius.

Anot žinių iš Dublino, ka
reiviai pilnai laimėjo kovą. 
Nes 1G sinn-feinerių nukauta, 
gi kiti apsupti ir paimti .ne
laisvėn.

Kareiviai laimėjo prisiden
gę priemoniniais dūmais, ku
riuos paleidę iš tam tikros 
prietaįsos.

Čia sakoma, kad tai pirmas 
žymesnis Anglu kareiviu lai
mėjimas Airijoje.

VOKIETIJA TURI 365.000 
BEDARBIŲ.

203 AIĘIAI NUŽUDYTA 
1920 M.

T /
Dublinas. Sausio (i. - Sinn- 

feineriai paskelbė'sutašą visų 
tu žmonių, kuriuo.'' Anglų po
licija ir kareiviai nužudė 19-! 
20 melais Airijoje.

Nužudyta: 170 jauni vyrai." 
G moterys, 12 vaikų ir 10 vy
rų, ėjusių viršaus (5(1 melų am
žiaus.

Iš tų nei vienių- nežuvęs su- 
sirėminmose. liet 36 kalinimo 
metu, G9 savo namuose ir 9* 
nepatci'ina>^^ šaudymais.

Berlynas. Sausio G. — Skel
biamąja statistika, bedarbių 
skaitlius Vokietijoje padidėjo 
ligi 305,000.

PRAMATOMA NAUJA KO 
VA PRIEŠ S0CIJALISTU&.

Albaziy, N. Y., Sausio G. -- 
Ne\v Vorko valstijos legisln- 
I uros senate yra vienas soci- 
jalislas atstovas, gj ženiesnią- 
jam bute - trys. Girdima, 
luid prieš juos -ir vėl bus pa
kelta kova su liksiu prašaltu- 
li.

Paryžius, Sausio G. — Pran
cūzijos- vaklžia patvirtino 
gautus iš Rygos žinias, kad 
Rusijos bolševikai grūmoja 
Pabaltijos valstybėms. Bolše
vikų tikšta* — susovietinti 
tas valstybes ir prijungti ja> 
prie Rusijos.

Prancūzų misija Rygoje pa
reikalavo savo vyriausybės 
kuoveikiaus tert pasiųsti karo 
laivus, į kuriuos, prireikus, 
galima misijos nariams tuo
jaus persikelti.

Prancūzų vyriausybė, sako
ma. pasiuntusi reikalaujamus 
laivus. >
Abejotinas bolševikų žygis.
Ta pati Prancūzų vyriausy

bė tečiau abejoja bau tos ži
nios iš Rygos galėtų būt tei
singos ip argi bolševikai pa
keltų tokius sau kenksmingus 
žygi us.

Galimas daiktas, kad trum
poj ateity Anglija padarys 
prekyllis sutartį su sovjetine 
Rusija. Anglija turi plačius 
interesus su Pabaltijos vals
tybėmis. Taigi negalimas dai
ktas, kad bolševikai apnvktų 
Pabalįiją. ir pakenktų • ten 
Anglijos1 reikalams. Taip da
rydami jie labjaus pakenktų 
patiems sau.

Galimas daiktas, kad bolše
vikai veikiai pakels puolimą 
prieš Galiciją ir Rumuniją.

Rygai yra pavojaus.
Anot gautų žinių iš Paimi-1 

tijos, tenai apsireiškianti pa- 
siauba dėl pramatomo pavo
jaus nuo bolševikų.

Bolševikų įsibriovimas, pir
miausia pramatomas Rygoje, 
kas momentas laukiamas suki
lus vietiniams komunistams. 
Yi.'os talkininkų misijos Ry
goje tad kas v&landa pasiren
gusios apleisti miestą. Kai-ku- 
rių misijų narių šeimynos, sa
koma, .jau išsiųstos iš Latvi
jos sostinės.

Bolševikai šiauriuose nuo 
Gatčinos jau sukoncentravę 
apie 65,(XX) karuomenės; to
linus parubežiais Latvijos su
sikoncentravę daugybė Latvių 
komunistų.

Bolševikų mitingas Rygoje.

Kalėdų kūčios vakare Ry
goje bolševikai turėję slaptą 
susirinkimą, kuriame dalyva
vę daugybė Latvių komunis
tų. Pirmininkavęs Maskvos 
sovietų atstovastfoffe.

Susirinkime nutarta, kad 
laikas jau atėjęs paskleisti 
raudonąją vėliavą visais Bal
tijos pakraščiais.

Padaryti pienai revoliucijai, 
kuri turėsianti prasidėti Sau
sio 12 <1. Komunistams paki
lus, Latvijon tuojaus turi įsi
veržti Rusijos bolševikų ka- 
ruomenė.

' Bolševikų pienai.
f

I’ada'rytais pienais, bolševi

kai Rygą padalinę į kelius da
lis, kurių kiekvienai paskir
ti vietos komunistų viršinin
kai Tų viršininkų pirmutinė 
pareiga busianti suareštuoti 
vi s u< vyriausybės valdininkus 
ir visus svetimšalius.

Paruoštas svetimšalių sąra
šas. Visi paskirstyti į teis sky
rius. Pirmojo skyriaus suimti 
svetimšaliai tuojaus sušaudo
mi. Antrojo — atiduodami tei
sman. Trečiojo — laikomi aš
trioje priežiūroje. iPrmąjin 
skvriun padėti kai-kurie Pran
cūzai ir Anglai.

Komunistai tvirtina, jog į 
valandą po sukilimo visa 
Latvija atsidursianti jų rąn- 
kosna.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.
CORK, Airija. — Vakar išly

to čia kareiviai užpuolė Impprial 
viešbutį, kuriame laikinai buvo 
apsistojęs ir kun. Finnbar Darcy. 
Kareiviai jį nužudė, kuomet jis 
mėgino išvengti areštavimo.

BERLYNAS. — Laidojant vie
ną niirusj komunistą, jo draugai 
pakėlė riaušes. Įsimaišė policija. 
Pasekmėje 7 žmonės nnžudvta.

LONDONAS. — Angli jos vy
riausybė jae beveik sutinka pra
dėti prekyba su sovietine Rusija. 
Bet rcU.iiluft) • . kad bolševikai ;h- 
mokėtų senąsias Rusijos skolas.

IŠ DARBO LAUKO.
BOSTON, .MASS., Sausio G.-- 

Valstijos darbo ir industrijos de
partamento paskelbia, kad šitoj 
valstijoj bedarbių skaitlius nepa
lyginamai didesnis pradėjus 1914 
metais. Ir nelengva šiandie gauti 
darbas.

LANSI&G. MICH., Sausio 6.— 
Reo Motor kompanijos įstaigose 
pradėti darbai po savaitės bedar- 
biavimo. 5.200 darbininkų dirba 
pusę normalio laiko.

Lygiai ir Olds Motor jstaigosa 
dirbama trumpos valandos.

AKRON, O„ Sausio G. — Good
year Tire and Rubber kompani
ja paskelbė, kad su Sausio 10 d. 
savo įstaigų darbininkams suma
žina užmokėsiu 12>/2 nuoš. Ofisų 
tarnautojams sumažinamos algos 
nuo 15 ligi 20 nuoš.

(TMBERLAND. III)., Sausio 
’G- — N. & G. Tavlor kompanija, 
kurios dirbtuvėje dirba apie 700 
žmonių, sumažina darbininkams 
užmokesni nuo 10 ligi 20 nuoš. 
Dirbtuvė keletą savaičiiu buv 
dan-tn.

nuoš. 
,o ui-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

LATVIŲ SPAUDA APIE 
LENKŲ IMPERIJALISTI-

NIUS ŽYGIUS.

NEBLOGOS TARNYSTĖS.

LONDONAS. — Yra žinių, kml 
Airijos "prezidentas de Valero, 
kurs, kaip sakoma, parvykęs' Ai- 
rijon, esąs .pakviestas ministerio 
pirmininko Lloyd George Londo
nan pasitarti apie nuraminimą 
Airijos.

DUBLINAS. — Iš militarinirf 
ofiso čia užginama žinia, kad An
glai kareiviai viename susirėmi
me butų buvę nužudę 1G sinn-fei
nerių. .

NEW YORK, Sausio G. — A- 
meriean Smelting and Refining 
kdrtiĮinnija pranešė, kad visiems 
savo darbininkams, uždirbantiems 
per metus mažiau $5.000. sumaži
nama užmokesnis 15 nuoš. Be to. 
paskelbta, kad kompanija šįmet 
neduosianti bonus,i darbininkams. 

V__ f --------------------------
MANGU ESTER. N. II.. Sausio 

G. — Ainoskeag kompanijos audi- 
minese prasidėjo darbai kuom1 vi
suose skyriuose, šitos kompanijos 
darbavietėse dirba apie 10,000 
žmonių. Kol-kas savaitėje dirba
ma tik po tris dienas.

,HARBINAS. — Japonų ka- 
niomenė Nikolsko srjtv apsikaso. 
Bijosi bolševikų užpuolimo.

CHICAGO. — Palei 23-čios 
u ardos aldermano Wallaee namus, 
2422 Orehard gnt., praeitą nakli 
parnešta bomba. Plyšdama tik 
langų stiklus išdaužė.

LAWRENC’E, MASS., Sausio 
G. — Aimilgamated Tertilc Wor- 
kers of America vietos eentrali- 
nė taryba pranešė American Woo- 
len kompanijai, kad darbininkai 
griežtai pasipriešinsią, jei kom
panija mėginsianti sumažinti dar
bininkams užmokėsiu.

ORAS. — Šiandie gražus oras 
ir šilčiau; rytoj apsiniaukę ir šal
čiau.
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Kauno laikrašty Laisvė ra
šoma:

Pastaruoju laiku pastebinta, 
kad Latvių spauda, taip nese
nai •sėmusi iš Lenkų užterš
tos kūdros žinias apie Lietu
vius, dabar lyg ir keičia savo 
pažiūras. Tokio apsireiškimo 
priežastis, aišku, bus įsitiki
nimas, kad Zeligo\vski Lenkų, 
rolę vaidinąs lygiai grūmoja 
ir Latvių nepriklausomybei.

“Latv. Sargs” 257 nnm. 
štai ką rašo:

“Jei Zeligotvskiui seksis, 
jis nesustos ant Lietuvos sie
nų, bet panorės keltis per 
Dauguvą ir Letgalius...

“Želigovskio jsibrioviiuo į 
Lietuvą laukia įvairus Vokie
čiu reakcininkai ir avanturi- 
ninkai ir pati Vokietija neiš
kęstų neatėjus Lietuvai “pa
gelbėti.“ Visa tai gijusią ne 
tik Lietuvos nepriklausomy
bei, bet ir musų valstybei li
tai mus verčia griežtai nusis
tatyti prieš Želigovskio pavo
jingą avanturą.“

Kitas laikraštis — “l^atv. 
Kareivis,“ kurs gal daugiau
siai putė Vokiečių, skaičių 
Lietuvos armijoje, privaryda
mas jį ligi 91),(MM), dabar mint. 
219 rašo: f

“Lietuvos valstybė, kaip ir 
Lietuviai, Estai ir kitos nau
josios valstybės, susidarė učių 
Lietuvių tautos siekiniui po- 
litikinės nepriklausomybės ir 
laisvės. Lietuvių likimas buvo 
panašus, tad mes gilinusia 
simpatija sekam Lietuvių ko
vas. dėl Laisvės. ,

“Lietuvos kova su priešu 
yra nelygi. Prieš kiekvieną 
Lietuvos kareivį stovi bent 
keli Želigovskio “riteriai.“ 
Mes tikime, kad Lietuva pati 
viena apsidirbs su priešais. 
Bet reikia nepamiršti, kad 
Lietuvos nugalėjimas sudary
tą ir J ^atvijai pavojų. Musų 
šiuo metu rolė, tai Estų rolė 
Bermonto laikais.

“Mes gilia simpatija se
ksim Lietuvos kovą... bet jei 
Lietuvos padėtis pablogėtų ir 
įsigalėtų priešas, musų simpa
tijos turėtų pereiti nuo žodžių 
prie darbų.“

Pradedamas reikštis simpa
tingumas gali sudaryti būti
nų gerų san'tikių tarp brolis 
kų tautų.

Girdėties, rašo kauniškė 
Laisvė, kad- geros geležinke
lininkų tarnystės Lietuvoje, y- 
pač ūkio dalyje. Tas matyti 
iš kai-kurių. tarnautojų gyve 
ninio. Vieni nemažai sriaubia 
ir karštai myli buteliuką, o 
kiti jau ir savus arklius turi. 
O juk musų geležinkeliai dar 
taip jauni.

Tmlomu, iškur taip puikiai 
gyvenasi. Rodos, kad algos 
visur nuo 700 a ūks. ligi 1,400 
auk. Žmogus iš algos gvvemda
mas vos galus su galais suve
di, o čia, žiūrėk, jau ponais 
palieka. (

Ar nevertėtų valstybės 
kontrolei danginus akis j tai 
kreipti.

LENKŲ NOTA DEL PLE
BISCITO.

Lenkų laikraščiai pranešė, 
kokią notą Lenkų delegatai 
Genevoje buvo indavę Tautų 
Sąjungai Lietuvos plebiscito 
klausimu. Be Vilniaus sričių 
Lenkams parupo ir kitos Li 
tuvos dalys, tad jie savo no 
toje tarp kitko yra pasakę:

“ Atsiklausimas (plebisci 
tas) turėtų būt padarytas i 
tam tikrose dalyse Kauno l .ie 
tuvos, kurios turi mišrų gy 
ventoją sąstatą, vietomis 
Lenkų dauguma. Kaip atlygi 
nimą, galima butų tą nutari 
mą praplėsti ir teritorijom 
antrapus demarkacijos linijų 
laikomos Lenkų regulimi 
karuomenės, kurios yra d 
mos į Lietuvos vyriaus 
reikalavimų pagrindą L 
vių-Gudų Liepos 12 d 
ties, žinoma, išskyrus ž 
Rygos sutarties pripažj 
Lenkijai.“

Nota siūlė tokį gvvf 
atsiklausinio būdą:

“Miestuose, miesteliu 
kaimuose sušaukti gyv 
susirinkimus, kurie laisv; 
sisakytų už Ijenkiją a 
Kauną (delkogi ne už 
vą?). Zeligowskio karuo 
trauktųsi iš kiekvieno a 
čio, jame plebiscitui pa| 
gus, o į jos vietą atei 
ruomenė valstybės, už 
butų pasisakę gyventojai 
link goti. Želigovskio ll 
menės, tai Lenkų vyriai 
neapsima jos nuginkluol 
jėga ir pasiūlo pakeisti j 
los milicija.“

Tai bent Lenkai gūdi 
vini! <

Lie

su

PAVASARININKŲ KNY 
, GYNAS.

NEKUOMET TAIP NĖRA.
— Manau, ta rūbų eilė man labai pritinka.- Ar gi ne taip, 

siuvėjau?
— Ne visai gerai. Persiauras žipouas apypečiais. AS 

tamstai pasiųdinsiu kitą už tuos pačius pinigus.

Nuo Lapkr. .10 dienos Šan
čiuose pradėjo veikti pavasa
rininkų kuopos knygynas, kur 
galima nusipirkti įvairių kny
gų, laikraščių ir rašomųjų 
daiktų.

Knygynui vieta labai tinka
mai parinkta (ties bažnyčia) 
Jau pirmosios gyv«*nimo die
nos duoda progos manyti, kad 
knygynas ne tik bus kultūros 
skleidėjas musų kampely, bet 
<iuos dar ir gausaus pelno.

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

PIRKITE 
LIETUVOS PASKO1

BONUS

PINIGĮI KURSAS.
Svetimų šalių pinigų ve 

mint nemažiau $25,000 
buvo tokia pagili Merchaj 
an and Truat Co.:
Anglijos sterlingų svarui 
Prancūzijos šimtui frankų] 
Italijos šimtui linj 
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių



DRAUGAS Ket v i r kuli eni s, Sausi s,

ErUVTV KATALIKŲ DIENRAftTIS

“DRAUGAS”
Įtinu kasdieną išskyros ncdčldlenlua 

PRENVMERATO8 KAINA:

OHICAGOJ LR UŽSIENYJE:
Metams .............»..................... 98.00
Pusei Meti) .............. 4.00

8CV. VAL8T.
Metams .................................... >6.00
Pusei Meti) ............ ................... S.00B? ■'

- Prenumerata mokas! Iškalno. Lai- _
kas skaitosi nuo užsiraftymo dienos labai troškome 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikta prisiųsti ir 
senus adresas. Pinigai geriausia sių- 

. stl IDperkant krasoje ar euprese "Mo- 
ney Order" arba {dedant ninlaus | 
registruotų laiškų.

Palengvinkime Sužeistoji! Kentėjimą.

►
“DRAUGAS” PUBL. C0. 

2334 S. Oakley Avė., Chicago. 
Tel. Roosevelt 7791

Rusijos Tautų Fe
deracija.

-Rytoj patalpinsim antrą. Lie
tuviams prielankaus Prancūzo 

I politiko p. Renė Vinci straip- 
Bnį “Lietuva ir Rusijos klau- 

,girnas.” Žinodami to vyro nuo- 
^'pelnus Lietuvai mes brangi

ame jo pažiūras ir straips- 
rgnius, bet būtume kalti neaiŠ- 

umo, jei nepridėtume, kad y- 
stambių skirtumu tarp jo 

ir mus pažiūrų. Vienoms jo 
ižiuroms pritariame, kitose 

įmatomo gilios minties, nedrįs- 
Jami pritarti nei užginti, apie 

[trečias abejojame, su ketvirto- 
ris visai nesutinkame.
Paskutinį savo straipsnį p. 

Vinci pradeda žodžiais:
.ietuvos klausimas yra tik

tai dalis didžiojo Rusijos kiau
linio, iškilusio po revoliucijai,

bendrumo. Bet tas skirtumas 
ūkės dalykuose yra mažesnis 
už Širdžių skirtumą tarp 
mus ir tarp Rusų. Mes gali
me atsižadėti ir atsižadame 
visokio keršto už 120 kruvinų 
metų, kuriuos mums Rusija 
teikė, bet mes neturime už ką 
mylėti ją.

P-nui Vinci rodosi, kad mes 
vienybės su

Rusija dar 1917 m. Tiesa, tada 
mes taip šnekėjome. Bet tas 
mus džiaugsmas buvo pana
šus į kalbą žmogaus, kuris 
džiaugiasi, kad netaps pakar 
tas, tik eis dvidešimčiai metų 
į sunkų kalėjimą. Autonomi 
ja po Rusais ar po Lenkais 
mums vis-gi rodosi kalėjimas. 
Neprigulmybė mums išrodo 
laisvė.

Federacijos mes nesibijome, 
bet tiktai su tais, kurie mus 
neskriaudė ir kurie negalės 
mus skriausti. Nenorime fe
deracijos sū Lenkais dėlto, 
kad jie yra užtektinai dideli, 
kad mus skriaustų, ir jie jau 
parodė, kad moka mums tą 
padaryti. Nenorime federaci
jos nei su Rusais dėl tų pačių 
dviejų priežasčių.

Užtat nesibaidome federaci 
jos su Suomiais, Estais, Lat
viais ir Gudais, nes jie mus ne- 
kuonret neskriaudė ir negalėtų 
skriausti, jei norėtų, nes ne 
daug galingesni už mus.

Jeigu susidarytų penkių 
mažųjų tautų federacija nuo 
Tornes iki Gardinui ir Mins- 
kui, tai dar nebūtų pilnas lan
kas apie Rusi jų. Bet ta Fede- 
’-acija apsimtų daryti sutartį 
«u Prancūzija ir su Suvieny
tomis Valstybėmis. Tiedvi di
džiosios viešpatijos galėtų su
daryti atskiras sutartis su 
Ukraina ir su Lenkija.

Gal daugiau darbo reikėtų 
šitokiam retežiui sudaryti, bet 
jis butų tikresnis. Tik gaila, 
kaip Rusijos emigrantų klai-

Žaizdos kovotojų už gimto
jo krašto laisvę yra šventos. 
Gydyti jas yra pareiga svei
kųjų. Nėra prakilnesnio jaus
mo, kaip palengvinti kentan- 
čiam skausmus. Lietuvoje te
beina kova už Neprigulmybę. 
Smarkiausi mūšiai įvyks ne
trukus po Naujų Metų. Tenai 
daug skausmo, daug nekaltai 
pralieto kraujo. Bet permaža 
vaistų, permaža pagelbės. Ką 
tik gauti dokumentai iš Lie
tuvos praskleidžia mums skau
džią tikrenybę. Žinomas viso
je Lietuvoje energingas vi
suomenės veikėjas daktaras 
Vladas Nagevičius, dabar vy
riausias Lietuvių armijos gy
dytojas, prisiuntė juos. Įsis- 
kaitykite broliai, seserys. Ir 
duokite rodos. Esate užsiėmę 
Laisvės paskolos darbais, bet 
paskola eina bendriems Lie
tuvos Respublikos reikalams, 
kurių svarba neginčijama. 
Aukojate “Šauliams”, “Gyni
mo Komitetui” ir tos aukos 
eina sudarymui naujos, aktin
gos pajiegos prieš Lenkus — 
užpuolikus. Aukojate “Rau- 
donąjam Kryžiui”, bet tų au
kų neužtenka nukentėjusiems 
nuo didžiojo karo varguoliams 
šelpti ir R. Kryžius mažai teį- 
gali kovojančiai armijai gel
bėti. Visa našta guli ant ka- 
ro-sanitarinių įstaigų. Tų įs
taigų viršininkas, d-ras Nage
vičius, kiek pirmiau buvo 
mušęs telegramą, Amerikon,

uri ir buvo paskelbta laik
raščiuose. Sąrašyje su tuo da- 
iar skelbiama jo atsišaukimas 
ykiu su laiškais Lietuvių-A- 

merikiečių, esančių dabarKau- 
ne.

I Rezoliucija.

f tis dar nėra nė karto panieki
nęs besišaukiančių pagelbos į 
jį svarbkCne Lietuvos reikale, 

mos mažumo K. A. M. Sani-Į Aukas adresuokite: Kaunas, 
tarijos Skyrius neįstengia rei- Krašto Apsaugos Ministeri- 
kiamai aprūpinti sužeistųjų I ja, Karo Sanitarijos veika- 
kariškių; todėl: lams.

Lietuvon grįžusiųjų Ameri- Lietuvos Armijos Vyriau- 
kos Lietuvių susirinkimus nu- Lias Gydytojas, Gcnorolas-Lel- 
tarė: temintas

1. Prašyti Amerikos Lietu- (Pasirašo) Nagevičius,
vių ateiti pagelbon aukomis . jjį
Krašto Apsaugos Ministerijos ,
Sanitarijos Skyriui ir jam Delei d-ro Nagevičiaus, \ v 
siųsti visas aukas sužeistiems riausiojo Armijos gydytojo, 
kariškiams aprūpinti skiria-Iškelto reikalo, Lietyvių-Ame 
mas;

2. Šią rezoliuciją įteikti Vy
riausiam Armijos Gydytojui 
Generolui-Leitenantui V. Nar 
gevičiui pridėti prie jo atsi- 
kreipimą į Amerikos Lietu-

rikiečių Kuro Sanitnris Komi
tetas Kaune štai ką sutrum
pintame laiške sako:

Opiausias Reikalas.
Labai gėrimasi Amerikoje

gyvenančiųjų Lietuvių prakti
šku labdarybės supratimu. Kas 

3. Išnešti šią rezoliuciją ir tik į Amerikos Lietuvius krei- 
įgalioti ją pasiiašyti Jjiėsi, likosi apdovanotu ir pa- 
Rutkauską, p. p. K. česnulį. ,irasintn už Lietuvos gerovę 
R. Adžgį, K. Vereckį ii Kau- kovoti. Lietuvos kariškiui

t v priseina milžiniškus darbus
(Originale seką jų parašai), j atlikti, o nepridera jam savo

II. Broliams Amerikoje. Į nuopelnus pačiam garsinti.
Mūšių eilėse nėra pašalinių

vius;

Po dviejų metų nepakelia-1 
mų kovų musų galybė išaugo žiūrovų, kurie didvyriškus 

nuoĮ^lnus bešaliai užrašinėtų.ir dabar kasdien plaukia nau- „. , : . | visuomene nežino vargų, kū

turi sugriovė carų imperiją.” dos niekais pavertė Prancuzi- 
roliaus jis išsitaria: “Rusi- jos politikos principų augštu- 

negali atgimus vėl tapti mą, taip Lenkų imperijalizmr.s 
ięšpatija apimančia visus se- suardys ir retežį traukiamą a-
|osios carų imperijos žemes, 

yra, šeštąją dalį visos že- 
jei ji netaps plačia kon- 

racija, kurios glebije vi- 
įš Maskolių .jungo pasi
uvusios tautos, džiaugtųsi 
teise stiprinti labyn savo 

les ypatybes.” P. Renė 
primena, kad jis tą pa

žintį ištaięs jau tada,'ka
lsi jos revoliucija buvo 

įvykus. Matyt, kad ta 
Gerbiamo Prancūzo 

|p yra stipri.
daro skirtumą tarp 

Įjos ir Maskolijos. Prie 
jos jis priskaito ir neru
das tautus vargusias 
ros junge. Maskoli.ja yra 
Įrusiškai kalbančioji Ru- 
Įalis.
Maskolių ir mus jis ma- 
skirtiimu: anie yra lič

iui, o mes tautininkai, 
rrn komunistai, o mes

linės nuosavybės brau 
jai. Mumyse ir bolševi-

p. Renė Vinci mato imu 
•voliucijos dvasią ir ube-

> vadinu raudonaisiais, 
įtomai nori, kad mes 
tumės didžiosios Itusi-

llimi.
įyni mylimoji Prancuzi 

Amerikos diplomatų
Alė, kurios mes senai ne 
pie klausyti. P ims R. 
žino kuip Rusija su
apsėjo jmt 120 metų, 
to apsėjimo ncjuutė,

|ih nemato stambini- ir 
ps fakto, kad mes Kusi 
įioui' I m mylėjom*-, kai

buvo ir liko svetima, 
ingai pastebėjo, ku< 
[arėjome ir neimi im< 
laimime nuosav Jus

pie bolševikiją iš vakarų 
pietų. Ir Prancūzija ir kitos 
didelės talkininkes dar vis 
nedrįsta taip apseiti, kaip pa
čios yra iškilmingai žadėju
sios, nors ta nedrąsa vargina 
kitus ir daugiausiai kenkia 
joms pačioms.

Miniy Teismai.
Suv. Valstijos yra pagarsė

jusios žmonių nelaimėmis, č'ia 
kas metai daug žmonių žųva 
po traukiniais, automobiliais, 
kasyklose ir įvairiose darba
vietėse. Kas metai čia neap- 
sakomą daugybę žmonių paf 
ma ilgia džiova. .

ĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtt!
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| 747 BROAD STREET, NEWARK, N.
ŪlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNlllllllllll

jį savanorių būriai. Kasdien . ... , . . . .d ..... . riuos sužeistas karzvgis turimusų gana tvirtėja. Tikime, ... .... v * i • T- e., . , ... , , iškentėti. Nematydami Lietu-kad nebetoli ir ta valanda, .... , ...., ’ vos sužeistųjų kariškių var-
kada mes atvaduosime musų .... iii..v . , gus, tikriname, kad lengviautėvų žemę nuo visų okupantų . .. .. . .. /. v . . mirti mūšio lauke, negu zie-.r laisves vėliavą «»igstai ant I meh) |ikti sužrislu jr np 
Gėdinimo kalno Vilniuje įskel- atsak(ul,,iai siauginamu. Kri
irne‘ # tusiam kovos lauke — lengva

Mes, ęamųs artojai, pasiė- žemelė: karstas ir kapas vaini- 
mėm mums nepriprastą kar- kais pnogįamas> gi sužeistam 
dą ne kitus užpuldinėti, bet karžvgiui lvikia keIltėti ir ty. 
gintis nuo užpuolikų. Ir tol Įf.f,.Visuomenė visų pasišven- 
nei.šleisim is savo pūslėtų ran- timų negali matyti, o patarlė 
kų kardo, kol iieišvaduosini sako. a:Akys nemato, Širdžiai 
musų gimtąjį kraštą iš Lenkų negaila/’ psivaiz<linkime ka-

riškį su sulaužytais kaulai 
O Jums, broliai Amerikoj, paprastume vežime ligoninėn 

Lietuvon sugrįžusieji Aine-,s*uo ^a,P11 piam*..ute, Ra 11 gabenamą: kiekvienu ratų 
•ikos Lietuviai, susirinkę Lap-!n,u,ns reikia įsigyti: j trinktelėjimu sulaužytųjų kau-
cričio 23 dieną, 1920 metų, 
Krašto Apsaugos Ministerijos 
Sanitarijos' Skyriuje ir išklau
sę Vyriausio Armijos Gydy
tojo Generolo-Leitenanto Dr.

1 V. Nagevičiaus ir Krašto Ap
saugos Vice-Ministerio prane
šimus apie sužeistųjų ir ser
gančiųjų kariškių apnipinimo. 
reikalus, išnešė sekančią rezo- 
iuciją: •

Kadangi Lietuvos Valstybė 
grobikų Lenkų užpulta kovoja 
savo gyvybei ir nepriklauso
mybei išlaikyti;

Kadangi kovose su priešu 
sužeistųjų ir susirgusiųjų ka
riškių aprūpinimą ligšiol nešė 
vien tik Krašto Apsaugos Mi
nisterijos Sanitarijos Sky
riaus.

Kadangi dėl lėšų stokos ir 
dėl iš šalies gaunamos pa ra

Tįk vienose su automobilinis f * , .nelaimėse 1920 metais Chica 
gos mieste žuvo 559 žmonės 
Didžiuma jų suvažinėta gatvė
se. Tais pačiais metais viso, 
alv nuo automobilių žuvę 
langiau 10,000 žmonių.

Apie žmonių gyvybės ap
saugą daug kalbama ir dar 
daugiau rašoma. Bet ir ti.'k 
Kalbomis ir rašymai.* arba ap 
gailestavimais nesumažinsi tų 
nelaimių. Tum tikslui reika 
liūgas pasidarbavimas. Dėjo 
neturima laiko, čia miestuose 
•r miesteliuose viskas tik knn 
kukuoja. Žmonės kiti per ki 
t us galvatrūkčiais vaikosi do 
Birius. Žmogaus gyvybė netu 
ri vertės.

Didžiai negarbingą vardą 
šalis įgijusi dėl įsišaknijusiu 
čia minių teismų, paprastai 
žinomų “linčų”. Minių teis- 
iIThi čia gyvuoja ilgiausiu 
midus įr niekam neateina min 
tis į galvą juos panaikint

to sanitarinių automobilių,I |ų smailumomis kūnas drasko- 
100 sanitarinių vežimų, 39 mas ir naujos viduryje žaizdos 
kilnojamų dezinfekcijos kame-Laromos. Tokioje kelionėje li
rų ir vienas Rentgeno apara- gonįo kentėjimas neapsako 
tas, bendrai imant daiktu rei- nias. Balinai reikalingi tam 
kalinga musų armijai į septy- tikslui tinkami automobiliai 
nesdešiints tūkstančių dolie- sužeistųjų važiojimui. Visoje 
rių. Ne patogumų noras, bet Lietuvoje vos vienas Rentgeno 
gyvas reikalas verčia tų daik- aparatas lernndasi ir tasai te
tų ieškoti. Ir tai umu laiku, kvizuotas, ir regis mažos ver- 
Sužeistų karžygių kančios to lė« |)eėsąs. Lietuvos Armijos 
reikalauja. chirurgams būtinai reikalin-

Jeigu musų visi sužeistieji j gas jlor,4 vienas geras Rentge- 
už, musų visų laisvę kraują lie
ja, tai mes turime jų kančias 
palengvinti, jų žaizdas pagerb 
ti.

ir veikia skaitlingi būriai vi
sokios rųšies reformatorių. 
J’«‘ “nusausino” šaii. Tie k >- 
vojn prieš taboka ‘’iandi?

darbuojasi įvesti v’-oj š;,. 
iv priversjiią Šventimą sr .- 
mudi, n'ų. Mat, jiems rupis
ž .įonių tobulinu, a-.

Bet tie patys profesininkai 
reformatoriai nei kiek nepasi
darbuoja panaikinti čia minių 
teismų, nuplauti nuo Saike* tos* 
baisios dėmės. #

1920 111 tai- Suv. \'alstijos* 
nulinčuota 61 žmogus. Iš tų 
astuoni balti, gi visi kiti juodi 
žmonės. Tie bjaurus minių 
teismai dažninusia įvyksta pie 
tinėse valstijose, kur gyvena 
daug juodų žmonių, kur žmo
nėse yra mažai doros ir susi
valdymo.

ftaliės spauda tuos ba sius 
įvykius rekorduoja. Trumpai 
ir šaltai savo skiltyse pamini 
“linelis”, tarytum, reikalin-

110. aparatas (X-Kav), kai 
sulaužytus kaulus taisant, ar 
kulkų žmogaus kūne beieš- 
<ant, musų karžygiai nebūtų 

Greitą pagelbą duoti tegali- Į 1m» rei kalingai kankinami,
te Jus, kraujo broliai Ameri- Arti fronto, kad butų keliau- 
kiečiai. janti pirtis su dezinfekcinėmis

Mes žinome, kad ir Jums ne- kamerėlėmis, kiek kariškių i.š- 
lengva, kad turite ir savo geihėtų nuo Ijgų ir kiek jiems 
vargų. Bet mes taip-gi žino- varg(> .suinažmtų .Ne kas kitas, 
me, kad Lietuvis Amerikie-Į kaip nešvunimas armijoje li

gas platina. Mes turime ligoms 
kius. Neišreiškiamas pasibjau- Į “ užbėgi i už akių” ir musų 
rėjimas. Nešaukiami įstatymų karžygių sveikatą it akį suu- 
leidėjai patvarkyti patinku-1 Kori- Kariškių sveikatos sergė 

jumis, kad ligos' Lietuvos ginė
jų eilėse negalėtų įsigalėti, tai 

Į didžiausioji Liftu vai pagelbn. 
|Cholera, kruvinoji, infliienza ir 
t. t., narsiausią karuoinenę ga
li į bejiegę paversti, o musų 
armijoje liga gali Imti gerinu
sioji priešo talkininkė. Išma
nykime ir mokėkinif gerai pri- 

Įsirengli i galutiną už tanios 
būtį kovą su musų riepriklau 

priešais. Svarbu yra

sias minias.
Kadi r šių metų

kudir sumažinti. Gyvuoja čir. gus ar neišvengtinus nuoti-

prndžioji
kapitalistų laikraščiai tik pa 
minėjo, kiek daug žmonių 
pragaišinę minių teismai. Bet 
nei vienas neprabilo už mi 
nių suvaldymą ir kaltininku 
baudimą.

Už įvairias žmonių nelaime:
Šalies nacijos vndiis galima 
dar pateisini i. Bei niekas ne-1 !JO||ivį)(-.s

j’l pateisinti už leidimą kareivį apginkluoti, dar svar 
minioms dūkti. 'biuu yra apsaugoti kovotųjų

Kas nuplaus mm šios šalies I sveikatų. Liguisto karžygio 
negarbingą minių teismų dė ginklas iš rankos iškris, prie 
mę, tasai Ims lygus garbingą-ĮŠui blėdies nepadaręs; priešai 
iam Abraomui Lincolnui, ku
ris paliuosavo juodus žiiioiko 
iš vergijos pančių. Liucolnns 
tubs žmones paBiios ivo ne žu 
dymui, tik pačios js.ilies gero
vei. Kas su tuo nesutinka, tas 
vrn lamu ii įba-m vergu

musų karžygių žaizdų apri- 
šinėfti nei meilingiausiais žo
džiais palinksminti, todėl mes, 
Amerikos Lietuvių Karo Sani- 
taiinisKoiiiitėtas—Kaune, var
dan sužeistųjų Lietuvos Kariš
kių, meldžiame, prašome, ra
giname visus Amerikoje gyve
nančius Lietuvius, tuojau au
koti tiek, kad susidarytų bent 
700,090('septyniasdešimts tūks
tančių dolierių), būtinai rei
kalingų sužeistųjų karžygių 
aprūpinimui. Lietuvos valdžia 
daro kiek gali-pagigtinai, bet 
mes matome kad yra spragų, 
kurias tik Amerikoje gyvenan
tieji Lietuviai gali pasekmin- 

zgai ir garbingai užtaisyti, — 
sužeistųjų karžygių gydymui 
reikalingiausių daiktų paru- 
pinimu.
Amerikos Lietuviai! Paauko

kite dalelę užuodarbio ir siųs
kite, Į>er Krašto Apsaugos 
Ministeriją, Kaune, sužeistųjų 
kariškių reikalams. Aukos bus 
greitai ir tiksliai sunaudotos. 
Aukos paltngvins sužeistųjų 
karžygių kančias, palengvins 
ir kovą už neprigulmybę.

Vn'ierikos Lietuvių Karo
Sanitarinis Komitetas, Kaune.

(Seka parašai).
Brangus Lietuviai-Amerikie- 

ciai, didelis ir svarbus reika
las — aiškus kaip ant delno. 
Brangindami Lietuvos laisvę, 
branginkime ir kovotojus už

Sužeisti karžygiai — kantrus. 
Kenčia tylėdami. Bet-gi tai 
nereiškia, kad ,iu sopuliai ma
ži. Nereiškia, kad galima eiti 
pro jų šalį užmerkus akis.

Padėkim sužeistiems karei
viams greičiau ir lengviau pa
gyti, o jie pagiję vėl stos kaip 
levai prieš musų mylimo kra
što teriotojus-Lenkus.

Aukas galima siųsti tiesiog 
į Lietuvą kaip nurodyta: Ap
saugos Ministerija, Kaunas, 
Litlnmnia, Sanitarijos Skyrius.

-Vukas galima taip-gi kon
centruoti prie Lietuvos Valsty
bės Misijos: Litbuanian Re- *
prensentative, 162 VVest 31 st. 
St., New York, N. Y. Iš čia au
kos Ims siunčiamos Kaunan, 
su reikalavimu prisiųsti pa 
k vi ta vi mus aukotojams.
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Telefonas Bonlevord 91M

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

3331 South Halsted Street 
Valandos: 9—12 A. M.

1—B; 7—S P. M.

Dr. A. L. Yušl
1900 S. Halsted Str.

Tel danai 2118 
Valandos: 10 ryto Iki 8 vali

Gyvenimas 
2811 W. 03rd Str.

Tel Prospect 3480.

, J. P. WAITCHES
LAWYER

LIETCVIS ADVOKATAS
Vakarais: 1509 A Ashland Are. 

Tel. Yards 1053
Dien. Konm 518—159 N. Clark St. 

Tel. Uandolph 3507

Pilone danai 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 So. UaLsted Street

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 1 Iki 4 
po plet. 6 Iki 9 vakare.
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Telefonas Vau Buren 294

DR. A. A. ROTH,
Rasas Gydytojas Ir Chirurgas
SpedJallstas Moteriškų, Vyriškų 

Valkų Ir visų chroniškų ligų
VAI.ANDOS: 10—11 ryto 2—t po 

pietų, 7—8 vak. Nedaliomis 10—19 d. 
Ofisas 3354 So. Halsted St., Chicago

Telefonas Drovcr 9993 
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Lietuvos Misijos ofisas išda
vinės tik laikinas kvitas tuoj 
po apturėjimo aukų.

Liet. M. Amerikoje.
(per Maj. 1’. Žadt'ikį).

K-

giibi* savu narsumu, o musų 
karžygiu1- pašieps pasaulio a 
kyse.

Amerikoje gyvenantieji Lie
tuviai su alpstančiomis is ui»-i 
lės širdimis prie Lietuvos lie
pi ikl.m otiiyVs gilmių * uega*

Užsiprenumeruok “Vytį”
I)r. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyčio” 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną “Vyties” numerį.

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiuusin parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos 
gamtą.

M ėgi J-ictuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
“Vytį.” Prenumeratos kaina: Metams $2.50.

“VYČIO” Administracija 
3261 S. Halsted S t. ___ Chi^go, III.
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Įaėlienls, Sausis 6, 1921

ETUVIAI AMERIKOJE.
VELAND, OHIO.

|\ciii 25 kuopa laikė 
'ilsi rinkinuj Gruodžio

[u^irinkimas buvo Ubai 
skaitlingas' nariais ir 

ųaij- nutarimais, Bu\o 
kaip visi nariai donr- 
reikalais. Susiprati- 

lai jau pralenkia kitas
įhs.

Ikta 1921 m. valdyba, 
'linkėtina geriausių pa- 

darbuotis organ. ir
|os bibui. 'Paine su>irin-

msirašė keletas naujų na-I * •
(antis susirinkimas bus 
lūšio toje pačioje Lietuvių 
įinėj, F. 68 ir Superior 
Niiriai kviečiami koskait- 

lausia atsilankyti, nes se- 
laldyba užleis vietų naujai.

J). S. 51 kuopos susirin- 
Įas buvo Gruodžio 19 d. 
Llricb svetainėj, 1427 E. 31 
piaug kalbėta apie Lietu- 
flarbininkų gerovę. Stebė- 
'tik, kad kai-kuric L. D. 

kariai labai šaltai atsineša 
likimą ir nelanko kp. susi
šilau. Nemanykit, darbinin
kai! snaudžiant namie kas 

ijera atneš. Greičfau tapsi- 
nuskriausti. Išrinkta 1921 

ililyba, kuriai linkėtina ge
dausiu pasekmių.
Sekantis susirinkimas bus

Lūšio 23 d., 1921 m. laikas 
[iširi likimų tapo pakeistas, 
•niau laidavo kiekvieno mėn. 
•tvirtų sekmadieni, tuojaus 

[i mišių, dabar bus 3 vai. po 
lėtų.

Lapelis.

Reziseriuin ir vakaro vedėju 
buvo J. Zabulionis. Publikos 
buvę pilna svetainė ir visa 
gražiai užsilaikė. Pelno para
pijai liko suvirs $100. Ant ga
lo buvo žaidimai ir šokiai, ku
rie tęsėsi lig vėlumai.

Vakare buvęs.

R0CKF0RD, ILL.

Gruodžio 26 d. nuėjus man 
pas gerai pažįstamų draugų p. 
1). Misiūnų ir radus kitus pa
žįstamus tėvynainius pama
niau sau, kad čia gera proga 
priminti Liet. reikalus. Tai
gi ir užsiminiau. Mano mintį 
karštai parėmė pp. A. Stuoga 
ir 1). Misiūnas. Trumpai pa
aiškinus tėvynės padėtį, auko
jo Lietuvos Šauliams: A.
Stuoga $6.49.

Po $2.00: D. Misiūnas, J. 
Senienas ir A. Stankus.

Karolis Skrobutenas $1.50.
Po $1.(X): J. Valentukevi- 

čius ir P. Venienė, Kiti dėjo 
fio 50c. ir smulkiais.

Viso suaukota $18.16.
Vardu Lietuvos šaulių, auko

jusiems tariu širdingiausi učių. 
T. F. 44 skyr. iždininkas.

CICERO, IL»L.

DRAUGAS

RACINE. WIS. 

Girtuoklystės Aukos.
Nors šioje šalyje užginta 

svaigalai daryti ir pardavinė
ti, bet (girtuoklystės dievaitis 
vis sukinėjasi ir kai kada at
neša liūdnų pasekmių.

Štai, kūčių vakare šeši Lie
tuviai saliunininkai po dienos 
darbo, susėdę i automobilių 
pasileido Kenoslios link. Pri
važiavus prie Kenoslios, stai
ga jų automobilius užšoko ant 
elektrinio stulpo. Pasekmėje 
vienas po trijų valandų mirė, 
o du pavojingai sužeisti. Ne
kokios buvo Kalėdos Rncino 
saliunininkams.

Kalėdų dienų kito Lietuvio 
salimu* rado žmogų, kurs sė
dėjo kampe, bet jau buvo ne
gyvas. Jo saliunas ta[«i užda
rytas, o pats pateko bėdon.

J. K.

SI0UX CITY, I0WA.

Pasidarbavus moksleiviui 
.1. Zabulioniui, Kalėdų vakare 
buvo surengtas gražus vaka
rai parapijos naudai. Vietos 
artistai-mėgėjai sulošė gražų 
istoriškų veikalų iš DiJ. 
Kunig. Vytauto laikų — 
“Musų Luiniejinias.”

Losimas išėjo gerai. Visi sa
vo roles atsakančiai atliko, 
-tiktai kareivis (truputį silpnai 
lošė. Geriausia lošė J. Bilkevi- 
čius, llimvido rolėj, M. ir J. 
Strazdfiitės Laumių rolėse ir 
A. Karalaitė Ašarėlės. Veika
lu publikai patiko. Paskuti- 
iiiaine veiksme, kada lošėjai su 
degančiomis ugnimis rankose 
aukšlyn iškėlę ėjo apie “Lai
mos aukurų’’. dainuodami: 
“Ii vėl sušvito šviesa gyvy
bė-’’, didelį darė žiūrėto
jams įspūdį.* Tų užbaigę visi 
artistui sustojo ir užtraukė 
“Lietuva, Tėvynė’’, Publika 
tuojau sustojo ir sykiu giedo
jo.

L. R. K. Federacijos 12 sky 
rio pagelba tėvynei pradėjus 

Spalio 24 d., 1920 m

Spalio 24 d. protesto demons
tracijoj prieš briovimųsi Len
kų Vilniun L. R. Kryžiui ir 
Šaulių organizacijai surinkta 
$1,602.56. X

Išlaidos:
Dienraščiui “Naujienos’’ už 

vieni^-pmvkelbinių $19.60.
“Draugui” už du tokio di

dumo paskelbimu $28.00.
“Draugui” už 50(»0 plakatų 

dviem kalbom $15.00.
11 iškabų (signs) $20.00. 

♦Papuošimas mokyklos vai
kučių $26.37.

50 tautiškų ženklelių $2.60.
2 dideli bėriai (viso 35 mu

zikantų). 4 jų reikalavo atly
ginimo po $5.00, $20.00. 
ji ž special deliverv siun
čiant pinigus 20c.

Viso padengimui demons
tracijos lėšų išleista $131.77.

Spalio 26 d. L. R. Kr. Gen- 
tran pasiųsta $1000.00.

Apmokėjus visas lėšas, liku
sieji pasiųsta $345.70.

Viso $1,345.79.
Šaulių organizacijai per L.

Misijų $125.00.
Sykiu $1,602.7)6.
Eederacijos 12 skyrio susi

rinkimu demonstracijos komi
sija, išdavusi šj raportų, misis- 
kiliulė, kad dienraštis “Nau
jienos” komisijos prašymo ii 
.-avo prižadėjimo neišpildė, nes 
paskelbimą žadėjo patalpinti 
puslapio viršuje, o ištiktųjų pa 
talprfi<f*žpmni ir už jį paėmė 
$19.60. Tumu tarpu dienraštis 
“Draugas” už 2 sykiu patal
pintus tokius pat paskelbimus 
puslapio vii'šnje paėmė tik 
$28.00.

Susirinkimas, išklausęs de
monstracijos komisijos iždi
ninko p. J. Mockaus raporto, 
stebė josi taip nelygu pat rijo 
lizinu (urp dienruščių “Drau
gas” ir “Naujienos”. Tai gi 
patyrimus ir faktai rodo, kad 
didelis “Naujienų” patrijo- 
tiz.mas yra tik ant pojieros. 
Praktikoje, jo nėra.
Aukos Liet. Gynimui. (Tautos 

Fondo vajui).
7 . I*V

Lapkr. 12 d. Šv. An
tano parap. svet. per kum J. 
Petraičio prakalbas Liet. gvn. 
reikulums $253.70.

Lapkr. 16 d. Garfield 
Purk kolonijoje, per kum A.
J. Vaičiumi prakalbas Liet. 
gynimo reikalams 323.(17 (Iš 
tos sumos $10.55 "išimta pa- 
dengilnui lėšų). Lieka $312.52.

Tas auka. sudėjo šie asme
nys:
A. Davidonienė ......... $21.00
Vpol. Šukienė ........ 16.75
M. Vaitaitis ................ 12.00

Po 11 dol.: J. Palilionis, J. 
lndrešiunas, P. Petronis, K. 
Jodei i s.

Po 10 dol.: J. Lukošius, J. 
Kaziunas, P. Vaitaitis, J. Ba- 
nis, J. Erei man.

J. Lukošius ir A. Lukošius 
po $7.50.

O. Ladigienė $7.00.
T. Manacas $6.50.
Po 6 dol.: J. Milašauskas, K. 

Katela, J. Madelinskienė.
'Po 5 dol.: P. Madelinskienė,

K. Martynas, Alex. Slasas, J. 
Martinkevičius, M. Zurienė, J. 
Andrešiunas, J. Zubavičius, 
S. Plupa, kum H. J. Vaičiūnas, 
J. Lukošius, J. Judvilas, St. 
Lukošaitis, Konst. Šėris, J ui. 
lndrešiunas, Tofilia Manko- 
vitz.

V. Šėris ir D. Balčiūnienė 
po $3.00.

Po 2 dol.: N. Jonikas, A. Ali
šauskas, A. K. Karoblis, J. 
Mųnikienė, J. Gabrėnas, A.
Jonuška,
Rudis.

Po 1 dol.: M. Zubavičienė, 
P. Venckienė, J. Vasiliauskas, 
J. Kveilerauskas, J. Kirsnys, 
P. Persola, A. Stanionis, J. 
Madelinskas, VI. Petrulis, G. 
Melenkienė, A. Feiza, Mat. 
Kaupas, Apol. Neviera, Ben. 
Indriliunus, Albertas Samue
lis h J uoz. Ztibaviria. Per mi
mus ir smulkių aukų surinkta 
$25.827

Garfield parko Lietuviai Im
tai i kai nors ir nešimi t tingi 
savo kolonijoje, bet Lietuva 
karštai myli. Jie sako: 
“Aukojam C'iceroje, aukojant 
šiandie, aukosime tėvynės gy
nimui iki Lietuva taps liuosa 
nuo grobuonių Lenkų ir visu 
priešų.”

Buvo pranešta ir .“Naujie
noms”', Imd šiose prakalbose 
kalbėjo kun. II. J. Vaičiūnas. 
Bet korės,HUidencijoje “Nau
jienos” žodį kum II. J. Vai
čiūnas užtylėjo.

Bet kada toje pat kolonijo
je iv tam pačiam tikslui laivo 
parengę prakalbas socijali.-lai, 
tai “Naujienose” tilpo kores
pondencija, kurioje laivo pav7 
žymėta vardai daktarų ir ad
vokatų ir kad suaukojo vos. 
Vos virš $100.00.

Reikia pažymėti, kad soci- 
jąlistaurs daktarai ir advoka
tai kalbėjo, o aukų surinko 
vos virš $100, Bet katalikam-, 
sulig “Naujienų”, svetainės 
sienos kalbėjo, o aukų surink 
ta $323.07, ir Liet. Paskolos 
bonų parduota už $350.00.

Lapkr. 25 d. prukulbose J. 
Karoso ir kleb. kum II. J. \ iii 
čiuno: bažnyčioje Liet. gyni 
tiuli surinkti! $167.80.

Svetainėje per prakalbas nu
pirkimui dviejų anuotų, ku
rioms vienai aukojo vyrai, ki 
tai moterys ir mergaitės po 
$500.00, $l000.IMi.

Kitos aukos stambiais ii 
smulkiais $225.00.

Viso $2,019.02.
Išlaidos: Lapkr, 25 <1, už 

spaudų $13.00.
Lieka $2,OO(i.O2.
P. S. Alni kalbėtojų, Lupki'.

Po v. Bulei unas, A.

įlinkas .L Mockus už savo lė
šas atlyginimo neėmė.

Lapkr. 23 d. Tautos Fondo 
Gentimi pasiųsta $596.22.

G l inui. 11 d. Tautos Fondo 
Geiitnui pasiųsta $1,180.80.

Gruod. 23 d. 'Gautos Fondo 
Gentimi pasiųsta $229.00.,

Viso $2.906.02.
A belini sutrauka ciceriečių 

pasidarbavimo dėl • tėvynės, 
Lietuvos, nuo Spalio 24 dienos 
ligi G r. 23 d., 1020 

Liet. R. Kryžiui pasiųsta 
$1,345.79.

Liet. Šauliams (per L. Mi
sijų) $125.00.

Tautos Fondan $2,006.02.
Viso 3,376.81,
Bet lai niekus nemano, kad 

tai viskas. Šalę to viso, ■dar 
p-lė O. Nausėdaitė Lapkr. 25 
d. aukojo Liet. Žemės ban
ko šėrų $100.00 dėl anuotos.

Kitas .įsūnio žadėjo taip-gi 
nupirkimui anuotos $100.00. 
(Di eita po’dienai auka laukia
ma).

_, Trumpu laiku vajaus, kvota 
sieks $2,206.02.

Kvota ciceriečiains buvo 
$2,000.00.

Suėmus krūvon aukas ir L. 
R. Kryž. ir Šauliams pasidaro 
$3,576.81’.

“Draugo” 290 num. (Gr. 10 
d.. 1920 m.) tilpo žinutė iš 
Lapkričio 25 dienos, kad tų 
dieną suaukota $2,154.10, ir 
Liet. Paskolos bonų parduota 
už kukius $600.00. Tai buvo 
klaida. Buvo šitaip: Lapkr. 25 
d. pinig. suaukota iki $600.00. 
Kitus pinigus ciccrieeiai buvo 
pasižadėję sunešti, kada kas 
galės ir slinešė, išskyrus uugš- 
čiiiu minėtus vieno asmens 
$100.00. Todėl ir pinigai pa
siųsti kelia' atvejais, t. y. ka-

Lnpkr. 7 d. Sv. Antano pa- 25 d., už sugaištų laiką ir lė
mp. klebonijoje vnkiuienė. 
tu# ! i *uu»**tu $31M K).

šas, kleb. kun. II. J. V;iič|iinas
už **velninę, koinMjn ir iželi-

DIDELIS BARGENAS
ILLINOJAUS FARMOS

83 akru t'ariua prie pat miestą 
ir gero kelio, žeme lygi, upelis bė
ga per ganikla. Miškas ir gružus 
sodnas, 7 kambariu numas su 
skiepu didele barne 60 tonu eel- 
lar, vištininkus, kiaulininkas, svir
nas garadžius ir sande mašinoms, 
“smoke house” ir kiti budinkai, 3 
arkliai, 8 karves, 1 jautis, 150 vis
lų, 4 žąsis, 4 kalakutai, 2 vaistines 
kiaulės, 300 bušelių avižų, 200 bu
šeliai komu, 25 toniai šieno, ru
giu, kviečiu ir vulviu dėl žiemas ir 
visos mašinos reikalingos dėl far- 
inos. šita farma turi būti parduo
ta arba išmainyta į trumpa laika 
iš priežasties ligos. Kaina $13,500, 
įmokėti reikia puse, o likusius ant 
5 metu ant 6%, pasiskubinkite nes 
tai gera farma ir atsišaukite pas 
savininku

Petras Bomeika,
736 W. 35th St. Chicago, III.

50 akru farma, 2 mylįos nuo 
miesto 7 akrai guniklos, miškas ir 
gražus sodnas, geros tvoros, 6 
kambariu namas, barne svirnas, 
mesinyčia, pienine šį apielinke lie
tuviais apgyventa. Norintieje pirk
ti farma. kaina tiktai $300. Neap
leiskite šito bargen^nes parsiduo
da už puse kainos.

Mrs. MARY OZMAN,
736 W. 35th St. Chicago, 111.

00 akrų farma, 70 akrų dirba
mos, 20 ganikloB, su mišku, juodže
mis, žvyras su moliu maišytas, 

mylios nuo miesto, geri budin- 
kais ir didele barne. Kaina $6500 
puse reikia įmokėti, o kitus ant iš- 
mokeseio.

aEvtry Pittart
TM» a Story"
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Išsigydyk Tas Skauda
mas Strėnas

AR tas nenustojantis skaudėj imas strėnose kankina 
tave? Taip jautiesi lig kad peiliais tave raižytu? Ar 
jautiesi nusilpęs ir negalis dirbti — ir tiesiai neturi 
noro. Tai laikas surasti priežasti nes labai lengvai tas 
gali įsivystyti i neišgydomas ligas. Labai gali būti kad 
jūsų inkstai yra ta priežastimi. Persidirbimas ar šaltis 
juos išvaro iš vėžių ir užtat jautiesi nuvargęs, nusilpęs 
ir nebenorįs dirbti. VARTOK DOANS KIDNEY PILLS. 
Doans yra pagelbėję tūkstančiui žmonių. Jos pagelbės ir 
tau. Paklausk apie juos savo kaimyno!

Skaityk ką šitie žmonės sako:
DOANS JA PAGYDĖ. DAIGIAIS NEATSlKAItTOJO.

• ki buvo atnešti pas iždininkų 
p. J. Mockų.

\ isų aukotojų vilniai ir }»a 
mulės seka. Meldžiu tėmvti 
klaidas. J ų bus, be :ibejo, ypač 
ten, kur bus pnstatvtjis klausi
nio ženklas (kabėsi*). Nes tų 
pravardžių negalinm buvo į- 
skaityli. Reikėjo spėti.

Aukojusieji Spaliu 24 d. 
(demonstracijoj) Liet. R. 
Kryžiui/ norintieji gauti pa
liudijimus, gali jau kreiptis į 
Liet. R. Kr. Reni. raštininkų 
Bile silsi rinkime.
Aukojusieji kitais laikais iki 

Lapkr. 25 d., 1920 m.. Liet. gy
nimo reikalams, norintieji gan 
Ii paliudijimus, gali kreiptis į 
Tautos Fondo viet. raštininką 
t;iip-gi Lile susirinkime.

J. Šliogeris.

CICERO. ILL.

Svarbus susirinkiiiiiis Lietuvos 
Laisvės Paskolos sinties bus ket
verge vakare, Sausio t», 1921, 8 
vai., šv. Antano parap. svet. Visi 
kviečiami, kurie norite užsirašyti 
bonų ir kurie esate užsirašę. Imt 
neužsimokėję ir kurie esale užsi
mokėję. ateikite atsiimti bonus 
nes bonų pardavinėjimas pasibai 
gili ketverge. A. Valnnčiiis.

ĮTol. Hurrlson 6S8S
DR. L. C. BORLAND

209 S. Sitale Str. Knnip. Adams
[Valand.: 1 Iki 4 po plet. Nedel. 10 
ival. Iki 12 dieną.

l.ivtiiTls perkAlbėtojM
Sered.—« iki 8 vak. Ned. 10 iki 12

-K

S. D. LACHAWICZ
Mfcrri.vvs uRAHORnis

|
r»l«rn«iu)u u.-lntuvtne kopi gi t uilk. Rol-I 
kiliu n ■ uiu t«-'«ubtl, o mano darbu| 
buiilM atgkBAaintl.

2314 w. asm pi. chicago, m. 
Te . Canal 3IM

I ■ Piillmnn IM

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

IIIMDI Im>. Mlehlgnn Avman 
tmrlaad. III.

VAI.AMMIm • ryto Iki 9 ••Sara. 
Tcl. 1*01įein i 349 Ir 3180.

120 akrų žeme ligi 15 akrų sod
no, 5 kambariu namas 2 baruos, 1 
mylia nuo miesto upelis bėga per 
ganikla, žeme derlinga, parsiduo
da už puse kainos $7800, įmokėti 
reikia $1000 o kitus ant išmokėji
mo 6%.

GOakrų farma, geri budinkai, so
dnas geros tvoros, 45 ifkrai dirba
mos žemes, ir miškas, parsiduoda 
su mašinos ir gyvuliais, šienas gru
dai, upelis bėga per ganikla, 2 
mylios nuo miesto kaina $5000, j- 
jnokėti reikia $3000 o kitus ant 
engvu išmokėjimu, parsiduoda iš 

priežasties senatvės, nepraleiskite 
šito bargeno.

40 akrų, farma 20 arkų miško, 
tvoros geros budinkais. kaina 
$1800, įmokėti reikia $500 o kitos 
mt lengvu išmokėjimu ant 6%.

Viršminitos fanuos yra dideli 
largenai ir jeigu nori )gyti gera 

farma tai eonais tavo proga. Pa
liauk kitam tarnarves o nusipirk 
farma ir busi bosu ant savęs. Del 
platesniu informacijų kreipkitės 
šiuo adresu:
FIRST NAT. REALTY CO. 

736 W. 35th St. Chicago, III

Dr.F.O.Carter
Duokit Okulistui Pritai

kinti Akinius Jūsų Akims

Akis 
.Ausis 
Nosis 
Gerkle

Jusi) akįs gal reikalauja gy
dymo, urba pritaikymo akinu). 
Kaipo Okulistas galiu duoti 
Jums paturimi).

Aukso Filled $4. $5, $6. 7, * 
SS, |9, |10.

Cysto aukso $6, |7, SS. S9. 
810. Slt. $12.

Apsibuvęs ant State St. per 
23 inetus.

Ištaisau žvairumu. Gylnu vi
sokias akli) ligas. Išpjaunu ton
ai lūs.

FRANKLIN O. CARTER 
M. D.

120 So. State St.
Valandos nuo 9 Iki 8.

Nedėllomla nuo 10 iki 12.

Tel. Tarda <664 Drover 6444 

Dr. V. A. SZYMKEVI0Z 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 

Akužeran.
S203 S. Halsted St. Chicago. ,

V.Uandos: 10—12 18 ryto 1—t Iri 
f.—Nuskarę Ked. 18—13 18 ryto. j

Mm, John DobizanKki, 2463 
Augusta. Chicago. sako: 
‘Per nckur} lajkų. aš kentėjau 

nuo' skaudėjimo strėnose, kuris 
mane nuolatal kankino, mano 
inkstai dirbo labai* neregulia
riai. Man gulva taip pat bai
siai skaudėjo ir aš silpdavau, ir 
lubai nerviška buvau. Pama
čius pagarsinimu Doans Kid- 
įvey Pilis nutariau pamėginti ir 
rezultatai pasirodė labai geri.

F. Zekonski, 314 laifayette 
Str. Schenectday, N. Y. sako: 
"Keletą metu atgalios kuomet 
aš dirbau prie boilierlu, tas 
sunkus darbas ‘ mano inkstus 
labai nusilpnino kad aš nega
lėjau nei pasilenkti, o kuomet 
pasilenkdavau negalėjau utsi-^ 
tiesti. Tris dėžutės mane patai
so ir nuo to laiko skausmai 
(langiaus neatsikartojo.’’

DOAN’S KKY
Kiekvienoj Viistinyčioj 60c dėžutė, foster Nillburn Co., Ntg. Chem., BuHalo, N. Y.

miiiimimiiiiimmiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiul
Phone Boulcvnrd 491

| Ashland Jewelry Music Store
Specijalcs Columbia F 2 Grafa- 

nola su 12 rekordų $126.50. Speeijale C 2 
Grafonola su ~12 rekordų $56.50. 
Cash ar ant išraokesčio. Naujausi lieti| 
viski rekordai.

Dldclinme pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, dctmontal, žie
dai ir kiti nukslągtS^Fykal.

4537 So. Ashland Avenue 
= Chicago, Iū.
nijiiiiiiiiiiiiisiiiiiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill

Dr. I. L MAKARAS
Lletuvys Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Miehlgan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po 

plet, 9:30 Iki 8:30 vakare. 
Resldenclja: 10538 Perry Avė., 

Tel. Pullman 843

Į Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vldiimitcstyj
ASSOCIATION BLOG.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto Iki 5 po pietį). 

Panedėllais iki 8 vakare.
Nedaliomis ofisas uždarytas.

Tel. Drover 7042

Pilone Cicero 5963
DR. A. P. GURSI

I.IETVVIS DENTISTJ 
ĮS I 7 \V. 14th Street Cor. 40

Cicero, III.
Vai. 9 Išryto iki 9 vak. ii 
Nedalias ir Seredas.

Phone Seeley 7439

DR. I. M. FEINBERi
Gydo specialiai visokias vy 

moterų lytiškas ligas, j
2401 Madl>on St.,. kampas, 

tem Avė., Cliicago.
Valandos: 2—4 po plet; 7-

Dr. C. Z. Vėzdas L
LIETUVIS DENTISTAS < 

Valandos: nuo 9 ryto Iki
Seredornls nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVENIJK

arti 47-tos Gatvės

Dr. 0. VAITUSH,
LIKTI VIM Ak|» srKt l.%1

P'i lengvinti 
- - " ■ tempi; i^

pi . .i -i ,ml 
jnno
llo. apt« 
vniumų,

lt tl ' G. [|-:;X|s, II , Utl s- iU :iklų kroll 
katOTAkto, noitti&gio; uctikraa aklui 
I Duona •■.*./.įmina < lemui od»| 
žiausi-i 4 klnldnn. Akiniai prttsiVton 
gal. ton u uiti ma’Anti-'tiia pnftelhJ 
gėklte bavo regėjimo ir ra ‘ , 1
mokyklon. V.ihtn !**.- nuo 12 Iki lj

01 nuo t.» iki 1 a ai po

1553 W. 47 St. ir AshI
lih’/oiiON Urover kOhflJ

miiiiiiimiųiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiitiiiiimiiHiimiiiiiiiiiiiH

GERIAUSI 
UŽ

JUSU PINKWATCHES
I zlal kad mes tisuomcl gi l iausio piitoinoii.ioml 

knstiiuiieilams. (Lili Imti užtikrintas kuomet atsilankw 
mus. Musu gryno aukso grąžuos. Isikrodžini ir deinmnj 
dusi dideli.unc pasirinkime ir už labai prieinamu* knii

4525 S. Ashland Ai 
JOr r EL I O Chicago, Illmoi



DRAUGAS Ketvirtadienis, Sausis

ĮĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiitiuiiiiniiiiiiiimiiiimiimiiiiiiiiiHiiiHiiiiimiiiiiiitmi

Pinigai,Laivakortes LietuviCHICAGOJE.
UŽ VISUS AUTOMOBILIUS 
TURI BŪT MOKAMOS TAK

SOS.

Cliicngns advokato usisteii- 
tns B i mi paskelbė, kad už. 
kiekvieną mieste atsirandanti 
automobiliu turi Imt mokamo-* 
įaksos, nužiūrint, to. ar tie au
tomobiliai butu vartojami ar 

Fnevartojami. Sako, kiekvie.
Kubus automobilius privali}* tu

rėti nuosavu' taksu ženklus.

PAVOGTA 18 AUTOMOBI 
LIŲ.

Z
Vogimas automobiliu Cliica- 

Ę*oje nuperiraukiamas. Praei
toje paroje pavogta 18 auto
mobiliu.

IEŠKOMAS ŽMOGŽUDIS.

Dienomis ir naktimis polici
ja- ieško piktadario, kurs a- 

'Uii dieni) vienoj .kavinėj nužu- 
lė policmoną Mullen.

Policijai jViktndaris žino
mas. Net turima nurodymu, 
tokioj miesto diilv jis apsi- 
rerčia.

PRANCIŠKONAI NORI SU
RINKTI $800,000.

Tėvai Pranciškonai Ch i eil
iojo veikiai pradės kampaniją 
su tikslu , surinkti $300,000 
fondą. Norima pastatydinti 

jniinariją ir koplyčią ant
tinpo Clark ir Polk gat.

IELBĖTA 30 ARKLIŲ.

»s (libbons Livery Co. ar-
1327 West Kaijdolph 

d.sidegė automobiliu
■lis.
[Arklidėje buvo 30 arkliu, 
įomet liepsnos peršoko nuo

ties.
taktinis Patrink O’.Ma- 
švedė laukan 27 arklius, 
[uomet i nėjo išvesti pils
iąs, durnai ji pritroŠkino. 
Įidiaus policinonui Gerrv 
Įo išgelbėti panaktinį ir 
įkasius arklius.

:ŠTA PASKOLOS
BANKA.

plėšikai vakar užpuo- 
Kano Swartz paskolos 
'739 No. Clarl; gat. Pa- 
lsokiu daiktu vertės

ir $500 pinigu, 
lkos savininką su juodu 
įiautoju išsivarė j užpa-

kambarj ir tenai sun

ikai buvo ai važiavę ir 
Įyn autompbilin ne'ii

Kai kas matęs aulo 
r numerį.. A iilomobi- 
Jogtas.

roGTA Maistinė.

plėšiku užpuolė vaistinę 
(i. 1701 West I!) gal. Iš 

|105 apdaužę vaislinės
pi Anlbonv .1. Alexn.

ĮON ATKELIAMO 
tKO MAJORAS.

News, Va;, Sausio 
kerikonišku garlaiviu 
rmon čia nikeliavo 
piešto Corko majoru.' 

’CalIagbaii, parsi- 
laive paprastuoju 

Iii. m-' kitaip jis m- 
gi ži ji m n - Anglijos v v

3iiikeliavo ir kalėji
F.uvusio Corko ma- 
liney brolis. Pele,- 
Iš New Yorko.

-K

ATIDARYTA ILLINOIS LE 
GISLATUROS SESIJA.

Žemesniojo buto pirmininku' 
paskirtas Dahlberg.

Springfield^Ill., Sausio (i.
\ akai čia atidaryta valstijos 
legislaturos (istatymdavybė.' 
luitu) sesija. Zcniesniąjaine 
luite pirmininku parinktus at
stovus Dahlberg iš So. Cliica- 
gos, repiiblikonas, Tliompso- 
lio-Lumli no Smili I I’rakei jos
(srovės) šalininkas.

t i ube mat ori lis Lovvden va
kar logiški!arai indavė pasku
tinį savo raštą su Įvairiais 
pasiūlymais. Ateinanti pirma
dieni gubernatorius Lovvden 
pasitraukiu iš užimamos vie
tos. Yieln užims naujas guber
natorius Small.

JUAREZE UŽDARYTI SA- 
- ' LIŪNAI.

EI Paso. Tex.. Sausio 4. — 
Čia šalimais Meksikos miesto 
Jnareze uždaryti sabiniai ir 
visokiu lošimu vietos. Tai pa
darė naujas miesto majoras 
Franciseo I). Gonzales.

RO( ITESTER, N. Y.. Sausio
— čeveryku, dirbtuvių kampa

nijos yra suionniusios sumažinti 
užmokesnį darbini nka Uis. Šitie 
skelbia pakelsią kovą prieš tą 
sumanymą. Tik tuomet, sako, su
tiksią su mažesne įiz.inokesnimi, 
kuomet tikrai atpigsiąs gyveni
mas.

IŠ CHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

Iš T0WN OF LAKE.

Sekmadieny, Gruodžio 20 d. 
gvardija I). L, K. Vytauto lai
kė priešinei inį susirinkimą, 
kuris laivo skaitlingus. Aps- 
svnrsčiiis bėgančius reikalus, 
skaityta laiškas iš Šv. Kaz. 
Vienuolyno, prašantis para
mos. Laiškas priimtas ir na
rys l’r. Mikužis įnešė, kad 
tam tikslui iš iždo paaukoti 
$25.00. įnešimas paremtas ir 
nutaria paaukoji $25.01). Po to 
narys donas Klimas įnešė, kad 
imlu parinkta aukų ir nariu 
tarpe. įnešimas paremtas. Pe
rėjus imu- svet. aukojo:

Po, $5.00: pirm. Juoz. Pe
tukas, marš. L. Banevičius 
visų'metų algą $5.00 ir $1.00 
savo. P. Mockela $3.00.

Po $2.00: J. Balnis, S. 
Šiunbaris.

Po $1.00: J. Klimas, J. Leg- 
nugaris, Y. Petkevičius, A. 
Kareiva, A. f’esna, P. Anglie- 
kis, A. Mockus, V. Budas, F. 
Mikužis, A. Kavnlauskas, P. 
Bukauskas, d. Ūselis, D. Pet
raitis, P. Rvmkits, K. Mankus, 
d. Zalandaiiskis,. A. Gutauskis. 
Kiti po 5Oc.

Viso surinkta $43.00. Pini
gus greit perduos ižd. Jonas 
Balnis, tiražus pavvzdis ki
toms draugijoms. Gvardija 1). 
L. K. V. remia visus tėvynės 
reikalus ir katalikiškas įstai
gos.

Paskui narys M. Dobilas pri
siminė apie Liet. Barni. Kry
žių. kurį, sakė, reikia remti, 
ypač šiame svarbiame momen
te. Narys L. Šimulis įnešė, 
kad dr-ja iš kasos paaukotų 
$25.00. Įnešimas paremtas ir 
nutarta pannkoti. Nutaria me
tiniam susirinkime tam pn- 
čiaiti tikslui parinkti'aukų ir 
narių larpe.

Ani galo buvo rinkimas 
valdybos 1921 melams. Išrink
ta: piim. — J. Petukas, vice- 
pirni. — .J. Viskontas, prot. 
rast. P. Pužas,^fin. rast. — 
Y. Šarko, ižd. - d. Balnis, iž
do globėjai: — Y. Petkevi
čius, A. Pocius ir K. Venckus, 
marš. Litui. Banevičius. - •

Rašt.

Iš NORTH SIDES.

L. Vyčių 5 kuopą sudaro 
veiklus jaunimus. Per ištisus 
metus jis nenuilstančiai vei
kia. Dabar 5 kp. rengiasi su
vaidinti didelį veikalą vardu 
“Bolševikai”. Veikalas vaiz
duoja. kaip elgėsi bolševikai 
Lietuvoje, norėdami įvesti sa
vo vhldžią.

Veikalas bus atvaizduotas 
Sausio 30 d., Tumer Hali, 
(Clark ir Cbicago Avė.) Ti- 
kietai bus parduodami išanks- 
to. Visi stengkitėy nusipirkti, 
kad nepritruktų.

Šeštadieny, Sausio 8 d. kp. 
rengia šeimininį vakarėlį 
Lekiant Bark svetainėj, ker
tė Chicago Av4*. ir Noble St. 
(Noble St. yra 3 blokai į ry
tus nuo Ashland Avė.). Visi 
vyčiai bei vytės širdingai 
kviečiami atsilankyti. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Taškutis.

IŠ BRIDGEP0RT0.

Gruodžio pradžioje 1920 m. 
L. D. S. 29 kuopos įvyko prieš- 
inetinis susirinkimas. Apsvars
čius kuopos bėgančius reika
lus. neužmiršta ir Lietuvos rei
kalai. Pirmininkui prisiminus 
apie pagelbą Lietuvai, visi 
mielai sutiko paaukoti iš ka
sos j Tautos Fondą 25 dol., 
sustiprinimui Lietuvos karei
vių, km] greičiau galėtų išvy
ti Zeligoivskį iš musų sostinės 
\ ilniuus ir iš užimtų Lietuvos 
žemių. Jeigu visi išvieno taip 
darbuosimės, duosime savo 
broliams pinigišką pagelbą, 
prisidėsime savo aukomis, be 
abejonės, Lietuvos narsus ka
reiviai, gerai pavaišinę, paro
dys Želigovskiui kur yra ke
lias do Warszawy.

Jonukas.

PRANEŠIMAI,
FEDERACIJOS METINIS 

SUSIRINKIMAS.

A. L. R. K. Federacijos Chi- 
cagos Apskričio metinis susi
rinkimas bus antradienyje, 
Sausio 11 d., vakare, Dievo 
Apveizdos parap. svetainėje. 
Chicago, III. šiame susirinki
me bus renkama apskričiui 
valdyba 1921 m. Tad ir svar
bu. kad i ši susirinkimą kuo 
skaitlingiausiai atsilankytų 
draugijų ir skyrių atstovai ir 
atstovės. Valdyba

IŠ BRIDGEPORTO.

b. D. S. 29 kuopos metinis hu- 
sirinkiinas įvyks Šilusio 6, 1921 m., 
t. y. ketverge. 8 vnl. vakare, šv. 
Jurgio pnrnpijos svet. Visi narini 
kviečiami nlsilnnkyti į metinį su
sirinkimą. nes turime aptarti daug1 
dalykų.

Taip-gi norintieji prisirašyti 
prie L. 1). S. malonėkite ateiti i 
susirinkimą. Valdyba.

Susivienijimo Amerikos Lietuvių 
ex-knreivią centro susirinkimus 
bus kelvergo vakare. Sausio (i d., 
7 vai. vakare, kareivių raštinėje, 
3402 So. Ilalsted St.. Chicago, III. 

\ isi prigulintieji prie naujos ir 
uos valdybos esate kviečiami at

silankyti. nes nauja valdyba turės
užimti vietas.

J. J. Elvikii, rait.

A.|A.
ANT. MIKUČIAUSK1S

Mirė Sausio 3. 1921, 6 
vai. ryte. 52 metų am
žiaus.

Paėjo iš Kauno gubėrn. 
Šiaulių pav. Laukės pa 
rap. Gintelių sodos. Pali
ko nubudime moteri F.lz 
bieta Lietuvoj. Sūnų Pran 
čiską Amerike, bet adre
sas nežinomas lai jis atsi
šaukia.

Laidotuvės bus pėtnyčioj 
Sausio 7, 1921 iš Dievo 
Apveizdos Bažnyčios į šv. 
Kazimiero kapines. Velio 
nio kūnas randasi pas gi
mines pp. Pikelius. 972 W. 
18-ta gatvė.

Nuoširdžiai kviečių vi
sus giminės ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nubudus
Sesuo K. Montrimienė.

BEIKALTNGAS tuojnus at
sakantis Vargoninkas. Alga 
$75.00 Ir ineigos. Atsišaukti 
pas

Kun. E. V. Grikis 
396 Church Street 

New Britam. Conn.

REIKALINGI 4* darbininkai nnt 
fanuos. Didele lietuviška fui-mn. Ke
ras lietuviškas maistus, arti miesto 
Benton Harbor ir St. Joaeph. netoli 
nuo Chicago. Atsišaukite pus

A. OLSZFAVSKI
3251 So. Halsus! St., Chicngo, III.

Parsiduoda minkštų Kerimu biznis, 
pirmos klasos, vienatine, vietą tame 
blokp. Priežastis pardavimo, savinin
kas turi kita bizni. Atsišaukite.

724 W. 31st Street

DR. 9. NIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo vieta 

8352 Sonth Halsted Street 
Ant viriau* Cnt vėrėsi State Bank 

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

Nedaliomis nuo 10 Iki ’i 
Telefonas Yards !.Mt

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po num.

4729 So. Ashland Arvenue 
Specljaltstaa

DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGŲ

Valandos nuo 10 Iki 12 iftryto; nuo 
'2 Iki B po pietų; nuo 7 Iki 1:10 
vakare. Nedėllomla 1* Iki 1. 

Telefonas Dreiel 3880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty J:

29 South, La Šalie Street
Kambarts 82-1 

Telefonas: Central 68>0

DIDŽIAUSIA Į lETUVlSKA KRAUTUVE fĮHICADOJE
j Vakarais, 812 W. 33rd St.
g Telefonas: Yards 44181

Dr. M. T. STRIKOLiS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Perkelia ofisą į Prople Teatrą 
1818 W. 47th 8t. Tel. Donl. 180 
Valandos: 1 Iki 8 po pietų. 4 Iki 8 

rak. Nedėl. 10 Iki 13 ryto.
Rea. 2914 W. 48rd Street.

Nuo ryto Iki plet.
Tel. McKInley 288

— M

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 3* metai 

Ofisas 8149 Ho. Morgan Ht. 
Kertė 82-ro 8t., Chicago, III.

8PECIJALI8TA8
MotarlSkų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų.
OFISO VALANDOS: N-io lt ryto 
Iki 1 po pietų, nuo t Iki S valan
dą vakare.
Nedėllomla nuo * Iki t po plet. 

Telefonas Yards M7

=

SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOM1 
NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.

-Parduodamo Inivakortos 
į Lietuvą ir iš Lietuvos.

Padaromo legal iškils do
kumentus, dovernastls, 
įgaliojimo aktus.

Esame registruoti L 
vos Atstovybės W'asl1 
tone. •

Parduodame lotus, 
mus, farinas, patlarc| 
paskolas ir apdraudžįg 
nuo ugnies.

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
| PAUL P. BALTUTIS and CO.
1 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, Ii
HiiiiiiiiiiimiiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiimmimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimmiifl

Vienu Laivu iš Liepojaus į New Yorka
s Jau atsidarė taip ilgai laukiamas tiesioginis kebas 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 įsteigei 
savo skyrius KAUNE ir LIEPOJUJ. Tas daug pagelbės išgavimui ir užvizavimu'f 
pasportų kebonei į Ameriką. . į
žmonės kurie pirko laivakortes (šifkortės) per mus jau daug iš tų pasažierių yra at’ 
važiavusių. Nėra abejonės,kad dabar galima bus atvažiuot greičiau.

Parandavojame 
Baksus $2.50 

Metams

Parūpiname 
, Notariškus 

Raštus

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

809 West 35-th St., (prie Halsted) Chicago, III.
Kasdien nuo 9 vai. ryto iki G vai. vakare.
Vakarais: Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 9 vnl. ryto iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 vai. išryto iki 3 po pietų.

•)

JOHN KUCHINSKAS-
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Dtdmtestyj 
2» So. La Šalie Street 

Kambarls 816 Tel. Central 3684 
Valandos: 9 ryto Iki 1 po plet

West SI dės 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

MES GALIME GAUTI PILNĄ SUMA Už JUSU

LIBERTY. BONDSUS
Jeigu Jus turime Liberty Bondsns ir ivrite 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite 
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu

Baltic States Development Corporation
Tel. Canal 8222

DR. C. K. CHERRYS
Lietuvis Dentistas

£2201 West 22-nd & 80. Leavitt Sts..
S Chicago. J
^Valandos 9:30 A. M. to 12 N.š 
i 1:00 P. M. to 8:00 P. M.

35 South Dearborn S t r., Chicago, Illinois.

STPAIGHT
IO

F“ L-'O F? DE
1O*

STRAJGHTMELE3A
Ciga.T' S'ij.'preyrre

tr~
DR. S. BIEŽIS.

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CIURUR4MU8 

2201 West 22nd Street 
Tel. Canal #222 
lies. 8114 W. 42nd Street 

* Tel MyKInley 4888JI 12
lOTHF.R'’

SIZF.S
I St'*1

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras.

Paklausk savo kraiKuvninko—Bet Jeigu 
krautuvninkas neturi—rašyk mums.

I.LEWISCIGARMFG.CO.Newk.NJ.
Largeit Independent Cįgar Factory inthe World

p:pbarl ouhbn koncertina

NEMOKĖSI PINIGUS BERE1KAL0
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sias mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, limbi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų dr prūsiškų išdir- 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlavvski 
4632 So. ASHLAND AVĖ., 0HI0AG0, ILL.

Telefonas: DKOVEB 7309
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