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METAI-VOL VI. No. 5

Talkininkų Supjudoma Ungarija 
su Austrija

RAGINO DUOJI PASELPOS 
AIRIJAI.

Airiai kovos ligi paskutinio 
lašo kraujo.

GERĖJA KARDINOLO 
GIRRONSO SVEIKATA,

IŠ DARRO LAUKO. ŽINIOS IŠ LIETUVOS

VAKARINĖ UNGARIJA TU 
RI PEREITI AUSTRAMS.

Pertrauktos Ungaru Austru- 
tarybos.

Vienna, Austrija, Sausio 7. 
— Talkininku taikos konferen
cija' šiandieninės Ungarijos 
vakarinę dalį pripažino Aus
trijai. Ligšiol teeiau Ungnri- 
ja nebuvo verčiama yitiduoti 
tuos plotas Austrijai' Pasta
romis dienomis talkininku am
basadorių taryba nusprendė tą 
klausim:} išrišti. Ir apie tai 
pranešė Ungarijai ir Austri
jai.’ Ambasadorių pranešimas 
pasiekė Budap^tą kaip kar
tas tuo metu, kuomet pasek
mingai buvo baigiamos Unga- 
rų-Austrų prekybos tarybos.

Kodėl tas taip padaryta.
Daugelis klausia, kokiais 

tikslais taikos, konferencija 
Paryžiuje pripažino 'Austrijai 
va k a r i nę V n gar i j ą.

Atsakymas yra aiškus. Tal
kininkai pabūgo, k:M po ka
ro Ungarija su Au.-tiijn iš 
naujo nepadarytų stiprios są- 
4Į*mgos. T*ed\i <ali prisiėjo ko- 
kiuo nors bu.Iii supjudyti. Ir 
surasta priemonė. Vakarinės 
Ungarijos priskiriipas prie 
Austrijos turėjo būt tas abiem 
šalim nesutikimų obuolys. Ne
apsirikta.

Kovota prieš sąjungą.
Ungarijos su Austrija są

jungai didžiai priešinosi Ihili- 
ja. šilą (langiau už kitas ša
lis kovojo prieš tai laikos kon
ferencijoje.

Tam priešinosi ir Čeko Slo
vakija . Šiandie kaip Italija, 
taip Čeko-Slovakija su abiem

Įšalint — Ungarija ir Austri- 
|ja, gITižiai sugyvena. Dėt jei 
i pastarosios padaryti) sąjungą, 
si lupuli ilgumas atsimainytų.

Tegu tokia Austrija pamė
gintų susijungti šu Vokieti
ja. Tada Prancūzija sujudintų 
visą žemę.

Kas palyti vakarinės Unga-j 
rijos, Austrija jaučiasi, kad 
ji galinti naudojies progn—

Philadelphia. Pa.. Sausio 7. 
— Čia skaitlingame-Airių ir 
jų šalininkų susirinkime kal
bėjo mirusio Corko lordo ma
joro McSviney sesuo, Mary 
McSviney. Ragino jinai savo 
viengenčius sudaryti fondą, 
kuriuo butų gini ima šelpti nu
kentėjusią Airiją.

Kalbėdama pareiškė, jog re
voliucijos laikais Amerikoje,
1 A V * ’ V 1 • . •

Baltimore, Md., Sausio 7.— 
Paskelbta čia, jog kardinolo 
(libbonso sveikata gerėja. Bet 
gydytojai patarę kardinolui 
būt lovoje. Su .juo nmtrties 
niekas neleidžiama.

BUVęS PREMJERAS UŽ 
DARBIAUJA RASTAIS.

pasisavinti tuos plotus 
tai industrijinė sritis.

Nes

Tarybos.
Kuomet, taikos konfeivncp 

jos nutarimas ilgas laikas ne
buvo pildomas, Ungarija lai
kėsi nuomonės, kad tas klau
simas ir taip praeisiąs ir pa
siliksią kaip yru buvę.'

Todėl Ungarijos vyriausybė 
pakėlė prekybos taryluųa su 
Austrija. ^Karybos buvo veda
mos draugingai Ungarijos 
sostinėje. Tomis dienomis su
tarimas turėjo būt pasirašy
ta*.

Pertrauktos tarybos.
Baigiant tarybas staiga 

gauta nuo talkininkų aniba-
It/L iQ liUjIjU.“ į.s<Ui\ ilills, 

kad taikos konferencijos nu
tarimas tKji įbut pildytinas 
kad vakarinė Ungarija turi 
jiereiti Austrijai.

Davus tą įsakymą tuojaus 
tarybos pertrauktos ir delega
tai pakriko; (ii Ungarijos vy
riausybė paskelbė, kad jį ju
kino bu«lu neatiduosianti Au
strams vakarinių plotų.

Ungarija tuose plotuose* tu
ri skaitlingų kūrų/miem/.

%
Kuomet dvi šąli mėgino 

gražiuoju gyventi. talkinin
kui anas supjudė.

kuomet šios šalies gyventoja* 
buvo pakilę pasiliuosuoti iš 
po Anglų jungo, pirmutinis 
laivas, prikrautas maisto ba
daujantiems Amerikos' karei
viais, čia buvo atplaukęs iš 
Airijos.

Airijos respublikos preziden 
to de Valeru sekretorius, Ha- 
rrv Boland, kalbėdamas sakė, 
kad de Valera iškeliavęs Ai-I •

Į rijon ne tai k i uties su Angli
jos vyriausybe, bet patvarky
ti respublikos reikalus šiuo 
svarbiuoju momentu.

Boland Airių tautos vardu 
pareiškė, jog Airiai nesitni- 
kinsią su Anglija. Tik kovo
sią ligi paskutinio lašo krau
jo už savo šalies nepriklauso- 
mvltę.

Komitetas pa>k» Ibė, jog su 
sirinkinie šelpti Airiją fondui 
surinkta suvirš $50,(KM).

GRAIKŲ KAREIVIAI NU 
ŽUDĖ PULKININKĄ.

Atėnai. (Irai k i ja, Sausio 7. 
— Ibi rys nežinomų kareivių 
/•ia užpuolė ir nužudė arti sa- 
vo namų praeiirtintį pulk. Fa- 
tzeas, kiffs, premjera ujunt Ve- 
nizelosui, ImV^ vyriausiuoju 
karo teismų teisėju.

VOKIEČIAI TRUKDO KON
FERENCIJĄ BRUSSELY.

Prezidentas de Valera Airijoje
AIRIJOS PREZIDENTAS 
PASKELBĖ MANIFESTĄ.

Anglai nežino, kur jis apsi
verčia.

Dublinas, Sausio 7. — Vie
tos Airių laikraštis Frecman 
Journal pn’skelbė sugryžnsio 
Airijon respublikos preziden
to de Valeru manifestą i Ai
rių tautą. Tuo manifestu už
ginčijama Airių išreiškiamas 
floras tnikinties su Anglija jos 
paduodamomis Airiams sąly
gomis.

Kalbėdamas apie taiką dc 
Valeru sako. jog jis neatsnkųs 
apkurtusios ausies j Anglijos 
pasiųlyinns, jei tokie pasiūly
mui butų paremti pripažini
mu Airijai laisvės ir pilnos 
nepriklausomybės.

Jei Anglų tumios
via pasirengę susieiti su Ai
rių tautos atstovais kaipo ki
ti kitiems nepriklausomi ir 
lygiomis tautinėmis teisėmis, 
tuomet taika galima, pasakyta 
nfaifeste.

i
atstovai

luerikos būtinai buvęs reika
lingas — initi atsakomybę 
vadovavime ^sinn-feinerinnis, 
ypač kuomet suareštuotas 
sinn-feinerių organizacijos įs
teigėjas (Iriffitb ir žynius jos 
narys-v:|das prof. McNeill.

Tolinus de Valera užgina, 
kad jnm kokią-nors liepaiie- 
čiamybę butų gvarantaviisi 
Anglijos vyriausybė. Tos vy
riausybes agentai visur jo ie
ško, turėdami įsakymų jį su- 
a rčŠtuoli.

De Valera užimtas.

Associated Press korespon
dentas, kuriam teko kalbėtics 
čia su žmonėmis, pasimačiu
siais su parvykusia iš Ame
rikos do Valera, sako, kad 
Airijos prezidentas esąs svei
kutėlis ir esąs labai užimtas 
šalies reikalais. /

Sako, jis jau esąs atlikęs vi
są eilę konferencijų su Airių 
tautos lyderiais ir su visais 
Airių valdžios viršininkais.

Ir Ass. Press koresponden-

atstovais
Brusselv

Paryžius. Sausio 7. — Fi
nansinė talkininkų konferen
cija su Vokietijos 
turėjo atsinaujinti 
šio Sausio 10 <1.

Bet Prancūzijos vyriausybė 
gavo* nuo Vokiečių pranešimą, 
kad Vokiečiai atstovai dar ne 
pilnai prisirengę ir todėl Sau
sio 10 d. negalėsią pradėti 
konferencijos.

APLEIDO AMERIKĄ GEN. 
' NIVELLE._

New York. Sausio 7. — Va
kar iš čia Europon iškeliavo 
gen. Nivelle, Prancūzas, žino
mas Verduno tvirtovės gynė
jus, paviešėjęs Ąmerikoje kele
tą’ savaičių.

KALĖJIMAS UŽ KRITIKĄ 
SEIMO NARIŲ. - >

, , tas esąs ginlėjes, kad <lv Valam teikeję sugryžti. ’,. , .. , .T lera sugryzęs ne reikalais lai
I’ Valera aiškina mahifcs- kos -u Anglija, bei respubli- 
(ti*l jo siigr.žinias iš A- kos reikalais.

Toledo. 0., Sausio 7. — čia 
bedarbių daugybė. Darbininkų 
šeimynose pakilęs vargas. 
Miesto majoras Sclireibev su
šaukia mitingų visų miesto in
dustrijų atstovų. Bus pasitar
ta duoti kokio nors darbo be
darbiams.

Budapeštas. Sausio 7. — 
Buvęs Ungarijos ministeris 
pirmininkas grafas Albertas 
Apponvi, kurs yra pasirašęs 
po talkininkų su Ungarija pa
daryta taikos sutartinu, po 
karo netekęs versmių užlaiky
ti savo šeimynų1 ir šiandie už
darbiauja rašydamas editori- 
jalus vienam •Ungarų laikraš
čiui.

Sakoma, kas savaitė jisai 
parašąs du editorijaliu straip
sniu ir už hii per metus gau
nąs niilijoną kronų. Šitais lai
kais milijonas kronų yra ly
gus 2,0(10 amerikoniškų dolie- 
rių.

WILS0N0 REPREZENTAN 
TAS KUBOJE.

. Havana, Tjtba, Sausio 7.
Čia atkeliavo Kabos respubli
kos jMitvarkymo reikalais Suv. 
Valstijų prez. Wilsono jierso- 
nalis reprezentantas gen. Cro- 
\vder.

NAUJAS INDIJAI VICE 
KARALIUS.

Londonas, Sausio 7. — In
dijai vice-karalium paskirtas 
lordas Rending, vyriausias 
Anglijos lordas teisėjas iv bu
vęs specijalis 'ambasadorius 
Suv. Valstijose.i- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VALSTIJAS LAUKIA DIDE

LI DAIŲBAI.

Legislaturos ryš visą eilę svar- 
j bių klausimų.

KeturiasdešiTuts penkių val
stijų legislaturos (įstatymų 
leidimo rūmai} šį mėnesį susi
renka. Kai-kurios jau susirin
ko — atidarė sesijas. Jas lau
kia plati įvairių reikalų ir 
klausimų programa. Kiekvie-

KOKIOSE VIETOSE NŪS- izbor daręs pranešimą api
TATYTA NEUTRALĖ ZONA

Waynesboro, Pa., S&usio 7. 
— Liųidis Tool , kompanijos 
S00 darbininkų nubalsavo pri
imti kompanijos pasiąjymą—1 
dirbti 48 valandas -savaitėje 
su 20 nuoš. mažesne užinokes- 
nimi, negu leisti uždaryti dir
btuve. X

Fitzgerald, Ga., Sausio 7. — 
Atlanta, Birmingliam & At
lantic geležinkelio valdyba 
paskelliė darbininkams suma
žinimą 50 nuoš. užniokesnio 
iš to, kiek buvo padidinta 
pradėjus 1917 metais.

Tampa, Fla., Sausio 7. — 
Čia didžiulės namų statymo 
kontraktinės firmos sumažino 
darbininkams užmokesnį 20 
nuoš. Tas paliečia mūrininkus, 
kar|M‘nterius ir kt.

Baltimore. Md.. Sausio 7. — 
Pirm Kalėdų čia buvo uždary
ta Knabę Piano dirbtuvė. Bu
vo sakoma tik dešimčiai die
nų. Vakar pranešta, kad dir
btuvė uždaryta nenpribpubun 
laikui. 4(H)/darbininkų paliesti 
nedarbo.

Niles, O., Sausio 7. — Hu- 
bbard Pr»‘sse*l Steel kompani
ja tukst-aučiui darbininkų su- 
mi*žino užmokesnį 20 nuoš. ir 
paskui pranešė, kad dirbtuvė 
uždaroma neupribuotam lai
kui.

PLATINKITE “DRAUGĄ.’

priemonėmis norima tuos plo
tus padaryti derlingais, taigi 
ir gyventojams naudingais.

Colorado yra sumaniusi pe,r 
kalnus pramušti didelį tune
li-

West Virginilt ir Missonri 
skiria dešimtis milijonų ’ ge
riems vieške-liums.

Kai-kuriose valstijose pakė- 
liami balsai už įsteigimą vals- 
tijinės policijos. Sakoma, tas 
labai reikalinga ūkininkams.nds valstijos legislatura turi ( 

nuosavą programą. Bet kiek- Į išmėčiusiems po didelius plo- 
vienoje prograino.įe be nuosa- ^lls n> neturintiems iš niekur 

I vų yra ir bendrų šalies reika- polieijinės apsaugos 
1ų.

Legislaturų programosna in- 
eina r*dk«'sčių reformos, įgy
vendinimas svaigalų proli i lo
cijos, rinkimai pagal 1920 me
tų cenzo, buvusiems karei
viams bonusai, visokie loka- 

- liai pagerinimai, konstitucijų

Manila, Pbilipinų salos, Sau
sio 7. — Demokratų partijos 
organo La Nacion reduktorius 
Pcrfpcto teismo nubaustas 
*1 vieni mėnesiais kalėjimu už 
kritikavim., salų seimo atsto
vų.

ORAS. — N«‘pastoviis olas 
šiuiali*’ ir rytoj; šiandie šal
čiau,

‘Blue laws’'’ klausimas.

Visokie fajMitikai 
toriai šįmet gyvai

reforma-
pakelia

“blue lnws’’ klausimą. Nori 
nia įstatymų keliu įvesti šven
timą sekmadienių. Kai-kuriose 
valstijos*’ j tą, klausimą tini-

.evizij,,. ir j,,,.,,,,,'-""'"n,,, „l-.ran.la
klmMtmai, žemdirby-tė, "Mik-I''"««• n-,Wnin„ 
hw»” kluii.i.uhs. '.m,.ji ėt„- ”“r"n"

* tymai ir visa eilė kitų reikalų.
Dideli drėkinimą projektai.

nu sumanymus.
Kai-kuriose valstijos*’ su

manyta reorganizuoti juridinę 
Califoi’ni.ios valstija yra su-[sistemą. Texnso valstijoj pa

maniusi išleisti $750,(KMMMM) keltas sumanymas nekisti ten
sudrėkiniiniii didelių plotų že
mės, tv. privesti vandenis 
pri*‘ tų plotų, kurie yra toli 
nui upių ir ž*unė ieišduo

įsigyti nuosavybėn žęinės azi
jatams. i

Pagalinus daugel legiidaln 
roiug bus aptartas klausimas

da jokių vaisių. Sndrėkinimo bdnnsų kareiviams.

litikos jMidėtį ir to?- sąjų 
atsiradipią. »

Ta Kauno, Lenkų 
Gilinti tikslą privesti 
lo Želigovskio pradėt) 
siekiant istorinės LieįuTl 
Lenkijos unijos idėjos 
kinimo.

Taippat ta sąjunjfa mat 
reikalingu pradėti darbą, 
davus galimumą ir Kau^ 
reikšti savo valią, apsisj 
prisidedunt prie Lietuvos] 
si jungimo ir toj u r kitoj 
moj su Ijenki.fa sujungimo] 
kinimo.

Jagintavičius, Kauno 
žinkelininkų atstovas, pa] 
tino, kad Kauno apskriti, 
šauti grynai lenkiška ir 
ne nuo šios di*mo> reiškij 
savo lenkiškus jausmus.] 
dėl apskrities išvadavin.as] 
Lietuvių esąs būtinas.

Taip tai Lenkai darbu] 
Lietuvoje Varšuvos namų 
tai dar Kaune.

Kaipgi butų, jei taip 
tuviai atvirai prieš L« 
veiktų bent kokiame lejn 
kaftie mieste? G

Kuomet prieš praeitus Ad
ventus Lietuvių karuomenėsu
pliekė Lenkus (liedraičiuose 
ir apylinkėse, toji nelaimė al
si liepė net pačioje Varšavo.je.
Varšavos ponai pabūgo, kad 
Lietuviai nepultų Vilniaus.
Todėl įjipišė militarinės ’l’iim, 
tų'Sąjungos kontrolės komi
sijos pnsidarbuofT padaryti 
paliaubas Lietuvių Šn Želigo
vski u.

Ta kontrolės komisija, pak
lusni Lenkų tarnaitė, tuojaus 
kreipėsi į Lietuvius. Lietuviui 
sutnto padaryti paliaubas su 
sąlyga, jei už Želigovskio 
tolesnius neteisotns žygius al- 
sžkomybę pasiims Varšuvos 
Lenkų vrfblžia. Šita sutiko.

Tuomet, tai buvo Lupk r. 2!)
<1., biuo pravesta neutralė zo
na ir abiem šonais linijos. Tas 
linijas patvirtino kontrolės 
komisija ir Varšuva.

Lietuvių pusėje nuskirta li
nija eina per: .lokonis, Strel- 
čiškį, Kolonis, Sjiengeninkus,
Fansčiškį, Zuklius, Salaviškį,
Spindžius, Stravką, Štareinę,
Daugirdiškj, Kovščizną, Nau- 
japolį, 218 (aiigštuma). Koče- 
liškį, 229, 139, Seibutonis, Ma
lūnėlį, geležinkelio tiltu per 
Braželę (kairysis krantas),
Amerinius, J’adalsius, kairiuo
ju Vilijos krantu ligi Valsį- 
kiškio, Vinčunus, Daubariškį,
Užuželins, Pasiekiąs, Kinu- 
čius, Akmenius, Pajuodžiu*,
Juodiškį, tolinusia punktą va- . , vv. . ., ‘-/.-i » vo pirmvkscio nusislkaruose ir Giedraičiu ežero • .... f»• . , ir- Kr sutinka su plebiscitisiaurės krantu, .Jancurus, Ma- .. w A t
žonis, Ašvio ežero šianrės
krantu ligi Alkos, Bąlamos 
ežero šiaurės krantu, Labei- 
šiškį, Joniškį.

Lenkų pusėje linija; eina 
l>cr: Dekšnius, čeronis, Ku-

NETEISINGI GANDAI 
PLEBISCITO.

Nesenai paleisti Volto1 
turas gandai, buk Lietuvi, 
stovus prof. Vobleinj 
damas Genevoj sutil 
biscitn Vilniuje.

Kauno laikraščiai 
kad tie gandai netd

IJetuvos valdžia

linijos Vnrėna-Bnstu,

LIETUVIŲ DELEK 
ESTUS.

Žemės ūkio ir vali
i ’i • * 4- m r .-tų ministerijos indiskui stoti, Puolius, rJenava , , ,

‘ v. . .. . c, ‘ keliavo i Estiją ko11*8, 1*8 augstmnos keliu į Se
nąjį Malūną, Gojų, Saimėnus 
(į šiaurę nuo 171 augštuinos),
A įsakus (201 augštuinos prie
šaky), Kniaziovščizną, Dabi
tas, Mieiunus, T.azilynus, Jo- 
teliunus, Brazolius, Samioms, 
dešiniuojn Vilijos krantu ligi 
Padvaronių, Pakalnę, Sibero- 
vką, Plekiškį, Jauniumi*, Bir
bins, Kvakus, Niegučius. Nu
garas, Noruniškj, Bnrkilius,
Jokuboąis, Svindoriškį, Ke- 
dainėliiis, Pakilimus, Mairo
nis, Padubinkus, Motiejavą,
A rn ližėmis. x 

Keikia atsiminti, kad toji 
neutralinė zona buvo Varšu
vos priimta ir patvirtinta.

Bet kiek palankus Želigov
skio yknruomenė peržengė pa
liaubas. Ji pakilusi užėmė Jo
niškais, perėjusi neutralę juo
stą. Želigovski, mulyt, norįs 
nuduoti kokį kvailą taip da
rydamas.

si pažinti su žemės 
klausiniu ir faktiniu 
dininm Estuose. Dell 
ineinn: Vladas KrJ
agr. gamtos mokslų 
Juozas Tonkūnas; Jc 
kščiunas, agr.; Stei 
ntrrvs; Kazys Ambrd

BENDRAS PR1

Susidarius Zelig^ 
ruomcnėjc' Letgalų 
ir paaiškėjus jo 
dėl Dvinskd-LiepiflR? 
kelio linijos smnanym, 
tvių sprendžiamose 
tas klausimas buvo 
svarstytas ir keliamas, 
mas kooperacijos su 
nuo bendro priešininl 
gynimo reikalu.

Nėra žinių, ar Varšuva jį 
sudraudė už Inos jo žygius.

LENKAI KAUNE.

Lenkų laikraštis Gazeta 
AVilenska Lapkr. 18 d. prane
šė a^>ie “Zviązek Palak v z 
l\owienszezyzny’’ usijinkimą, 
kuriame “morenas’’ Knz. Wi-

PINIOy KURSĄ
Svetimų šalių pinigu v| 

r.Hiit nemažiau $25,0 
buvo tokia pagal Merei 
an and 'lepint Co.: 
Anglijo# aterlingų svaru, 
Prancūzijos šimtui frant 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui markii 
Lietuvos šimtai auksinų, 
Lenkijos šimtui
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KATALIKŲ DIENRAŠTIS

“DRAUGAS”
kasdieną Išskyras nedėkllinlus. 

PRENUMERATOS KAINA:
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Lietuva ir Rusijos Klausimas.

Sąžinės Reikalo
ti-kurie perskaitę musų 

jripsnį “Žmogus, Tauta ir 
įė”, radę keletą nesąži- 

gumo faktų iš Lietuvos vąl- 
ikų gyvenimo, nuleidžia 
cas ir ima abejoti, ar bus 
gera iš Lietuvos nepri- 

ar ne.
iats nusiminimas parodo, jog 
Įsų nesąžiningumas yra pa- 
Įngas tautų laisvei. Jis via 
Šiaušias tautų skriaudėjas, 
tearus, nei kitokis svetimas 
tif ganubintojas niekada 
p veikiai ir taip pilnai ne- 
ižutlo tautą, kaip jos pa- 

vaikų nesąžiningumus. 
Sutardami vienaip, kad ne

mingamas yra tautai kenk- 
»asz mes turime grįžti 
klausinio, ar Lietuvoje jo 
Jiek daug, kad jis mus 

ižudys ?
lami tarnauti tėvy- 

turinie pripažinti, 
įžmingumo mus tau- 

daugoku. Nemokino 
|mo Lietuvos ukinin-
Ižiava, kurioje visa 
ienai dar vargo. Ne
to sąžiningumo nei 
mokykla, kurią išė- 
riesuoliai, arba inte-

tngumo mes turime
ią. Asmeninio nesą-

yra pilna santi-
žmonią su žmonėmis
ir parduodant tlaig-
arba. Luominiu liesa- *. *•
u mus bajorija perėjo 
tas, nes diduma atsi- 
vo tėvynės ir nubė- 
iems tarnauti ir pa
jais į savo žemę jos 
ybę naikinti. Parti- 
žininguimi mes ne- 
Svetinius priguudi- 

|e, todėl visą savo 
suktybės jiegą pa

savo brolių parti-
Peleto metų makija- 

apsėjime su savo tnu-
Į'tijomis prisilaikydavo 
Ina partija. Dabar to 
Lto gudrumo išmoko 
Įeik visos.
finmgumo tat musų 
[yra tiek daug, jog ne

mažinti yra aiškus ir 
negu aiškus. Nesąži- 

is yra tiek pat kenks
mus tautai, kaip ii

Iski, ar kita- kok’s ne

(Ją. Mažyn eina visi Lietuvos 
priešai, mažyn eina ir jos ne
sąžiningumas. Jau dabar to
kių daigtų nebūva ir negali 
būti, kaip buvo 1919 metais. 
Visi muitų valdininkai jau 
apvaldyti. Krasa taip-gi la
biau prisilaiko tvarkos negu 
pradžioje. Geležinkeliai jau ne
daro tokių komedijų kokių da- 

pusantrų metų.
Plėšikai jau apvaldyti. Sve
timų šalių šnipai netaip leng
vai veikia, kaip pirma.

Didelis skaičius žymiausių 
Lietuvių likosi neįstoję į par
tijas. Jie yra atrama, užvėja 
ir stiprybė visatinam sąžinin
gumui. Bet dar reikėtų, kad 
prie tų asmenų stotų didžio
sios minios. Lietuvos visuome
nės dvasia yra sveika. Sąžinė 
joje yra tvirta ir aiški. Tik 
reikia, kad ta visuomenė pa
rodytų savo jiegą.
Pastatykim sąžiningumo rei

kalą augščiau už partijas. Ar 
mūsiškiai «r svetimi, jei ką 
nesąžiningai padarys tėvynei, 
tenepraeinie tas jiems dova
nai. Tepasidarai suktybė pa 
vojinga patiems sukčiams. 
Kartais gali pasitaikyti klai

dos, kad sukčium paskaitysi- 
nie nekaltą. Bet už tokį dar ne
kaltesnė yra Lietuva. Jos lai 
mė ir laisvė reikalauja, kad 
nepakęstame sukčių, tai ir ne
dovanokime jiems.

Ypač mes katalikai turime 
perdaug geros širdies. Tūlas 
niekšas kelisyk susigriebdina. 
Mes vis jį neišmetame lauk, 
o paskui stebimės, kad tauto
je nesąžiningumo atsiranda 
daug, kad jie trukdo tėvynės 
laisvę. •

Tai-gi nereikia nusiminti, 
bet reikia būti stipriems ir 
kovoti su nesąžiningumu. _

X
DIRBKIME IKI LAIMĖ

SIME.

hiori ir reikalauja autonomijos
bei nepriglilmybės. Vienas pas
kui kitą jie atkurtojo tą paeit/ 
klaiilą, kad kovoju ne vien su 
bolševikais, bet taip-gi ir su 
buvusiomis pavergtomis tau
tomis, kurioms galvos svaigo 
nuo atgautosios .neprigulmy- 
iės. Vienas paskui kitą jie {- 

puolė į tą pačijppražuties ne
laimę. Kadangi jie nesuprato 
į kurį šoną plėtojasi Rusijos

Tik ką gautos Knygos 

iš Lietuvos
Lietuvos klausimas yra tik

tai ypatinga dalis didžiojo Ru
sijos klausimo, iškilusio po 
revoliucijos, kuri sugriovė ca
rų imperiją.

Tas Rusijos klausimas pir
mu žvilgsniu išrodo neapsa
komai painus, tikras galvos 
kvaršintojas, tokia painiavą 
kad joje išmintis klysta ir 
prapuola. Tas ptfts klausimas 
tečiaus pasirodo visai lengvu
tis kiekvienam mokančiam 
žiūrėti į faktų tikrybę ir su
prasti tikrą nuotikių eilę.
Rusų Revoliucijos Ypatybės.

1917 metų revoliucija turė
jo tris ypatybes.

Pirmiausiai, ji buvo politinė 
perversme smcėlusi visus iki 
vienam caro pavaldinius prieš 
autokratiško, betvarkio nie
kam neišduodančio apyskaitų 
valdymo kenksmus.

Toliaus, tai buvo socijalė re
voliucija, kurioje didėsės be
turčių minios visoje Rusijos 
platumoje stojo prieš nedide
lį skaičių turtuolių ir privile
gijuotų.

Pagalios ir ypatingai tai 
buvo nerusiškų tautų nacijona- 
listiška revoliucija norėjusi 
visas Maskolijos pavergtąsias 
tautas paliuosuoti iš to “tau
tų kalėjimo”, kuriame jas lai
kė caro valdžia.

Šita paskutinė rusiškosios 
revoliucijos -ypatybė, bene bus 
esant tikrai pati svarbiausia. 
Aš beveik vienui vienas Pran
cūzijoje pažymėdavau tą ypa
tybę nuo Kovo mėnesio 1917 
m. Net ir dabar, nors prity
rimas jau davė tiek daug 
skaudžių pamokinimų, aš žiū
riu ir stebiuosi, kad dauguma 
politiškų gydytojų, kurie rū
pinasi išgelbėti Rusiją, tylėti 
nutyli šitą pačią svarbiausią 
Rusų revoliucijos ypatybę. 

Rusija nevienlentė.

įvairias tautas krūvoje. Rusi
ja buvo lyg milžiniška trioba, 
o caras buvo tos triobos 
skliautų mazgas. Mazgui tru
kus visa trioba sugriuvo.
Centralistinė Rusija Neatgis.

1917 m. Kovo mėnesio revo
liucija palaidojo senąją cen- 
tralistinę, unitarinę Rusiją. 
Nors Rusijos atžagareiviai po 
to daug pastangų dėjo atgai
vinti tą, lavoną, jų darbas li
ko bergždžias, ir iš anksto bu
vo matyti, kad taip išeis.

Rusija negalėjo atgimti, 
kaipo viešpatija apglobiau 
čioji visus carų imperijos 
įlotus, t. y. šeštą dalį visos 
žemės. Bet ji gali atgyti, kai 
po plati konfederacija, kurios 
glėbije visos tautos pasiliuo- 
savusios iš Maskolių jungo 
galėtą džiaugtis lygiomis tei
sėmis laisvai plėsti savo tau
rines ypatybes.

Aš taip rašiau nuo pat pir
mųjų Rusijos revoliucijos die
nų: “Rusijos revoliucija yra 
nebuloza.” Klausimas ar iš to? 
nebulozos susiorganizuos plati 
saulės sistema su vienu cen- 
ru, kaip Maskvija, apie kurią 
oliau suksis kitos valstybės 

susidariusios carų imperijai 
griūvant, ar gal kiekviena 
naujoji valstybė ims bėgti sa
vo istoriškais vieškeliais, at-

revoliucija, todėl jie nesusilau
kė kitos pasekmės, kaip tik 
bolševizmo sustiprėjimo, nes 
visos buvusios po Rusais tau
tos pradžioje buvo kuosmar- 
kiausios bolševizmo priešinin
kės, bekovodamos už savo at
eitį tapo nors laikinai bofeevi- 
kų draugėmis.

Lengva Rusiją Atgaivinti.
Musų dienose išreiškiant pa

prastą sveiko proto tiesą tan
kiai priseina išrodyti paradok- 
sališku. Tai-gi nors man .pri
siūtų išrodyti paradoksų ap- 
ginėju, iaš sakysiu, kad nebu
vo lengvesnio daigto ir dar 
dabar flėra lengvesnės prie
monės suardyti bolševizmą 
arba atimti visą jo nuodingu
mą.

Bet tam tikslui reikia turė
ti drąsos užbaigti apraudoti 
imperijalistinę, centralistinę ir 
unitarinę Rusiją, d prieš bol
ševizmą pastatyti vienatinę 
įasekmingą kovos metodą, 
kurią aš siūliau įteikdamas

griebdama "pati savo gyvenimą "tlvo memorandumą laiko' 
Konferencijai 30 Lapkr. 1918 
metais. Tą metinių lengva iš-

ir likdama visiškai neprigul- 
tninga.
Reikalas Paliuosuoti Tautas.
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2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

politiką pertoli jau nužen
giau. Nors širdį 'sopa, bet ži
nau, kari mano tas išsireiški
mas nieko negelbės. Bet nors 
man iangviaus bus kiek nusi- 

kundus.

Jau Atspausdinta Ir 
Parsiduoda

n6ap8ukomal naudinga dvasiško 
turinio knyga

"Apie Kristaus 
Sekimą"

Audeklo apdar......... $1.20
Kailio apd. (auk.) $1.80^

Gaunama ''Draugo” Knygyne

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Dl.

reikšti šitaip: Priešais bolše
vikų interiiacijonaliznią bei 
lonnuiizmą pastatyti buvusių 8 
po Rusija ta.utų pat vijoti žiną 
ir jų prisirišimą prie smulkios 
nuosavybės. Renė Vinci.

(Pabaiga bus).

Net senoje Prancūzijos re
voliucijoje, kurią Rusai giria
si atkartoją iki smulkmenų, 
au Kalnėnai (Montagliards), 

vienos nedalinanios respubli- 
<os šalininkai kovojo su Žiron- 
liečiais, (Girondins), feilera- 
izino apginėjais. Prancūzijoje 
kalnėnai įveikė ŽirondiečiuP'i 
ir revoliucija sustiprino Pran
cūzų tėvynės viebybę. Rusijo
je tuo įx) caro puolimo ir po 
respublikės apgarsinimo su
syk buvo aiškiai matyti, kad 
revoliucijoj!* gyvena skirstan
čioji jiega, ir kad vien tik fe
deralizmas galėtų išgclbėtif 
silpstančią Rusiją nuo susida 
lininio ir visatinio atsiskyrimo.

Rodosi, kad Kerenskis tą 
tiesą matė iš pat pjrmųjų Ru
siškos revoliucijos dienų,"ka
dangi jis, nors vien tik ant 
poperos pripažino autonoinijo; 
teisę visoms nerusiškoms tau 
toms, neskiriant nei Ukrainos, 
kurios praeitije buvo susivie
nijusios su Rusija. Bet .jisai m 
ganėtinai išminties tais, rei- 
ganėtiniai išminties tais, rei
dą pripažinti nepaprastai sun
kiais laikais paskubiriti unita- 
rės ir centrui i stinės Rusijo? 
perėjimą j tederu listi nės vieš 
patijos tvarką. Tam tikslui 
Imlų reikėję išvirškščiai per
dirbti visą Petro Didžiojo dar
bą. Tas buvo didis tautų kan
kintojas. Jis prikankino b 
Rusus. Jo darbą atidirbti iš
virkščiai luitų galėję* tik ly
gus jum genijus.

Rusijos Gelbėtojų Klaida.

Ištiesų-gi ir Kerenskis ii 
vėlinu visi kiti Rusijos putli 
jotai veltui bandžiusieji iš
gelbėti Rusiją iš betvarkės b< 
pugelbos buvusių Rusijoje m 
rusiškų tautų, nuolat mintijosi 
esą centralistinių caro paliki
mų įpėdiniai. Vienas* paskui 
kitą jie Kolčakas. Denikinas. 
.Judeničns ip visai dar nesenai 
\\langelis tuščiai svajojo pa
daryti negalimą daigią algai 
viuti senosios unitarės Rusi- 
jos lavoną visai nežiūrint, kad 
buvusios joje tautos, pasiliuo- 
šh\ ilsios iš Maskolių jung »

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

dabar esu blogam
padėjime, kaip ir visi Lietuvos 
ginėjai. Buvome atsiėmę Vil
nių. Džiaugsmas buvo neapsa
komas. Aš tuomet dirbau 
Kaime ir tik aLvuriavus sosti
nę mane perkėlė tuoj į Vilnių. 
Čia sutvarkėme dalykus ir 
gan puikiai sekėsi. Čia turėjau 
progos pagyvenai apie septy
nias savaites. Užėjus Lenkų 
plėšikams, vėl visi turėjom ap
leisti Vilnių. Taip ir aš su 
kaustančia širdimi. Dabar 

mečiail bendrovės darbus ir 
pasišvenčiau dirbti prie Lietu
voj Šaulių ir Lietuvos Gyni
mo Komiteto. Kaip Šaulius, 
taip ir Gynimo Komitetus or
ganizuojame visur, ir nėra jau 
Lietuvoj to miestelio bei baž
nytkaimio, kur nebūtų L. Šau
lių būrio ir Gynimo Komiteto. 
Gynimo K-tas renka aukas, šil
tus rubus ir viską kas tik yra 
reikalinga dėl kareivių. L. Šau 
liai lavinasi ir ginkluojasi, kad 
ištikus pavojuj apsigintų nuo 
plėšikų. Liet. Šauliai nėra nei 
kiekmažesniame pavojuje kaip 
kareiviai, dar gal ir didesnia
me, nes kareivį sugavęs prie
šininkas paima belaisvėn, o 
šauti, be pasigailėjimo tuoj su
šaudo. Fronte ir-gi lygiai da
ly vuuja ir Šauliai.

Lapkričio 21 d. turėjome su
sirėmimų tarp Surviliškio ir 
Kėdainių. Mat, kaip jau, ma
nau, girdėjote, Lapkr. 17 d. 
Lenkai didelėmis pajiegotnis 
puolė mus frontą ir mūsiš
kiams pasisekė juos smarkiai 
supliekti. Ir čia atkilto dali, 
Lenki) mitelių, apie 501). 
tie, norėdami pasprukti, metė 
si į visas puses. |r atsibeldė 
net *į Surviliškį. Jie milicija, 
tuoj suėmė, išardė telegrafų 
tarp Surviliškio ir Kėdainių 
ir apsistojo Kunnto dvare. Iš 
gyventojų vogė kas tik pa
puolė. Tas įvyko sekimui, ry
tą, 7 vai. Per dieną Surviliš
kio ir Krnkenavos Šauliai su
sijungę pudrėnie žvalgybą ir 
pradėjame sekli juos. Jie tai 
pajutę metėsi ant Truskavos, 

(Pabaiga ant. 2 pusi.)

Ir vėl Lietuvos padangė 
niaukiasi. Lenkai, nieko ne
paisydami, išnaujo pradėjo 
veržtis Lietuvos gilumon, 
piešdami žmonių turtą, žudy
dami Lietuvius. Pastaromis 
dieno/nis net Joniškį užėmė.

Ir vėl Lietuvos žmonių 
kraujas liejamas ir vėl visa 
šali's turi įtempti paskutines 
savo pajėgas, kad atsilaikius 
nuo plėšikų, kad išgelbėjus 
savo turtą — ir tautos neprr 
klausonivbę.

Lietuvos karuomenė, kuri 
jau tiek daug pasišventimo y 
ra parodžius, šiandien vėl ka
ro lauke grumiasi su Lenku 
plėšiku.

Amerikos Lietuviai iki šiol 
daug kuomi prisidėjome prie 
savo tėvynės teisių apgyni
mo. Ijvt dar neatėjo poilsiui 
laikas. Juk. kol Lenkai terios 
musų šventą žemelę, mes jo
kiu badu negalime Imti ramus, 
sykiu >11 Lietuvos žmonėmis ir 
kareiviais turime budėti. Lieti 
kareiviai išpildys savo parei
gas, ginsis iki paskutiniąją, 
lodei ir mes nepamirškime sa
vąją pareigą, rūpinkime karei
viams šautuvą, rūbų, amunici
jos ir t. t. Lenkai, su Prancū
zų pagalba, gerai apsiginklavo, 
sutraukė Lietuvon visas savo 
gerąsias pajėgas, kad greičiau 
įvykdinus savo pragariški) 
troškimą — pavergus Lietuvą, 
uždėjus baudžiavą, iki sočiai 
atsigėrus lietuviško kraujo.

Vyrai, močiutė Lietuva pa
skutinį sykį mumis šaukia į 
žūtbūtinę kovą už nepriklau
somybę; Stokime į kovotoją 
eiles! Sukluskime visi išvieno 
į darbą, patys aukokime Lietu
vos gynimo reikalams perTau 
tos Fondą ir kitus raginkime 
aukoti ir nuolatinius inokes-

Būtinai reikia aiškiai tą su 
prasti, kad prieš savo revoliu
ciją Rusija nebuvo tokia vien- 
lentė šalis, kaip Prancūzija 
prieš savąją. Rusija buvo kru 
va šimto įvairių tautų įvairiais 
laikais įspęstų į Maskolių jun
gą, kuris dėl daugelio nepato
gių aplinkybių (Rusijos plotų 
diduma, klimatų skirtumą 
kalbų įvairybė, religijų ir 
tautinių įpročių savotiškumą? 
ir k. t.) negalėjo sutilpti vie
name puode ir pagimdyti vie
ną naują tautą, gyvenančią 
ta pačia dvasia. Caras tebuvo 
vienatinis ryšis, laikiusia tas

SVARBUS PAREIŠKIMAS.

Aš žemiau pasirašiusis tu
rėjau nelaimės nuo 13 Balan
džio 191j/ iki pabaigai 191G 
metų prigulėti prie taip vadi 
narnos fSenų-Rymo-Katuliki, 
Bažnyčios ir net priklausiau 
toje sektoje prie dvasiškijos 
Dabar grįždamas į Vienatinę 
Kristaus įstatytąją Rymo Ka 
tulikų Bažnyčią ir pasiduoda 
inas jos globon atsiprašau t v 
visų, kurie galėjo manim pu 
sipiktinti.

Bronislova* Jankauskas,
Buvęs Westvilleje Illinois prit 

šv. Kryžiaus.
Chicago, 111.,
5 Sausio, 1921 m.

(Nuo mus korespondentą).
Surviliškis. Ištikrųjų yni 

baisu net skaityti tokias ži- 
s ir tiesiog begalo skamla 

širdį, kuomet matai dalmrli- 
nę tėvynės padėtį ir kaip Lie
tuvos gyventojai kantriai neša 
begalinius vargus, kovodami 
už laisvę ir pilną nepriklau
somybę.

Ar supras ir atjaus bent 
kada tuos tėvynės vargus ir 
troškimus musų amerikiečiai! 
Tiesa, jiems lengva yra parti- 
jinį ginčą vesti, nes jie yra so
tus ir jiems pavojus negresia 
Bet-gi jie turėtų suprasti nor
iai, kad lokiais darbais jie 
kala vėl sunkius retežius, ku 
rie gali pasmaugti musų tė
vynę, ir visi must| darbai gali 
vėjais nueiti.^Mes net neužiiiie- 
gamę ramiai,'kurie tik kovo 
jame už Lietuvos nepriklauso 
mybę, matydami tokius ame 
likiečių darbus.

Kaip man dabar gerai tra 
žinoma Amerikos ir Lietuvo? 
gyventojai, lai ištikrujų ame
rikiečiams tik gėda. Lietuvos 
žmonės neturi kur užsidirbti 
pinigų, kenčia didžiausį skur
dą. o vienok užtenka tik pri
minti, kad reikalinga pageKia 
gynimosi reikalams, deda visi 
kas lik ką turi. ir pinigų su
plaukia tnkstunčiuis. (1 anieri- 
kiečial.’ Kištelės dolierukų, 
lai ir tai skaito getai davę.

Kad ir toji paskolų, ar ne
gėda gi! Jau metai, o penkių 
milijonų dol. nesukėlė. Skambi 
širdį begalo j visa tai žiūrint. 
Amerikos Lietuviui kaip nors 
Imi gydyt ta- žaizdas, nes Iii 
taip užsitarnaus didžiausio pa
žeminimo mm Lietuvos Lietu 
vių, kuomet iškovosime Lietu
vai laisvę.

Atsiprašau, lUslniiniiė apie

Tek Ganai 222

DR. E. Z. ZIPPERMAN
LIE'TLVIftKAK DENTISTAS 

1401 So. Hal»lc<l Street 
Vai.' I’anedėl), l'tarn. ir Ketverge 
9:30 iki R:30 vak.
Seredoj ir Subatoj 9:30 iki G vak 

et. Ir Nedėlioj nuo 9:30 iki 1-nial 
Mea geriausi;), taisomo dantis

už prieinanilauHia kaina.

I

Po valgiai neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO- 
NIO. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena- Parduodama 
pas visos aptiekorlus.

Dr. A. L Ynška
1900 8. Halsted Str.

Tel Ganai *11*
Valandos: lt ryto

Oyvenlmas 
*611 W. tSrd Str.

Tai Prospsct tttt.

vakaro

Pbone Canal 287

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvi* Gydytojas Ir 

Chirurgas
IH31 So. Halsted Street

Vnlandos: 10 Iki 12 ryto: 1 Iki 
piet. • iki * vakar*.

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiimiiimiiiii
Itesld. 11S* Independentu Blvd. 

Telefonas Vaa Bumu M4

DR.A.A.ROTH,
Rttnaa Gydytojas Ir 

HpnrIJalistan Moterišku, V,
Vaiku If »I«u chronišku 

VALANDOS: 10—11 ryto
ptetU. T—* »ok. NedėUomla H 
Oflsaa SS64 So. Halsted 8L.

Telefoną* Drovcr M** 
IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Prie progos primename, kai 
T. F. skyriai, kurie dar savo 
kvotos neišpildė, kad tą ulė 
gintų atlikti artimoje ateityj* 
Kvotos neatliksite - Lietuvai 
prasikalsite.

Tautos Fondas,
222 So. 9th Street,

Brooklyn, N. Y. .

nlušis zuikausis karei- 
ažįsta pralošęs kovą, 
priešą pamato. Toki 

visi, kurie pamatę ne- 
moLiel uvoje ifispren- 

ji turės patekti po 
žia. Mes uiškilri

T

ndimo klai- čius mokėti.



LIETUVIAI AMERIKOJE
RACINE, WIS.

Gruodžio 26 d. vietinis Tuu- 
tos Fondo 7‘d sk. buvo suren
gęs prakalbas. Kalbėjo adv. 
V. \V. Rutkauskas ir ndv. F. 
I’. B rude i u Ii s, abu iš Cliieagos. 
Prie prakalbų buvo tinkamai 
prisiruošta, todėl ir publikos 
buvo pilnutė svetainė. Stel
ėms buvo papuoštas Amerikos 
ir Lietuvos vėliavomis^ Pro
grama pradėta Lietuvos him
nu.

Pirmiausia kalbėjo adv, 
Rutkauskas. Jis trumpa kal
ba išdėstė dabartinį Lietuvos 
padėjimų ir nurodė reikalų 
Lietuvai pagelbos. Tų pagelbų, 
sakė, amerikiečiai Lietuviai 
gali suteikti aukodami per 
Tautos Fondų. Pažymėjo taip
gi T. F. padarytus Lietuvai 
nuopelnus ir t. t. Jam pabai- 
gu> kalbėli buto renkamos 
aukos.

Paskui kalbėjo adv. F. P. 
Bradėiulis J is papasakojo vien 
tik savo patyrimus būvant 
jam Lietuvoje, suteikdamas 
daug įdomių žinių.

Aukojo:
A. Vainutis ir J. Kesminae 

po $10.00.
Po $5.00: 1). Jackus, A.JBuk- v . Z

SIUS.

Po $2.00: A. įvlapatanskas, 
J. Lazdkuskas, K. Karlas, S. 
Sinkevičius, J. St4 ionis.

J. Bagdonas $1.50.
Po $1.00: T. J. Varanius, J. 

Jošmontas, J. Paulauskas, P. 
Radzevičius, P. Staponas, J. 
Ugenskas, A. A. Gudžiūnas, 
A. Litvinas, St. Šepikas, M. 
Balsevičius, P. Žutautas, St. 
•jrbonas, M. Digris, J. Vaič
kus, A. Simanavičius, A. Žiž- 
minskaitė, P. Karaliūnas, J. 
Vieta, I’. Čejau.-I as, J. /vinis 
J. Samalonis. A. č’ėza, A. Ka
raliūnas, S. Jurgaitis, T. Ra
manauskas, P. čiapnkinas, J. 
Atkačiunas, T. Žizminskas, P. 
Atkačiunas, A. Tvirbutas, K. 
Radaviči us, J. Stalyga, L. 
Taujenis, T. Putlia. A. Gumol- 
skas, K. Vieta.

Jeigu kas patėmytų klaidų, 
malonėkite pranešti man, pa
sistengsiu pataisyti.-

Visiems aukotojams Tėvy
nės, Lietuvos, vardu reiškiu 
širdingų ačijų.

Visus Tautos Fondo narius 
ir kurie aukojo stambesnes 
aukas, kv’us'iu į T. F. susirin
kimų, kuris bus Sausio 16 d., 
1921 m. Gausite gražius T. F. 
paliudijimus. Drauge prašau 
visų geros/\rdies Lietuvių sto
ti į Tėvynės gelbėjimo ‘eiles, 
nešant jai pagelbų per Tautos 
l omių. Tai yra vienintelė įs
taiga, per kurių dėdami savo 
aukas kovojame su Lietuvos 
priešais. Kas bando ardyti 'Ii 
F., tas tarnauja Lenkui, Želi
govskiui, plėšia Lietuvy ir žu
do jos žmones.

J. S. Kesminas, 
Tautos F. 79 skyr. rast.

CICERO, ILL.

Visų Šventų vyrų ir mote 
i n draugija laikė priešinei inį 
susirinkimų. Išrinkta nauja 
valdyba 1921 m. iš veiklių ir 
energingų nulių, kuri, tikimės, 
daug Įmsidaibuos per šiuos 
imtus draugijos naudui. 

j Išrinkta atstovai į A. L. R.-
Fedėracijos 12 skyrių.

Nutarta surengti vakarų 
ilslaiybes namini, kuris bus 
damlžio 10 d.. Šv. Antano 
Įapijos svel. 'fui iu pažviiiė- 

įl<M«l Šita dr ja yra labai 
dingą, m.s prie' jo< gali

priklausyti kaip vyrai, taip 
ir moterys jauni ir senesni. 
Pušelpos dr-ja moka visiems 
lygiai. Narys ar narė išvažia
vę kitan miestan guli priklau
syti ir laike ligos gauna pa- 
šelpos.

Taip-gi išrinkti darbininkai 
baliui, kuris bus Sausio 9 d., 
š. m., Šilaičio svet. Kviečia
mos visos draugijos ir pavie
niai į tų vakarų, nes bus su 
serijomis. Bus skrajojanti kra- 
sa su drhnn dovanom.

L. Krekščiunas.

CICERO, ILL.

Dr-ja S. Š. V. Jėzaus laikė 
priešmetinį susirinkimų, kuris 
buvo neskaitlingas. Svarstant 
draugijos reikalus nepamiršta 
nei Lietuva, Jos kovai už lais
vę ir nepriklausomybę nutar
ta iš dr-jos iždo paaukoti $10. 
* Nutarta taip-gi surengti va
karų Šv. Kazimiero vienuoly
no naudai. Tam darbui tapo iš
rinkta komisija. v Apsvarsčius 
visus draugijos reikalus, tapo 
išrinkta valdyba»1921 metams: 
pirm. — A. Valančius, vice- 
pirni. — J. Jončius, nut. rast.
— J. Navakas, fin. rast. — V. 
Bukauskas, iždin. — J. Bielia- 
vičia, iždo glob. — J. Povilio
nis, A. Naudžiūnas, maršalka
— P. Balčius.

Valdybon inėjo veikliausi 
nariai. Todėl tikimės gerų dr- 
jai pasekmių per 1921 metus.

Metinis susirinkimas dr-jos 
įvyks Sausio 9 d. Visi nariai 
prašomi atsilankyti į susirin-

ATTRNTION 0F JEWI8H 
POPULATION.

Do you know tliat 13% of 
the population of Litliuania 
is Jeu isli i

Do you know tliat in the 
city of Vilna, of a population 
of 400,060, 50% are Jews?

Do you know tliat in the 
Cabinet of .'linisfry of tlie 
Republic of Litbuania, there 
is a Minister of Jewish Af- 
fairift

Do vou knovv thfit i n t be 
Republic of Litbuania, Jevvs 
have their national autonomy

I)o you know tliat in the 
Republic of Litbuania the 
Jews have eųual political 
riglits vvifh other citizens? 
i Do you knovv tliat there 

were no pogroms nor massae- 
res in Litbuania ?

Do you knovv tliat, even 
dųring tlie Czar’s regime, tlie 
Jevvs and Litliuanians nlvvays
ueted
Poles! (Litliuaiiian-Jewis!i
bdock during the election of 
Russian Durna).

Do you knovv tliat Polam! 
is desjfcrately tempting to 
subjugate the districts of 
Grodno, Suvalki and Vilna 
vvitli tlie city of Vilnai

Do you kno\v tliat many 
Jews reside in the ahpve 
named districts?

Do you know tliat tlie po
pulation of tlie Republic of 
Litliuania, regardless of na- 
tionality, religion or political 
creed, resolved to free the 
above etliiiographically Litli- 
uanian. districts,. onc'e and 
forever, from tlie Polish voke.’

jointly against tlie

Do you knovv tliat there are
.. , ,. niaiiv ofliceis of'JevJisli (lėkimų, nes yra daug svarbių /.J r «. ‘"centin t ie Lit manimi army?reikalų. J. N.

WESTVILLE, ILL.

Gruodžio 26 draugija Mote
rų Ražancavos buvo įrengus 
vakarų. Vaidino komedijų 
“Šalaputris”, kuri gražiai iš
ėjo. Paskiri kalbėjo kl. Pr. Ju
ras apie moterų vienybę ir Vy
čių organizacijų, ragindamas 
Lietuves motinas -leisti ne tik 
suaugusius, bet ir mažus vai- 
kučiu^zpriklausyti prie jauni
mo organizacijos. Kalba pub
likai patiko.

Paskui atvaidiųta vei kniu
bus “Seni ir Nauji Metai,” 
kuris ir gi gražiai buvo atlik
tas. Pagyrimo vertos musų mo 
terys už toki savo darbštumų.

Dar kalbėjo kl. A. Kartižis 
apie gelbėjipių Lietuvos. Jo 
kalba buvo įspūdinga.

Gruodžio 28 d. čia lankėsi 
broliai Kanoverskai iš Cleve- 
land, Oliio ir vaidino • gražų 
veikalėlį, kuriuo nemažai žmo
nes prijuokino. Pelnas, kurio 
lįko p? dol., skiriamas Lietu
vos gynimo reikalams. Vėliau 
bus paskelbta aukotojų pa
vardės.

Musų kolonijos katalikų tar
pe žydi vienybė/ už tat gra
žus buvai darbo'* vai šiai.

Kauniškis.

Do you know tliat many 
Jew'8 have volunteered to tlie 
Litkuunian army and bcsides, 
tliey are no\v forniing a scpa- 
rate volunteer battalion to 
figlit tlie Poles?
y Do you know tliat tlie 
Litliuanians residing in the 
United States are endeavo- 
ring, in various \vays, to help 
their brotliers in Litliuania tu 
five tlie Litliiianiau territory 
from tlie occupation of tlie 
Polish imperialists?

Do you know tliat for t bis 
pulpose tlie Liberty Loail i< 
beįng floated amoiig tlie Lith- 
uanians! '

Have you joined tlie Litli- 
uaiiinns in t bis nork for free- 
dom, justice and liuiiianity ?

Jhive you purchascd a Litli- 
uanian Liberty lxmn Boud ? 
There is a Litliuauiaii Liberty 
Lomi ('oiiiniittce in your vici- 
nity, vvhcre you can ohtain all 
the infornmtion desired, or 
vou may address:
The Lithuani&n ^įssion,

257 VV. 71 st Street,
Ne\v York. Gi t v.

SPECIJALISTAI LANKYS 
DŽIOVININKŲ LIG0 

NlJff’-S.

PRANEŠIMAS

Lietuvos Vyčių Nevv Yorko 
ir Nevv Jeisey Apskričio su
sirinkimus bus Sausio 31) d., 
1921 m., 2-rų vai. |wi pietų, 
Lietuvių - svetainėje, 180 Nevv 
York Avė., Nevvark, N. J. At
stovai teiksis laiku ir gausin
gai dalyvauti šiame svarbia 
me Apskričio susirinkime. 
Bus renkama valdyba; ir ne
pamirškite i nešimų dėl apskri
čio. Taip-gi laikas bu,f apkal
bėti ateinančios vasaros vei
kimas.

Apskričio pirmininkas,
J. V. žerolis.

(Pridusta Iš Am. Raini Kryžiaus)

Washington. (lydytojus (.e 
iioroltis II. S. J'urmiiig, Suvie
nytų Valstijų Viešosios Svei
katos Patarnavimo Vedėjas, 
yra pa: irįžęs. kad kiekvienus 
iš dubaitiniij 15,000 džiovi 
ninku, kurie randasi Viešosios 
Sveikatos ligoninėse, butų 
k netinkamiausiai prižiiiroinas 
ir jiems suteikta geriausias 
pataina vimas kaip galint. 
Idant tas Imtų išpildyta ir tin 
kainui atlikta, jisai pakvietė 
žyiuiiuisiiis ūdytoju Suvie 
nylose Valstijose, md iii ineiii.' 
nieko bendra su V’iešosios 
Sveikatos {.‘taigomis, idant 
jie laukėdami -iu«’>» d.,io\i-

ninkus ne tik kų pagelbų jiems 
suteiktų, bet ir rastų progų 
patiems lavinties patyrime.

Tūlas Dr. David Lyman iš 
\Y ullingford, ,Conn„ Vlctor 
Cullen Maryland, Valstijos ir 
Dr. Martin E. Sloan iš Tovv- 
son, Md., paskirti rytinėse 
valstijose. Dr. George Paliuer, 
Springfield Ohio, vidurinėse 
valstijose, ir Dr. Henry lloag- 
land ir keletas kilų pasižymė
jusių gydytojų pietinėse vals
tijose. Kiekvienas gydytojas 
per dvi savuiti užsiims tuja 
užduotim.

POZOS REIKALINGUMAS.

(Prisiųsta iš Am. Rauti. Kryžiaus)

Viųjįas iš pirmutinių ir 
svarbiausių sveikatos nurody
mų, tai graži žmogaus poza 
stovint, sėdint ar einant.
> Ant nelaimės daugelis žmo
nių visai Į tai neatkreipia do
mės ir daugelis, ypatingai vai
kai, lai susikūprinę, tai persi- 
lošę sau bestovinėja ar net ii' 
vaikšto.

■Pirmoj vietoj yra labui ne
gražu ir negerai, nes tai labai 
kenkia sveikatai. Daug trukdo 
vidurių dirbimui, trukdo krau
jo vaikščiojimų ir neduoda 
progos plaučiams išsiskėsti. 
Žodžiu, visos k lino dalys ne
gali dirbti, "kaip joms privalo, 
todėl ir būva vidurių suirimas. 
Daugelyje atsitikimų kūno su

irimuose ar nesmagumuose ^ra
elhsti.zi poza (tarpę getus

Nuositabu, kuomet visi gėri
si kr stengiasi turėti gražių iš
vaizdų, bet. daugelis nesupran
ta, kad žmogaus išvaizda pri
klauso (langiaus nuo p'aties 
žmogau- , negu nuo jo apnsla- 
lo.

Net ir tie, kurie yra daugiau 
prasilavinę ir užima geresnes 
vietas, būva įsitikimų, kad 
sėdt sau susikūprinę, jmna- 
šiai į kamuolį, ofisuose, arba 
\algaint prie stalo.

/

IŠ LIETUVOS.
(Pradžia ant 2 pusi.)

kur ir teko susiremti. Mažo 
mis pajiegomis išvaikėme Len
kus Į miškus. Čia musų žuvo 
J šauliui. Lenkų 7 ir 2 ark 
liai. V’ėliaus pribuvus musų 
kiiruoinenei, daug jų suomėm, 
bet daug paspruko į savuosius. 
Dar vis laikome sargybų ir |M-r 
naktis iienii(‘game. Lenkai tik 
dnugiausia dabar mus vargina 
vėdami musų dvarponių. Bet 
gal kada apsivalysime ir nuo 
to.

Apie Lietuvos įiolitikų ir 
fronto žinias manau jums yra 
gerai žinoma. Tik kiek matau, 
kad Am. Lietuvių, spauda 
šo apie niinisterių permainas 
Pus miH kol kas to negirdėt.

Jaunimas čia dabar nieko 
svarbaus neveikia, nes nėr ku- 
da. Visi įtempę jiegns į kovų 
už nepriklausomybę. Jauni vy
rai visi mobilizuojami: nuo 19 
iki 26-tii metų. Likusieji eina: 
kas Jiiiosnorirtis, kas į šaulių 
bulius ir taip visi užimti dur 
bais.

Olas dar iki Šiol labui gru
žlį-. Iš ,-yk pu-irodė ankstyvi 
žienui. Spalio 28 d. buvo už
šalę ii sniego pasnigo, kad ga
limu buvo rogėmis važiuoti. 
Bet už sa\iiitės laiko vėl at 
šilo ir iki šiol dar gyvuliui 
galiose ir laukus žmonės aria.

J. Gadeikis

Teisiai. (2 X11 20). šiandien 
’elšiuoc .via arklių mohiliza 

cija vist Telšių valsčiaus. 
Žmonės nonai vedė savo ark 
liūs..Priimta keliolika arklių. 
I g arklM moka kainų

Jau išseno Telšiuose gyvuo
ju Šv. Vincento labdarių drau
gija, kuri turi beturčiams vai
kams prieglaudų. Vaikai visi 
lanko mokyklų.

Šįmet norėta įsteigti prie
glaudoj savų mokyklų, bet Tel
šių Švietimo ir Kultūros Komi
sija nepaskyrė mokytojaus. 
Dėlto darbas liko sutrukdytas.

Vaikų dabar yra apie 60.
Telšių apskrities taryba šių 

prieglaudų palaiko ir šelpia. 
1920 metams davė pašelpos ar
ti 100,(XX) auks., o 1921 me
tams mario duoti arti 400,000 
auksinų.

Telšių Gynimo Komitetas 
sulaikė miškų kirtimų ties 
Plunge, nes savininkas miško 
parduodams neprisilaikė Mi
nisterijos duotų sųlygų.

P. S.

PASKUTINIS SUDIEV!

Brangus draugai!
Gyvenamas daugiau negu 

trylikų metų, nekartų teko su
sidurti su jomis, idėjos drau
gai. Todėl tikiu, kad, kaipo 
žmogus,- neišvengiau labiau ar 
mažiau kai-kurio neįžeidęs. 
Todėl dabar, apleisdamas Wa- 
-hingtono žemę, atsiprašau vi
sų, podraug prašau ir toliau 
pasilikti bendraminčiais drau
gais. Nors toli busiu nuo tam
stų, bet mintyse visada busiu 
>u jumis.

Sudiev ir jums, augimo 
draugai. Staiga pasiruošęs 
grįžti mylimon tėvynėn, iš

galėjau jūsų atlankyti ir atsi
sveikinti. Tat ligi pasimatymo 
laisvoje Lietuvoje.

Matas Mažeika. 
Montreal, Canada.

REIKALINGAS tuojaus at
sakantis Vargoninkas. Alga 
$75.00 Ir ineigos. Atsišaukti 
pas

Kun. E. V. Grikis 
396 Church Street 

New Britain, Conn.

PAIEŠKOJIMAI

U.S.MAI Į-saasssl
19-ta Vasario ir Balandžio 6, 1921

New Yorko be jokių uuiiiiynui tiesiai j

BREMEN ir DANZIG
S. S. “SUSQUEHANNA"

Ątbiftuuklte pu V. H. MAll< STEA51SHIP CtJMPANY, luc.
U. (HiAI SSENI, S A t.'o.1 Generalial Pasu/.h-rinlal AgvutMl 

liai M. Ijt Stille SI., CliicBiro, III. Tcl. Krankliu 4130 
Ereight Skyrius 120 Broudway New York City I

DIDELIS BARGENAS .
rLLINOJAUS FARMOS

Smakru farma prie put miesto 
ir gero kelio, žeme lygi, upelis bė
ga per ganikla. Miškas ir gružus 
sodnas, 7 kambariu namas su 
skiepu didele barne 60 tonu cel- 
lar, vištininkas, kiaulininkas, svir
nas guradžiils ir sande mašinoms, 
“smoke house’’ ir kiti budinkai, 3 
arkliai, 8 karves, 1 jautis, 150 viš
tų, 4 žąsis, 4 kalakutai, 2 vaistines 
kiaulės, 300 bušelių avižų, 200 bu
šeliai komu, 25 toniai šieno, ru
giu, kviečiu ir vulviu dėl žiemos' ir 
visos mašinos reikalingos dėl far- 
nios. Šita farma turi būti parduo
ta arba išmainyta į trumpa laika 
iš priežasties ligos. Kaina $13,500, 
įmokėti reikia puse, o likusius ant 
5 metu ant 6%, pasiskubinkite nes 
tai gera farma ir atsišaukite pas 
savininką

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

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

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

90 akrų farma, 70 akrų dirba
mos, 20 ganiklos, su mišku, juodže
mis, žvyras su moliu maišytas, 
3^ mylios nuo miesto, geri budin- 
kais ir didele barne. Kaina $6500 
puse reikia įmokėti, o kitus ant iš- 
mokesčio.

Dr. I. L MAKARASJ
Uetuvys Gydytojau ir 
Ofisas 10900 Ko. Mlchlgu Al 
Vai. 10 iki 12 ryte; 1 Iki 4f

plet, (:30 iki 8:10 rak 
Reaidenclja: 10538 Perrr

Tel. Pullman I4S

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAK1S
ADVUHL1TA8 

Ofisas vidurmlestyj
AlSKOClATIOM BLOG. 

19^So. La Kalte St.
i Valandos: 9 ryto iki 5 po 

Punedėliais iki 8
Nedėliomis ofisas uždari

Tel. Drovar

Dir. C. Z. Vežei)
LIETUVIS DENTISTASl 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9
Seredomls nuo 4 lig 9 
4712 SO. ASHLAND AI

arti 47-toa Gatvės

♦*'• ■ - ■ ■ ■ "9P ■ ■■
Phone Seeley 7439

DR. I. M. FEINB1
Gydo specialiai visokias 

moterų lytiškas llf
2401 Maillson St., k«mpa^| 

tern Avė., Cblcogp.
Valandos: 2—4* po plet: 7—i

A. PETRATI8 S. FA

A. PETRATIS & 
Mortgage Bank

REAL ESTATK—DTKl
Enropean American 

Siunčia Pinigus,
Lalvokortes 

MOTARIJrSAM
SOS W. S '.

Tc'f<ptiiire Roukt.

I‘aieškau savo seseres mergaitės 
Alenos Dzlkunskiutėn I’levogalių 
kainu, Punilos parapijos Tranų pa
vieto. Vilniaus gubernijos uš pali
kau ja mato. Lietuvoje. Dabar girdė
jau kad ji Amerikoje, meldžiu jos 
pačios ar kas žinote pranešti už ką 
busiu labai dėkingas.

Morta Masuloniutė 
I22K V kiury Nlr. Waukegan. 111.

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

GOakrų farma, geri budinkai, so
dnas geros tvoros, 45 akrai dirba
mos žemes, ir miškas, parsiduoda 
su mašinos ir gyvuliais, šienas gim
dai, upelis bėga per ganikla, 2 
mylios nuo miesto kaina $5000, j- 
piokėti reikia $3000 o kitus ant 
lengvu išmokėjimu, parsiduoda iš 
prįežasties senatvės, nepraleiskite 
šito bargeno.

Telefonas Boulevard 9199

DR. C. KASEI
DENTISTAS

3331 South Halste<l 
Valandos: 9—12 A. Mį

1—6; 7—8 P.

Paleškau Antano Zairio kuris su- 
griža iš ErunciJOM ir per nektirl lai
ka gyveno ChicugoJ, tūrių labai svar
bių poperių iš Washlngtono dėl jo. 
Talpglpaleškau Antano Petraičio iš 
Salnorlų, Kropiu Valsčiaus. Malonė
kite duoti žinia. ,

Kasparui Norkevlčut 
7I» N. Tfemont St. Kewapee. III.

ANT PARDAVIMO.

AMT PARDAVIMO.
Kiivtnlnkaą išsikraustė , New Yor- 

kų. parduos properte už puse kainos 
kiek kainuotų dabar pastatyt. Gerai 
pubuduvolas 3 augšėių mūrinis na
mus su štorų Ir 5 pagyvenimais, ge
ram stovlj, randasi ant 83-ėlos arti 
l laistei! gatvės. J mokėt reikia 34.000 
likimus kaipo randa. Atsišaukite.
1413 Ko. 19 Avė, Cicero. III.

Parsiduoda minkštų gėrimų hianis, 
pirmos klusos, vienatine vietų, tame 
bloke. Priežastis pardavimo, savinin
kas turi kita blsnl. Atsltouklto.

724 W. Slst Ktrret

MEDAUS

peikeltaa ) naujų vietų. Kurie, no
rite užsisakyti pasninkams me
daus, kreipkitės šiuo adresu

Strygas & Miller
4342 So. M&ptavood Avė., 

Chicago, IR.
Medaus kaina 5 tvarų viedru- 

kat $1.95 tu finaiaotimu namus.

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

Viršminėtos fanuos yra dideli 
bargenai ir jeigu nori įgyti gera 
farma tai eonais tavo proarn. Pa
liauk k.k;. :;;.ve.i o .
farma ir busi bosu ant savęs. Del 
platesniu informacijų kreipkitės 
šiuo adresu:

FIRST NAT. REALTY CO. 
736 W. 35th St. Chicago, III

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

A REAL BARGAIN';

Z"
Self Reducing

- 3 60
♦

$noo5
GERIAUSI 
GORSETAI 
D1KT0MS 
MOTERIMS
LENGVI bet 

STIPRUS
•L4«h t si o lirai- ---------
tllrlfllnfca, nrlu- DIMIO M IKI

JK,t* Nfc-U’KIBl O-Ąti/jKnS: TAM LAiaiT
I*u«tn šimtukams.

! NMOHyciBmr-rAnioNignTnm

J. P. WAIT
LAWY

LIETUVIS ADV
Vakarais: 4300 H.

Tel. Yards
Dien. Konrn 5is—159 

n Tcl. ltandolirh

t;
M—

Tcl. Yards 6666
Dr. V. A. SZY

Lietuvis Gydytojos,
.L^useras.

1
 3203 8. Halsted St.
Valandos: 10—12 IS ry 
6—8 vakar* Ned. 10—:

10801 80. Mli
R«

VAlJtMtOH: S ryto 
(Tel. Pullman 342

Trletatim

Dr. P. P. ZA
Lietuvis Deni

S. D. LACHA1
LIETUVY8 GRABO] 

ll'Ktarnsuju laldotuvtm kopiu 
■ kale melilllii atmAauktl, o 
lliualt. ulganėdlntl.
|2814 W. 28rd PI.

Tel. Ganai 211

|Tel. IlarriHon 6688
DR. L C. B0I

i 209 H. State Str. Ka
Valand : 1 Iki 4 po pl«t.|

! vai. Iki 12 dieną.
Lietuvis perkali)

Sered. -6 Iki 8 vnk. Ne

KAM KENTI
Kaiimalizmo, neuralgijos 
gėlimai greitai nustoja, jeig

PAIN-EXPEI
V«|,b,*.nkli.'„ir-a. S. V.V

Žiūrėk, k.i'l gautum ukij 
daugiau kaip 50 melų.

Kelk liauk, kuri tarei 
V«

R-
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CHICA.GOJE.
KOMA ČĮEPYTIES VIE
SIEMS ŽMONĖMS.

įauplės ima apsireikšti ir 
, Chicagoje.

PAŠAUTAS DARBINIS 
“SLUGGERIS.”

|Fasl Chicagoje kasdien su 
Rami nauji žmoiiė.-. >u-irgn- 
Lrji iiiiiplčinis. šiandie ton 
rgn jau kuli šimtai žmonių. 
L’bieagoje irgi apsireiškia ei
[unija. Čia -ergą keliolika 
iiių. ’ /
lesto sveikumo komisijo-
ps Dr. Holierlson pa-kel- 

lu iną \ isicm- darbda- 
kad jų visi darbininkai 

hitioliką dieni) buitį pa-
Syti.
iitaipgi gali Imi uždaryto?, 
pavietės, jei lasai jo Įsa
kas nebuitį išpildytas.
ist Chicagoje, kur pir- 
Iftia epidemija plačiai ap
lėkė, visi gyventojai bai- 
įii eiepyli nuo rauplių.

lenai epitlepiija plečiasi
Birius.

1*ikio pažymėli, kad raup- 
suserga Įvairaus .nm- 
žmonės.

I’olieittonas \\'iegnian vakar 
iš ryto pašovė langą plovėjų 
unijos tjnrbinį “sluggerj” (už
puoliką), .Samulį Zabaiteik, 
kurs buvo apmnšęs porą dar
bininku ir taikėsi jau prie Irę 
.. 4eio.

I ŽĮitiolikas, pamalęs pobe- 
nioiią, pasileido bėgli. Bei kul
ka pasirodė greitesnė.

SUIMTA TRYS VAGILIAI.

Policija suėmė (ris vagišius, 
kurie buvo įsikraustė miesto 
majoro Tltompsoiin namu ru
siu. 32(141 Slieridnn romi.

ATMESTA VIRŠUTINIŲ GE*. 
LEŽINKELIŲ PETICIJA.

niekam šokti tuo? negražius, 
tiesiog b jauuis, šokius, Ku
riais užsikrėtęs yra visas Chi- 
eagos jaunimus. Vietoje ne
gražią One Step. Fox Trot 
šokti lietuviškus ir kitus gra
žus šokius.

Šis užmanymas kvlo iš 
gerk klebono kini, Krušo. 
Jam pritarė visi choro narini. 
Leistina, kad tn pavyzdį imtu 
ir kitą Chicagos'koloniją Lie
tuviu jaunimas.

Valdyba pasiliko beveik 
tą pati, kuri* buvo praeitais 
metais. Tai ženklas, kad se
noji valdyba mokėjo tvarkyti 
draugijos reikalus. Pirminiu- 
k u choru yra p. Sabonis, pa
dėjėju p. Ramanauskas, nuta
rimą raštininkė p-lė M. L. Gu- 
rinskaitė, finansų rašt. p-lė F. 
Jovaišaitė, ižd. J. Ramanaus
kas (naujas), iždo. globėjas 
Pocius.

Valdybai linkėtina geru pa
sekmių. Clevelandietis.

Malonu pažymėti, kad be
rods nei viena West Sidės 
draugija neatsiliks nesudėjus 
Lietuvai stambesnės sumos au
kų.

Aukotojai ai leis ujį, nepas- 
kelbimą vardą, mes surašąs, 
kuris'buvo man priduotas, bu
vo neįskaitomas.

P. ^Cibulskis.

[MA .UŽDARYTI KE 
TRIS BRAVARUS.

Įjeralio prokur.oro ^nsis- 
M i<k lieka u 1*1* vakar feib* 
teisėjui kandis imlavė

Įją, kaliąja reikalaujama 
[vii keluris bravūras Cbi- 
|e. Policijoje pareiškia- 
kad tie bravarai dirbą a- 

[m 4 niioš. alkoholio.
Iie bravarai yra: Primali- 
UUets Co., I Trileri States 

mg Co., Standards Pro 
I laiiiniomCo. ir B r.

(DALAI SUNAIKINO 
1US NAMINIUS DAIK

TUS.

V
vakarą \Yilliam K. I In

di savo šeimyna pa
51 (!0 So. Purk avė., 

riiine atrado baisią 
Rakandai sudaužyti, 
limo sieną ntimesli. 
ližių siidraskyla.

,:i Salio sii.-itlaužė
Iriu. Pa\ojingai <su- 
žmonės.

Toji ten lokiu pal m* 
irmutinė buvo buvus 
Pimties dieni).
|a pradėjo tardymus 

surasti priežastį.

Viršutiniu geležinkeliu kom
panija Chicagoje šiandie nuo 
žmonių už važinėjimą imu po 
Ule. .Kompanija tuo* nepasi
tenkino. Reikalavo daugiau.

Tuo tikslu buvo padavusi 
policiją valstijos visuomenės 
naudos komisijai. Bei šita at
metė kompanijos reikalavimą.

Iš BRIDGEPORTO.

Parėdė, kad 10c. 
neapribiiotain lai!

PARVEŽTA 10 KAREIVIŲ 
LAVONŲ.

Vakar Cliieagon .i a Prancū
zijos parvežta 10 karei vii) la
vonu, žuvusiu hm karo melu.

MIRĖ IGNAS STANKUS

Sausio 5 d. Šv. Bernardo li- 
gonhiity po operacijos mirė 
Ignas Stankus, vyrišku drabu
žių, Kos-lanrie, krautuvės snv. 

i.if pasižymėjęs veikėjas kntidi- 
1 kiškoje tautinėje dirvoje. Ve
lionis gimė Liepos 31 d., ISS4 
iii. Paliko žmoną ir penketą 
vaikučiu.

Laidotuvės bus pirmadieny. 
Sausio 9 d. Pamaldos bus Visą 
Šventų bažnyčioje, iš kurios 
kūnas bus nulydėtas į šv.’Ka
zimiero kilpines. Rep. >

i

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

Iš BRIDGEPORTO.

ĮSAS KRITIKUOJA
[AUSIĄ ŠALIES 
'EISMĄ.

Sekmadienį, Sausio 2 d., 
1921 m., “Kanklių” clioras 
prie Šv. Jurgio parapijos laikė 
metinį susirinkimą. Ne pro ša
lį Ims paminėti keletas svar
besnių nutarimą, kurie palie
čia Pliicagos Lietuvių

Si m. Daukanto dr-ja turėjo 
priešmetinį susirinkimą Gruo
džio 5 d.. Mark Wbite svel. 
Komitetas išdavė raportą, 
kad nupirko lotus svetainei 
statyti. Taip-gi nutarta už 
$1000.00 pirkti svetainės šėrų. 
Valdybon 1921 m. inėjo: pirm. 
— S. Jonulis, vice-pirnt. — J. 
Loeaitis, prot. rašt. — Kenu- 
tis, fin. Rišt. — A. Kasparas, 
ižd. — S. F. Maitinkis, ižd. 
globėjai: K. Bemeveskis, A. 
Kaulakis, A.* Krikščiūnas, 
marš. J. Jakubauskas, kny
giai: W. Stonkus ir F. Valan
čius. Paskiri prisiminta tėvy
nės, padėtis ir nutarta parinkti 
aukų. Surinkta $100.72. ,

Aukojo: J. Basevičia ir Pe
trauskas po $3.00. Po $2.00: 
Al. Rulevičia, J. Palilionis, A. 
Buuaris, J. Budrikes, M. Miš
kinis, A. Bagdonas. Po $1.00: 
T. Jonulis, P. Kenutis, Y. 
Jankauskas, K. Vičas, S. Mar- 
tinkmOJ. Radavičia, P. Jo
naitis, Al'. Tanuilunas. K. l)a- 
mereekis. K. Dareškevičia, P. 
l’rbonavičia, K. Vaičunas, Dr. 
S. Naikelis. A. Radauskas, J. 
L. ‘ailis, J. Jakubauskas, S. 
\’ii skus, R. Eimėtt, J. Bace
vičių, A. Petraitis, L. Švobo, 
K. Jonikas, T. PetroSus, J. 
Petraitis, AI. J. Paul, P. Mar
kūnas. P. Adomaitis, E. Se- 
bestijonas, P. Juozaitis, J. 
Petkus, fl. Šimkus, M. Žido
nis, J. Balkus, A. Kinderis, 
Leškevičia, J. Pranckevičia. 
P. Mačiulis, S. Ignatnvičia, A. 
Vaitekonis, D. Palitnitis, Jul. 
Budnikas, A. Sotbnekis, P. 
Kuneius, A. Karpavičia, J. 

pinui-. Jasaitis, tg. Praninskas, J. 
lYilinnas, A. Grigaliūnas, J.

IŠ WEST SIDES.
Draugija D. L. K. Keistumo 

laikė priešmetinį susirinkimą. 
Nutarė nupirkti Liet. Lais
vės Paskolos boną už $l(M).00. 
Taip-gi padaryta liuosa rink
liava “Geležiniam Vilkui.” 
Surinkta $20.05 ir pasiųsta 
Lietuvos Gynimo Komitetui 
per Lietuvos Misiją.

Aukojo:
M. Palionis $2.00.
Po $1.00: K. Marcinkevi

čius, R. Bubilis, J. Norvai
šas, M. Jakubka, Z. Širvila, A. 
Aleliunas, J. Urbikas, O. Zala- 
toris, A. Kiršienė, P.šmitas, S. 
Milkintas, F. l^elpšas, A. šau
tis, J. Liaugaudas, A. Krau
jelis, Z. Kūkalis, K. Jucius, J. 
Ruby ir O. Rekauskienė.

Smulkiais $5.05. B. L.

PRANEŠIMAI.
FEDERACIJOS METINIS 

SUSIRINKIMAS.

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

PRANEŠIMAS L. V. APS 
KRI6I0 CHORISTAMS.

Kviečiame visus choristus kuo- 
sknitlingiausia suvažiuoti į sekantį 
praktiką, kuri bus penkt.. Sausio 
7 d., §. m., Mark \Vhite, Square 
parko sveti, lygiai 8 vai. vak.

Visi nariai prašomi laiku suva
žiuoti, nes po praktikos bus žai
dimai. Choristai prašomi atsivesti 
ir naują narių. Valdyba.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP.

iną.
Tarpe kitko plačiai apknl-i Greblauskas, A. Stravinskas

GRAŽUS VAKARAS

KONCERTAS IR ŠOKIS
' ---------------- Itengiu —------- ---- .-

_•_____ AtR- Ki MOTERV SĄJUNGOS Imą KUOPA
NEDĖLIOJ. SAUSIO (JAN.) 9,1921 m. | Pradžia Punktualiai 7:30 vai. vakare, 

šv. Jurgio Parap. Salėje ' Įžanga tik 50c. ir 35c.
šis vaknrns bus tai nepupfaKta pramogų. KuiuĄ^tinę du!) Išpildys musų artistai pp. !,. ir K. Sa- 

iM.niai, ilulyvaiis taip-gi ilnornl dainininkai p-lė M. I. (iurlnskallė ir p. riutnanauskas ir kiti Taip-gi 
programa pap airius gabiausios Vienuolyno auklėtmi-s gražiais dialogais, monoliogais ir t. |. Kviečia- 
iw> Kerb. visuomene skaitlingai atsilankyti ir pasigrožėti nepuprtmtul gražiu vakar.diu. I‘o koncertui 
bus šokiai ir žaislai. Žodžiu sakant šį vakaras bus vienas iš gražiausių u- smagiausių, užtat laukiame 
daug svečių. įžanga pastebėtinai pigi. y Ktles-iamv visus 1-iiios kp. Sųjungietės. f

JOHN KUCHMSKAS
UETUVI8 ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty!
29 So. I.a Saite Street 

Kambarls 8t# Tel. Central 3684 
Valandos: 9 ryto Iki 1 po piet

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

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

nuo 7 Iki 9 vakare

DR. S. BIEŽIS.
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Tel. Canal 6222
Ree. SI 14 W. 42nd Street

Tel. McKlnley 4988

1

—'J

“ Tel. Canal 0222 A

• DR. C. K. CHERRYS >:
Lietnvis Dentistaa

{2201 We«t 22-nd & So. Lcavltt StsJ
Chicago.

9:30 A. M. to 12 N.v' 
1:00 P. M. to 8:00 P. M. X

i Pitone Cicero 596 3
DR. A. P. GURSKIS 1

I.IETDVIS DENTISTAS 
484" W. 14tli Street Cor. 4#ll» Avė.

Cicero, III. I
Vai. 9 ISrvto iki 9 vak. Išimant 
Nedėlios ir Seredas.

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
O f Ina. Ir Gyveninio virta

8252 South Halsted Street 
Ant viršaus Ilnlvrr.nl State Bank 

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

Nedėliomis nuo 10 Ikk 'j.
Telefoną. Tarti. (044*

Baltijos ĄmerikosLinija
j t lėtoj iis — Amerikos Unijų*

TIESIAI KE PERSĖKIME Iš NE\V YORK A | 

HAMBURGĄ Kaina 3 Klesą $125. Karės taks $5.00 
LIEPOJAU Kaina 3 Klesą $145. Karės taks $5.00 

“ESTONIA” buvęs “CZAR” išplaukia 1 Febr. 
“POLONIA” buv. “KURSK“ išplauk. 15 Febr.

Kreipkitės prie musų agentu jūsų mieste arba
K. KEMPE. General H’estem Passenger Agent 

120 Nortli l.a Šalie St.. Chicago. Illinois.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ/CEVERYKŲ 
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ

Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios 
mados $8.50 vertes už $6.yp. Turime 
pilna <‘ile moterų čevcryįjAj v 
imo $5.85 iki $14.00. \

VICTOR SHOE STORE
4719 S. Ashland Av^ Chicago

>n. Sausio 7. 
šalies teismas

|<>id darbininką n 
t) uniją nariai ne 
Lti bile kokios.fi r 

įsai boykota.- yru ly 
|<akiiavimiii prieš pro

baustinas.
Ikos Darbo Eedoraei 
plentas Salti. Gomper- 
įo nuosprendį kriti 
[ako, prie skaitlingi)
:ą priešą eilią pagll- 

Idedą- ir aueščinii ia-

Js tą nuosprendį pas 
įkalė Duplev Piinting

bėta rengiamoji operetę/*Ado 
mas ir J ieva”, kini bus per
statytu Šio mėnesio 10 d., še. 
Jurgio parapijinėj svetainėj.

Delei maži) nesusipratimą 
1ar|w ‘'Kanklių” choro ą- vie 
tinės 10 Vvčią kuopos, nu
tarta pakeisti operetės skelbi 
uią. kuris jiradėta skelbei Vy
čiu vardu. Dabar bus skelbia
ma “Kanklių” choro vardu. 
Gaila. k»<l pasitaiko tokie ne
susipratimai' tarpe imisą clio- 
ro ir \ *<ii) kuopos, <lvieja i 
dėjimą 4lrangijų.

.Minėta'operetė yra viena, iš 
'.'•eriiuisia vvkusiu Al. Perinus-

S. Setukas, A. Gudinckis, .J 
Aleysandravičin, A. Paplaus
kas, K. Žiiraitis, J. Bacievi- 
čia, Ig. Matolunas, L. Maukus. 
Kitos smulkiais. Pinigai pa
siųsti L. .Misijai, kad persius
iu"“ Geležiniam Vilkui”.

- 'T. Janulis.

Lahd. Sąjungos 4 kuopa laikys 
metinį susirinkimą Sausio 7 <1.. 
1921 m., Dievo Apveizdos parap. 
mokyklos kambary, 8:30 vai. va
kare.

Pageidaujama, kad nariai skait
lingai nusirinktų, nes yra svarsty
mui daug svarbių reikalų, likusių 
nuo priefimetinio susirinkimo. Ka
trie nariai da nėra užsimokėję mė
nesinių *už 1920 m., prašomi atei
ti ir užsimokėti. Ta maža duoklė 
didelę naudą atneš našlaičiams.

Dar kartą kviečiu visus narius 
Riisirinkiman.

Ed. M., wk4. raif^

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po nnm.

4729 So. Ashland Avenne 
Kpec-IJalistaa

DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ DIQŲ
Valandos nuo 10 Iki 12 lSrytft; nuo 

2 Iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8:86 
vakare. Nedėllomta 10 iki 1. 

Telefoną^ Drezel 288U
U

IŠ WE8T SIDE.

IŠ T0WN OF LAKE.

kn kuriniu, pirmą ž-yhį bus 
|>.. kuri k'iVnj.i p'ii ' i -Inluliiii scenoje Cbiengoje, vn 

uniją i' kuriui iii.i Llaiijnnl galiniu muzikui ir 
ikelbė bnykntą. Muši dainininkui p. K. Saboniui. Jis 
ykota- nebuvo pat- Im- ii -varbiansioje Ado-
ą pirmaeilis, bet aii- ino rolėje, ujo moteris Jievis 

’a> reiškia, katl .įi1 Pelnas skiriamas parnpijos
kitas firmas? kn 

reikalą su aiigščiau 
rž.mpa nija.

naudai. 
K ibis

lai savo
svarbus nutaiimas, 
vakaruose neduoti

Draugija Aušros Vartų šv. 
P. M. moterų ir merginų įren
gė šeiminiai vakarėlį Lietuvos 
gynimo naudai. Vakrėlis įvy
ko sekin., Gruodžio 19, Aušros 
Vartų parap. svet. Kalbėjo 
kun. Pr. Bueys ir Jonas Poš
ka. Neapseita ir be aukų.

Suaukota $101.00. '
Kelioms dienoms praėjus 

minėtos draugijos susirinkime 
paaiškėjo, kad, pridėjus vaka
ro pelną ir narių aukas, pasi
daro $250. kurie tuojau* pa
siųsti Lietuvos Misijai. Be to 
nupirkta L. honų už $50.00.

Šv. Cecilijos giesmininkų drau
gija laikys metinį susirinkimą 
penktadieny, Sausio 7 d.. 1921 m., 
bažnytinėj svjt^ 8:00 vai. vak.

Visi dainininkai kviečiami skait
lingai atsilankyti, nes turime pra
nešti daug svarbių reikalų. Keikės 
apkalbėti ir musų seimininis va
karėlis. Valdyba.

Šinomi pranešam, kad hietuvos 
Vyčių 4|Į»icagos Apskričio metinis 
susirinkimas jvvk# Sausio 9 d.. S. 
m., šv. Antano pnr. svet., Gieero, 
TU., lygini 2 vai, po pietų.

Visos kuopos atsiųskit atstovus 
j tą susirinkimą, nes yra svarsty
mui labai daug dalyku,

’aldyba.
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lIHJ VISUOMET TURĖK OMENUE

E Kad musų nauja krautuvj* prirrildyta puikiausių 
= auksiniu ij- deimantiniit^iedu. unksmių i* paauksuotų 
E laikrodėlių. laikrodžių, leneiugelių,* karolių 
E ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksiniu papuošalų.

Tinime gramat’onų rekordą, rožančių, 
kryželiu p- kitu religijūiių dalyku, ta
vom užtikrimmįp preke prieinama.

J..WENCKUS
Laikrodininkas

3327 SJo. Halsted St. Chicago. III. 
iiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiĮmiiiimmmiiiiiimmimiimimmiimiiiiiiiiiiii;

• MUZIKA
BEETHOVEiVO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metus..

Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.
Mokinama jm-irių muzikos Aukų. USslrufiyti galima blle kada.

3259 South Halsted Street Chicago, III.
Telefonas Boulevard 9244

s v. w7rJtkaŪŠkas""s
■ ADVOKATAS ■
_ ‘ Ofisas Didmiesty j: Bg 29 South La Šalie Street S
| KambarLs 324 g
| Telefonas: Central 03VO g

j Vakarais, 812 W. 33rd St. ■
■ Telefonas: Yartl* 4081 ■

Carter’s Little Liver Pilis
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
Mažu PlgulkaMažas Domus
Mažu Kalnu

CARTERS 
OITTLE llVER JKį,

Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems
Tikrus turi pusiraAyma-

PRKNEŠiitAS“
Dr. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojus ir Chirurgas 
-Perkelia ofisų j Peoplu Teatru 

1010 W. 47th Ht. Tel. Doul. 100 
Valandos: 1 Iki 8 po plotų. 6 Iki 8 

vak. Nedėl. 10 Iki 12 ryta.
Res. 2014 W. -ISrd Htreet.

Nuo ryto Iki plet.
Tol. MeKInley 203

%

DR. G. M. 6LASER
Praktikuoja 2» metai 

OflsAs 3140 Ho. Morgan Ht, 
Kertė 32-ro Ht., Chleago. III.

8PECIJAI.TRTA8 
MoterlAkų, VvrlAkų, taipgi chro

niškų Algų.
OFISO VAIJtNDOS: Nuo 10 ryto 
Iki 8 po pietų, nuo 0 Iki 8 valan
dą vakar*.
Nedėliomis nuo • Iki 1 po pl*t. 

Telefonas Yards 087

Krnuja* iii-turlntl- Grlrllni 
)m |irh‘Zuwl Imi Ut.tUk ii-Iii 
veidu. I *

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU

LIBERTY BONDSUS
Jeigu Jus turite Litterty Bondsus ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, tai p*hięašykite 
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu

Baltic States Devetopment Corporation
■ 35 South Dearborn S t r., Chicago, Illinois.

ENGLA.ND]
WIT-EOGC

Sold evciyrvhetn by furnitūra dcators 
ana dapnrtmenf (dores -

Km;i amix.ii spmino i«.d co.
How VjvU Hauoklvn - f hlCA^a

Z

Ilnlvrr.nl
kokios.fi



