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Bolševikai Pertrauke Taikos Tarybas su Lenkai* Rygoje 
Kas Valanda Laukiamas 

Fiume Kritimas 
D'Annunzio Legijonai Atsimeta 

Miestan 

KARDINOLAS GIBBONS 
SVEIKESNIS. 

/ 

Po Naujų Metų gryšląs j B&I-
timore. 

GELEŽINĖ RINKĖ SMAR 
KIAI VERŽIAMA. 

Fiume puolama nuo juros ir 
sausžemio. 

GRAIKŲ KARALIUS KE 
LIAUS FRONTAN. 

Londonas, (ir. 2S. Čia 
gauta žinių, kad Italijos vy
riausybės karuomenė ]*aleng-
va, bet tikrai savo geležinę 
rinkę aplink Fiume vis smar
kiau ver/ia. D'Annunzio legi-
joninkai vietomis be mūšių 
pasitraukia ant miesto. (lai 
mėgins ginties pačiame mte?-
te. 

Anot žinių, gen. Caviglia 
karuomenė vietomis inėjusi ; 
priemiesčius ir kas valanda 
laukiamas Fiume kritimas. 
* 

Atakuojamas nuo juros ir 
sausžemio. 

Vakar paskelbta, kad prieš 
.Fiume sutartinai veikia juros 
ir sausžemio spėkos. Karo lai-

Sausio 3 sušaukiamas parla
mentas. 

Baltimore, Md., G r. 28. — Jš 
Unions Mills, Md., pranešta, 
kad Jo Eminencija kardino
las Gibbons* vakar jautęsis 

j sveikesnis. Jo gydytojas, sn-
ko, kad kardinolas tiek^stip-
rėjes, jog esama vilties, kad 
tuojaus po Naujų Metų sug ry
siąs Baltimorėn. 

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

Tariasi su broliu. 

Karalius kasdien pietauja 
su broliu Nikalojum, kurs 
skaitosi kaipir koks diplomą 
tinis karaliaus patarėjas. Abu
du kasdien diskusuoja apie 
mirijadus įvairių smulkmenų, 

užrubežinę pol 
Konstantinas formuluoja 

kalbą, kuria turės pasakyt? 
vai užima vis naujus avanpos- j atidarius' parlamentą Sausio 
tus, vis arčiau paties uosto. 

Ir stebėtiniausias daiktas^ 
kad nei vienur, nei kitur ne
nutinkami pasipriešinimai. 

Vvriausvbės karuomenei ir 
karo laivynui įsakyta be rei
kalo nešaudvti i d'Annunzio 
legijoninkus. Ginklus pavarto
ti tik būtinam reikale. 

Atstovas susirūpinęs. 

8 d. 
Visi ministerių kabineto na

riai apdovanoti Atpirkėjo kry 
zmis. 

GAL AMERIKA SU ISPANI 
JA PRADĖS PREKYBĄ. 

Iš Rymo telegrafuojama, 
kad tenai lakūno d'Annunzio 
atstovas labai 
11 Quarne.ro regentu ros" liki
mu. Kelinta' diena jis neturi 
iš ten jokių žinių. 

Atstovas sakosi neturįs vil
ties, kad jo "valstybė" išsi
gelbėti iš to Italijos vyriau-
sybės puolimo. Nes d'Annun
zio turi mažai kareivių. Kad 
tuo tarpu Italija prieš jį pa
siuntė net 20,0(M) kareivių. 
Prieš tokias spėkas pašilaiky-
mas negalimas, sako atstovas 
Odenigo. 

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

Nacijonalistų demonstracijos. 
\ 

Pranešta, kad Ispanija puikus 
laukas prekybai. 

BOLŠEVIKAI SAKO NETU
RĮ REIKALO TAIKINTIES 

SU LENKAIS. 
NAUJAUSIOS ŽINIOS. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
6IS—TAS APIE LIETUVIŲ 
IR LENKŲ KARUOMENES. 

COPENHAGEN, Gr. 28. r-
Iš Varšavos čia pranešta, kad 
bolševikų-Lenkų taikos tary
bos Rygoįe visai pertrauktos. 

Bolševikų delegacijos pirmi-1 LONDONAS. — Kalėdų 
ninkas Adolph Joffe pareiikė, į Mentėmis Airijoje žuvo 16 

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

SAN DOMINGO GAVO SA 
VYVALDĄ. 

Washiagton, Gr. 28. — Suv. 
Valstijų vyriausybė iš San 
Domingo respublikos atšaukia 
visas savo militarines spėkas 
ir tai šaliai duoda savyvaldą. 
Užims gerokai laiko, kol res
publika atsistos ant savo ko
jų ir pasitvarkys visus rei
kalus. - • 

PERDAUG PINIGŲ REIKTŲ 
KAREIVIŲ BONUSAMS. 

Washin£ton, G r. 28. — Se-
palvtinčių šalies valdvma ir n a t o ******* k o m į t e t a s iS~ 
užrubežine politiką. ' klausinėjo pinigyno sekreto

riaus Hauston kareiviams bo-
nusų lauksime. 

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

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

Washington, G r. 27. — Suv. 
V aisti jų prekvbos departa-

susirupines' . „ . 
- „ . " I:K: įmentas paskelbė raportą savo 

komisijonieriaus Young'o, ku-
rs tyrinėjo Ispanijos prekybos 
padėjimą ir tos šalies finansi--f 
nę padėtį. • 

Komisijonierius Young atra 
do, jog Ispanija esanti viena
tinė FA\ropoję šalis, kuri visu 
karo metu ir ligšiol pasiliku
si finansinėje ligsvaroje ir 

už amerkonines prekes. 
Anot Young, šiandie Ispa

nija prosperuoja. Praeitais 
metais turėjusi prekybos už 
$772,000,000. Sako, tas yra to
dėl, kad Ispanija karo metu 
vedusi puikiai reikalus su ka
riaujančiomis šalimis ir už 
pristatomas toms šalis prekes 

AREŠTUOTA 400 KAREI
VIŲ, JURININKŲ Ii 

CIVILIŲ. 

San Francisco, Cal., G r. 28. 
"Barbary Coast" distrikte 
vienoj salėj peiliais suraižyta 
du jurininku. Po to nuotikio 
veikiai presais salę susirinko 
minia kareivių, jurininkų ir ei- j 
vilių. Pakilo muštynės. 

Pašaukta atsarginė policija. 
Suareštuota- 400 kareivių, ju-

jog Rusijos internacijonalė pa
dėtis taip gera, kad bolševi
kams nešę, reikalo toliau tar
ties su Lenkais. 

UNGARŲ PROFESORIUS 
NUBAUSTAS SUNKIEMS 

DARBAMS. 

Budapeštas, (Jr. 28. — Kuo 
met čia buvo pakilusi komu 
nistų valdžia, vietos universi 
te to filosofijos profesorius Va-

Laikraštvj "Karvs" štai kas 
rašoma: 

Mūsų karuomenės ūpas ne
blogas, daug geresnis negu, 
pa v., čia užpakalyje, Kaune. 

ir 14 pėstininkų pulkais, ku
rie buvo sukilę prieš Želigow-

| skį, o paskiau buvo žiauriai 
numalšinti ir išvaikyti. 

Apskritai, Lenkų karuome
nė laikosi daugiausia savo 
žiauria drausme. * Pa v., pas 
juos labai plačiai vartojamas 

Nusiminusių visai nėra. Visi j mušimas veidan, o dažnai net 
tikisi, kad mes būtinai nuga
lėsime. 

Iš gerųjų mūsų kareivių pu 

žmonių įvairiuose Airių susi 
rėmimuose su policija ir ka 
ruomene. 

LONDONAS. — Areštuotas 
kun. Philip Hickey (turbūt, 
Dubline), kuomet jis savo ko
plyčioje klausė žmonių išpa
žinties. 

v • j • 

CHICAGO. — Du plėšiku 
praeitą naktį užpuolė ir labai 
apdaužė ir apiplėšė laukiantį 
gatvekario ties Clark i r Cen 

rjas universitete bolševikams * * W*±_ &-*>* wardos alder 
išguldinėjo politikinę ekono
mija, t 

Už tai profesorius teismo 
pasmerktas dvylikai metų 
siunkiųjų darbų. 

NEBUSIĄ ŠĮMET INFLU 
ENZOS EPIDEMIJOS. 

Washington, G r. 28. — Vi
suomenės sveikatingumo pa
dėties ofisas paskelbi* kad šį
met Suv. Valstijose neapsireuj 
kšianti influenzos epidemija. 

maną Klein. 
— 

NEW 70RK. — Deportuo 
jamas iš Suv. Valstijų Rusi
jos bolševikų valdžios agen
tas Martens pranešė, kad jis 
iškeliausiąs iš čia Sausio 3 d. 

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

sių 
mūsų kareiviai labai 
šaudo. Tai pripažįsta net Len 

sušaudvmas. 
Lenkų kareiviai tamsus, 

beraščiai, retas jpuris moka 
ypač' reikia pažymėti, kad j skaityti. O rašyti dar mažiau 

gerai mokančių. Užtat jie yra pas
tumdėliai, kuriuos kaip kas 

kų belaisviai. Pasirodo, kad'mo_ka> t a i P naudoja. 
visados kovoje Lietuviai pir
miausia išmuša Lenkų vadus 
-ofjeierus ir, apskritai* kovo
se visados esti Lenkų daugiau 
užmuštų ir sužeistų, nekaip 
Lietuvių. 

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

Kareiviams reikia laikraščių. 

Iš visur mūsų karuomenėje 
girdima, kad įsikūrė Gynimo 

BUDAPESTUI REIKALIN 
GAS KURAS IR MAISTAS. 

Mieste siaučia žiaurus šaltis ir 
alkis. 

rininkų ir civilių, dalyvavu-
šiandie galinti mokėti pinigais*] s į ų muštynėse. 
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ŽUDYNĖS TAIKOS TART 
BOSE. 

Rvme ir kitur Italai d'A-
nnunzio šalininkai (naciona
listai) buvo mėginę sukelti .visuomet gavusi pinigus. Ka-
demonstracijas prieš Italijos I ro metu net pačioms Suv. Val-
vyriausybę. stijoms Ispanija davusi kredi-

Bet kaip vienur, taip kitur t o u ž 30 milijonų dol. 
demonstracijos nepavyko. De- Todėl komisijonierius You-
monstrantai visur susidūrė su ng mielai pataria Suv. Valsti-
stipriu policijos ir kareivių pa-1 į ™ užmegsti prekybos ry-
siprešinimu. Demonstracijos š i u s su Ispanija. Nes tai e-
suskaldytos. " įsanti puiki proga, kuometr^u-

ropos viešpatijų pinigai visai 
nupuolę. Cnicagos policijos viršinin

kas, kurį džianitoriai paskyrė 
arbitru, nusprendė, kad džia-
nitoriams neturi but padidin
ta už-mpkesnis. \ 

ORAS. -^Šiandie ir rytoj 
gražus oras i palengva kyla 
temperatūra. 

Budapeštas, G r. 28.,— Bul
garijos sostinėje Sofijoje Bul-" 
garų-Serbų komisija vedė ta
rybas rubejių nustatymo klau-
sime. Tarybų ųietu vienas 
Bulgaras delegatas pulkinin
kas 'išsitraukė revolverį ir nu
žudė Serbų generolą, kurs pir
mininkavo tarybose./Ir puiki
ni nkas^ po to tuojaus pasida
rė galą. x 

VOKIETIJOS ARMIJA SU 
SIAURINTA LIGI 100,000. 

Berlynas, GT, 28. — Čia o-
ficijaliai paskelbta, kad pa* 
gal padarytos sutarties su'tal
kininkais, Vokietijos nuola
tinė armija sumažinama ligi 
100,000 vyrų. 

Londonas, Gr. 28. — Ame
rikos pagelbos administraci
jos stovykloje Čia gauta ilgas 
pranešimas iš Budapešto, Un-
garijos sostinės. Pranešime 
smulkmeningai išdėstoma gy
ventojų skurdas tame mieste. 
Šita administracija pirm po
ros dienų pradėjo maitinti 50,-
000 Budapešto vaikų. Tai at
lieka sąjungoje su Internaci-
jonaliu Raudonuoju Kryžium. 

Budapešte siaučia įvairios 
ligos ir neturima kuro, pasa
kyta-pranešime. Visos mokyk
los uždarios su Spalių 15 d. 
Ir nežinia, kuomet jos bus at
idarytos. Ligoninės kupinos 
sergančių, trųksta vaistų. Li
goniai pirm "pilnai pasveik • 
siant paleidžiami, kad duoti 
vietos naujai susirgusiems. 
Del alkio ir skurdo kasdien, 
abelnai imant, pasitaiko '15 
saužudyseių. 

Labai reikalingas kuras. 
3 Apskaityta, kad nei dešim

tas nuošimtis Budapešto gy
ventojų negali gauti reikia
mo kuro. Dauguma neturi ku- į 
ro ąet pasigaminti papras-
čiausiams valgiams. 

Skurdo ir alkio pasekmės, 
baisiai liuemos. Tas nusilpni
na moralį gyventojų padėji
mą. Pasitaiko daugybė vagys
čių. Daugiausia vagiamas mai
stas ir kuras. Valdžiai yra ne
galimas daiktas uždaryti į ka

lėjimus daugybę prasižengu
siųjų. Todėl sugrąžinta plaki
mo bausmė, kuri daugiau šim
tmečio buvo panaikinta. 

Daugybė profesorių ir stu
dentų iš universitetų Kolozs-
var^ ir Pozsony, kurių vienas 

[prijungtas prie Rumunijos, gi 
kitas prie Ceko-Slovakijos, at
sisakė prisiegti tų šalių vyriau 
sybėms, apleido ten savo na
mus ir atvyko Budapestan. 

Tie vyrai Budapešte įstei
gė tais vardais universitetus 
ir šiandie kovoja su didžiau
siomis sunkenybėmis. Nes be-
kitko toms mokslo įstaigoms 
trųEsta reikalingo išrengimo. 

Net žvėrys nukentėjusios. 

Padėjimas Budapešto žvėrin 
čiuje visai diudnas. Žvėrys še
riami menfcomis porcijomis. 
80 nuoš. žvėrių visai išnyko. 
Taip vadinamieji prie'vandens 
ir vandenyj gyvenantieji ju
ros Hutai pranyko, kuomet 
pradėta juos maitinti surųjų 
vandenų žuvimis. 

Žinomo mirusio dailininko 
tapytojo Karolio Lotz ižmona-
našlė, 82 metų senelė, gyve-

menei aukų. Ir visuomenė, 
kaip girdėti, gausiai aukoja. 
Bet karuomenėj tų aukų nema
tyti ir labai gaila. Nes aukos 
labjaus pakeltų mūsų karuome 
nės upą ir parodytų, kad vi
suomenė tą kareivių -darbą 
brangina. 

Dar ko trųksta mūsų ka
ruomenėje, tai laikraščių. Tai 
didžiausias mūsų trukumas, 

[kad maža ateina laikraščių i 
frantą. 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 mūsų priešų Lenkų, rei
kia pastebėti, kad jų karuo
menėje įlabai įsigalėję plėši
mai ramių piliečių. Tų plėši
mų priežastis: iš vienos pu
sės blogas kareivių aprūpini
mas kaip maistu, taip ir ap
t ikimu, iš kitos — tai, kad 
Lenkų karuomenėje nors drau 
smė ir didelė ir žiauri, bet plė
sti nėra griežtai draudžiama, 
bent už plėšimus nėra bau
džiama. O kai Žydus, tai ka-
vveizdoje. Ir šie pastarieji ne 
rehriai plėšia net oficierų aki-
tiktai jų už tai nebaudžia, bet 
dargi pagiria. 

Kad išvengus dvarų plėši
mo, štabai įsikuria pažįstamų 
dvarininkų dvaruose ir, tokiuo na dideliam varge. Turi pasi 

tenkinti 380 kronų mėnesine būdu, apsaugo juos nuo plė 

Bet reikia pripažinti, kad 
moka kariauti. Nes dauguma 
iŠ jų seni kareiviai, kurie ka
riauja jau po dvejus metus. 
Tik mūsų laimė, kad jiems 
jau nusibodo kariauti. Ir to
dėl jų ūpas nekoks. 

Pergeras Lietuvių pasielgimas 
Dar kas pas Lenkus gerai 

organizuota, tai užpakalio 
šnipavimas pas mus, Lietuvo
je. 

Lenkų šnipų pilna, ypač 
dvaruose ir miestuose. Jiems 
padeda ir mūsų kareiviai sa
vo neatsargumu, išpasakoda
mi dažnai svetimiems mūsų 
karuomenės paslaptis. 

Apskritai reikia pasakyti, 
kad dažnai gali išgirsti kal-

Komitetas, ki*is renka kafuo ffįant viešose vietose^ kavinėse 
ir kitur apie tokius dalykus, 
kurių civiliams žmonėms visai 
nereikėtų žinoti. 

Kas mums labai stebėtina, 
tai pergeras mūsų elgimasis 
su: Lenkais. Kuomet Lenkų o-
kupuotoj srityje Lietuviai 
spaudžiami ir persekiojami, 
pas mus jie ^vaikščioja laisvi 
ir šnipinėja. 

Todėl, fronto nuomone, vi-
sus intariamus Lenkus būti
nai reikia internuoti. Ypač 
dvarininkus. Nes dvaruose 
Lenkai turi šnipų lizdus. 

ŽUDYMAI VILNIUJE. 

pensija, kuri yra lygi Ameri
kos 70-čiai centų. Jau yra par
davusi visus savo brangius 
daiktus, net ir drabužius. 

Iš Varšavos pranešta, kad 
Lenkų seimas paskyręs 200 mi 
Ii jonų lenkiškų markių mai
tinti Ungarįjos vaikus. Tie mi
lijonai amerikoniškais pini
gais bus kiek daugiau kaip 
300 tūkstančių.' 

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 
su Lietuvos Lenkais. Kartais 
pasitaiko net tikrų mūšių, 

Anot užrubežinių laikraščių, 
Zeligowskio karuomenė Vil
niuje atlikusi žudymus (žmo
nių. Yra 30 nužudytų ir 200 
s u ž e i s t ų . / 

Vilniaus miesto ir priemies
čių gyventojai apiplėšti. Zeli-
gowski verčia imti jo išleis
tus pinigus. 

Paryžius, Gr. 28. — Taikos 
sutantimi su Vokietija talki
ninkams leista savo šalyse 
konfiskuoti Vokiečių nuosavy
bes. 

Belgijos vyriausybė paskel
bė, kad ji atsisako tos teisės. 

Seniau nuo konfiskatos bu
vo atsisakiusi Anglija. Ir del 

Į̂ to Prancūzija buvo pakėlusi 
didelį trukšmą. 

PtNIGįl K A S . 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Gruodžio 
25 buvo tokia pagal Merchants Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui 
Prancūzijos šimtui rankų 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui markių 
fcetuvos šimtui auksinų 

kaip tai nesenai jvyko su 10Lenkijos Šimtui markių 

$3.53 
5.92 
3.42 
1.40 
1.40 
.17 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRASTI8 

"DRAUGAS" 
Etna kasdieną išskyra* nedėldlentas. 

PRENUMERATOS KAINA: 
GiDGAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metų 4.00 

| 8UV. VALST. 
Metams $6.00 
Pusei Metu 8.00 

Prenumerata m o kasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant niaurus J 
registruotą laišką. 

• 

* 

• 

I 

4 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

• Tel. Roosevelt 7791 

Taikos Dovana. 
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Turtingas Kaukazo žibalo 
šaltinių savininkas Nobel pa
liko didelį kapitalą. Jo nuo
šimčiai išneša dn 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
ninkui gamtininkui už stam
biausią darbą gamtos mokslų 
srytije. Norvegijos parlamen
tas balsuoja kam turi tekti tos 

f dovanos. 
Taikos dovana didžiojo 

karo metu liko niekam nepri
pažinta per du metu. Šįmet ją 
pripažino dviem asmenim Pran 
cuzui Leonui Bourgeos ir Ame-

i r rikos prezidentui Woodrow 
I VVilsonui. 

Ta ištarmė labai nepatiko 
Vokiečiui grafui Rewentlow. 
J is stačiai sako, kad dovanos 
tekusios žmonėms, kuriupdu 
visai nesustiprino taikos pa-
saulije. 

Boiirgeos 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 

v neduoda Rusijai nurimti. Są-
į junga visokias neteisybes da

ro Vokietijai, suprasdama, 
kad iš to taip-gi nebus taikos. 
Sąjunga taip-gi paremia begė
diškus Lenkijos užpuolimus 
ant Lietuvos, lyg tyčia pažy
mėdama, kad melas buvo vi
sos tos šnekos apie teisės vieš
patavimą ant jiegos. 

Wilsoną ir patys Amerikie
čiai pajuokia. Jei ne jis, tai 
šiandien jau butų Amerikos 
taika su Vokietija, o dabar tos 
taikos nėra. Atidedant į šalį 
užgaulingus partijų priekaiš
tus, vis-gi dar lieka, kad Wil-
sonas 1920 m. atsižadėjo ką 
buvo 1918 m. sakęs apie ma
žųjų tautų laisvę. Norvegijos, 
mažos Karalijos, parlamentas 
už tatai jam pripažino stam
biausią taikos dovaną. Iš tiesų 
tat nelengva suprasti. 

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

Ta Rewentlowo mintis vieto
mis gali išrodyti visai netoli 
tiesos ypač dėlto, kad daugiau
siai pasidarbavęs taikos rei
kalams ne vien šįmet, bet visu 
karo laiku, Benediktas XV 
tos dovanos negavo. 

Bet mes taip toli neisime, 

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

Užtenka to, kad Nobelio do
vana nėra bešališkas nuo-
pelmj pripažinimas. Paliovusi 
būti bešališku nuopelnų pri
pažinimu Nobelio dovana pa
silieka dideliu 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 j i 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 dujų 
išradėjai. Tikriesiems civili
zacijos veikėjams vis reikės 
tenkintis žaliuojančių lapų 
vainiku, nors ir tas tankiau
siai tenka tiktai plikam kiau
šui gulinčiam kapinėse. 

Lietuvių, Rusq ir Lenkų Santikiai. 

Svaigalai — Nuodai. 
Pirm prohibicijos Suv. Val

stijose visokios rųšies svaiga
lai nesiskaitė staigiai veikian
tieji nuodai. Kas juos mylė
davo ir perdažnai ragaudavo, 
tasai ne staiga, bet išpalengva 
nuodijosi. Buvo taip todėl, 
fc&d svaigalams pagaminti al
koholi 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 

(Pabaiga) 

Lenkams pasitraukus savai
me išnyko demarkacijos lini
ja. Lietuva nevarė Lenkų nuo 
jos gerbdama talkininkų pa
tarmę. Bet Lenkams 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 tatai 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 i r 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. 

Dalykų nežinančiam skaity
tojui Lietuvių apsėjimas išro
do bjaurus, bet išmanančiam 
užeina klausimas, iš kur Len
kų raiteliai atsirado Seinuo
se! 

Pasirodo, kad Lenkai, išsi
gelbėję nuo bolševikų, užpuo
lė Lietuvos karuomenę stovė
jusią tėvynės pakraščiuose 
pas Augustavą Suvalkijoje 30 
Rugpjūčio 1920 m. po pieių. 
Pats p. Sapiega pasako: * 'Ke
li Lietuvos karuomenės bū
riai, kurie tapo nuginkluoti, 
tapo susyk paleisti ir ginklai 
jiems grąžint i" (Quelques de-
tachements lithuaniens qui 
furent dėsarmės ont ėtė inunė-
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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-

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

Susidėjimas su bolševikais. 

Tą apkaltinimą Lankai 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 Misijas viršininkui ant 
Lietuvių, rašydamas, kad pul
kininkas Mackiewicz, bųdamas 
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 
Augustavą savinasi, sakyda
mi, kad tai jųjų miestas. Jei
gu tat butų per Augustavą 
perėję bolševikai, tai už per
leidimą butų kalti Lenkai, ne 
Lietuviai. 

Lenkai į savo nedorą ir ne
protingą apkaltinimą bando į-
velti Prancūzijos Misiją, sa
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 ui 
ką peikti Lietuvos, valdžią. 

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

Užgindama išpustas skait
lines, atremdama neprotingus 
priekaištus Lietuvos valdžia 
nesako, kad visai neperėjo 
bolševikų iš Prūsijos į Rustyj 
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-

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, 
kad Lenkai gąĮėtų naudotis 
tuo geležinkeliu. Vilnius taip
gi lieka Lenkams. Linija ei
nanti penkiais kilometrais nuo 
geležinkelio siekia Kozačizną. 
Demarkacijos linija toliau nuo 
Kozačiznos bus nutiesta vė
l iau." Tai yra pulkininko Re
boul žodžiai/ rašyti Prancūzi
jos vardu Lietuvos valdžiai 18 
Birželio 1919 m. 

Tik ką gautos Knygos 
iš Lietuvos , 

. t 

kams iš pasalų užpuolus Lie
tuva be karo apgarsinimo 301 bėga į nekariaujančią šalį. 

gelis žmonių patys pradėjo j Rugpjūčio 1920 m., t. y. ketu- j Kartais ir belaisviai ištrūksta 
dirbdinti alkoholį. Jį pasida-! riomis dienomis prieš kovą I iš tų vietų, kur laikomi. J ie 
ro iš cukraus, iš razinkų arba Seinuose. 
iš kitokių kokių pamazgų ar Per tas keturias dienas Ue-
javų. Tam tikslui tur i intaisus.: tuvos karuomenė nuolatai trau 
Nors šiandie toksai svaigalų kėši atgal, vis rengdama ko-
dirbimas, kadi r pačiam sau,f*vų, kadangi karas nebuvo ap-

i 
yra aštriai uždraustas, bet ar
gi vyriausybės agentai gali tai 
visa patirti ir prasižengian
čius išgaudyti. 

Suprantamas daiktas, kad iš 
visokių substitutų žmonės dir
bdami svaigalus nei nežino, 
ką jie padirba. Kartais iš to 
paties nekalto cukraus gali but 
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 jųj 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 Lietuvių svaigalus dirbasi 
ir nuodijasi. Tarytum, be jų 
negalėtų apsieiti arba gyventi. 
Laikas paliauti tai darius. 
Nes bjaurus daiktas sužiniai 
pakirsti savo gyvybės šaknis. 

Missouri valstijoje gyvena 
daug juodų žmonių. Tenai 
jiems yra intaisytos atskirios 
nuo baltųjų viešosios įstaigos. 

Kaušas City yra ligoninė 
i 

garsintas, o Lenkai briovėsi gi
lyn į Lietuvą. Jiems atsidū
rus netoli Kalvarijos Lietuva 
pasipriešino ir ėmė varytį Len
kus atgal. Bevarant pasidarė 
ir Seinų kova, ir Suvalkų ne
puolimas ir nuėjima* iki Au-
gustavui. 

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

vieniems juodiems žmonėms. 
Ligoninės viršininku yra Dr. 
Tompkins, baltas žmogus J is 
sako, kad per praeitus šešis 
mėnesius ligoninėn pristatyta 
tiek pabludusių ir apakusių 
juodųjų, kiek to nebuvę per 
dv^iiką metų. I r tai vis nuo 
vartojimo namie dirbtų svai
galų. x 

Dr. Tompkins sako: 
"Šviežiai iš kornų (kukurū

zų) padaryta 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
nėjimai į Missouri valstiją. 
Visur žmonės žudosi tais nuo
dais. O juk neturėtų taip but. 

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. Je i jie apseina neperge-
riausiai, tai neutralės šalies 
valdžia jiems liepia išsikraus
tyti kur jie nori. Tuos tarptau
tinės teisės įstatus generolas 
Rozwadowski turėtų i r galėtų 
žinoti. * 

Bolševikai pabėgę iš Prūsų 
ir Lenkijos, atsprudę į Lieki-
vą, buvo negeistini ^rvec'iai. 
Dėlto Lietuvos valdžia juos 
kviesdavo iškeliauti. Jų dide
lė dauguma keliaudavo į 
Rusiją. 

Demarkacijos Linijos. 

Prie rašto apginančio Lietu
vą nuo Lenkų melo Voldema
ras prideda dar raštelį apii} 
demarkacijos linijas. 

Kaip tik Lenkai užėmė Vil
nių per Velykas 1919 m. Lie
tuvos Misija protestavo ir mel
dė talkininkų padaryti demar
kacijos liniją tarp Lenkų ir 
Lietuvių. Bet Augščiausioji 
talkininkų Taryba nesiskubi
no. Tiktai per neaugštą savo 
valdininką p. Reboul 18 Bir
želio 1919 m. Prancūzija pra
nešė Lietuvai, jog demmkaci-
jos linija nustatyta šitokia. 

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

Nors ta linija buvo Jabai 
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 Liotu-
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. J i 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 Taužė ir tą liniją. J ie 
sakė, kad Augščiausioji talkia 
ninku 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 antrąja demarkacijos li
niją, kurią generolas Focb 
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-
rj tarptautinėmis nedorybė-
mis. Pirma reikia proto atsiža
dėti, paskui gali tikėti, kad jie 
rupįsis įgyvendinti tarptauti
nę teisybę. 

Senovės Istorija 
Vidurinių Amžių Istorija 
Žmogus i r žmonių giminė 
Jėzus Kristus — Dievas . 
Vyskupas Antanas Baranauskas 
Apie Dūšią 
Ugniakalniai ir žemės drebėjimai 

- Apie žmogaus sutvėrimą 
Pasaulio pradžią . 
Žemės turtai 
Jurose 
Bažnyčia i r Kultūra 
Apologetika 
Lietuvos Atgijimas 
Apie Orą. 

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

Krikščionis Žydų Talmude 
Lietuvių Kalbos Sintaksė 

Tikybinio Turinio. 

Jėzaus Kristaus Gyvenimas 60c. 
Šventųjų Mūsų Globėjų Gyvenimas 60c. 
Jėzaus Kryžius — Verkiančių Paguoda 60c. 
Trijų Dienų Rekolekcijos .'. 40c. 
Betlejaus Balsai (Kalėdų giesmės su gaidomis) . . 
Keturios Evangelijos vienoje 66c. 
Dvasia Sv. Pranciškaus Salezo I ir I I knyga . . $1.25 

TreČi 

§ • • • « i 

Iškilu 

, • • 

• 

ouc. 
75c. 

< 

-.a 
i 

"DRAUGO" KNYGYNAS. , 

2334 So. Oakley Avenue Chicago. Illinois. 

Ar jos raudo
nos, vandenėtos 
ar užsidegę? Ar 
kenčiate nuo vai
kio, užaugu, nusil 
pnintų akių vo
le y, 2 vairumo, ar 
kitu kokių akies 
ligų? Jus nega
lite atidėti gydy

mą nes laikas yra brangus. .Ne
toli visos akių lig-os galima iš-
grydyti, jeigru pradėta laiku. Juo 
ilgiau jus atidedate priderama 
priežiūrą, tuo liga darosi aršes
nė ir tuo labiau jus esate pavo
jui liekant neregiu. 

• | pas 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIK0L1S 

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Perkelia ofisą I People Teatrą 

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

rak. Nedėl. 10 iki 12 ryta. 
Re*. 2614 W. 4Srd Street. 

Nuo ryto iki piet. 
Tel. MoKinley 268 

ac 

Dr. A. L Yuška I 
< i l 

1900 8. Halsted Str. 
Tel Canal 1118 

Valandos: 16 ryto iki S 
Gyvenimas 

SS11 W. 8Srd 8tr. 
Tel Prospect S 466. 

mane uždyką 
7 B 

Dar apie Voldemaro Veikalą. 

Išdėstę paskutinio reikalo 
turinį turime pažymėti, kad 
jis nors netaip gražiai atspau
sdintas kaip La l i thuanie et 
la Pologne, bet rūpestingai ir 
gerai. Prancūziškoji kalba yra 
visai gera. 

Pastebėjome tiktai porę 
smulkių klaidų. P. $. parašyta 
Giechanowski, kur reikia 
Cieclianowski, Lenkijos pa
siuntinio Anglijoje pavardė. 
Sakinije *' La zone du sud avec 
l«s centres Svientsiany" (p. 
13), reikia " L a zone du nord 
avec le centre Svientsiany.' ' 
Ta spaustuvės klaida gadina 
prasmę. Kaivedoriai (p. 27) 
reikia Kaišadaris. Kamj pir
miausiai rupi mintis ir turi
nys, tam sunku susekti smul
kias raidžių paklaidas. 

Trumpai sakant Voldemaras 
gerai tarnauja Lietuvai dar
bu, liežiuviu ir plunksna. 

Daleiskit man išegzaminuo-
ti jūsų akis be užmokesčio. Jei
gu aš galiu jums apgelbėti, aS 
taip ir sakysiu, jeigu negalėsiu 
aS lygiai atvirai ir tai pasaky
siu. Aš daieisiu jum pasinaudo
ti mano 23-jų metų patyrimu 
kaipo akių specialistu ir mano 
gabumu išgydyme tūkstančių at 
įsitikimu, kuriuose kiti buvo at
sisakę gydyti. Jus neprivalote 
daleisti dalytėti jūsų akis kitam, 
kaip tik okulistui augščiauslo 
laipsnio, o tai aš jums galiu su
teikei. Nedaleisklte 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 akįs 
pačios nepasveiks, bet jos daro
si vis blogesnės. Tam tikras gy
dymas, ir tam tikri akiniai išgy
dys jūsų, akis jeigu tiktai pada
rysite i laiką. Ateikite šiandien 
pasimatyti su manim. Išegata-
minuosiu dykai. 

Or.F.O.Carter 
Specialistas Akių, Nosies 

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

Chicago, 111. 
Vai.: 9 iki 6; Nedėl. 10 iki 12 

Vienas duris j šiaurę nuo 
Fair Krautuvės 

V. W. RUTKAUSKAS • 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kam baris S24 

Telefonas: Central CSOO 

Vakarais, 812 W. 33rd St. 
Telefonas: Tardą 4681 

• 
I 
S • • • 
I 

dėlės 
bažnyči 
baltuos* 
kyklos ] 
les ran 
čion su 
damos i 
micijan 
kitų ki 
pat ir <: 
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micijanl 
Creator 
vargona 
pagavo 
Tuojau 
dėjo ižl 
Primicij 
Svirskas 
Vaituka 
Skrypku 
nies", p 
Albaviči 
Taip-gi 
ces iš i 

. -> 

• 
II 

mm 

PIRKITE 

WS.S. 
WAR SAVINOS STAMP6 

ISSVF.D J&Y THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

mmmammmi 

DR. S. NAIKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHERURGAfl 
Oflsss Ir Gyvenimo vieta 

3252 South Halsted Street 
Ant virtau* Urirorsal State Baak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryta; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo T iki • rak. 

Nedėl i o mis nuo 10 iki % 
Telefoaae Tsrdi S044 

\ r .. 

9" Phone Canal 257 
-t* 

4 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 
po piet f ikf • 

»-

» ^ » • • m m m~»»-m-m» 
Tel. Tards 6000 Drover 8448 
Dr. V, A. SZYMKEVICZ 

Uetar i s Gydytojas, Ohtnvga* Ir 

SSOS S. Halsted St. Ghioaso. 
Valandos: 10—12 II ryto l-r-S ir 
0—8 vakare Ned. 10—18 U ryto. 
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naruos 
svetimta 
nu). Tai 
kus ir P 

Pamol 
klebonai 
nas. Tik 
dėję k ui 
bei prak 
kalo ma 
turiu pa 
turiningi 

Po mi 
teikė žm 
tuomi aj 

Mes, i 
vieniję 
linkime 
Martink 
mes ir 
sėkmingi 
vynyne. 
miršti i 
<v-ių, per 
altoriai 
Už ta t t 
dingi aus 

• • 

MIL 

Gruodžic 
.*k. būvu 
mas. Nij 
graSt, v 
atėjo tik 
kad ntfM 
pi i jaučia 
vai, kuri 
darė stij 
daugumu 
močiutę, 
siojo, ne; 
pagelbos 

Dori * 
bals# da 
mi, ir kii 

Tai-gi 
nie, nori 
bet nut^ 
likti. 
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CICERO, ILL. 

Iškilmingos Pirmos Mišios. 

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

Gruodžio 19 d. celebravo pir
mąsias šv. mišias Švento An
tano bažnyčioje, Cicero, 111. 

S 

Aukų rink< 
kaitas iš sūri 
rodė, kad iže 
soje $50.00 si 
ta juos pa 
Taip-gi nutai 
kalbas tuojai 
ių ir pramog 
brolių Lietu 
surengimui p 
Dargis ir « 
pramogos 

Xors paprastai eieerieeiai B 0 i k u s įr p_] 

Labai mak 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 i atostogas darbuodavos 
?ykiu su kitais parapijonais 
parapijos naudai. 

Apie 10:30 suskambėjo pa
rapijos varpas, šaukiantis 
žmones į bažnyčią. Po valan
dėlės i r 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 "mas te r of ceremo-
nies", p r ie4o buvo*ge»b. kun. 
Albavičius — pagelbininkas. 
Taip-gi buvo kun. prof. Fran
ce^ iš Švento Prokopo semi
narijos kartu su kitu kunigu 
svetimtaučiu (vardo nepame
nu). Taip-gi buvo kl. A. Lin
kus ir kl. V. Damazas. 

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 naujani kunigui Ant. 
Martinkui kuogeriausios lai
mės ir kad laimingai ir pa
sekmingai darbuotųsi Kristaus 
vynyne. Taip-gi neturime už
miršti ir seserų Kazimierie-
čių, per kurių pasidarbavimą 
altoriai rodos auksų spindėjo. 
Už tat turime ištarti joms šir
dingi ausį ačių. Ciceronis. 

bustų iš mi( 
dar tebmiega 
šitą pramogž 
eis sužeistier 
tuvoj. 

Aukojo; Š 
vio dr-ja 25 

Po 5 dol.: 
Žiulis. Po 2 
J . Lankausk 

Po 1 dol.: 
kus, J . Niun] 
Ivanauskas, 
Haningkaus, 
Klemantas, 
Zimavičius, ' 
Budris. Visc 

ture 
gražia 

MILWAUKEE, WIS. 

Gruodžio 19 d. L. R. K. R. 79 
sk. buvo mėnesinis susirinki
mas. Xors diena buvo labai 
graži, vienok susi rink i man 
atėjo tik keli nariai. Gaila, 
kad mūsų Lietuviai tiek tik 
prijaučia savo motinai, Lietu
vai, kuri mus užaugino ir pa
darė stipriais vyrais. Šiandie 
dauguma pamiršo savo sena. 
močiutę, kuri ant rankų nė 
šiojo, nes negirdi jos šauksmo 
pagelbos 

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

Tai-gi ir šitame susirinki-

ROSEI 

Šioj kolon 
d., 1920 m., 
Akademijos 
vietinis (4-
vaikščiojo " . 
jų 8avaite. ' 
vakarą, kuri 
*kI)esenzano 
pastatyto vei 
sta kalbėti 
Chicagos, I 
aiškino apie 
lus i r kiek i 
tautai Šv. h 
lynas. 

"Desenzan 
dino p-lė 1 
bet didelių g 
mokinė Rost 
mokyklos, k 
Kazimierietė 
niene 
abi 
veikalas lab 
tas meto lail 
lui. Jame d* 
lėse šios yj 
giutė, Vašk 
Černiotė, St 
niutė Taip-< 
nė. Aniolų 
Laučiutė, J 
niutė, Galvč 
laite ir Šuk 
Žilinskiutė, 
»a įspikle i 
duotis veikt 
vo gražiai 
kos buvo p 
tainė. P. St 
dideli Vieni 
rėmėjai ir šį 
kią svetain 
beveik už d; 
$10.00 už h 
cento. 

Veikalą 
vietose mer 
dojo šv. gie 
nėliais akon 
tini s vargor 
Niekus. Gei 
daug padėj 
surengimo \ 
scenos ir t. 

Laike pe 
mėjos perėj 
publiką, k 
pluoštą doli 
Vienuolynui 

Šis skyrii 
gyvuoja, be 
prikalbinėd; 

IKOJE. 
• K 

:ėjai išdavė ats-
inktų aukų. Pasi-
dininkas turi ka-
>u centais. Nutar-
įsiųsti Centran. 
r ta surengti pra-
,u po Naujų Me-
gą del sužeistų 
ivoj. Komitetas 
)rakalbų: Kun. A. 
J . Jasiulevičius; 
surengimui: V. 

-lė O. Zižutė. 
onu butų, kad iš-
ego ir tie, kurie 
a ir atsilankytų į 
;ą, kurios nauda 
ms broliams Lie-

^v. Jurgio Karei-
dol. 

: A. Vinclavas, D. 
! dol.: V. Pikaga, 
kas, B. Satlioras, 
O. Zizutė, V. Bol-

nanas, J . Palis, Ii. 
H. Niumanas, A. 

, J . Morkis, A. 
J . Baumilas, V. 

T. Inkievičius, F. 
o $50.00. 
J . Boreišis. ižd. 

• • * | Pečiukaitienė, kuri 
jo sk. pirmininkė 
amžina narė. Girdė 
jau 6 ypatos tapo i 
nariais, o kitos šeš 
dėjo. Visos rėmėjos 
gražiausiame sutikii 
deliu pasišventimu, 
tingai pasižymi gn 
ir gyvumu -gerb. 
Susnienė ir ? . Sinu 
visur pirmutinės, u: 
ir rėmėjos gražių <d 
dingų tautai ir 
Joms maloniai pade 

L A N D , ILL. 

nijoj Gruodžio 12 
, Šv. Kazimiero 

Rėmėjų dr-jos 
-tas) skyrius ap-
' Akademijos Rėmė 
" Surengė puiku 
iame statė scenoje 

Mergelę". Apart 
ukalo, buvo pakvie 
A. Nausėdienė iš 
kuri publikai pa-
J A. R. D. jos tiks-
naudos neša mūsų 
Kazimiero Vienuo-

visi, nes jos pne 
moka gražiai prieii 
ginti, o jųdviejų p 
patraukia ir kitas p 

Po lošimui buv 
graži vakarienė, sta 
buvo skaniais ir g 
taisytais valgiais, 
šiais, tortais ir kav 
priėmėjos — šeim 
nios: R. Žilinskier 
narė) O. Simonaus 
Frejerienė gražiai 
šino. Apart viršmii 
jų labai daug ski 
jaunutė p-lė O. 
(duktė p-nios P. Si 
mat seka savo pra 
tinos pėdomis) i 
Drazdauskaitė. 

Vietinės rėmėjos 
kad ir jų gerb. kle 
P. Lapelis joms 
darbe, ir parap. s 
suomet duodas joi 
anot jų pačių 
"Mūsų gerb. kleb 
netrukdo, sako, dirl 
rys, veikite, svetain 
rėt, kuomet tik nor 

Lai Dievas pade 
lonijos prakilniosi 
rims ir mergaitėm! 
liau taip gražiai 
Roselando gyvento, 
žios širdies žmonė> 
lonija gal neveltui 

C v ,»» 

' > no Mergelę' vai 
Dargiutė, jaunutė, 
gabumų moksleivė, 
lelando parapijinės 
turia veda Seserys 
ės. Ponia Sime-
ėjo dvi roli ir 
ai atliko. Visas 
)ai buvo pritaikin-
įkui ir vakaro tiks-
lalyvavo seserų ro-
pa tos: P-lės Dar-
dutė, Gronskiutė, 
trumiliūtė ir Sus-
gi p-nia Simenie-
i roles lošė šios: 
Kaktaitė, Bagdo-
anauskiutė, Zobe-
viutė. Taip-gi p-lės 

Zoklaitė i r Tikil
savo įvairias už-
:ale. Drabužiai bu-
pritaikinti. Publi-

pilna erdvioji sve-
tramilai,. kurie yra 
uolyno prieteliai ir 
*j Ry^į ji° savo pui-
nc rėmėjoms davė 
lyką, nes tik paėmė 
viešą, o rendos nei 

lošiant tinkamose 
rgaitės gražiai gie-
esmes, joms vargo-
mpanavo gerb. vie
ni ninkas, p. Vincas 
;rb. B. Liutkevičia 
jo rėmėjoms, prie 
veikalo, sustatymo 

^rtraukų kelios re-
jo per susirinkusia 
:uri sudėjo gražų 
ierių, kaipo dovaną 
ii. 
us ne tik gražiai 
et daug darbuojasi 
lamas amžinus na

ro/, i u žeme", r 
rožių kvapu k veju; 

Padėka. 
Širdingai tariau 

šiems geradariams 
kojo ir atsilankė 
miero Akad. Ren 
sk. vakarą. 

Vakaro rengėjos 
O. Simienier 

. P. Susnienė. 

CICERO. ] 

Draugija Lietuvi 
laikė priešnietinį 
Gruo<lžio 12 d., V 
lyvavo didesnė p 

Baigiant susirin 
nors kiek iš dr-jo 
aukoti Lietuvos < 
kalanus. Nutarta 
$L0O.(X) ir pa^iijsl 
Misijai. Be to da 
svetainę ir parinkt 
tuvos Raud. Kryž 
Mikolainis ir J . K 
perėjo per narius 
$32.80. Sekantieji 
A. Andrijauskas . 

Po 1 dol.: V. K 
V. Zajauskas, J . 
Gaidomavičia, J . 1 
P. Baltkojis, A. 1 
Kakanauskas, A. 
Gasiunas, J . Traki 
k aus kas, P. <lrik» 
čiunas, J . Kakar 
Martinkus, J . Slia 
raitis, J . Sruogini 
Us, J . Petrošius, J 
F. Vitkevičia, M. 
Rupšis, A. Knij 
smulkiais. Aukos 
taip-gi Misijai. 

Valdyba 1921 i 
kirta: 

Felix Strelčiu 
W. Kakanaual 

yra 4-to-
ir pati 

ome, kad 
mž. garb. 
3S pas iža-
čia dirba 
te ir su di-
Bet ypa-

žiu darbu 
p-nios P. 

nienė. Jos 
manytojos 
irbų, nau-
bažnyčiai. 
la visos ir 
kiekvieno 
i ir parą-
vyzdis — 
•ie darbo. 
» surengta 
as nudėtas 
ražiai su
neša, vai-
ite. Svečia 
ninkės, p-
i (amžina 
:ienė ir J. 
visus vai-
ėtų veikė-
riui dirba 

Susniutė 
snienės — 
:ilnios mo-
r p-lė V. 

• 
džiaugiasi, 
ionas, kun. 
•adeda jų 
retainę vi-
is veltui— 
išsitarimo: 
>nas įiniMi 
kitę, mote-
? galite tu-
te . ." 
la šios ko
mis mote-
ir ant to-
darbuotis. 

ai yra gra-
, ir jų ko
pa vadinta 

es darbai 

Viešnia. 

TAUTOS FONDO P i 
Rug-pjuč: 

Remlos už typewriter maSin 
Chicago, 111. L. P . Ž. 31 si 
Chicago, 111. 39 sk >.. 
Chicago, 111. 39 sk 
Philadelphia, Pa., 21 sk. \ . . 
Chicago, Hl., 31 sk 
Curtis Bay, Md., 28 sk . . . . 
Braddock, Pa., 89 sk 
Newark, N. J., 1 sk , 
Chicago, HL, 67 sk 
Philadelphia, Pa., 106 sk. . 
Harrison, N. J., 105 sk. 
Pittsburgh, Pa., 94 sk 
" D r a u g a s , " L. P. Ž 
Chicago, 111., P . P . Bakutis, 
Baltimore, Md., J . Vasiliam 
Worcester, Mass., 30 sk. . . 
Thompsonville, Cpnn., 16 si 

Į 

' ^ ^ ' 

% už T. P . kun. Laukaičio 
Montello, Mass 
Mahanoy City, Pa. vėHavė] 
Deti-oit, Mich., 8 sk 
Detroit, Mich., 93 sk 
Homctttead, Pa., 23 s k . . . . . 
Cleveland, Ohio, 22 sk. . . . 
Bremerton, Wash 
Federacijos Universiteto Pc 
Chicago, 111., 43 ak., L. P . i 
Washington, D. C , % 
Kaston, Pa., 100 sk 
Iioehester, N. Y., 24 sk. . . 
Montroal, Canada, Kolegij 

\ ' i so . . . 

& aciu vi-
kurie au-
Šv. Kazi-

ėjų 4-tojo 

•, 

LL. 

" D r a u g a s , " Kūdikėlio Jėz 
Easton, Pa., 100 sk 
Detroit, Mich., 168 ak. . . . 
Chicago, 111., 32 sk 
Middleboro, Mass., 66 sk. . 
Brooklyn, N. Y., 18 sk. vaj 
"Draugas . " Kud. Jėz. Na« 
Chicago, Kcights, 111., K. J 
Brooklyn, N. Y., 97 sk. . . . 
Newark, N. J., L. P . Ž . . . . 
Worcester, Mass., 30 sk. . 
Frackville, Pa 
Wilson, Pa., 96 sk ' 
.loi-sey City, N. J., 145 sk. 
Detroit, Mich., 93 sk., vaja 
Kcnosha, Wis., 78 sk., vaja 
Philadelphia. Pa., 21 sk. u 
Athol, Mass., 12 sk., vajaus 
Chicago, 111., 43 sk., N. S. v 
Chicago, 111., K. J . Naslaiči 
St. Louis, Mo., K. J . Našia 
Brooklyn, N. Y., 18 sk. N. 
Ro<«kford, 111., 44 sk. . . . 
Easton, Pa., 100 sk 
Detroit, Mich., 93 sk., vaja 
( hieago, 111., 32 sk 
Waukegan, 111., K. J . Nai 
Detroit, Mich., 8 sk., L. E 
Cicero, 111., 59 sk., L. R. 1 
Westfield, Mass., 54 sk., L 

Viso 

1 
Greenfield, Mass., 143'sk., 
Moundsvillc, W. Va., 249 ! 
Chicago, 111., K. J . Našiai 
Pit t sburgh, Pa. , 94 sk. . . . 
Waukegan, 111., vajaus . . . 
Hazleton, Pa., 118 sk. . . . 
Cleveland, Ohio, K. J . Nai 
Overbrook, Pa., vajaus . 
Cranford, N. J 
Brooklyn, N. Y., 97 sk. vaą 

Brooklyn, N. Y., 13 sk. va, 
New York, N. Y., 98 sk. VJ 

Brooklyn, N. Y., vajaus, i 
Newark, N. J., 1 sk. vajauj 
Braniord, Conn., vajaus . 
Chieago, III., 31 sk., K. J . 
St. Louis, Mo., 68 sk., vaj^ 
Detroit, Mich., 8 sk. Kulti 

K. J . Našlaičiams $3 
Baltimore, Md., 6 sk., vaji 
Pittstou, Pa., K. Z. vajau 
Chicago, 111., 60 «k., vajau 
Brockton, Mass. vajaus . 
Scranton, Pa., S. L. R. K. 
Thompsonville, Conn., 16 

4Taylorville, Iii., vajaus ., 
Erie, Pa., A. Ž. vajaus . . 
Elmira, N. Y., S. L. Ę. K. 

įas , p i rm. , Blisville, Pa., 26 sk., vaji 
ag, V.-pirm., Detroit, Mich., 93 sk. Kulį 

i Mylėtojų 
;usirinkinuĮ 
iriame da
inė narių. 
:imą įnešta 

kasos pa-
ynimo rei-

paaukotr 
Lietuvos' 

[>ereita p e r 
i aukų L*ie-
ui. P. Fel. 
akanauskas 
ir surinko 
aukojo: 

$2.00 
tkanauskas, 
Valaitis, C. 
rolgauskas, 
•raeulis, A. 

Jaras, K. 
elis, L. Zu-
Hs, A. Bal-
Aiiskas, L. 
tis, J . Pet-
gį J, Vilke-
Kiarbedis, 

Ooberis, P. 
toft. Kitos 

pasiųstos 

JAMŲ BEI IŠLAIDŲ ATSKAITA. 
Lo mėnesio pajamos: 
A $ 10.( 
k 5.( 

213.( 
172.( 
115.5 

UA 
10.! 
45,: 

! 125.< 
113.: 

. . ' 65.1 
32.; 

,.'. 80.! 
*... 228. 

L. P . Ž 147, 
vltaS, JU. MT. £J. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( O I . 

103. 
C. . . . . . . , iit. 

. . . 

$2,310. 

lugsėjo mėn.: 
fondo aukas. $237. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. 

• 4u. 
mT\£\ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ovf. 
50. 

' ftA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou. 

1 • i . 

mielas . . . . . . • . . . . . . . • . . . • • • . . • • . . J . o z o , 
f 19A 
U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X£t\J, 

« . . . 1 , 
..... ,*• • ••••••«•••»«••••••••»••• o. 

• 1LO 
0 8 if OllClUl. O 

•• . .$1,882 

Spalio mėn.: • 
aus Našlaičių Fondo $1,145 

o 

30 
9<l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 < J 

O 
• y 

įlaicių F 100 
F. Našlaičių F 85 

• i n^Q 
i 

I k ' • • • " ' ' ' 

14 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ę WW 

UB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I »'' 

z V6iiavel68 227 
I . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l*xl 

a j a u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —uo 
ių F 200 
l C i ų *?. • Ou 

o. vajaus J .—.i-} 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OO 

• , i. 

us 
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Lapkričio mėn.: . 

S. h. R. K. A. kp. vajaus 10£ 
čių Fondd f... 1CK 
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Uaičių $157.50, vajui $11.00 16? 
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irai $6.00, L. Vyčių vajui $130.00, 
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PRANE 
Nebeužilgo išeis iš spau 

lendorius. 
Kalendoriuje bus pažym 

nos ir tt. 
Kalendoriuje rasite graž 
Kalendorių puoš brang 

Vilniaus. 

Aušros Vartų Panelės šv< 
Vyskupo. Gec 

"Draugo ' y nuolatiniai a 
riu. dykai. Je i kas daugiau 
kalno, kitaip vargiai galės g 

"DRAUGAS' 
2334 So. Oakley Avenue 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiii 
Pbooe Boalevard 401 

Ashland Jeweli 
Specijales 

nola su 12 rei 
Grafonola s 
Cash ar ant 
viski rekordai. 

Dideliame pasirinl 
niai laikrodžiai, dei 
dai ir kiti auksina 

So. Ashland Ai 
Chicago, 111. 
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M 
BEETHOVENO KONSERVATC 

Prasidėjo Rugsėjo (Se] 
Mokinama Įvairių muzikos šab 

3259 South Halsted Street 
Telefonas B< 

ČIONAIS TAVO PROGA. 

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

Klauskite, Mr. Arndt. 

GERIAUSI 
G +»- f^ #- mm i—i ę -ę 

v i i ^ M l . J L 

DIKTOMS 
MOTERIMS 
LENGVI bet 

STIPRUS 
JeAgu tavo kras-
tuTinlnlau n«tu- »lDtlO »2 IKJ 36 
i . * r S £ » P 5 i ; PARDUODAMI 
i^mtą (ant dra- NEAPRIBUO-
5ffi;.#JS:IB: TAM LAIKUI 
mėginimai. Paštą apmokama. 
NEMO HVGIEPUCFASHIONINSTTTUTE 

^rfT Cinai" «322 " ( 

DR. C K. CHERRYS i 
Lietuvis Dentistas 

3201 West 22-nd A So. Leavitt Sts.| 
Chicago. , 

Valandos 9:30 A. M. to 11 N.j 
K 1:00 P. M. to 8:00 P. M. 

\ 

{{ •«» • » • • • » • • » » » • • • • » • • » • • • • • } 
Tol. Harri«on 6688 

DR. L C. BORLAND 
Jt9§ ĖI. Mate Str. Kamp. Adams 
V>aland.: 1 Iki 4 po piot. Nadel. 10 
ve/L iki 12 diena. 

Ltetarts perkAlbotoJas 
Sered. 

; : . . . . . . 
iki 8 rak. Ned. 10 iki 12 

Dr. L L MAKARAS 
H — Į H Į I Gydytojas it Chirurgą* 
Ofisas 10900 So. Mtchtgaa Ave^ 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

plat, 6:S0 Iki 8:10 Takars. 
Raaidencija: 10688 Parry Ara^ 

ŠIMAS! 
jdos " D r a u g o ' ' sieninis ka-

aėtos šventės, pasninkų die-

žių trumpų išsireiškimų, 
frųs Lietuviui paveikslai iš 

renč., Dabartinio Vilniaus 
dimino kalno. 
skaitytojai gaus tą kalendo-
L norėtų gauti, teužsisako iš
gauti. 
' PUBL. CO., 

Chicago, Illinois 

I 

iiiiiiiimiiiHimimiiiiimimiiiiiiimiiiiiiiiH 

ry Music Store 
Columbia E 2 Grafa-

kordų $126.50. Specijale C 2 
su 12 rekordų $56.50. 
išmokesčio. Naujausi lietu-

ikime a ūksi- * 
imontai, žie-
%i dalykai. 

venue 

lllllll MIIIIIIIIII 

ORU OJE muzikos mokslo metas . . 
jptember) 8 d., 1920 m. 
kų. Užsirašyti galima bile kada. 

Chicago, HL 
(oulevard 9244 

\ 

y 

A. PETRATIS 6. FABIJONAS 

A. PETRATIS k CO. 
Mortgage Bank 

REAL KSTA1£—INSI RAMOIC 
European American Bureau 

Siaučia Pinigus. Parduoda 
Laivokortes 

UOTAKKIUfiAB 
80t W. S5Hi 8 > . Ckdoago, m . 

Telephoae Boalevard 811 

^t*—•*- •' m • • mm —• « • • 

DR. S. B1EŽ1S. 
LIETUVIS GYPCTOJAfl 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tai. Canal 8222 
Res. 8114 W. 42ud Street 

Tai. McKlnley 4988 

Phone Cicero 6963 
5 S i 

DR. A. P. GURSKIS 
LIETUVIS DENTISTAS LUJ.TUVIS »EA TĮSTAS 

4847 W. 14th Street Cor. 49th Are. 
Ocero, m . 

Vai. 9 išryto iki 9 vak. Igimant 
Nedėlias ir Seredas. 

Icle&Mum LU>aieTard t l t » 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8881 South Halsted Street 
Valandos: 9—12 A. M. 

1—B; 7—8 P. I i . 

'* 

:•: 

' 

i 

' •V 

Tel. Drovsr 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 l i s 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVENUB 

arti 47-tos Gatvės 
5E 

u Tel. Randolph 2898 

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG. 

19 So. La SaUe 6t. 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 

Panedėliais iki 8 vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas. 

„,".•' .i ^ i ^ * S 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUHI 
Resld. 1180 Independenoe BĮvdL 

Telefonas Van Boren 284 

DR. A. A. ROTU, 
R u s u Gydytojas iv Cioirurgas 
Kpecijallstas Moteriška, Vyriška 

Vaiky ir visa cbrouiŠka Ugų 
VALANDOS: 10—11 ryto • — t po 

pietų, 7—8 vak. Nedebomls 10—12 C 
Ofisas 8864 So. Halsted St., i 

Telefonas Drover M M 

i 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Trečiadienir, Gruodžio 29 d., 
šv. Tomas, vysk. 

Ketvirtadienis, Gruod. 30 d., 
Sv. Anizija, kank. 

NIEKO NEPADAROMA SU 
MIESTO SĄMATA. 

Pirmiausiai norima kreipties 
legislaturon. 

t * i 

* 

Miesto tarybos finansinis 
komitetas vakar treJSn kartu 
buvo susirinkęs-pasitarti mies 
to sąmatos klausinio a teinan
ti am s metams. 

Nesutarta nieko ypatinga. 
Tuojaus po Nauji] Metų, kai]) 
tik susirinks valstijos legis-
latura, bus jon kreiptasi ir pa
reikalauta pagelbos. 

Miestui išlaidu pramatomn 
daugybė. Kad tuo tarpu paja
mų neturima kur gauti. 

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

SUO SUKANDŽIOJO KOJĄ. 

! 

Viešbutyj Kenmore šuo (bu-
Hdog) sukandžiojo jaunai mo
teriškei A bei Tievitus koja. 
Šuo įsikabino kojon tajp, kad 
prisiėjo jį nušautT. Mušimas 
negelbėjo. Nukentėjusi esanti 
blogame padėjime. 

Policija ieško to šnnio sa
vininko. "~ 

GAISRAS IŠVARĖ LAUKAN 
12 ŠEIMYNŲ. . 

. Apartamentiniuose namuose, 
6311 Drexel boulv., pakilo gai
sras. Dvylika šeimvnu turėjo 
išsikraustyti gatvėn. Kelis 
žmones gaisrininkai vos išgel
bėjo iš pakilusiu viduj lieps-
nu. 

ATPIGINTI VAISTAI. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Gruodžio 5 d.; 1920, Sv. Jur
gio parapijos svetainėje drau
gija Šv. Petronėlės laikė 
prie^metinį susirinkimą. 

Vienbalsiai nutarta parengti 
kaukiu (maskinį) bąli n Sau
sio 22 3 , 1921, Mildos svetai
nėje. Visas to vakaro pelnas 
skiriamas Lietuvos gynimo 
reikalams. 

Be to susirinkusios narės 
sudėjo $(»0.r><) 4'(Jeležiniam Vil
kui." 

Pinigai pasiusti per I\ l»al-
tuėio Įstaigą Lietuvos Misi
jai, kad pasiustą Lietuvon. 

Siuntimo komitetai! inėjo: 
Hozai i a Maziliauskienė ir Bro-
nislava Bitautienė. 

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

Po 1 dol.: R. Mazelauskie-
nė, K. Kliemienė, t5. T>ava-
danskienė, O. Dumekaitė, B. 
Bietautįenė, A. Siumienė, O. 
Benešiunienė, M. Vešetienė, J. 
Curienė, A. Krauėiunienė, F. 
Bartušienį M. Kuršienė, P.-
Kasmauskienė, P. Kuntokienė, 
E. Bubeževiėienė, A. Antana
vičienė, P. Katauskienė, O. 
Žilvitienė, K. Mesiunslįienė, 
T. Petkienė, O. Mekalaitienė, 
U. Redzeviėienė, K. Atstrans-
kienė, O. Žaganeviėiutė, O. 
Bal saite, K. Danatienė, B. 
Ourskienė, M. Adomaitienė, 
J. Pumputienė, A. Dapkienė, 
J. Totulienė, P. Viseekienė, B. 
Jurjonienė, K. Valkauskienė, 
O. - K luf-inskaitė, O. Kliuėins-
kienė, A. Ouršvienė, K. Pa-
lunienė, A. Cienekienė, B. 
Kukštaitė, K. Jurevičienė, A. 
Radumskienė, O. Pajauskienė, 
t>. Petraitienė, M. Bluževie-
tienė, A. (irienienė, M. Kun-
rienė, S. Balcietienė, T. So-
pienė, M. Račkauskienė, M. 
Mnžutienė, P. Balnarauskienė. 

~l: 
š Angliški laikraščiai skelbia, 

kad atpiginami pagaliaus ir 
vaistai abelnąjame pardavi
me. Bet vaistinėse niekam ne
žinoma, kaip stovi vaistų kąi_-
na. Imama nuo žmonių, kiek 
vaistinių savininkų pageidan-
jama. 

" 

UŽDARYTA VALSTIJINĖ 
BANKĄ. 

Pablogėjus reikalams uždary
ta valstijinė Drjessel Conuner-
cial and Savings banką, 2322 
West Rooseveit road. 

Kalbama, kad banką per 
pastaruoju du metu daug bu-

» "vus nukentėjusi nuo plėšikų. 
Tuo laikotarpiu tris kartus 
buvus apiplėšta. Paimta daug 
pinigu. 

Chicago Title and Trust Co. 
pavesta patvarkyti uždarytos 

A bankos reikalus. 

LITHUANIAN SALES OOR 
PORATION. 

(Lietuvių Prekybos B-vė). 

Gerbiami Dalininkai! Siuo-
mi Tamstos esate kviečiami 
ant L. Prekybos Bendrovės 
(Lithuanian Sales Corp.) Chi-
cagos Aps. šėrininkų susirin
kimo, kuris įvyks seredoj, 
Gruodžio 29 d., Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, 32nd PI. ir 
Auburn ave. 

Tikslas šio susirinkimo — 
apsvarstyti Chicagos^ Apskr. svečius su patariamuoju balsu, 
Bendrovės reikalus. Taigi ma-! negali reikalauti sprendžiamo-
lonėkite atsilankyti, nes bus jo balso. Vienok nematant 
daug reikalų apsvarstymui. I pavojaus, palikta sprendžia-

Litliuanian Sales Corp., Chi- masis balsas visiems atsto-
cagoi Skyrius, vams ir atstovėms, kurių buvo, 

V. M. Stulpinas, Mgr.j rodos, arti 280. ' 

~«- Reikia pažymėti 17 kp. iš 
Kenosha, JiVis., nepaprastą 
prijautimą našlaičiams. Iš tos 
kuopos ir d r-jų atstovu; buvo 
virš 10. Jie su savim atsivežė 
i)' $25.00 nuo Liet. Darb. Sa
gos 80 kuopos, įstojusios į 
Garbės narius. Garbė keno-
šiečiams! 

Beje 17 kuopas atstovai bu
vo ir antros dienas sesijoje. 
Jiems apleidžiant svetainę, 
sekė gausus apliodismentai ir 
pagarba atsistojimu. 

12 kuopa, Raeine, Wis., ir 
16 kuopa, Sbeboygan, Wis., 
nors atstovu neprisiimto, bet 
prisiuntė linkėjimus laiškais, 
kurie buvo seime skaitytu Jų 
laiškuose taip-gi buvo išreikš
ta pasižadėjimas ir ateityje 
darbuotis našlaičių labui. 

Nemažas atjautimas našlai
čiams buvo matvti ir 18 kuo-
pos, Aurora, 111. Ji prisiuntė 
ne vieną atstovą. Tos kuopos 
atstovai pasižadėjo taip-gi dė
ti pastangas našlaičių reika
lams. Jie išvažiavo namo pasi
baigus pirmos dienos posė
džiui. 

Jžanginę 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. 
Saldokas. Jis nurodė, kie* 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-
taišimais, 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 Labd. Sąjungai. 

Todėl nutarta visas galimas 
pastangas dėti, kad visose ko
lonijose, kur yra kuopos, kur 
da î ėra, tverti naujas, ir rink
ti ai.kas einant per visų Lietu
vių ii'mu*, taip-gi kur galima 
neaplenkti nei j*vetimtauČių. 

Gerieralį kolektorių (aukų 
rinkėją) surasti palikta cen
trui su direktoriais. Ir rei
kalauta, kad visos kuopos iŠ-

savo tikslą pilnai kolektuoty savo kolonijas ne-
apleidžiant nei vienų lietuviš
kų namų bei kur galima ir 
svetimtaučių. 

Dr jų mokesčiai į Labdary-
be: nutarta, kad dr-jos nega
linčios įstoti 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 dr-jai bent 
po $10.00 ir kad pilnai vietos 
užtektų našlaičių įr senelių 
prieglaudoms ant tų pačių 10 
akrų "žemės. 

Tikiu, kad gerb. prof. kun. 
P. Bučys greitu laiku, ar prie 
progos;* paskelbs "Drauge*' 
piiną savo referatą ir tada bus 
aišku plačiajai visuomenei. 

Pirma sesija užsibaigė. 
(Pabaiga bus). 

* » ~ 'iJBmm**mC ~w ... , » . , r v 

Trečiadienis, Gruod- 29, 1920 
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vakaro bus šiandie, Gruodžio 
28 d , Šv. Mikolo parap. svet., 
7:30 vai, vakarą Visus drau
gijų atstovus kviečiame būti
nai atsilankyti. Turim© apkal
bėti daug svarbių reikalų. 

Komitetas, 
£+mą 

CHICAGOS APSKRIČIO 
MOKSLEIVIŲ DOMEI. 

Svarbus moksleivių susirinki 
mas. ' 

Gruodžio 30 d., š. m.„ 7:30 v*l. 
vakare, Šv. Jurgio par. mokyklos 
kambaryje įvyks Chicagos Moks-
leivhj Apskričio metinis susirin
kimas, kuris yra labai svarbus, 
nes turime išrinkti nauja*valdy
bą ateinaneiams metams ir ap
svarstyti labai daug t\farbių daly
kų. 

Visi moksleiviai i r moksleivės, 
bei alumnai, kuriems rupi mūsų 
organizacijos gerovė ir jos prakil
nus idealai, širdingai kviečiami at
silankyti į šį nepaprastą bei svar
bų susirinkimą. 

Gerbiami moksleiviai, 'mokslei
vės ir alumnai, kurie patemygite 
šį paskelbimh, malonėkite pranešti 
kitiems, kurie, kurios, gal, nepaste 
bes ir nieko nežinos apie šį susi 
rinkimą. 

Visus širdingai kviečia. 
Valdyba. 

W^WWWWWWWWWWWWWWWfWWWW 

Pasilinksminimo Vakaras! 
Šv. Jurgio Parap. "Kanklių" Choro 

Naujų Metų Vakare, Sausio 1, 1 9 2 1 
— 1 1 1 ^ — 1 . 1 - - • • - I I • • ! M • • • • l M — — — I I — - l . — I I M . 1 1 1 . ! • ! 1.1 II . 1 , 1 , • , i • • « • , Į . . M - m — — I — I I I III • I IIMI I • • • • H M I I - H ! • ' • ' II ' 

SV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJ ' 32ro&ir Auburn Avėirae 
Pradžia 7 valanda vakare [žanga 3-V. ypatai. N f 

Visi kas tik gyva* ant ftio puikaus pasilinksminimo vakaro. Orkeittrą, toys i i pat 
Kauno, tai-yk po Advento galėsite smagiai pasišokti ir linkimai sutikti Na-ujus Metus. 

Kviečia visus . REJ«'G£JIAI. 
i 
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L. Misija liudija priėmusi 
iš Šv. Petronėlės d raugi jos 
$60.f>0 Lietuvos Gynimo Ko
mitetui. 

A. Bitautas. 

PRANEŠIMAS AŠTUONIO 
LIKTIEčIAMS. 

Katalikų Federacijos 15 skyr. 
susirinkimas bus Šiandie, Gruodžio 
28 d., 8 vai. vakare, Dievo Ap-
veizdos parap. mokyklos kamba
ryj. _ 

Teiksis pribūti visų draugijų 
atstovai ir šiaip nariai j susirinki
mą. Turime aptarti daug svarbių 
dalykų. Taip-gi bus rinkimas val
dybos ateinantiems metams. Kvie 
eiame susirinkti ko skaitlingiausia 
paskirtame laike. 

Valdyba. 

RED. ATSAKYMAI. 

RAPORTAS m ĮSPŪDINGO 
AM. LIET. RYMO KATALI
KŲ LABDARINGOS SĄJUN 
GOS SEIMO (GRUOD. 5 ir 6 

D., 1920 M.) 

Seimas 
pasiekė. 
Jj atirlarė seimo rengimo ko

misija (p. 8. Jucevičius). Sei
mą atidarius, išrinkta valdy
ba. Į pirm. perstatyta 1rys 
kandidatai: p. F. Veryga, J. 
Petraitis ir *\. Nausėda. A. 
Nausėda didžiuma balsų iš
rinktas seimo pirmininku, J. 
Petraitis tapo viee-pirm. Raš
tininkais per aklemacija. iš 
rinkta p. V. Balanda ir p-te 
Mikšaitė. 

Valdybai užėmus vietas, iš
rinkta rezoliucijų ir mandatų 
komisijos. 

Kilo klausimas, ar duoti 
pilnų balsų atstovams nuo dr-
jų, neprisidėjusių prie Labd. 
Sa-gos nei jokia auka, ar pa
likti jiems tik patariamąjį bal
są, kaip buvo skelbta spaudo
je. 

Ivilus diskusijoms, kun. H. 
J. Vaičiūnas ir kun. P. Ėučys 
plačiai išaiškina dalykiį^to-
vį, sako, kas nepriklauso prie 
organizacijos, "o pakviestas į 

T. F. ir L. R. K. Rem. sk. 
valdyboms. Cicero, IU. Tam
stų pranešimų gavome pirma
dieny, 27 d. Gruodžio, todėl 
liko nepaskelbtas. 

BRIGHTON PARKO LIETU 
VIAMS. 

Nebokite Be "Draugo" 

"Draugą" dienraštį galima 
gauti be kitą vietų ir šiose: 

F. ŠIMKIENĖ, ~ 
4358 So. Fairfield Ave. 

KRUKAS BROS., 
3853 So. RockweU St. 

BUOIUNAS, 
2900 W. 40th Str. 

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

Laivakortes (Šifkortės) Kainuoja $145.00 
[es parduodame laivakortes (šifkortės) BE PER'SĖDIMO iš Libavos į Ameriką, 

.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 pasažieriu yra at
važiavusių. Nėra abejonės,kad dabar galima bus atvažiuot greičiau. 

Parandavojame 
Baksus $2.50 

Metams 

Parūpiname 
Notariškus 

Raštus 

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETKAUS ir S. L FABIONAS Vedėjai 

809 West 35-th St., (prie Halsted) Chicago, IU. 
Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare. 
Vakarais: Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo & vai. išryto iki 3 po pietų. -

JOHN K U Č M A S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

OfiM* Dtamiertyj 
flf So. IM Sttlte Street 

B^unJ>ule 81« Tel. Central 8684 
Valandos: 9 ryto Iki 1 po piet 

Weet Sidea Oflaaa 
1101 W. U - n d Street 

Kerte Leavitt S t Tel. CanaI 2662 
Valandos: nuo 4 lkl 6 po pieV ir 

nuo 7 iki 9 vakare 

:š"j:̂ j:s:!%c:šr=a=^grl:r=1=5S 

DR, CHARLES SEGAL • 
po noin. 

4728 8o. AshlAnd Avenue 
SpecUalletM 

DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGŲ 
p 

Valandoa nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 6 po plttu: nuo 7 iki 8:26 
rakare. Nedėliomii 16 iki 1. 

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU 

LIBERTY B0NDSUS 
Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite 
juos išmainyti ant pmigų, tai parašykite 
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu 

Baltic Stales Development Corporation 
• 35 South Dearborn Str., 

I 
I 
I • 
S 
• I 

i 
8 

e = 

IŠ NORTH SIDE. 

Visų North Skies katalikiš
kų draugijų atstovų* susirin-
kimas^reikale Lab. Sąjungos 

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda fanna 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 mū
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 tik už $4,500.00. 

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

G. PETKUS 
Real Estate 

Loans&Fire 
Insurance 

3409 
S. HalstedSt 
Ohigftgo, m 

Chicago, Illinois. 
I 

Carter's Little Liver Pilis 
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi

duriai Nedirba 
Mala Pigulka 
Mažas Dosae 

Maža T|i<i*y 

neturinti* GeMUm 
yra priežast imi MbU&kuMUj 
veldq. 

Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems 
Tikras tari paslraAyma* 

'S IRON PILLS 
Jums pagelbės, parnešinkite O 

Phone Sealey 7489 
DR. I. M. FEINBERG — . - -

Gydo speoialial risoklM vyru ir 
moterų lytiSkas ligma. 

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

Valandos: t—4 po piet: f—» Tak. 

» — -

DR. 0 . M. GLASER 
Ofisas f 14a So. 

Kavtė «2-w> St., 
St. 

-obicmfo, m. 
SPECIJALISTAS 

MotarlSkų, Vyriškų, taipgi chro-
niiku ligi}. 

OFISO VALANDOS: Nuo l f ryto 
iki t po pietų, nuo C iki 1 valan
da Vakarą. 

Nedėliomis nuo 9 lkl I po piet. 
Telefonas Tasds SST 

'• m m m »nw 

F. AD. RICHTER & CO., 
New York. 

GerbiamieJ!: 
Aplaikiau Bambino, kurį man sitmtčte 

ir maldauju prijimkite nuo manęs širdin
giausią padėką u i taip didelę pagalbą, su
teiktą mano kūdikiui. 

Prijėmęs kelias dozei, jis miegojo per 
visą naktį be prabudimo ir dabar jau 
nereikalauja daugiau užmigdymo liūlia
vimu. 

Aš nežinau kaip Tamstoms dekuoti 
netik ur suteikimą pagalbos mano'kūdi
kiui, "bet taipgi ir man, nes aš ir nesijau
čiau gerai, kuomet mano kūdikis kan
kinosi. 

Aš patariu visiems savo draugams 
vartoti šitą stebuklingą gyduole. 

A. K. Philadelphis. 

' • ' • • • 

nuti 
negaus 

Kūdikiu geriausias draugas 
Duok jam vieną fcozę einant gulti, Jeigu jis yra neramUs, piktas, ne-

ldomas. Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus linksmas kol 

B A M B I N O 
Vaikai myli | l ! Jie nori Jo daugiaus! 

Tikrasai turi Bambino lėlės.paveikslą ant pokdio. Neprijimk pamėgdžiojimu. 
50c. butelis vaistinyčiose arba 6oc.su pnsiunitimu,' užsisakant' tiesiai nuo: 
F. AD. RICH1ER k C0„ Bus TcrmisaJ BUg. Na. S, MtOOD-TM, H¥. 
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