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No. 23 

Vokietija Turės Atmokėti Nus
kirtą Atlyginimą 

t 

Lloyd George Nepatenkintas 
Prancūzų Spauda 

i 

r 

TARIAMASI APIE VOKIE 
ČIŲ ffUGINKLAVIMĄ 

Studijuojamas Austrijos kri-
zis. 

Paryžius, Sausio 27. — Va
kar pirm pietų premjerų kon
ferencijoje buvo tariamasi a-. 

Atlyginimo klausimas šian
die išnaujo bus svarstomas. 

Pietumis premjeru Lloyd 
George ir Briand cm vienu 
prie užkandžio tarėsi apie VO-N 
kietijos atlyginimą. 

c-

Lloyd George nepatenkintas. 

Dalis Prancūzų spaudos pie atlyginimą, prigulinti tat-tsmarkiai kritikuoja Anglijos 
kininkams nuo Vokietijos. Iš premjerą už jo pažiūras \ kai-
pasitarimų patirta, kad tal
kininku nusistatymas ^auti iš 
Vokietijos tai visa, kas yra 
pasakyta Versailleso taikos triai prasitarė premjerui, kad 
sutartyje. Gal šiandie ar ry-'šisai pranešė Prancūzų prem-

kuriuos klausimus taikos kon 
ferencijoje. 

Tiems ministeriams pašelpas 
siunčia nacijonalištai. Siunčia 
jiems pinigų, prigulinčių iš jų 
nuosavybių Anatolijoje. Gi 
katrie neturi jokių nuosavy
bių, tiems nacijonalistai sko
lina pinigų, rteiškia, kad: Tur
kų tarpe yra vienybė ir susi
klausymas. 

Vidujinių reikalų mlnisteris 
Izzet paša, kurs iš Konstan
tinopolio buvo pasiųstas An-
goron tarties su nacionalis
tais, negryžo čia atgal. Pra
nešama, kad jis ' Anatolijoje 
apkeliaująs karo frontą, džiau 
giąsis Turkų * nacijonalistų 
narsumu ir raginąs kareivius 
ligi paskutinio kraujo lašo 
ginti ^kalifato sostą. 
Talkininkai imsis priemonių. 

Toksai Turkų patrijotizmas 

T 

TALKININKAI PRIPAŽĮS
TA NERIKLAUSOBYBE 
ESTIJAI IR LATVIJAI, . 
PARYŽIUS. —«. Sausio 26 

diena po pietų talkininkų 
premjerų konferencijoje buvo 
svarstomi Lenkijos ir Rusijos 
klausimai. Paskui paskelbta, 
kad nutarta .nepriklausomo
mis valstybėmis pripažinti Es
tiją ir Latviją. 

DANIELS PRAMATO DIDE 

r-r 
L ? KLAIDĄ 

-
_• 

-

*. m jų vtenybė talkininkams ne-
laikraštis taip < aš- P a t i n k a - T o d e l J ie P M M M , 

kad Turkija būtinai pripažin
tų ir pildytų taikos sutartį. 

toj bus paskirta abelnoji su
ma, jei su tuo sutiks Prancū
zai, ir bus surastos priemonės, 
kaip išgauti pinigus nuo Vo-
kiečių. 

Norima padaryti taip, kad 

jerui Briand, kad jei taip su 
juo pasielgiama, jis daugiau 
neatkeliausiąs Paryžiun. 

Pasekmėje Briand buvo pri
verstas atsiliepti į laikrašti
ninkus, kad tie, rašydami a-

Ir jei to nepadarysią, tai pat
sai Konstantinopolis išnaujo, 
kaip ka^ perniai, bus okupuo
tas talkininkų militar* b val
džios. 

Ir kuomet tas bus likta, 

• • 

JAPONAI NEMIELAI KAL
BA APIE NUSIGINKLAVI

MĄ. 
IŠ NELAIMINGOS AIRIJOS NAUJAS TERORAS SIAU

ČIA SERIJOJE, Cork, Sausio 27. — Karo 
Sako, Siberijos apleisti Japo-' teismas čia teisė penkiolikos 

nams negalima. 

Perspėja, kad dirbdinimas lai
vų nebūtų sulaikytas. 

Vokietijos karinis atlygini- pie konferenciją sumažintų to- i Turkų, premjerus ; aaujo 
mas talkininkams jokiuo bu-'ną. Nes kitaip, ateity , nebusią 
du neturėtų pakenkti talkinin-J galimos konferencijos Pary-
kų industrijų.. ,aiuje. 

Prancūzijos finansų minis-
teris Daumer tuo klausimu a 
tidarė diskusijas. Jis pranešė 
savo vyriausybės pažiūras at
lyginimo reikale ir pasakė, 
kaip butų geriausia išgauti pi
nigų nuo Vokiečių, 

Lenkų klausimas. 

Prancūzų laimėjimas. 

pertai imdavę, konferencija; 
savo raportą apie paleidimą 
Vokiečių militarlnių organiza
cijų. 

Raportas buvo patenkinan
tis Prancūzus. Nes jis palietė 

busiąs pašauktas talkininkų 
šalininkas Ferid ^>aša, 

NORĖTA NUŽUDYTI AR 
MENUOS DELEGATAS. 

Talkininkų militariniai eks- -
Parikesintojas sufintas. 

Paskui konferencija pak- pilnai visus klausimus, kurie 
lausė Anglijos ambasadoriaus pažymėti taikos sutartyje. 
Vokietijai <l'Abernon praneši
mo. 

Paryžius, Sausio 27. — Čia 
pasikėsinta nužudyti Armėni-
jos delegatą Avitis Aprouni-
an. 

Su revolveriu jis buvo už
pultas arti jo rezidencijos. 
Paleistas šūvis nepataikė. 

Pasikesintojas tuojaus buvo 
suimtas. Pasisakė esąs Alei 

Washingtony Sausio 27. — 
Senatas priėmė senatoriaus 
Boraho paduotą rezoliuciją, 
Jvuriąįa valdžia autorizuoja
ma, sustabdyti- vešiems mėne
siams statydinimą karo laivų. 

Karo laivyno sekretorius 
Daniels vakar, apkalbėdamas 
tą rezoliuciją, perspėjo sena
tą, kad taip darant klaidin
gais keliais einama. 

Čia apeina šešis didelius 
skraiduolius, prie kurių darbai 
perniai buvo sustabdyti, kuo
met ekspertai buvo pasiųsti 
Europon pasiteirauti ap>-; lai
vų tipus ir kokybę kitose ša-
1 a 
lyse. 

•* » 

Nežinia, ar tasai perspėji-

Visgi konferencija dar ne
tarė savo galutino žodžio. Sa-

Doumero pranešimas užėmė koma, ji pripažinsian/ti ^eks-
kuone visą rytmetinę sesiją, pertų raportą ,ir nuspręsianti, ander ' 'hesakarian, 21 metų. 
Jis lieptas išversti angliškon pilną Vokietijai nusiginklavi 
kalbon ir induoti talkininkų mą ligi Liepos 1 dienos. 
ekspertams. 

Tuo metu konferencja 'su-
Paskirtoji komisija Austri

jos reikalams jau ėmėsi dės-
plenavo aptarti Lenkijos irjtyti pienus ir studijuoti tos 
artimųjų Rytų klausimą. šalies krizį. 

Nacijonalistai duoda pagelbos 
sultano valdininkams. 

Konstantinopolis, Sausio 27. 
Čia tvirtinama, kad Abdul Me-
jid, galimas įpėdinis Turkijos 
sostan, padavęs sultanui min
tį atlaikyti iškilmingąsias pa
maldas Šv. Sofijos mečete už 
kritusius Anatolijoj Turkų ka
reivius pastarųjų dienų kovo
se su Graikais. Dar esą pa
tarta, kad patsai sultanas su 
savo šeimyna dalyvautų tose 
pamaldose. 

Tokios pamaldos reikštų, 
kad sultano valdžia pripažįs
ta savaisiais kareiviais tuos 
Turkus, kurie kariauja su 
Graikais Anatolijoj. 

Sakoma, sultanas su tuo pa
siūlymu nesutikęs. Nes tas rei
kštų pakilimą jo prieš talki
ninkus. Kad tuo tarpu jis 
šiandie yra talkininkų^ malo-

Turkų Vienybe Prieš 
Talkininkus ^ 

SULTANO VALDŽIA GELB Pagelba nacijonalistų vadams 
STI NACIJONALISTAMS. R , A U , ¥ . . , 

Be to Abdulo Mejido suma
nymo, ar kaip kitaip jį gali
ma butų pavadinti, yra žino
ma, jog sultano valdžia dau
gumoj daiktų taikosi prie j -
sakymų, ateinamų čia nuo 
Turkų nacijonalistų vadų iš 
Angara. Taigi daugiau klau
soma nacijonalistų nurodymų, 
kaip pačių talkininkų. Tas rei
škia, kad sultano valdžia tuomi 
duoda nemažai pagelbos naci-
jonalistams, kurie kariauja 
prieš talkininkus. 

Nežiūrint to, kad sultano 
valdžia oficijaliai yra^ atkirs
ta nuo Anatolijos, bet ta val
džia savo rankose turi vkgi 
transportaciję, laivais. Ir ' to
dėl sakoma, kad ji dažnai Ą~ 
natolijon nacijonalistams pa
siunčia reikalingų' vyrų, tin
kamų kareiviauti. 

PERSPĖJA PRIEŠ SKAIT
LINGĄ ATEIVUĄ. 

. • ' . • * " , 

v 
• r" • m * •• 

Washington, Sausio 27. — 
Ateivijos generalis komisijo-
nierius Caminetti sugryžo iš 
Europos, kur jis tyrinėjo iš
eiviją Amerikon. _ 

Senato komitetui ateivijos 
reikalais jis pranešė, kad prieš 
ateiviją reikią imties griežtų 
priemonių. Nes kuomet atsida
rys rubežiai Vokietijos ir Aus
trijos, iš ten "ateiviai Ameri
kon ims lietis kaip vanduo. 

-

APIPLĖŠĖ APSKRITIES 
KASININKO OFISĄ. 

Marion, O., Sausio. 27.^ — 
Vakar anksti ryto du plėšiku 
čia užpuolė ir apipiešė • aps
krities kasininko ofisą. Paim
ta $14,750. Kasininkas Forry 
žiauriai apmuštas. Plėšikai 
pasprųdo laukiamuoju auto-/ 
mobiliu. 

Tokyo, Sausio 27. — Aną 
dieną Japonų parlamente at
sakinėjo į visą eilę paklausi
mų užsienių reikalų, ministeris 
Ucliida. 

Nusiginklavimo klausime jis 
pažymėjo, kad Japonija be
veik sutiktų tą padaryti, jei 
ji butų oficijaliai pakviesta 
kitos kokios viešpatijos. Bet 
ji pati negalinti to daryti. 

Apie Siberijos klausimą mi
nisteris pareiškė, kad Vladi
vostoko ir kitų teritorijų Ja
ponų karuomenė negalinti ap
leisti. Tai galėsianti pactaryti 
tik. tuomet, kuomet ten susi
darysianti pastovi valdžia. 
Nes kitaip bolševijdzmas gal
vatrūkčiais pasiskleistų ir ga
lėtų pasiekti net pačią Japo-

• i i ngą. 
Daug priekaištų del Siberi

jos darė parlamento atstovas 
Kato pačiam premjerui Hara 
kalbant Jis sakė, kad Siberi-
ja reikalinga Japonijos milita-

metų mergaitę Airiukę Mary 
Dowels. Nuosprendis atidėtas. 

Jinai buvo suareštuota lau
kuose. Nešusį ginklų. "Polici
ją pamačiusi ginklus pametu
si ir ėmusi bėgti. Reiškia, ji
nai pristatydavusi grnklų Ai
riams savanoriams. 

Teisiama visas laikas ištv-
Įėjusi, klausiama nei žodžio 
neatsakiusi. 

• 
—— 

Londonas, Sausio 27. —-
Praeitą antradienio vakare 
šalimais Dublino būrys sinn-
feinerių buvo mėginęs užpul
ti pravažiuojančiu du armijos 
automobiliu su policija. ; 

Anot žinių, policija apsigy
nusi. Keletas pašalinių žmonių 
sužeista, kuomet tie pasisu
kę arti kovos vietos. 

Londonas, Sausio 27. — Iš 
Gelsingforso depešoje saTft>^ 
ma, jog Siberijoje prasidėję 
dideli valstiečių sukilimai 
prieš bolševikus. 

Pranešama, valstiečiai ap
gulę daugybę miestų ir mies
telių, kuriuose stovi bolševikų 
garnizonai, ir atkirtę nuo jų 
privežimą maisto ir amunici
jos.. , 

Rytinėj Si beri joj bolševikai 
atnaujinę baisų terorą. Vals
tiečiai tiesiog būriais galabi-
nami, jei kurie iš jų išreiškia 
nepasitenkinimą bolševikų val
džia. 

nzmui. s 

40 ŽMONIŲ ŽUVO AUDR0 

Dublinas, Sausio 27. — Ka
ro teisme atidėta nyla trijų 
Airių, kaltinamų nužudyme 
leitenanto Angliss. Nes staiga 
nežinia kur pragaišo svar 
biausias iš kaltinamųjų pusės 
liudininkas. Tad apginėjas 
pasidarbavo atidėti bylą. 

/ 

VOKIETIJA PRIPAŽIN-
SIANTI BOLŠEVIKU VAL-

• 

. 

Dublinas, Sausio 27. — Pas
kelbta, kaį. presbit^ijonų 
dvasiškis Irwin suareštuotas 
už turėjimą su savimi ginkio 
ir uždraustų raštų. 

Sausio 27. - j* Phi-
lipinų salų pakraščiuose ju
ros audra sudaužė dvi valti,' I r w i n bendrai su kitais Ai-

mas duos kokių-nors vaisių. , . v . 4„ y 
T*n* n o n ; n i n t-l- s u *unom žuvo apie 40 zmo 
net Daniels tvirtina, įog su . m v •• 7 

nių. Tarp žuvusių vra moterų lausomvbę. 

Žmonės pakilę del bado ir šal
čio. 

ta rezoliucija daroma didelė 
klaida. Nes kitos Žalys be a-, 
todairos ginkluojasi ant van-

ir vaikų. ' 

dėns. ; . 3 SUMAŽINTA KAINA TRAK-
• — 

FORDO KOMPANIJA IEŠ
KO DIDELĖS PASKOLOS. 
-

— ' 
New York, Sausio 27. — 

Fordo automobilių kompanija 
iš Detroito čia per savo rep
rezentantus teiriaujasi- gauti 
paskolos apie 75 milijonus 
dolierių. 

ORAS.-^- Gražus oras šian
die ir, turbūt, fytoj; kiek šil-
v * 

ciau. 

• 
' 

TORIAMS. 

riais kovoja už Airijos neprik-

' . 

KONFERENCIJA TURKI, 
JGS KLAUSIMU. 

— \ 

Detroit, Mich., Sausio 27.— 
Ford Motor kompanija pas
kelbė sumažinanti $165 trak
toriams kainą, j 

Įvyks Londone Vasario pabai-

' ~ 

Copenhagen, SauMo 27. — 
Iš Rygos pranešama, kad bol
ševikų atstovas Vokietijai 
Kopp ten atkeliavęs ir prane
šęs, kad Vokietija jau kaipir 
pripažinusi sovietinės Rusijos 
/ . - v . 
valdžią. 

ARMĖNAI KAUJASI SU 
RUSŲ BOLŠEVIKAIS. 

6 ŽUVO SUSIDAUŽIUS 
TRAUKINIUI. » 

San Salvador, Sausio 27; — 
Ant Western geležinkelio 
susidaužė du važiuojančiu 
traukimu. Žuvo 6 žmonės. 
Daugybė sužeista. 

THINGS THAT NEVER nk JPE 
GEOZGEf DEAe7 

LlTTLE 8EMMIE »S 
|0UT IK) T̂HE BACK 
VA^D SM0fclW6 YOÛ  

SĖST C16ĄR.S 

OH DOM'T-BE \ 
SO FUSSY^'teT 
THE CHIID E/UJ0Y 

ineje. v 

Nacijonalistai siunčia pinigus. 
Sultano ministeriai gyvena 

dideliame neištekliuje. Nes 
valdžios ižde nėra piningų. 

PUSANTRO MILIJONO 
REDARBIAUJANčIįĮ. 

Washington, Sausio 27. — 
Pagal Darbo departamento 
paskelbtų žinių ̂  apie bedar-
biavimą Suv. Valstijose pa
sirodo, kad šiandie apie pus
antro milijono darbininkų ne
turi darbo ir inežinia, kada 
gaus kokius-nors darbus. 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
— Brangus vyreli, štai mūsų Berniukas išėjęs kieman ruko 

narinktiniausius tavo cigarus. Ką aš turiu daryti? 
— Nurimk, mieloji, tegu vaikas pasidžiaugia. 

Konstantinopolis, Sausio 26. 
— Gauta žinių, kad kai-kurio-
se Armėnijos vietose tikrai 
pakilę gyventojai prieš Rusų 
bolševikus. Bet smulkesnių ži
nių apie# sukilimus neateina. 

Gruody Armėnų atstovas 
mieste Baku buvo mušęs te
legrama Maskvon, prašydamas 

Paryžius, Sausio 27. — Au- kuoveikiaus pristatyti maisto 
įščiausioji taryba (talkininkų įr kuro Armėnijos gyvento-
premjerai) savo posėdžiuose sjams. Jis pareiškė, kad jei 
čia definitiviai neišrišo Tur- tas veikiai nebus padaryta, ga-
kijos klausimo. Tam tikslui Įima laukti blogesnių pasek-
nutarta sušaukti konferenciją mių. 
Londonan. Konferencijon pa
kviesti atstovus talkininkų, 
Turkijos ir Graikijos. Konfe
rencija turės įvykti ateinan
čio Vasario pabaigoje. 

Prancūzijos premjeras Bri
and apie tą augšdiausios tary
bos nuosprendį telegramomis 
painformavo Atėnų ir Kons
tantinopolio valdžias. 

Čia suprantama, jog Kons
tantinopolio (sultano) , val
džiai duota liuosybė skirti at
stovus konferencijon. J i galės 
tuo tikslu susisiekti ir pasi
tarti su nacijonalistais. Nes 
abiejų pusių atstovai pagei
daujami. 

Anot žinių, veikiai po to iš 
Baku Armėnijon pasiųsta bol
ševikų karuomenė. Bet apie 
maisto ir kuro siuntimą Armė
nijon negauta jokių žinių. 

SEIMO ATSTOVAMS LEIS 
TA NEŠIOTIES GINKLUS. 

Manila, Sausio 27. — J£hlli-
pinų salų seimo ^atstovams 
pravestuoju biliurai leista ne-
šioties ginklus apsiginimui. 

LENKAI KALTINAMI UŽ 
ŽMOGŽUDYSTES SILEZI

JOJE. 

Berlynas, Sausio 27. — Čia 
paskelbta, kad plebiscitui pa
skirtame plote Augštojoj Sile
zijoj perniai buvę 822 žmog
žudysčių.- 1919 metais, kuomet 

AUKSINIS UNIVERSITETO 
JUBILIEJUS. 

Vakar Sherman viešbuty iš
kilmingąja vakariene paminė
ta auksinis Loyolos universi
teto jubiliejus. Reiškia, fetfėjo 
50 metų nuo tos katalikiškos 
mokslo įstaigos įkūrimo. 

T 

PINIGĮI KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai-

uant nemažiau $25,000 Sausio 20 
« 

tuos plotus kontroliavę Vokie- j buvo tokia pagal Merohants Lo-
čiai, | buvę vos 19 žmogžudys- an and Trust Co.: \ 
Čių. / Į Anglijo* sterlingų svarui 

Vokiečiai tvirtina,. kad už Prancuajoi šimtui frankų 
didumą žmogžudysčių yra kal
ti Lenkai, kurie tenai perdaug 
šeimininkauja, norėdailii lai-j Lietuvos šimtui auksinų 
mėti plebiscitą., Lenkijos šimtui markių 

Halijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui markių 

$3.80 
7.21 
3.71 
1.82 
1.82 
.12 

» \ 
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U E T C Y T V KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
• tam kasdieną i šskyros nedėldienins. 

P R E N U M E R A T O S K A I N A : 
CHIOAGOJ I R U Ž S I E N Y J E : 

M e t a m s $8.00 
P u s e i Meta , . , - , _ . . . » £ ? » • « » *•©* 

8UV. VALST. 
Metnms •»•• • • «—.". « . . « . . . . . Jo.00 
Puse i M e t a 3.00 

P r e n u m e r a t a mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi n u o užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą v i sada re ikia prisiųsti .ir 
• « ! > • a d r e s a a Pinigai geriausia s ių
sti ISperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba {dedant p inigus i 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley Ave., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

i Mušu Vargai. 
Meldžiame skaitytojų nenu

sigąsti: neketiname kalbėti a-
pie naują nelaimę Lietuvai, 
b#t apie naujausią mus didžio
jo -dainiaus Maironio veikalą. 
Taip jisai pavadino savo po
emą^ Jų atspausdino Jago
masto spaustuvė Tilžėje, o par
davinėja A. Petronio knygy
nas Kaune. 

Lietuva turi puiku Duone
laičio veikalą, turi .neatsigerė-
tiną Barono''Anykščių Šilelį", 
bet neturėjo didžios poemos, 
nors tokios kaip Miekevy-
čiaus " P a n Tadeusz". Nors 
tat ir Lietuvio parašyta, bet 
lenkiškai, o mums reikėtų tu-
rėti tokį visqs tautos veikalą. 

Maironis yra parašęs daug 
poetiškų puikių veikalų, iš jo., 
tikėjomės, kad didysis pasau
lio karas įkvėps jam ir savo 
didiems nuotikiams ir jo ne
paprastam talentui lygią po
emą m i Einą. To tikėjomės 
del to, kad žinojome, jog di
džiosios tautų poemos vis gim
davo didžių nuotikių laikais. 
Negi gali būti didesnių nuo
tikių, kaip viso civilizuotu pa
saulio karas, Vokietijos ir Ku
si jos imperatorių sostų griu
vimas, Lietuvos grįžimas ne-
priklausomybėn. 

"Mūsų Vargai" yra di
džiausia, be abejonės, lietuviš
ka poema. 151 puslapis smul
kios spaudos. Jos ir turinys 
nemažas, nes apima ir Rusijos 
revoliuciją 1905 m. ir pasaulio 
karą ir Lietuvos atgimimą. 
Poemos turinvs vra maždaug 

šitokis. Ūkininko Sutkaus su
nūs Jonas eidamas mokslus 
atostogų laikais mokino savo 
kaimyno bajoro Stangai los 
lukter i Done mylėti Lietuva. 
Tas mokslas pasisekė. 
v Jo klausės Done, ir karštos 

Ugnies liepsnelė mušt pra
dėjo; 

Nebeužmigdama nakčia 
Danutė verkė paslapčia: 
Ne vien tėvynę pamylėjo. 
Bet Sutkus pabaigęs moks

lus vedė Lenkę ir pelningai 
daktaravo Maskvoje. Jo idea
lai buvo apsibėrę storais pe

lenais. Tik vieną kartą Lietu
v i ų vakarėlyj sujudo jo sąži-
•;nė. Jonas pasiryžo paviešėti 
įJJetuvoje. Jam bevažiuojant į 
tėviškę Kaune pasitaikė į tą 
patį laivą įsėsti ir Donei. Ta 

J a u buvo Sutkaus atsižadėjus 
ir visą savo gyvybę pašventus 

'mergaites auklėti Lietuvoje. 
'Kasžin kodėl garlaiviui beei
nant nuo prieplaukos Done 
apalpo ir įkrito į vandenį. 
Sutkus šoko ją gelbėti. Iš to 
pati jį įtarė. Sutkus parvažia
vo Maskvon, bet netokis jau 
bus o žmogus. 

metu jis žuvo barikadose. 
J o draugas Brazda buvo 

kraštutinis kairys revoliucijo-
nierius. Tas išliko. Kad ėmė 
liepsnoti didysis karas, visų; 
pažiūrų Lietuviai susispietė 
Vilniuje tartis apie tėvynės 
ateitį. Buvo Danutė ir Brazda. 
Juodu suprato vienas kito 
brangias ypatybes, nors jų
dviejų pažiūros, priemonės ir 
įpročiai buvo vienas kitam 
priešingi: 

Lietuviai tėvynainiai pasi
dalino: vieni liko tėvynėje, kiti 
išbėgo. Likusi tarp savųjų 
Danutė pateko į Vokiečių ver
giją. Pateko tenai iš Maskvos 
parbėgęs ir Brazda. Bet jis 
išbėgo iš vergijos į Šveicariją. 
Su kunigu jis nuvyko pas po-
pežių, iš jo lupų išgirdo, kad 
Danutė taps paliuosuota, kad 
ir Lietuva bus liuosa. J is nesi
juto kaip priklaupė prieš po-
pežių ir į koją pabučiavo. 

Brazdui nerūpėjo Rymo dai
lė nei senovė. J is pirmutiniu 
traukiniu nulėkė į Berną. Ten 
atvyko ir Danutė iš Vokiečių 
nelaisvės. Nuncijus judviejų 
vestuves palaimino. Trumpai 
po to Brazda tapo Lietuvos 
ministrų pirmininku. 
, Turiniu tat Maironio poema 
yra augštesnė ne vien už "Eu
geniją Onieginą", didžiausia 
Puškino veikalą ir už Mickevi
čiaus " P a n Tadeusz'ų." 

Stiprių galingų vietų joje 
yra nemažai. Poetas įpina į 
savo pasaką visus didžiuosius 
mus atgimimo veikėjus: Ba-
sanių, Smetoną, \eą, Alšaus-
ka, Dambrauską ir kitus. Vie-
nus lengva pažinti, kiti tiesiog 
vardais paminėti, trečius ži
nantieji įspėja. 

Vietomis jisai leidžiasi i 
tilosoIŠją ir tos jo pastabos 
būva [pelnos gilių minčių iš
reikštų geromis eilėmis. 

Ta ig i "Mušu Varga i" vra, 
be abejonės, didžiausia mūsų 
kalbos j)(/ema. J i yra mušu 
poezijos viršūnė. Bet ar ji pa
tenkina mus norus? 

Kas žin! Mums norėtųsi 
Sienkievičiaus vaizdingumo, 

' Barono jausmingumo, Duone
laičio skaistumo ir Maironio 
poemos turinio viename vei
kale. Tai būtume pasitenkinę. 
Taig i mes jau imame būti iš
dykę. Už tai ir Maironis gana 
daug kaltas. Jis, Jakštas ir 
kiti mus išlepino. 

Seniausieji Lietuviu Raštai. 

Visur Jų Ranka. 
Talkininkų taikos sutartis iš 

Austrijos imperijos leido pa
kilti trims atskiroms ir kitos 
kitoms nepriklausomoms vals
tybėms: Ungarijai, Austrijai 
ir Čekoslovakijai. Buvusios im
perijos didelių žemės plotų te
ko dar kaiminingoms šalims, 
kaip tai : Italijai, Jugoslavi
jai, Rumunijai ir Lenkijai. 

Pakilusiose iš imperijos val
stybėse, kai]) ir visur kitur, 
tuojaus kitiems už akių užbėgo 
socijalistai." Jie ėmė valdyti 
Šalis. L'ngariją pirmutinę se-
cijalistai (komunistai) baigė 
vesti visatinon pragaištin. Tos 
šalies žmonės susiprato ir tuos 
nenuoramas praginė. 

Čekoslovakija dar ir ligšiol 
valdoma socijalistų. Ten 
jiems pavyko ilgiau pasilai
kyti, nes prie jų prisidėjo libe
ralai. Laikas parodys, kaip jie 
ten ilgai valdovaus neįmurdę 
šalies begalinin skurdan. 

Iv Austrijos valdžios styras 
buvo patekęs socijalistų ran 
kosna. Bet penliai jų nusikra
tyta, kuomet gyventojus jie in-
traukė skurdan ir badau. įvy
kusiuose rinkiniuose žmonės 
vietoje socijalistų valdžiom 
priešakin padėjo krikščionis 

Revoliucijos'soeijalistus, lietuviškai tariant 

(Tęsa.) 

Bretkūnas. 

Prūsų Lietuvoje pagalios 
pasižymėjo Jonas Bretkūnas, 
gimęs 1535 m., miręs 1602. J is 
taip-pat buvo protestantų dva
siškis ir Lietuvių klebonas 
pradžioj Labguvoje paskui Ka
raliaučiuje. 1589 m. jis atspau
sdino tikybinių giesmių kny
gą * * Giesmės Duchaunos' \ 
1591-ais "Posti l ių", t. y. skai
tomų sekmadieniais Evangeli
jų paaiškinimus. Tečiaus di
džiausiasis Bretkūno veikalas, 
jo išverstas mųs kalbon Šven
tasis Raštas tebėra nespausdin 
tas ir guli Karaliaučiaus uni
versiteto knygyne. Tą darbą 
jis dirbo apie dešimtį metų ir 
baigė trumpai prieš mirsiant 
1590 m. 

Kunigaikščių Raštai. 

Prie seniausių Lietuvių kal
bos liekant) reikia priskaityti 
du kunigaikščio, arba kaip 
tuomet sakydavo ertcikio, 
Jurgio Fridricho raštu. Vienas 
išėjo 6 Gruodžio 1578, kitas 
1579 m. Jurgis Fridrichas bu
vo pirmojo Prūsijos kuni
gaikščio Alberto Brandebur-
giečio sunūs. J i s ėmė valdyti 
Prūsų 'žemę tėvui mirus 20 
Kovo 1568 m. 

Jis pats, žinoma, lietuviškai 
nerašė, bet jis pasirašė po laiš
kais, kuriuos jo vardu susta
tydavo Lietuviai išėjusieji jo 
tėvo įkurtą Karaliaučiaus uni
versitetą. 

Kunigaikščio laiškuose ma
tyti širdperša del stebmeldijos 
gajumo Prūsuose ir del burtų 
daugybės, didis noras prapla
tinti Liuterio pažiūras Prūsų 

buvo Kryžiuočių Ordeno že
mes pakeitęs pasauline kuni
gaikštija, po Lenkijos globa. 
Jis buvo įvedęs Prūsų Lietu-> 
voje Liuterio tikėjimines pa
žiūras ir uždraudęs katali
kystę. J i s suprato Lenkų dva-
siškijos klaidą. Lenkai nesu
naudojo Lietuvių kalbos kata
likystei praplatinti. Todėl 
krikščionimis buvo tapę tik 
tie Lietuviai, kurie suseidavo 
su užrubežiUc o lietuviškai 
kalbančioji visuomenė tik ofi-
cijaliai buvo užrašoma katali
kais ištikrųjų visai to tikėji
mo nežinodama. Lietuviškai 
skelbiamasis Liuterio mokslas 
negavo Lietuvių sodiečių šir
dyse kovoti su katalikyste, nes 
jos nebuvo, o tiktai su stab-
meldijos likučiais. 

Mųs laikais buvo bepraplin-
tant nuomonė, kad Lenkų kal
ba Lietuvos bajorus apvaldė 
tiktai apie aštuonioliktojo 
šimtmečio pabaigą, kada Cza-
ckio globojamas Vilniaus uni
versitetas ėmė žibėti gražiu ir 
giliu mokslu, kad Lenkija tą 
augštą apšvietos įstaigą tyčia 
ir sumaningai pavartojo Lie
tuvai sulenkinti. Ęet Kara
liaučiaus klebonų raštai liudi
ja, kad Lenkų įtekmė Lietu
voje buvo didelė pustrečio šim
to metų pirma to. Mažvydis 
rašo: "Ape rargreschima, tat-
kai esti ape atleidimą grekų." 
Žodis " g r i e k a s " nors nelietu
viškas, bet 1547 m. visiems 
buvo suprantamas. Mažvydis 
taria dar lenkiškesnį žodį 
" rargreschima" ir paaiškina 
jį, kad žmonės suprastų. Yra 
ir kitų pavyzdžių, parodan
čių, kad Lenkų įtekmės butą 
net Karaliaučiuje šešiolikto 

Vul. Panedėl i j , Utarn. ir K e t v e r g ė j 
9:30 iki 8:30 vak. g 

•SeredoJ ir Subatoj 9:30 iki* 6 v a k . S 
I Mes geriausia taisome dantis 5 
• P ė t . ir Nedėl ioj nuo 9:30 iki 1 -raa i i 
• u ž prioinamieusia kaina. 1 

žemėje ir apsaugoti jos Lietu- (šimtinecio vidurį je. 
vius nuo ėjimo į katalikų baž
nyčias Žemaitijoje. Prūsuose 
jų nebebuvo likę. Tai-gi ku
nigaikščio laiškai rūpinosi 
tais pačiais dalykais, kurie 
rūpėjo mųs augščiau minė
tiems raštininkams. Sulyginus 
kunigaikščio pirmojo laiško 
kalbą su minėtųjų Karaliau
čiaus protestantiškųjų klebo
nų raštais kišasi spėjimas, 
kad Bretkūnas rengė laiškus 
Jurgiui Fridrichui pasirašyti. 
Kunigaikštis \ a š o schwentag-
lii (šventąjį), Bretkūnas rašo 
ghi (jį). Ta statraša abiejuo
se nepastovi. 

Apskritosios Pastabos apie 
Karaliaučiaus Raštininkus. 

Nors ir buvo lietuviškų 
raštų bei kalbos palikimų se-
mesnių už Karaliaučiaus uni
versiteto įsikūrimą, tečiaus M. 
Biržiška teisingai rašo. "Lie
tuvių raštų lopšys yra Mažoji 
Lietuva' (Mūsų Raštų Istori
ja p. 4). 

Prusus tais laikais valdė 
kunigaikštis Albrechtas. J is 

Keturi ar penki vyrai pasi
darbavo Liuteriu tikėjimui 
ir Lietuvių kalbai Mažoje Lie
tuvoje šešioliktame šimtmeti-
je. Biržiška teisingai apgai
lestauja, kad jie nedaugi ausi a 
turėjo įpėdinių savo tautie
čių.*" (Mūsų Iįaštų Istorija p. 
6). Kaip tik Liuterio mokslas 
stojo tvirtai Prūsuose, taip 
nebereikalinga tapo Lietuvių 
kalba. Vokiečiai nebeskatino 
Lietuvius naudotis savo kalba. 

Protestantai Didžiojoje Lietu
voje. 

Ne vien Prusnose Lietuviai 
mažaį tebuvo išmokinti kata
likystės. Žemaičių ir Vilniaus 
vyskupijose buvo gal kiek ge
riau, bet nedaug. Prūsų kuni
gaikščiui priėmus Liuterio 
tikėjimą, Didžiosios Lietuvos 
augščiausieji bajorai Radzivi-
lai priėmė Kalvyno- tikėjimą. 
Nuo jų priklausė beveik visos 
šalies gyvenimas. Kalviniz-
mas praplito Didžioje Lietu
voje. Valančius rašo: "Kuni
gaikščiai ir kiti didžiūnai ne-

— krikščionis demokratus. 
Šitie paėmę šalies valdžios 

styrą šaly atrado baisiausią 
betvarkę. Bet vis-gi ėmėsį dar
bo, tikėdamies gauti paramos 
iš svetur, nuo tų pačių talki
ninkų. 

Talkininkai gausiai šelpė ir 
šelpia socijalistinę Čekoslova 
kijos valdžią arba masonine 
Lenkų valdžią. Bet krikščio
niškai Austrijos valdžiai dar 
nieko nepadaryta. J i labai rei
kalinga pinigų. 

Tomis dienomis Paryžiuje 
talkininkų premjerai turės 
konferenciją. I r jei toje kon
ferencijoje nieko gera NAustri-

srovė norėtų remti Austriją, 
užtikrinti jai nepriklausomy
bę, jei jos valdžia nebutų 
krikščioniška, bet kitokia. Ki
ta srovė darbuojasi Austriją 
sujungti su Bavarija. Tam tik
slui pavartojamos visokios ne
teisybės. 

Pranešama, kad šiandie 
Afrstrijoje jau pakilusios su
irutės. Moderningi socijalistai 
susijungę su radikalais, .jie 
bendromis spėkomis pakyla 
prieš krikščionišką valdžią. 

Je i Austrijos valdžia neat
laikys ir jei patį Austrija žus, 
bus žinoma, kam reikės už tai 
padėkoti. ^ 

•i * 

LIETUVIS ADVOKATAS 

jai nebus atlikta, bus aišku, j Ir nieko nebus stebėtina. Nes 
kokie žmonės skaitosi jiems | visur jie prisideda palaikyti, 
artimesni ir remtini. piktą. Jų žiauri, netėKingą' Vakarais:* 4500 .s. . Asi^na Aye. 

Austrijos žvilgsniu taikiniu' ranka-šiandie spaudžia iiciu.li 
kuose veikia dvi srovi. Viena 'sų Tėvynę. 

bijodami jau popežiaus plėšė 
bažnyčias ir klioštorius glemž
dami jų turtus. Kunigai su zo-
koninkais pametę bažnyčias 
ir klioštoriuV pačias vedė, o 
mergaitės Dievui pašvęstos ar
ba minyškos tekėjo." (Žemai
čių Vyskupystė. -Shenandoah 
1897 p. 45). Sena Šilavos gies
mė sako, kad tais laikais Že
maičių vyskupijoje belikę vos 
septyni katalikų kunigai. 

(Pabaiga bus). 

I Pranešimas 
• Dr. M. T. STRIKOL'IS 
I Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
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"DRAUGO" KNYGYNE 
Galima gauti šios. 

.MALDAKNYGES 

* , «. 
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= Ramybė Jums (brangios odos paauks.) 
= Ramybė Jums (kailio apdar.) 

. . . . . . 

, . . . . • • • • 

$3.50 
2.50 i 

I Ramybė Jums (audeklo apd.) &00 Ę 
S Šios maldaknygės formatas yra 5%x3%. Puslapių turi 958, bet ne = 
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I 
stora, nes spausdinta 
6ių maldų. 

Perkel ia ofisą į Peop le Teatrą 
• 1 6 1 6 W. 47tn Str. Tel. Boul . 1 6 0 J 

Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 | 
vak. Nedėl . 10 iki 12 ryte. | 
Kes . 2914 W. 43rd Street g 

I" N u o ryto iki piet. g 

_Tcl . McKlnley 263 i ( • • • • • • • • ^ • • • • • • l 
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Tel. Harrison 6688 

DR. L C. BORLAND i 
209 S. State Str. K a m p . Adams 
Sered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12 

. v a i . iki 12 dieną 
Lietuvis pcrkalbėtojas 

B'lYl. kanai 2222 

! Dr. E.Z. ZIPPERMAN 
* •» • • i i i i • i • *y T » *•* i \ n t " n t o r r * č i LIETUVIŠKAS DENTISTAS 

1401 So. Uals ted Street 

i 
i 
i 
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i 

—n 
P h o n e CanaL 257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 lkl 4 
po p l e t 6 iki 9 vakare. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiinnni 
Ros. 1139 Indcpendei icc Blvd. 

TelcfoiMS Von Bureu 294 

DR. A. A. ROTH, 
Kuša* Gydytoja-s ri Chirurgas 
S p u ijali-ta- Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų l igų 
VALANDOS". 10—11 ryto 2 - ^ po 

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 
Ofi.^is 3 3 5 4 S o . Elalstt'd St . , Cli i i -ago 

Telefonas Drover 9693 
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s Aniolas Sargas 
i Aniolas Sargas — 
H Aniolas Sargas — juodais apd • w. 1.50 | 
2 Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd 1.75 | 
E Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. sii = 
= paveikslėliu ant apd • • • • ^ \3Ę = 
= Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio aptl 1.50 | 
| Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. ap.l 1.00 E 
| Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 E 
| Aniolėlis — juodais apdarais 1'50 | 
~ Aniolėlis — juodais apdarais *. 0.75 E 
r š ios maldaknygės y r a nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių . r 
S Spauda aiški. ~ 

E Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 | 
| Pulkim ant kelių . . . > 2.50 E 
S Pulkim ant kelių 2.00 = 
= Pulkim ant kelių 1.85 | 
| Pulkim ant kelių ^ 1.50 | 
r ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų 5 
S jvairumas priguli nuo apdarų. ~ 
| Maldų Knygelė 75c. E 

Maldų Knygelė 50c. I 
s 
'-' Užsisakydami adresuokite: 

1 "DRAUGO" KNYGYNAS 
IĮ 2334 So. Oakley Ave. ' Chicago, 111. | 
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U ^S M / k I I STEAMSHIP 

194a Vasario ir Balandžio 6, 1921 
Iš \'c\v Yorko be jokių m a i n y m u tiesiai i 

BREMEN ir DANZIG 
S. S. "SUSQUBHANNA" 

Atsi.šaukit pas H. Claussenius & Co. General. Pasažieriniai Agentai 
100 N. La Sallc St., Cldcago, 111. Tel. FrankUn 4130 

Arbu kreipkitės prie mųs lokalio agento. 

. . . J 
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^Tet. Randolph 2898 
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
or i sas vidumie^tyj 

ASSOCIATION BLDG. 
19 So. I-a Salle St. 

Valandos: 9 ryto tki 5 po pietų 
Panedėl iais iki 8 vakare 
Nedėl iomis ofisas uždarytas 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Miohigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 1 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare 
Residencija: 10538 Perry Ave. 

Tel. Pu l lman 342 
» > • • • m m m • » » » < » » » » » » » » » » » » » ^ { 

Tel. Drov»r 7042 

Dr. C. Z. Vezelis . 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 l ig 9 vakarą 
4712 SO. ASHLAND A VENŲ B 

arti 47-tos Gatves 

TelefMias Pullman 8Mi 
Dr. P. P. ZALLYS 

/ Liietuvis Dentistas 
10801 So. Michigan Avenae 

Hoseland, 111. 
VATJLNDOS: 9 ryto Iki 9 vmkmr: 

'ei. Pu l lman 342 ir 3180. 

1 LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES 
BANKAS i 

= Vilniuj 
i Liepojuį 

ir jo skyriai 
Panevėžy] Šiauliuos 
Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje 

= kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN-
| T U R 4 NEVVARKE. feol žemas auksino kursas, dėk pi-
i nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi 
= 7% padėjus 2 metams 
1 5% " 1 " 
= 3 % " neapribuotam laikui. 
= Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie tnsidė- f 
= jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas 

i M. NARJAUSKAS 
| 747 BROAD STREET, NEWARK, N. J. 
iiilllllllllllllllllllllItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIMIIIIIIIIIMIIIINIIIIIIIIIIIIIIII 
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I MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU 

• • i 

I LIBERTY B0NDSUS: 
: I ' 
I S 
8 Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite 

juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite 
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu 

-
• i 

DR. S. NAIKELIS 
* U E T U V I S 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A I 
Ofisas h .Gyvenimo vieta 

3252 South Halsted Street 
Ant virKaun l'nivenial Stata Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 rak. 

Nedė l iomis nuo 10 lkl 'i. 
Telefonas Taras MM4 > 

Baltic States Oeveiopment Corporation 
35 South Dearborn Str., . Chicago, Illinois. 

i 

y . , . - . . . , . . . . . , . . , 
J. P. WAITCHEES 

Lawyer 

>ų 

l>ienl R o & u ? 5 i 8 - r I 5 » ^ N . C a 4 r k " ^ 
' , Te,f. ^ h ( J o l p h v 3j0 7, -

AMERIKONIŠKA LINIJA 
ficsoginltii Patarnavimą 

NEW YORKHAMBURG 
Geriančius kel ias Lietuviams ir R u s a m s . 

Didžiausi Moderniški Laivai 
S. S. MANCHURIA Išplauks - Vasario 24 
S. S. "M0NG0LIA" Išplauks Kovo 10 

Trečia Kliasa iš New Yorko 1 Liepojų $132.QD 
. Trečia KUasa iš New Yorko į Eitkūnus $130.00 

. T r e č i o s kl^asos paąažieriai va)«p dįdžiain dlningr kambaryj , kur 
•;iai-Įiat jįcn>» p^iai-nauja. Uždaryti - kambariai reservuojami mi)-

įe'ri«ns-..ir va ikau^. AtfiĮžaukįfe r^Kompąnijos -Offea, 14 JTo. l>ear , 
Uorji Str. O i i o a g o , -arba j-lA>k"al{ Agentą. 
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LIETUVIAI AMERI 
• » * m+-m-

NEW YORKAS NEPASI
DUODA! 

Besidauginant Federacijos 
skyr iams New Yorko apielin-
kėje, pastaromis dienomis su
judo ir paties New Yorko Lie
tuviai . Užkvietus Federacijos 
sekretoriui vietos draugi jas 
ir organizacijų kuopas r inkti 
a ts tovus ir juos siųsti į Fede
racijos šaukiamą susirinkimą 
steigimui vietos skyriaus, tas 
jų buvo padaryta . Susirinki
mas įvyko Sausio 20 diena, 3 
valandą vakare, Aušros Vartų 
Panelės švenčiausios Parapi
jos salėje, 568 Broom St., New 
York City, N. Y. 

Susirinkimą at idarė Federa
cijos sekretorius, A. J . Yalan-
tiejus, ir paaiškino susirinku
siems šios organizacijos reikš
mę, jos t iksle ir užduotis ir 
nupiešė naudingumą prigulėti 
kiekvienam Lietuviui katali
kui prie šios centralės ir di
džiausios mūsų organizacijos. 
Užbaigęs savo kalbą ir paty
ręs visų norą įsteigti čionai 
Federacijos skyrių, sekreto
rius prašė perstatyt i ypatas 
ir iš jų išrinkti 31-mo sky
riaus valdybą, į kurią h* pa
teko sekanėios: 

Dvasiškas vadovas — kun. 
Juozapas Šeštokas, pirminin
kas — Petras ^trainai t is , vice
pirmininkas — .Juozapas Gu
diškis, rašt ininkas — Alek
sandra Makūnas, iždininkė — Norbutaitė. 
Petronėlė Ruškaitė, iždo glo
bėjas — .Jonas Daujotas. 

Sekančiam 31-mo skyriaus 
susirinkimui laikas ir vieta 
paskirti ir šaukti susirinki
mas palikta skyriaus valdybai. 

Dalyvavęs Susirinkime. 

t svečių iš kiti 
stebėjosi, ka< 
Įėjo tokį did 
cerrą ir teat 
surengti ir k 
kada bus ki 

Žinoma, to 
ir teatrą su 
daug triūso 
noriečiai to 
pasirįžimas 1 

jaučiasi pilu 
savo sunkų i 
viskas puiki; 
žmonės buvo 
ti. 

Didelį įsp 
darė choras, 
"L ie tuva , Tt 
nematomos \ 
uos viršų d i 
liava. 

Puikiai pa 
lėse: — p-lė 
ir Katr ina 1 
tas ir Laurii 
torija Audri 
mena Kaše 
Stankienė, Ji 
Petras Kasti 
kaitė. Jonas 
beliutė, Ona 
Šimkonis, Pj 
marauskiutė, 
Iena Jakubt 
Jakai t i s , B( 
las Vaičaiči 
Stankiutės, ,] 
kas, Anelė I 
na Grisk i ut 

SVARBUS 
VISOMS 

GOS ] 

WORCESTER, MASS. 

Sausio 13 dieną buvo pra
kalbos, kurias surengė Tautos 
Fondo r>0 skyr. Vakaro vedė-
jum buvo gerb. kun. J . Čapli
kas. P i rmas kalbėjo gerb. kun. 
Ambotas. J i s kalbėjo apie savo 
kelionės įspūdžius po Lietuvą 
ir apie Lietuvos reikalus. 

Antras kalbėjo ponas Roma
nas. J i s taip-gi kalbėjo apie 
Lietuvą. Daugiausia aiški
no apie kareivių padėtį ir Lie
tuvos valdžią. Aiškino taip-gi 
it apie Lietuvos prekybos 
bendrovę, ką ji Lietuvoje vei
kia. J i s rodė iš Lietuvos at
vežtus da ik tus : kašiukę (bes-
kute) ir čeveryką, labai gra
žiai padirbtą iš šiaudų, antrą 
čeveryką numegztą iš siūlų. 
Žmonės su dideliu pasigerė
jimu į tuos da ik tus žiurėjo. 

Abu kalbėtojai ragino žmo
nes šelpti Lietuvą aukojant 
T. Fondan . Bet vietoje aukų 
buvo pardavinėjami gražus 
paveikslai — Žirgvaikis , ku
riuos atsivežė ponas Romanas. 
Publika prakalbomis labai bu
vo patenkinta . 

Koresp. 

DONORĄ, PA. 

Sausio 16, 1921, buvo čia 
didelis koncertas ir tea t ras , 
kuriame dalvvavo vietiniai 
Lietuviai. 

Koncertas buvo po vadovys
te p-lės Ju lės Kiveriutės , me
dicinos studentės ir muzikos 
art istės, o tea t ras po vadovys
te vietinio klebono, kun. Vin
cento Abromaičio. 

Svetainė buvo prisigrudu< 
žmonėmis, kad ki t i turėjo net 
prieaugy stovėti . Tvarka 
lmw» Irimnuikiausia. 

Ati taisvnu 
vusios krivul 
ponis kas d< 
reikia turėt i 
Są-gos septir 

Krivūlėje 1 
dvi vieti, už 
suoti, būtent 
veland, bet 
mą apleista 1 
vieta, t. v. Bi 
gu Sąjunga 
kvtį Selma* ? 
taip turėtų i 
jau leidžiam; 
i'erend urnas, 
turi būti duc 
ir už Feder 
vietą. Tuo bi 
vieną iš šių 

1-ma vieta 
2-ra vieta 
3-čia vieta 
Su t ikra p; 

Mot. S. i 

MIROSLAV 
LIETUVI 

NANTI 
RI 

Žemjaus 
stead, Pa . gy 
viečių komit 
piasi į visu 
gyvenančius 
svarbiu reika 

B. A. Mat 
stead. Pa. ga1 

J . Lelešiaus 
kaip kun. J . 

" Didžiausi 
kad mums k; 
no gražiąją 
metus kentę, 
vėsių savo ta 
syti. Visa d 
ant mano pe< 
sunku žinogi 
jau šiandie 
vėl po stogu 
J a u dirbame 
bažnyčios i 

. 

» » • • —i —n 
ų kolonijų ir visi 
id donoriečiai ga
lelį ir puikų kon-
trą t rumpu laiku 
kiekvienas klausė, 
itas tam panašus. 
)kį didelį koncertą 
įrengti, tai reikia 

ir vargo, bet do-
) nepaiso, nes jų 
viską padaro. J i e 
nai patenkint i už 
darbą del to, kad 
iai pavyko ir kad 
) pilnai užganėdin-

)udį žmonėms pa-
S kada užgiedojo 
ėvynė Mūsų ," o iŠ 
vietos iškylo į sce-
idelė Lietuvos vė-

asižymėjo savo ro-
i\s Julė , Pranciška 
Kiveriutės, Alber-
nas Kiveriai , Vik-
iejauskiutė, Philo-
dioniutė, Joanna 
Turgis Klimavičius, 
:rickis, Olga Ja-
; Babelis, Ona Bu-
i Vaičaitė, Juozas 
'alteris, Adelė Ka-
% Ona, Juzė ir E-
auskaitės, Ju rg i s 
enediktas ir Povv-
iai, Kamarauskas . 
Juozas Dambraus-
Dambrauskiutė, ()-
tė, Matusevičiūtė, 

Donorietis. 

I PRANEŠIMAS 
MOT. SĄJUN 

KUOPOMS. 

as klaidos, Įsibrio-
Llėje,pasiųstoje kuo 
lel balsavimo, kur 
i šiais metais M o t 
ntas Seimas. 
buvo paminėte t ik 
kurias reikia bal-

t Ohieago ir Cle-
per neapsižiurėji-
Federacijos Seimo 
rooklyn, N. Y. Jei-
y ra nutarusi lai-

su Federacija, tai 
ir būti, bet jeigu 
ui ]>er kuopas re
tai, teisybės dėlei, 

ota proga balsuoti 
racijos nutartąją 
aulu balsuokite už 
Į trijų vietų: 
i Brooklyn, N. Y. 

Chicago, 111. 
L Cleveland, Ohio. 
)agarba, 
Centro valdyba. 

70 PARAPIJOS 
IAMS, GYVE-
IEMS AME 
IKOJE. 

pasirašęs Home-
yvenančių mirosla-
tetas šiuomi krei-
is miroslaviečius, 

Amerikoje šiuo 
ai u: 
tukonis iš Honie-
ivo laišką nuoVkun. 
iš Miroslavo. Štai 

. Lelešius rašo: 
ias vargas tai tas, 
caro metu sunaiki-
bažnyčią. Keturis 

', ėmėmės iš griu-
•a&uytėlę kelti, tai-
darbo naš ta kr i to 
3Čių. Kiek įvargau, 
;ui pasakyti , bet 

džiaugiamės, kad 
i galime melstis. 
D prie a ts ta tymo 
n u / . 1 Q 1 Q -rrnvfl i 

ko baisaus brangur 
ja neįstengė tiek s 
gų, kiek darbą vei 
Pasidariau prie v 
dar 30,000 rublių s 
neper t raukus darbo 
met d a u g padarėm, 
esu tokiam ^uspau 
nežinau ne kur San 
bos. Parap i ja Stttfc 
9 rublius nuo mar<j 
jau kra tos i ; dvarpi 
ri mokėt; skolinii 
džia, kad atmokėci 
vest reikia toliau; 
kaitas esu už me< 
žmogeli, į žemes lia 
karas eina su Lenl 
mobilizuoja; tiesi< 
didis vargas, neži 
apmokėsiu bažnyčb 
padarytas skolas ii 
siu toliau darną, 
daug : da r frontas i 
altoriai apgriuvę, 
gų veik nėr, varpų 
nu nėr!!? 

"Benedik ta i , ta v 
tar iamas, kreipiuos 
negalėtum mūsų v 
t a rp ar t imų ir paž 
Miroslavo bažnyčio 
s ta tyt , par ink t i au 
butų graži mums 
Amerikiečių gaut j 
kį šimtelį, kitą d( 
tenai gerų katali l 
at jaučia mūsų Liel 
ir skurdą. Buki, br 
pasi tarki su savi ši 
regis, kiek yra ap\ 
sumestų nors po 
mums tai butų did 
nes dolieris pas nu 
40 rub. 

Kad būtume sli 
t rauke, tai gal butu 
jau dabar esu su si 
be išėjimo. Kur ie 
paskelbtume savo 
se tokių pavardes 
Žmonės labai butų < 
ir privargom ligi g 

"Ta i -g i , Benedik 
į širdį ir pasidarb 
melsimės visiems J 
mos, o Augščiausia^ 
sumažins vargus. 

" A u k a s geriau i 
dolieriais, nes čia 
giau moka. Je igu 
kų, prašau siųsti 
r esu: 

Lietuvos Ūkio TU 
Laisvės Alėja l 

Kaunas , Litli 
Įduot kun. J . Leleši 

Miroslavas, 
paštas Alytus. 

" P a d ė k i t mums 
bažnytėle! Padėki t 
iš P,0*,000 .rb. skolos 

Viso labo — su- j 
(j)asirašės) kun. J . 
Mes, Homestead' 

tieji miroslaviškia 
kome Sausio 2 d. pi 
je svetainėje iii aps 
paduotą kun^ j . L< 
sišaukimą, isrLnikon 
pasirašiusį komiteto 
sekmingiaus rinkti 
kyrėm: Mikalą Ve 
Juozą Kašelionį p 
namus ne tik mi 
bet ir kitų geros 
tuvių par inkt i au 
rėm: P ran^ Monke 
Brindzą kreipties į 
ir pradžiai sudėjoi 
Ant galo nutarčių i 
miroslaviečius, gyv 
kitose Amerikos 
kad duoti progą ir 
dėti pr ie šio švento 

Bfangųs broliai, 
4*iai! Mūsų broliai 
va jau septinti me 
po karo išnaikini u 
tai-dar įstengė sūdė 
nyčios reikalams p 
nuo margo. Nejaug 

;i O ' i n i i ^ i n u . 1-al m 

nlėti pini-
ti reikėjo, 
sų vargų 
kolos, kad 

Tiesą, šį-
bet dabar 
linie, kad 
stis pagel-
jo jau po 
3, daugiaif 
niai neno-
kai spau-
i; darbas 
ydams vėl 
egą, nors, 
:. O čia vėl 
ais ; vyrus 
g vargas, 
įau kuomi 
s statymui 
kuomi ve-
O darbo 

seišbaigtas, 
du m—lanf 
[įėr, vargo-

) tetos pa^ 
į tave, ar 

trdu, tenai 
štamų, del 
i išbaigimo 
tų. Vis-gi 
lovanėlė iš 
i ramos ko-
lierių. Yra 
ų, manau 
įvoj vargą 
•lau, geras, 
iai s. Man 
linkėj, kad 
dolierį, o 

lė parama, 
s y r a apie 

nų neužsi-
ne bridę, o 
vo fabriku 
paaukotų, 

tiikraščiuo-
ir abelnai. 
ėkingi, nes 
vo kaulo, 
ai, priimk 
lokit! Mes 
ums pala i-
tegu J u m s 

mus siųsti 
'ietoj <lau-
rastus au 
iuomi ad-

nkas. 
K , 
aania. 
i i i , 

atsistatyti 
ipsi mokėti 
lors dalį. 
agarba, 
Lelešius. r ' 

gyvenan-
, susirin-
bažnytinė-
'arste virš 
lešiaus at-
e ižemiaus 
. Kad pa
nikas, pas-
tkšnorą ir 
greiti per 
oslaviškių, 
ralios Lie-
:ų; pasky-
į ir Leoną 
draugi jas ; 
le $110.00. 
tsišaukti i 
kiančius ir 
kolonijose, 
iems prisi-
darbo. 
niroslavie-

Lietuvoje 
ai vargs ta 
9 naš ta ir 
i savo baž-
> 9 rublius 
L mes pafci-
lierių, kad 

voje, mūsų tėvus, brolii 
minės, kaimynus? Ne! 
neleisime, }sad ta baž 
kurioje mes buvome kril 
kurioje pirmu ka r t prif 
mūsų Išganytoją į savo 
kurioje nekar tą ieškojon 
guodos ir suraminimo, i 
r ia mus riša daug, bi 
atsiminimų, kad ta ba: 
vaitotų po našta/30,00( 
skolos! Vist mirosiavieči 
mesdami septynis šimti 
lierių nenepajus, o kiek 
gsmo, kiek palaimos, k i 

raminimo' mes tuo dari 
teiksime saviškiams!, 

Tai-gi brangus miro 
čiai, perskaitė; šį mūsų a 
kimą, kur jūsų y ra di 
skaitlius, tverkite koi 
rinkite aukas ir siųskit< 
tiesiai Lietuvon virš nu 
adresu, arba, jeigu no n 
te, kad visų AmerikovS 
(aviečių aukos pasiektųv 

lavą vienu žygiu, siųsk 
miaus nurodvtu adresu 

• 
stead 'o komitetui, kur: 
tvarkęs, pasius ir pasi 
aukotojų vartlus paskell 
kraščiuose. K u r gyvena 
m būreliai mirosiavieči 
parinkę aukų nelaikyki 
save, bet siųskite tuojai 
sų Komitetui žemiaus n 
tu adresu: , 
Kun S. J . čepananis. 

318 Fourth Ave., 
Homestead, Pa . 

Arba iždininko vardu: 
Mr. Alek. Švetkauski 

Four th A v. & McCl 
Homestead", Pa . 

Kviečia miroslaviečiu 
aukų iromestead'o Kom 

Jonas ^udzinas. pii 
P. Monktlis. vice-pi 
B. A. Matukonis. n 
Alex. Šveikauskas, : 

European American | 
Fabionas ir Mickievicz 
buvę A. I'etratis ir S. 1* Fa 

Siuntimas pinigų, laiv 
t ės. pašportai ir tt 

NOTARU rŠAS 
Iteal KstaU', Pa«k^>loe>i, Iui 

I r t t . 
809 VV. 35tll St., K a nii>. I Iii K 

Tel.: Boulevard 611 
Vai.: 9 Iki 6 kasdieną 

Vak.: Ųtar. Ket. ir Sub. iki 
Ned.: iki 3 po pietų. 

K ~ 

Kertė S2-ro Kt.. 

DR, G. M. 6LASE 
Prakt ikuoja 29 metai 

t i sas 8149 So. Morgan 
CbJcag 

SPECIJAU8TAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo U 
Iki S po pietų, nuo 6 iki 9 i 

Į dą vakare. * 
Nedėlloniis nuo 9 iki 2 po 

Telefonas Yards 687 

Phone Seeley 7439 
DR. I. M. FEINBEF 

įGydo specialiai visokias v; 
moterų lytiškas ligas 

2401 Madisou Str., kampas 
tern Ave., Chicago 

(Valandos: 2—4 po piet 7-
! l : 
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Dr. 0 . VAITUSH, 0 . 
L I B T O I S AKIŲ SPECIAJUf 

PalengvinB 
tempimą 1 
priežastimi 
3imo galvos 
lio, aptaml 
votumą, aki 

ir užsidegusius karščiu akių kreh 
ka terakto , neiniegio; ne t ikras akis 
Dartoma egzaminas lekt ra paroda 
žiausias klaidas. Akiniai pritaikon 
gal. toli ir eiti ma tan t i ems pageli 
gėkite savo regėjimo ir vaikus 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki i 
Ned6liomis uuo 10 iki 1 vai. po 

1553 W. 47 St. ir Ashlai 
Telefonas Drover 9660. 

VALENTINE DKESMAK. 
COLLEGKS ' 

9205 b. Malsted. 2407 W. M; 
185(> N". \Vrlls St. 

1X7 Mokyklos Jung t . Vaisi 
Moko Siuvimo, Pa t te rnų 

mo. Desigrning bizniui ir na 
Vietos duodamos dykai, I>li 
Muksiąs lengvais atmokė 
Klesos dienomis ir vakarais 

Lietu-
is, gi-

Mes 
nyčia, 
rtštyti, 
įmėniė 
širdis, 
nę pa-
m ku-
-angių 
šnyčia 
) rub. 
ai, su-
įs do-
džiau-^, 
ąk sn-

)U SU-

slavie-
tsisau-
desnis 
nitetą, 
3 afba 
rodytu 
imtume 
miros-
M i ros
ite že 
Honie-
įs, su
rūpina 
)ti lai-
mažes-
ų, ten 
te pas 
i s mu-
u rody-

DrF.O.Carter 
Duokit Okulistui Pritai

kinti Akinius Jūsų Akims 

18, 
urė 8t. 

s prie 
i tetas: 
•m., 
Irm., 
išt. 
Lžd. 

iireau 
ved. 

bionas 

akof-

-iii inui 

led St. 

y vak. 

Jūsų akjs gal reikalauja gy
dymo, a rba pri taikymo akinių. 
Kaipo Okulistas galiu duoti 
jums patarimą. 

Aukso Filled $4, ?5, $6, 7, 
$8, $9, $10. 

Čysto aukso $6, $7, $8, $9, 
$10, $11, $12. m 

Apsibuvęs an t State St. per 
23 metus. 

Ištaisau žvairuma. Gy iau vi
sokias akių l tgaa Išpjauna ton-
silus. 

FRANKLIN 0 . CARTER 
M. D. 

120 So. State St. 

Valandos nuo 9 iki 6. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 

5 ^ 

S V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
6fiSBS Didmiesty!: 

29 South La Šalie Street 
Kambarts S34 

Telefonas: Centrai 6S90 

Vakarais, 812 W. 33rd St 
Telefonas: Yards 46K* 

S s s 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė seavo ofLsa po num 

4729 So. Ashland Avenu 
Speci jaus tas 

DŽIOVA, MOTEUV *r VYRV LIG 
'valandosnuo 10 iki 12 išryto; nu 
2 iki 5 po p i e tų ; . nuo 7 i k > 8 : 3 
vakare. Nedėliomis 10 kii 1 

Telefonas Drexel 2880 
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^os akys, 
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lt teisin-
•Bta. Ser-
einančius 
Į vakaro. 

pietų. 

id Av. 

Dr. M. Stupnick 
j 3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 50S2 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto 
5 po pietų , iki 8 vak. Nedėlio 
mis nuo 5 iki 8 vai. vakan 

^Telefonas Boulevard 9199 

o! 
ŪR. C. KASPUTIS 

s DENTISTAS 
3331 South Halsted Str. 

2 Valandos: 9—12 A. M. 
5 1—5; 7 ^ 8 P . M. 

•JTel. Canal 6222 

s DR. C. K. CHERRYS 
•j LIETUVIS DENTISTAS 
%2201 West 22-nd & So. Leavitt Si 
ô  Chicago 
jįvalandos: 9:30 A. M. to 12 K 
ii 1:00 P. M. to 8:00 P. M. 

DR. A, L, YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

• Tel. Canal 2118 

Valandos: '10 rytą iki 8 vakar 
Gyvenimas: 

2811 \Y. 63rd Str. 
§Tel. Prospect 3466. 

» $ » » « » » • . - - . . . , » 

Tel. Yards 6666 Drover 844 
j Dr. V. A. SZYMKEVICZ 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas it 
Akušeras. i 

3203 6. Halsted S t Chicago. 
Valandos: 10—12 iŠ ryto 1—2 1 
6 — 8 vakar** N e d . 1 0 — 1 3 I i ryt< 

DR. S. BIEŽ1S 
LIETCTVIK GYDYTOJAS 

IK CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

iTc l . Canal 6222 
• R e s . 3114 W. 42nd Street 
i Tel. MeKlnlev 49i 

UTHUANL 
C0RP0I 

414 Broadway I 

8 

m 

rer opalio mėnesį Liel 
jony keturis šimtui pc:. 
devynis šimtus keturiolil 
mus iš Amerikos. Lapkr 
pasiuntė per mus į Lieru^ 
šimtus septynias dešimts 
vyniasdešimts penkius šin 

KOt3 

Dėlto, Icad Lithuanian 
tuvių Prekybos Bendrovė 

1. Teisingai patarnai 
kursą imdama tik 

2. Greitai pasiunčia. ] 
mui neužlaiko, bet 
kurią pats siuntėjas 

3. Greitai išmoka. T 
Vilniuje, Panevėžy 
Liepojuje ir VabaJ 
negali ateiti patįs 
siunčia paštu iš K 

4. Saugiai siunčia. D 
kas prapuolęs siunc 

AR NEI 
Ir Tamstai siusti savo 

gu ant pavasario? Ar ne 
įstaigą, kuri yra suvirs d 
nuosavybė? 

Rašyk šiandien ir reik 
me savo kursą, tada suly 

Visais reikalais kreipk 

Oi 

I 

: 

;"; 

%2 

^3 

i 
j 

m 

6 

r 

Lithuanian 
414 West 

Boston 2 
Arba į mu 

GHICAGOJE, 3249 E 
WILKES-BARRE, 30( 

J 

ijiiiHiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiini 
Phone Boulvard 491 

i Ashland Jewel 
Specijales 

• 

su 12 rekordi 
Grafonola t 
Cash a r ant 
viski rekordai 

Dideliame pabiriu 

dai ir kiti auksini 

| 4537 So. Ashland Avei 
Chicago, UI. 

uiiiiiiiimmiiimiimiiimiiiiiimiiiiiiiiim 
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EXTRA! Palikta mus 
| žtai kur stet 

sies GVARANTU< 
tik už $35.00, pri< 
DEIMANTO AI 
V1CTROLOS pal 
lių muzikalių pai 
viena MAŠINA, t 
GVARANCIJOS. 
mašina, kuomet ; 
RANTUOTĄ VIC 
$15.00 su rekord 
SANKROVOS. 

Pilnai užtikrini 
tuvės nei aankro 
nant nupiginimu. 

Mes žinome, 1 
ii, nepaisant kur 
tą augštos rųšie 
SEKLYČIOMS S 
mą pasiūlymą. M 

Mes pristatys!) 
priemiesčiuose. T 
TY BONDSAI PJ 

I kas dieną iki & vai. vak. N 

NATIONAL S 
Viršiausia sankrova ii 

2 9 2 3 S o . As l i lant l A v e , 

Sankrovos 
Kaina tik 

$35 .00 

18" 

ENGI 
V/IT-EDGE SPRW© 

AN SALES 
HATI0N 

• 

Boston, 27 Mass. 
ituvoje išmokėjo du mili-

dešimtis tūkstančiu, 
iką auksinų atsiustų per 
ričio mėnesį iš Amerikos 
ivą tris milijonus septynis 
aštuonis tūkstančius, de-

mtus. 

DEL? ^ 

i Sales Corporation (Lie-
ė ) : 
uja. Siunčia pagal dienos 
mažą, dalį už savo darbą. 
Pinigą paduotą persiunti 
tuojaus perlaidą išduoda 

s pasiunčia Lietuvon. 
rurį savo skyrius Kaune, 
fje, Skuode, Mažeikiuose, 
Llninknose ir tiems kurie 
; atsiimti pinigu, tai pa-
[auno. 
)ar nėra nei vienas skati-
tčiant per mus. 

LAIKAS 
giminėms Lietuvoje pini-

5 laikas pradėti siusti per 
Iviejų tūkstančių Lietuvių 

calauk kad mes prisiystu-
^gink su kitais. 

kitės sekančiu adresu: 

Sales Corp. 
Broadway, 

J7, Mass. 
įsų skyr ius: 

South Halsted Street, 
10 Savoj Theatre Bldg. 

11111P111T111111111111M11 i 111111111111 • 111111S111111 l_l_ 

Iry Music Store | 
s Columbia E 2 Grafanola 
[ų $126.50. Specijale C 2 | 
su 12 rekordų $56.50. 

išmokescio. Naujausi lietu-
i. 

nkime auksi-

iai dalykai. 

nue 
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif 

mm 

>ų sankrovoj. EXTRA! 
bėtina progų nusipirkti augštos rų-
IOTA VICTROLA vertės iki S250.00 
iedŲ veltui 12 rekordų, 300 adatų ir 
DATĄ. Šios NAUJOS PUIKIOS 
likta mūsų SANKROVOJE didžiu-
irdavėjų, kurie nubankruti jo. Kiek-
turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS 

Kam tai pirkti iš antrų rankų 
gali pirkti PUIKIA, NAUJA GVA-

^TROLA vertės iki $250.00, t ik u« 
dais ir adatoms VELTUI U m u ^ 

įame tamista, kad nėra kitos krau-
DVOS lygios mūsų sankrovai palygi-
į . 
kad apsimokės tamistai atvažiuo-

r gyvenat. Taipgi mes turime kele-
es TIKROS ODOS IR VELOURO 
5ETŲ,^ kuriuos parduosime už pir-
tlums reikia vietos, 
ime VISIŠKAI VELTUI mieste ir 
raipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER-
»RIIMAMI. 
sredėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p. 

5T0RAGE CO. 
ir pardavimo kam baris 
., K a m p a s 2 1 - o s O a t v č b . 

Sold cvorvwheie bcr iumtmro doalozs 
ana departnient s toras -

ENGLANDER SH?(NG UEt> CO. 
Scv, York -lfeo«k.V-i - Oikvi^o 
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I CHICAGOJE.J 
LUXEMBŲRGIJOS KONSU 

LIS CHICAGAI. 

• 

i 

Mažosios valstyoVs Lnxem-
Mrgijos konsiiliu Chieagoje 
paskirtas vietos apdraudos 
"b roke r i s " Peter P. Kransz, 
118 No. La SalU' gat. Jo tė
viškė yra Luxeinl»u įvijoj. 

Kransz yra Cliicagos Ko
lombo Vyčiu organizacijos iž
dininkas. 

IŠ GHIGAGOS LIETUVIĮĮ 
KOLONIJŲ. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

u a 
T • i »Ci iii > :H> i .r— • • u Į » 

BB 

SUAREšTUOTA VAGYS 
/ BLIZGALŲ. 

Policija suareštavo aštuonis 
vyrus ir moteris, pas kuriuos 
atrasta daugelio taikstančių 
dolierių vertės įvairiausiu bliz-
galų ir laikrodėliu su žiedais. 

Nuomoniaujama, kad tasai 
būrelis ar tik nebus kaltas 
už apkraustymą visos eilės 
jubilieriniu krautuvių pasta
raisiais keliais mėnesiais. 

BONUSŲ KAREIVIAMS 
KLAUSIMAS. . 

Iš Springfieldo pranešama, 
kad bonusii kareiviams klausi
mu bus paduotas bilius vals
tijos Įstatymdavybės butui. 
Sakoma, kad butas bonusams 
prielankiau ja. Tam tikslui rei
kia tik palenkti patį guberna
torių Small. 

Bonusams reikalinga apie 
70 milijonų dolierių. Jei ista-
tvmdavvbės butas ir gulierna-
tonus sutiktų, valstijai prisi
eitų išleisti bondsus, šituos 
parduoti ir pinigus padalinti 
kareiviams, dalyvavusiems 
Europos kare. 

PAPIGINAMAS PIENAS. 

Bet nėra ko pasidžiaugti. 
Pienas papiginamas no kvor
tai, bet puskvortei. 

Trys didžiulės pieną išve
žioti kompanijos paskelbė, kad 
su Vasario 1 diena pieno pus-
kvortei nuo žmonių imsią S 
centus vietoje 9c. 

Kvortai ir toliau busią 14c. 

PROHIBICIJAI REIKALIN
GOS LflšOS. 

Valstijos generalis prokuro
ras reikalauja, kad įstatymda-
yybės butas paskirtų reikia
mą sumą pinigų, su kniįais 
nors kartą turėtų but pradė
ta smarki kova prieš prasi
žengiančius šalies probibiei-
jai. 

GAL BUS APMOKĖTI 
DARBININKAI. 

Apmokėti miestinius darbi
ninkus už Vasario mėnesį mies 
tui reikalinga turėti $2,400,00-
t). Tuo tarpu miesto iždas kai-
pir tuščias. 

Iždininkas Stukart praneša, 
kad, rasi, jam pavyksią susi
rinkti tą sumą Įvairiomis tak
somis. Bet nežinia kas bus to-
liaus. 

EX-KAREIVIŲ PRAKAL
BOS. 

te "Zeligowskio valdžia griū
va, kas valdys Vilnių"? 
i Tokioje temoje rengia pra-

krijbas sn programa ir šokiais 
Anrt. Liet. Ex-Kareivių 7-ta 
kuopa penktadieny, Sausio 28, 
M. Meldažio svetainėj, 2242 W. 
23-rd PI., 7:30 vakare. Kalbė
tojas bus tik" ką iš Lietuvos 
atvažiavęs. 

Jos. Paskacimas. 
Rast. A. L. Ex-Kareivių 

7 kuopos. 

s 

Daug iš mušu kolonijos tel
pa " Drauge" gražiu kores
pondencijų, kuriose būva iš
dėta townoflakreeiu darbuotė 
Bažnyčios xp tėvvnės reikalais. 
Tomis žiniomis mes dalinamės 
sn plačia Lietuvių katalikų 
visuomene, kad daugiau pri-
duotume vieni kitiems energi
jos. 

Šita žinia yra liūdna, ypač 
to\vnoflakieeiams. Užtylėti jos 
negalime, nes mušu širdys ne-
begali tiek daug savyje išlai
kyti. Bodosj — pasisakysime 
visuomenei, tai ir lengviau 
bus. 

Norint jau buvo rašyta a-
pie rmisij gferfo. ir labai my-
limo kunigo Domininko Mik
šio atsisveikinimą, bet prie 
to aš noriu dar kelis sakinius 
pridėti. 

(Jerb. kun. T). Mikšys visuo
met buvo rimto budo; daug 
mąstė, bet mažai kalbėjo. Ne-
kuomet nematėm jį nuliūdu
sį, bet visados linksmą ir ma
lonų. Būdamas mūsų parapi
joje per pusantrų metų dau
giausia darbavosi fcrie Raudo
nojo Kryžiaus Rėmėjų Dr-jos 
.-•k yrio. /Jis dėjo aukas, sakė 
prakalbas, lankė susirinkimus; 
žodžiu, kaipo karo kapelionas 
pilnai suprato Raudonojo Kry
žiau^ reikšmei-

Praeitą pavasarį trumpam 
laikui buvo išvažiavęs Lietu
von — tėvvne atlankvti. Su-
grįžęs pradėjo veikti Sv. Ka
zimiero draugijos, Kaune, rei
kalais, ("'ia taip-gi uoliai dar
bavosi. Prakalbomis, agitaci
jomis jis tvėrė skyrius kaip 
mūsų parapijoje, taip-pat važi
nėjo ir po kitas, rinkdamas 
minėtai draugijai narius. 

Dabar kun. I). Mikšys pasi
žadėjo važinėti po visas Ame
rikos Lietuvių parapijas rink
damas aukas Iš v. Kazimiero 
Seserų Vienuolynui. Dėlei tos 
priežasties ir mus palieka. 

Ką tuose keliuose žodžiuose 
matome? Matome Dievo ir ar-
tymo meilę, matome nepapras
tą savęs išsižadėjimą, o vien 
pasišventimą tautos gerovei, 
kultūros reikalams. 
' Gerb. kun. D. Mikšys nėra 

jaunas. J is matė daug vargo, 
ypatingai būdamas karo kape
lionu per 4 metus. 

Dabar pasiaukodamas tam 
sunkiam darbui kun. Mikšys, 
be abejonės, «ino, kad suma
žins savo sveikatą. Reikės 
sakyti pamokslus, prakalbas, 
kad palenkti žmonių širdis 
prie to tikslo, kuriam jis pa
sišventė. 

Sausio 9 dieną per sumą pa-
sa'ki'v labai gražų pamokslą a-
pie vienuolynų bei vienuolių 
reikšmę, pradėdamas nuo pir
mojo Vienuolio &v. Benedikto, 
ii trumpai perbėgdamas per 
visus šimtmečius iki mūsų lai
kų. 

Pabaigoje pamokslo ištarė, 
kad paskutinį pamokslą mums 
pasakė. Atsisveikindgmas pasi
dalino su susirinkuMais savo 
vargais, kuriuos ken^jo Rusi
joje, taip-gi ir džiaugsmais. 
Priminė savo brangiausį drau
gą mūsų gerb. kun. N. Pakal
nį (jis taip išsireiškė), kurio 
rupesniu ir patarimais atva
žiavo į Ameriką, tąip-gi malo
nę mūsų gerK klebono kun. A. 
^Skrypkos, kuris, kaip tėvas, 
atviromis rankomis jį priėmė; 

Bell System 

Little Suggestions to 
Telephone Users 

• 

/ 

Kuomet pakeli kabliuką irj>aprasai te
lefono operatorkos numerio, ji VH * 
suomet ji paantrina. Jj yra išmo
kinta sekti ta praktika nes tas ją 
užtikriną kad ji teisingai girdėjo. ' 

Yra labai gerai sakyti '"Yes" arba 
"Right" tuomet operatorką tikrai 
žino kad ji teisingai nugirdo. Sujun
gimas yra padaromas greitai be jo
kių kliūčių. 

HlllllllllllllllllllllllllllllllliftlIllIlimiilIlIlIlIlMIlIMIinillIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIHHI 

Didelis Balius!! 1 

Kuomet kalba užsibagiią, yra patarti
na abiems sakyti uoodby/' Nes 
tankiai pasitaiko kad operatorką 
manydama kad perkirto" kalba ir vėl 
bereikalo skambiną ta pati nume
ri. v 

Rengiamas -

DRAUGYSTES ŠVENTOS ONOS y 
Subatoj, Vasario-Feb. 5, 1921 

v 32 Mace ir Auburn Avenue 
Įianga 35c. Ypatei. 

Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje 
Pradžia 6 vai, vakare 

Šis balius bus vienas iš gražiausių kokį šį draugiją yra surengusi, todėl kviečiame 
visus atsilankvti. Orkestrą griež puikiausius šokius. 

Kviečia visus - > KOMITETAS. 
, • . 
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Pinigai, Laivakortes Lietuvon 
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI-

< NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENf . 

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 

mandagumą parapijonų, 'ku
ri uos, sakė, taip labai mylėjęs 
ir daugelyje matęs gerų šir 
d/Jų. 

Paskui pradėjo atsiprašyti 
parapijonų. Tokių žodžių tie
siog nebuvome verti girdėti. 
Jo gilus nusižeminimas taip 
sujudino - klausytojų širdis, 
kad nebuvo galima susilaikyti 
nuo ašarų. Vieną ir bangiausi 
daiktą jis mums pažadėjo, 
kad neužmirš mūsų savo mal
dose. Ačiū jums, kunige Do
mininkai. Mes taip-gi neužmir
šime jūsų savo maldose. 

Tyla. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

REKALAUJA;, 
REIKALINGAS tuojaus at

sakantis Vargoninkas. Alga 
$75.00 I r ineigrfs. Atsišaukti 
pas 

Kun. E. V. Grikis 
396 Church Street 

New Brrtain, Gonn. , 

Reikalingos "Shearer-man" ir "de-
r r ick-man" del scrap-iron yardas, At
sišaukite 

s.\M COHEN & s<) \ 
^ 2 n d ATC. & 16 Street 

P-no Mažeikos vestuvėse, 
Sausio 13 d., Šv. Jurgio para
pijos svetainėje sekantieji as
menys aukojo Lietuvos gyni
mo reikalams: 

Po $10.00: J . Powlovicz, V. 
Pikliutna, J . Žilvitis, M. Fish. 

Po $5.00: Kruža, Mrs. O. 
Jonikienė, S. Mažeika, V. J . 
Siekis, J . Stankūnas, P. Mažei
ka, N. Vertelka,. 

nežinau. Meldžiu atsišaukti ftiuo ad-
Po $2.00: H. Oiedvilas, Dr>e8g: 

ONA (TelciSiatė) MAKSVTTIENE. 
60 N. Hancoek St. Wilkeai Bariv. Pa . 

S. Naikelis, A. ^Dabulskis, E. 
Dabulskienė, A. Stankūnienė, 
C. Sabonis, K. Laudanskis, M. 
Baubonkis, O. Seklesckienė, J . 
Artisauskas, kun. Svirskis, B. 
Jonaitis. 

Po $1.00: V. Giedvilas, A. 
Kindataa, J . Pocius, S. Mik
nius, A. Norvaišis, J . Ramiu, 
T. Bamdauski, P. Sabnaskus, 
Žilvitienė, J . Žilvitis, C. Cla-
sas, Ežerskis, Jonas, Seilikis, 
Mažeika, Duplikutis, K. Ku
dirka, F . Folisis, J . Mackie-
vich, J . Kovarski, Jonas, Bose 
Lipnich, A. Runauski, A. Chu-
ras, A. Thenasro, A. V. Sa
dauskas. • 

Smulkiais $8.10. s 
Viso $133.10.-
Pinigai pasiųsti L. R. Kry

žmi. X 

18 TOWN OF LAKE. 

Motenj Sąjungos 21 kuopos 
Town of Lake susirinkimas 'jvyks 
Sausio 28 d., 7:30 vai. vakare, Šv. 
Kryžiaus parap. mokyklos kamba
ry. Visos narės .malonėkite atsi
lankyti, nes turiny aptarti labai 
daug svarbių .dalykų. 

Valdyba. 

PaicSkau darbą j bvičerne esų nese
nai patyręs dirbsiu žu mažesnę mo
kesti kol pramoksiu, mokų 3 Kalbas. 
Jeigu kam esų reikalingas malonė
ki te 'praneSt i Šiuo adresų: *\ 

/ B. M. 
• 104 So. Stat<- Htreet ( h ū a g o , m . 

Telefonas \Vcni\\oi(li 7618. 

Paieškau savo tetos J ievas I^eva-
nauskienės paeina iš Kauno Redy-
bos Taurag-es# Apskr. GirdiSkes pa
rap. Klabu sodos. Pirmiau gyveno 
Waterbury, Conn. Meldžiu pranešti 
Šiuo adresų: 

JONAS <il D VISKIS 
1824 So. Ruble St. Chlcago, m . 

Pakėškau savo dukters Marijonos 
MaRsvitfukes, aA tūrių svarbų reika
lą prie jos. Taip-pat paieškau savo 
brolių Adomo ir Juozo Teleisių, Ado
mas pirmiau gyveno Detroit, Juozo 

Parduodame laivakortes 
į Lietnvą ir iš Lietuvos. 

j 

Padarome legališkus do
kumentus, dervemastis, 
įgaliojimo aktusf 

< . 

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washing-
tone. 

m 

> 

m u s , 
lotus, na-

f a r m a s , p a d a r o m e 
paskolas ir apdraudžiame 
nuo ugnies. 

I Visus reikalus atliekame greitai ir sąž iriiškai. Visais reikalais kreipkitės pas 

S PAUL P. BALTUTIS and CO. 
S 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, IU. į . 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvėse koptglausla. Rei
kalo meldžiu atsišaukti, o mano darbu| 
busite užganėdinti. 
2S14 W . 2Srd PI. Chlcago, IU. 

Tel. Ganai 21tt 

•••••HIH»UBI1I»»II»»»II1 

Extra Saukiamas 

PINIGAI 
-. 

ANT PARDAVIMO. 
Namas a n t pardavimo Z pagyve

nimų su elektra i r visais pagerini
mais, basementas ištaisytas Sale lo
tas ir garadžius. Parsiduoda pigiai 
nes savininkas apleidžia miestą. 

J . VAIŠNORAS, 
1608 W. 49 Court Cicero, m . 

Parduoda pigiai laikrodėlius žie
dus taipo-gf visokios kningas ,_Kan-
tičkas, Maldos kningąs ir -visokios 
rųšies ir pa tentuota i glduolės iš prie
žastis kito biznio. » N 

V. GAIŽAUSKAS 
8212 Auburn Ave. Chieago. DL 

Ant pardavimo pirmos klesos Ko
moda galima matyti kasdien nuo 8 
iki 6 va landa vakare. 
921 W. 38 St. 2-ros Lubos užpakalio 

— — • M w 

_ . -
Parsiduoda farma $0 akrų> apie 60 

dirbamos likusi ganykla, ir miškas 
Daug žema lauka. Viskas auga. Na
mas ir didjele "barne" . 1 % mylios 
nuo miesto. Kaina $3,200.00. Geistina 
kad puse but j mokėt likusius kaip 
{parankiau Ir lengviau. v( šio\e apielin-
kei y ra 7 lietuviai). Atvažiuokit, a r 
ba klauskit daugiau žinių. 

JONAS1 SLEGATIS, 
\Vhite Cloud, Mieli. 

. . 1_ r r -
Parsiduoda saliimas. Savininkas va

žiuoja Lietuvon. Atsišaukite. 
4544 S. California Ave. 

^ 

IS BRIGHTON PARK 

L. L. Paakolo* bonų pardavinė
tojų avarbus jusirinkimaa jvyks 
ketvirtadieny, Sausio 27, 7 vai. 
vak., bažnytinėj svetainėj, 4£ ir 
So. Pairtield Ave. 

L. L. P? B. Raštininkė. 

r 

GERA PROGA. 
* Pasinaudokite. 

Parsiduosiu savo visą biznį, krautuvę 
ir spaustuvę, taippogi stubos daiktus. 
Geras biznis, geroj vietoj, apgyventoj 
Lietuvių, * Lenkų ir Anglų, su kuriais 
yra daromas biznis ir išdirbtas per 20 
metų. Priežastis mano pardavimo, pa 
ti mirė ir aš turiu išvažiuoti i Lietu-
vavą užimti ukę. Kas nori, turėti ge
r a bizni ir dar prie to išmokinsiu 
drukoriško darbo, koliai išvažiuosiu. -' 

Kas nori ir žino, kas tai yra biznis, 
ateikite a rba atsišaukite sekančiu 
ant rašu: 

T. P . KRIŽANACSKAS 
187 So. Main St. ^ h e n a n d o a h , Pa . 

y • 

Iš Amerikos siunčiami pini
gai į Lietuvą; greičiausiai pa
siekia adresantus Lietuvos kai
muose, kada/yra pasiųsti per 

Federalę Paskolų Bendrovę 
666 W. 18th St., Chieago, 

kuri turi sąskaitfškus ryšius su 
Lietuvos Bankoms. 

Pinigai yra siunčiami pas
toms ir telegramais, ir išduoda 
savo čekius (draftus) ant Lie
tuvos bankų. ^ - . 
Keliaujantiems j Lietuva yra 

sargiausiai ir patogiausiai vež
tis pinigus Federalės Paskolų 
Bendrovės Draftų formoj, iš
duotus ant Lietuvos bankų; tie 
bankai išmoka pinigus draftų 
savininkui be jokių nutraukų. 
Pakduoda laivakortes ant dvie
jų tiesiausių į Lietuvą linijų, 
ant tūr ių nereikia persėsti. Iš 
Montreal į Eydkunus (netoli 
prie Kauno), kaina $107.15. 

Iš New York į Liepojų, kai
na $145. Taip-pat ir iš Lietu
vos į Amerika. . -

Skolina pinigus ant Ameri
kos ir Lietuvos namų, žemių ir 
ukių. 

Ofisas atdaras iki 9 vai. vak. 

Extra Šaukiamas 

SUSIRINKIMAS 
KO—OPERATYVIŠKOS BENDROVĖS 

Šiandieną, Sausio 27,1921 
Visų šventų Parap, Svet. 108th ir Wabash Ave., RoselaiuL IU. 

Pradžia 7:30 vai. vakare • 

Bus kalbėtojai, Anglai ir Lietuviai kurie plačiai aiškins ko
kių nauda žmonėms nešą ko-operatyviška bendrovė, pačių žmo
nių valdoma. Kaip galima pasiliuosuotį nuo brangAus pragy
venimo ir sutaupyti savo sunkiai uždirbtą centą. Tai-gi nei vie
nas nepraleiskite" šių prakalbų neatsilankę, nes daug iš jų 
ko galėsite pasimokinti. Kooperatyviška Bendrovė. 
I 
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GERIAUSIA* 
UŽ 

H 1 P « JUSUPU 
. . 

Užtat kad mes visuomet geriausia patarnauji 
kostuniieriams. Gali būti užtikrintas kuomet atsilankysi pas 
mus. Mūsų gryno aukso graznos, laikrodžiai ir deimoatai ran 
dasi dideliame pasirinkime ir už labai prieinamas kainas. 

I JOFFEY'S 4525 S. Ashland Avenue 
Chieago, Ulinois. 
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LICHJL 
EASES OUICKLY 

PAPUDINE 
PAMBGOTK 

10c-30c- 60c Buteliai ar Proškel 
LABAI GEROS DEL 

GALVOS SKAUDĖJIMO 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE CHICA80JE 

u r •> ~i~ 

' • 
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/ SIPBARL OUEEN KONCBRTINA.'3 

NLM0KCS1 PINIGUS BEREIKALO 
, Musų krautuvė—viena i i didžiausių Chicagoje 

Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios maSos. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, fliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausiu, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gįtarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski \ 
4632 So. ASHLAND AVE., OHICAGO, TLU 

Telefonas: DBOVEB 7809 
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