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Peraugtas Atlyginimas- 
Sako Vokiečiai

Per 42 Metu Negalima bus 
ii Vergauti •

VOKIEČIAI KALTINA AN 
OLIJOS PREMJERĄ.

Augštas atlyginimas vadina
mas pragaištimi Vokiečiams.

‘Austrijai paskola.

1 Austrijai būtinai" reikalingą 
paskola. Bet talkininkai ne
linksta duoti jai pinigų.

Lloyd George pranešė, kad 
Anglija jau paskolinusi Aus
trijai 18 milijonų svarų ster
lingų. Baugiau neturinti iš ko. 
Prancūzija sakosi neturinti pi
nigų.

Sakoma, Austrija neoficija-

Paryžius, Sausio' 31. — Aų- 
gščiaųsioji taryba pasirašė po 
savo nuosprendžiu, kiek Vo
kietija turi atlyginti talkinin
kams. Tuo nuosprendžtu Vo
kietija per 42 metu taikiniu- ]ju keiiu kreipsis j Suv. Vals 
kams, dauginusią Prancūzijai, 
turės išmokėti 226 milijardus
rnarkių auksu, arba suvfrš 56 j 
milijardus dolierių. Be to, tuo 
pačiu laikotarpiu talkininkai 
paims nuo Vokiečių 1214 nuoš. 
už jos eksportų. z 

Tuo tikslu talkininkai galu
tinų konferencijų turės Lon-' 
done Vasario 28 d. Ton kon- 
ferencijon pakviesta ir Vokie
tijos atstovai. Aitie turės 'su
sipažinti su to atlyginimo pie
nais ir pasirašyti po protoko
lu'.
- z Vokiečiuose trukšmas.

^Anot- žinių jš Berlyno, Vo- 
kiečių spauda pakėlusi baisų 
trukšmų, paminėdama „ savo 
skiltyse talkininkų nuspren
dimų^

Kai-kurie laikraščiai tiesiog 
pareiškia, kad Vokietija to
kios sumos negalėsianti išmo
kėti ir nemokėsianti. Nes tai 
tikroji vergija. ’

Kiti laikraščiai .už tų nugš- 
tų sumų kaltina Anglijos pre
mjerų Lloyd George. Saku,' šis 
pradžioje laikęsis kiek protin
gesniųjų pienų atlyginimo 
klausime. Bet pabaigoje pasi
davęs Prancūzų norams.

Abelnai imant, Vokiečiai 
baisiai nepatenkinti. Nes toto 
sai atlyginimas reiškia šaliai' 
pragaištį. Per 42 meVu visa 
Vokiečių tauta lies prakaitų 
svetimiems. 1

Talkininkai apsidraudžia.

Atlyginimo protokole talki
ninkai nusprendė padėti ata
tinkamas pastabas, kuriomis 
bus apdraustas mokėjimas at
lyginimo.

Tam tikslui talkininkai yra 
sumanę prailginti Rliine. plo
tų okupuoto ir užimti dar Ru
ki" apskritį. Pastarasis butų 
užimtas, jei Vokiečiai kartais 
atsisakytų arba neištesėtų pas
kirtų sumų kas metai mokėti.

Vokiečių eksportas.
< /

Be paminėtos atlyginimo 
sumos Prancūzai tikisi gana 
gerai dar laimėti ir iš Vokie
tijos eksporto, imant po 12% 
nuoš. Per 42 metu, jie apskai
to, iš to 63 milijardus markių 
auksų.

Konferencijos pabaigoje 
Prancūzai pareikalavo visuo
se Vokietijos uostuose ir parų- 
bežių geležinkelių stotyse 
paskirti talkininkų komisijas, 
kurios vestų sąskaitas išveža
mų iš Vokietijos prekių.

tijas prašydama pagelbės.

Vokietijos nuginklavimas.
Talkininkų militarinė , val

džia davė Vokiečiams* penkių 
mėnesių laikotarpį pilnai nu
siginkluoti.

Ligi Liepos 1 d. visi ginklai 
turi būt surankioti visoj Vo
kietijoj ir visos policijinės or
ganizacijos pakrikdytos.V **Ligi Balandžio 1 d. turi būt 
sunaikinta'visa neleistina ar
tilerija, lėktuvai ir visa karo 
medžiaga. " •

____________ -
SUV. VALSUrfs NEGALI
GELBĖTI DETEKTiVŲ.

Nes amerikoniškas dezerteris 
yra Vokietijos pilietis.

■»
Washington, Sausio 31. — 

Teisybės departamentas pas
kelbė, jog jis nieko nežino a- 
pie suareštuotu Vokietijoje 
<|etektivu, norėjusiu pagrobti 
amerikoniškų dezerterį Berg- 
doll.

Pasirodo, kad tuodu'detek- 
tivm Vokietijon pasiuntė ame
rikoniškos okupacijinės armi
jos valdžia ir, turbut, gal dar 
be žinias karo depantamento.

Jei taip, tad suareštuotu de- 
tektivu, kaip čia sakoma, ne
galima iųgauti. Tik galima 
prižiūrėti, kad jie teisinga), 
butų teisiami Vokiečių teismo.

Taippat negalima išgauti 
nei dezerterio Bergdoll. Nes 
tasai pabėgęs Vokietijon tuo- 
jaus, priėmė Vokietijos 'pilie- 
tybę. k

ŠVENTASIS TĖVAS ŠAU
KIA PASAKŲ TAIKON.
RYMAS, Sausio 31..— Šven

tasis Tėvas Benediktas Pen
kioliktasis Sausio 29 d. pas
kelbė enciklikų viso pasaulio 
vyskupams paminėti septynių 
Šimtų sukaktuves Tretininky- 

Kstės, kurių įsteigė fiv. Pran
ciškus Assižietis.

Šventasis Tėvas šaukia vi
sų žmoniją darbuoties dėl pa
saulio taikos, gi kirikščionis 
vienybėn. Ypač'pakviečia dar- 
buotėn krikščioniškosios san
doros vaikus ir visus tretinin
kus. / \

“Tikroji taika,“ sakoi^a 
enciklikoje, “nėra galima, kol 
ji nebus paremta sielos ramu
mu. Tam -tikslui reikalinga 
krikščioniška dorybė. Treti
ninkai privalo praplėsti krik
ščioniškų dvasių ir pasiprie
šinti dviem aršiem liglaiki- 
niam piktam, tai yra nepaso
tinamam godumui paveldėti 
pasaulio gerybes ir neužgesi
namam troškimui linksmybių. 
Tuodu piktu apsireiškia nuo
latiniuose ginčuose proletari- 
jato su turtingaisiais, taip ly
giai kaip nepadorus moterų 
parėdai ir naujoviniąi šokiai.

“Tegu žmonės seka Sv. 
Pranciškų Assižietį, kurio nuo
latinis noras buvo visados pa
sekti1 Tfristų beturte, nusi
žeminime ir pasišventime, Te
gu moterys įsitikina; jog jos 
negali geriau pasitarnauti 
Bažnyčiai ir savo motinai ša
liai, kaip tik darbuodamosi 
pataisyti sugedusius papro
čius.“

Čvėntasis Tėvas pabaigoje 
ragina vyskupus padauginti ir 
atgaivinti tretininkų draugi
jas visame pasaulyje. Įr pa
reiškia, kad jis pats įstojęs 
Tretininkystėn. '

C0RK0 LORDUI LIEPTA
Apleisti Ameriką.

Washington, Sausio 31. — 
Darbo sekretoriaus Wilsono į- 
sakymu Arijos miesto Cork 
lordas majorfts O’Callagban 
turi apleisti Suv. Valstijas Va
sario 11 d. Gali jis Ameriką 
apleisti pirm tos diehos.

ATIDAROMA FORDO DIRB
TUVĖ.

SEKRETORIUS COLBY NA 
MIS.

Washington. Sausio 31. — 
Parvykęs iš pietinės Amerikos 
valstybės sekretorius Colby tu 
rėjo konferencijų su preziden
tu Wilsonu Baltuose Namuose. 
Sekretorius apsakė savo kelio
nę. Paskui, kaip spėjama, kal
bėjosi apie sentikius su Japo
nija, apie Meksikos klausimų 
ir »Mesopatainijos reikale.

Politikinė padėtis Europoje 
didžiai nerimaujanti. Sakoma, 
prezidentas tuo labai užimtas. 
Nės ten nauji įvykiai grūmo
ja Europos taikai. Spėjamo, 
kad Europos klausimu prezi
dentas paskelbsiąs pareiški
mą.

ATIDEDAMAS NEPAPRAS
TOSIOS TARIFOS KLAUSI

MAS.

Washibgton, Sausio 31. — 
Paaiškėjo, kad nepaprastosios 
tarifos bilius šitoj senato sesi
joj busiąs paliktas be nieko. 
Nes atsiradusios įvairios sun
kenybės pravesti bilių.

DEPORTUOTA 6 
CHISTAI.

ANA R

W»shington, Sausio 'BO. — 
Nuo Vasario 1 d., 1919 m., li
gi Sausio 1, 1921 m., skelbia! 
Darbo dapartamentas, iš Suv. 
Vhlsįij^’depnrttiota 505 sve
timšaliai, priskaityti prie a- 
narchistų rųšies. «- 
Praeitą mėnesį 88 Rusai sve

timšaliai deportuoti Rusijon 
per Latviją.

PLATINKITE “DRAUGĄ.“

VOKIETIJA PALIU0SAV0 
IŠ KONTROLĖS S. V.

SAVASTIS. "

Savastys bus pilnai sugrąžin
tos pasirašius sutartį.

PRIEŠ PREKYBĄ SU RU
SIJA.

Washington, Sausio 31. — 
Senato užrubežinių* reikalų ko
mitetas pntyirtino rezoliuciją, 
knriąja patariama Suv. Vals
tijoms atnaujinti prekybą su 
Rusija.

Prieš rezoliuciją smarkiai 
kalbėjo senatorius King. Jis 
pasmerkė norėjimų atnajijinti 
prekybų sn Rusija. J’asakė, 
kas to nori, tegu sveikas ke
liauja sovietų Rusijon. Patirs, 
kas tenai veikinsi.

Detroit, ^Cich., Sausio 31.— 
Paskelbta, kad šiandie atida
roma Jligbland Parke Fordo 
automobilių dirbtuvė, kur 
gaus darbą apie 12,000 darbi
ninkų.

Už PADEGIMUS KALĖ
JIMAI

Unkratown, Pa., Sausio 3l. 
— Turtingų tėvų 19 metų vai
kinas, Albert Smitli, nubaus
tas 12 meįam kalėjimu už pa
degimus namų. Per tris mėne
sius jis padeginėjęs įvairius 
apylinkėsejr čia trobesius.

EKSPLI0DAV0 L0K0M0- 
TIVA.

Littleton, W. VA, Sausio 31.A
— Netoli čia ekspliodavo vie
nos lok omo t i vos katilas. Žuvo 
4 žmonės. — 1

Londonas, Sausio 31. — 
Maskvoje mirė žinomas ilgiu 
laikus čia gyvenęs Rusas re 
voliucijonierius kunigaikštis 
Krapotkin. Sakoma, jis miręs 
badfi.

Berlynas, Sausio 30. — Vo
kietijos uzrubežinių /eikalų 
pasekretorius /on Haimliau- 
sen paskelbė, jog be jokių y- 
patingųjų sąlygų paliuosuotos 
iš vyriausybės kontrolės ir 
priežiūros visos Vokietijoje 
gyvuojančios Suv. Valstijų sa
vastys, kurios buvo užgrobtos 
pakilus Suv. Valstijoms ką- 
ran. /' —

Galutinas tų nuosavybių A- 
merikonoms sugrąžiniin$ šian 
die negalimas. Nes tas įvai
riausiais formalumais yra su
rištas su Versai lieso taikos su
tartimi. Taigi sugrąžinimas 
įvyks tik po ratifikavimo su
tarties ari,a padarymo kokio 
nors naujo abiejų šalių suta
rimo.
Leisto gryiti viriininkams.

Pagal Vokietijos vyriausy
bės parėdymo j visas buvusiu 
Vokiečių valdžios paimtas a- 
n(erikoniSkas dirbtuves leista 
gryžti buvusiems tų dirbtuvių 
viršininkams.

Vyriausybė buvo kontrolia
vusi 186 amerikoniškas dirb
tuves ir korporacijas. Valdžia 
tai visa kontroliuodama' yra 
paėmusi vos tik 26,000,000 
markių. SugryŽusieji dirbtu
vių viršininkai bus aprūpinti 
reikalingais pinigais, imamais 
iš abelnojo kontrolės fondo.

LAKŪNAS BARA PREM
JERĄ.
------- -— . /

Londonas. Sausio 30. — Ži
nomas Italijos lakūnas d’A- 
nnunzio, kuriam nepavyko 
valdovauti mieste Fiume, pas
kelbė knygą vardu “Penkios 
Fiume dienos.“

Knygoje sutraukta daugy
bė oflcijalių dokumentų, pa- 
liečiančių m. Fiume.

Išbaramus premjeras Gioli- 
tti. Gi apie save jis sako“did- 
žiausais tėvynės tarnas.“

GUBERNATORIUS PALAN- 
KUS. BONUŠAMS.

Iš Springfieldo pranešama,, 
kad gubernatorius Small esąs 
palankus kareivių bonnsams.

Iki šiolei visa eilė Valstijų 
jau apmokėjo bonusais savo
kareivius. ' \

t ______________________

DAUG KANDIDUOJA Į 
ALDERMANUS.

) --------------
Daugiau šimto penkiasde

šimties kandidatų į alderma- 
nus stos lenktynėsna rinki
muose Vasario 22 dieną. Vi
sose įrantose yra po kelis no
rinčius būt aldęrmanais. —

PASISAKĖ NUŽUDĘSrPRY- 
ČERĮ.

Suimtas Roscoe Thompson, 
juodukas, policijai išpažino 
nugalabinęs L. G. Burbage, 
jnodą pryčerį, 1529 So. State 
gat.

Nugalabino jį už $2 ir auk
sinį laikrodėlį!

-
Praneša apie pagirimus.

RAVASMIO KUKUMT g, “H.
Jau kelinta savaitė kai Ry

tų Europoj ginklai liovėsi 
skamlkję — rašo K. Petrukė- 
lis Kauno “Laisvėje.“ —At
rodytų, kad žmonės ima gal
voti apie tai, kaip čia pada
rius iš daugybės ginklų do
rų arklų, dalgių. Pastebimas 
lig ir noraą prieiti prie ra
maus gyvenimo, krašto griu
vėsių atstatymo. Bet, deja, 
nieks netiki to aprimimd tik
rumu. Visi jaučia, kad tas lai
kinas ramumas rytų fronte,y- 
ra vien tik kaukė, po kuria 
slepiasi juodų darbų tikslai, 
rengiamas naujas puolimo pie
nas. Veltui ramina viens ki
tą Joffe ir Dmovskis savo ge
rais norais; abu tuodu diplo
matu žino ką rengia Trockis, 
žino kų veikia Pilsudskis ir 
abudu juokiasi iš pareikštų 
draugiškumo jausmų. Nei Var 
savos,'nei Maskvos, diploma
tai Rygoje netiki, kad jie ga
lėti] -prieiti prie taikos ir to
dėl kasdien atsiranda vis nau
jų kliūčių tos laukiamos tai
kos pasirašymui, ir ji nuolat

•visai nalaukiant pavasario 
ryti atatinkamus žingsi 
Naujai susikurusios 
rio valstybės bus 
auka, kurių turės 
bolševikai eidami

PabaI 
pirmu’ 

paf 
Eui

'“sprogdinti.“ Ir jie renį 
prie to savo darbo visu £ 
tu. Oficijalėmis žiniomis 
ševikai savo vakarų fi 
sukoncentravo arti 50 di1 
jų. Jau yra žinių, kad 
vienur tai kitur, raudot 
dalys pereina nustatytą 
Lenkais rubežių, taippat 
ęjo ir Latvijos sienas, ir 
viai pradėjo nerimauti, 
pasienis taippat nustat: 
naujomis raudonarmiečių 
vizijomis. Šiandie Kaune 
bama, kad dėl bolševikini 
gitacijos Estuos prasidėjo 
ueralinis darbininkų stfei’ 
Su Estų valdžia bolševikai 
rosi vis stątesni ir kilike 
taikos sutarties punktus pi 
jo savaip aiškinti, ir atsifi 
juos pildyti. Tas pats ir d 
bose su Lenkais. K Loi 
ateina žinių, buk Joffe pa, 
kęs, kad bolševikai tieįc

ir nuolat atidedama ad ealen-sustiprėję, kad nesą jokio
das graecas (tolimesniems, lai
kams).

Niekam nepaslaptis, kas 
slėpsis anapus šitų atidėlioji
mų. Europa su dideliu susido
mėjimu žiuri į galimus įvy
kius rytuose. Nes jaučia, kad 
ta juodoji Rytų pajėga gali 
sudrumsti ir jų ramų gyveni
mą. Laukiama naujo karo, 
naujų Tročkio ir Lenino pas
taugi] “susprogdinti“ senąją 
Europą. Patys bolševikai vi
sai atvirai' prie to rengiasi, 
nes be karo jie negali gyventi. 
Antra, jie yra apsvąigę savo

Pasekretorius tvirtina, kad laimėjimais, ir aklai tiki pa- 
visos amerikoniškos savastys sėkmingai įžengs į Europą de- 
sįlžiningbi ir su atsidėjimu bu- gantį švyturį nešini. Be to, 
vo kontroliuojamos, tai]/ kad alkanas ir nuogas rau^lono- 
nuo kaikurių korporacijų gan- sios armijos mases dar vilioja 
ta pagirimų. '
- Antai International lfarves- 
ter kompanijos vice-preziden- 
tas aplankęs Vokiečių užrube- 
Žinių reikalų ofisą ir persona
liai padėkojęs už pavyzdingą

kalo daryti by kurių nūs 
dimų. Dabar esą jau bolSį 
kai galį diktuoti kitiems ;j 
tarties sąlygas. Galima ti| 
šitiems Joffes ižodžiama i 
kti, kad neilgai trukuZ 
paskelbs naujų sąlygų 
Lenkams, bet ir vi šoną 
baltijos valstybėms. To 
laukti mes galime visai 
tai, dagi greičiau negu 
saris išauš. Visų pirma, 
ševikams bus labai k 
pasiaiškinimas užimant 
nių. O paskui jie darys' 
pastangų, kad raudonasis 
rybų Vilnius pasirūpintų 
Lietuva. Jau šiandie bol 
kai Lietuvoje ruošiasi prie 
darbo visu smarkumu, 
žinių, kad jie“ rengiasi si

ir biiržuažinės/ Kuropos tur- Me‘ttv0> vianotinę darbi, 
tai. tos armijos vadai, užgrn- k" Btre‘k,!' Slom,s ,Ueno:

prižiūrėjimą karo metu 
kompanijos įstaigų.

tos

Karo pradžioje, sakė pasek
retorius, Vokietijos vyriausy
bė nebuvo palinkusi paimti 
kontrolėn amerikoniškas sa
vastis. Bet kuomet taip pa
darė Suv. Valstijų valdžia su 
vokiškomis savastimis, Vokie- 
tijai nebeliko kitokio išėjimo,

dinę save badu ir žudymais, 
nustoję žmogiškumo jausmų, 
visai lengvai vaizduojasi sau, 
kaip jie “sprogdins buržuaži- 
nę Europą.“ Kai-kurie jų, 
dargi buvę ištikimi caro ber
nai nustoję dvasinės lygsvaros 
dega kerštu. Nesenai viename 
raudonarmiečių organe buvo 
patalpintas straipsnis, kuria
me buvęs armijos karininkas 
tkip protauja: “Europa juo
kiasi iš musų, kai mes badau
jame, degame ir žudomės

kaip tik tuojaus taippat pa- kitą. Todėl mes turime
būtinai eiti ir prižadinti Euro
pą iš saldaus miego. Žuvo Ru

daryti. • •
Kiti Vokiečių gerumai.

Amerikoniškų savasčių ver
tė, Vokietijoje karo metu bu
vo apskaityta ligi 400 milijo
nų markių anksu».(t00 milijo
nų dolierių). Ir iš to visa 135 
milijonai markių jau sugrą
žinta savininkams.

Vokietija taippat apdraudu
si amerikoniškus patentus-ir 
licencijas. To visa neį parda
vusi, ne'i pavedusi kitiems. 
Taippat nebuvę *nei vienos 
prievartos likviduoti tuos dai
ktus. laikiniai perdavimai iš
dalini įvykę. Bet jie apdraus
ti ir „visuomet,gali bot kadir 
tuojaus sugrąžinti savinin
kams.

sija, tūri žūti ir Europa!“

žymus bolševikas 
padarė generalę kontrolę 
soms profesinėms sąjunga 
Šiaulių apskrityje ir kP 
Pradėjo smarkiaū darbi 
jie ir Vilkaviškio apskrii 
įsteigę “Sąjungą“], parų] 
lėšų, pasamdė butą ir tt. 
džiu, išsijuosę rengią, dir

Visų šitų faktų šviesoje 
matome aiškų pavojų ir 
kaip valdžia, taip ir visai 
"tuvos visuomenė privalo 
daryti tinkamą^ išvadas, 
ko, vienas žymus bolšei 
/ra pasakęs: jeigu Lieti 
gerai su jais elgsis, tai jie 
paskutinę prarysią (posl

Taip kalba‘Aklas kerštas. Bet 'n*uJu šjedim). Šitaip
iškirsti panašų ‘'‘šposą“ Eu
ropai Rusai be abejo mėgins. 
Kad bolševikai prie to rengia
si, tai aišku visiems, tik dau-Iguma klysta manydama, kad 
bolševikai šib] savo kelionę 
atidės pavasariui. Mu>ų visuo
menė ir valdžia rodos, irgi 
panašini galvoja. Tečiau patys 
piktai aiškių aiškiausiai ro
do, kai rebgianties mums prie 
pavasario atsitikimų, mes ga
lime sulaukti jų kur-kas ank
ščiau, ir tuo budu galime būti 
priversti juos pasitikti nepa
sirengus.

Jaunosios Respublikos Ę^-

bolševikinė logika. Mes gi 
rime viską daryti, kad jie 
gindami praryti pasprini

PINIGU KURSAS.

Svetimų šalių pinigų ve 
nant nemažinu $25,000 Saui 
buvo tokia pagal Merchanta 
an and TruaVCo.:
Anglijoa sterlingų svarui * 
Prancuzijoa šimtui frankų 
Itabjoa šimtui lirų 
Vokietijos Šimtui markių ' 
Lietuvos šimtui auksinų 

Lenkijos šimtui markių
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Krutamieji Pa
veikslai.

Žydų Reikalų Ministerija. GELBĖKIM DRAUGUS.

Linai.
a .............. i ■ — p

Didžioje ir Prūsų Lietuvoje 
labar duoda daugiausiai pel

no ūkininkams. Pereitais me 
is linų sėta 50 nuošimčių 
įgiau negu užpereitais. Šiais

Šiandie krutančiųjų paveik
slų gadynė. Teatrų didesnių ir 
mažesnių su krutančiais pa
veikslais tikros galybės Suv. 
Valstijose. Vaikai ir, abelnai, 
jaunimas tuos “šiovus” lanko 
su didžiausiu pamėgimu. Prieš 
atidarant teatrų vaikų būriai 
apspitę inėjimus. Nes ten pa
mato daug indomių daiktų, 
prie kurių vaiko siela limpa. 
Didžiuliuose miestuose, kur tų 
teatrų daugybė, vaikai nuo jų 
tiesiog neišlaikomi. Krutomų- 
jų paveikslų artistų vardus jie 
geriau žino, kaip poterius.

Yra naudos iš tų rodomų 
paveikslų, bet dar daugiau 
pragaišties. Ne vienas jaunas 
piktadaris teisme prisipažinęs, 
kad jis piktadariauti išmokęs 
lankydamas tuos teatrus. Nes 
vaikams yra lemta lankyties j 
prasčiausios rųšies teatrėlius, 
kuriuose rodosi paprasčiausi 
reginiai — šlamštai.

Visuose miestuose • gyvuoja 
komisijos, kurios cenzūruoja 
krutančių paveikslų filmas, 
lėčiau menka iš to nauda. 
Nuo komisijos skonio priguli 
patvirtinimas bile kokios fil

SPAUDOS SKYRIUS.

lietais linų sėja matomai dar ... . . . .
fcbiau padidėti, nes ūkininkai mos- 0 k#“l!“*w nar,al **uk

imasi sėmenų sėklai.
Tik pernykštis prityrimas 
įvo gana blogas, nes linai 
įvo trumpi ir žolėti. Todėl 
e labai netiko pramonei ir 
įvo pigus.
To priežastis buvo, kad už- 
srnykščiai linai tapo per
nešti nurauti. Valaknai tas 
[stybas rovimus nekenkė, 

ilt sėmenys buvo menunokę, 
lel neturėjo ganėtinos ji ego s, 

Fgti ir augti. Del darbininkų 
tos linai liko neišvalyti, 

Ito sėmenyse buvo daug 
•aųtų ir kitų nereikalingų 
lių.

•Aliais tat metais reikia ap- 
tugoti ir iš anksto pirkti 
iš nunokusius sėmenis sėk- 
Jei savieji pei/nai arba už
tai negavo nunokti kaip 

feiant, tai geriau yra už pi- 
pirkti svetimus, jeib tik 

rai nunokusias, kųd šiais 
stais jie duotų ir ištisų va
rnų ir šiaip pilnų derlių.

/Linų dirbtuvių Lietuvoje 
Rgirdėti. Vis daugiausiai 
įkvieno ūkininko namuose 

uSerginos audžia savo staklė- 
Tos mūsiškės staklės yra 

ii toli atsilikusios nuo pa
saulinės audėjų pramonės. Jos 

^tarnauja mus pačių žmones, 
it j užrubežį drobių iš Lietu
os niekas nevežu. Visi perka 
ftai šukuotus linus, o drobes 
itys sau verpiasi Vokietiją 

Olandijoje, Anglijoje.
Kam mes turime duoti jielnų 
(tiems? Kam mes paskui tu
ne ieškoti dirbtuvių svetur, 

įauginę linų suverpkime juo
dys ir išauskime. Taip pu- 
irę parduokime did^iuosiuo- 

pasaulio miestuose.
Gerui dalo mus valdžių, kad 
(ilginu mokyklas. Bet nes- 
luskime nej mes Amerikos 
letuviai. Teinie mus vaikui 
dgę mokyklas pasimokyti 
sąmonės, ypač pramonės rei- 
iliitigos Lietuvoje. Dideliame 
ieste gimęs ir augęs Aineri- 
ts Lietuvis, jei išmoks linų 
įmonės, su tėvo pinigais 

.rvužiuos į Lietuvų, ten jsi- 
irs lino dirbtuvę ir žinos ko
mio dideliame miešti* ir 
ip parduos jos išdirbinius. 
Liaukime svajoję apie teori- 

Dauginkime savo ir lėvv- 
mok ėjimų dirbti ir turtų

(.TINKITE “DRAUGĄ.“

pasitaiko visokeriopų pažiūrų 
žmonės. Kartais prieš pačios 
komisijos norų fihnos patenka 
teatran ir atmušamos aut ek
rano. j

Reikia atsiminti, kad filmas 
išdirbančios kompanijos yra 
ne tik turtingos, bet ir galin
gos. Su pinigais jos gali at- 
ikti sau patinkamus daiktus.

Chicagoje ir-gi gyvuoja to
na komisija. Nesenai tos ko
misijos pirmininkas pakėlė 
misų, kad krutantiejį paveik
slai tvirkina jaunimų. Sakė, 
jog reikia valyti tuos paveiks- 
us. Reikia viešai nubarti ir 
gpoiuoti garsiausius šalies ar- 
tistus-komedijantus. Bet vos 
'spėjo, jis tai pasakyti, tuojaus 
pasigirdo filmų kompanijos 
griausmingas protestas.

Krutomuose paveiksluose 
vaikams daugiausia patinka 
žinomas komikas Cbaplin. Bet 
kiek jis kartais pakeliu piktų 
jausmų vaikuose, nelengva pa
sakyti.

Ko vaikai gali išmokti štai 
iš tokios filmos, kur Cbaplin 
lošia svarbiausių rolę: Kažko
kia beširdė motina savo kūdi
kį pameta skurdinėję su pele
nais. Cbaplin tų kūdiki atran- 
la ir augina. Paaugusį išmo
kina daužyti svetimų namų 
langų stiklus. Tas daroma to
dėl, nes Cbaplin gulinti darbų 
pataisyti langus. Tai ir juokas.

Ko-gi vuikai išmoksta iš to
kio reginio / O juk tūkstančiai 
vaikų tai mato, džiaugiasi pa
tys ir kitiems dar pasakoja.

Kitose filiuose pasilaiko 
dar bjauresni reginiai. Tai 
suktybės^ peštynės, žudynės ir 
visokios rųšies papiktinimai. 
Nestebėtina, jei čia jaunimas 
nepriaugęs ima senti, iškryps
ta iš doros kelio.

Ta(| atsargiai su tais loat- 
rais. Kum rupi vaikų likimas 
ir laimingesnė jų ateitis, tas 
tegu žino. kas jo vaikus laukia 
dažiiui jiems lankant krutan
čių paveikslų teatrus. Jei jau 
negalima ištekti išleisti vaikų 
į didesnius teutrns, kur rodo
mi rimtesni ir pamokinantieji 
reginiai, tai tnšeiajų tų pigių 
teatralių. Nes j tokius kemšami 
pųskinusios rųšien vaizdai.

tirti patys gyventojai kuo
met nors susipras ir |«m*ika 
luns valyti tuos teatrus. Tuo
met neįlįs baimės juos lankyti 
jaunimui.

Vilniaus žydų Spaudos Ap
žvalga, Josios Nusista

tyme Vilniaus Klau
simu.

Vilniaus Žydų laikrašty
“Unser Tog’’ iš š. m. Spalio 
15 d. Nr. 1 kaip tik Zeligows- 
kiui okupavus miestų, veda
muoju straipsniu patalpintas 
D-ro C. ftabado straipsnis: 
“Kokia Lietuva,“ kuriame 
sakoma:

“Tuo metu, kai jau, 
laikraščių pranešimais, buvo 
padarytos karo paliaubos tarp 
Rusų ir Lenkų, kai jau buvo 
padaryta sutartis tarp Lenkų 
ir Lietuvos Suvalkuose dėl de
markacijos linijos ir abi pusi 
sutiko sustabdyti karo opera
cijas...., kai jau rodėsi, jog mu
sų sunaikinta, išvarginta, nuo- 
linta Lietuva jau begalės kur
ti naujų, laisvų gyvenimų ir 
pradėti produktingų atstatymo 
darbų, — vėl aštuntų — devin 
tų kartų karo metu Vilnių už
ėmė nauja karuomenė ir mies
tas su apygarda gavo naujų 
valdžių, naujų vyriausybę.

“Aišku, kad turi Imti tik 
viena Lietuva, ne dvi ir ne 
trys. Tautos teikės apsispren
dimui neturi vesti prie šoviniz 
mo ir prie mažulių valstybė
lių eilės sudarymo, ypač dar, 
kai nei jos turi teisės istori 
jos atžvilgiu, nei jos galės'lai
kytis ekonominiu žvilgsniu.’

To pat laikraščio Nr. 8 iš 
š. nu, Spalio 24 d. patalpintas 
to paties autorio vedaniasai 
straipsnis “Kuri Lietuva ’’ 
kuriam tarp ko kito sakoma

“Mes Vėl turime grįžti prie 
opaus klausinio: Kuri Lietu 
va? Kaip mes vaizdinam sau 
artimiausių musų šalies liki 
mų?

“Vardu Lietuva mes su 
prantame ne mažulę etnogra 
finę Lietuvų, kurioj gyvento 
jai susideda daugiausia iš 
Lietuvių, kaipo turtų, bet di 
džių, istorinę Lietuvų (su buv 
Vilniaus, Gardino ir Suvalkų 
radybomis), kur gyventojui su 
sideda iš Lietuvių, bet ir/ne

Drauge“ tilpęs raštas var
du “Opi tautos žaizda“ net 
pačių redakcijų užinteresavo, 
kuri nemažų straipsnį nuo su

tektų didžiulė Lenkų skolų ir 
ančdėlių dalis.

“Vilnius turi prigulėti Lie-, , ... _ .......„ |vęs dadejo. Tas redakcinius tuvai, nes jis yra Lietuvos. ' . - . ,, . • , I straipsnis nušvietė mums ke-aui nėra reikalinga nei ple- .. r ,. .. . . c f uų, paakino prie didesnio vei-biscito, nei kurio nors Seimo L “ 1 „ , . r ... rn , .. kimo šelpimo reikale, lodei nutarimo; Bet tuo dar nesako-1 ... . , , . ., . . aišku, kad patys turime savoina, kad Vilnius arba net visa , ;- -- - - I neturtingais draugais rupin-
ties.

Mes esam organizuoti ir pri
pažįstame organizuoto darbo 
vertę, tai dėl ko mums nesuor- 
ganizuot savo draugų šelpimo

. , i . • • , • i fondų? Gal nevisus tas daly-jietuvos Gudai visi lygus pi-1, . . . . . y. ........ , . / . r | kas teapims, bet kurie jaučiateiečiai. Visos tautos turi savo'
autonomijų.

Pirmadienis, Sausis 31, 1921
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AMERIKOS LIETUVIAI! {

Norite pasiųsti Amerikos Lietuvų i Lietuvų I
tai pasiųskite saviškiams į Lietuvų Amerikos Lietuvių į 

Katalikų ■

ietuva priguli Lietuviams 
Mes visuomet pabrėžiame, jog 
yra “Lietuvių“ ir Lietuvos Į 
ietuvninkų“. Lietuvoj gyvena
ietuvos Lietuviai, Lietuvos 
lenkai, Lietuvos Žydai ir

Metraštį
1916 m.

S4«

sau reikalingų paramų, tai 
griebkities už plunksnos, kad 

Į šį D-ro C. Subado straip-1 iškovojus jų pirm negu mums 
snį Lenkų laikraštis “Rzecz- jos nebreiks. “Plunksna už kar 
jospolita“ iš š. m. Lapkričio,L lų galingesnė“, tas plačiai 
26 d., Nr. 44 įdėjo atsakymų, skamba. Turėdami savo šelpi- 

kurį D-ras C. Šabadas laik-|H10 fondų, galėsime ir Lietu- 
rašty “Unser Tog“ Nr. 39 š.Jvos draugus aprūpint. Šiandie 
m. Lapkričio 29 d. atsakė ve- Įmes neturime tvarkios pagel- 
damųoju straipsniu: “Prie bog, bėt kuomet įsisteigsime 
Žydų, Lenkų santikių“, ku- tani tikrų fondų, tad aukos 
riame tarp ko kito sakoma: įg visur į jį plauks, o iš jo drau 

Rzeczpospotita’padarė man gttį sau paramų turės. Mano 
garbę: kritikavo mano straip- Į vienintelis pageidavimas, kad 
snio “Karo paliaubos’/ dalį,|(3)xicagos K. M. Apsk. savo 
dėl kurio jis liko labai nepa-Į susirinkime rinitai tų dalykų 
tenkintas.^ Laikraštis mano, I aptartų, o pasekmės bus. Jei 
jog šisai straipsnis visiškai pa- mums tas darbas pasiseks, tai, 
naikino visas iliuzijas ir vii-1 brangus drauge, to grūdo vai 
lis apie tai, jog iki šiolinisLįų neĮ Retus, nei vėjai liepa 
Žydų visuomenės nusistatymas gadins; jis kas sezonas derlių 
yra pasikeitęs.“ Įneš.

Būtina sųlyga, kad Lenkų Kad pradėt darbų daug ran- 
ir Žydų gyventojai gyventų kų nereik, vien tvirta viltis 
taikoj, bent yra toji, kad Žy- ir prisirišimas prie siekiamo 
lai laikytus neitraliai Lenkų tikslo tų darbų atliks. Turime 
reikalavimams (t. y. susijun- tvirtų šulų, kaip kini. P. Im- 
gimo su Lenkais atžvilgiu), pelis ir kun. Vaičiūnas, kurie 
Pagaliau laikraštis klausia: noriai padės mums tų darbų

Ar D-ras .Šabadas mano  atlikt. Nusibodo jau šiandieni
jog tuo, kad jis yra tokio mis- nė moksleivio padėtis, kuri 
tatymo, jis pagelbės paaš- priklauso nuo mokslo šakos ir 
trėjusių Lenkų-Žydų santikių nuo draugų skaitlio. Turime 
padėtį pagerinti’? pradėt rupinties ir su tais,

f šiuos klausimus aš no- -PrieS kuriuos stovi nepereina- 
riai atsakysiu. nnis, tankus įpiškas. Žmogus,

“Visi bepartingieji asmenysrutv‘>rinius sPar^’ I,er 3°

Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos
JAME yra 150 nu viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų 

b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. 
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir c) kitų.

JAME yra aprašyta tveriinasis Amerikos Liet -ių parapijų, 
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir s.aip daugybė į- 
vairių įvairiausių aprašymų. 1

JAME vienu žodžių, sale visapasaulinių žinių telpia visas A- 
nierikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą 
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos 
Lietuvą, kaip mes matome

Kaina: Apdarytos ................ .................  $1.00
Kaina: Neapdarytos............ ........................ 50c.

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos 
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
rite siųsti į Lietuvą.

Užsisakydami adresuokite:
■

“DRAUGAS” PUBLISH1NG CO.
2334 South Oakley Avė. z Chicago, Illinois.■■■■■J
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j Keliauiantiflms LiBluvon Į
v 1 Šį Pavasarį. I

KOVO 1 D. 1921 ISplauks unt Laivo S.\XONlA per Hamburgą 5 
pirma partija žmonių važiuojančiu Lietuvon kartu bu Jonu Roma- “ 
nu. Lietuviu Prekybos Bendrovės prezidentu. ~

Jei nofl su tą partija važiuoti tai tuojaus mums pranešk. Mes S 
Išgausint pusportus Ir visus kitus reikalingus dokumentus. Ši partija — 
bus Lietuvoje j lai|ca pradėti pavasario darba. Galėsite parvažiuoti S 
be Jokiu keblumu nes p. Komunas važiuos kartu su jumis Iki Kauno. S 

Trečios klesos kaina iš New York iki Eytkuny $130.70 Pirmos “ 
klesos $185.70. i £

Rašyk tuojaus dėl platesniu informaclj'u. E
UTHUAN1AN SALES CORPORATION, |

414 Broadvvay, Boston 27, Mass. |
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turi pridurti, jog L*nkų-Žy- 
dų santikiai Lietuvoj ir Len
kuose pastarųjų įlešimtmečių 
laike (o gal ir ilgiau) visuo
met buvo “paaštrėję“. Man 
rodos atvirkščiai. Kaip tik da

viršų neperleks į siekiamųjų 
pusę, jam reik pačiam takų 
prasi^kint, balas užtvenkt. 
Tautos išdavikų turime pa
kaktinai. Tas Tėvynę nuodi
jantis garas plačiai plaukioja.

Lietuvių tautybės, t. y. iš Len 
kų, Žudų ir Gudų. Toji didžio 
ji Lietuva turi būti ne tauti 
nė, bet tautų valstybė. Viso 
keturios tautos: Lietuviai 
Lenkai, Žydai ir Gudai turi 
būti visiškai lygus Lietuvos 
piliečiai. Toji tautų valstybė 
turi tapti tarp rytų ir vakarų 
antrųja"heitrale Šveicarija, ne 
su viena, bet su 4 valstybinė-
mis kalbomis.

“ Vilniun ir Kaunas turi 
gyvonti drauge, turi būti su
jungti virš išdėstytais pagrin
dais. Tatai reikalauja musų 
bendros tėvynės reikalai, tatai 
reikalauja musų, Lietuvos pi
liečių, reikalai.“

A m. Lajikričio 24 d., Nr. 38 
patalpintas D-ro <\ Subado 
vedaniasai straipsnis: ‘‘Karo 
paliaubos“, kuriame tarp 
kito sakoma:

“Mes sveikiname padarytas 
karo paliaubas. Tegul kiekvie
nas vietinis patrijotas, kuriam 
ištikrųjų brangijs jo tėvynės 
reikalai, nlfiiiiasi r|el taikos, 
dėl taikingo visų tautų sugy
venimo, dėl plačiųjų išvargin
tųjų ir nuulintų liaudies musių 
laimės.

“Net Vilniaus srities gyven
tojams Lenkams, kurie psi- 
kologiniai taip linksta prie 
lx*ukų (taip labiausia sako 
L<>nkų buržuazijos inteligenti
ja, dvarininkui ir valdininkai) 
Vilniaus prijungimas prie U*n 
kų ekonominiu atžvilgiu at 
neštų daug žalos, nes jiems

bar,J<ai prieš visus Vilniaus UlvfcSimtavęK mušiko neup- 
sritiep gyventojus stovi toksai I k™“™“- '"'kiškoj dvasioj iŠ-
svarbus klausimas, kaip nus
pręsti savo tėvynės likimų, 
tie santikiai daug pagerėjo ir 
pasidarė normingesni negu 
pavyzdžiui, pernui metais. 
Reikalauti, kad Žydai “neitra 
liai“ žiūrėtų ‘Rzeezpospolitos’ 
pageidavintu į toki klausimų, 
kaip pakeisti savo vardų, pa

auklėtas, veda prie paniekini
mo savo tautos. Jum svetimas 
auksas gražiau žiba negu jo 
paties didesnę vertę turintis. 
Sveiko kaimiečio išlavintas 
protas tik tegul ištikimai tau
tos reikalus vest, o ne svetimo 
patrijotizmo prisiputę ponai
čiai. Lietuvos, jaunimo verži-

keisti tėvyn,-, reiškia reika- “»sls P"» ™ok»į> Bep
lauti ii žmonių negalimų da- "T“’- gyvena, nu-
Ivkų. Niekas juk negali nejg. l",slilu lekcl-'nt
ti, jog visi gimtieji Vilniaus n\Pasl',”l’,'tl"a’
srity gyventojai, kaip Lenkų, lJI' P«<lčjWfmas! Jų gyvenimas
tuig ir Žydų tautybės yra 
Lietuvos piliečiai, (aš nesa
kau Lietuviai). Dabar reika
laujama, kad Lietuvos dalis 
imtų jaivadinta “Lenkija“, 
bet juk reik pridurti, jog Si

tur būt pugerintas be jokio 
atidėliojimo, jei norime neiš
verčiamais stulpais Tėvynės 
rubežius apstatyt. Tas, kurs 
siekia mokslų per neturtų, |>er 
kovų, tai tas ir brangina jį, ir,

sritis kaipti.....et. kai ji pri(,. j'"‘'nknm.i jį sunnn-
varta prigulėjo Rusimi (“N< 

1x0 verozapadnvj krai“), taip ir
tuomet, kai ji buvo unijoj su 
Lenkais, vis buvo Lietuva.

“Todėl, kai svarstomas tok
sai svarbus klausimas, pili«*čių 
dalis laikvtiisi “neitraliai“. 
tai butų tėvynės pardavimas. 
Toksai klausimas turi Imti ra
miai, blaiviai ir laisvai ap
svarstytas ir, gali Imt, kad 
šiuo atveju Žydų visuomenė, 
kuri yra linosa niiti šoviniz
mo bus tikriausia“.

'.'M

Artinas Sv. Kazimiero die 
na (Kovo 4). Rengkimės prie 
jos. Atidėkime vienos dienos 
uždarbį paaukoti Tautos Fon
dam *

dos žmonijos labui, ftelpinins 
greitu laiku tur būt suteiktas 
nuo Amerikiečių brolių. Skur
sta moksleivija anapus van
denyno, skursta ir čion Ameri
koj, toje turtingoj aukso kasy
klom šalyje. Vieni atjaučia 
juos gražiu žvilgsniu, kiti 
driskiais pavadina. Tai-gi dėl 
pagerinimo savo ir savo drau
gų aplinkybių, turime patys 
rupinties. Nemanykim, kad 
kas neprašant kų nors duos. 
Jau netoli gavėnės laikas, ku
riame K. M. gali pasirinkt sau 
moksleivių šelpimo savaitę ir 
p«*r tas septynias dienus, 
ar net įierdlgesnį’laikų, |s;tys 
į |«*lj surėmę gul dirbt.'Aukų 
rinkinio budus išrasinie, tik 
griebkiniės už darbo. Eg. Saka.

Baltijos-AmerikosLinija
TIESIAI BE PERUEDIMV 16 NEW YORKA (

HAMBURGĄ Kaina 3 Jdesos $125] Karės toks
LIIPOJŲ ................................$145 J $5.00

“POLONIA” iipkUt, Vanrio 15 d. 
“L1TUANIA” išplauks Kovo 4 <L

K. KEMPE, General Wet«tem Patsscnger Agent 
120 North La Šalie St., Chicago, Illinois.

Arba kreipkitės prie tunsij agentu just; uilcate.

Užsiprenumeruok “Vytį”
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyčio“ 
9-j u No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvienų “Vyties“ numerį.

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningų Lietuvos 
gamtų.

Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
“Vytį.“ Prenumeratos kaina: Metama $2.50.

“VYČIO” AdminUtracya 
3249 S. HaUted St. Chicago, III

-J—J"-"T"
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Geresnis ir geriau užganėdinantis na
gu koks Havana cigaras.

Paklausk sava krautnvnlako—Bet Jcl*a 
kraatuvninkas netari—rašyk Kuom.

I.LEWISCIGARMFG.CO.NnMKjtl
Urjest lnd«pendent Cįgar Factonj inlhe World
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KENOSHA, WI8. tokie darbai turėtų būti bran
ginami ir remtini.

Vienok ant nelaimės atsi
randa asmenų, kurie drįsta to
kius darbus niekinti ir prie 
progos jiems kenkti. Nestebė
tina butų, jei tai darytų ko
kie komunistai, bet tų daro

Sausio 18 d., šių metų, Vie
nybė1 - Katalikiškų Draugijų, 
laikė susirinkimų. Apkalbėjus 
daug naudingų dalykų, prieita 
prie komisijų raportų. J.
Trakšelis pranešė, kokio didu
mo Lietuvos vėliava kiek kai-j asmenys, kurie priklauso net 
nuos. Vienbalsiai nutarta, Į prie trijų katalikiškų pašel- 
kad reikia tokių vėliavą įtai-Įpinių draugijų., Jie draugijų 
syti, nes mes branginame Lie- susirinkimuose ieško prieka- 
tuvų, tat turime branginti ir Ibių prie Vienybės Kat. Drau- 
jos simbolį; turime turėti gra-lgijų. Mat jiems kartu darosi, 
žiu Lietuvos valstybės vėliavų. I kam draugijos priklauso prie 
Vėliavų galės vartoti visos I Federacijos. Jie sako, kad 
katalikiškos draugijos, kurios Į draugijos jokios naudos netu- 
priklauso prie Vienybės Kat.Iri iš to priklausymo, nors ir
Draugijų, nes ji tų vėliavų j- 
taiso savo iždo lėšomis.

T. Lauraitis išdavė raportų, 
kad veikalas vakarui, kuris 
bus Vasario 5 d., jau •priruoš
tas. Iš rengėjų girdėjau, kad 
bus atvaidinta “Piršlybos”. 
Veikalas labai juokingas, nes 
patirta, kad musų žmonės la 
biau myli komedijas. Tat da
bar tame vakare visi 'turės 
progos pasijuokti. Minėta ko
medija pirmų sykį bus vaidi
nama Kenoshoj.

mto didelius Federacijos dar
bus tėvynės, Lietuvos naudai 
Ar-gi ne laikas butų susipras 

Iti ir pagerbti kas yra gerbti 
|na; ar-gi pavargs žmogus, kad 
metams užsimokės 6c; ar-gi 

Ine garbė yra priklausyti prie 
tokios organizacijos, kuri su 

| didžiausiu pasišventimu dirba 
[tėvynės, Lietuvos gerovei?

, J. Trakšelis.

CICERO, ILL,

MIROSLAVO RABATUOS 
LIETUVIAMS, GYVE

NANTIEMS AME
z BUKOJE.

žemiaus pasirašys Homc- 
stead, Pa. gyvenančių mirosln- 
viečių komitetas šiuomi krei- 
riasi į visus miroslaviečius, 
gyvenančius Amerikoje šiuo 
svarbiu reikalu:

B. Matukonis iš Uotue-

J. Trakšelis perskaitė laiš
kų iš “Draugo” administra-Į 
ei jos, kad Vienybė Kat. Drau
gijų apsiimtų paplatinti 
“.Draugų’’ ir jef surinktų žy 
uių skaitlių skaitytojų, tuomet 
“Draugas” eitų pigiau, tik už 
$4.50 metams.

Sausio 17 d. 6v. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų Draugijos 
9 skyrius laikė susirinkimųšv 
Antano parapijos mokyklos 
kambary, kurin atsilankė 
skaitlingas būrelis rėmėjų 
Perskaičius protokolų, iššauk 
tos narės, kurios buvo apsiė 
niusios eiti per namus ir kai

Kadangi “Draugas daugiau į moterife įsirašyti Kv
šia skaitytojams duoda gerų i Kazimiero Akademijos Rėmė 
skaitymų, pamokinimų ir tei- jų Dr-jon. ' Esant daugiau 
singų žinių; daug rašo apieJnarių, daugiau galima butų pa 
Lietuvų ir tarptautinę politikų įdaryti naudos tai įstaigai, nes 
if yi a vienas iš Lietuvių laik- J suprantame, kad Sv. Kazimie 
raščių, kuris daugiausia tar-1 ro Akademija mums yra labai 
nauja brungiai musų tėvynei, I brangi. Tenai seserys Kaži 
Lietuvai, tat mielu noru ',h* Įniierietės mokina mus vaike 
draugijų atstovai apsiėmė pla- J |Us lietuviškoje katalikiškoje 
tinti “Draugų kiek galima. Įdyasioje ir žadina juos prie 
I aip-gi išrinko komisijų, k111’* | tėvynės meilės. Tai-gi visi mes 
eis per namus ir užrašinės J turime remti tų brangių Lie- 
“draugų”. Komisijon įėjo: tUviškų įstaigų — šv. Kazi- 
J. Trakšelis, V. Varanavičius, Į Haero Akademijų.
P. Pabijonaitis ir S. Ralys. I Ciceros moterys įr mergai. 
lai-gi gerbiami kenosh iečiai, K tam
kūne norite gero laikraščio,|darbuL panift Rimkienė

stead, Pa. gavo laiškų nuo kun. 
J. Lelešiaus iš Miroslavo. Štai 
kaip kun. J. Lelešius rašo: 

“Didžiausias vargas tai tas,
cad mums kbro metu sunaiki-1
no gražiųjų bažnyčių. Keturis 
metus kentę, ėmėmės iš griu
vėsių savo bažnytėlę kelti, tai
syti. Visa darbo našta krito 
ant mano pečių. Kiek įvargau, 
sunku žmogui pasakyti, bet 
jau šiandie džiaugiamės, kad 
vėl po stogu galime melstis. 
Jau dirbame prie atstatymo 
bažnyčios nuo 1918 metų. 
Daug padarėme, net bokštus 
vėl du išvedėme, bet prie vis 
ko baisaus brangumo, parapi
ja neįstengė tiek sudėti pini
gų, kiek darbų vesti reikėjo. 
Pasidariau prie visų vargų 
dar 30,000 rublių skolos, kad 
nepertraukus darbo. Tiesų, šį
met daug padarėm, bet dabai 
esu tokiam suspaudime, kad 
nėžinau ne kur šauktis pagel
bės. Parapija sudėjo jau po 
9 rublius nuo margo, daugiau 
jau kratosi; dvarponiai neno
ri mokėt; skolininkai spau
džia, kad atmokėčia; darbas 
vest reikia toliau; žydams vėl 
kaltas esu už medegų, nors,

kome Sausio 2 d. pobnŽnytinė- 
je svetainėje ir apsvarstę virš 
paduotų kun. J. Lelešiaus at
sišaukimų, išrinkome žemiaus 
pasirašiusį komitetų. Kad pa- 
sekmingiaus rinkti aukas, pas- 
kyrėm: M i kolų Vaikšnorų ir 
Juozų Kašelionį pereiti per 
namus ne tik miroslaviškių, 
bet ir kitų geros valios Lie
tuvių parinkti aukų; pasky- 
rėm: Pranų Monkelį ir Leonų 
Brindzų kreipties į draugijas; 
ir pradžiai sudėjome $li0.00. 
Ant galo nutarėm atsišaukti į 
miroslaviečius, gyvenančius ir 
kitose Amerikos kolonijose, 
kad duoti progų ir jiems prisi
dėti prie šio švento darbo.

Brangus broliai, miroslavie- 
čiai! Musų broliai Lietuvoje 
va jau septinti me.tai vargsta 
po karo išnaikinimo našta li
tai dar įstengė sudėti savo baž
nyčios reikalams po 9 rublius 
nuo margo. Nejaugi mes pasi
gailėsime kelių dolierių, kad 
surinkti nors septynis šimtus 
dolierių apmokėjimui skolų, 
kurios spaudžia tenai, Lietu
voje, musų tėvus, brolius, gi
mines, kaimynus? Ne! Mes 
neleisime, kad ta bažnyčių 
kurioje mes buvome krikštyti, 
kurioje pirmu kart priėmėme 
musų Išganytojų į savo širdis, 
kurioje nekartų ieškojome pa 
guodos ir suraminimo, su ku 
ria mus riša daug, brangių 
atsiminimų, kad ta bažnyčia 
vaitotų po našta 30,(KM) rub. 
skolos! Visi miroslavječiai, su- 
mesdami septynis šimtus <lo- 
lierių nenepajus, o kiek džiau
gsmo, kiek palaimos, kiek su

žmogeli, į žemes lisk. O čia vėl randnuno mes tuo darbu su
teiksime saviškiams!

Tik ką gautos Knygos 
iš Lietuvos

Bažnyčios Istorija (215 puslap.) ............................ 50c.
Ar-gi kalta Čia Katalikų Bažnyčia? ........... . 50c.
Dvasiškoji iškalba (Kun. Dro. Jauniaus) ............. 35c.
Katalikų Tikėjimas ir jo priešai ............................ 25c.
Ar katalikas gali būti socijalistu? ........................ 50c.
Auksinės Varpos (Dainos) ................................... 25c.
Antano Baranausko (Vyskupo Raštai) .................. 25c.
Darbinįnkų klausimas ............................................... 15c.
Iš Gyvulių gyvenimo (Labai įdomi) ..................... 20c.
Ponas ir Muzikai (Teatralis veikai.) ................. 20c.
Lietuvių Kalbos Sintaksė ....................................... 75c.

Tikybinio Turinio.
I A .

Jėzaus Kristaus Gyvenimas ...................................  60c.
Šventųjų Musų Globėjų Gyvenimas ....................  50c.
Trijų Dienų Rekolekcijos ....................................... 40c.
Betlejaus Baliai (Kalėdų giesmės su gaidomis) .. 25c. 
Keturios Evangelijos vienoje........... ..........  65c.

“DRAUGO” KNYGYNAS.

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.
4.

ĘuroĮiMii jįmritio guma
Fabionas ir Micktevics ved.
buvę A. Petratis Ir 8. L Fabionaa

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt. 

NOTARIJU4A8
Kcul Estete, Paskolos, Insulinai 

Ir tt.
80» W. 35tli St.. Kamp. Halstcd St. 

Tel.: Boulcvard (11 
Vai.: 9 Iki 6 kaadleng 

Vak.: L'tar. Ket. Ir Sub. iki 9 vak 
Ned.: iki S po pietų.

DR. G. M. GLASER
Ofisas 9149 So. Morcaa tt. \ 

Kertė 89-ro 86., Chiatgo, EB.
8PECIJAU8TAS 

Moteriškų, VyrUkų, taipgi chro
niškų ll*ų.

OFISO VALANDOS: Nuo 1( ryto 
iki S po pietų, nuo • iki S valan
dą vakare.
Nedėliotoje nuo 9 Iki S po pint.

Varde (M

Fbeno Soeley 7439
DR. I. M. FEINBERG

Gydo specljallal visokia* vyry Ir 
moterų lytiškas ligas 

2401 Madtson Str., kampas Ver
tom Avė.. Chicago 

Valandos: 2—4 po plot 7—9 vak.

REIKALAUJA. KTelefonas Boulevand 9199

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

Kun. E. V. Grikis 
396 Church Street 

New Britain, Conn.

DR, C. KASPUTIS i S V. W. RUTKAUSKAS
DENTI8TAS 

3331 South Halsted Str.
^Valandos: 9—12 A. M.
3 1—6: 7—8 P. M.

Of&J

užsirašykite per-Vienybę Kat. j 

Draugijų. Ji neagentauja, tik 
dirba jūsų pačių naudai. Rei
kia pažymėti, kad Vienybė! 
Kat. Draugijų dirba tautos, 
bažnyčios ir pačių draugijų j 

labui.
Vienybė Kat. Draugijų pir-| 

mutinė saugoja Lietuvos rei
kalus. Ji sutvėrė L. L. Pasko
los stotį; ji pati aukoju ir ki
lus ragina uukot Lietuvos gy
nimo reikalams. Kada mato 
reikalų, šaukia masinius susi
rinkimus, rengia demonstraci
jas ir išneša rezoliucijas prieš! 
nedorus Lenkus. Vienybė Kat. [

pranešė, kad trumpu laiku įsi
rašė 22 rėmėjas. Ponia O. Ra
kauskienė ir E. Grieaitė pri
rašė 18 rėmėjų. Dabar Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų Cicero skyrius narių turi 
106.

Tame susirinkime nutariu 
po Velykų surengti puikų va
karų su programa.

Sekančios Ciceros draugi
jos, gavusias laiškus iš Šv. 
Kazimiero Seserų vienuolyno 
prisidėjo su aukomis:

Apaštalystės Maldos draugi
ja aukojo $4.47.

Trečio Zokono Šv. Pranciš-
Draugijų palaiko L. Raudono Į kaUH dr-ja žadėjo įmokėti 
Kryžiaus rėmėjų skyrių. Visi $1(X)t00 ir pa,ikti Oarbės na. 
d r-jų atstovai moku metines I re
mokestis ir prisėjus reikalui I gv 
duoda stambius aukas. Vieny-14590
bė Kat. Dr-jų rūpinasi turtu ’ s L R K A kuopft (M)
priklausančių prie jos draugi- ftiKjies viešpaties
jų. Tame susirinkime išrinko! JėzaUH dr.ja $5(M) 
komisijų, kad ateinančiai va-1 viso aukų vienuolynui San
sarai surastų d r-joms vietų dėl | sj0 j2 (, per d. Veličkuitę pa- 
gražių pasilinksminimų, iš k”-įsiusta $55.47. 
rių draugijos turėtų naudos. Kitos draugijos ir.gl paM 

l’ateinijus, kad daugelio dr I žadėjo prisidėti su rengdamos 
jų visokie įtaisymai be jokios hu,„ tikslui vakarėlius. Nei 
tvarkos mėčiojusi švelni-1 viena Ciceros katalikiška d ra u 
nej, Vienybė Kat. Draugijų I gi įa neatsisako nuo parėmi- 
įtaise dėžę, kurion bus sūdė-1 mo didžiai gerbtinos Amerikos 
tu dr-jų brangus ir reikalingi Lietuvių katalikų įstaigos, 
daiktai. Taip-gi įtaisė du di- Į 1. G
dėlių stalu, kad rengiant šoi-
mininiiis vakarus nereiktų 
bėgioti ir ieškoti jų.

Minėtus daiktus |*u<larė p.
A. Lauraitis ir už darbų ne 
reikalavo atlyginimo. Tai-gi

Antuno dr-ja uukojo į

LIETUVOS SUSUOS 
Naujas adresas: 

Lithua&iaa Representative 
162 W. 31 Street

z Ncw York, N.

t Al >. ''t

karas eina su Lenkais; vyrus 
mobilizuoja; tiesiog vargas 
didis vargas, nežinau kuomi 
apmokėsiu bažnyčios statymui 
padarytas skolas ir kuomi ve
siu toliau darbų. Q darbo 
daug: dar frontas neišbaigtas, 
altoriai apgriuvę, durų—lan
gų veik nėr, varpų nėr, vargo
nų nėr!!?

“Benediktui, tavo tetos pa
tariamas, kreipiuosi į tave, ar 
negalėtam musų vardu, tenai 
tarp artimų ir pažįstamų, dėl 
Miroslavo bažnyčios išbaigimo 
statyt, parinkti aukų. Vis-gi 
butų graži mums dovanėlė iš 
Amerikiečių gaut paramos ko
kį šimtelį, kitų dolierių. Yra 
tenai gerų katalikų, manau 
atjaučia musų Lietuvoj vargų 
ir skurdų. Buki, brolau, geras, 
pasitarki su saviškiais. Man 
regis, kiek yra apylinkėj, kad 
sumestų nors po dolierį, o 
mums tai butų didelė parama, 
nes|dolieris pas mus yra apie 
40 rub.

Kad butume skolų neužsi- 
traukę, tai gal butume britlę, o 
jau dabar esu su savo fabriku 
be išėjimo. Kurie paaukotu, 
paskelbtume savo laikraščiuo
se tokių pavardes ir abelnai. 
Žmonės labai butų dėkingi, nes 
ir privurgom ligi gyvo kaulo.

“Tai gi, Benediktai, priimk 
širdį ir pasidarbuok it! Mes

melsimės visiems .Jums palai
mos, o Augščiausius tegu Jutus 
sumažins vargus.

Aukas geriau į mus siųsti 
dolieriais, nes čia vietoj dau
giau moka. Jeigu rastus au 
kų, prašau siųsti šiuomi ad
resu:

Lietuvos Lkio Bitnkas,
IjttisvėM Alėja 31,

Kauna.s, Litliuaniu. 
Įduot kun. J. Lelešiuj, 

Miroslavas,
pistas Alytus.

M Padėkit mums atsistalyti 
bažnytėlę! Padėkit apsimokėti 
iš 30,000 rb. skolos nors tiulį. 

Viso labo — su pagarba, 
(pasirašęs) kun. J. Lelešius.’' 
Muą, .lloinestend ’e gyvenan- 

in-
Mys,, MoinenteatI ’e gyvena 

tięji'7Ąij'o»‘iavi^kiai, sųsiri

Tai-< miroslavie-
čiai, perski,'tę šį musų atsišau 
kimų, kur j u. ą yra didesni.- 
skaitlius, tverkite komitetų, 
rinkite aukas ir siųskite arba 
tiesiai Lietuvon virš nurodytu 
adresu, arba, jeigu norėtume 
te, kad visų Amerikos miros 
laviečių aukos pasiektų Miros 
lavų vienu žygiu, siųskite že 
minus nurodytu adresu Home 
stead’o komitetui, kuris, su
tvarkęs, pasius ir pasirūpins 
aukotojų vardus paskelbti lai
kraščiuose. Kur gyvena mažės 
ui būreliai miroslaviečių, ten 
parinkę aukų nelaikykite pas 
save, bet siųskite tuojaus mu 
su Komitetui žemiaus nurody 
tu adresu:
Kun S. J. čepananis,

318 Fonrtli Avė., 
Homestead, l’a.

Arba iždininko vardu:
Mr. Alek. Šveikauskas,

Fourtli A v. & McCIure St. 
Homestead, Pa.

Kviečia miroslaviečius prie 
aukų Homestead’o Komitetus:

Jonas Gudzinas, pirm.,\
P. Monkelis, vice-pirm.,
B. A. Matukonis, ražt. 
Alex. Svetkauskas, ižd.

Paleftkau savo drauffo Petro Tu
rausko, Jis pirma gyveno Kockford, 
UI., o dabar nežinau kur jis yra aft 
važiuodamas ) Lietuva norėčiau su 
juom Hiisižinoti. Jis pats arba kas 
apie j| žinote meldžiu man pranešti 
ant sekančio adreso:

J LOZAS _ PlPLESlS
<54 W. 43 St. t'birago, III.

'ei. Canal 6222

*• DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS 1| 

2201 Wcst 22-nrt & So. Leavltt St. 
Chicago

•(valandos: 9:30 A. M. to 12 N-S
1:00 P. M. to 8:00 P. M.

. ADVOKATAS5 Ofisas DUtmleetyl:g 29 South La Solis Street
Kamharls M4 

Telefonas: Central MM

į Vakarais, 812 W. 33rd 
g Telefonaa: Varde 4M«

?■■■■■■■■■■■■■■!

Illlillllllllllllllllllllllllllllllllliuillllllllll
Pamėgink — Mosti "Alberta" Ji 

pagelbsti nuo slogų, dantų skaudė
jimo, rumatlamo ir tt. Kainu 81.00. 
Parsiduoda krautuvėse, pas agentus, 
arba siunčiama pačta — prisiųsk 
mums vienų dolierj iš kulno. Adre
suok : '

ALBERTA CO. Not Ine.
5051 S. Aslilaud Ave.( Chicago, III.
(Agentai ir Krautuvininkai rašykite 
reikalaujant informacijų).

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiii

Tel. Tardė <((( Drover >441
Dr. V. A. SZYMKEVIOZ

Lietuvis Gydytojas, Ohlrurtas\ Ir 
AfcuSeras.

8908 S. Halsted St. Ghlcaco. 
Valandos: 10—11 M ryto 1—8 Ir 
«—« vakare Ned. 10^-18 U ryto.

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vards 6088

Valandos: — 8 ikt 11 19 ryto:] 
5 po pietų iki 8 vak. Ned4 
mis nuo 6 iki 8 vai.

A.įA.
Liūdnos atminties mu

sų sesutės. Lietuvoj

0. ZAUN1ENES
/ (Po tėvų Juškaitė)
kurį persiskyrė po trum
pos ligos Gruodžio 22, 
1920. palikdama didelia
me nubudime vyra su ma
žais vaikeliais, motina, 
broli, dvi seseris Lietuvoj. 
Amcrike du brolius ir ke
turias seseris. Paėjo iš 
Panevėžio Apskričio, A- 
žagų kaimo.

Lai būna jiai lengvų že
melę ilsėtis.

M. Juška
3750 S. Union Avė. 

Chicago, UI.

(GAVĖNIA)
Mtai ir gavėnia mumis ateina 
Nekurie žmones maistu per

maina ,
Su batu, Sereda o ir Pėtnvčia 
Praleisk be mėsos pabandyk

tyčia
Ir gaspadine ten bus pagyria 
Kati ir be mėsos gardžių iš

virta
Pirkę ruginiu iš musų miltu 
Prikepkit gardžiu bandeliu

šiltu
Oi, kaip tai gandu rupi duo- 

iiade
Net kvepia čystu rugiu duo

nelė
Vaikučiai prašo savo mame

les
Kad neaplenktu ir jų daleles 
Kad rupios duonos kas diena

keptų
Ant riekės storai medaus už

teptų.
f’vsta medų ir tikrai čystu 

ruginiu miltų siunčia į visas 
Valstijas tik pareikalaukite o 
prisiųsiu! ir jum. Adresuokit:

M. WALEN6IUS.
119 Washington St.

Hart Michigan.

GERA PROGA. 
Pasinaudokite.

Parsldunsiu savo visų bi«n|. krautuve 
Ir HpaiiHtuvę, tiilupogl stubos dulktus. 
Gerus Miniu, geroj vietoj, apgyvento! 
Uetuvlų, l.onkų ir Anglų, su kurinis 
yru daromus biznis Ir išdirbtus per 20 
melų. l’rležiislls mano pardavimo, pa
ti mirė ir oA turiu Išvažiuoti i Lietu
vi, vų užimti ūkę. Kas nori, turėti go
rų blsnj ir dar prie to lAumklnslu 
drukorlAko darbo, kol lai tAvažluoslu.

Kum nori ir žino, kita tai yru biznis, 
alcikltc arba atsišaukite sekančiu 
antra Au: .,

T. P. KKUANAUMKAN 
137 So. Mani Ht. Shenandnali. P.i.

K-

< ■ •'■ • , • r.', ; *

DR. S. BIEŽIS
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
2801 West 28ud Street 
Canal 6222 
3114 W. 42nd Stlfect

Tel. McKlnley 4988"

Dr. I. E. MAKARAS x
Lictuvys Gydytojas ir Chirurgas 

OfiBas 10900 So. Michigan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po

piet, 6:30 iki 8:30 vakare 
Ucsidcncija: 10538 Pcrry Avė.

Tel. Pullman 342

Tel. Randolph 2898
A. A. SUKIS

A >. c •» .i:<
Ofisas vlilumiestyj 

ASSOCIATION BLDG.
18 6o. La SaUe St. 

Valandos: 9 ryto Iki 6 po pietų Į
Panedėltais iki 8 vakare 
Nedėliomls ofiAas ufdarytas

Tel. Drover 7062

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 8 ryto Iki 8 vak.J 
Soradomls nuo 6 lig 8 vakare 
6718 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-toa Gatvės

■ Pranešimas
■ Dr. M. T. STRIKOL’IS
■ Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Perkelia ofisą ' | People Teatrg 
1818 W. 47Ui Str. Tel. Boul. 1881
Valandos: 1 iki S po pietų, 6 iki I

Phaaa Canal 897

DR. P. Z. ZALATORiS
(Lietuvis Gydytoju Ir 

Chirurgu 
1881 So. Palsted Stnel

Valandos: 16 iki 18 ryto; 1 Ud 4 
po piet 6 iki 8 vakare.

Tel. Harriaon 6688

DR. L C. BORLAND
209 8. State Str. Kamp. Adai
Sered.—6 iki 8 vak. Ned. 19 iki 
vai. Ikt 12 dienų

Lietuvis pcrknlbėtojas

Dr. P. K ZAUre 

Lietuvis Dentistas
10801 So. Mlehigaa Aveme 

Reaelsad, m.
▼ALANIMMl 6 ryta Iki 6 r~ r ų 

ei. Pnllmap 869 Ir 9180.

LEYESKIOSMOKYKLA
IR FREKYIOS Ml Suipil]
MOKINA: Lietuvių Ir Angių kalbų; 
Orammąfr School, Hlgh School Ir 
Prekybos dalykų taip-gi prirengia 
prie kvotimu J vlsaa augiteanlastaa 
mokyklas. Dienomis: Nuo 0:00 ryto 
Iki 4 "t>. p. Vakarais nuo 7:86 iki 
9:80.
1747 So. Halsted Ht. (arti lgtoe gat.)

>Q»»»00»90000»08900000e<
VALENTINE DRERMAKlNO 

COIiLEGEH
[6805 S. Halsted, 3407 W.

1980 N. WellM Ht.
187 Mokyklos Jungt. Vatettjoae. 

Moko .siuvimo, Patternų Klrpl-
kmo. Dusigning bizniui Ir namams. 
tVIetos duodamos dykai, Diplomai. 
[Mokslus lengvai* utiuokėjlmala 
įKlesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlės.

Tel. Seeley 1643
HA HA PATEK, pirmininkė.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė seavo ofisų po num

1729 So. Ashland Aveniu
KpccIJailslaM 

19IOVV, MOTERĮ tr VYRŲ LlUl i

OR. S. NAIKEUS
UOBTUVU

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
on«u Ir OrvanlRio virta

1151 South Halsted Sttmt
Valandos nuo 16 ikt 12 rytamaa< 

S Iki 4 po pistų; nuo 7 Iki I vak 
Medėltonto nuo 16 iki l

■•t,
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PW*PBK1 Pirmadienia, Sausis 31, 1921

CHICAGOJE.
PILIEČIU RE6ISTRHCIJ*. ‘ADOMAS IR JIEV’K.”

Operetė “Adonius ir dievą’’ 
antru syk vakar laivo sulošta 
l’ilseii Auditorium svetainėje. 
Artistškoji vakaro įlalis laivo 

Registruot ie? turi visi tie, ku-lluhai gera. Platesnis aprašv- 
rie nuo praeitų rinkimų yra mn< tilps rytojaus numerije

Ryloj Cbicagoje Įvyks pi
liečių rcgi.-t racija pi ie.š ' ab i 
nanči uosius miešti* rinkimus.

persikėlę
tas.

gvventi i .kitas vie-

PLĖSIKAI GAVO PO 10 ME
TŲ KALĖJIMO.

RAUPLĖS INGLEW00DE.

miesto da- 
apsi reiškė 

rauplių epidemija. Praeitų šeš 
tadienj užregistruota 27 susir
gimai plote tartie Vinceiiiięs ir 
Lincoln gat. ir 71 ir SI gat.

Taip vadinamo, 
Iv “Ingkavood"

Kriminaliame teisme teisė
jas Pam nuo dešimts midų ii 
ligi gyvos galvos kalėjimo nu 
baudė du plėšiku: daines Bre- 
Jinafi, 21 metų, ir daines Do
vis, 20 m. Trečias, pastarojo 
brolis, išteisintas.

Lapkr. 5 d. jie buvo užpuo
lę Įlydė l’ark bankos pasiup- 
tėją ir nuo šito buvo atėmę 
$275,000 vertės čekių ir bond- 
sų.

Teisėjas neleido nubaustiem 
atnaujinti bylų.
' Tasai užpuolimas mieste
buvo pakėlęs daug trukšmo. NUBAUSTAS 18-kai METŲ

KAIP SENAI BULVĖS AU 
GINAMOS.

‘American A -sociation for
the Advnneeinent of Science” 
susirinkime kalbėjo -Dr. Lau- 
fer. dis pareiškė, jog ateinan
tį Gruodį sueisią 300 meti}, 
kaip Amerikoje bulvės augi
namos. • Į

Nes policija plėšikų neieško
jo su. reikalaujamu atsidėji
mu. Bankos prezidentas pats 
vienų plėšikų susekė ir suareš
tavo.

Po to nuotikio miesto majo
ras prašalino policijos virši
ninkų. Ir su tua prasidėjo 
smarkesnis veikimas prieš pi
ktadarius.

KALĖJIMU.

Kriminaliame teisme teisė
jas Friend nubaudė aštuonio
likai metų kalėjiman Herbertų 
Conkriglit, kurs prisiekusiųjų 
teisėjų apkaltintas nužudyme 
Mrs. Eva Wyatt iš Aurora, 
UI.

APIPLĖŠTA JUBILIERINĖ 
KRAUTUVĖ.

Keli automobiliniai plėšikai 
praeitų šeštadienį apiplėšė ju- 
bilierinę krautuvę po nmii. 
4800 West 22 gat., Cicero. 
Paimta $fi,Q00 vertės visokių 
daiktu.

RŪKORIAMS PASARGA.

Kansas valstijoje uždrausta 
cigaretus gaminti, parduoti ii 
vartoti. Tas_ pat norima pa
daryti ir llli.n-nis valstijoje.

Tuo tikslu jau darbuojasi 
reformatoriai. Sako, eigaretai 
turi išeiti 4š prekybos. Paskui 
cigaretus bus prašalinta visai 
ir visokia taboka,'jei refor- 
niotoriams pavyks su pirmai
siais žingsniais.

Ne prieš gera čia pakyla vi
sokie vidurinių amžių refor
matoriai.

TEISĖJAS IŠKELIAUJA 
EUROPON.

Teisėjas TTugo Pam iške
liauja Europon Žydų reikalais. 
Kitupmet teisėjas Pam buvo, 
didis Lenkų prietelis. „ Butų 
geras daiktas, kad jis aplan
kytų Lenkiją ir Lietuvą ir 
personaliai įsitikintų, kaip 
vienur ir kitur Žydai jaučia
si laimingi.

PERMA2A DENTISTŲ S. 
VALSTIJOSE.

Cbicagoje pasibaigė visos 
šalies dentistų suvažiavimas 
Pabaigoje suvažiavimo pašilo 
dė, kad Snv. Valstijose yra 
apie 44,000 dentistų. Taigi la
bai mažai dėl šimto milijonų 
gyventojų. Be to, perinažai yra 
ir dėntlsterijos mokyklų.

SUIMTAS PABĖGĘS PAB 
LUDĘS ŽMOGUS. -

,Tš bepročių įstaigos ligoni
nės Dunninge pabėgo AVillinni 
II. Sclioff, 34 metų. Suėmė ne
laimi ilgųjį ('rngin’o policija, 
kuomet tasai basas mėgino 
ineiti Vieaan gatvekarin.

IŠ GHIGAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

IŠ NORTH S IDE.

L. R. K. F. sk. Nutarimas.
s ... Pradėjus Lenkams vilioti 

lietuvius vilniečius, gardinie- 
iue ir suvalkiečius į jų neva 

masinius susirinkimus, kil
iuose jie kulįia varde Lietu

vių, Baltgudžių ir Lenjcų ir iš
neša rezoliucijas (kas jau bu
vo padaryta Kv. Trejybės para 
>ijos salėje 1G d. Sausio), kad 
jetuva, girdi, nVgali gVvuo- 
i be Lenkijos, todėl turi būti 
irijungta prie jos. Tai-gi, vie
tinis F. skvrius lnikvtame sn-•' •'Z
vo susirinkime Sausio 25 d. 
apsvarstęs tų dalykų nutarė— 
<ad tuojau butų sušauktas L.* 
R. K. F. Cbicagos Apskričio 
susi linkimas ir kad varde mu- 
ų tautos butų padarytu tam 
ikras žingsnis sulaikymui to

kio nelemto Lenku veikimo.

KAM KENTĖTI?
Rauinatizmo, neuralgijos ir raumenį) 
gėlimai greitai nustoju, jeigu patrini aą

iV PAIM-EXPELLER *V
VatiMMiklIa niro,. S. V. J'»t. OftM.

Žiūrėk, kad gautum (ikrajį-garaujj per 
daugiau kaip 50 metų.

Relkalank, kari tirėtų Ik ar® (Aickor) 
Valakai, aklį.'

yra žinoma, bus Cbicagoje, 
širdy didžiumos moksleivių.

Rinkta nauja valdyba. Dva
sios vadovas kun. Mnrtinkus, 
pirm. išrinkta .1. Frbiutė, vice- 
pirm. V. Balanda, vaši. A. Erei 
tikaitė, ižd. A. Jovaišas. Seno
ji valdyba svarbių priežasčių 
įlelei neatsilankė, kurie iš jų 
buvo: A. Bereckaitė ir A. Ala- 
hurdaitė. Svarstymai tęsės lig 
vėlai nakčiai.

Sausio Ui d. buvo antras ne
paprastus susirinkimas Dievo 
Apveiztlo's parapijos svet. Su
sirinkimų vedė nauja valdyba. 
Jo tikslas buvo, kad giliau 
aptarus apie ateinančius va
karus, kurie bus rengiami se
kančiose kolonijose: Dievo 
Apveizi los parapijoj, Ciceroje, 
\Vest Pullmane, West Sidėj, 
Englevvood’e, So. Cbicagoj. 
Prie didelio reikalo dar ir 
Roselande bus gairina gaut 
svetainę, nes ten gyvena didis 
moksleivių Šelpėjas, kun. P. 
Lapelis. Mok. II kp., kaip prie 
tėvo, visad glaudžias ir jis 
jų remia. Maršrutų mano
ma pradėt nuo West Sidės 
parapijos. Programa bus įvai
ri, susidedanti iš veikalų, dai
nų ir kalbų; moksleiviai juos 
išpildys.

Tat išnnksto kviečiami visi 
musų ‘draugai bei moksleivius 
atjaučiantieji atsilankyt į 
mus vakarus, kuomet jie bus. 
Lietuvos ateitis priklauso nuo 
jaunimo, išlavinto proto jau
nimo, o jų mes nedaug teturi
me. Yra ‘tokių, kurie prie iš
silavinimo siekia, o siekia per 
vargų įr skurdų. Kad paleng- 
vi-pus jų vargus, kad pakė
lus mus tautų ant aUgštesnio 
laipsnio, mums reikia gelbėt 
juos, paduot savo rankų. Kas 
išsigalite, aukokite savo bran
gų skatikų. Visi tie centai 
mums atneš naudų, nes tuomi 
padidinsime mokslo .žmonių 
skaičių.

Korespondentas.

rinkę žmogų, kurs daug galės 
pagelbėt mums įvairiuose rei
kaluose.

Paminkime ir tai, kad jeigu 
mes turėtume daugiau Lietu
vių. užimančių ntsakantesnes 
vietas Amerikonų tarpe, mums 
tai daug prigelbėtų musų tau
tos reikaluose. Ir svetimtau
čiai mus labiau gerbtų ir la
biau su mumis skaitvtusi.

Moterys turi dabar lygias 
pilietiškas teises su vyrais. 
Dabar gera proga mums, mo
teriais,pasirodyt i susipratusio
mis Lietuvėmis pilietėmis. Ne
pamirškite to moterys, jeigu 
jūsų vyras turi piliečio pope- 
ras, tuo put jo žmonų automa
tiškai tampa pilietė. lTž tai ne
užmirškite registruotis Vasa
rio 1 duries kitaip negalėsit bal 
suot. \

Tai-gi, 4-tos AVardos gyven
tojai, ar išlaikysime kvotimus, 
ar paremsime savo tautietį, ar 
busime ant tiek susipratusiais, 
kad vienbalsiai išrinkti į Al- 
dermonus Lietuvį ir nebesi- 
duot savęs už nosies v«lž.i6ti 
svetimtaučiams, kurie musų 
reikalų nesupranta ir nepaiso.

Lietuviai ir Lietuvės, laiky
kimės busimuose trinkimuose 
obalsio: Savas už savųjį. Lie- ■ 
tuviai privalo savo balsų ati
duot už savo tautietį — Lietu
vį. Pilietė.

TIKRAS BARGENAS
Parsiduoda gražus naujas 

mūrinis namas poreei iš fronto 
ir užpakalio augštas basemen- 
tas Lietuviui aplinkyhįe. Pri
verstina priežastis 'parduoti 
už tai kas pirks greitai pirks 
pigiau negu Bargenas. Mani 
rasti galite namo po 5 vai. va
kare arba nedėliomis nes aš 
dirbu kitais laikais. Arba per 
laiško.

IŠ BRIDGEPORTO.
Joseph Gandietz 

4545 S. TallmaR Av. 2 Lubu

BALSUOKIT UŽ LIETUVI

WALTER J. NORKUS
Bepartyvis KandidatasI '

Aldermano 4tos Węnrdos (Bridgeporto)

Vyrai ir Moterys! Pilietės ir piliečiai! Nepamirškite re
gistruotis Utarninke, Vasario 1 diena, nes negalėsite bal
suot jei nebusite užsiregistravę.

■ Pinigai, Laivakortes Lietuvon i
■ SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI. f
■ NIGUS Į PASKUTINĮ PASTĄ Į 30 DIENŲ. - , |

Parduodame laivakortes 
į Lietuvą ir iš Lietuvos.

Padarome legališkus do
kumentus, dovernastis* 
įgaliojimo aktus.

•A’
Esame registruoti Lietu

vos Atstovybės Washing- 
tone.

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

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

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

!■■■■

Saugok akiijĮrege jimą

Ar išlaikysime kvotimus?
Musų kolonija yra viena iš 

seniausių Cbicagoj. Turime .jo
je apsčiai bizgįerių, narni} sa- 

! vininkij ir įvairios rųšies pro- 
esijonalų. Didelė dalis musų 

kolonijos Lietuvių yrh šios ša
lies piliečiais. Bet Kaipo pilie
čiai nevisuomet gauname pa
ramų ar užuojautų savo reika
lams. Delko taip ,vra? O tai 
dėl to, kad mes mažai tepai- 
some savo teises bei pareigas 
kaipo piliečių. Vo, kad ir tai. 
Iš tokio didelio skGitliaus Lie
tuvių, gyvenančių 4-toj War- 
doj, nei sykį dar nesame pa
siuntę, t. V išrinkę Lietuvio 
atstovo j Cbicagos miesto ta
rybų. Ar-gi tai ne apsileidimas? 
Gal kas sakys, kad neturėjome 
iki šiol tinkamų žmonių — 
Lietuvių tai vietai. Bet tie 
svetimtaučiai, kurie atstovau
davo musų iWardų miesto ta

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas ■«- 
nnta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, Jos pri
valote kreipties i man® klausti 
patalinio dėl jūsų aklų; mano 
20 meyj patyrimas suteiks 
jume geriausi.patarnavlm* dėl 
Aklų, Ausų, Nosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma specljalisto,

W. P. MONCRVFP, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ 8PECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Avė., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; S-ėlos lubos 

Kambaris 14-15-1 <-17 
Viršui PLATT'S aptlekos 

Tėmykite mano parašų.. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki • 
vak. Nedėllomls nuo 9 ryto Iki 
12 d.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ-CEVERYKŲ 
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ

Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios 
mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 
pilna eile moterų čeverykų 
nud $5.85 iki $14.00.

S VIGTOR SHOE STORE
S 4719 S. AsBland Av. Chicago■■■■■■■■■■■■ '■■■■■■■■■■■■■■■■i

Vi M

nkinius, kad F. Apsk. vai- ar visuomet būdavo tin
Ivba tuojau pasirūpins tuo 
reikalu. z 5

Vietinis.

TŠ MOKSLEIVIŲ DARBUO- 
/ TĖS.

Per Kalėdines vakacijns K. 
M. Cbicagos Apsk. laHtė metinį 
susirinkimų Sv. Jurgio parap? 
svetainėj, Bridgeporte. Susi
rinkimas buvo skaitlingas na
riais ir gyvas veikimu, kas 
paprastai pas jaunimų apsi
reiškiu, o ypač moksleiviuose. 
Svarstyta, kaip padidinus iž
dų, kad pagelbėjus mokslei
viams, drnilgnms, Taip-g? pa
darytas žingsnis prie sutikimo 
ateinančio Moksleivių dešimt 
metinio seimo, kuris, kaip jau

kaini? Ne ir ne, ir jie nieko gc 
ro dėl' musų, -Jcaipo Lietuvių, 
nėra nuveikę.

Bet štai dabar atsiranda 
musų tarjic tinkamas asmuo, 
kuris nori patarnaut musų 
(Bridgeporto) kolonijos 4-tai 
Wardai. Juomi yra Walter J 
Norkus, jaunas Lietuvis pat 
rijotas, sumanus ir pilnas am 
bicijos pilietis, kurio gyveni
mas turi gerinusį rekordų ir 
kuris turi ir reikalingų išlavi
nimų ir kvalifikacijas tinka
mai musų Wnrdą atstovauti 
miesto taryboj. Jis nėra ver
gu nei jokios partijos ir jei 
mes busime ant tiek susipra
tę ir susiorganizavę, kad vien
balsiui už jį balsuot Vasario 
22 d., tai galėsime džiaugtis iš-

M’/

PINIGAI
JTOMACM’slSal

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., Chicago, 

kuri turi sųskaitiškus ryšius su 
Lietuvos Bankoms. '

Pinigai yra siunČiamf paš- 
toms ir telegramais, ir išduoda 
savo čekius (draftus) ant Lie
tuvos bankų.
Kėliaujantiems į Lietuvą yra 

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

Iš Nevv York į Liepojų, kai
na 4J45. Taip-pat ir iš Lietu
vos į Ameriką.

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

Ofisas atdaras iki 9 vai. vak.

Po valgiui neužmiršk, kad geriat*, 
slas vaistas tavo skilviui yra PATO- 
NIC. PraAalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vien®. Parduodama 
pas visus aptickoriua.^

MAOD&. taip man nieiti put
rą ! Hbandiiau vtovkiut viazgofimut, 
trinkimui, muilavimui — ir rūkas tas 
nieko nepayelbėjs »vo fu bjauriu jrteit* 
kanu,.. Man net darosi!”

MARE. f,Na, tai kam tau kęst be- 
rrikalinyaif Žiūrėk, kokie mena plau
kai gražus, ivelnus ir lysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUEFLESE* 

Kas tai yra RUFFLF.S? Ar 
tai gyduolė ? Ne !! Ar kve
piantis vanduo? Ne!' RUF- 
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis,

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti groži. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

_ RUPPIvBH
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ardriių dici:q bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais, suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirkte šiąnakt RUSELES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jųs^akysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačtomarkėmis, ar money order šiokiu adresu:

■P. AD. RICHTER 6 CO.. 326-330 Broadw»y. New York—

S-

J. P. WAITCHEES 
Lawyer

I.IETUVI8 ADVOKATAS 
Vakarais: 4500 S. Ashland Avė.

Tel. Yards 1053
Dlen. Room 518—150 N. Calrk St. 

Tel. Randolph 3507

S. D. LACHAWICZ
LIPTUVY8 GRABORIUS 

iPat.rnuuJu laidotuvėm Icoplsl.usta. 
įkalė m.ldtlu atallauktt, o mano 4

ilta ulsanėdlntt.
|0S14 W. Mrd PI. Chicago, 

Tel. Ganai SltO

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. HMsted Str.

I Trl. ('anai 2118

■ValondoM: 10 ryto Iki 8
■Gyveninius:

| 2811 W. 48rd
(Tel. Proapect 3466. 5

Str.

rel. kūnai 2222

Dr. E.Z. ZIPPERMAN
LIETUVIŠKAS 11ENTISTAS 

1401 So. tlalstcd Slrcct
S

ihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiinni
Kch. 1130 Imlepeiulenco Blvd. 

Telefonas Von B u r,-n 201

DR. A. A. ROIH,
KusaM Gydytojo.* rl Chirurgas 
S|M'eljnlidMw Moteriškų, Vyriškų ' 

Valkų Ir visų rliroųlškų Ilgų 
VALANIMISt 10—11 ryto 2—8 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėllomls IQ— 12 d. 
Ofisas 8854 No. Ualsted St., Cliloago 

Telefoną* Drover MOS

[Vai. Panedėllj, Utam. IrKelverg.B 
■9:80 Iki 8:10 vak. |
šeredoj Ir NnbatoJ 9:30 Iki < vak 2 

Mes geriausia tniaonie dantį* ■
’ėt, Ir Nedėlioj nuo 9:80 iki 1-inall

prlelnamletialn kaina. | ______■MMMMMMMMMMMMl 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIH
. /

■ MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU ■

LIBERTY BONDSUSi
Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite 
juos išmainytu ant pinigų, tai parašykite 
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote* Rašykite Šiuo antrašu

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

EXTRA! Palikta muay sankrovoj. EXTRA!
štai kur atebėtlna proga nusipirkti augttoe rū

šie, OVA RANTUOTA VICTROLĄ vertėa Iki *250 00 
tik už *25 00, priedų veltui 12 rekordų, 800 adatų Ir 
DEIMANTO ADATĄ, šios NAUJOS PUIKIOS 
VICTltOLOH palikta muaų SANKROVOJE didžiu
lių muzikaliu pardavėjų, kurie nubankrutljo. Kiek
viena MASINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUV4S 
OVARANCIJOS. Kam tol pirkti Iš antrų rankų 
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ. NAUJĄ OVA- 
ItANTUOTĄ VICTROLĄ vertėa Iki *250.00, tik UŽ 
*35.00 au rekordais Ir adatoma VELTUI Ii musų 
SANKROVOS.

Pilnai yitlkrlname ^amleta. kad nėra kitos krau
tuves nei sankrovos lygios muaų sankrovai palygi
nant nuplglniinu.

Mes Žinome, knd apsimokės tomistai atvažiuo
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi mee turtina kele
tą nugšto* rųšlea TIKROS ODOS IR VELOURO 
SEKLYČIOMS RETŲ. kuriuos parduosime už pir
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.

Mos pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir 
priemiesčiuose. Taipgi Išsiunčiami C. O. D. LIBER
TY BONDSAI PRIIMAMI.

Atdara kae dieną Iki 9 vai. vak. Nedėldlenlal* nuo 10 ryto Iki, 4 p. p.

NATIONAL STORAGE CO. e
Viršiausia sankrova Ir pardavimo kambarį*

3028 So. Ashland Avė., Kampas 21-os Gatvės.

Sankrovos 
Kaina tik

k
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