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Prancūzija Pasirengusi -v NĘ&4 VILTIES >'APSAU-
SIOTI" SUV. VALSTIJAS. 

Okupuoti Ruhr Apskriti 
— : — > \ 

Ten Streikuoja 35,000 Vokiečių 
Anglekasių 

STREIKAS PAKELTAS UŽ 
PALEIDIMĄ BAVARIJOS 

MILICIJOS. 

Darbininkai reikalauja nacijo 
nali^uoti kasyklas . 

Washington, Kaulio 9. -
Prancūzijos vyriausybe m r 
savo ambasadą ėia neforma
liai pranešė Suv. VaTktijų vy
riausybei, kad Prancūzija kas 
momentai pasiruošusi okupuo
ti Vokietijos Pulir sritį. Tas 
norima padai del, kad 
Vokietija ats pilnai išsi-
ginkluoti. 

Suv. Valstijų vvriausvbė 
tame klausime atvirai neišrei
škia savo nuomonės. Tr todėl 
jos atsinešimas i tai nežino
mas. % 

Teėiau kai-kurie valdinin-
kai nuomoniauja, jog toksai 

legatu; Husemann amerikoniš
kam korespondentui sakė: ; 

* * Anglekasiai streikininkai 
stovi Prancūzijos pusėje, kad 
Vokietijos vyriausybė tuojaus 
pasidarbuotų paleisti -Ba varl
ini I ir i ją. -
"S t re ik in inka i nusistatę nuo 

Bavarijos atkirs t i siunčiamas 
ten ang l i s / kol nebus išpildy
tas reikalą vintas. Mes tai pa
daryt i galime, nes mūsų pu
sėje stovi geležinkelių, pastos 
ir telegrafu darbininkai. 

" B e to klausimo vra da r 
kitu du streikininkų nusista
tymu prieš vyriausybe. Vienas 

\ • 

Taip sako prohibicijos komi
sijonierius Kramer. 

— 
v 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 

Washio£ton, Sausio 8 .— 
Suv.. Valstijos nekuomet ne-
bus pilnai " s a u s o j , pareiš
kė \ vaka r svaigai ų pri bi bici jos 
komisijonierius Kramer , kal
bėdamas probibicijos klausi
mu. 

Šaly sentimentas nuolat sti
prėja už prolfibieiją, sakė jis, 
bet prakt ikal iai* pilnoji pro-
hibicija cia įvyks po dabart i 
nės žmonių gentkartės , kur i 
perdaug susipažinusi su svai
galais. 

N E V f&RK. — Cnt pasako-
jama, kad Airijos prezidentas kdė 
Valerą nekeliauti Airijon panau
dojęs du laivu ir jūrinį lėktuvą. 
Airijos paĮvrašeius jis buvo pasie
kęs Graodžio 29 d: 

I 
— 

RUSAI MAŽAI TURI PRE 
KIŲ. , 

Taip tvirtina prof. Miliukovas 

BERLYNAS. — čionai gali pa
kilti generalis darbininkų->8tre1kas 
del to, kad miesto taryboh išnau-
jo priimti keli komunistu vadai. 

-
2 

PARYŽIUS. — Šiandie. Čionai 
susilanką Kerenskio pasekėjai ir 
visa eilė buvusių Rusijos durnos 
atstovų r Bus tariamasi, kokiuo bū
du iš Rusijos isVukyti bolševikus. 

Įvykint i pi ln^j^. probibieiją 
negalima. Nes visuomet susi
ras žmonių, dirbančių svaigu* 
lus savo namuose. 

Kramer p r i l į s t a , kad di
desnė šalies dalis yra sausa. 
Geriausi probibicijai įvesti a-
gentai, komisijonieriaus nuo-

iŠ tų - tai maisto klausimas, įman
v

e' 7 .™ mV<*t\*ių N sektos 
kitas — kasyklų nac iona l i 
zavimas. 

Pinigai pavartoti kitkam. 

'*Spa mieste padarytu su
tarimu, talki . . .nkai Vokiečių 

Prancūzijos pasielgimas var- Pristatytų anglių tonui moka 
gini butų jai naudingas. T r k l ; i marke* auksu ($1.25). Tie 
pabloginti) visų padėtį. 

Berlynas, Vokietija, Sausio 
8. — Vokietijos vyriausybė 
vra uždraudusi skelbti faktą, 
kad Rubr srities anglekasyk-
lose streikuoja 35,000 darbi
ninkų. Tasai streikas reiškia 
darbininku ul t imatumą vyriau 
sybei, kad ši ta paklausytu 
talkininkų reikalavimo ir pa-

už anglis "gauti pinigai turi 
birt pavar to t i išimtinai vienų 
anglekasių ir jų šeimynų nau
dai . x* 

" T e r i a u andai Vokietijos 
iždo fninisteris Simons pas
kelbė pareiškimų, jog gauna
mi už anglis p in iga i didumo
je pavartojami kitiems tiks
lams. \ 

"Todė l Rubr srities angle* 
kasiai kenčia vargą ir skur-

pryčeriai . 

REAKCIJOS APSIREIŠKI 
MAI. 

v 

< LONDONAS. — Anglijos dirb
tuvės uždarytos del atpigimo pi
nigų. Šiandie šiai grūmoja naujh 
nelaime —̂ tai nepaprastas per-

NashviUe, Tenn., Sausio 8. 
— Valstijos senatan paduoda
mas įstatymui projektas, ku
riuo norima visoj valstijoj se
kmadieniais uždraust i važinė
ti t raukiniais , spausdinti laik
raščius ir ką-nors parduot i ar
ba pirkt i . 

leistu Bavarijos ir Prus i io-
... ;. ... . . XT •' ida Kadmiai PmnPiiyiiA ,,-> ka<* Airijos respublikos prezi-

pilietme milicija. Nes tas, a - l u ^ ^ ^ ' " " K 1 n a n c u z i j a u/r - *~~ *- r 
not streikininkų, priešinasi anglekasių* stoja, anglekasiai 
Versailleso taikos sutarčiai . , P r a n c u z i ^ i atsimoka streiku, 

gelbėdami jai išreikalauti iš Spauda nei žodžio. 

Vokiečių spauda apie 
streiką nemini nei žodžio. 

Vokietijos paleisti pilietine 
mliciją. j-ta 

A " j Nacijonali^avimo kalusimas. 
pie streikų Rubr srities ang-j 
lekasvklose čia pa t i r ta tik a t - ! K a s y k b i naci jonai i žavimo 
vykus anglekasių delegatams, p l a u s i m a s t taippat^ didžiai 
kurie prisiųsti tart ies su v j į< . B V a r b l 1 8 darbininkams, sakė 

DE VALERĄ KVIEČIAMAS 
PREMJERO KONFEREN

C I J O J -

virsią anglių produljeijos. 
- • Į , 

LONDONAS: Anglijos mieste 
Norwich tuVstaneiai bedarbių žmo 
nių, priverkia miestą juos. maitin
ti. Sako, juk miestas privalo rū
pint ies savais vargdieniais. . ' 

———— , _ _ _ 

_WASHINGTON. — Kalbama 
apie sumanymą deportuoti Airi
jon de Valeros seKretorjų Boland. 
kurs Amerilroj būdama* Nviešai 

čiai Anglijai. Nes pradėjus linijos, stengiasi savo intakų 
prekybų, tuojaus Angijoje at- i r sgal ių vykdinti bent ligi se-
sirastų visokie bolševikiniai a-
gentai i r ukonsulini." J i e čia 
butų siunčiami ne kitokiais 
reikalais, iTai-p tik propagan
dai. 

grūmojąs Anglams. 

Ungarija .veikiai pradėsianti tai 
kos tarybas su -sovietine Rusija 

UŽDARYTOS 28 BANKOS 

Londonas, Sausio 10. — 
Žinomas Rusų prof. Paulius 
Miliukovas, kuršy kftuoinet 
Kerenskio kabinete buvo už-
rubežiniiĮ ivikaHų ministeriu, 
gyvena Ix)n<įone. Čia jis vado
vauja priešbolsyGvikiniams Ru
sams. J i s sako: ^ 

Iš -Rusijos šiandie nieko" ne
galima gauti , kaip tik sėme
nų ir rųstų. I r šitų daiktų ne-
perdaugiausia. 

Mliukovas stebisi, k a i p k a i -
kurios Anglijos firmos guli 
r imtai atsinešti i sumanomų 
prekybų su Rusija, jei taršalis 
šiandie yra plikutėlė. 

Miliukovas tvirt ina, Kad 
pra<lėta prekyba su Rusija rei^ 
kštų patvir t inimų bolševiku 
valdžios, "už kurią Kusijos gy
ventojai nebalsavę ir j ier inkę. 

Toliaus butų * pavpjaus pa-

Lenkų Teroras Lietuvoje 
Savinasi neutralę zoną. 

Suvalkų tarybose — rašo 
'Kauno laikraštis Lietuva — 
buvo nustatyta , Tautų Sąjun
gos kontrolės komisijai pa-
siųlus / kiad l^enkų ir Lietuvos 
learuomenė pasitraukti} nuo 
Curlono linijos po 6 kilomet--
rus, palikdamos nentralinę zo
nų, kur negali būti nei Lenkų, 
nei Lietuvių ginkluotos pajė
gos. 

/ • ^ 
Tuo midit Punsko srities gy

ventojai turėtų but laisvi nuo 
Lenkų okupacijos. 

Apie ki tas iteises, Suvalkų 
'tarybonfis 'Lenkams suteiktas 
Lietuvių gyvenamon neutra-
linėj zonoj kol-kas viešai nie
kam nieko nėra žinoma.-

Tečiau Lenku * • Drangnacl i 
L i t auen^ Lietuvos rytuose 
virtęs Zeligowskio ofera ir Su
valkuos sulaikomas Curzono 

_. v 
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PASKELBTI PLENAI VA 
ŽINĖTI GATVEKARIAIS 

— Yra £n,ių, kad U 2 fyf. 

majoro Cbicffjcos miesto 
Tbompgono paskir ta komisija 
})agaliaus paskelbė padarytus 
pienus, kokiuo"'būdu Cbieagai 

nosios, perniai metų (1919) 
demarkacijos linijos. 

Nori įvesti savąja tvarką. 

Formaliai negalėdami neut-
ralinėj zonoj laikyti didesnių 
karo pajėgų i r turėdami teisės 
laikyti t ik savo miliciją ligi 

r̂ 
Paskiausiomis dienomis tol 

kių Lenkų a tvykimą būti 
kasdien. Iyenkų atsiųsta milil 
cija taippat stengias vykdyj 
ti savo valdžios įsakymus, turi 
but, tuo tikslu, kad Lenkų kaj 
ruomenei <luoti galimybėsjkm 
daugiau apimti lietuviškų ka i | 
,nnt, kad galėtų išplėsti darioj 
mas rekvizicijas. Tad Lenki 
įvedama neu tralinė j zonoj ci-
vilė valdžia duoda - įsakyratį 
neutnalinės zonos - gyvento
jams, o Lenkų vadinamoji mi
licija rūpinas tuos įsakymus] 

Lenkai žud< 

Londonas, Sausio 8. — Vie
nas vietos laikraštis paskelbė, L&Kbankos. 

dentų de Valerų pakvietęs kon 
ferencijon Anglijos ministeriu' 
p irmininkas Lloyd Georgei 

ik 
BRANGUS ŠALIES VALDY

MAS. 

Bismarck, N. D., Sausio 8. 
— Nortb Dakota valstijoje 

t rumpu laikotarpiu uždarytos 

. 

PASKOLOS 
BONUS. 

\ 
_ i 

galima sugrųžintl važinėjimus, 
gatvek a ri a i s u ž 5c. 
į Pienai bus paduoti valstijos 
legislaturon. 

" r 
PIRKITE LIETUVOS Praeitoje paroje Cbicagos 

mieste pa vogta 20 automobi
lių.-

gias įvesti Lietuvių gyvena 
jnose, vietose savo administra
cijų, nori HLiefrtviams gyven
tojams primesti savo valdžių, 
apie kurią Lietuviai nei gir
dėti nenori. 

s. 
Tad paskiausiuoįu - metu 

žudo zmanes. 
y 

Lapkr. 19 d. atvyko du Len
kų karo apsaugos milicinin
kai suimti šaltyšių į vietą vosl 
keletą verstų nuo senos dė-| 
markacijos linijos. Šauliai ta i 
pastebėjo ir įvyko susišaudy
mas ir vienas Lenkas milici
ninkas nukautas . 

Rytojaus dieną žymesnė! 
Lenkų karuomenės dalis, S M 
kulkasvaidžiais ir kitais karai 
pabūklais, paskl ido, po arti
mus Punsko kaimus i r pradė-Į 
jo suiminėti visus vyrus, ki- | 
t i gi pagįry, netoli linijos, su
sišaudė su šauliais. A 

Lenkų vadas du suimtu vy-l 
senosios linijos, Lenkai sten- ru, Petrą Kraužlį ir Joną MdĮr 

rauską, nusprendė umąi m 
tardymo sušaudyti . Pranešei 
kunigui, kad aprūpintų juoduj 
prieš mirsiant . 

Bet šaudymas su šauliais 
nusitęsė bemaž ligi pietu^i] 
šis negirdėtas nusprendi! 

Lenkų valdžia jau keletą kar- nebuvo tuojau įvykdintas. 
Iii sušaukdinėjo Lietuvių ^a i - ' p i c pietus atvyko iš Suvalkų 

/ v-

VISA EUROPA SLENKAN 

riausvbe. 
Delegatai sako, kad vyriau

sybės pare iga kuoveikiaus pa-

Hussemann, 
t 

Vokietijos Fyriausybė, senai 
buvo pažadėjusi tą klausimų. 

klausyti Prancūzijos reikalą- P a< l u°t i ap ta r t i Reichstagui, 
vimo, kol d a r esama laiko. Ki- B e t ri&io] iasį nepadaryta . 
taipgi„ paminėta sritis bus o- I r ^ t u o žvilgsniu kalnaka-
kupuota i r Vokietija netek- *lV federacija, kuri skaito 8,-
sianti reikalingos kiekybės an-

Bijomasi Bavarijos atsiskyri
mo. 

500,000 narių, imsis visų ga
limų priemonių priverst i Ber
lyno vyriausybe naci jonai izub-
t i kasyklas. 

KOVA PRIEŠ "STATlf P U 
BLIC UTILITIES" KOMI 

SIJĄ. * 

Svarbiausioji kova vedama 
prieš Bavarijos pilietinę mili
cijų. Berlyno vyriausybė ne
turi drąsos Bavarijos reika^ 
lauti paliuosuoti miliciją. Nes Šitą piripadienį Illinois val-
Bavar i j a -de l to kar ta i s ga l i ! stij6s gubernatoriaus vietą už-
atsimesti nuo Vokietijos ir pa- i m a ^ naujas gubeniator ius 
siskelbti nepriklausoma. Šitas Small. Sakoma> jis savo inau-
į vykis, taigi, P rancūzu labai guracijjniame raš te t a rp kit-
])ageidaujamas. Bet jis <lidžiai 'ko pakeisiąs kovą ir prieš sta-
nepageid a ujamas pačių Vokie- te public utilities koritis. pasių 

VVashington. Sausio 8. — 
Suv. Valstijų valdymas Dėdei' 
Šamui perniai atsiėjo suvirs 
5 mili jardai. Gi 1919 metais 
— a r t i 12 milijardų dolierių. 

€ ŽUVO VIEŠBUČIO GAIŠ 

\ ' ' 
• f 

_ »M*N 

TI AMERIKON • 

Taip tvirtina immigracijos ko 
misįjonierius. 

. 

England, Ark. , sSausio 8. ^ 
Sudegė čia Royal viešbutis. .6 
žmonės žuvo liepsnose. Kele
tas pavojingai sužeista. 

2 M 0 T E R I Š K I Ž U V 0 
L GAISRE. 

cių. 
Tomis dienomis Berlvne lan-

lydamas a t šauk t i į s t a tym a tos 
komisijos palaikymui. . 

kėši ' Bavarijos ministėris pi r- J e i minėtas įs tatymas butų 
mininkas. Kx>nferavo jis su a tšauktas , galimas daiktas , 
vyriausybės nariais . Bet pa-! Chi<fagai sugryžtų i r vėl ni-
sekmės nežinomos. 

Streikininkų siekimai. 

Vienas i i streikininkų de 

kelis už važinėjimą gatveka-
riais 

Tos komisijos nariai pirma 
dieni atsistatydins. 

Traverse, City, Mich., Sau
sio 8. — Gaisras sunaikino 
penkių augštų namus. 2 mote
riški žuvo i r keletas žmonių 
sužeista. v 

Washington. s a u s i o "8. 
Aną dieną cia senato invmig-
racijiniam komitetui liudijo 
Ellis salos komisijonierius 
WaJHs. J i s -p^r^iškė, jog atei-
vija šion šalin didėja. Atro
do, kad visa nukentėjusi Eu-

ateivija varžoma vieneriems 
metams. Tasai bilius/ paduo
tas senatui. Senato komitetas 
daro išklausinėjimus. 

Bei iš yisako paiški, kad se
natas, turbūt , šitoje sesijoje 
netars savo galutino žodžio ši
tame klausime." Diduma senat

imi šaltyšius, kad stotų į jų 
raštines, padarė lietuviškų 
kaimų jaunimo sąrašus į l^en-
kų karuomeiic. 

Žodžiu, stengias visais bu
dais įs is t ipr int i , tose lietuvis-
koše vietoje. V .." . 

Lenku rekvizicijos. "• 

torių priešinasi suvaržyti atei- tc prieš Lenkų t v a r k o j įvedi-

Atmainos pilietybės įstaty
muose. * 

Žemesniojo kongreso ' buto 
ropav slenka Amerikos' link, imigracij iniam. komitetui pa-
norinti persikelti v šion šalin, duota bilius, kuriuo norima 
Sakė, kad tolįau laukiamas pataisyti gyvuojančius piliety-
kur-kas didesnis ateivių č i a % ė s įgijimo (natūraiizavimo) 
užplūdimas^je i prieš tai ne^ įgtafymiis. Norima tuos įsta-

TARDYMAI PAPIRKIMŲ 
KLAUSIMU. 

New York, Sausio 8. — Bu
vęs šitos valstijos gubernato
rius Wbitman veda tardymus 
susektų miesto administraci
joje papirkimų klausimu. 

bus pavartotos-jo)kios priemo
nės. 

Komisijonierius Willis ne
sakė, kad ateivija šion šalin 
butų ^ isa i sustabdyta. Tik nu
rodė, kad iš Eur'opos^ ištei^ 
džiami išeiviai butų su dides
niu atsidėjimu butų pat ikr i 
nami apie jų sveikumo padėtį. 

{Nes Europoje ^iandie siaučia 
įvairios ligos, kurios lengvai 
gali but perkialiamos Ameri
kon. Y ^ 

Senato atsinešimas. 

Imigracijos klausime senas 

Tuo ta rpu Lietuviai, neu t / 
ralinės* zonos gyventojai, no-
c©tų naudoties privilegijomis, 
priklausančiomis tos rūšies zo-
A>ms; i r grieižtai yra nusista-

keletas -augštesnin Lenkų vai-į 
d in inkų^ kur ie ėmėsi t a r d y t i 1 

nuteistuosius^miriop ir, nera-
] dę jokios kaltės, vieną jų Pet

rą Kraužlį, paleido, gi Joną 
Murauską, apkalt inę kaipo 
Lietuvių šnipą, kad išlieti sa
vo pagiežą už nukautą-žanda
rą, nuteisė miriop I r tuojaus 
sušaudė. 

tymus paflaryti aštresniais, y-
pa(r moterims. 

S a u juo ju projektu norima 
parėdyti , kad nepilietės mote
rys negalėtų naudoties savo 
naturalizuotų vyrų" teisėmis. 
Tokios moterys pačios tur i 
naturalrzuoties, norėdamos but 
pilietėmis. 

Ta ippa t norima padaryt i , 
kad pilietės moterys, ištekėju
sios už nepiliečių, neprarastų 
savo pilietybės teisių, išėmus 
atsit ikimus, kuomet jų vyrai 
svetimšaliai negali teisotai na-
turaližuotįes, a rba jei jos gy-

ORAS. —Gražus oras šiandie ir, htas gana šaltai atsineša. Že- ^venusios du metu savo vyrų 
turbūt, ryttfj; vidutinė tempera
tūra. 

""""X 

mą, toleruodami pas save lai
kinai Lenkų miliciją, anot 
Suvalkų ^sutarties. 

Lenkai tikis įveiksią Lietu
vius su savo milicija, kurios 
negalima' vadint tikrąja pras
me mįlicija, bet greičiau Len
kų karuomenės žvalgyba. Lie
tuvos pafrontėj. 

B e ž a d i n a m o s i o s nulicijos 
kasdien neutralinėj zonoj gau
siai- lankos Lenkų karuomenės 
ginkluotos sargybos ir ten da
ro įvairių rekvizrcijų^ima nuo 
žmonių reikalingą karuomenei 
maistą ir pašarą arkliams. Iš 
kai kurių artimesnių kaimų 
prie neutralinės zonos viską 
atėmė. Gyventojai skundžias 
badu ir gyvulių gaišimu del 
pašaro stokos. 

Lietuviai susišaudo su Len 
kais. 

Lenkai aršesni u i bolševikus. 
Po to žymesnė Lenkų karuo 

menės dalis, at l ikusi tą teroro 
darbą, išėjo^iš Punsko i r pa
liko porą dešimčių Lenkų ka
reivių, pavadintų milicinin
kais, nusivarydami su savimi 
keletą suimtų vyrų, į Suval-
kus, ypač Ju rg į Muriną 
Punsko, kurį vos" gyvą nuo 
sumušimo nusivežė. 

Nelaimingiems Punsko ir 
sSeinų srities Lietuviams gy
ventojams tenka vėl gyventi: j 
i r matyt i tokias valandas, ko
kių jie perniai patyrė Lenkų 
okupacijos valdžioj. 

mesnysis kongreso butas jau 
senai pravedė bil iy, ' kuriuo 

šalyse, a rba penkerius metus 
kitose kokiose šalyse. , 

\ . 
Gindami savo tur ią žmones 

susiformavę \ šaulių būrius 
dažnai susišaudo su Lenkų da
limis, atvykstančiomis į Lietu
vių kaimus' rekvizicijų. 

PLATINKITE <4©RĄUGĄ.M 

PINIGU KURSAS. 
Svetinių šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Sauaio J 
buvo tokia pagal Mercbants Lo-
-an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų sVarai 
Prancūzijos šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui marlžų 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių 

$3.65 
6.00 
3.52 
1.41 
1.41 
.17 

s 
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HUTU VIV KATALIKŲ DIEU RASTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldicnJua. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ m UŽSIENYJE: 

Metams • $8-00 
Pusei Metų 400 

•UV. VALST. 
Metams $6.00 
Pusei Metų 9.00 

Prenumerata mokosi Iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iiperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba įdedant niniirua J 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS*' PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley A ve., Ohicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

J o Augštoji Malonybė Chi-
eagos Arkivyskupas prie £v. 
Kryžiau* parapijos paskyrė 
jam įpėdinį jauną kun. Mar-' 
tinku, o kun. Mikšys sekma-
dienije 9 Sausio atsisveikina 
su Šv. Kryžiaus parapijie
čiais, kuriuos jis mylėjo ir ku
rie jį mylėjo. 

" D r a u g o ' ' skaitytojai ne
karta džiaugėsi gražiais kun. 
Mikšio straipsniais. Town of 
Lakieeiai džiaugėsi jo pamok
slais. 9 Sausio jis sako pamok- nuosavybę, arba mir 'o vaisia užbaigdamas asistento 1V. * " , , 1X , \ s . • , , dzią. Todėl bolševizmas pa-priedermes ir pradedamas nau 
ją visuomenės ^arbą. 

Mūsų redakcija tikisi, kad 
jis rinkdamas aukas Šv. Ka
zimiero vienuolynui neliąus 
rašinėjęs savo gražių straips
nelių. Iš savo pusės jam lin
kime kuogeriausio pasiseki
mo naujame darbe. 

Kun. D. Mikšys. 
Tarp pasižymėjusių Žemai

čių vyskupijos kunigų truju-
pąį prieš Rusų karą su Japo-

#jaais b u v o k u n . D o m i n y k a s 

Mikšysr Jis jau buvo rusinė
jęs knygelių ir spaudon. Tam 
karai prasidedant Rusai nea
bejojo laimėsiu jį. Įtikėdama 
į savo galybę biurokratiškoji 
Rusija spaudė visa kas nerusiš 
ka,delto daug imdama katalikų 
į karuomenę, mažai tesirūpi
no jų reikalais apskritai, o 
dvasios reikalus statė mafžiau-
sion vieton. Tečiaus del viso 
ko tapo paskiria ir pora ka
talikiškų kapeliorų į veikian
čią prieš Japon .us armiją. 
Tarp tų buvo ir kun. Mikš} s. 

J is labai moka apseiti su 
2 aonėmis. Už prastus nesista-
<W> augštesnis, už didelius ne-
sūstato žemesnis. Rusų armi
jos didikai generolai veikiai 
suprato, kad katalikų kapelio
nas apsėjimo įpročius moko 
išlaikyti geriau už tuos, kurio 

o.«mokėjimu didžiavosi. 
Visu karo laiku kun. Mikšy A 

'nuolat turėdavo saniikių su 
korpusų ir armijos vadais, ne
kalbant apie žemesniuosius. 
Būdamas, geruoju su viršinin
kais daug kartų pagelbėjo 
mažesniesiems savo užtarymu. 
Kur kieti vvriausybės į>aky-
mai butų neprileide 'kataliku 
kapeliono, tai pažintis su vir
šininkais prašalindavo kliūtis 
i r varguoliai kareiviai katali
kai naudojosi tuomi. Kartais 
būdavo naudos ir neką re i-
viams, nuskriaustiems vieti
niams gyventojams. 

Po karo kun. Mikšys likosi 
Biberijoje ir Mandžiurijoje, 
kaipo kareivių kapelionas tar
naudamas tenykščiams katali
kams. J is išbuvo taip iki pat 
galo 1917 m., kuomet pasise
kusioji bolševikų revoliucija 
prašalino kapelionus, o įtarė 
visus tuos, kurie nebūdami 
bolševikais turėjo įtekmės 
žmonėse. 

Kun. Mikšys gavo iškeliauti 
į Japoniją. Iš Japonijos jio 
atvyko į Ameriką ir nuo 1918 
m. gyvena Cbicagoje prie Šv. 
Krvžiaus bažnvčios Town 6f 
Lake. 

Kaip tik buvo galima va
žiuoti į Lietuvą, kuro. Mikšys 
važiavo pasižiūrėti savo myli
mos tėvynės. 

Bet jis nori pasitarnauti vi
suomenės1 reikalams. Pradžio
je 1920 buvo žadėjęs parinkti 
aukų Šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolynui. Del ligos k ke
lionės t a darbą atidėjęs jis jo 
neišsižadėjo. Kun. Seraiiuui 
minis, kun. Mikšys pasižadėjo 

i . • ' • 
• • i 

• • - • 

Lietuva ir Rusijos Klausimas. 
(Pabaiga) 

Du Revoliucijos Keliu. 

Jug, ištiesų, žiūrint kaip ei
na Rusijos revoliucija, susyk 
matyt, kad ji vienaip vystosi 
pačioje Rusijoje ir visai prie
šingai buvusiose po ja tautose. 

Rusijoje ūkininkai nekuomet 
nėra turėję tikros asmeninės 
nuosavybės, o t iktai kaimo 

Opi Tautos Žaizda. 
Tuo vardu gavome raštą 

nuo jaunos moksleivės pilną 
šviesių minčių ir karštų jaus
mų. Kai-kurių jo sakinių ne
talpiname tik dėlto, kad tie iš
sitarimai galėtų sukelti nesu
sipratimų, g-al ir ginČy, s>* Vy
čiais. Bet pats dalykas yra 
svarbus ir netinka jį riutylėti. 

Pirmutinis skausmas yra, 
kad moksleivių šelpimo dar
bas pas mus nėra organizuo
tas kaip reikia. Prie "Motinė
lės" priklauso tik žiupsnis as
menų turinčių labai daug 
priedermių kitose gyvenimo 
šakose ir negalinčių sudaryti 
valdybą taip, kad ji nuolatai 
apimtų mųs moksleivijos me
džiaginius reikalus, atskirtų 
pašelpos reikalingus nuo ne
reikalingų, vertus nuo never
tų. Tik tokiu būdu galėtų pa
sidaryti, kad visuomenės duo
damoji moks. pašelpa nebūtų 
kartkartinis kyščiojimas, o 
taptų nuolatinis tvarkingas 
visuomenės darbas. 

Tautos Fondas galėdamas 
išlaikyti tam .tikra sekretori-
jatą galėjo arčiau susiglausti 
su moksleiviais ir pasekmin
gai juos šelpė, bet dabar ir jis 
rodosi lyg nutolęs. Tai-gi bau
gu, kad mųs moksleiviai visai 
neliktų be, pagelbos. 

Lengva yra kokiame nors 
Seime sustatyti ir priimti re
zoliuciją, tik nevisada gyveni
mas ją pildo. Ivengva butų ir 
laikraščiui pabrėžtf, kaip tu
rėtų tvarkvtis mus moksleivi-
jos šelpimas, tik nežinia kas 
tų patarmių klausytų. Čia 
pirmiausiai reikia,- kad visuo
menė imtų tuomi dalyku rū
pintis. Gaila, kad nelengva iš
judinti mųs visuomenės min-
.tis kokio nors šelpimo reika
lais. Bejudinant vis-gi galima. 

Prie to darbo pirmiausiai 
turėtų prisidėti patys moks
leiviai. J u g tai jų pačių reika
las. J ie išleidinėja savo orga
ną "Moksleivį." Nieks negali 
»juos už tatai peikti. Yra iš to 
naudos, kad yra kur pratintis 
rašyti. Bet "Moksleivį" tik 
moksleiviai ir teskaito. Plačią 
visuomenę galima pripratinti 
rūpintis moksleivių reikalais 
tiktai per laikraščius skiria
mus visokio / am'žio skaityto
jams. Dėlto moksleiviams nau
dingiau yra rašinėti straips
nius j platesnės rųšies laik
raščius. 

Labai norėtume, kad visi 
lietuviškieji katalikiškieji A-
merikos laikraščiai imtų gvil
denti tą svarbų i r opų klausi
mą, kaip reikėtų Amerikoje 
organizuoti moksleivijos šel
pimą, kad gabioji jaunuomenė 
galėtų lengvai išeiti mokslus ir 
pabauginti skaičių neapsako
mai reikalingų šviesuolių mu-keliauti ir rinkti mųs branįio-

-jai įstaigai aukas. ^' sų tarpe f 

čioje Rusijoje galėjo lengvai 
prigyti ir revoliucija ėmė eiti 
nevien komunizmo, bet ir in-
ternacdjonalizmo keliu, ypač, 
kad Rusijoje tikro tautišku
mo nekuomet nėra buvę. 

Priešingai tautos vargusios 
po Rusais nekuomet neturėjo 
mir 'o sistemos^ arba kaimo vai 
dančio savųjų nuosavybę. Tų 
tautų socijalis troškimas yra 
tikrai savas žemės sklypelis 
su namu.' Jos niekad \nebuvo 
paliovusios svajoti apie nepri-
gulmybę, nes visuomet gyveno 
giliu savo tautos patrijotizmu. 
Todėl ir revoliucija tose tau
tose ėjo demokratijos keliu su
kurdama tautines valstybes, 
kurių socijalis pamatas yra 
tokis pat kaip ir vakarų tau
tose. 

Nereikia liautis kartojus, 
kad bolševizmas yra grynai 
maskoliška liga. Buvusias po 
Rusais tautas prie bolševizmo 
galima vien tik verste priver
sti. 

Tautos Bolševizmą Sustabdė! 

Bolševizmui įsigalėjus Mas-
koiijoje susykv pasidarė gili 
nepereinama griova tarp bol
ševikiškos Maskolijos ir tarp 
tautų gyvenusių Maskolijos 
pakraščiais. Šitos tuojaus J at
sižadėjo mylimos autonomijos 
rusiškos konfederacijos prie-
'globstije, kuri joms taip geis
tina išrodė revoliucijai švin
tant, o šoko reikalauti pilnos 
nepriklausomybės. 

Kaip tik įvyko Lapkričio 
revoliucija 1917 m., kuomet 
bolševizmas pagavo valdžios 
vadžias Maskolijoje nesutik
damas rimto pasipriešinimo 
nei Maskvoje nei Petrograde, 
taip tuojaus buvusios po Mas
koliais jų pakraščių tautos 
(Suomija, Estonija, Latvija, 
Lietuva, Ukraina ir ypač Kau
kazo tautos) susiorganizavo į 
tautines valstybes priešingas 
bolševikams. Tos buvusios go 
Rusais tautos neapsakomai 
naudingai pasitarnavo civili
zacijai ir vakarų kultūrai, nes 
sulaužė Rusų revoliucijos vie
nybę, nedavė bolševikams ne
tikėtai įsigalėti ir Lapkritije 
1917 m. imti viešpatauti be 
pasipriešinimo visame senosios 
carų imperijos plote, nes už
darė bolševizmui kelius į ry
tus ir į vakarus. 

Išmintis reikalavo suvesti 
tas tautas sąjungon, kad jos 
kariautų su bendru jų tauti
nių laisvių priešu. Reikėjo 
duoti joms moralės ir materi-
jalės paramos organizuojant 
jų valstybes. Tokiu būdu rfuo 
Baltosios Juros iki Juodajai 
butų pasidariusi nepereinama 
siena, anapus kurios bolševiz
mas, arba nors jo miiįtaris-
tiška, aut6kratinė i r imperija-
listinė valdžia butų netrukęs 
numirti savo tikrąja mirtimi. 

Jeigu kam šitos pasekmės 
pilnybė išrodo abejotina, tai 
bet^gi išmintis mokino pa
naudoti radikalį priešingumą 
tarp buvusių po Rusija tautų 
patrijotiškumo ir tarp bolše
vikų internacijonališ^umo ir 
tokiu būdu išveržti v iš bolše
vikų tas žemes, kurįose jie ga
li viešpatauti ,vien tik perga

lėję jas. Reręikėjo tiktai pri
pažinti buvusioms po Rusija 
tautoms neprigulmybės teisę. 
Nekuomet talkininkų reikalai 
nesitaikė geriau su jų princi
pais. 

Rusų Emigrantų Klaidos. 

Šitą išmintingą lengvai su
prantamą politiką sutrukdė 
Rusai emigrantai, pastatyda
mi prieš ją visas savo jiegas, 
nes jų mintyse tebesivaidino 
centralistinės i r unitarės Ru
sijos šmėkla. Tečiaus i i k . ta 
viena politika tegalėjo pasi-
sekti, nes j i .tik viena žiurėjo 
faktų ir tikrybės. Tie Rusijos 
patrijotai nesuprato, jog joje 
kova ėjo ne tarp baltųjų ir 
raudonųjų, bet tarp raudono
sios bolševikinės Rusijos 
ir tarp raudonųjų nerusiškų 
tautų. Balti tebuvo tiktai e-
migrantai. Prieš juos stoja 
visos tautos, kurios tik buvo 
Rusijoje, visai be skirtumo. 
Jos visai nemintija duotis iš
veržti tą, ką revoliucija lai
mėjo (tautines laisves, žemę 
žemdirbiams). Karas prieš bol
ševikus Rusijoje visai butų be 
vilties laimėti, jei butų nega
lima pastatyti dvi revoliucijos 
formas vieną prieš kitą, bū
tent sdeikok ratinę ir tautinę 
buvusių po Rusija tautų revo
liuciją prieš tarptautinę, ko
munistinę i r bolševikinę Ma
skolijos revoliuciją. 

Tai buvo sunki klaida, kad 
dygliomis vielomis tapo už
tverti visi revoliucijonieriai 
be išimties nerusai drauge su 
Rusais. Iš to išėjo tiktai dirb
tinas bolševizmo sustiprini
mas. Dėlto bolševikai gavo 
lengvai užimti kviečiais der
lingas žemes šalę Maskolijos, 
nes tų žemių gyventojai žūt
būt kariavo prieš atžagarei
vių generolų Kolčako, Deniki-
no, Judeničo ir Wrangelio i m-* 
perijalizmą. Užteks, vieno pa
vyzdžio. Generolas Denikinas, 
K.ą bepanaudojąs visas iš tal
kininkų gautas jiegas prieš 
bolševikus skubinte skubinosi 
pirmiausiai sugniužinti šiau
rinio Kaukazo respubliką, ku
ri buvo išvijusi bolševikus. Iš 
to išėjo, kad Kaukazo kalnė
nai leido pereiti bolševikams 
per savo žemę. Tie su 500 vy
rų ir su vienu šarvuotu trau
kiniu, pajiegė užimti miestą 
Baku ir tvirtai atsistojo Už
kaukazėje, Užkaspijuje i r Per
sijoje. 

Tautų Nepripažinimas Stipri-

ševizmą. Yra tiktai viena prie
monė išgydyti Rusijos anar
chiją, butent vidujinė vbendra 
pastanga visų buvusios Rusi
jos tautų, nes jos visos yra ly 
giai priešingos bolševikų ko 
munizmui. Todėl pirmutinė ei-, 
vilizuotų. valstybių ir pačių 
Rusijos patrijotų priedermė 
tyutų pripažinti toms tautoms 
teisę gyventi laisvai bei ne-
prigulmingai, o paskui jau 
išrodinėti vienybės naudą. 
Bolševizmas tarsi patvinęs u-
pelis naikintojas, išgriovęs 
didžią/' Rusijos imperiją žada 
aptvinti visą Aziją ir visą E-
uropą. Jo nebus galima kitaip 
suspausti ir suvaryti atgal į 
maskoliškąją vagą, kaip tik 
pastantant jam po šonu pa
čioje Rusijoje sieną iš tautų, 
pilnų gilaus tautinio jausmo. 
Jos bolševizmui pastatytų to
kių kliūčių, kad j is nekaip 
negalėtų plisti. Tas tautų lan
kas apie Rusiją yra r pati gam
ta jį padarė. Lietuva yra, gan 
greit, pati stipriausioji ir pa
ti patvariausioji to retežio 
grandis. Per ilgus ateities am
žius žmonės nuolatai stebėsis, 
kad kovoje prieš Azijos bar
barus, kurie bolševizmu žada 
a p t v i n t i v i s ą v a k a r u , š a l i e s p a -
saulį, civilizuotos tautos, ką 
be stiprinusios tą apsigynimo 
sieną, lyg įniršę, rodosi norį 
ją sugriauti, arba apseina taip, 
lyg tartum nežinotų, kad ji 
yra. Tečiaus užtektų mažo 
daigto ir Rusijos anarchiją 
taptų pergalėta: tereikėtų 
tiktai išpildyti tuos princi
pus, kurie iš taip augštai bu
vo skelbiami karo metu iš 
talkininkų pusės, priderėtų 
sąžiningai prisilaikyti tautų 
apsisprendimo teisės ir pripa
žinti teisę gyventi senosios Ru
sijos teritorijoje kiekvienam 
tautiniam organizmui tikrai 
gyvam ir tikrai sveikam. 

Renė Vinci. 
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na Bolševiiriją. 
mm. 

Tai-gi yra prirodyta, kad 
jeigu nuo revoliucijos pra
džios Rusija vis kas kart gi
lyn klimpsta į anarchiją ir ža
da / tapti neišpainiojama bet
varkė, milžiniška puvėsių duo
be, galinti užkrėsti visą pasau
lį, tai/ tat pasidarė vien delto4 

kad civilizuotos valstybės ne
darė rimtų pastangų su
stiprinti f Rusijoje viena
tinius gaivalus galinčius 
suvaldyti bolševizmą, bū
tent naująsias valstybes lan
ku apkalančias Maskoliją ir 
iš paskutinųjų organizuojan
čias savo šalis tautybės dės
niais. Rodosi, kad dviejų pas
kutinių metų prityrimas, pilnai 
mokina, jog nei bolševizmą, 
nei apskritai Rusijtfs anarchi
ją , negalima * yra į sunaikyti 
ginkluotos jiegos karu, ve
dant jį prieš visas buvusios 
Rusijos tautas, bolševikiškas ir 
nebolševįkiškąs, Rusų emi
grantų rangomis, o svetimų ša
lių, jiegomis. Priešingai, rodo
si, kad visokia ekspedicija at
keliavusi iš svetur nieko gera 
nepadaro, tik sustiprina bol-

• 

IŠ LIETUVOS. 
Telšiai. Telšių Lietuvių gim

nazijoj įvesta naujas manda
gumo pamokos. Dėsto mok. 
Kasys. Pirma pamoka buvo 
Gruodžio 5 dieną. Dėstė, kaip 
elgtis mokiniui einant, pasiti
kus ką ir t. t. 

gruodžio 5 dieną įvyko Tel
šių gimnazijos mokinių posė
dis. Svarstyta mokinių atsto
vybės ratelio įstatai. .Mokinių 
ratelis jau gyvuoja nuo 1919 
metui 
» Išleisti naujieji paskolos bo-
nai ' tur i gero pasisekimo. Tel
šiuose j kelias dienas išpar 
duota už virš 10,000 auks. Di
delis nepatogumas yra, kad. 
jie tegali būti parduodami tik 
iš iždinių. Iždinė visam aps
krity tėra viena. Dėlto 'žmonės 
negali greit pasiekti. 

Gruodžio 5 d. Telšių apskri
ties Gynimo Komitetas sušau
dė viso apskričio Valsčių gy-
vnimo komitetų atstovus. Dau
gelis atvyko. Sutarta daryti 
kiekviename miestely mitingus 
ir aiškint nepaprastos valsty
bės paskolos svarbą ir naudą; 
daryti miesteliuose ir kaimuo
se rinkliavų ir siųsti karei vi
ja i Kalėdų dovanų. Plungė* 
atstovas pranešė, kad Plungės 
valsčiuje kertama miškai h 
veržama į užsienį. Pastebėta, 
kad vieni 'neturi valdžios lei
dimo, o kiti nepildo valdžios 
duotų sąlygų. Prasikaltę >,pa
traukti atsakomybėn, f. Be to 
dalinta literatūros ir svarsty
ta ,mažesnių krausimų. 

P. S» 

Kapitalas ir Surplus | 

$225,000.00 i 

; '< 

Mokame Pilną Nuošimti} 
už Depozitus padėtus iki 15 Sausio Į 

Lietuviai Amerikiečiai | 
Jei Norite rasti saugumą savo sunkiai uždirbtiems | 

dotieriams. 
Siunsfi pinigus į Lietuvą. •» 

Ateikite 

= 

Musų
vJš

ortas $2,840,000.01 
Dabar yra laikas nesugadinus nuošimčio perkelti | 

savo pinigus Į 614 DIDŽIAUSIA ir tvirčiausia Lietuvių Valstyjine -
Banką. PKIDUOKITE SAVO BANKYNE KNYGUTE bile kurios r 
Chicagos arba kito"1 miesto bankos, kuri jus neužganėdina arba nėra -
jums paranki — mes sukolektuosime ir perkelsime visus pinigus su t 
nuošimčiais f šią . = 

S 
UNIVERSAL STATE BANK E 

k 
, . 

i Čia jusu pinigai bus saugoje vietoje, nes ' tą. saugumą užtikrina 
Suv. Vai. Valdžia, kuri ir-gi dali savo pinigui laiko Siame banke su 
tūkstančiais Chicagos ir kitu miestu lietuviu. VISI LIETUVIAI l 
LIETUVIU VAL.STYJINE BANKĄ — lai būna mūsų obalsiu. REM
KIME PATYS SAVE O NE SVETIMTAUČIUS. 

čia padėtus pinigus galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo 
su 3-čiq nuošimčiu. 

Mūsų bankas yra atdaras visa diena Utarninkais ir Subatomis 
iki 8:30 vai. vakare, o kitomis dienomis iki 5 vai. po pietų. 
Dabar siunčiami pinigai per mušu banką pristatomi Lietuvon 

I I 25 dienas — Pristatima Gvarantuojame. 

Parduodame laivakortes, Draftus, ir "Cash" Markes, pagal die
nos Kursą. Iš kitų miestu prisiųstus dolierlųs pasiųsime Lietuvon 
Auksinais. 

/ 
BANKOS VALDYBA: 

Joseph J. Elias, President, Joseph J. K—rowBki, Vice-Pree., 
VVm. M. Antonisen, Vice-Pres., S. V. Valan< hauskas, Ass't. 

& Cashier. Cashiesr. 

i UNIVERSAL STATE B, 
! CHIGAGO, ILL. I i 3252 SOUTH HALSTEO STREET 
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R CONRAD i 
LIETUVIS FOTOGRAFAS I 

3130 S. Ealsted St„ Chicago. 111. = 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos = 

neatideliodami pasidarykite daugiaua arba = 
didelius. Mes perimame senus padarome = 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir- E 
tingų. = 

* • • 
Traukiame paveikslus namuose, prie E 

Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, E 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge- E 

_ ^ _ ^ ^ ^ ^ riausia. Phone Drorer 63«8 = 
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PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiausi 
Jis užlaiko vidurius geroj tvarkoj. Jis vaikus x>ad^ro linksmais ir 

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi saVyj nuodingų dalių. 
Saugus, užtik'mas, vidurius pa! mosuojanti i vaistas! Veikia greitai— 
maloniai. 

Pirm negu pirksi, žiurgk, kaa 'Bambino LeleV 
paveikslas butų ant pokelio. 

50c, vaisti ny čiosc arba 60c. su- persiuntimu, užsisakant nuo išdirbę jų: 
F. AD. R1CHTER & CO., Bu*h Terminai Bldg. Ne. 5, BROOKLYN, M. Y. 

i 

_—— 

STBAIGHr 
10 

o r 

MELBA io« 
STRAKHT 

<. >7e 

12 
lOTMER1 

SlZES 
SS 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krautu valako--Bet Jetgn 
krautuvnlnkas neturi—rašyk mums. 

I . L E W I S C I G A R M F C . C O . N E W M K J U 
Urge5t Independent Cgar Factortj in the WoHd 

P i r m a d i e i 

ATUE 
Su Sausi* 

siu metu, si 
visos privati] 
goję ir viso j j 
,įe. Jas \v/Ai 
jos įstatyrai 
-privatinėms 
sikorpopfioti 
čiu dolieriu 
lo kiekviena, 
inkorporuoto) 

*. gion va!stij< 
tos pakeistoj 
gų siuntimo 
sais ." Dar I 
kintos. Netel 
tais nenuken 
likviduojant 

Toksai pa 
nai buvo rei 
padaryti nei 
tikieriij. Kai 
lės valstijin 
priešingos n 
bankas^ Nes 
davo grąžau? 
mos kaipo ta 
ir svetimšali 
Privatines b1 

nuo darbini n 
dėdavo didži 
to susidaryd 
talas, kurs 
tiems ir \ i t i 

v Buvo laikaj 
met bile kok 
sukresnis ne? 

^ lis-tapdavo * 

OPI TAU 
— 

Kuomet k i 
nės del pager 
likimo, neleidi 
lio erdvoje 
daugelis pad 
kimės prie i 
Platr mųs k 
tik reikia j 
naudoties. N 
moksleivio n 
rų siekių ne 
me stipri or 
me geroj sut 
mums laisva 
viai savo už 
tina. Tik neli 
tas gyvybė? 

''nis senka. 
*' Moksleivio 

reikalauja m 
jo išplatinime, 
me naudoti ^a 
f'ių 6rganizaei; 
delko-puso tu| 
padėt ir mol 
mui! Mes jieij 
me, juos suorj 
me ir, ačiū 
pakilo. Šiandi< 
miame, o pn 
Seimas nutart 
oas moksleivis 
už "Vyt į " , jei 
organizacijos, 
padailino išrd 
idant kp. už s) 
užmokėtų. Cl( 

i kp. ir narių, k 
už- "Mokslei\"| 
tat-gį kokiu bi 
Čiai tikėties, k| 
kėt. Vienok pi 
jie su atvira 
%davę. Opus m 
s imas, ^įieužgaii 
rime žiūrėt. M̂  
gų sušelpimui| 
moksleivių. K{ 
du ifeclą pripil< 
na^ narys turi 
lyką atydžiai s 
jei jam rupi j< 
tis. (jai neviei 

i šmėkla žiuri į 
mosi^kad jis 

^ J o s ^ a u k a . Tas 
^ priprastas; tą\ 

, *^ . l a i svę tarp nj 
per savo apsil 
tas ima girdž 
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t ATLIKTA GERAS DAIKTAS 
Su Sausio pirmąja diena, 

k<iu metų, sustojo gyvavusios 
VIKOS privatinės bankos Chjca-
goje ir visoje Illinois valstijo
je. Jas uždarė naujas valsti
jos Įstatymas. Pirm to laiko 
privatinėms bankoms leista į-
sikorporuoti su šimtu tūkstan
čiu dolierių pamatinio »feapita-
lo kiekviena. Kal-kurios iš ju 
inkorporuotos ir pateko sau7 

„ gion valstijos priežiūrom Ki
tos pakeistos šiaip jau ''pini
gų siuntimo ir laivakorčių ofi
sais / ' Dar kitos visai panai
kintos. NVteko girdėti, ar kar
tais nenukentėjo darbo įmonės 

"" likviduojant tas bankas. \ 
Toksai patvarkymas ėia še

r n a i buvo reikalingas. Bet tai 
padaryti neleido gaujoj poli
tikierių. Kai-kurios ir didžiu
lės valstijinės bankos buvo 
priešingos naikinti privatines 
bankas. Nes šitos anoms duo
davo gražaus pelno, tarnauda
mos kaipo tarpininkės tarp jų 
ir svetimšalių darbo žmonių. 
Privatines bankos surinktus 
nuo darbininkų depozitus pa
dėdavo didžiulėse bąnkose. Tš 
to susidarydavo gražus kapi-

s talas, kurs diKxlavo pelno 
tiems ir Vitiems. 

Buvo laikai Chicagoje, kuo
met bile koks gudresnis ir ap

sukresnis neapšviestas žmogo-
^ lis tapdavo "bankininku" sa-

fvo tautiečiams, .kuriems tik
rosios bankos neprieinamos. 
Kiekvienos tautos darbininkai 
Čia turėdavo savo "finansi
nius atstovus." Šitie su sumeš̂  
tais jiems žmonių pinigais gra-
žjai gyvendavo. Sėbraudavo su 
politikieriais. Susirinkimuose 
ir draugijose turėdavo dau
giau balso už kitus. Per die-
nų-dienas' lėbaudavo. 

Net ir tuomet kai-kuriems 
"bankininkams" nepasibaig-
davo"gražios dienos^ kuomet iš 
jų daugelis nunešdavo varg
dienių pinigus. Nes svetimša
liai, nemokėdami šios šalies 
kalbos, nerazdavo tikrųjų ban
kų pasidėti pinigus. 

Tik vieni čia lietuviški pri
vatiniai bankininkai <laug 
vargdienių Lietuvių pinigų 
prarijo. Permažai butų pasa
kyti kelete šimtų tūkstančių. 
Daugybė Lietuvių • iš baisaus 
susikrimtimo be laiko nuvary
ti į kapus. Dar ir šiandie dau
geliui ašaros ant veidų nepa-
džiuvusios, kuomet pirm kele
rių metu žlugo eia kelios lie-
tuviškos privatinės bankos, tu
rėjusios po kelis šimtus tūks
tančių dolierių depozitų. 

Pagaliau susilaukta to laiko, 
kuomet tiems žmonių išnaudo
jimams padaryta galas. 

Ir šiandie kiekvienas pasa
kys, kad atlikta didžiai geras 
daiktas panaikinus privatines 
bankas. 

D R A U G O V V 

OPI TAUTOS ŽAIZDA. 
1 

•» 

Kuomet kila gražios svajo
nės del pagerinimo moksleivių 
likimo, neleiskim joms pasau
lio erdvėje išnykt, kai kad 
daugelis padarome, bet steng-
kimės prie Įvykdinimo žengti. 
Plati mus katalikiška dirva, 
tik reikia joje dirbti iš jos 
naudoties. Nėra^ asmens, kurs 
moksleivio nešelptų ir jo ge
rų siekių neparemtų. Mes esa
me stipri organizacija, moka-

šanksmus: "Šalin su sukatnin-
kais, mes norim tvirtos, svei
kos moksleivijos." Prie to dar 
pridėsiu nuo senovės ir dabar 
tinius išsireiškimus. ^Netu
rim mokytų moterių, duokit 
mums jų." Nevienas inteligen
tas aimanuoja negalėdamas su
rasti sau tinkamos gyvenimo 
draugės. Kas kaltas tame, ar 
ne draugija, kuri yra susitvė
rusi joms gelbėti ir tos pavie
nės ypatos, be kurių žinios 
pašeipos negausi. Dabar-gi rei
kalas daryt agitaciją, sutar
tinai dirbt, kad pripildžius iž-

• • 

me geroj sutarti j gyvent, ka 
mums laisvamaniai mokslei- Ida. Tas darbas vra šventas ir 

<t ^s> * 

viai savo užvydėjimu patvir- delef jo nieks nesikėsins mums 
tina. Tik nelinksma yra, kad ' baslio po kojų mest Chicagos 
tas gyvybės palaikymo šalti- M. Aps. rengs vakarus visose 

Lietuvių kolonijose, kur tik 
bus galima gaut svetainę. Tad 

52 77 K 
kių, kurie visai nesirūpina kn-j 
no jiegomis, kurie visai ne
mintija apie jį^ kaipo dirbamą 
masiną. Tokiems tik tada gy^ 
dytojas reikalingas, kada-jau 
suirimas viršija pagelbos jie-
gas. Ar nąbutų gerai tat pa
siteirauti pas gydytoją kas še
ši mėnesiai* arba kas metas, 
idant išvengti kokį kūno su-
įrhną. Daug saugiau ir daug 
išmintingiau primokėti gydy
tojui mažmožį pasiteriavimo 
dėlei kartą ar du per metus, 
negu kad laukti ilH liga įsi-
senėscir gydytojas mažai ar 
visai negalės pagelbėti. Pap
rastai pradžioje ligos būva to
kios, kad ligonis į jas visai 
neatkreipia domės. - Labd. Są-gos 4 kuopos kny-̂ f 

Vienoje įstaigoj New Yorke gų peržiūrėjimas buvo Gruo-
gydytojai, betyrinėjant 2,00Cr džio 29 d< 1920 m. Peržiūrėki 

juoda vilnone^kepur^ ir juodu 
ir mėlynų žiponu, labai pana
šus į Kalėdų Dieduką, bet 
laikantis rankoje kirvį. Prie 
jo kita (lėlė) Rusė panaitė 
laikanti gėles, ir daugelis elrii-
nių apsiautuyų.^ 

Italijos vaikų išdirbiniuose 
randasi daugiausia išsiuvinėtų 
dalykų. Yra ir, dvi lėlės: viena 
panėši į Italijos panelę^ kita 
į karalių XV. [/•"*>> 

- Prancūzijos vaikų išdirbi
niuose randasi visokių žaislų 
ir prie rašymo vartojamų da-4 
lykų. 

LAB. SĄ3. 4 KP. REKORDAS 

merginų ir vaikinų, kurie skai
tėsi save sveik., rado ka4 59% 
serga inkstų ir širdies ligomis. 
Ankstybas prižiūrėjimas da
bar žymiai sumažins jiems 
nesmagumą ateityje. < 

Todėl teiraukimės visi iš 
anksto, idant vėliaus nereikė
tų graudentis. 

JAUNŲJŲ AMERIKOS 
RAUD. KRYŽIAUS 

MUZEJUS. 

, ' 

• 

^'his senka. 
4 * Moksleivio'' pagerinimas 

reikalauja medžiagos, aukų ir 
jo išplatinime. Jei mes sugeba
me naudoti "savo jiegas L. Vy
čių organizacijos tikslams, tad 
del ko -pusę tų savo jiegų ne-
padėt ir moksleivių judėji
mui? Mes jiems viską teikia
me, juos suorganizuot padėjo
me ir, ačiū moksleivijai, jie 
pakilo. Šiandieną mes juos re
miame, o praeitas L. Vyčių 
Seimas nutarė, kad kiekvie
nas moksleivis turi užsimokėt 
už "Vytį", jei jis priguli prie 
organizacijos. Žinoma, jie tą 
padailino išreikšdami norą, 
idant kp. už savo moksleivius 
užmokėtų. Chicagoj randasi 

$ kp. ir narių, kurie netur iš ko 
už ' * Mokslei v j ' ' užsimokėt, 
*at-gi kokiu būdu gali L. Vy-
čiai tikėties, ka*l jie jiem mo
kėt. Vienok prie patarnavimo 
įie su atvira širdim yra atsi

davę. Opus moksfeivių klau
simas, neužgaunančiai į jį tu
rime žiūrėt. Mums reikia pini
gų sušelpimui neturtingųjų 
moksleivių. Kaip ir kokiu bū
du i'ždą pripildžius/ kiekvie
nas narys turi žiūrėt j tą da
lykų, atvdžiai su pasišventimu, 
jei jam rupi jo draugo padė
tis, (iai nevienam jau senai" 
šmėkla žiuri į akis džiaugda
mosi, kad jis gan greit taps 
jos auka. Tas vaizdelis mums 
priprastas; ųies davėm jai 

Jaisvę tarp mus viešpataut 
per savo apsileidimus. Kerš
tas ima girdžiant žmonijos 

mūsų užduotis yra, kad su
traukus žmones j tuos vaka
rus. l>uokim suprast jiems, 
kad opi tautos žaizda, tai 
moksleivių klausiifiai, kad jie 
mus stiprintų ir didesnį pri
sirišimų prie mųs jaustų. 

Eglės šaka. 

(Prisiųsta iš Am. Ra u d. Kryžiaus) 

Iš dvylikos milijonų mokyk
los vaikų Amerikoje, kurie 

[skaitosi nariais Jaunųjų Raud. 
Kryžiaus, tik keletas turi pro
gą atlankyti Raud. Kryžiaus 
centrą Washingtone, kur ruo
šiamas muzėjus. Tai-gi su
ruoštas tas muzėjus atlankys 
įvairias Jaunųjų Raud. Kry
žiaus stotis. 

Užbaigus karą, Rusijos, Ita
lijos ir Prancūzijos vaikai, 
nors buvo karo nuvarginti 
ir nualinti, bet kad išreiškus 
atjautimą ir dėkingumą savo 
geradariams,, Raudonajam Kry 
žiui, nuolat prisiunčia Ameri
kon savo išdirbinius. Šie iš
dirbiniai, paprastai, būva žais
lai ar koki kitoki mažmožiai. 

Jaunasis Amerikos Raudo
nas Kryžius siuntinėja mais
to, drabužiu ir steigia moks
liškas įstaigas alijantų vai
kams Europoje, todėl tie vai
kai, dėkodami, šimtus prisiun
čia laiškų ir išdirbinių su 

v 
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me dalyvavo visa kuopos val^ 
dyba ir komisijos nariai: E. 
Benaitė su A. Štulginsku. 

Peržiūrint įplaukimo kvitas 
pasirodė: \ 
Garbės nariai sumok. $808.50 
Garbės tikietų pard. už $20.00 
Mėn. sumokėta $92.70 
Pelnas nuo surengtų 

vakarų ir aukos $94.07 
Viso t . v • 'į $1,015.27 
Balansas iš 1919 m. $93.56* 
Viso $1,108.83 

Lab.- Sąj. Centran 1920 m.>| 
įnešta $1,110.00. 

Pasirodo, kad Lab. Są-gos 
4 kuopos iždininkas pridėjo 
savo pinigų $1.17. 

Garbės narių, pilnai užsimo
kėjusių 4 kuopa turi 37. 
Nepilnai užsimokėjusių 25, Vi
so 52. 

Paprastų narių,! pimai 
užsimokėiusių' 4 kuopa turi 68. 
Neuzsimokėjusių 38. Viso 106. 

Komisija: 

E. Benaitė, 
. A. Stulginskas. 

JL 2. Bislis, Fin. rast. 
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Pradek Naujus Metus Gerai! 
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ši VAKARĄ 
, • nuo 6 iki 8 vai. 

Depozituok savo Kalėdinius Pinigus šiame 
stipriame Šešių Milijonų DolyValst. Banke. 

Pinigai siunčiami į Lietuvą 
ir visas dalis pasaulio. 
. Laivakortės ant 

visų linijų. 
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. J. S. Czaikauskas, Vedėjai Foreign Skyriaus 
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ISTRICT 
1112 West 35th Street 
• Turtas virš $6,000,000.oo 

— i A STATE BANK 
Atdara PanedėJio, Seredos ir Subatos vakarais. 
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I Pinigai, Laivakortes Lietuvon \ 
1 SIŲSKITE^PINIGUS LIETUVOH, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOBIE PI- | 
E ' . NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ. 

s 

I 

Parduodame laivakortes 
y Lietuvą ir iš Lietuvos. 

! !• 

GRAND RAPIDS'O LIETU
VIAMS. . 

JUOZAPAS MARGELIS 
'' Draugo'' Agentas persikėlė 

į naują vietą 509 W. Leonard St. 
N. W. Ten jis Ĵuri krautuvę su 
jvairiais daiktais. Patarnauja ga
vime Sipkorčių ir siuntime pinigų 
į Lietuvą. 

Padarome l§gališkus do
kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus. 

/ 
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Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washing-
tone.' ^ 

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

I 

Draugą'* ir 
atlikti. / 

SVARBIAUSIA MASINE 
RIJA. 

(Prisiųsta i§ Am. Raud. Kryžiaus) 

Jeigu žmogus taip apsileis
tų ir nieko nepaisytų apie sa
vo pramonę, kaip nepaiso apie 
savo,sveikatą ir priežiūrą sa
vo kūno, kiek naudos butų 
jam iš tos pramonės bei užsir 
ėmimo! Kaip ilgai tęstųsi tą 
pramonė ? 

Jeigu per ištisus metus žmo
gus užlaikytų ir prižiūrėtų sa
vo automo^ifio mašineriją taip 
kaip jis prižiūri savo sveika-
tą, neatkreipiant domės ir 
nesikreipiant prie mašinistų 
del pasiteiravimo, kaip ilgai 
jis galėti) vartoti tą automo
bilių? . 

f 
Rodos, šiomis dienomis nesi

randa jau tokfo neišmanėlio, 
kuris neapsižiurėtų ant tiek, 
idant apleisti dalykus tol, pa
kol jau viršija pagelbos jiegas. 
Bet pasirodo, kad tokių ran
dasi minios, kurios neprižiūri 
dalykų, daug svarbesnių negu 
pramonė ar automobilius. 

Skaitliuje tų randame ir to-

Pas jį galima gauti pirkti flial-
prašyra< kad viskas butųj^kny^. užsiprenumeruoti 

įperduota Amerikos vaikams. 
Išpildymui fto prašymo, Rau
donasis ivryžius ruošią ke
liaujantį muzėjų, kuriame, po, 
stiklu", sudėti visi prisiųstieji 
dalykai bus rodomi įvairiose 
Jaunųjų Amerikos liaudL Kry
žiaus stotyse. Tame muzėju-
je randasi taipogi ir paveiks
lai naminių rakandų, padirb
tų narių Jaunųjų Amerikos 
Raudono Kryžiaus ir nusiųs
tų Europon nelaimingiems. 
Tūkstantis stalų ir trisdešimt 
tūkstančių kėdžių tapo pasiu
sią. 

Tarp prisiųstų Amerikon iš
dirbinių Rusijos vaikų randa
si (lėlė) Rusas girininkas su 

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. 'Visais reikalais kreipkitės pas , 

PAUL P. BALTUTIS and CO. 
| 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, III. j 
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I LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES 
BANKAS 

iy regėjimą 

. 
S. D. LACHAWIOZ 
UĘTUVYS GRABORll'S 

Pafarnauju laidotuvėse kopigriausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 
2314 VV. 2Srd Place Chicago, m . 

Tel. Canal 21»9,-
X 

D I R B T U V Ž 
Vėliavų, Karūnų, Sarpų, ženklelių" j 
isr kitokių draugystėm reikalingų g 

dalykų. - Į 
A. J. POŽĖLA | 

1908 W. Division St. Chicago, 111. j . 

iiiiminiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiuiiiiii 

1 NAUJAS KNYGŲ KATALIOCAS 1 
S *• \ JATT GATAVAS 

\ 
JAU GATAVAS 

Katalioge telpa su virš tūkstantis knygų: Gamtos § 
Mokslų, Istorijos, Pasakų, Teatro, Dainų, Muzikos, t)va-
siSkos įtalpos ir Maldaknygių. Prisėskite 2c. štampą 
ir gausite jį. Adresuokite šitaip. 

I A. OLSZJ!WSĘI, s 

3251 South Halsted Street, Chicago, Ulinois. 
iTitiiiiiiiiiiiitiiiiiiifiiiifiiiitiiiiniiiiiiiitfliii iiiiiiiikifiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

L 

-
Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties \ manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausį patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma speeljalisto, •** 

W. F. MOITCRUFF, M< D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPBCIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-čios lubos 

Kambaris 14-15-16U7 
Viršui PLATTS aptiekos 

1?ėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

= 

T 

i y \ i 

• 

ir jo skyriai 
Panevėžyj Šiauliuos Raseinius 

| Liepoj uj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje i 
kogreičiaušia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN-

| TURĄ NEWARKR Kol žemas auksino kursas, dėk pi 
nią^is L. P. ±J. Bankan. Ten gausi » s 

7% -padėjus 2 metams 
5% Sf$ 1 " '* L -
3% " neapribuotam laikui.. / 

Pinigus pasiuntimui ririima ir informacijas apie susidė-
jijiią banke duoda-Banko agentūros vedėjas , 

i M NARJAUSKAS 
| 747 BROAD STREET, , , NEWARK, N. X 
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DIDŽIAUSIA Į ĮETUVlSKA KRAUTUVE RHICA60JE 

* 

t .PBARL QUBBN KONCBRT1NA: 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mnsų krautuvė—viena iš didžiausių Ohicagoje 
Parduodame už žemiausia, karną, kur kitur taip negauti. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
niu« ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iždir-
bvsčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikaliskus instrumentus atsakančiai 

Steponas P, Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAOO, ILL. 

Telefonai: DEOVEB 7809 

/ 

\ 



• M -,. •r*- y* 

/ 

p 

<• 

. 

- i 

f 
y . 

A * A ii V A * ' ftrmadieius, Bausis 10, 1921 

" ~ T ^ • * » * 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
•*»« • • » » • ' ;.; 

PHILADELPHIA PA. 

Nesenai ctfa priaugamųjų 
Vyčių kuopa buvo surengus 
vakare Šv. Kaz. Akad. Rėmė- riant keletą išgamų, arba Pil-

500. Šiais laikais tedirba po 
4 dienas į savaitę, o vienok 
savo užduot] atlieka del to, 
kad yra tikri Lietuviai iiski-

vakarus labai mėgo 
lingai 

jų naudai. Gryno pelno vaka
ras davė $20.00. Kun. Čepu-
kaitis tuos pinigus pridavė 
draugijai. 
PriaugamųjviVyeių kuo^a čia 

gražiai gyvuoja. J ą sudaro 
veik visi Šv. Kazimiero para
pijos mokyklos mokiniai. Kuo
pą sutvėrė klebonas kun. J . J . 
Kaulakis, buvęs čia kun. Čes-
na ii* S. Klapatauskas. Daug 
triūso ir pastangų dėjo ypač 
kun. Česna. Vadaujant jam 
kuopa rengė vakarus, pasilink
sminimus, kurie visados pa-
vvkdavo. Žmonės tuos jaunųjų 

ir skait-
rinkdavosi. J am išva

žiavus iš Philadelphijos, susi
laukime taip-gi energingų ku
nigų: J . Karalio ir J . Čepukai-
čio, kurie nenuilstančiai dar-

'buojasi bažnyčios, tėvynės ir 
visuomenės labui. Kun. Čepu-
kaitis nors čia gimęs ir augęs, 
vienok karštas Lietuvis. Tu
rint gerą ir darbštų kleboną ir 
tokius pat pagelbininkus nes
tebėtina tat, kad mūsų parap. 
pavyzdžiu būva kitoms. Čia 
gyvuoja meilė, ramybė ir su
tikimas. 

Prakilnus darbas. 
Užstojus Adventams praei

tais metais, gerb. kun. J . Ka
ralius 8v. Kazimiero parap. 
mokyklos mokiniams davė pa
tarimą, kad per visą Advento 
laiką visi vaikai atsižadėtų 
saldainių, o tus pinigus atne
šę mokyklon sudėtų krūvon, 
fcaipo Kalėdų dovaną Sv: Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
Draugijai. Duodamas tokį pa
tarimą kun. Karalius išaiški
no vaikams, kaip seserys-mo-
kytojos pasišvenčia jų naudai. 
Patarimą vaikučiai priėmė; 
užuot pirkti saldainius, kožną 
dieną jie dėjo po centą ir pei 
visą Advento laiką sudėjo $30. 
Hv. K. Ak. R. Dr-ja už tai kun. 
Karaliui dideliai yra dėkinga. 
Linksma butų girdėti, kad to
kie darbai apsireikštų ir kito
se parapijose. 

Mes, katalikai, gausias au
kas dedame visokiems tautos 
reikalams. Bet neturime už
miršti ir to svarbaus reikalo— 
rėmimo Šv. Kazimiero Akade
mijos, nes ta įstaiga auklėja 
darbininke:-, kurios vis* savo 
gyvenimą pašvenčia mūsų pa
čių naudai. Jos auklėja mųs 
vaikus, mokina, skiepija į jau
nas jų širdis meilę Dievo ir tė
vynės. Jų darbas, triūsas pa
daro tai, kad jaunieji išėję iš 
parapijinės mokyklos lieka ti
krais katalikais ir gerais Lie
tuvos piliečiai-. Kaip jauną 
obelę kokiu čiepu įčiepysi, to 
kius užaugus ir vaisius duos, 
taip lygiai " yra ir su mažai
siais. 

Už tat remkime šv. Kazi
miero Akademiją. J i išauklė* 
darbininkių, kurios neduos žū
ti mųs tautos jaunimui. 

Vystanti šakelė. 

PITTSBUROH, PA. 

Pittsburgho dalies Pennay-
nės Lietuviai visi dirba kiek 
galėdami Lietuvos labui. Nors 
neperdaugiausia gyvena čia 
Lietuvių lyginant su kitomis 
Pittsburgo dalimis, bet suly
ginus jos darbus su kitų dalių 
darbais, rodo, kad ji yra dau
giausia nuveikus. 

Lietuvių eia randami apk 
• * • 

sudskio tanių. 
Lietuvis be laisvės bono, ar

ba neaukojęs Lietuvos gyni
mui yra išgama. 

L. G. draugijos komitetą-
išgirdęs Misijos atsišaukimą, 
kad reikia aukų Liet. Sau
liams, nei valandėlės neatidė
damas ėmėsi darbo: sušaukė 
susirinkimą, išrinko kolekto
rius, į kuriuos pateko: ^ Pa
plauskas, J . Piačiukas, T. Pik-
šris, A. Žemaitis, J . SvaTdenis, 
A. Kazlauskas, P. Šabonas, A. 
Pranaitis, P. Lukevičia, J. Pa
leckis, J . Kelia ir J . Nava-
linskis. J ie pasidalinę gatves 
leidosi per namus, dėjo pas
tangas, kad tik daugiau su
rinkus aukų Šauliams ir L.*Ii. 
Kryžiui. Kad ir mažai žmonės 
dirba, bet neatsisakė ij- kožnas 
aukojo sulig savo išgalės. 

rNii pavyzdis kitoms Pitts
burgho dalims. Jeigu kitų da
lių Lietuviai ^ taip atjaustų 
vargus ir nelaimes savo numy
lėtos tėvynės, >kaip Penniav-
niečiai, tai nebūtų mųs priešai 
mindžioję Lietuvos žemės. 
Štai pasekmės mųs darbo: 

Pirmiau buvo paskelbta au
kotojų vardai, nuo kurių bu
vo surinkta aukų Šauliams ir 
pasiųsta per Misiją $1,125.20. 

Dabar aukojo: 
Nv. Dominiko Dr-ja . . $100.00 
T. Lukošius 15.00 

Po $1-0.00: D. Stanelis, D. 
Kalėda, J . Paplauskas, J . Ig
notas, J . Janulis, J , K ristom 
paitis. 

Po $5.00: P. Kaminskas, J . 
Zalagenas, K. Zupka, J . Mar-
čiukaitis, M. Norbutas. 

A. (jirtautas ir M. Klišiau-
čius po $3.00. 

1*0 $2.00: J. (iustaitU, Lau-
kevičienė, Ratlienė, (i. Talan-
tis, S. Biknis. 

Po $1.00: Z. Basienė, Eva 
nauskienė, J . Griciūtė, J . A-
l«ixis, L. Kapšis, B. Tautvidai-
tis, R. Paplauskas, D. Stane
lis, A. Aliukas. 

Kiti po 50c. 
Viso $226.00. 
Pirmiau pasiųsta $1,12540. 
Sykiu pasiųsta per L. Misi

ją Liet. Šauliams $1,351.20. 
Toliau seka aukotojų var

dai, kurie aukojo Lietuvos 
Raud. Kryžiui: 
A. U. L. A. kp. 4 . . . . $100.00 
Liet. Piliečių dr-ja . . . . 20.00 
T. Lukošius 15.00 
K. Dagis 1L00 

Po $10.00: P. Keksas, P. 
Aleksandiavičia, J . sPovilaus-
kas, P. Pikšris, V. Dombraus-
kas, F . Poškus, J . Bernotą, X 
Navalinskas, K. Šulskis, L. 
Nainis, J . Trajonas, A. Krize-
vičius, W. Pečiukėnas, J . Grie-
bis, P. Stonis, J . Veisis, J . 
Šaputis, J._ Dubinąs, U. But
kui t ė, D. G arbūzas, A. Janu
liu S. Buzis, D. Vilkutis, A. 
Mmkevičia, J . Juškevičių, A. 
Aliukas, T. Andriuska. 

Po $5.00: J . Kelia, J . 

Radio, J . Racinskas, j . Urbo
nas, S. Biknevičienė, J. Dubi
nais, J . Venazbidis, D. Gelum-
bauskis, J . Zadeikis, J . Lukžė, 
R. Lesis, Ą. Šulskis, M. Skria-
bis, A. Navalinskig, M. Lesie-
uė, K. Baeulis, S. J . Lakenas, 
J. Griskailis, P. Šabanas, B. 
švilpa, J . Lucas, D. Stanialis, 
J . Kreniičiukė; J . Kremioka, 

^ J 

Dr. A. L Yuska 
1900 8. Halsted Str. 

Tel Ganai BUS 
Valandos: 10 ryto iki • rakars 

v Gyvenimas 
3811 W. 63rd Str. 

Tel Proapect S4««. 
\wmmmmmm 
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I DR. C. K. KLIAUGA 
= U E T U V I S DENTISTA8 
£1821 So. Halsted St., Chicago, IU.į 
r Kampas %*ih JSt. 
sValand.: 9—12 ryta, ir 2-^9 vak.į 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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• Phone Canal 267 -

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas ' 

l t t l So. Halsted Street 
Valandos: 19 lkl I I ryto; 1 Iki 4 

po plet. 6 lkl 9 vakare. 
• ^ ^ * < 

Tel. Randolph 2S98 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG. 

19 So. La Salle St. 
Valandos; 9 ryto Iki S po piety. 

Panedoliais iki 8 vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas. 
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Resid. 1139 Independenoe Blvd. 

Telefonai Van Bureo. SM 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Speeijalistas Moterišką, Vyrišką 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų 

VALAND08: 10—11 ryto 2—2 po 
pietą, 7—8 vak. HedėUomls 10—12 4 
Ofisas 3354 So. Halsted St.. Oulcafr 

Telefonas Drover 8888 
illllllllllliMIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll 

genas, K. ,Vingris, J . Bakšis, 
V. Aliukas, K, Tafulaičia, V. 
Poeius, fe. Diamontas, J . Gi-
liūs, K. Juška, K. Adomaitis, 
J . Beliaučus, Z. Lukša, J . Vai-

J. Peeiulis, P. Tupia, P. V z- illlllUIHIIIIIIIIIIlllllllllllllllIiUlillllUlllil 
kurelis, T. Jurpalis, T. Zadeį-lSTel- Can<a a 5 7 

kis, ^P. 8tomaitis, J . Žemai
tis, J . Paplauskas, W. P. Mul-
leų, L. Kapšis, A. Žemaitis, K. 
Stroga, Laukevičienė, Ivanaus*-
kienė, J . Habanas, V. Atstupas, 
A. Janulis, V. Plušinis, J . Cai-
ksumas4, A. Musneckis, J . Sta-
synskas, J . Putinskas, J . Se-
įmileVičia, B. Kirstukas, J . A-
lexis, D. Vldzis, A. Milašis, D. 
Btanelis, S. Jukobaitis, L. Ba-
gocius, J . Kartanas, D. Kalė
da, M. Klišiaučius, A. Sirtau
tas, A. Palenskus, K. Grigalis, 
.1. Žemaitis, A. Masliunaitis, 
J. Bemotis, 8. Pečiukas, P. Sa-
racinskis,v A. Siedagis, J . Pa
reigi s, C. Longi, J . fc&edagis, 
J. Pečiukas, K. Staravieius, ¥> 
Kaminskas, E. Lulli, L. Halpet 
I). Kapsis, A. Martišius, J . 
Gustaitis, M. Karpušis, M, 
Viugraitė, A. Vingraitė, O. 
KliseviČienė, V. Pečiukėnas, F . 
Poviliūnas, M. Ubavičius, B. 
Birutė, K. Zickis, J . Šimaitis, 
J. Laurinaitis, K. Dauboras, 
l g / Janu l i s , J . Ještokas, J . 
Murkunas, K. Jonikas, J . Cid-
zik, M. Šlizauskis, F. Platu
sis, Pj Uzkurenai, J . Marcin-
kaitis, J . Paleckis. » 

J . Žukauskas $L23L 

Po $1.00: a K i š tukas , J . 
Blauzdis, S'. S u l e k i T. Zin-
gauskas, M. Venazindis, J . Gi
lius, A. Mačiulis, K. Zingaus-
kas, S. Leminskis, 8. KarpuS-
ka, M. Deniontienė, P. Snyder, 
A. Preiidis, S. Gillis, A. Pon-
gonis, J . Vaitekūnas, K. Čepai
tis, M. Kverzauskas, S. Slipa-
vičius, J . Razvezis, J . Virbic
kas, P. Biliūnas, P. Dangvec-
kis, P. Dongveckįutė, Z. Lin
kevičius, J . Šabanas, J . Nava-
dalskis, K. Stapušaitis, J . Ba
ra vi kas, S. Gilius, G, Bros, H. 
Abba, P. Denmark, H. Weiss, 
S. Musomus, B. Kirstukas, J . 
Jukobinas. 

Kiti po 50c. 
Viso $853.25. 
Pirmiau surinkta $102.57. 
Viso 955.82. 
Ne 'pro šalį bus priminti, 

kad nedidelė Pennavnės Lietu
vių kolonija i r L. L- bonu turi 
ižpifku,s virš $9,000.00. , 

Tokios tai Pennavnės Lietu-
vių darbo pasekmės. Dirbome 
lig-šiol, neliausinie ir toliau 
«Urbti ir aukdti Lietuvos la
bui. Linksma gyventi tokioje 
kolonijoje, kur Lietuviai rte-
panuršta savo Tėvynės, Lietu
vos. 

L. G. D. komitetas taria šir-
dingimi ačių, vardan brolių ka
riaujančių už Lietuvos nepri
klausomybę. 

Pranas Pikšris, 
L, G. D. pinu. 

IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHH 

Ar Pagalvojai į Kokią Banką Padėti Savo 
Pinigus ant Nuošimčio 

Jdgu ne tai nesuk daugiau galvos, Paimk pinigus kuriuos laikai paslepės namuo
se, i r padėk aut nuožun&o į savo PIRMUTINfc DIDŽIAUSIA LIBT. VALST. BANKĄ 

MetroDolitan State Bank 
2201 W. 22nd St. ir Leavitt 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII"' 
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Kapitalas ir Perviršis 

i r 
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Siekia Du Milijonu Dolierių 
_ j _ 

s 
= MOKA 3% metams už taupinamus pinigus nuošimti priskaito už kiekviena mėnesi, 
= Pinigus gali atsiimti kada t ik nori. Kviečiame Draugijos, Administracijos ir Pavienias 
= y patas, padėti savo pinigus šiame banke kurie laikote pinigus neparankuose bankose 
= Atneškite jūsų bankine knigutę, o mes partrauksim pinigus pilnai, su procentu į šią 
5 tvirta banką kurose Cbicagos miestas ir Cook Pavietas laiko pinigus. Mes ligiai Imsime 
E dėkingi Jums kada taupysit pinigus, šiami banke, didelė ar maža suma pradėk taupin-
= ti tuojaus. 
S i 
r Bankas Valandos: Kusdioiuj nuo 9 v. ryto iki 4 v.po pietų. I taiuankais ir Subatonub iki 8:30 vakar*. 
iTiiiiiiiiiiiiiiiaifiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiifiiiiifisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

MEDAUS 
Antrašas 

— — — 1 " • '• 

\ -
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44, 
Lab. draugija atliko , miela-

širdingą darbą. Šios ypatos 
pasklydo po Woreesterio" Lie
tuvius rinkti liukas į Kalėdinį 
Fondą: P. Bartkus, M. Sein-
kienė, P. Monkus, O. Vaite-
kaitienė, M. Bagdonienė, M. 

perkeltas į naują vietą. Kurie no
rite užsisakyti pasninkams me
daus, kreipkitės šiuo adresu 

Strygas & Miller 
4342 So. Maplewood A ve., 

Chicago, 111. -
Medaus kaina: 5 svarų viedru-

ka« $1.95 su prisiuntimu namus. 

A K I Ų 
ŽINOVAS 

Atitaiso Kairas akis 
vienu atsilankymu, be 
jokios tiiloroformos. 
Suvirs 800 išgydymų 
užrašuose. 

Ateik ir leisk ąužiurėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specijalia išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo 
AK11J, AUSŲ, NOSIE8 IR GERKLĖ8 

LIGAS. 
JL PATARIMAS DTKAI 

Silpnos 
Skaudamos 
Raudonos 
Žvairos 

Ak|s 
Akis 
Akjs 
Akįs 

Kurčios 
Tekančios 
Ūžiančios 
Užkimštos 

Ausįs 
Ausis 
Ausis 
Ausįs 

Skaudama Nosis Skaudama Gerklė 
Rėganti Nosis [ Silpna Gerklė 
Kreiva Nosis Kataruota Gerklė 
Užkimšta Nosis' Papūtus Gerklė 

Franklin O. Carter, M. D. 
' 28 metai prie State gatvps 

120 So. SU te St., - Chicago, llli. 
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie-

niais nuo 10 iki 12. 

81 s 

tekūnas, F . Vaitekūnas, D. v «nikė . Aukos pinigais, vai-
_ : _ : £ J I V « i . , 

Grišky, J . Soeketh, F . Šabanas, 
F. Augustis, J . Baravikas, J . 
Jnšinskas, A. Pranaitis. 

M. Pmnaieiukė ir Z. Valai-
tifuė po $4.00. 

Po $3.00: A. Slavinienė, A. 
Jotlianib, J . Bueius^ J . Stroga, 
P. Radis^ ^. Krit>aičiutė. 

Pu $^.00: A. Ba-toka^ F. 

giais ir drabužiais apkainuota 
sekančiai. 
Teo. ir J . Čepkauskai už $15.00 
M. Bagdonienė už 10.00 
C). Buozienė už 10.00 
zVnt. ir A. Ulikenai už . . 8.00 
Kaz. Magd. Daugėlai už 5.00 
Sv. V. M. dr-ja už . . . . 8.^6 

; v (Pabaig-a ant o pusil.) 

PRANEŠIMAS. 
Siunčiame piningus Lie

tuvon, pri siuntimas užtik
rintas. 
InŠuruojame nuo ugnies, 

namus, rakandus ir auto-
mobąus . \ 
Parduodame namus, sko

liname piningus. -

Evaldas & Pupauskas 
840 W. 33rd Si. 

Yard»27&0 

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

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

Parandavojame 
Baksus $2.50 

Metams 

i, Parūpiname 
Notariškus 

Raštus 

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

809 West 35-th St., (prie Halsted) Chicago, 111. 
Kasdien nuo 9 vai. ry ta iki 6 vai. vakare. 
Vakarais: Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.* 
Nedėliomis nuo 9 vai. išryto iki 3 po pietų. 
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• Lietuvos 
. 

-• 

' • 

Pradės nauja serija numeris 24-tas Sausio 3-čia diena 1921 m. 
Su Naujų Metų pradėk taupyti piningus nes laikai mainosi ir dabar sutaupytas do-

5 lieris ateityje atneš savo vertė. v 

= Galima prisirašyti prie Lietuvos Vyčių Bendrovės kas Panedėlį, Šv. Jurgio Para-
I pijos Svetainėje 32-nd PI. ir Auburn Ave. 7:30. vai. vakare. 
1 Piningus gali atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo. 
= Jurgis Žakas, Pirm. V. W. Rutkauskas,. Adv. Antanas Overlingas, Rast. 

901 W. 33rd S t s 812 Vf. 33 rd S t 3201 Auburn Ave. 

i 

Pirmadiei 

iščijici 

=SJB a=r 
PIRKITE KARO TAUPYMO 
ŽENKLELIUS (W. S. S.). 

V 

STA1 KUR L 
SEKRETAS SVOKAT0S 

ita kuriuom PERGALIME visokias ligas. Ta oek-
*rlosite MUŠU VAISTUS, nes mūsų PAŠLOVINTI 

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
TUVIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaiftu*. pagal 
Europos metodą nuo visokių ligų. 

Mes turime % sekfre 
reta sužinosite kaip va 
vaistai PASEKMINGAI GYDO 

Visuose geroje APTIEKOSE visoj Amerikoj galima gauti šias mūsų 
iekarstas: 

Saliitara Biteri del vidurinių ligų. 
Regulatorius del moterių. f 
Kraujo Valytojas kurie pats ufcvardijtmas išaiškina reikalingumą. 
Salutaro Liiumentas del visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų 
Trajanka Kas-gi dar jos nežino? Tos garsingos namų gyduolės. 
Reikalaukite mūsų surašo vaistų ir žolių—siunčiame už dyka. 

SALUTARAS DRU0 & CHEM. C0MPANY 
1707 So, HęJsted St„ Tęl. Canal 6417 Chicago. 

;< 
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Naujų 
Labdaringoj 
pa pareiųc* 
Vartų pan 
Ii o tarpe }\ 
kos našiai^ 
mui. Sūriui 

Aukojo: 
Po $5.001 

J. SaunoraJ 
Po $2.00: 

kauskienė, 
Po $1.( 

čiu§, A. 
J . Luk£is, 
Bvaranaviči 
kfe, K. Kuli 
A. Butkis, 
Cibulskis, 
Vaišvilas, 
škunienė, 
ivulenas. 

Kiti sraul 
kotojams, 
taria ačių, 
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is T<r 

Alumnų 
.ną iš, 
bus Sausi( 
School Hal 
Honore gatj 

Townofl<el 
kės Lietuv, 
gos, nes už1 
te apvilti, 
tieji augšt( 
rodys savo 
scenoje vh 
veikalų " 
vadovauja 
ina artistė 

Nepamirs! 
isanksto nuj 
sime skaitlij 

A 
IŠ B i 

L. Vyčių 
^ nis 'susirinj 

džio 29 d. 
atidaręs si 
tė naujus 
si : P. U n 
V. J . D. V 
Apart kitŪ 

Stulgai apil 
iš kasos paj 
tarpe surii 

Aukojo: 
P. Gritėl 
Po $1.00 

jus, A. Htuj 
J . 8tasiuloi 

Smulkiai! 
Į Pinigai 

per Taut 
kareivių i 

IŠ N( 
• 

Gruodžiol 
ko trečias 
kiškų drai 
rinkimas n 
go,< vakaru 
metų 8ausi 
feno >vet. 
skaitlingas] 

Nutarta 
karo bilieti 
vinėti. 

Vakaro j | 
syta. Bus 
^'inga kom 
iigi aiiNiPs 
^ė, kad pai 
vadovyste 

^prisi ruošęs 
prašyta įž}| 
džiu, šis Nc| 
kų d raugi j 
nas iš ^\<\o\ 

fPabti; 
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Pirmadienis, Sausis 10, 1921 
/ 

D R A U G A S / i 
IŠ CHICAGOS 

KOLONIJŲ. 
LIETUVIU 

IŠ WEST SIDES. 

L. DEL. PRIE TAIKOS KON 
FEREUCIJOS LAIŠKAS ŽY

DŲ DELEGACIJŲ PRIE 
TAIKOS KONFEREN 
CIfOS KOMITETUI, 

PARYŽIUJE. 

Naujų Metų sulaukimui 
Labdaringoji Sąjungos 7 kuo
pa paren#£ vakarėlį Aušros 
Vartų parap. svet. Programė-
lio tarpe buvo renkamos au
kos našlaičių prieglaudos na
mui. Surinkta $51.87. 

Aukojo: 
Po $5.00: A. Jeleniauskas, 

J. Saunoras, A. Cibulskis. 
Po $2.00: Šliogerienė, Dani-

kauskienė, V. Bugalis. 
Po $1.00: Galvidis, Žakevi

čiui, A. Vaičiulis, O. Gaidaitė, 
J. Liikšis, M. Česnavičius, M. 
Švaranavičius, kun. F . Kudir
ka, K. Kulbis, D. Jankevičius, 
A. Butkis, J . Benešiunas, P. 
Cibulskis, O. Lipnickienė, 
Vaišvilas, J . Gasparka, J . Sta-
škunienė, P. Aleliunas, J . Mi-
kulenas. 

Kiti smulkiais. Visiems au
kotojams, vardan našlaičiu, 
taria ačhi, 

7 kuopos valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Alumnų 1 kuopa rengia vie
na iš puikiausių vakarų, kuris 
bus Sausio 16 d., 1921 m., 
School Hali svetainėje, 48th 
Honore gatve, 7:00 vai. vak^ 

Townofleikiečiai ir apielin-
kės Lietuvai nepraleiskit pro
gos, nes užtikrinu, kad nebusi
te apvilti. Visi alinimai lankan 
tieji augštesnes mokyklas pa
rodys savo gabumus.Jie statys 
scenoje vieną iš puikiausių 
veikalų *' Lietuvaitės. ' ' Tam 
vadovauja visiems gerai žino
ma artistė Unė Babiekaitė. 

Nepamirškit dienos ir biliete 
išanksto nusipirkite. Mes lauk
sime skaitlingo atsilankymo. 

Alumnė. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

L. Vyčių 16 kuopos savaiti
nis susirinkimas buvo Gruo
džio 29 d. įpirm. J. Baubktis, 
atidaręs susirinkimų, pakvie
tė naujus narius, kurių rado-
>i: P. l 'rbiutė, B. Pocius ii 
V. J. D. Vaitkus. 
Apart kitko, prisiminus p. A. 

Stulgai apie Lietuvą, nutarta 
iš kasos paaukoti $25, o narių 
tarpe surinkta $U.0(). 

Aukojo: 
P. (iri tonas $2.00. 
Po $1.00: J . Mikšis, J . Mo

jus, A. Stulga, J . Andrišiunas, 
J. Stasiulonis, B. Pocius. 

Smulkiais $3.00, 
Pinigai (06 dol.) pasiųsti 

per Tautos Fondų Lietuvos 
kareivių reikalams. 

Nik., rast. 

r Lietuvos Delegacija 
• 

prie 
Taikos Konferencijos 

Nr. 1701. 
Žydų Delegacijų prie Taikos 
Konferencijos Komitetui Pa

ryžiuje. 
Gerbiamieji:— 

Remdamiesi mūsų pasikal
bėjimu, š. m. Liepos mėn. pa
baigoj, turime garbės suteik
ti jums sekančias, liečiančias 
mūsų sanpiliečių-Žydų padė
tį, žinias: 

Lietuvos Vyriausybėj Žydų 
atstovybei pritariant; šiuo 
klausimu priėmė sekančius 
principus, kurie jau sudaro, ar 
sudarys pamatinių įstatymų 
dalį: 

1. Žydai, kaip ir visi be tau
tos, tikybos ir kalbos skirtu
mo piliečiai, turi pilnas pilie
tines, politines ir tautines tei
ses. 

2. Įstatymdavybės įstaigose 
Žydai yra arba bus atstovau
jami proporcingai. 

3. Žydai dalyvauja Valdžioj 
ir teismo įstaigose. Jų reika
lams vesti įsteigta tam tikra 
Žydų Reikalų Ministerija.. 

4. [statymas del proporcin
gos atstovybės įstatymdavybės 
įstaigose laiduojamas įsteigi
mu tautinės Žydų kurijos, ar
ba kokiu nors kitokiu būdu, 
kuris pripažintas bus tikslin-

LIETUVIAI AMERIKOJE, 
. (Pradžia ant 4 pusi.) 

Šv. Kazimiero dr-ja už 5.70 
Korp. (Dutanavičia) ulž 5.00 
Adomas ir Julė Stočkai už 5.00 
O. Onusienė už 5.00 
A # ir Pet. Stočkai už f. 5.00 
J. Brazauskas už 4.00 
J . ir UrS. 'Taduliui už . . . . 4.00 
B. i r O. Vaitekaičiai už 4.00 
E. i r J . Kupstai už . . . . 3.50 
A. Rogienė už 3.00 
V. A. Kereisiai už 3.00 
Ona Lodienė už 3.00 
J . M. Bacinskai 3.00 
P. ir L. Nastaraviciai už 3.00 
P. ir M. Sciukai užV 3.00 
J . ir A. Čepuliai už 3.00 
P. ir Ona Laudžiai už . . 3.00 
Mag. Levanavičienė už . . 2.75 
P. ir Julė Exnorai už . . 2.60 
J . i r Anelė Laukaičiai u<ž 2.00 
J . Jankauskas už 2.00 

gesni: 

IŠ NORTH SIDES. 

Gruodžio 28 d., 1920 m., įvy
ko trečias North Sides katali
kiškų draugijų atstovų susi
rinkimą.- reikale Lab. Sąjun
gos vakaro, kuris įvyks šių 
metų Sausio 23 d., Sehoenho-
tVno svet. Susirinkimas buvo 
skaitlingas. 

N'utiirta. v isu smarkumu va-
ka! o bilietus išanksto parda
vinėti. 

Vakaro programa jau sutai
kyta. Bus vaidinta labai juo
kinga komedija "Nuo ausies 
ligi ausies". Komisija prane-
><\ kad parapijinis choras, po 
vadovyste p. Brazaičio, jau 
{•risiruošos su dainomis. Už
prašyta įžymus kalbėtojai. Žo
džiu Šis N'orth Sides katalikis-

fPabtigt 

5. Žydai turi teisės laisvai 
vartoti savo kalbas viešuose 
susirinkimuose, spaudoj, teat
re, mokyklose, darant įvairius 
juridinio pobūdžio aktus, teis
me ir valdžios įstaigose. 

PASTABA: Lietuvių kalba 
pripažinoma valstybinė kalba. 
Visos teisiniai viešios įstaigos, 
iįskyriant Žydų tautinės auto
nomijos organus, privalo su
sirašinėti tik tąja kalba. Lie
tuvių kalbos mokymas priva
lomas visose ka ip- pradžios, 
taip ir augštesnėsėse Žydų 
mokyklose. 

6. Žydų taisės švęsti šešta
dienius bei kitas šventes jokiu 
žvilgsniu nebus varžomos; te-
čiau negali būti aiškinama, 
kaipo virsmai ė tų teisių var
žymas, pareigų ėjimas, lygiu 
būdu visiems piliečiams uždė
tų ir tėvynės gynimui, o taipo
gi visuomenės tvarkos palai
kymui reikalingų. Rabinai tu
ri tokių pat juridinių teisių, 
kaip ir kitų tikybų dvasiškiai. 

7. Žydai autonomingi savo 
vidaus reikaluose, kaip antat: 
tikybiniuose, labdarybės, so-
cialės pagelbos, mokymo rei
kaluose ir aplamai visoj dva
sinės kultūros srity. Tautinės 
autonomijos kompetencijos ri
bos bus 'tikrai nustatytos įs
tatymų keliu ir laiduojamos 
pamatiniais įstatais. 

Žydų tautinės autonomijos 
organais yra vietinės bendruo
menės* ir bendruomenių Są
junga. Bendruomenių ir jri 
Sąjungos steigimo tvarka, o 
taipogi atstovybės formos bus 
nustatytos tam tikru įstatymu. 

Mokymas Žydų pradžios 
mokyklose bus visuotinis, pri
valomas ir nemokamas, jeigu 
tokia pat tvarka buš" įstatymų 
keliu nustatyta ir visoms ki
toms pradžios mokykloms. 

8. Žydų tautinės autonomi
jos organai, sulig teritorinės 
autonomijos organų pavyz
džio, skaitomi valdžios orga-
nais ir turi teisės, jų žinybose 

Rudniskas už 2.00 
Mat. Civinskienė už 2.00 
Scesnulevičius už . . . . . . 2.00 
O. Shazevienė už 2.00 
J. Ambrozevičia už . . . . 2.00 
Vik. Kibibiis už 2.00 
Dom. Zebtokas už . . y . . . 1.75 
J. (Jlavickas už 1.50 
Magd. Jankauskienė už . . 1.60 
J . ir Era. Gudzeviai už . . 1.00 
Juoz, Bruozis už 1.00 
Kaz. ir Pet. Senkai už . . 1.00 
Cutkus ir Bulvičius už . . 1.00 
Ona Saldukienė už . . . . 1.00 
M. Sutkienė už 1.00 
Bulvienė už . / . 1.00 
Vaskelienė už 1.00 
Petras/Lozoraitis už . . . . 1.00 
Geniotenė už 1.00 
Stan. Kūlis už 1.00 
Antanas Kūlis už . . . . . . . 1.00 
Gladienė už 70c. 

Kitų buvo po 50 j r 25c. 
Iš augščiau .minėtų \ aukų 

sušelpta 1b* šeimynų, pinigais, 
valgiais ir drabužiais. 

Gerb. kleb. kun^ J . J . Ja
kaitis parvežė paaukotus * " ' 
daiktus nuo Lietuvių vertel
gų, taip-gi išvažiojo kai-ku-
rioms šeimynoms valgius. P. 
Monkus, O. Vaite>kaitienė,-U. 
Tatulienė ir O. Zubaitienė tuos 
daigtus ir aukas priėmė, su
rašė ir suskirsta. 

Reikalaujant pagelbos nuo 
Lab. draugijos, kreipkitės į 
kleboniją prie klebono kūn. 
J . J . Jakaičio, 41 Providence 
St. 

P. Monkus. 
Pirm., 76 Providence St. 
O. Vaitekaitienė, 

Rast., 28 Perry Avenue. 

kų ii raugi jų vakaras bus yie 
nas iš įdoimausių. * i * M ^ a t p ^ ^ 

ftat 6 pasl.) fcakynnu--, privalomu- savu 

tautiečiams. Be to, jie turi tei
sės apkrauti savo narius tam 
tikrais mokesniais, savo išlai
dų padengimui. 

Kas link pilietinių teisių, 
Žydų bendruomenės ir jų 
Sąjungos turi juridinio as
mens teises. Bč to joms duo
damos taisės priminėti aukas 
ir dovanas nuo gyvųjų žmonių 
arba testamentų pavedamas, 
los taip-gi gauna subsidijos iš 
Valstybės, jeigu tokios pat sub 
sidijos, skiriamos"* panašiems 
tikslams, bus duotlamos pana
šiems kitų tautų organams. 
Subsidijos turi būti proporcin
gai skirstomos tarp visų tau
tų. 

Tikimės, jog auįęSeiau išdės
tytas teises rasite ganėtino
mis, kad apsaugojus mūsų, 
sanpiliečių-Žydų ramų plėtoji
mąsi, kiek tai priklauso nuo 
konstitucijos, ir jog Jus augš
čiau statysite teises, liuosu 
noru duotas, negu-primetarnas 
prievarta. ' 

Lietuvos Delegacijos prie 
Taikos Konferencijos Pirmi
ninkas, . / 

pas. A. Voldemaras. 
Delegacijos Sekretorius, 

. pas. p. Klimas. 

PADĖKA. 

Pereitais metais uies "Drau
g e " pagarsinome laišką naš
lės Marijonos , Bernotienės 
iš , Švėkšnos. Švieksniškiai tą 
laišką perskaitę sutarė pagel
bėti našlei. Aukų .rinkimu už
siėmė p. Konradas A. Ignata
vičius.! Dolieriais ir mažesnė
mis sumomis jis surinko su
virsimi; 26 dolierius pinigų; 
prie tų pridėjo nuo savęs $3.25 
ir 28 Rugsėjo išpirko iš Ame
rikos Lietuvių Prekybos Ben
drovės čekį šešiolikos šimtų 
41 auksino. Pradžioje Lapkri
čio pinigai tapo išmokėti Ber
notienei. Dabar atėjo jos 
laiškas, kurį ir talpiname. 

Malonėkite paduoti į dien
raštį nuo manęs nuoširdžią pa
dėką toms ypatoms, nuo ku
rių gavau šias aukas. Auka
vusios ypatos yra šios: 
K, A. Ignatavičia . . . . . . $3.25 
B. Naujokienė 2.00 

Po $1.00: kun. Meškauskas, 
M. OfLavskienė, P. Razmans-
ka, J . Maksvytienė, K. Janie-
vičienė, O. Kavaliauskienė, O. 
Pazierienė, M. Kilikevičienė, 
O. Markunienė, S. Shalbaras, 
K. Rauskienė, E. Jucikė, E. 
Jucienėj A. Petraitienė, M. Su-
kulienė, A. Paulauskienė, E. 
Kilkusukė, M. Maculienė, B. 
Stajienė. 

S. Janovskienė 75c. 
Po 50c: O. Jasinskienė, J . 

Bamockienė, E. Savickienė, O. 
PalaHkienė, V. Pocienė, O. Tre-
eliokienė, E. Laukienė, O. Ka-
tulienė, M. Narbutienė, M., A-
gota Braaaitė 593 auk. \ 

Ir tiems nuoširdžiai dėko
ju, kuriuos prisiuntė mano se
suo kai-kurių ypatų. Ta ig i 
nuoširdžiai :TŠ su savo kūdi
kiais, nulenkusi galvą, dėkoju 
abelnai visiems. 

Su pagarba, 

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

Kun. B. V. Grikis 
396 Church Street 

New Britain, Oonn. 

Bernotienė. 

PARSIDUODA FARMOS. 
128 akrai gerą žeuiė 80 akrų 

ariamos, 48 akrai stambaus 
miško su gerais budinkais 11 
karvių, 3 arkliai, 115 vištų. 
Visos mašinos. Kaina $10,500 
Wis. 

160akrai gerą žemė 100 ak
rų ariamos, 60 akrų stambaus 
miško su gerais budinkais, 5 
karvės, 3 arkliai, 50 vištų. Vi
sos mašinos. Kaina $7,000.00 
Wisconsin. 

20 akrai gerą žemė, 13 ak
rų vinvuogių su gerais budin
kais. Parsiduoda už $4,100.00 
Law ton Micb. prie ežero. 

Joseph Volandus 
2829 W. 39th St. Chica^o, IU. 

Tel. Lafayette 4167 

80 akrai, gerai žemė 50 akrų 
ariamos, 30 akrų stambaus 
nmįko su gerais budinkais 6 
karvės, 2 ankiiai, 25 vištų. Vi
sos mašinos. Parsiduoda už 
$3,800.00. Wis. 

80 akrai gerą žemė, 40 aria
mas, 40 akrų stambaus miško 
su gerais budinkais. Parsiduo
da už $2,750.00. Black River 
Falls, Wis. 

BRIGHTON PARKO LIETU 
VIAMS. 

.»» Nebūkite Be "Draugo 
"Draugą" dienraštį galima 

gauti be kitų vietų ir šiose: 
F. ŠIMKIENĖ, 

4358 So. Fairfield A ve. 
KRUKAS BROS., 

3853 So. RockweU St. -
BUCIUNAS, 

2900 W. 40th Str. / 
J. ŽOLYNAS. 
40^3 So. Maplevvood A ve. 
J. SYMONAS, 

4140 So. Maplevvood Ave. 

Paieškau savo seseres mergaitės 
Alenos Dsikunskiutes Pievog&lių 
kaimo Pumios parapijos Tranų pa
vieto. Vilniaus gubernijos aS pali
kau ja niažiį Lietuvoje. Dabar girdė
jau kad ji Amerikoje, meldžiu jos 
pačios ar kas žinote pranešti už ką 
busiu labai dėkingas. 

Morta Masuloniutė 
1228 Vietory Str. Waukegan, IU. 

. Paieškau Antano Zairio kuris su-
grįia iš Francijos ir per nekuri lai
ka gyveno Chicagoj, tūrių labai svar
bių poperių iš Washingtono del jo. 
Taipgi pa ieškau Antano Petraičio iš 
Salnorių, Kropiu Valsčiaus. Malonė
kite duoti žinia.. 

Kasparui Norkevieai 
719 N. Tremont St. Kevvanee, UI. 

S Taupykite Piningus: 

i SIMPUX UNJVERSAL 

Perkant visus savo RAKAN
DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MASINAS ir t.t. paa 

P. KVORKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago, Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Seredomls Ir 

Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarai* iki 10 vakare. 
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AMT PARDAVIMO. 

Savininkas išsikraustė \ Nerw Yor-
ką, parduos properte už puse kainos 
kiek kainuotų dabar pastatyt. Gerai 
pabudavotas 3 augščių mūrinis na
mas su storų ir 5 pagyvenimais, ge
ram stovi j , randasi ant 63-čios arti 
Hąlsted gatvės. Jmoket reikia $4,000 
likusus kaipo randa. Atsišaukite. 
144& So. 40 Ave. Cicero, IU. 

-" ! 
—— .—~ r 

Skubinkis j šita negirdėta proga 
parsiduoda farnia už Jūsų teisinga 
pasiulijima kas pirmesnis tas laimin
gesnis turi būti parduota šitą. savai
tė. Priežastis liga. Važiuok tuo jaus 
ir turėsi gražią farmą ant šio adreso: 

, F. Endrci, 
4017 So. ArteHian Ave. Gbicago, 111. 

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

724 W. 81st Street 

DIDELIS BARGENAS 
ILLINOJAUS FARMOS 

83 akru farjua prie pat miesto 
ir gero kelio, žeme lygi, upelis bė
ga per ganikla. Miškas ir gražus 
sodnas, 7 kambariu namas su 
skiepu didele barne 60 tonu cel-
lar, vištininkas, kiaulininkas, svir
nas garadžius ir sande mašinoms, 
"smoke house" ir kiti budinkai, 3 
arkliai, 8 karves, 1 jautis, 150 viš
tų, 4 žąsis, 4 kalakutai, 2 vaislines 
kiaulės, 300 bušelių avižų, 200 bu
šeliai kornu, 25 toniai šiejio, ru
giu, kviečiu ir vulviu del žiemos ir 
visos mašinos reikalingos del far-
mosv 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 Borneika, 4 
736 W. 35th St. Chicaffo, UI. 

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

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

W 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. Į 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų akių ; 
tempimą kae yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu- j 
llo, aptemimo, ner-
votumą, skaudančius 

ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katerakto, nemiegio; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbėta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. 
Nedėliomls nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drovcr 9660. 

I 

"Phone Canal 1678 ? 
Notary Publie 

JUSTIN MACKIEWICZ 
Real Estate 

Loans, Insurance & Foreign 
Exchange 

2342 South Leavitt Street 
Chicago, 111. 

Siunčiu Pinigus j Lietuvą 
pagal dienos kursą. 

«—— 
Phone Seeley 7439 

DR. L M. FEINBERG 
Gydo specialiai visokias Tyrų Ir 

moterq lytiškas ligas. 
3401 Madison St., kampas Woi. 

tern Ave , Chicago. 
Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: anglis^oi Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Sur. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, poli tikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
i valandos po pietų; vakarais nuo I 
iki 19 vai. 
3106 So. Halsted St„ Chicago. 
» ™ — W l y . " ^ — — m I — — — — — — — — Į 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Mlchigan Ave., 

;\ Tai. 19 iki 12 ryte; 2 iki 4 po II 
piet, C:30 iki 8:80 vakare. 

Residencija: 10588 Perry Ave., 
Tel. Pullman 842 

Tel. Canal 222 

DR. L Z. Z1PPERMAN 
LIETUVIŠKAS DENTISTAS 

1401 So. Hatetcd Street 
Vai.: Parkedėlį, Utarn. ir Ketverge 
9:30 iki 8:30 vak. 
Seredoj ir Subatoj 9:30 iki 6 vak. 
Pet. ir Nedėlioj nuo 9:3* iki 1-mai 

Mes geriausią, taisome dantis 
už prieinamiausią kaina. 

A. PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE— DfSURAJfCE 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Laivokortea 

MOTARULAA8 
809 W. S5Ui 8 > . Chicago, DL 

Telephone Doulevard 911 

I Telefonas Boulevard 9199 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8331 South Halsted 
V a l a n d o s : 9—1Ž A. M. 

1—5: 7—8 P. M 
1 • 

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

LIETCVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4609 S. Ashland Ave. 

Tol. Yards 1053 
Dien. Room 518—159 N. Clark St. 

Tel. Randolph 3507 

» • + — » » — » » » » » t ę . — -a 
8448 

Tel. Yards 6666 Drover 

Pr. V. Ą SZYMKEVICZ 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir 

8203 S. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 Is ryto 1—2 iri 
6—8 yakar- Ned. 10—12 iš ryto. 

& Telefonas Pullman 8MY 

- H 
Tel. Drover 704J 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

90 akrų farma, 70 akrų dirba
mos, 20 gaiiiklos, su mišku, juodže
mis, žvyras su moliu maišytas, 
3y2 mylios nuo miesto, geri budin
kais ir didele barne. Kaina $6900 
puse reikia įmokėti, o kitus ant is-
mokeseio. 

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

60akrų farma, geri budinkai, so
dnas geros tvoros, 45 akrai dirba
mos žemes, ir miškas, parsiduoda 
su masinos ir gyvuliais, šienas gru
dai, upelis bėga per ganikla, 2 
mylios nuo miesto kaina $5000, j -
mokėti reikia $3000 o kitus ant 
l e n g v u i š m o k ė j i j m i , p a r s i d u o d a i š 
priežasties senatvės, nepraleiskite 
šito bargeno. / 

40 akrų, farma 20 arkų miško, 
tvoros geros budinkais, kaina 
$1800, įmokėti reikia $500 o kitęs 
ant lengvu išmokėjimu ant R0/-

Viršminętos farmos yra dideli 
bargenai ir Jeigu nori įgyti gera 
farma tai eonais tavo proga. Pa
liauk kitam tarnarves o nusipirk 
farma ir busi bosu ant savęs. Del 
platesniu informacijų kreipkitės 
šiuo adresu: \ 
#IRST N^t'REAm CO; 
738 W. 35ti St \ Chio^o, IU 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentįstas 

108O1 So. Michigan Avenne 
Roseland, III. 

VALANDOS: 9 ryto iki 9 Takai*. 
'ei. Pullman 342 ir 3480. 

» , • — _ . _ 

• Tel. Harriison 6688 
DR. L C. BORLAND 

209 S. State Str. Kamp. Adams 
Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10 

prikalbėto jas 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Seredomls nuo i lig 0 rakare > v a l i k l 1 2 d i e n ^ 
4712 ^> t r t f ? , W ^ T V T T f LWa%*> pvi- . 

aru A«-i4y ^M,.yai jjj , j gered.—C iki 8 vak. Ned. 10 iki 12 

iiiiiiiiiiiuiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiuuiiitiiiiiiMiiiiiintiiiiiiiiiaiiiiiiitiiiiiiiiiiifiiiiiiuiiiiiup 
S Phone Boulevard 491 
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Ashland Jewelry Mutic Store 
Specijales Columbia E 2 Grafa-

nola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 
Grafonola su 12 rekordų $56.50. 
Casli ar ant išmokesčio. Naujausi lietu
viški rekordai^ \ 

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

4537 So. Ashland Avenue 
Chicago, UI. 

i 
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Receptai — 
nuo lieumatizma iš Lietuvos ir Vokietijos šita gyduole 
labai pasekmingai prašalina reumatizmą ir visokius 
skausmus kūno dalise. Šita gyduole yra išmėginta gar
singiausių Daktaru Europoj palengvinimas užtikrintas. 
Kaina 75 centai. Tfe kurie gyvenate toliau nuo mūsų 
Aptiekos galite vaistus gauti per pasta piningus galima 
siunsti 2 centu štempomis. 

.SOUTHPORT PHARMACY 
1346 Irving Park Blvd. 

Z. L. Lukauhkas/ Telefonas Lake View 079 
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Pirmadienis, Sausis 10, 19Ž1 

DESENZANO MERGELE 
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3 VEIltSMF DRAMA-

/ 

Vakaras-Balius 
y * 

Dr-tes Šv. Panos M Ražancavos 
Programa at l iks Akademijos Rėmėjų 4 Skyrius, iš Roselando. 
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Nedelioj, Sausio 9, š. m. 
Pradžia 6 vai. vakare 

Dievo Apveizdos Par.^Syetaineje 
. Po perstatymui šokiai' ir žaislai prie pu ik iaus ius muzikos. Vakaras rengiamos Šv. Kazimie

ro Vienuolyno naudai, užtat tikimės skait l ingiausio atsi lankymo w paramos tos brangiausios mūsų 
įfHaigos. , - Nuoširdžiai kviečiame. R S N G Ė J O S r 
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Iš BRIDGEPORTO. 
X 

LINKSMA N A U J I E N A . 

Mušu kolionijos Moterų S c 
jnn«*os 1-nia kuopa n a u j u s ) 
metus pradėjusios suskato' 
veikti išnaUjo. Štai sekmad.į 
Sausio 9 d., šv. Jurgio pa ra p. j 

galėję , 1-uios kuopos pasidar- ; 

bavinm žada įvykti vienas iš 
irražiatfsiu vakarėlių, kurio 
programa, sudarys koncertas, i 
d ia loga i / monologai. Po pro-! 
gramos žaidimai ir šokiai. Jau 
kad sajungietės ką rengia, tai 
ne by kaip. Va* ir šiame vaka
rėly, girdime, kad dalyvaus 
tokie artistai, kaip gerb. pp. 
Saboniai ji artistė, smuikinin
kė ir sajungietė; jis puikus ir 
lietuviškas Caruso. Tokiais 
artistais, kaip pp. Saboniai, 
ne bile kol i on i ja gali džiaug
tis, už tai ju pasirodymas bi
le vakare visuomet sutraukia 
gražios publikos. Girdėjome, 
kad ir sąjungietės tikisi daug 

išrinko manda-

IGNATIUS J. 
STONKUS 

\ 

svečiu, nes 
giausias ir geriausias panele 
Į svečiu priėmimo komisiją. 

Apart pp. Sabonių, vakare 
dalyvaus taipgi sąjungietė p. 
C. Monika VL. Gurinskaitė. šv. 
Jurgio pa ra p. choro solistė su 
]).Ramanausku, pasižymėjusiu 
dainininku; tuodu, giedoriu 
jau nesyki džiugino Chicagos 
publiką. 

Vakarėlio programą puoš 
išlavintas baritonas — tikras 
gabiausios vienuolyno auklėti
nės, p-lės: J. Urbiutė, Freiti-
kaitė. Aukštakalnaitė ir kitos. 
P-lė Urbiate ir Freitikaitė at
vaizdins gražų vaizdelį ir jlar 
pirmą syki Lietuvių kalboje 
4 'Benedįkc i ja ' \ P- l j Aukšta
kalnaitė pasakys juokingą nū> 
nologą. Bus dar ir kitokių 
paįvairinimų ir siurprizų, tik 
*ąjungietės jų neskelbia, mat 
nori nustebinti ir užinteresuo-
ti publiką. 

Vertėtų gerb. visuomenei 
pareiirti šį vakarą skaitlingu 
atsilankymu. Pelnas skiria
mas gražiam tikskii. Parem
dama visuomenė vakarėli, pa
rems ir gražų darbą mūsų 
moterų bei mergaičių. 

Šioji kuopa gražiai gyvuo
ja . Prie visų gražių darbų gy
vai prisideda ir juos remia. 
Nors visų idėjinių draugijų* 
.. . . _;. . . v. , ,. ' mokesčiais, graži 20 akru uke 
iždai tusti, visgi šios ke l io - k *• m: i T> i r> i T 

. A. , . Ąarti nnlev Park ant Rock Is-
nqos sąjungietcs surado 

mirė Sausio 5 d., 1921, 
11:45* ryte. Paliko dide
liame nuliūdime žmoną, 
Julijoną Stonkienę, ir(pen 
ketą vaikučių, kurių var
dai yra: Ona, Julijona, 
Magdalena, Igną ti u s ir E 
va. 

Paėjo iš Plungės, Tel
šių pavieto, Kauno guber
nijos. Atvažiavo Ameri
kon Sausio 1 d., 1901. I-
stojo vyrižkų drabužių bi-
znije Kovo 4 d., 1911, su 
Theodore Werner; ant 
Michigan ave., Roselande! 
Su atsidavimu patarnau
davo ir pagelbėdavo vi
siems. 
. Prigulėjo prie sekančių 
draugysčių: šv. Vincento 
a Paulo, šv. Petro ir Po
vilo, šv. Mykolo Arkanio-
lo, S. L. R. K. A. 33 kp., 
šv. Juozapo, šv. Kryžiaus. 
Knights of Columbus.Dr-
stė Gedemino, D-rstė Vy
tauto No. 2, ir Labdary
bės. 

-Su visa širdimi veikda
vo labui Bažnyčios ir tau
tai. Jisai gelbėdavo bėdi
nus žmones, nesigailėda
mas savo laiko ir savo iš-
kaščitf. 

Laidotuvės bus pirma
dieny. Sausio 10 d., 1921. 
Pamaldos su ekzekvijo-
mis bus 10 vai. ryte, Vi
sų šventų bažnyčiofe; iš 
ten kūnas bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiu vi
sus pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse. 

Nuliūdus, 
Julijona Stonkienė, 

24 We??t 108-th st. 

IŠ OHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

** 

(PradžiaSint ,5 piftl.) 
dabar tik ypatingos northsi-
diečių paramos. Todėl prašo
ma* visų katalikiškų draugijų 
narių išanksto nusipirkti bi-
lietą. Tuomi parodysim savo 
susipratime, Kad prijaučiame 
visiems tautos reikalams. Jt 

Jau buvo paskelbta, kad va
karo programa prasidės lygiai 
6 vai. vakare. Todėl dar syliį 
visiems primename, kad ne-
pavėluotumėt. A. Nausėda. 

j 
IŠ NORTH SIDES. } 

t-

FEDERACIJOS METINIS 
SUSIRINKIMAS. 

(rrnodžio mėn., 1920 m., Mo
tinos Dievo Aušros Vartų drau 
gija laikė priešmetinį susirin-
kimą. Apsvarsčiusi reikalus 
prisiminta apie mnsų brolius 
Lietuvoje kariaujančius su i 
Lenkais. Padarvta rinktiava^ir 

JL. L. R.-K. Federacijos Chi
cagos Apskričio metinis susi
rinkimas bus antradienyje, 
Sausio 11 d., vakare, Dievo 
Apveizdos parap. svetainėje. 
Chicago, 111. šiame susirinki
me bus renkama apskričiui 
valdybei 1921 m. Tad ir svar
bu, kad į šį susirinkimą kuo 
skaitlingiausiai • atsilankytų 
draugių ir skyrių a t s t o v a i s 
atstovės. Valdyba. 

ae=E M 
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. 
IŠ DIEVO A P V . P A R A P . 

Tautos Fondo 31 sk. metinis su-
surinkimas bus Sausio 9 d., 2 vai. 
pp pietų, Dievo Apveizdos para
pijos mokyklos kambary. Kviečia-

! 

sumetė $:?2- tie, kurie nebuvojKiekvieną nepriklausantį Lietuvį 
'aukoję pirmiau. Vardai bus 
paskelbti vėliau. Pinigai per
duoti Tautojr Fondo skyriui. 

Paskui išrinkta nauja valdy
ba 1921, kurion inėjo: Mykor 
las Andruškiavičius \— pirm., 
J. Daugirda, viee-pirm., A. 
Janušauskas, rast. Ąf. Sįtungis, 
fin. ras t , V. Nausėda, ižd., ižd. 
glob. JĮ Kaitulis ir V. Cirbu-
lis, maršalkos. J . Berkelis ir 
P. Alekna, prie vėl iavos V. 
Dovidaitis . 

A. Janušauskas, r a s t 

m i nariai skaitlingai atsilankyti. 
Kviečiami ir~ nepriklausantieji dar 
prisidėti prie šelpimo Lietuvos. 

Pasibaigus T. Fondo svarsty
mams, toje pačioje vietoje .bus po-

Kryžiaus rėmėjų. 
Taip-gi yra daug svarbių reikalų 

^^*^m^^***^ mm m m m • » » — — » » — * • • ^ . ^ > ^ M — 

GRAŽUS VAKARAS 

KONCERTAS IR ŠOKIS 
"** <w Rengia 

A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS Imą KUOPA 
NEDALIOJ, SAUSIO (JAN.) 9,1921 m. 

šv. Jurgio Parap. Salėje 
Pradžia Punktualiai 7:30 vai. vakare. 

Įžanga tik 50c. ir 35c. 
šis vakaras bus tai nepaprasta pramoga. Koncertinę dalį išpildys mūsų artistai pp. Ii. *r K.* Sa

boniai, dalyvaus taip-gi žinomi dainininką* p-Įė M*. L. Gurinskaitė ir p. Ramanauskas ir kiti Taip-gi 
programa pajvairius gabiausios Vienuolyno -auklėtines gražiais dialogai?., monoliogais ir t. t. Kviečia
me gerb. visuomenę skaitlingai atsilankyti ir pasigrožėti nepaprastai gražiu vakarėliu. Po koncertui 
bus sokia^ir žaislai. Žodžiu sakant šj vakaras'bus vienas iŠ gražiausių ir smagiausių, uitai laukiame 
daug svečių. Įžanga pastebėtinai pigi. 

I 
I • 

i: 
S 
S 
S 
• 
I 

i BOLŠ 

Kviečiame visus 1-mos kp. Sąjungietcs. 
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Operete dviejose aktuose M. Petrausko ir 

. . . . . . . . 

\ • 
" * flt -̂  • 

I 

a 

ov 

IŠ BRIDGEPORTO. 
i 

' kVei 

pi
nigų nupirkimui 4 šautuvų 
Lietuvon karuomenei, o ir sa
vi] jų įstaigų neužmiršo — pa
siuntė $10.00 Sv. Kazimiero 
Seserims kaipo Kalėdų dova
nėlę. Parapijos reikalams teip-
fri užjaueia; pa v. parapijos 
bazare dirbo pagal išgalės vi-
<ios ir turėjo net ir nuosavų 
budelę. Gaila tik, kad daugiau 
moterų nesispiečia prie sąjun-
giečių. Visgi tikimės 
kad mūsų moterėlės prafrins 
pavo akutei ir si>iesis į tą or
ganizaciją, ktfri veikia jų ge
rovei ir apšvietai — rašysis 
visos \ A. L. R. K. Moterų 
Sąjungą. i Reporteris. 

-V . 

"•N 

KAINA $4 ,500 
$650 Casb, kitus mėnesiniais 

, 

land flai lway. Nepraleisk šio 
bargeno. 

d 

Paul Baubly 
1404 West 18tb Street 
Telefonas Canal 6296^. 

B A R G E N A S 
Gražus 40 akrų žemės plotas 

aTti Palos Park, tiktai 25 my-
Ji«S nuo "loop*' Parduos arba 
iriainys ant kitos propertės. 
Del platesnių informacijų at
sišaukite arba rašykite. 

Paul Baubly 
1404 West 18th Street 
Telefonas Canal 6296 

Bridgeporto kolonijos drau. 
t i jos daug energijos, deda, kad 
sustiprinus vietinį Federacijos 
akyrių. 

Gruodžio 28 d. buvo sušauk-
tas susirinkimas Šv. Jurgio 
par. svet., kuriame susirinkę 
įr-jų atstovai nutarė laiškais, 

ptis į draugijas, kurio? 
dar nepriklauso prie Fe-
deracijos^ skyrio, prašant 
prisiųsti atstovus. 

Išrinkta naują valdyba i š 
energingų asmeifų, kurie žadė
jo su pasišventimu, darbuotis 
Federacijos labui. 

Katal ikiškos draugijos dau
giau- domės turėtų kreipti į 
tai, nės Federacija yra reiškė
ją krikščionių vdemokraių 
principų. -Būdami organizuoti, 
daugiau galėsim atnešti nau
dos tautai ir bažnyčiai. 

A . B . 

IS BRIGHTON PARKO. 

IR PREKfBO: 
MOKINA: Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų taip-gi prirengia 
prie kvotimu j visas augstesniasias 
mokyklas. Dienomis: Nuo 9:00 ryto 
iki 4 p. p. Vakarais *uo 7:t0 viki 
0:50. \ 
1747 So. Halsted St. (arti 18tos gat. 

kviečiame prisirašyti prie L. R. 
Kryžiaus rėmėjų. Mokestis nedi
delė — tik vienas doHerig. Mūsų 
broliai Lietuvoje šaukiasi mūsų 
pažibos. Mūsų uždavinys yra juos 
remti. Todėl reikalas yra kiekvif^ 
nam priklausyti prie L. R. K. rė
mėjų, tį \ " 

T. F. 31 sk. ir L. R. K. rėmėjų 
Valdyba. 

I E V E S K C E M O K Y K L A 
Del SuaigiiiiĮ 

S 
: 

• 
: 

Operete ir programą išpildys Šv. Jurgio Pantp. "•Kanklių" choras po vadovystė 
\ p. K. Sabonio. 

Rengia Liet. Vyčių 16 Kuopa. 

Sausio 16 d., 1921 
v. Jurgio Parapijos Svet/ Pradžia 7:30 vakare 

Adomas K. Sabonis, 
J leva J o pati Sabonienė, 
Grafas A. Sadauskas. Orkestrą J. Jakaičio 

Operete "Adomas ir Jievų, , , yra labai gražį, su gražiomis dainomis ir tam p a 
taikinta oi^kestrų. Viršminėtų operete vaidins atsižymėjusios ypatos. Šis surengtas 

vakaras bus vienas iš gražiausių ir visiems patinkamas iš visų atžvilgių. Pelnas ski
riamas parap. naudai. Kviečia Rengėjai. . , * 

T a r n a i J. Ramanauskas, K. Kudirka. 
Solistai M. Janušauskienė, J. Ramanauskas. t, 

> 
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P R A N E Š I M A S 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Perkelia ofisą į People Teatrą 
1«16 W. 47th 81. Tel. BouL 1«0 ' 
Valandos: 1 iki 8 po pietų. « iki 8 , 

•ak. Nedėl. 10 Iki 11 ryta. 
Rea. 3014 W. 48rd Street. 

Nuo ryto iki piet 
Tel. McKlnley 288 

i 

==== 

DR. S. NA1KEUS 
14B2rt>¥l8 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OflMUi tr Gyvenimo v\et* 

- 8258 South Halsted Street* 
Ant ilihHrt ralrensl Siete Baafe 

Valandos nuo 10 iki K ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki P vak 

ffedellomls nuo 10 iki ,. 
884*> 

1 

•=rr. 

Pasitarus^ su keliais kaimy
nais p-nia Iz. Sakalauskienė 
perėjo per Lietuvių namus ant 
W. 45 Place ir parinko aukų 
Lietuvos Šauliams. Aukojo: 
tt. Sakalauskienė ir A. Auš-
kalnienė po, $5.00; J. Eį in ie -
nė $4.00; P. Jenkaitienė $2.00; 
M. Borusienė $1.5a Po $1.00: 
J. Varanauskis, D. Uselienė, 
J. Bernotas, A. Zadrauskis, B. 
Linkus-ir Žydas (pedlorius). 
B. Andrejauskis 50c. Viso 
$24.00. Pinigai pasiųsti L. Mi
sijai. ^ 

v *— Ii . Sakalauskienė. 

DR. CHARLES SE6AL 
Perkėlė savo ofisą po nam."* 

4729 So. Ashland Ars ime 
Specialistą. 

<¥V> MOTERŲ ir VYRŲ LIG 

Valandos nuo 10 Iki 12 iSryto: ano 
2 iki 8 po pietų; nuo 7 Iki t:S8 
vakare. Nedėliomls 18 Uci t. 

Telefonas Drašei 2880 

įįm » » » i 

•Z-.r:r."!=:"E":r?:g^',5 ='•'£' = 

- . • 

• . » » • » » * • ' • • m,m i «i • • M 

DR. G. M. GLASER 

\ 

Ofisas 8148 So. Morgan St. 
Kert^ S2-ro St..v Chlcago. OI 

SPECIJALISTAS 
Moterišku, ^yrilką, taipgi chro-

nlikų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 18 ryto 
iki S po pietų, nuo 8 Iki 8 valan
dą Takam. v 

Nedaliomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Tafds 887 

8 — ^ ~ — — — . « . • • • • • > » • • 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Didmiestyj 
28 So. La Salle Street 

Kambaris 814 Tel. Central 2684 
Valandos: 9 ryto iki 1 po piet 

. . . i 

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2652 
Valandos: nuo 4 iki 6 po piet ir 

nuo 7 iki 9 vakare \ 

iiiiHiiiiiiiiiiinimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiHin 

1 Puikus Koncertas ir Šokiai 1 
asa _ ^ M Lietuvos Našlaičių Naudai 

RENGIA 
L. M. D. Apšvieta 

; / 

/ 

Nedalioj, Sausio-Jan. 9,1921 m. Į i 
• 

Tel. Ganai 8221 

DR. C K. CHERRYS 
\ Lietuvis Dentistas 

'2201 West 22-nd Sk So. Leavitt Sts. 
' Chicago. 

landos 9:80 A. M. to 12 N 
1:00 P. M. to 8:00 P. M. 

Meldažio ^vet v 2242 West 2Srd Place 
Pradžia lygiai 1 vai. vakare. Durys atsidarys 6 vai. vakare. 

P A P I L 
PROJ 

(iriuj 

duota 
joktas, 
džios 

# d . buvj 
Jjenku 

Sausi 
v • • v 
(10 IS 
gramą, 
dar vi< 
tas del 
iinėje 

Phone Cicero 5963 J 

DR. A. P. GURSKIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4847 W. 14th Street Oor. 40th Ave. 
\ >. " Cicero, DX 

Vai. 9 išryto iki 9 valu, 
Nedėlias ir Seredas. 

sses 

sgSJ5:555g:S^a3 :£:;=:==:= :====;=a£;5̂  

DR. S. BIEŽ1S. 
U ET U VIS GYDYTOJAS 

v IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd 8treet 

Tel. Canal 6222 
Ros. 8114 w. 42nd Street 

» Tel. MeKlnley 4988 

^r 

8 S 

~. Siame koncerte dalyvauto, visi geriausi Chicagos artistai, solistai. 
E dainininkai, Mariutė Rakauskaitė. ~p. Bručienė ir p. Stogls, smui-
~ kininkė p. Sabonienė ir p. Ališauskiutė. Šokikės, mažytė ateities 
S žvaigždutė — Silvija KiHutė ir S. Kazlauskiutė. 
r Pianistai: A. Ališauskas ir M. Juozavita.s. 
2 Gerbiamieji: — ~ 
2. Visi ant šio Jcpncerto! Neyien kad praleisitę linksmai laiką, bet 
= išgirsite puikų koncertą ir tuom patini sušelpsite badaujančius Lie-
S t u vos našlaičius — mišluostysit įų ašaras. \ / 
z Gerbiamieji! Jųs žinote, kad mūsų brangi Tėvynė Lietuva, mu-
S sų gimtinė šalis, daug ko tikisi ii savo jaunosios kartos, todėl dabar 
£ yra laikas rūpintis jų likimu. Stengkimės pagelbėt jiems, kad neiš-
į mirtų badu muanr'ateities galiūnai. Dabar yra laikas parodyt geras 
r: širdis! Kas tik gyvas, visi ant šio koncerto!' < 
- . ' Kviečia rengimo KOMITETAS. I S 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII 
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MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU i 

LIBERTY B0NDSUS j 

taip ir 
me gy 
šyta. 

. *» taig( 
valdi 
tose,! 

teis< 
Lenl| 
kaiiJ 

jr P 
nutėl 
stas 

= 

Je igu Jus turite Liberty^ ftondsua ir norite 
juos išniainyti "ant pinigų, tai parašykite 
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu 

Baltic States Devejopment Corporation 
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• Y. W. RUTKAUSKAS 8 8 3 S South Dearbora Str-- **"**"DErob- • 
ADVOKATAS 
Ofisas DldmiestyJ: 

29 South La Salle Street Ę 
I 
I 

Kambaris 884 
Telefonas: Central 8888 I 

I I 

8 
iki 

Vakarais. 812 W . 33rd 
Telefonas: Yards 488 

•d St. • 
K 8 

ENGIANDl 
WITEOGC SPUmO 

Sold 
\ 

nvhsre by funiioire deolera 
^ siono-

C*OAANDEH SPR1NG BKt> CO. 
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