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Kur yra Arijos Respublikos i
Prezidentas?

PALAIKYKITE KARDUS
AŠTRUS.

TAIP ATSILIEPIA VOKIE
ČIŲ ARMIJOS VIRSININKAS.
s

FIUME PRIPAŽINO TAI
KOS SĄLYGAS.

Legijoninkai turi apleisti
miestą.

PASIBAIGĖ LENKįl SUKI
LĖLIU BYLA KAUNE.

KARDINOLAS 6IBB0NS
SVEIKESNIS.

•

METAI VOL. VI.

No. 2

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ŽMONIŲ RUPESCTAI IR
VARGAI.

48 KALTINAMIEJI NUBAU
STI KALĖJIMU.

ENDEKŲ SVAJONĖS DEL
PLEBISCITO
?
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Lenkų laikraštis Dziennik
Iš Šėtos, Kėdainių apskr.,
Sausio 3. — Itali
Wilenski Lapkr. 14 d. rašė,
pranešta:
jos vyriausybės su Fiume pa
Su Varšava tarybos nieko ne
—.
Lenkę miteliams
besiarti kad Tautų Sąjunga, vykdyda
daryta taika
ir tam tikras
Berlynas, Sausio 3. — Nau
žada.
nant čia buvo kilusi dideliau- ma plebiscitą Vilniaus sritim>,
protokolas pasirašytas Gruo
jų Metų atsiliepime į armiją
sia pasiauba. Lapkričio 21 d. atmesianti Lenkų vyriausybės
džio 31.
Vokiečiu armijos
vyriausias
(Lietuvos Informacijų Biu vakare atėjus žiniai, kad jau siųlymą vykdinti
plebiscitą
-r-»
i
glų
policija
visoj
Airių
saloj
SAKO, DE VALERĄ ESĄS
es,
legijoninkai
vadas gen. von Seecbt pareiš
ro pranešimas. " Draugo " gau Lenkai Taujėnų okolicoje (9 per susirinkimus įvairiose kra
Pagal s
pradėjo ieškoti de Vale ros.
AIRIJOJE.
kia,- jog Vokiečiai kareiviai be paliuosuojami nno ^risiegos, tas Gruodžio 31).
verstai nuo Šėtos), prasidėjo što vietose. Taippat Tautų Są
Paėiam Dubline nieko apie raginimo turi pilnai pasišvęs
ir vi satino
Gruodžio 15 d. gauta nuo masinis gyventojų, ypač Žydų, junga atmesianti
*' Quarnero. regenturai' l pa
Anglijos policija tai užgina. ijį nežinoma. Jis niekur nebu ti šalies reikalams ir prireikus
balsavimo^ projektą.
dą rytos ; v : Fiume
atsisako Balučio ir paduota spaudon Jonavos link bėgimas.
vo matomas.
J o artimiausi pašaukiant visi kaip vienas
palų Arbe ir Veglia; paleidžia kablegrama, kurios pabaigo
Tautų Sąjunga esanti linku
Buvo išbėgę apie 200 žmo
New York, Sausio 3. — Ai draugai užgina sugryžima. I r stoti po tautine vėliava.
visus kalinius,, paimtus legi- je buvo pasakyta, jog tą-die
si padaryti patikimų vyrų rin-.
nių.
Kiti
Žydeliai
nusigandę,
rijos respublikos prezidentas policija negali surasti.
"Mes
palaikysime
savo joninkų; atiduoda Italams vi- ną Kaune prasidėjo "teismas
Tš kitų versmių patiriama, kardus aštrus i priedangas s u s . ^ l l , s ir amunicŲą, prinors iškabas lietuviškas pra kimus (turbūt, katrie patiki^
<ie Valerą jau kelinta savai
r
maištininkų". (Iškraipytoj ka
ir pavesianti
tė nežinia kur apsiverčia. J o kad de Valerą esąs susinėsi
dėjo nuiminėti. Bet ant .ryto mi Lenkams)
gulėjusią
Italijos
armijai
ir
blegramoj
buvo
pasakyta
nosurudi jusias," sako genero
sekretorius Boland šonai sakė me su Anglijos vyriausybe. Tr
jaus išgirdę, kad legijoninkai, jiems ginčijamų sričių prik
legijoninkai
svetimšaliai
į
"Teismas
Tamošiūno").
Da
las. "Inkvėpta tokio tikro gar
nežinąs, kur vra de Valerą. jei jis neparyyko, tad visuo bės ir patrijotizmo supratimo penkias dienias apleidžia Fiu- bar paaiškėjo, kad .tai buvo išsigandę Kėdainių karžygių, lausomybės klausimą spręsti.
Reikėtų abejoti, ar Dziennik
pasitraukė Traškunų link, vi
me.
Dabar jis aškiai tvirtina, kad met galis parvykti.
" p e o v i a k ų " arba P. O. W.
ir per tai atsakomybės jau
Wilenski yra taip gerai infor
Nuomoniaujama, kad de Va
si linksmi gryžo namo.
prezidentas iškeliavęs Airijon.
—_—_
—
(Polska Organizacija "VVojskosmo, naujoji armija įstengs
muotas del Tautų Sąjungos
Ūpas
žmonių
puikiausias,
Boland Sausio 1 d. pasakė: le ra galis b u t kokioj nors sau rivaliznoti su senąja prisiėjus DAUGIAU KOMUNISTŲ
wa) byla už pakeltus maiš
nustatymo. Bet aišku, kad to
išskyrus
endekus
dvarininkus
" D e Valerą sugrvžo užimti gioj vietoj, kur liuosai galė reikatui. , ,
BUS DEPORTUOTA.
tus Kaune.
ki osvyra Vilniaus ir Varsa vos
ii' jų sėbrus.
.Viriu respublikos
viršininko tų tarties su Anglijos vyriau
________,_
Toliaus gera. Seecht
sako,
Šiandie, Gruodžio 29 d., nuo
endekų svajonės.
vietą. Jis Airių liaudies išrin sybe. K i taipgi jis gali Imt An
Boston,
Mass.,
Sausio
3.
—
Balučio iš Kauno gauta tokia VILNIUJE SUAREŠTUOTI
areštuojamas. jog nežiūrint panaikinimo pri
ktas reprezentantu ir sąlygos glų policijos
verstino kareiviavimo, Vokie Darbo departamentas pienuo kablegrama:
ZELIG0WSKI0 ARMIJOS
LIETUVIAI.
privertė jį sugryžti. Tai vis Nes 1910 metais jis pabėgęs
ja
Sausio
15
d.
Rusijon
de
čiai turi jausties jie visį priSĄSTATAS.
" P . O. W. byla pasibaigė.
iš Anglų kalėjimo.
kas, ką galiu pasakyti.''
portuoti dar daugiau
Su v.
gulį nacijonalei armijai.
6 kaltinamieji, jų tafpe KowaIš Lapkričio 22 į 23 d. nak
Valstijose suimtų komunistų,
__
lec, Nekrasz, nuteisti sunkių tį Vilniuje Lenkai suėmė šiuos v Kauno laikraštis Laisvė raLondonas, Sausio 2. — Pub
New York, Sausio H. — Pra
kurie nors gyveno Ameriko
nešta, kad visi Airių parla lika didžiai indomauja žinio ATŠAUKIAMAS IŠ L 0 N D 0 je, bet tarnavo Rusijos bolše darbų kalėjimu ligi 'gyvos gal Lietuvių mokyklų mokytojus So:
NO KRASSIN.
vos; vienas nuteistas penkio ir mokinius:
Mūsų atstovams į Genevą
mento (Dail Eirann) nariai, mis apie de Valerą. Skelbia
vikams.
likai metų; vienas dešimčiai
išvažiuosiant
buvo sudaryta
kurie viešėjo Amerikoje, iške ma žinių, kad jis sugryžo iš
Mokytoja ^ r o n . Biržiškie
Šiuo kartu busią deportuo metų; 10 po šešerius metus
Londonas, Sausio 3, — Ka
liavo Airijon.
Amerikos. Bet niekas nežino,
nė; mokytojas Vikt. Biržiška; ypatinga komisija iš santar
bolševikų kalėjimo; 20 — po keturis ir
Sakoma, į trisdešimtį dienų kame jis apsiverčia. Apie tai ilio telegrama iš Maskvos pra jami nepataisomi
mokytojas Stasys Kairiūkštis vės atstovų Kaune patikrinti
nešta, kad iš čia atšaukiamas agentai. Jie buvo suareštuoti 10 — po pustrečių metų Joi- — Lietuvių- -moterų- gUgflMfcs Zeligowskio armijos sąstatą.
Airių parlamentas t u ^ ^ i ą s .s__ yra Įvairių spėliojimų.
Duota jiems lėjimo. Trys kaltinamieji iš
Tuo tikslu santarvės atsto
Savo keliu vyriausias Airi Rusijos bolševikų valdžios at ir pafinosuoti.
si rinkimą. Busiąs aptartas to
jos direktorius; Tadas Alek
Sir Hamar stovas Krassin, kurs su Ang progos pasitaisyti. Bet jie to teisinti.
lesnis nusistatymas, kas turės jos sekretorius,
navičius, gimnazijos raštinės vai nuvyko į' belaisvių stovy
klą ir patys išskyrė iš belai
rimtai
paliesti sinn-feinerių Oreemvood, išreiškia optimis lijos vyriausybės atstovais vo- nėra padarę. Taigi tegu ke
" P i r m poros dienų Vilniuje vedėjas.
tines pažiūras apie padėtį Ai dė tarybas prekybos klausi liauja sveiki ten, kur jų lau- buvo pakilusi panika de! bol j,
svių tarpo 10 žmonių.
veikimą ateityje.
kia "rojus.'*
rijoje. Jis sako,
kad į šešis me.
Gimnazijos mokiniai: 8 kl.
Pasirodė iš jų 9 paėjo nuo
ševikinio pavojaus. - Tarybos
——•
Kadangi tos tarybos nekaip
su Varšava nieko nežada. Lau Jurašaitis; 7 kl. Jankauskas; Varšavos, Poznaniaus, GaliciLondonas, Sausio 3. — Žino mėnesius Airijoje įvyksianti
pasibaigti, VOKIETIJA PANAIKINA kiamas Staugautis
vietų.
gryžtant 6 kl. Aukštuolis; 6 kl. Paku jos ir kitų Lenkijos
mos Anglijos Scotland Yard abelnoji taika. Sako, už 6 mė negali tinkamai
Krassin
atšaukiamas IŠLEISTUS BANKNOTUS. Kaunan referuoti. (Pasirašo) la; 6 kl. Bukelskis; 6 kl. Ju- Tiktai vienas buvo ^Vokietis.
policijos ofisas. Airių ofisas ir nesių imsianti veikti pripažin tad
Maskvon pasitarti,^kas tolessionis; 5 kl. Maskevičius; mo
Balutis."
Be to, komisija dar konsta
Dublino pilis praneša, kad ne ta Airijai savy valda.
•
Sir Hamar paskelbė,
kad niai turėtų but veikiama. •
kytojų seminarijos
mokinys tavo ir tą faktą, kad visi tie
Berlynas, Sausio 3.
turima jokių informacijų apie
kietijos vyriausybė paskelbė, SUMAŽĖJO PRANCŪZIJOS Jankauskas; mokinė Biliunai- kareiviai priguli
įvairioms
sugryžima Airijon "preziden šiandie Airijoje esama apie
tė ir mergaičių
-gimnazijos Lenkų armijos dalims ir nė
GYVENTOJAI.
t o " de Valerą. Anglijos slap 50,000 Anglų karuomenės. Gi KAPITONAS ŠNIPAS NU kad panaikinami visi bankno
sargas Mičiulis.• \
ra prigulėję prie taip vadina
tosios policijos
viršininkas Airių savanorių esama 116 ba- BAUSTAS 5 METAIS KA- tai, pažymėti Lapkr. 30, 191S
N
LĖJIM0.
Areštavimų priežastis neži mos "Baltgudžių divizijos."
m. J i e neturėsią
vertės
po
aPryMus, Saus. 3. — Paskel
Sir Basil Tbompson sako jis talijonų ir kiekienam bataliSausio 31 d., bet valstybės bta, kad karo metu Prancūzi noma.
nemanąs, kad de Valerą butų jone po 100 ligi 1,000 vyrų*
Tuo reikalu padarytas ata
*
________
Washingtan,
Sausio 3. — banką galėsianti juos priimti jos gyventojų skaitlius suma
Prapažįsta, kad 80 mioš. Ai
sngryžes Europon. Bet jei jis
tinkamas protokolas ir pasius
gryžo, tai galęjo gryžti Pran- rijos gyventojų šiandie atkak John A. "VVillers, buvęs'S. V. ligi Liepos 1 d.
žėjo keturiais milijonais.
LENKŲ KAREIVIAI ATSI tas Tautų Sąjungai ir visorts
liai kovoja prieš Anglijos spė- armijos kapitonas, kuris su
cuzijon.
santarvės valstybėms.
SAKO EITI Į VILNIŲ.
savo kompanijos fondu dezer15 Dublino pranešta, kad An kas.
VOKIETIJA MĖGINA IŠSI padarytos ypatingosios sutar
tavo ir suareštuotas pasisakė,
SUKTI | Š TALKININKŲ ties mieste Spa, Vokietija tu
Anot žinių, Pariečiuose, ne DAUGELIO NEPILDOMAS
kad jis buvęs Vokiečių šni
ta daugybė telegramų su sąŽNYPLIŲ.
ri pakrikdyti visą savo. gvar toli Druskininkų, Lenkų ka PR0HIBICIJ0S ĮSTATY
pas, karo teismo už dezertaMAS.
jausmais ir paklausimais. Są
diją su Sausio 3 d. Ir jei to ruomenės dalys pakėlė mūšius.
vimą nubaustas 5 metais ka
Paryžius Saus. 2. — Talki*
jausmo telegrama atėjo ir nuo
nepadarytų, Prancūzija
turi To priežastis buvo įsakymas
lėjimo. Sakoma, jis busiąs oįir ninkuose nėra reikalingo su
Washington, Saus. 1. — Geparubežio sargybai eiti į Vil
prezidento Wils0no.,
teisę užimti Ruhr apskritį.
teisiamas už pasisavinimą ar tikimo Vokietijos patvarky
neralis
prokuroras JPalmer
nių.
Ant rytojaus
kardinolui
Anot
žinių,
tai
okupacijai
mo klausime. Prancūzų
no
kongreso žemesniojo buto iSBET PRIEŠ NAUJUS ME taip buvo pagerėję, kad jis mijos pinigų.
Sargybai
atsisakius
pildyti
jau
baigiami
daryti
pienai.
rams dažnai
priešginiauja
TUS BUVO PAVOJAUS. buvo pakilęs iš lovos ir ke
laidų skyrimo komitetui pa
Maršalas Foch ir gen. Wey- įsakymą, prieš ją atsiųsta ki
BQLŠEVIKAI
NUŽUDĘ
Anglai
ir
Italai.
Tais
talki
lis
atsakymus į telegramas
gand šiandie užimti tos mili- tos karuomenės dalys. Pakilu sakoja, kad šįmet li^i Rugsė
13,000
ŽMONIŲ
KRIME.
ninkų
nesutikimais
mėgina
jo 20 d. Suv. Valstijose buvo
Sąjausmo telegrama nuo pre patsai padiktavo.
tarinės
okupacijos
pienų
dary
si
kova,
kuri
tęsėsi
keletą
va
naudoties Vokietija.
suareštuota 17,566 žmonių nž
Pas sergantį kardinolą Shrizidento Wilsono.
mu.
landų.
Daugybė
nukautų.
Londonas, Sausio 3. — Iš
Prancūzija griežtai
reika
nusižengimus prohibicijos įs
ver'id namuose yra popežiaus
Su
rytdiena
Vokietijai
pa
Berlyno į Exchange
Teleg- lauja Vokietijos nuginkluoti
Baltimore, Md., Sausio 2.— delegatas, Arkivyskupas Bo- raph Co. pranešta, kad Krimo
NEPAPRASTA VALSTYBĖS tatymui ir iš tų 17,428 b u v o .
liks
tik
dešimts
dienų
galuti
ir pakrikdyti visas Vokietijos
rekomenduoti patraukti teis-,
sekretorius
J o Eminencija kardinolas Gi- nzano; delegato
IŽDO
PASKOLA.
nam
nuosprendžiui,
kas
pada
bolševikai
nužudę
13,000
žmo
respublikų pilietines gvardi
man.
bbons Shiver'io namuose, U- pralotas Douglierty; katalikų nių.
ryti su pilietine
gvardija.
jas.
Vokietija
atsisako
tai
da
Prokuroras sakė, kad įsta
Nepaprasta Lietuvos valstynion Mills, Md., vis dar serga. universiteto Washingtone isto
Praėjus tam laikotarpiui P r a n
ryti.
Sako,
kad
ta
jos
pilieti
Per visą praeitą savaitę kar rikas kun. Pace ir sergančio SUKELTAS SUOKALBIA- nė gvardija esanti ne kas ki cuzija ims veikti, jei Vokie .bės iždo paskola Kaune pra tymas visoj šaly plačiai per
žengiamas ir todėl reikalavo
kun.
dinolas jautėsi
sveikesnis. kardinolo sekretorius
sidėjo
Lapkr.
20
d.
čiai
laikysis
savo
nuomonės.
VIMAS PRIEŠ ARMIJĄ.
tas, kaip tik paprastoji poli
daugiau išlaidų
įgyvendinti
Bet penktadienį po pietų nu Smith.
Pirmutinis
paskolino
5,000
cija. Gi policiją jai leista pa Ambasadorių konferencija.
prohibieiją.
silpo ir pakilo pavojaus jo
auksinų
valstybės
prezidentas
Rymas, Sausio 3. — Milane laikyti VersailleSo stitartimi.
gyvybei tiek, kad jam buVo BUDAPEŠTE KARO PADE susektas kairiųjų nacijonalisSausio s pradžiqje ^Prancūzi Stulginskas.
Aną
dieną
Vokietija
prane
TIS.
suteikta paskutinieji
Sakra
tų su anarchistais suokalbia- šė Prancūzijos atstovui Ber^ joje talkininkų ambasadoriai
mentai ir vakare Baltimorės
Berlynas, Sausio 3. — Un- vimas prieš armiją. Norėta už lyne, kad jei Prancūzai neat turės konferenciją ir aptars TĖVAS IŠBARĖ DEZERTE
vyskupas Corrigan
pranešė garijos valdžia Budapešte su pulti armiją, veikiančią prieš sisakys nuo tų reikalavimų, Vokietijos piliečių gvardijos
Svetimų salių pinigų vertė, mai
, RĮ SUNŲ.
visiems arkivyskupijos kuni sekė visą eilę komunistų, ku Fiume. Suareštuota 17 suokal tada Vokietija bus priversta klausimą.
v
nant nemažiau $25,000, Gruodžio
gams ir per juos tikintiems, rie mėgino pakelti revoliuci bininkų.
Talkininkų kontrolės komi
Nesena? iš savanorių pulko 31 buvo tokia pagal Merchants Losutikti, bet podraug pertrauk
melsties už. kardinolo pasvei ją ir įsteigti proletarijato val
an and Trast Co.:
sianti mokėti atlyginimą. Tai sijos Vokietijoje pirmininkas pabėgo vienas kareivis.
kimą, gi jei Dievo bus skirta džią. Didumą jų suareštavo ir
Už poros
dienų jo tėvas Anglijos sterlingų svarui $3.50
San Diego, CaL, Gr. 31. — esąs Vokietijos kaipir ultima gen. Nollet induos ambasado
jam mirti, tai už laimingąjį nubaudė vįenuš mirtimi, kitus Vakar iš čia tolimon kelionėn tumas.
5.81
riams raportą.
Raporte jis atėjo su pabėgėliu pulkan, kur Pranauzijos šimtui frankų
*
jo mirimą.
3.33
tvirtina,
kad ta Vokietijos kareivių akyse išbarė sūnų, Italijos šimtui lirų
kalėjimu. P o šito subruzdo išskrido 14 karo laivyno lėkPrancūzai
nenusileidžia.
Žinia apie kardinolo sveika komunistų pasekėjai taip, kad tuvų su 70 oficierų ir jurinin
militarinė piliečių
gvardija paprašė kuopos vado jam do Vokietijos šimtui markių
1 40
tos pablogėjimą
akimirkoj prisiėjo paskelbti karo padė kų. Jie skrenda į Panamos už
1.4$
Prancūzai neatkreipia į tai nėra jokia policija, bet stipri vanoti ir vėl priimti į savano Lietuvos Šimtui auksinų
pasklydo po visą šalį. Gau ti*
Lenkijos šimtui markių
.Ii
rių eiles.
lają, už 3,000 mylių nuo čia. domos. Jie sako, kad pagal poros milijonų armija.

Nesurandamas jis nei Amerikoj,
Nesulaukiamas nei Airijoj
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS

"DRAUGAS"
Btna kasdieną i š s k y r o s nedėldienius.
PRENUMERATOS KAINA:
OHICAGOJ I R U Ž S I E N Y J E :
Metams
P u s e i Metų
SUV. VALST.
Metams
P u s e i Metu
Prenumerata

Antradienis,

I

DRAUGAS

2

į

*

mokasl

$8.00
4.00
*«0°
*•»«

iškalno. Lai-

kalbėjime su korespondentais
išpažino, kad Busijoje bolševikizmas, tai pačios Vokieti
jos vyriausybės padaras. Nes
Vokiečių vyriausybė po nu
vertimo caro Rusijoje mielai
sutiko per savo žemę praleis
ti Rusijon žinomą bolševikų
vadą Leniną. Tai padarė, nes
Leninas Vokiečiams buvo pa,. .

.

.

Naujų [vyki, Apausryt.
'"

(Refleksija.)
Skaitydami Ii«tuvcw ir Amerikos Lktuvių perijodiškus
raštus — laikraščius, gauna
me gilaus į pergalę įsitikinimo įspūdžio: Lenkai barbaru
taktika eidami, puola Lietuvos
Respubliką, prisidengę maiš
tininkų ploščiumi, po kurio
skvernu gludi ne vienas Vil
niaus Zeligowskis, bet daugy
bės kitų tėvynes renegatų.
Išgyvenęs du metu savaran
kiškai jaunutis Lietuvos val
stybinis kūnas, tikras yra lai
mėti ir šį, žiaurų Lenkų ban
dymą: nubudo Žemaičiai, kįla
Aukštaičiai, kaujasi pirmųjų
eilėse Suvalkiečiai!.. Baisus
tai karas, nes jojo ugniniai
liežuviai blyksi priešaky ir
aplink užpuoliką: naikina jį
ir jo pėdsaką šaulių- partizanų
būriai, — gimsta pas Lietu
vius tik du troškimu, arba
garbinga mirtis, ar laisvė...
Šimtai jau žuvo, žųsta tūk
stančiai, bet kraujas besotis:
jis naujesnius bei skaidres
nius upelius praveria.
Ant
vieno žuvusiojo kapo stoja
dešimtys naujų gyvybių su
prisipusiu kardu — laimėt
garbinga mirtimi... Lietuva
laimės!
Kada po Lietuvos laukus
šiandie pirmasis sniegas dažo
mas kraujais; kada pasaulis
permato aiškiau Lenkų sie
kius; kada, rodos, pats praga
ras eina su jais, nešdamas mū
sų šaliai mirties nuometą, ta
da... Wraugelis pradeda trauk
tis, bėga, sumuštas bolševikų,
Konstantinopolin, o Sovietų
Rusai ruošiasi žiemos karan:
neva eisią prieš generolą Balacliovičių ant Minsko...
Žino jau, manome, skaity
tojai, kur bėgo pirmą syk ukrainų Petliura, ten-pat tėra
kelias bėgti ir Balacliovičiui,
t. y. trauktis į Lenkiją.
Bolševikai, ' pamokyti pir
miau, kaip buvo " nuginkluo
j a m a s " Petliura, vargu bus
taip neatsargus manyti, kad
Lenkai ir Balachovičhj nugin
kluotų: aiškus išvadas, kad
bolševikai turės ne tik pre
teksto, bet ir pamato — eiti
į Lenkiją Balachovieiaus nu
ginkluotų.
— Lenkai-gi taiką su bolše
vikais padarė!
— Tai kas iš to?.. Ar Len
kai pripažino Sovietų Rusų
taiką su Lietuva? Ne!
— O jeigu Lenkai nepripa
žįsta, tai kas gali priversti
bolševikus, kad ir jie pripa
žintų, o logika atsako — nie
kas.
- - Lenkai turi armiją...
- - Bet kokią!?.
Teko mums čia suvelti kele
tą žmonių, kurie nesenai-ką
acbėgo iš Varšavos.Nenorėdamas tiki, koks ten vargas, jei!',u žmonėms restoranuose dųonos jau dabar nebeduoda'
Darbas sustojęs; kareiviai le
mo raliznot i: Vokiečių provin
cijos rengiasi prieš Lenkus su
ginkluotu kumščiu; Poznanės
j.iovincija, norėdama išvengti
katastrofos, rengiaei a t s k i l t i
T- >o Lenkų, kaip ra/o Tralų
dienraštis " I I T e m p o " (18,
\ I . š. m ) , žodžiu -akanf. ar
tinn^i Lenkuose baisi ir bjauri
katastrofa.
— Nemint ko, Tautų Są
jungos komisija jau prašo
Lietuvos valdžią, kad mūsų
aeroplanai nebemėtytų p r o 
klamacijų, ir kad nebepultų
Zeligowskio karuomenės!.. Tai
šitaip! A-a...
Ar primenat, Gerbiamieji,
kad peniai Gruodžio mėnesy

užsiraiymo
ne n uskaitosi
o N a u j unuo
Metų.
N o r i n t p edienos
r m a i žadėjęs sugriauti Rusijos ar
nyti adresą v i s a d a reikia prisiųsti Ir miją
ir pačią Rusiją sutai
s e n a s adresas. Pinigai g e r i a u s i a sių
sti ISperkant krušoje ar e i p r e a e "Mo- kinti su Vokietija.
ney Order" arba Įdedant p i n l r u s į
Tasai Lenino pažadėjimas
registruotą laišką.
Vokiečiams buvo svarbus daik
" D R A U G A S " PUBL. CO. tas. J i e tikėjosi pelnyti gerą
2334 S. Oakley Ave., Chicago.* taiką su Rusija ir paliuosuoti
Tel. Roosevelt 7791
karuomenę rytiniam fronte.
Anot gen. Von Hoffmanno, Vo
kiečiai po susitaikymo su Ru
sija buvo manę sutraškinti
talkininkus, gi paskui atsisu
kus nugalėti pačius bolševi
kus. Bet nepavyko
Vokie
čiams su tais pienais. Taika su
bolševikine Rusija jie pada
rė. Bet vakaru fronte buvo
nugalėti.
Šiandie tas generolas per
korespondentus
atsiliepia Į
talkininkus, kad šitie pakiltu,
kovon prieš bolševikus. Jis
pataria talkininkams su stip
Trisdešimt antrasis Tautos ria armija įsibriauti Rusijon
Fondo skyrius yra Chicagoje ir pravesti tvarką išvaikius
taip vadinamame Bridgeporte bolševikus. Nes bolševikai,
arba Šv. Jurgio
parapijoje. anot jo, yra pavojinga liga ir
Jis labai gražiai darbuojasi. tikroji pragaištis visai žmoni
Šiomis dienomis iš Kauno nuo jai. Sako, bolševikai yra ar
vyskupo Karevičiaus p. P. šesni už nuodingąsias dujas.
Štai jo žodžiai:
I Baltutis, to skyriaus pirmi
ninkas, gavo šitokį laišką:
"Imperijalė Vokietijos val
6 XI 20. Kaune, Lietuvoje. džia pasiuntė Leniną Rusijon
iš Šveicarijos pasienio užraGerb. Pone Pirmininke:—
Tamistos Spalio 13 d. š. kvtame vagone su nustatvtais
m. išsiųstąjį čekį 30,000 tikslais. Mums sutinkant, Le
markių iš Deutsche Bank ninas su savo draugais suar
dė Rusu armija. Von KuelilBerlvne atsimti ir Lietuvos Raudonajam
Kryžiui manu (buvęs Vokietijos užru•
bežinių reikalų sekretorius),
paduoti aš apturėjau.
Tardamas Tamistai ir vi- grafas Černin (Austrijos-Unreikalų
šiems gerb. aukotojams var gaeijoK užrubežinių
dan kareivių nuoširdžiai a- ministeris) ir aš tuomet pa
čiu už taip gausią pagelbą, darėme su bolševikais taikos
sutarti Brest-Litovske,
kad
lieku su pagarba
galėtumėm savo armiją per
f Žemaičių Vyskupas,
P, Karevičius (Karys) mesti vakariniu frontan. Kuo
met mes vedėme
tarybas
Tas pats Tautos Fondo 32Brest-Litovske, bolševiką ge
sis skyrius į Kauną Lietuvos
rai nepažinojome, nes vos trys
Steigiamojo Seimo preziden
savaitės buvo praėjusios, kaip
tai Stulgii^kiui išsiuntė 51<
jie buvo apvaldė Rusiją.
I 000 auksinų.
"Užtikrinu savo garbės žo
Rugpjūčio mėnesije jie pa
džiu, kaipo Vokiečių genero
siuntė 33 dolierius, Rugsėjo
las, kad nežiūrint Trotzkv'o
$339.40; sudėjus krūvon tai
ir Lenino brangintino mums
aro 372.40 arba 26,600 auktuomet pasitarnavimo, mes nei
sirtų. Tai-gi keturių mėnesių
žinojome, nei pramatėme pavo
a>kos iš vieno tik 32 skyriaus
jaus žmonijai iš Lenino kelio
afautos Fondo išnešė viršaus
nės Rusijon. Tuo metu į tai
negu šimtą tūkstančių ( 107,mes taip mažai damos atkrei
600) auksinų tėvynės reika
pėme, kaip šiandie daro tal
lams. Tą įstaigą visais budais
kininkai."
norima sugriauti, bet Lietu
Negirdėtas ir didžiai nepap
vai iš to sugriovimo naudos
nebus. Tegu tat nelemti poli rastas gen. von Hoffmanno
tikai dangsto savo partyviš- apgailestavimas. Tuo labjau jo
kumą kokiais nori žodžiais ar atvirumas, kokių reta istori
obalsiais, bet Amerikos Lietu joj. Nes pasisakoma, kad Ru
vių visuomenė nesiduos ap siją nupuldė buvusioji Vokie
dumti negabiems ir visą gadi tijos kaizerio valdžia. Tai-gi
nantiems ir visur pasivėlinan ta pati valdžia yra kalta už
terorizmą,
tiems politikams, kurie mokė siaučiantį Rusijoj
jo paaršinti partijinę kovą A- už milijonus ten žmonių au
merikos Lietuvių, o nemokėjo kų ir už visus Rusų tautos
nei Lietuvos neprigulmybės kentėjimus.
pripažinimą išgauti nei Lietu
Turbūt, gen. von Hoffmanvos Laisvės paskolą sukelti. nui šiandie norėtųsi jau patai
syti tą baisią klaidą. Bet jis
bespėkis. Tad ragina talkinin
kus pakilti prieš bolševikus.
Ir ką-gi tas gelbėsi Ar-gį no
•
rima Rusus dar labjaus pluk
Buvusio karo metu Vokieti dyti kraujuose?
jos generolas von Hoffmann
Laikas pragaišins bolševi
buvo žvnms asmuo ir gabus kus. Jie pražus nuo savųjų
$
karininkas. Ji> buvo rytinės piktų darbų. Bet Vokiečiai ne^
Vokiečių armijos štabo virši kuomet nenusiplaus tos pasininku. Vyriausiuoju tos armi baisėtinos dėmės, įgytos už sa
jos vadu buvo žinomas field- vo tuos darbus.
maršalas
von Hindenburg.
Gen. von Hoffmann ir Lietu
vą valdė, kuomet jon buvo įsiPIRKITE
briovę Vokiečiai.
LIETUVOS PASKOLOS
'/Aną dieną tasai generolas,
BONUS
anot žinių iš Berlyno, pasiNisselis to paties maldavo iš

Tautos Fondo Pasi' darbavimas.

C

1

I

Apgaili Savo Dar
bus.

•

**

4.

Lietuvių, kad Bermontą —
Avalovą išgelbėjus nuo galu
tinos katastrofos, o šįmet —
nabagą — Zeligowskį nori iš
gelbėti. Tiesa, Lietuviai svetuno

.

krau

«> 0 * J j ?

******

žinome koks galas buvo Bermontininkų, toks-pat laukia ir
Zeligowskio sėbrų.
Skirtumas čia yra: L°enkai
tai pajus daug skaudžiau, ne
gu Vokiečiai: visiška ekono
minė ir politinė suirutė lau
kia Lenkijos darbininkų, ku
rie bus bado priversti lupti iš
nugaros diržus magnatams.
To nepagiriame, bet pramatome.
Viena Lenkė taip yra prasi
tarusi tuo klausimu: " A , to
tvlko
<lobrego batą trzeba, a
to " b y d l o ? " będzie powstrzy
mane od wybrykow"... (Reik
tik gero botago, tai tie gal
vijai bus sulaikyti, kad nestrakčiotų kenksmingai). Kitagi, aristrokratė, ėsdama žmo
nių prakaito grašius, garsia
vosi: "Mojem zdaniem — bylo by liepi ej dla Polski krol,
bo wtedy mogly bys my wložyc
konitusze; a potem koronacja,
bale, iluminacija... i to wszystko"!? (Mą rodos Lenkijai bu
tų geriau karalius, nes tada
galėtume apsirengti
kontušais, paskui koronacija, baliai,
iliuminacija... ir tat viskas).
Iš tų žodžių aiškiai trykšta
didžponių idealai. Juos žino
Lenkijos liaudis. Nesiliaujan
čios karės didina skurdžių
skaičių. Tie, bolševikinius pa
dedant, Lenkuose gal atnau
jinti baisios skerdynės laikus,
kaip tat buvo Galicijoje pir
moje * pusėje
devynioliktojo
šimtmečio. Lenkų ponijai rei
kėtų tą atsiminti ir nežaisti
ugnimi.
Kadangi Lietuvai nieko iš
Lenkų nereikia,tai juo mažiau
tų, raudonų pašvaisčių, vis
tiek kur Lenkiją nestumtų.
Tai kas mums darytinai
Suglausti dar arčiaus petis
j petį eiles ir aukoti auksą ir
viską tuojaus ir visa sauja —
širdimi; gintis visur viešai ir
sutartinai!
Kokios audros neitų per
Lenkus, Lietuva turės būtinai
gintis; neapsirikdami galime
spėti, kad ir prieš šią pasku
tinę.
Tad budėkime visi!
Tautų Lygoje jau pakeltas
Lietuvos de iure pripažinimo
klausimas.
Į darbą tat, Broliai į darbą
visi, už šventąją mūsų šale
lę!
P. M—lis.
Roma, 22. XI.
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" D R A U G O " KNYGYNAS.

2334 So. Oakley Avenue

Chicago, Ulinois.

Dr. I. L MAKARAS

Saugok akiu regėjimą

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 10900 6 0 . M l c h i g a n Are.,
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po
piet, 6:30 iki 8:30 vakare.
Residencija: 10532 Perry Ava.,
Tel. P u l l m a n 242

i

Kada kankinies
del
galvos
s k a u d ė j i m o , k a d a r e g ė j i m a s siln s t a skaitant, s i u v a n t ar tolyn
žiūrint — tai reiškia, j o s pri
v a l o t e k r e i p t i e s 1 m a n ę klausti
p a t a r i m o del j ū s ų a k i ų ; m a n o
20 m e t ų p a t y r i m a s s u t e i k s
j u m s geriausį p a t a r n a v i m ų del
Akių, A u s ų , N o s i e s ir G e r k l ė s
L i g o s g y d o m a specljalisto,
W . F . MONCRTJPF, M. D .

DR. S. NAIKUS
LIETUVIS
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
Oflaaa Ir Gyvenimo vieta
3252 South Halsted Street
Ant virimu Unlverml Blate B—k
V a l a n d o s n u o 10 iki 12 r y t e ; n u o
2 iki 4 po pietų; n u o 7 iki i
N e d ė l i o m i s nuo 10 iki ii.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ S P B C U A U S T A S
1801 S. A s h l a n d Ave., C h i c a g o .
kertė 18tos g a t v ė s ; 3-člos l u b o s
Kambaris 14-15-16-17
Viršui PLATT'S a p t i e k o s
T ė m y k i t e m a n o parašų.
V a l a n d o s : N u o 10 ryto iki t
vak. N e d ė l i o m i s n u o 9 ryto iki
12 d.

Telefoną* Yards *M4
•*•

* *

Tei. R a n d o l p h 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyJ
ASSOCIATION B l i D G .
19 So. JJB. Salle 8t.
Valandos: 9 ryto iki 6. po pietų.
P a n e d ė l i a i s iki 8 vakare.
N e d ė l i o m i s ofisas uždarytas.

Smul]
08. Aiil

Wj
9

Paiiuil
skaitai
iš Jvoloi
Bet nei]
ganiečio

Dr* A. L. Yuška
7439

1

1900 S. Halsted Str.

DR. I. M. FE1NBERG

j

Tel Ganai 2 1 1 8
V a l a n d o s : 10 ryto Iki 8 v a k a r e
Gyvenimas
9811 W . 63rd SCr.
Tel P r o s p e c t 346«.

**Phone

Seeley

FABIJONAS

A. PETKAUS & CO.
Mortgage Bank

ni'ia. Jt|

darbus,
veikia
negu ki|

HMinuim

Neinu
nių ir ti
čiai sur
Iams.
dentai.
\vaukegi
darbu <i

KSTATE—OiSURAHCE

European American Bureau

Tel. Ganai 6229

Siunčia

Pinigus. P a r d u o d a
Lalvokortea
HOTARIJI SAS
809 W. S5th *T7.
Chicago, DJ.
T e l e p h o n e Boulevard t l l

w

T e l e f o n a s B o u l e v a r d 0199

n"

LAVVYER

Lietuvis Dentistas

LIETUVIS ADVOKATAS
V a k a r a i s : 4509 S. A s h l a n d A v e .
T»l. Y a r d s 1053
Dien. R o o m 5 1 8 — 1 5 9 N. Clark St.]
Tel. R a n d o l p h 3507

801 W e s t 22-nd A So. Leavitt Sta.<
Chicago.
' \ Uandos 9:20 A. M. to 12 N .
1:00 P . M. to 8:00 P. M.

~ >i—1 ii—1 I ~ I * ~ M T ~ * —

U 6 1 6 W . 47th St.
Tol. Boul. 160
V a l a n d o s : 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8
vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Res. 2914 W . 48rd Street,
N u o ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

Tikiu, ij

«

Į

LEVESKIOEMOKYKLA

.1 - !._• -

J. P. W AITCH E S

DR. C. K. CHERRYS

*.*•»»»»• • • » • • • —

I

Tel. Harrison

•

•

» • » • » » • } {

6688

r

DR. L C BORLAND

P h o n e Canal

209 S. State Str.
Kamp. Adams
Valand.: 1 iki 4 p o p i e t N e d e l . 10
I vai. iki 12 diena.
Lietuvis perkalbėtojas
Sered.—6 iki 8 vak. Ned. l t Utį 12

i

W » « « » » * » » » W I » » W » » » W
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DR. P. Z, ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

M»j )

1821 So. H a l s t e d Street
V a l a n d o s : 10 iki 12 r y t o ; 1 iki 4
p o p i e t 6 iki 9 vakare.

T^efcnas Pullman

Dr, P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas
10801 So. M l c h i g a n A v e n u e
Roseland, III.
VALANDOS: 9 ryto Iki • vakmr*.

ei. P u l l m a n 342 ir 3180.

KTel.
v

DR. A. A. ROTH,
R u s a s Gydytojas ir Chirurgas
S p e c i a l i s t a s M o t e r i i k ų , Vyrioku
V a i k u ir visų cbroniiicų ligii
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po
1 pietų, 1—8 vak, N e d ė l i o m i s 1 0 — 1 1 A.
j Ofisas 3 3 5 4 8 0 . H a l s t e d SU, Chioag*
I
T e l e f o n a s D r o v e r 9692

Yards

6666

Drover

8448

Dr. V. A. SZYMKEVICZ

v*

L i e t u v i s Gydytojas, Chirurgas ir
AkuŠeras.
3 2 0 3 S. H a l s t e d St. C h i c a g o .
V a l a n d o s : 10—12 iš ryto 1—2 ir
6—8 v a k a r * N e d 1 0 — 1 2 Iš r y t o .

llllllllllllllllllllhlllllllllllllllllllllimNIlI
R e s i d . 1139 I n d e p e n d e n c e Blvd.
T e l e f o n a s Van B u r e n 294

tlllllllllIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIUUIlIlIlII
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Ponas ir Muzikai (Teatralis veikai.)
Šventoji Agnietė (Teatralis veikai.)

specialiai v i s o k i a s vyrų ir
m o t e r ų lyttfkas ligas.
2401 Madison St., k a m p a s W e s t e r n Ave., Chicago.
Valandos: 2—4 p o piet; 7—9 vak.

DR. C. KASPUTIS

Komitetą. Jų buvo berods
nemažai: maržkinių, keJinių,

• • »

Gydo

Telšiai. Lapkričio mėnesy
Telšių mieste padaryta Gyni
DENTISTAS
mo Komiteto naudai rinkliava.
S331 S o u t h H a l s t e d Street
Valandos:
9—12 A. M.
Rinkliavą suruošė Telšių Šau
1—6; 7—8 P. M.
lių sąjunga su Telšių gimna
zijos mokiniais. Rinkikai vaik
štinėjo į Inekvieną namą pra
šydami aukų. Visi sulig išga
IR PREKYBOS
Del Suaugusių
lės aukavo. Surinkta piršti M O K I N A : Lietuvių* ir A n g l ų k a l b ų :
nių, pančakų (žekių) pinigų, Grammar School. H i g h School ir
Prekybos
dalykų taip-grt
prirengia
net aukso bei sidabro pinigų prie k v o t i m u j v i s a s augStėsniasias
ir žiedų. Nors si rinkliava bu m o k y k l a s . D i e n o m i s : N u o 9:00 ryto
iki 4 p. p. Vakarais nuo 7:30 iki
vo iš eilės trečia, tečiau turėjo 9:30.
nemaž pasisekimo. J a u iš Tel 1747 So. H a l s t e d St. (arti 18tos g a t . )
šių miesto gyventojų bus su
linkta į 12—15 tūkstančių
PRANEŠIMAS
auksinų, be to šiltų rūbų ir
Dr. M. T. STRIKOL'IS
aukso bei sidabro. Ruošiama
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
rinkliava ir* Telšių valsčiuje.
P e r k e l i a ofisą į P e o p l e Teatrų
Surinktus daiktus Telšių
apskrities Gynimo Komitetas
išsiuntė jau į Kauno Gynimo

••

dmugijj
bažnyli]
ba^ vc«
kus. Al
prašym]
užsilai]
Waterl
Valanti I
atvejai;
Šveicarl
* daringa

3.80
25c.
25c.
50c.
15c.
20c.
i
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IŠ LIETUVOS.

Vadovas po Rymą 2 knyg.
Auksinės Varpos (Dainos)
Antano Baranausko (Vyskupo Raštai)
Šeimyninkėms Vadovėlis !
Darbininkų klausimas
Iš Gyvulių gyvenimo (Labai įdomi)

SPAUDOS DRAUGIJOS
VALDYBA.

REAIi

Gruoj

Bažnyčios Istorija (215 puslap.) . . . , .
Ar-gi kalta čia Katalikų Bažnyčia?
&Qc.
Dvasiškoji iškalba (Kun. Dro. Jauniaus)
35c.
Homilijos (pamokslai) Visų metų Sekmad
$1.50
Sakyklai Vadovas (pamokslai) 3 knygos
3.00
Viešosios Šv. Sakramento Adoracijos Vadovėlis . . 50c.
Paveikslai žmogans nusidėjėlio, teisaus ir tobulo 35c.
Štai Tavo Motina (Geguž. ir Spalio mėn. skaitymai) 25c.
Jėzus mūsų meilė
25c*
Štai Viešpaties Tarnaitė (Gegužinė)
20c.
Katalikų Tikėjimas ir jo priešai
25c.
Apie tikrąjį pamaldumą
25c.
Ar katalikas gali būti socijalistut
50c
Dvasiškoji Komunija
25c.

tuviai dar Lenkams vergautų.
Nors, tiesa, atsiranda priešval
stybinių Lenkų agitatorių, te
čiau jie nieko negali veikti,
jiems žmonės netiki.
P. S.

S.
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PETRATIS

Antį
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Nors Zeligowskiui žengiant
į Lietuvą ūpas žmonių buvo
kiek suerzintas, tečiau dabar
aprimo. Visi turi viltį, kad vi
sa pasibaigs Lietuvos laimei.
Net nėra ir manvmo, kad Lie-

A.

1921

Tik ką gautos Knygos
iš Lietuvos

Iš Telšių apskrities keletas
žmonių, yra išėję savanoriais
į "Geležinį Vilką," keliolika
moksleivių į karo mokyklą,
kiti yra mobilizuoti. Tečiau
daug vyrų laukia mobilizaci
jos ir savanoriais nesiskubina
eiti sakydami: " J u k mumis
valdžia žino, mes esame už
sirašę ir jei jai reikės, mus
pašauks ir tada visi stosime".
Pastebėtina, kąd Telšiuose,
kame pirmiau buvo tiek su
lenkėjusių Lietuvių, kaskart
vis žmonės susipranta. Nėra
beveik tokių žmonių (išski
riant neturtingiausius, kurie
neturi iš ko aukoti), kurie ne
aukotų Lietuvos Gynimui. Net
Lenkų dvasios piliečiai neat
sisako ir net gausiai aukoja.
Matyt yra supratę, kad jie ga
li ir be Varšuvos gerai gyven
ti.

Iždo globėjas. I. Nausėdas, 917
W. 33-rd str., Chicago, IU.

4,
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sūrių, kojinių (pančiakų), pirš
tinių, valgomų daiktų. Jau,
išrinkus Telšių valsčių, bus
išrinktas visas Telšių apskri
tys. Tečiau nemanoma dar tuomi darbo baigti.
Dar virš 20 pūdų vilnų esa
ma Telšių Gynimo Komiteto
rankose. J a s kuogreičiausiai
apdirbama: Plungės verpykloj
suverpė, o Telšiuose ir kitur
neriama pirštinių ir ižekių.
Susirenka moterys į būrelius
vakarais ir darbuojasi.

Pirmininkas Kun. P. Bučys,
2634 W. Marquette Road,
Chicago, 111.
Vice-Pinnininkė M. L. Gurinskaitė, 3347 Auburn ave.,
Chicago, 111.
Sekretorius Kun. V. Kulikaus
kas, 2327 W. 23-rd pi., Chi
cago, 111.
Iždininkas Kun. F . Kudirka,
2327 W. 23-rd pi., Chicago,

Sausis
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LIETUVIS GYDYTOJAS
I R CHIRURGAS
2201 W e s t 22nd Street
Tel. Canal 6222
R e s . g l K W . 4 2 n d Street
Tei. M c K i n l e y 4988

'

ims pav]
rys.
Spaliti
atstovai
reikale
naslaioii]
nienė iši
miesto
viams ii|
riij ir
30 ir
Prasklėjl
pa k vi ee i j
na rinki
Žinomi
roa p n ė |
sutiko.
Spalio|
j-inkimakų rinl^
kun. Kl«
šiems gi|
Lietuvos
duodi

Antradienis,

Sausis

4,

.

1921

BRIOGSS

i"« •»»»»••• «^mn^iimpaį ••••»•••••••• ••»••••••»•• •••!

LIETUVIAI AMERIKOJE |
• • » » » »

•

WORCESTER, MASS.
Gruodžio 19, 1920, Labd.
draugijos buvo prakalbos pobažnytinėj svetainėj. Prakal
bas vedė pirm. Pranas Mankus. Atidaręs vakarą trumpu
prašymu, kad pujblika ramiai
užsilaikyti], perstatė kalbėti
Waterburio kleboną kun. J.
Valantieji]. J i s kalbėjo dviem
atvejais,
aiškindamas
apie
Šveicarijos ir Amerikos lab
daringas įstaigas. Kalbėjo ir
apie Waterburio Lab. prie
glauda ir paminėjo gausius
tos kolonijos aukotojus. Sa
kė, jau du metai kaip Waterburio Lietuviai katalikai turi
nuosavą namą,, kuriame pa
talpinta 19 našlaičių. Kasoje
jau turi keletą šimtų dolierių. (Jražus pavyzdis worcesterieeiams.
Paskui kalbėjo vietinis kle
bonas kun. J. J. Jakaitis, ap
gailestaudamas savo kolonijos
atsilikimą nuo kitų,pavyzdžiui
\\ aterburio, Chicagos ir Philadelpliijos. Kalbino koskaitlingiausia rašyties Lab. drjon ir aiškino apie mokestis.
Taip-gi kalbėjo Petronėlė
Stockienė, gera Woreesteriecių veikėja. J i išaiškino naš
laičių vargus ir sunki] ligonių
padėjimą, ragindama visus ra
šyties Lab. draugijon.
Tarpais deklamavo mažos
mergaitės: Julė
Cinskiutė,
(Vargdienio rauda), Adelė,
Ona, Julė Tamosiuniutės (Ma
nu gimtinė,
Trijų
brolių
girtuoklių kalba ir Myliu aš
Tėvvne*),
Julė
Stočkiutė
(Liūdnų atsitikimų atmintis).
Per prakalbas buvo renka
mos aukos našlaierams.
Aukojo:
Kun. J. J. Jakaitis . . $10.00
Po 1 dol.: V. Rimša, O. Sal
ei ukienė, A. Sarafinas, Y.
Žvirblis.
Smulkiais $18.00. Viso $32.08. Aukotojams ačiū.
O. V.
VVAUKEGAN, ILL.
Paimi laikrašti į rankas,
skaitai visokias žinias-žineles
iš .kolonijų nuveiktų darbų.
Bei nemanvkite, kad waukeganiečiai snaudžia bei jų visai
nėra. Jei tik }mžvelgsime į jų
darbus, pamatysime, kad jie
veikia ir darbuojasi daugiau
negu kitur.
Neminėsiu, kiek jau šimti
nių ir tūkstančių \vaukeganiečiai surinko Lietuvos reika
lams. Tą parašys korespon
dentai. Čia tik pabrėšiu, kaip
waukeganiečiai
pažymėjo
darbu del Lietuvos našlaičių.
Tikiu, kad ir kitos kolonijos
ims pavvzdį ir tą patį padarvs.
»
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Spalio 18 d. visų draugijų
atstovai
laikė
susirinkimą
reikale sušelpi mo
Lietuvos
našlaičių. Atstovė M. Šimuli
ui enė išduoda raportą, kad
miesto valdžiu leidžia Lietu
viams turėti " T a g D a y " , ku
lią ir nutarta įrengti Spalio
30 ir atsikreipti į Nekalto
Prasidėjimo Mergaičių dr-ją,
pakviečiant jos nares tą die
ną rinkti aukas.
Žinoma, draugija pakvieti
mą priėmė ir su mielu noru
sutiko.
Spalio 28 d. sušauktas susi
rinkimas visų atstovu ir au
kų rinkėjų. Gerb. klebonas
kun. Kioris pasakė susirinku
siems gražią prakalbėlę apie
Lietuvos našlaičių padėtį, pri
duodamas visiems daugiau e-

nergijos " N o r s visokiais pa
rapijos reikalais esu užimtas,
bet mylėdamas našlaičius eisiu
ir darbuosiuosi del jų kiek
leis mano jiegos. Tikiu, kad
ir jus tą patį padarysite."
Išgirdę tuos klebono žo
džius, sukruto visi prie darbo.
" T a g D a y " pavyko. Surink
ta $675.06. Gili padėka pri
klauso mūsų klebonui už jo
pasidarbavimą. Jis tuo reika
lų nemažai turėjo lėšų, bet
jokio atlyginimo nereikalavo
— aukojo našlaičiams.
Ačiū ir F. Bujanauskui už
automobilių, duotą visai die
nai; V. Špokui, kuris užmokė
jo už spauda kas buvo ats
pausdinta tai dienai; J. Rai
lai, kuris užmokėjo už dėžute>, taip-gi visoms rinkėjoms
ir visiems, kurie darbavosi.
Lapkr. 25 d. buvo vakaras
Lietuvos našlaičių naudai. Pel
no davė $113.95. Ačiū visiems,
kurie davė aukas tam vaka
rui. Aukos, kurios liko, bus
kitam baliui po Kalėdų. Visa
galis Dievas gausiai atmokės
tiems, kurie šelpia neturtė
lius. Išrinkti atstovai (kun.
Kioris, A. Taučius, A. J. Sut
kus, V. Špokas) išsiųsti pi
nigus. Jie pasiuntė Kaunan
Vaikelio Jėzaus draugijos pir
mininkui prelotui Povilui Januševičiui $760.00 (50,000 auk
sinų). Jonas Šeškauskas, at
stovas Vaikelio Jėzaus drau
gijos, su savim išsivežė $111.
Kasoj prie kun. Klorio randasi
$7.82.
L. Zupkiutė.
ST. LOUIS, MO.
Aukos Lietuvai del apsigynimo
nuo Lenkų.

Aukojo:
Po 15 dol.: Jonas Tvaranavičia
ir A. Šiuškua
Po 10 dol.: A. Kudis, J. Šni
pas, P. Rastauskas, J. Alkevičia,
O. Alkevieienė, J. Bukauskas ir
J. Siniokaitis^
Po 5 dol.: K. Statkus, K. Vuosaitis, A. Živaitis, R. Subatis, B.
Kazukaitifi, M. Kupris, P. Bendikas, P. Žulpis, J. Simanavičia,
Kun. M. Vitkus, K. Rimkus, J.
Dirsė A. Volbėkaitė, P. Kriaupas,
P Pieslikas, K. Tumelis, K. Dir
sė, J. Tvaranavičia, J. Endrelis,
Alf. Urbonas, Alf. Survila, O.
Alkevičiutė, J. Atšauskas, Pr. Budris, J. Vereckas, J. Dukauskas,
S. Šlioteris, P. Japkinas, ir J.
Stankevieia.
Po 7 dol.: J. Ražaitis ir J. Bal
trušaitis. J. Vaičiakauskas $4.00.
Po 3 dol.: Pr. Šviadas, J. Vili
mas, J. Pieslikas, A. Dirsė, D.
Širka, A. Gudinienė, A. Rudokas.
Po 2 dol.: J. Bartuška, E. Greieienė, A. Bartininkas, J. Jablons
kis, B. Kudis, J. Šiu&is, A. Vainauskis, Fr. Mockaitis, J. Sekaitis, P. Grybas, D. Norvaiša, V.
Danila, A. Pieslikas, J. Klotinis,
A. Kazukaitis, P. Peeiuliutė, V.
Kiškis, V. Gudinąs, A. Simanavi
čia, A. Mockaitis, M. Baladinskis,
J. Baronasv J- Morkūnas ir M.
Raguckis.
K. Diliunas $1.50.
Po 1 dol.: B. Sekienė, J. Moc
kus, K. Šklenikas, N. Gailius, D.
Kudienė, J. Jokūbaitis, L. Ližai
tis, P. Kriaučius, J. Urbonas, A.
Stankevieia, O. Gadeikaitė, J. Valukonis, V. Dambrauskis, T. Va
lionis, K. Pagojienė, J. Šidlaus
kas, Z. Budris, A. Alšauskas, J.
Kikas, J. Bartininkas,'J. Kantau
tas, F. Subatis, P. Raškevičienė, J.
Kantautas, M. Surplis, K. Vidunas, O. Vereekienė, D. Vašką, P.
Litmaniutė, A. Giedvilas, J. Bar
tininkas, K. Petrulig ir A. Kudirka.
Aukų rinkimas dar tęsiasi. Pas
kiau aukojusių vardus paskelbsiu
vėliau.
A. Živaitis,
T. F. sk. 68 mšt
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LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA.
Instrukcija Paskolos darbui
Gruod. mėn. š. m.
((Jauta 29 Gruodžio, Red.)
Gerb. L. L. P. darbuotojai!
Paskolos metai baigiasi, bet
paskolos kvota nesibaigia. Lie
tuvos Respublika buvo pra
šiusi mūsų 5 mil. dolierių pa
skolos. Kiek išgalėjom — at
likom. Užduotis nelengva teko
kiekvienai Lietuvių kolonijai.
Bet jeigu palygintume savo
darbą su Lietuvos darbais —
apie sunkumą nekalbėtume.
Nepajiegėme paskirto darbo
atlikti per visus metus, nenustokim energijos prie galo me
tų. Turime dar vieną mėnesį—
Gruodį — per tą laiką norint
galima labai daug padaryti.
Tad visų paskolos stočių ko
mitetai šiuomi yra kviečiami
panaudoti
visas pastangas,
kad padaryti tą, kas nebuvo
padaryta pirmiau. Tai nėra
koks įsakymas iš viršaus, bet
tai yra noras visų Lietuvių at
eivių čionai. Tai noras gelbė
ti užpultą tėvynę, tai noras
paliuosuoti Vilnių, noras atsi
kratyti galop nuo Lenkų oku
pacijos ir "prosze p a n ų " jun
go.
Todėl štai ką jus, gerbia
mieji, turite šį mėnesį atlikti:
1) Kaip tik bus gautas šis
laiškas, kiekvienos stoties ko
mitetas privalo padaryti eks
trą posėdį savo komiteto na
rių šių instrukcijų atydžiam
pasvarstymui ir padaryti nu
tarimų kas ir kaip toliau da
ryti.
2) Kiekvienoje
kolonijoje,
kur yra paskolos stotis, turė
tų įvykti dar du masiniu ko
lonijos susirinkimu bonų rei
kale, vienas pradžioje, antras
gale mėnesio. Prie tos progos,
žinoma, reikėtų prisiminti ir
apie aukas Lietuvos (Jynimo
Komitetui ir kitiems reika
lams.
3) Kiekviena paskolos stotis
turi pasirūpinti, kad artimiau
siose kolonijose, kur nėra pas
kolos stoties, įvyktų šį mėnesį
vienas susirinkimas su prakalbomis.
Prakalbos lengvai gali Imt
organizuotos. (Janą pasinau
doti prisiųstais Lv Misijos at
sišaukimais,
nupasakoti jų
turinį arba net stačiai pers
kaityti tuos atsišaukimus.
4) Visose kolonijose, kur
dar nebuvo suorganizuotas ėjimas per butus, turi but su
dalytas iš keliolikos patikiamų žmonių tam reikalui at
likti. Tai labai svarbu, čia
drauge galima paraginti au
koti.
Rinkikai paskolos ir aukų
privalo turėti raštelį su para
šais stoties valdybos.
5) Kiekviena stotis toj su
daro sąrašus (vardas, pavar
dė, adresas) dalinai užsimo
kėjusių ir pasižadėjusių
ir
prie pirmos progos atsilanko
pas juos, kad užbaigti šį mė
nesį visk^ užsimokėti.
Gruodžio mėnesiui pasibai
gus, patikrintą sąrašą dalinai
užsimokėjusių, jei tokių dar
liks, prisiųsti draug su kitais,
dokumentais į L. Misijos ofisą.
6) Rei kala ūkite iš L. Misi
jos ofiso tik tiek L. bonų, kiek
bus pilnai užsimokėjusių. Pa
reikalaukite lygiai tiek ir at
mintinių vėliavukių.
7) Perkant Laisvės boną
grynais pinigais, pri mokėti
reikalaukite $1.20 už 50 dol.
boną ir $2.40 už 100 dol. boną.
Mainant Amerikos boną —
primokėjimaa už nuošimčius
tas pats. Be to dar reikia iš
lyginti kursą bondsų. Kursas

x
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Amerikos bondsų išsilygina ar
ba grynais pinigais primo
kant. Išėjusių kuponų vertę
reikia išskaityti iš primokėjimo. Jeigu mainomas penktos
paskolos bonas, tai kerpasi tik
1 kuponas Lietuvos bono. Jei
gu mainoma Amerikos bondsai visų kitų paskolų (1, 2, 3,
4), tai kerpama 2 Lietuvos
bono kuponu.
8) Gruodžio mėnesiui einant
prie galo, visi nesusiprati
mai ant vietos turi but išanksto užbaigti. Lietuvos bonai
turi but visiems įteikti. Visi
neaiškumai atskaitose, turi
but taip-gi išanksto prašalin
ti susižinant su L. Misijos ofi
su. Kokius neaiškumus slėpti
arba atidėti po Naujų Metų,
griežtai nepatariama.
9) Kiek vienai paskolos sto
čiai jau dabar patariama
ruošti savo visos darbuotės
raportas, kursai reikės pri
siųsti L. Misijai dvejuose eg
zemplioriuose Gruodžio gale.
Tie raportai bus garsinami
spaudoje del plačios visuome
nės kontrolės. Tuose raportuo
se reikalinga aprašyti visas
sąlygas darbo ir svarbesnius
atsitikimus. Tarp kitko ten
turį but šios žinios:
1. Kada stotis susitvėrė.
2. Vardai ir pavardės sto
ties valdybos ir artimiausių
padėjėjų paskolos darbe.
. 8. Ar mainėsi stoties sąsta
tas, ir jeigu mainėsi, tai del
kokiu priežasčių.
4. Kokių priemonių ieškota
del paskolos kelinio.
5. Kokios buvo kliūtis ir
kaip su jomis kovota.
6. Kada h- kiek viso labo
buvo prakalbų ir susirinkimų
bonų reikaie.
7. Kas buvo kalbėtojai.
8. Ar vaikščiota per stubas,
kiek laiko i r <kiek žmonių ir
koks to rezultatas.
!). Ar buvo siuntinėjami pa
raginimai ir t. t.
10. Kaip tankiai ir kiek sy
kių rinkosi stoties valdyba į
savo posėdžius.
i i . Kokie darbo rezultatai:
kiek žmonių pirkusių, kiek
nepirkusių, kiek abelnai ga
lėtų dar nupirkti, už kiek par
duota bonų. Kiek abelnai au
kų visoje kolonijoje per metą
sukelta.
12. Ar įveikiama paskirto
ji kvota, ar yra galimybės
.toliau paskolą čią tęsti, ko
kius patarimus Tamistos ga
lite duoti del pasekmingesnio
darbo.
Tie raportai turi but pasira
šyti stoties pirmininko, kasi
ninko ir sekretoriaus. Pageidaujama parašyti juos ant
mašinėlės.
10) Pirnig, klieną sausio 1921
nietų kiekviena paskolos stotis
jau turi but gatava pasiųsti L.
Misijai sekančius:
a) Visus paskolos pinigus
ligi vieno cento.
b) Visus L. bonus likusius
neparduoti.
c) Visas subskripcijos kny
gutes, pažymėjus ant jų var
dą, pavardę, ir adresą rinkL
ko.
d) Sąrašą nepilnai užsimo
kėjusių.
e) Sąrašą likusių be bonų.
f) Metinės darbuotės rapor
tą.
Tą visą registruotame laiške
reikia prisiųsti Lietuvos Misi
jai jokiu būdu nevėliau 5 d.
Sausio.
Šių nurodymų išpildvmas
yra privalomas visoms pas
kolos stotims, o taip-gi i* ki
toms organizacijoms bei atski
riems asmenims, ką paskolos

*
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f Pinigai, Laivakortes Lietuvon
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI
NIGUS l PASKUTINĮ PASTĄ I 30 DIENŲ.

i

Parduodame laivakortes
j Lietuvą ir iš Lietuvos.

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washingtone.

Padarome legališkus do
kumentus,
dovernastis,
įgaliojimo aktus.

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

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

I

PAUL P. BALTUTIS and CO.

Į 901 W. 33rd Street

Tel. Yards 4669

i

Chicago, 111. į
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darbe aktyviai veikia.
Gerbiamieji darbuotojai. Pa
skolos darbas 'tur eiti su di
Vietoj Rusijos
Amerikos Linijų
džiausia energija visą šį mė
nesį. Prie to darbo tegul de
dasi ne tik Laisvės Paskolos
Ti
be persėdimo ii N E W YOBKO Į LIEPOJŲ $145
$5.00 Karės Taksu
stotis, bet ir visos draugijos,
Pirmas laivas išplauks apie 10 ir 2 0 Sausio ( J a u . )
bendrovės ir šiaip įstaigos, ku
Užsakykite vietas ant laivo dabar kreipkitės pas mūsų agentus
rios liuosu noru ikišiol buvo
arba prie
prisidėjusios prie bonų par
BALTIC AMERICAN LINE
K.
W.
Kemf. General Western Passenger Agent
davinėjimo ir šiandien pri
120 Noriu La Salle St., Chicago, Illinois.
sideda. Iš pat pradžios visos
šios visuomenės įstaigos buvo
kviečiamos darban. Kas ikišiol
nebuvo prisidėjęs aktyviai, te
gul prisideda nors per šį • DIDŽIAUSIA LIETUVIU ČEVERYKŲ
mėnesį, kad atlikus visą tą
S
KRAUTUVE S0UTHSIDEJ
bendrą visų Amerikos Lietu
Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios
vių darbą. Ypač raginamos ymados $8.50 vertes už $6.00. Turime
ra prie šio darbo ir įvairios
I pilna eile moterų Čeverykų
žydų visuomenės organizaci
1 nuo $5.85 iki $14.00.
jos, kurios ikišiol nėra paro
džius i os savo darbštumo.
Kviesdami suvesti ir užbaig 1
4719 S. Ashland Av. Chicago
ti visas rokundas, mes nenori
me pasakyti, jog po Naujųjų
-=s
Metų jau tos energijos nebe
reikės, jog kitais metais ši
paskola toliau nebus varoma.
ReLkia spėti, kad ir po Naujų
jų Metų pasiliks tas patsai oNegali Būti linkt
Vaistas Kuris
balsis, kad visa paskolos su
mas Kuomet Vi
Reikalingas Visiems
ma tur but padaryta, . kad
duriai Nedirba
Tikras turi pasirašymą*
kiekviena stotis galutinai ir
Maža Pigulka
Mažas Dosas
pilnai savo kvotą padarytų,
Maža Kaina
bet pačiame paskolos darbo
organizavime turės įvykti at
Kraujas neturinti. Geležie. / ^ A R T E R ' S 1 I R O N P I
LS
yra
priežastimi
UblUktul*
I
rt»VHdl\fcJU\vn
*
ll~.J~.iJ
mainų, apie ką paskiau pas
veido.
^-*
Jums pagelbės, pamėginkite
fm
kelbsime. Dabar-gi su Naujais
Metais baigiasi lygiai metai,
kaip Lietuvos Misija yra tą
darbą pradėjusi, sueiną lygiai
STPAKHT
10*
metai, kaip Amerikos Lietu
IO
STPAIGHT
viai su visa energija pasiėmė
JTH e Ci g et
>we
.*««*x
šio darbo ir todėl reikia pilnai
Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
tas darbas apskaityti, sutvar
gu koks Havana cigaras.
kyti.
Paklausk savo krautuvninko—Bet Jeigu
krautuvninkas neturi—rašyk mama.
Tai-gi, Broliai ir Sesers,
V
prie darbo | Iš paskolos bonų
L LEWI5 CIGAR MFG. C0.NE«W»KKI
12
352
nuvykime
ilgiausį
bizūną
lOTHER''
Largest Independent C$ar Faclbry inttie Worid
. 7 W £ . i i.i I
"prosze panams", kad juos iš
•V. v- ^ "m " \t i — i
Lietuvos išvijus, isgujus.
Linkėdami sveikatos ii* pa
^
A J l J%, • I
STEAMSHIP
sisekimo darbe, liekame su
broliška pagarba,
30-ta Gruodžio ir 19-ta Vasario
Lietuvos Misija.
I i New Yorko be jokiu mainymu tiesiai į
1920 m., Gruodžio 1 dieną.

Baltic - American Line
į LIETUVA

S VIGTOR SHOE STORE

Carter's Little Liver Pilis

J

MELBA

BREMEN ir DANZIG

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

S. S. "SUSQUEHANNA"
H.

Tel. Drover

Atsišaukite pas V. 8. MALL STEAMSHIP COMPA1TY, Inc.
CLAt SSEJttrS & Co. Gcneraiiai Pasažieriiiiai Agentai

7042

Dr. C. Z. Vezeliis

LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak.
Seredomi8 nuo 4 lig 9 vakare
4712 SO. ASHLAND AVKJHJJU
arti 47-toe Gatvės

•

*

S. D. LACHAWICZ
LDETUVYS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse koplglauala. R«l
kale meldžiu atsiiauktl, e mano darbu
busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI.
Chicago, HL
Tąl. Ganai 1119
a

—<•»•

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

£ PAIN-EXPELLER b
Viiabažeuklis užreg. S. V. Pat. OfiM.

Ziurėk, kad gautum tikrajį-garsujį per
daugiau kaip 50 metų.
Reikalauk^ kad tnretu Ikaro (aachor)
Vaizbazenklį.

Užsiprenumeruok "Vytį
Dr. J. J . Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė
virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su "Vyčio* i
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 gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.
Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvoj
gamtą.
Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk
" V y t į . " Prenumeratos kaina: Metams $2.50.

"VYČIO" Administracija
3261 S. HaUted St.
Chicago, M.
i <m m ^ m •»«
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CHICAGOJE.
—~—

PRAKALBOS WEST SI
DĖJE.
Saulio 2 d., vakare Aušros
[Vartų parapijos svetainėje įvyko prakalbos. Kalbėjo apie
Lietuvos padėtį geri), knn. J.
J . Jakaitis, \Voncsierio Lie
tuviu parapijos klebonas. Lie
tuvos karnonienei ginklu pirkties surinkta $:'74.24. Be to,
$77.00 pažadėta.
I š WAUGEGANO.

m

P ll.il

1

NEPASIDUODA GAZO
KOMPANIJA.

4.

1921

35=
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EAST CHICAGOJE RIAUP
LIŲ EPIDEMIJA.

C

IšWESTSIDE.

ŽMONĖS RAGINAMI ČIE
PYTIES.

pastebi ant savo kūno kokius
papuėkus, tuojaus turi krei
ptum pas gydytoją. Nes gali
but rauplės.
Rytiniuose Cbicagos
prie
miesčiuose
ir aplinkiniuose
miesteliuose siaučia raupį iii
epidemija. Nors nesama bai
mės, kad epidemija persikeltų
Cbicagon, visgi pravartu ap
sisaugoti.
Dr. Robertson ragina kiek
vieną ėiepyties.
Mieste yra
5,000 gyventoju,
kiekvienas
turi ėiepų. Kas neturi iš ko
užmokėti, toksai bus pačiepytas dovanai sveikumo depar
tamento gydytojų, kurių mies
te darbuojasi 55. Nečiepyti
vaikai
nepriimami Į mokyk
las.

fiazo kompanijai Cbicagojo PRALOTAS IŠKELIAUJA
valstijinė visuomenės naudos
EUROPON.
komisija y r a atsakiusi reika
lavimą padidinti didesne kai Europon, iškeliauja Cbicagos
Arkivyskupijos generalis viną suvartojamai gazui.
Kompanija
nepasitenkino. ' karas kun. pralotas Rempe.
Jis aplankys Vokietiją, Aus
Apeliuoja į ta komisiją.

triją, Ungariją ir kitas šalis.
PL)fcŠIKAI IR VAGYS P E L Tenai ištirs tose šalyse vaikų
1?IJ0 DAUGIAU 4 MILI
padėjimą ir vienuolių padėtį.
AU
JONŲ.
Jis siunčiamas Amerikos vys
kupų.
Praeitieji 1920 metai plėši
PADĖKOS ŽODIS.
kams buvo pelningi Cbicagoje. Jie čia, anot metinių po
licijos rekordų, pemijd dau-j L - v*™lJ 1 4 kP- u ž atvaidinigiau keturių milijone dolierių m* v e i k a l ° ' G ™ o d ž I ° 1 9 d> *•*•
Ckaitant atskiriomis dienomis, laičių naudai. Tris valandas už
kasdien to pelno butų po $12,- ėmė lošimas, o publikai rodėsi
lig keliolika minutų.
500.
Gaila, kad mažai atsilankė žmo
Iš tu milijonų policija atra nių, bet kurie atsilankė, tie no
do vos ketvirtą dalį ir sugrą rėtų cla ir antrą kartą tą veikalą
žino nukentėjusiems žmonėms. matyti.
Šitos skaitlinės paliečia tik
Garbė Cieeros jaunimui turint
rai atimtus ir pavogtus pini savo tarpe tokių, kurie neatsisako
gus ir daiktus. f1ia nepriskai- patarnauti labdarybės tikslams.
tomi kad i r pavogti automo
S. Jucevičius,
.*
biliai.
Lab. Sąj. 4 kp. pirm.

r

MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal
vą.'
Išbandžiau visokius
mazgojimus,
trinktmus, muilavimus — ir viskas tas
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų...
Afan gėda net
darosi!"
VARE.
"Xa, tai kam tau kęst bereikatingai!
Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, švelnus ir Susti.
O tai
todėl, kad ai vartojtt
RUFFLESl"

Kas iai yra RJUFFLES ? Ar
tai gyduole? N e ! ! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! RUFFLES yra tai paprasciausis
plaukų ir odos sustiprintomis,
kun* pngeibi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but
smagesnio^už čystą neniežinčią galvos odą?
R U P P L E J S
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik redearčiais suvilgant g a i v a l u s užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
Nusipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkute aptiekoje. Kaštuos tik
65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daurf daugiau. Paaiškinimai
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:
T. AD. RICHTER 6 CO.. 326-330 Broadway. New,York-

fcnl

tSERVICEI
FIRST

Dl
2S2

O u o d ž i o 12 d. Draugija
Uždarytos visos viešosios
Aušros Vartų Šv. M. P. parap.
vietos.
svet laikė metinį susirinkimą.
Kast
Cliieagoje
susekta Nutarė įstoti į Labdaringos
daug žmonių, susirgusių raup Sąjungos Garbės narius, įmo
lėmis. Tad uždarytos
visos kant $100 dol.
viešosios vietos. Net uždraus
L. L. Paskolos bonų nu
ta žmonėms rinkties i bažny pirkta už $100 dol.
čias.
Lietuvos
ftaulianis
sukoo
Iš kai-kurių didžiulių dirb lektuota narių tarpe $3. >.0f) S.
tuvių darbininkai neleidžiami Simkevičiūs aukojo $5, J.
namo. Nakvynės jiems patai J\ rūmas $2.
sytos darbo Įstaigose.
Visi
Po 1 dol.: J. Ivrotkus, D.
darbininkai ėiepijami su prie Stuogis, S. Jasnauskas, B.
varta.
Guogis, M. Švaranaviėius, D.
Riauplės si-auėia
Indiana Jankeviėia, F. Bardauskas, A.
Harbor ir kituose aplinkiniuo fvaukikis, K. Kiškunas, K.
se miesteliuose. Sveikumo ko- Beržonskis, R Kiršius, A. Vamisijonierių parėdymu gydy lonis, O. Reikauskienė, M.
tojai eina per visus namus i r ] S t a n k į r l s > J # Mikalajūnas, S.
peržiūrinėja žmones. Susirgu Juseviėia. Kiti smulkiais.
sius inzoliuoja. Sveikus ėioP. C.

1920 m. Cliieagon iš nžrubeCbicagos sveikumo komisišių buvo importuota visokiu jonicrius l)r. Tiobertson pas
prekių už $(i.\7S4,(*>:?. • l!)l!) kelbė, kad jei katrie, žmonės

I
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Sausis

IŠ CHICA60S LIETUVip

i

ILLINOIS
BELL .
TFlEPHONt

I

C0MPANY
^
>

A New Year Announcement
'

..

T

N

s.

Nei

p E R ilgus metus sutvėrimas vienos kompanijos kuri valdytu visa 3ell telefono patarx
navima visos Illinojaus Valstjjos buvo planiuojama Bell manažieriu, dabar jau tas
atsiekta ir Illinois Bell Telephone Company užims vieta pirma buvusių Chicago Telephone Company ir Central Union Telephone Company.

\

IŠ WEST SIDE

^
•

-

.

kuriu dirbtuvių ir krautuvių.

metais buvo importuota tik už
$4r>,803,716.
Štai kas iš kur buvo impor
tuota :
Iš Kanados: kvieėiu, mėsos
ir fotografiniu filmu.
Iš Japonijos: arbatos, šilko.
Iš Kinijos: šilko,
žmonių
plauku.
Iš Olandijos: brangiu akinenėl ių.
Iš Prancūzijos: brangiu ak
menėliu, stikliniu indu.
Iš Anglijos: vilnoniu daik
tų, medvilnės.
Iš Šveicarijos ir Vokietijos
irespubliku: laikrodžiu ir lai3vrodėliu.

Ii i.

~ KOLONIJA

Sausio 2 d., 2:00 po pietų, vie
tos bažnvtinėj salėj ivvko skai
tlingas Lietuviu susirinkimas
Lietuvos reikalais.
Kalbėjo
klebonas
geri), kun. Kloris,
miesto majoras,
valstijin's
prokuroras, laikrašėio \Vmikegau Sun redaktorius ir advo
katas Braeliulis iš Cbicagos.
Surinkta Lietuvos karuomenei
pija.
aukų $700.
Mickeliunas. Kalbama apie uždarymą, kais
CHICAGON IMPORTUOTA
PREKIŲ UŽ $65,784,093.

Antradienis,

D RA U QA 3

Chieagos Telephono Company nuo dabar tu
rės nauja vardą; valdoma ių paeiu vyru kurio
per ilgus metua dirbo prie Chicago and Central
Union Kompanijų su dideliu pasišventimu del
pagerinimo dalyku stovio žaiouijiai.

000. (skaitliuojant sulyg dabartinių kainų bu
tų $200,000,000.)

B. E. Sunny kuris per dvylika metų buvo
Prezidentu Chicago Kompanijos, ir vėl ta pa
čią vieta užima. Edgar S. Bloom, kuris per
septinys metus dirbo prie Central Union Com
pany, dabar liko vice-pirmininkų, ir W. R. Ab
bott kuris per ilgus metus buvo Generaliu Mnnažierium Chicago Company, dabar lieka vice
pirmininku ir generaliu manažierium".

'irklybos skyrius praneša kad jų skyriuje
randasi daug permainų, nes per karės laika
jie daug nukentėjo — nebuvo galima gauti
geru prityinsiu operatoriai ir t. t. — bet da
lia r viskas taisosi ir tikimasi kad dalyku sto
vis kur kas pasigerins.

*

i

N

Nauji įtaisymai kurįe turės pykti per šiuos
19211 m. karie reikalaus jnažiausia $14.500,000.

'-

VIEšOl
POl
Darbas
ta

'

Didelis žingsnis tapo padarytas ašpildime
naujųjų užsakymu, nes per karės laika tiesiai
nebuvo galima, nes darbininkų ir materijolo
trukumas buvo didelis, bet jau užsakymai yra
išpildomi be jokių sutrukdymu.

•

.

Šį permaina vardo iš Chicago Telephone Com
Atviras laiškas p-nui B ,
pany ir "Central Union" j "Illinois Bell"
Lenkauskui, West Side Ben
bus gal apgailestaujama daugumos senųjų pi
drojo L. L. P. Bonų komiteto
liečių. Bet kadangi šios kompanijos per pas
.
kutinius keturiasdešimts metu buvo taip arti
raštininkui.
Tarpe naujųjįj dalykų kurie laukia Illinois
sujungtos tame pačiame Bell Telephone darbe
Bell kompanijos tai geresnis sutvarkimas " t o l i "
Savo laiku bendras L. L. P.
kad suliejimas jų į viena didelia kompanija po
patarnavimo arba taip vadinamo "long disBonų komitetas pavedė tams
vienu vardu tiktai atneš daupr didesne minda
tanee". Svarbus eentrai rasis Chicago iš rytu
pagerinime patarnavimo žmonijiai.
tai atsikreipti, vardan komi
puses, Rockford iš žiemių Rock Island-Moline
iš vakaru, Cairo ir East St. L m p \ i š pietų, gi
teto, į West Side Lietuvių
Čionais keliose figuriose išaiškinama šios mil
Peoria
pačiam vidurij. Sujungimai turės būti
draugijas, kad pirktų L. Pas
daromi iš šių centru ir yra tikimasi kad tokiu
* žiniškos Illinois Bell kompanijos stovis:
kolos bonų.
būdu daug pagerins telefono patarnavimą ir
J i turi 810.000 telefonų. Apart to yra dar 040
duos daug geresni ir aiškesni sujungimą kaip
Laiškuose tapo pažymėta
kitu telefono kompanijų visoj Valstijoj kurios
kad pirmiau buvo, tarpe mažųjų miesteliu kurie
turi 340,000 telefonu. Illinois Bell su šiomis
draugijos, kurios jau pirko ir
randasi aplinkui šiuos centrus.
kompanijomis turės 1,150.000 telefonu šioj
kurios dar nebuvo pirkusios,
Valstijoj.
Illinois Bell mėgins sustiprinti toli linijų sysTuose laiškuose tamsta ne
tema tarpe tų 340 kompanijų kurios randasi
Ji turi 2,300,000 mylių drato.
vi en kad apleidai L. Vyčių 24
šioje Valstijoj kad davus geresni patarnavimą
J
i
turi
20,000
darbininkų
vyru
ir
moterų.
žmonijai kaip kad pir.miu ji turėjo ir nėra nei
kp. vardą, bet dar teikeis ją
Nuosavybė yra apkainuojama ant .$107,000.
mažiausios abejones kad pasiseks.
pastatyti eilėn'nepirkųsių bom
J- O jog tamstai, kaipo raš
Illinois Bell pradės savo nauja karjiera su Naujais Metais linkėdama visiems savo
tininkui, be abejo, buvo žino
ma, kad L. V. 24 kp. yra pir
prenumeratorias laimingu Naujy Metu ir kad jos patarnavimas visuomet palaikys tarpe
kusi bonų už $100 dar pra
i
'
jos ir prenumeratorių gerus santikius ir pasitikėjimą.
džioje L. L. P. bonų kampa
nijos.
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
Paskutiniame mudviejų pa
sikalbėjime pono J . Krotkaus
"t
namuose tamstai apie tai pai
r
tėmijau ir pasižadėjote visą
dalyką atitaisyti, bet-gi 26
'
Gruodžio minėti atsišaukimai
bu v > skaitomi ir kitų draugi
jų susirinkimuose, be jokių
pataikymų.
Čia nemanau užmesti tam
I'aieškau savo brolio Povilo Mostai norą diskredituoti L. V. Žakevičius, turtų vedėjas —
cinskio paeinančio iš Kauno red.
24 k p. visuomenės akyse, bet Pr. Valaitis, atletų vedėjai — l'kmergres pav. Deltavos Valsčiaus
Akočių sodos, jis gyveno Kenosha.
skaitau sau už priedermę reU Pr..J. Paliulis ir M. Andruške- paskutini
laišką gavau nuo ją iš
LIETUVIS ADVOKATAS
Ann
Arbor,
Mich. Birželio 26, 1917. •
kalanti iš tamstos sugrąžinti vičius. Pirm. rast. ir ižd. kuo
ADVOKATAS
1
Ofisas Didmiesty]
Tūrių labai svarbių reikalą prie jo,
Ofisas Didmiestyj :
1
kuopai jos gerą vardą bent pai tarnauja jau ketvirti me kas apie ji žinote arba jis pats lai *
8 t So. La Salle Street
atsišaukia šiuo adresų:
1 29 South La Salle Street ! Kambaris 818 Tai. Central 1684
paaiškinant priežastį savo pa tai.
Konstancija Mocinskaitė (Jusnnienė)
Valandos: 9 ryto iki 1 po plet
|
Kambaris 824
•
15
Pond
St.
(rear)
Waterbury,
Conn.
sielgimo " D r a u g o ' ' skiltyse.
|
Telefonas; Central 6SfO
•
Valdybon inėjo daug čia gi
West Sides Ofisas
Su priderama pagarba,
Paieškau Kazimiero
Žeguno, 10
2201 W. 22-nd Street
musių. Ateinantis metas turės metų atgalios gyveno Grand Rapids
Kerte
Leavitt
St. Tel. Canal 2852
P. Cibulskis,
parodyti jaunųjų spėkų dar Mich. Tūrių labai svarbų reikalą, ! Vakarais, 812 W. 33rd St • Valandos: nuo 4 iki 8 po p i et Ir
jei kas apie ji žinotunvet meldžiu •
L. V. 24 kp. pirm.
Telefonas: Yards 4681
J
nuo 7 iki 9 vakare
buotę. Energinga valdyba pa duoti žinia šiuo adresų:
Jokūbas žegunis,
sižada dirbti kuodaugiausia 1837 Quarry
A v. Grand Rapids Mich.
IŠ NORTH SIDE.
organizacijos labui.
Paieškau moters prie auginimo 2
vaikų
3 metų 11 mėnesių, kad butų
Onytė.
IJet. Vyčių 5 kuopos prieš-

Lond<
gi i jos M
\o kaul
is AiriĄ

i

j

Bet tf
nė j Airį
valdžia,
rorizuoji
militarii
kia pat 1
tinka.
Liepta
'

•

> V. W. RUTKAUSKAS j JOHN KUCHINSKAS

metinis susirinkimas įvyko
Šv. Mykolo par. svot.
Pirmiausia užbaigta
seni
reikalai,
paskui ' svarstyta
nauji
<lalykaiv
Režisierius
Sriubas pranešė apie veikalą
"Bolševikai", kad r o m jau
išdalintos!
Veikalą nutarė vaidinti Sau
sio 30 d.> 1921 m., d i d ž i o j
North side Turner svet.
Nutarta įrengti pasilinksmi
nimo vakarėlį Sausio 8 d.
Eckhart Park svet.
Po to eita prie rinkimo val
dybos 1921. Išrinkta: pirm. —
A. Mureika, vice-pirm. - p A.
Valūnas, — raštininkas —; Pr.
J. Paliulis, ržd. — J. Lebezins*
kas, iždo glob. — K. Petrulis
ir M. Ambroziutė, -rez. — P.
Sriubas, korespondentai — P.
S. Mureika ir O. R. Palinliutė, tvarkos vedėjas — Pr. Va
laitis, žaidimų vedėjai — Brazaitienėj Martinaitė ir V. Ka-

l* NORTH SI0ES.
<

Gruodžio 14 d. A. L. R. K.
Moterų Sąjungos 4-ta kuopa
laikė priešmetinį susirinkimą.
Gaila, kad nesuėjo visos na
rės.
Pirmiausia komisija išdavė
raportą iš buvusio vakaro. Li
kusią nuo vakaro pelnas 15 d.
paskirta Labdaringai Są-gai.
Toliaus perskaityta laiškas
iš Šv. Kazimiero Vienuolyno.
Laiškas priimtas, bet del ge
resnių pasekmių atidėtas ki
tam susirinkimui.
Po to rinkta valdyba atei
nantiems melams. Jon inėjo:
pirm.—B. Tumaitė, pirm. pag—M. Suitkienė. rast. — O. Paliuliutė. ižd. -r- O. Čepaitienė.
Sąjungon įsirašė nauja na^
rė, p-lė O. Paliuliutė.
. Sajungietė.

v
v

suprastų namų ruošė ir
pagamint. Mokestis sulyg
Atsišaukite laiškų arba
Antanas Jokubauskis
Avc.
Kfcnostia. Wisc.

Paieškau Jurgo Mauručio paeina
iš Lietuvos Suvalkų Red. "VVilkaviško
apskričio Paežerų Valsčiaus Parausu
Kaimo apie 10 metų kaip atvyko
į Amerika, gyveno Brooklyn, N. Y.
paskui gyveno Grand Rapids, Mich.
o dabar nežinau kur randasi, tūrių
labai svarbių žinių iš Lietuvos, jis
pats ar kas žinote apie ji malonėki
te pranešti už ką busiu labai dėkin
ga
Adele Kiriliutė
( P o vyrui Kamantauskienė)
1110 Ilsimi I ton Av. Grand R. MieliPaįeškau
kambario
Bridgeporto
apielinkej tarpe 32 «.rba 34 gatvių,
esu jaunas .vaikinas turintys čysta
darbą, jeigu kas turite gera kamba
rį taip meldžiu pranešti laišku už
kuri

busiu

dėkingas.

J. \v. Staugaitis
S32 W. 33rd St. City.

A N T PARDAVIMO A R B A
MAINYMO.

savo ofisą po nona.

4729 So. Ashland Avenne
SpecijalisUu
DŽIOVŲ, MOTERŲ tr VYRŲ LIGŲ
Valandos nuo 10 iki 12 Išryto; nuo
2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:St
vakare. Nedeitomis 10 iki 1.
Telefonas Drexel 2880
j'
"i-i

-

*^m^

,

Praktikuoja 29 metai
Ofisas 8149 So. Morgan St.
Kertė 32-ro St.,
Chlcaeo, DL
SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto
iki S po pietų, nuo 8 iki 8 valan
dą vakare.
Nedėliomis nuo 9 lkl 2 po plet.
Telefonas Yards 887

ss

— • »

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU

LIBERTY B0NDSUS

235 N akrai, 2 mylios nuo miesto'
Gary, geras akmeninės kelias.-^iamai
naujai pertaisyti, elektros šviesa vi
sur. Gera farma del pievieninkystės,
javų ir gyvulių auginimo. Rašykite.
H. LANDFIELD,
3925 Grapevine Street
Indiana Harbor, Ind.

Jeigu J u s turite Liberty Bondsus ir norite
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime
tiek kiek jus užmokėjote. Eašykite šiuo antrašu

i Ant
pardavimo
puikus
penkių
kambariu namas, Lietuvių apgyven
toje vietoje. Parsiduoda už •»$2,00b.
Įmokėti $1000. Atsišaukite nedelioms
op šiuomi adresu
. 1439 S. 50th Ct. Cicero, 111.

Baltic States Deveiopment Corporation
35 South Dearborn Str.,

Chicago, Illinois

Oficijj
sakyta,
lis buv
pagiežos i
ną artinj
salų mv
Pareiškii
to pačiai
pręsta pį
to apie
niams
Sunail>
kelis pa į
namų žn
degsiant
Žmonėm?
sus reiki
Bet visu
•

liepsnos

SI
,

DR. G. M. GLASER

CHARLES SEGAL

Baisii

kiu ypa^
nionianjl
riuose b
dėtis, ti
t r ir ]r<\
jos' kersl

•

nejauna ir
man valgyt
surokavimo.
ypatiškai.
658 Facine

ja prael
no Midlf

•

Spaud<
menės bi
stovauja
jos vardi
Vietos
pasipiktii
vsielgimu
laikrašti:
riauja vi
kinimas
priemon*1]
tojai juk
pasali ngn
Dailv
rius, atsil
ir priekal

Anglų.
Hadika]
tokie įvyl
ti be ni^
baisenybe
^afcyti va|
Darbo
rald šaul
kartą
prienionnji
sibaisėtiail
Airių tau)
ORAS.
išdalies ai
lietaus; šJ

