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S. V. Kongrese Nusiginklavi
mo Klausimas

Afrųoje Nuolat Siaučia Kraujo" 
Praliejimas

BREZIDENTAS AUTORI 
ZUOJAMAS ŠAUKTI KON

FERENCIJĄ.

ŽUVĘ 6 AIRIAI IR 4 AN
GLAI.

Senate keliamas laivyno 
‘ klausimas

Washington, Vns. 4. — Kon
greso žemesniojo buto užrnbe- 
žinių reikalų komitetas vakar 
butan prielankiai sugrąžino re
zoliucijų nusiginklavimo klau
sime.

Tos rezoliucijos žodžiais 
prezidentas autorizuojamas 
pakviesti pasaulio tautas (na- 
tions) pasiųsti delegatus kon
ferencijon nusiginklavimo 
klausime.

Rezoliucijos autorius yra at
stovas Brooks^jepnbl ikonas, 
iš Illinois.'

Rezoliucijoje pasakyta, kad 
konferencija gali būt sušauk
ta AVasbingtonan arba kur ki
tur, pagal paties prezidento 
nuožiūros.

Tai pirmas kongreso komi
teto definitivis ■žingsnis tuo 
klausimu. Tr tas reiškia, kad 
nusiginklavimo klausimas pa
galiau rimtai rišamas.

Be šito, senato komitetas 
karo laivyno reikalais patvir
tino senatoriaus Boralio rezo
liuciją. Su šita rezoliucija pa
raginama šalies vyriausybė 
stoti tarvbosna su Anglija ir 
Japonija ir mėginti susitarti 
nors G mėnesiams pertraukti 
ginklavimąsi ant vandens ir 
ateity susiaurinti statydinimą 
karo laivų. Z

Cork, Ai rija,’Vas. 4. — Pra
eitų trečiadienį, anot Anglų 
pranešimo, tarpe Burgada ir 
Rossearberry Anglų policiją 
puolė sinn-feinerių būrys. Po
licijos buvę tik 15 tvynj, bet 
aną buvę daugiau šimto.

Prasidėjusi kruvina kova. 
Policija priešininkų įveikusi. 
6 sinn-feineriai nukauta, dau
gybė sužeista, likusieji gi iš
blaškyta. Policijai tekę dar 
paliktos amunicijos.

Pati policija, kuri raporta
vo apie tą kovą, tvirtina, kad
ji nuostolių neturėjusi.•

Žuvę keturi policijantai.
Dublinas. Va s. 4. — Neper- 

toliausia nuo čia važiuojant 
burini policijos po automobi
liu ištiko baisi ekspliozija. 4 
policijantai žuvo, keletas kitų 
pavojingai sužeista.

Pasirodė, kad ant kelio bu- 
’vo pakasta mina su pritaisy
tomis ištolo vielomis.

Čia tas įvykis rekoMuo- 
jamas kaipo nepaprastas ir 

į pirmas tos rūšies.' Pasirodo, 
i sinn-feineriai imasi naujų ka
riavimo metodų.

cijoj, kur, matyt, bus tariama
si apie Turkijos taikos sutar
tį, visgi gaus progos konfe
rencijai induoti savo sąlygas, 
kuriomis jie galėtų padaryti 
laiką su vakarų Europa.

Kiek sužinota, tos sąlygos 
yra:

Smirna, vienatinis jūron iš
ėjimas Mažajai Azijai, turi Imt 
pilnai sugrąžinta Turkijai.

Turkijai turi būt sugrąžin
ti visi tie Armėnijos ir Kau
kazo apskričiui, kuriuose gy
vena diduma musulnianų. Tuo 
se apskričiuose gyventojams 
nemusulmanams Turkija gva- 
rantnos laisvę arba sutiks juos 
pavesti kontrolėn bile kokiai 
svetimai viešpatijai, kuri ne
turi jokių ekonominių reikalų 
Turkijoje.

Cilicijos sritys, kur gyven
tojų musulnianų skaitoma 60 
nuoš., turi prigulėti Turkijai.

Turkija turi būt autonomi* 
nė valstybė.

IJarrianelius gali kontroliho- 
ti talkininkai. Bet jie neat
šaukiamai turi priklausyti 
Turkijai, lygiai kaip ir pats 
Konstantinopolis.

Gal bus pasiųstas vienas 
atstovas.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.
DUBLINAS. — Augštieji Ang

lu milituriniai valdininkai čia sa
ko, kad jei siun-feineriai nepa
liaus čia su užpuldinėjimais ir 
žudynėmis, karo padėtis Ims pas
kelbta ir Dubline.

PARYŽIUS. — Andre Tardieu 
pranešė čia parlamente, kad tal
kininkai iš \ okietijos negaus at
lyginimo, Vokiečiu nenuginkluos 
ir jų nepatvarkys taip ilgai, kol 
prie to visa neprisidės savo dali
nu ir Amerika, kol ji netars sa
vo galutino žodžio.

BARY ŽIUS. — Vietos spauda, 
rašydama apie karo atlyginimą 
prisiminė 1917 metais buvusio Vo
kiečiu kaijerio pasakymą. Būtent, 
jis pasakęs. kad jei laimėsiąs ka
rą, tai visos nugalėtosios šalys tu
rėsiančios užmokėti Vokietijai 
kontribucijos 500 milijardus .mar
kių auksu.

SENATAS NORI ŽINOTI A- 
PIE PASKOLAS EURO

POS VIEŠPATIJOMS.

Padaryta rezoliucija sustabdy
ti toliau paskolas.

Washington, Vas. 4. — Se
natas nnninžui susirūpino pa
tyręs, kad pinigvno departa
mentas neturi reikalingų prie
monių kolektuoti nei sumos, 
nei nuošimčių už paskolintus 
10 milijardų dolierių-Europos 
viešpatijoms karo metu.

Senato užrubežinių reikalų 
komitetas patvirtino dvi rezo- 
liuciji, paduoti senatoriaus 
YValsli iš Mass. valstijos. Su 
viena rezoliucija draudžia
ma vyriausybei toliau duoti 
paskolas, ku kita kreipiamasi 
į pinigvno sekretorių pristaty
ti visus dokumentus, palvtin- 
čius paskolas ir susirašinėji
mus tuo klausimu.

Peržiūrės dokumentus.
Senato juridinis komitetas

TIKYBOS PADĖTIS SO 
VIETŲ RUSIJOJE.

(Tš Revue Universelle).
Komunistę partijos politi

ka sulig ' “Sievemoj Komu
noj” 1 Kovo 1919 išdėtos pro
gramos žodžių nesitenkina 
vien valstybės nuo cerkvės at
skyrimu. Rūpindamasi sutrau
kyti visus ryšius tarp išnau
dojančių klasių ir cerkvinės 
agitacijos, o drauge ir išrauti 
su šaknimis “religijinius prie
tarus” iš darbo žmonių tar-
po. Rusų komunistų partija— 
rengia grandiozišką antireligi- 
jinę kampaniją.

Tokiose sąlygose kokie gi 
begril Imti santikiai tarp cer
kvės ir valstybės, ji ne religi- 
jinė kova.

Kad pats galėtų * gyvuoti, 
bolševizmas griebiasi sunkaus 
liaudies subedievinimo darbo, 
tos Rusų liaudies, kuri Dosto-

Bus teisiamas lordas Dunsany.
Dublinas. Vas. 4. Lordas 

■ Dunsany, Airis poetas ir sce
nos veikalų autorius, patrau
kiamas karo teisman. -Byla 

i įvyks šiandie.
Lordo pilyje nesenai atlik- 

ita krata. Buvo atrasta gink
lu ir amunicijos. Už tai jis 
kaltinamas.

Kernui paša tariasi su Maskva 
Matyt, to pasekmėje gal ir bjts 
pasiųstas vienas atstovas Lon
donan. Jis keliaus ne talkinin
kų konferencijon, liet kaipo 
Angoros valdžios komisijonie- 
rius. Jam prisieis ištirti nuo
dugniai visą dalykų stovį, tal
kininkų atsinešimą į Turkiją 
ir jos reikalus.

Jei taip, toj tuo atstovu,! 
matyt, bus paskirtas Tzzet! 
paša.

Paskelbta, kad sultanas nu
sprendęs Mustapbai Kernai pa
šai sugrąžinti visus titulus, 
orrienus ir panaikinti mirties, 
ištarmę. Nes jį kituomet sul
tono valdžia buvo pasmerkusi 
rniriop.

BERIA' N.\S. — Laikraštis
Frankfurter Zeitung paskelbė ži
nių. jog talkininkų karuomenės 
koncentruojamos okupacijinėse sri
tyse. Daug Belgų karuomenės su
traukta j Malmedy apskritį, iš 
kur Imtų parankiau sėsti į trauki
nius ir pasileisti Vokietijos giltt- 
nion, jei to prireiktų.

BUENOS. AIRES. — Chile res-J
publikon iš Vokietijos žada per
sikelti g.v\44»4ė -apie 5(MtfMI Vokie
čių.

COPENHAOEN. — Vakar čia 
Kalvėmis parodavo 48,0(T0 beilar- 
biiiujančių žmonių. Jie demonstra
cijas turėjo prieš parlamento ir 
karaliaus minus. Nebuvo jokių 
riaušin.

CHICAGO. — Po num. 423 E. 
48 gat. praeitą naktį pamesta bom 
ba. kuri eksplinri įlodama padarė 
didelių nuostolių ir baimės. Tuose 
muiluose gyvena juodi žmonės.

i= SKERDYNES BUCHAR0JE.

Turkai Nacijonalistai Elgiasi 
Maskvos Nurodymais

BOLŠEVIKAI PERSPĖJA 
TURKUS NACIJONA- 

LISTUS.

Kernai paklausė.

taippat padarė rezoliuciją, jevskio pasakymu, esanti 
kad pinigvno departamentas “Dievo nešiotoja.”

Pirmieji įsakymai.

pagundos keliu. Bolševikų 
spaudoj (Rusijoj kitos ir nė
ra) dvasiškis yra lygiai lei
džiamas kolioti, kaip savinin
kas ir darbdavys. Kasdien 
“Rosta” (olicijalė Rusu te-, 
lęgrafo agentūra) sugeba su
kakti antisovietiškų suokal
bių cerkvėse, vienuolynui ru- 
sinuosc, didelius maisto sande
lius pas “pasninko skelbė
jus.” Tarp generolo su apole- 
tais ir pirklio “nabago” ka
rikatūrose būtinai figūruoja 
drauge ir šventikas su raudo
na girtuoklio nosim. Jis yra 
veikiantis asmuo visokiose pi
kantiškose pasakose, kuriomis 
maitina savo skaitytojus, 
“Praveja” ir kitokia raudono
ji spauda. Žinodama gerai kai
miečio psichiką, šita propa
ganda pirmon vieton kimba 
į šventiką mažai populerį kai
muose, nors ten ir gerbiamos 
dar jo atliekamos bažnytinės 
funkcijos. Bet tikruoju nieki
nimo objektu be abejo yra 
cerkvė, tatai propagandistams 
užvis ir rupi sudiskredituoti 
tikėjimas liaudies akyse. Kre
mliuje priešais Tverskąją, ko
plyčią, kame laikomas garsu
sis Dievo Motinos paveikslas,

Negali jie nieko pradėti be 
pasitarimo su Maskva. '

Konstantinopolis, Vas. 4.— 
M. Illiabach, Sovietų Rusijos 
atstovas Anginoj, Turkų naci- 
jonalistų vadui Mnstapha Ke
rnai pašai inriavė Maskvos no
tą, kurią ja Kėniai perspėjn- 
nms, kad priėmimas talkinin
kų pakvietimo Londono kon
ferencijoj, kuri turi įvykti ar
timųjų Rytų klausimu Vas. 21

Talkininkų pakvietimas Lon
dono konferencijon Turkams 
micijonalistams atrodė dau
giau nei garbingas ibiiktas. 
Nes tai pirmas nuotikis, kad 
talkininkai kviesti;, juos, kai
po levolincijonierius, konferen 
eijon. Tas reiškė, kad vakarų 
Europa su jais turi rimtai 
skaitvt ies.

Bombay. Vas. 4. — Bucba- 
roje Rusijos bolševikai atliko 
baisias skerdynes. Tos šalies 
valdininkai ir žymesnieji pi
liečiai arba išžudyti arba už- 
dnrvti kalėjimuosna.

Dublinas, Vas. 4. — Čia An
glų valdžiai pašta iš Anglijos 
atgabenama oru ir pametama 
pilies daržan. Tas daroma, kad 
apsidrausti sinn-feinerių.

ORAS, — Šiandie ir rytoj ne
pastovus oras; gali būt sniego ar 
lietaus; vidutinė temperatūra.

ri., neturi būt daromas pir
miau nepasitarus su Maskva. 
Nes tai butų aiškus peržengi
mus sutarimo sovietų Rusijos 
su Turkais nacijonalistais.

Maskva aiškini pažymi mi- 
cijonnlistams, kad jei jie ne
paklausytų to jierspėjimo, tuo 
met bolševikai, su jais jmr- 
trauktų snntikius ir Turkai 
pasiliktų vienį talkininkų ma
lonėje.

Kernai gavęs iš Maskvos 
perspėjimą atsidūrė kaipir 
tarp kūjo ir priekalo. Jam no 
rėjosi paduoti talkininkams 
savo reikalavimus iš vienos 
pusės, iš kitos pusės buvo 
baugu tas daryti.

Po ilgų*dvejojimų ir pasi
turimų su savo šalininkais Ke
rnai paša pagaliau painforma
vo talkininkus, kad jis nepn 
siusiąs, savo atstovų fzinrio- 
no konferencijon taip ilgai, 
kol talkininkai nepripažinsią 
Angoros valdžios.

Nacijonalistų sąlygos.
rlurkai nacijonalistai, nors 

i uorinlvviuis Londono konferen-

TAUTŲ SĄJUNGOS TARY
BOS SUSIRINKIMAS.

Londonas, Vas. 4. — Tau
tų Sąjungos'taryba turės su
sirinkimą (lenevoje pradėjus 
Vasario 21 d.

PRANCŪZŲ ULTIMATU
MAS TURKAMS.

Paryžius, Vas. 4. — Pranzu- 
zų admirolas du Mesnil, Pran
cūzijos karo laivyno komen
dantas artimuose Rytuose, pa
siuntė ultimatumų Turkų nuci- 
jonalistų valdžiai Angoroj. 
Pareikalavo tuo,jaus paliuo- 
suoti Prancūzų kareivius, pa
imtus nelaisvėn pastarųjų die
nų kovosi*.

Sakoma, jei jo reikalavimas 
nebus pildomas, jis grūmoja 
bombarduoti nacijonalistų jki- 
zicijas, esančias netolios pak
raščių.

BOLŠEVIKAI NEPULSIĄ 
RUMUNIJOS.

Taip tvirtina augštieji Rumu
nų valdininkai.
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neskolintų niekam pinigų. Tr 
paskyrė subkomitetą peržiūrė
ti visų paskolų dokumentus 
ir pope ras.

Pinigvno sekretoriaus asis-’m. nusprendimas, pasirašytas1 bulėmis raudonomis raidėmis 
tentas Kelly painformavo ko- žinomosios Sovietų veikėjos paskelbta: “Religija yra liau- 
mitetą, kad iš 10 milijardų, Kolontajienės, kuri tuomet tu- (]žiah (migdantis vaistas) — 
kurie buvo skirti paskoloms. į įėjo sprendžiamąjį balsą tiky- opijns.” Siame trumpame sa- * 
dar likę $490,000,000. . ’ bos klausimuose, šiuo nuspren kiny* gludi Kliša programai.

Komitetas daugiausia do- riimu panaikinama visos vals- reikia akinti* žmonės, re" ‘ 
mos atkreipė į paskolas Rusi- tybės išlakios cerkviniąiųs t i-q-1 <-1Rlnrd*'t,i žalingos dujoa, 
jai. Anot Kellev, buvusiai Ke- besiams palaikyti ir nuo 1 Ko- r;ose ’ gajgta komunistiški 
renskio, valdžiai išviso pasko-vo sustabdomos visos algos pV0|as (Pabaiga rytoj)
linta 187 milijonai dol. , dvasiški ja i. Vasario 15 d. iš-

Įeina ant greitosios parengtas 
galutinas “ukaztis” apie cer- 

Kuoinet Kerenskio valdžia k vės nuo valstybės atskyrimą, 
buvo sugriauta, iš tų 187 mili- pilnas velniškos neapykantos, 
jonų 56 milijonai dar buvo “Jo dėka, cerkvė, prof. Ku- 
pasilikę. Jie buvo depozituoti znecovo žodžiais betariant, te- 
National City bankon New
Yorke ir paskirti Kerens 
valdžios kreditui.

Pirmas toj kripty žingsni.- 
buvo išleistasis 2 Vas. 1918 nntroj gat. pnsėj ant sienos did

Kur yra 59 milijonai? BOLŠEVIKŲ TERORAS 
BAKU MIESTE.

Vas. 4.— ,T ................ Neapolis, Italija,
gauna Rusijoj mažiau teisių j- Batuin(>, Kaukaze, paliuo-

d<io negu ciklistų kliubas.” Vizgi- suotas ir (,ia atvyko ItalasJ
/ nmna jai turėti, priimti, įgyti, btvtsiiivis F. Anzelmo. Jis* j>a-i 

paskui buvo pridėta dar .. m.- paveldėti. Imti teisėta snvinin-■ sak()|ft api(1 pra,eislas baisenvJ 
lijona. dol. Tsviso tad pasala- ke. Cerkvės atimama juridi- he>% kuompt boi5evikni b„Vo1
"" ™ .............. ^•,asn“ne?eir’: vadjna?, ’Vpnėjętan miestan.

Iš ligoninės sergančius bol
re 59 milijonai.

Iš tų milijonų, sakė Kellev, netik civiliai, bet ir fiziškai
šiandie likę vos keli šimtai Tįžmušamn, nes iš religijinių 
tūkstančių dolierių. Visus tuos draugijų, kurioms leista turė- 
milijonus iš Lankos čekiais ^fi savo pamaldos,- draudžin- 
ištraukęs Kerenskio valdžios,ma priverstinos metinės jna-
ambasadorius Bachmetjev, ku-1 šos (JI sk.). Tuo budu cerk-
rį Suv. Valstijų valdžia yra 
pripažinusi teisotu Rusijos 
atstovu.

■ Įima gabenti karuomenės.
Be to, pati Rumunija Dnie

įstro šone turi 25,000 karuome- 
! menės veikiančios ir .35.000 at-

vė verčiama badauti. Visa iš 
ko galima gauti šioks tok* 
pelnas paskelbta “tautos nuo
savybe” ir kad koks “kulto 
butas” išliktų nenacijonali- 
zuotas, reikia forinalio nuta
rimo Maskvos C. J. K-o (ciko) 
ir vietos ispolkomo. Šis “uka-

Isargoje.
Rumunai valdininkai nuo

Bukareštas, Rumunija, Mas. Inioniauja, kad bolševikams ne- 
4. — Išilgai upės Dniestro,|sn reikalo kariauti su Ruinu-
Besarabijos fronte, yra sut
raukta apie 50,000 bolševikų 
karuomenės. Užsieniuose tvir
tinama, kad ta karuomenė pa- 
ruožta pulti Rumuniją.

nija. Nes dėl Besarabijos ga
lima susitaikinti diplomati
niais keliais. 'Tuo tikslu jau 
veliamos diplomatinės tarv-

i bos.
Bet čia augštieji Rumunų j •Pagaliau, bolševikus nuo

valdininkai yra kitokios nuo
monės. Jie sako, kad bolševi
kų karuomenė sutraukta tik 
žiemai. Su pavasariu ji bus 
atšaukta. *

Rasi, bolševikams ir norė
tųsi atimti nuo Rumunijos 
Besarabiją ir jsibrianti pačion 
Rumunijon. Bet jie nusimano, 
kad tasai žygis neturėtų pa

Rumunijos sulaiko dar ir 
lx*nkai, prieš kuriuos jie vi
sas laikas rengiasi. Vilniaus 
šone bolševikui turi sutraukę 
daug karuomenės ir nori pa 
kilti prieš Lenkus už tiltai, 
kutu jie okupavę Vilnių, kam 
jie kitose vietose lendą į Ru
sijos teritorijas.

Anot Rumunų, bolševikų
vVkimų. Nes Besarabijoje ge- karuomenėje nesama karingo-
ležinkclių padėjimas labai sios dvasios ir ji neturinti už
menkas ir jais tiesiog nega- lėktinai' gerų ginklų

žas” neleidžia cerkvei net ir
su žmonių siela susidurti, nes 
draudžia religijos mokslą mo
kyklose, atstumia ir nuo šei
mynos, atimdamas iš dvasiški 
jos metrikų rašymo teisę, jis 
naikina moterystės sakramen
tu leisdamas norintiems sut-

ševikai išmetę gatvėn ir vis*į 
ką paglemžė sau. Paskui iš^ 
kalėjimo paleidę* kraujo iš-( 
trošknsius piktadarius.

Badu mirusių moterų ir vai-į 
kų lavonai valkio.jasi gatvė
se.

Svarui duonos mokama 100? 
rub., svarai cukraus — 1,000J 
nib.

IEŠKOMI LAISVĖS B0ND- 
SAI.

Bemini rudenį New Yorkej 
nuo vienos firmos pasiuntė- 
jų piktadariai atėmė $466,0 
vertės Laisvės Bomlsų.

Didesnė dalis tų bondsų su-;
rasta. Bet $165,000 trūksta., 

raukyti moterystės kontraktą J Šitų ieškoma ('bieagoje. 
pas tam tikras notarus.

Pigu suprasti, tą “uknzn” 
atidarant kelią visokiems iš
naudojimams iš komisarų ša
lies. Ir ištikrųjų juo remian
tis Dievas paskelbta kontrre- 
voliucijonierium, cerkvė-lmr 
žuazijos įstaiga. Civilis karas 
padaugėjo nauju frontu: ima
ma bombarduoti dangus ir ko
voti su Dievu.

Kiti bolševikų darbai.

Pirmausiu tai daroma pro

PINIfiy KURSAS,
Svetimų šalių pinigų vertė, mi 

anai nemažinu $25,000 Vasario 
buvo tokia pagal Merebanta 
an and Trust Co.:
Anglijos sterlingi? svarai $ 
Prancūzijos šimtui frankų 
Dalijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui ninrkių 
Liutevos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių



LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRA8TI8

“DRAUGAS”
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PRENUMERATOS KAINAI
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE!

!••••• • •••••• 98.00 
. 4.00Pueoi Mot* . .y_«. •S>KiS»

SEV. VALST.
Eetšune *•'••• •-•-■•••••••■• 90.00
Plikei Metų ............... 8.00

Prenumerata mokaal likalno. Lai* 
kae ekaitoal nuo utstralymo dlenoi 
•e nuo Naujų Metų. Norint permal- 
■ytl adresų visada reikia prisiųsti Ir 
eenas adresas Pinigai geriausia slų- 
ett Uperkant kraaoje ar ezpreee “Mo- 
■ey Order“ arba Įdedant pinikus 1 
Veglitruotų lalSkų.

J “DRAUGAS” PUBL. 00. 
8334 8. Oakley Avė., Chicago.

Tel. Roosevelt 7791

* Vokietijos Našta.
*•»
'-*• Didžiausias paskutinių die- 
,nų atsitikimas yra, kad per 
*J;ttlėtojai paskyrė sau iš Vo
kiečių 54 milijardus dolierių, 
•arba 216 milijardų markių už 
mokesčių, pridedami prie to 
dar 12 ir pusės nuošimčių nuli

pą nuo išvežamų iš Vokietijos 
gerybių.
~ Visas Suvienytų Valstijų 
■turtus išneša apie 250 milijar- 
nlų dolierių. Visas Vokietijos 
“turtas išneša apie 350 niiliįar- 
.<ių auksinių markių. Tiek pi- 
piigo galima butų gauti, jei bu
rtų galima parduoti visus ne 
‘ vien Vokietijos, liet ir privačių 
-Vol dėčių turtus.

Bet parduoti negalima, l’a- 
‘jsaulije nėra tiek aukso. Per 
penkis šimtus dvidešimt me- 

*tų, nuo to kaip pradėjo būti 
‘.Sužinoma aukso iškasimo dau- 
Lgvbė iki dabar, nuo 1497 me- 
,'tų iki 1917 visame jiasaulije 
.visais budais tapo pagaminta 

į Stiek aukso, kad iš jo galima 
. butų pūdanti 17 milijardų 2(1 
milijonų 725 tūkstančius 318 
dolierių.

Ne visą tą auksą žmonės 
R’tebeturi, nes šiek tiek jo su- 
gįdilo bevartojant. Daugiausiai 
;’jo išnyko paauksinant niedi- 
"’nius ir kitokius daigtus, ku- 
' tiems sulužus ir susidėvėjus 
/.plonyčiukė paauksinimo plė- 
, vė tajw) išmesta ir nebesugau- 
'’.domu. Nemažai aukso mis
ti .kendo jurose. Šiek-tiek jo pa

laidota kapuose su nabašninkų 
dantimis, žiedais, ar kitokiais 
daigtais.

Iš Vokiečių dabar talkinin
kai reikalauja per 42 metu iš
mokėti trisyk tiek aukso, kiek 
Visas pasaulis pagamino per 
520 metų. Prancūzijos, Angli 
Jos, Italijos, Belgijos ministrų 
pirmininkai notoki paiki, kad 
bežinotų, kiek yra pasiūdiję 
aukso. Reikalaudami iš vienų 
Vokiečių to aukso trisyk dau
giau negu jo yra ant žemė- 
talkininkų diplomatai žinojo, 
kad jie to aukso negaus.

Taigi talkininkų diplomatai 
„norėjo atimti kiloki Vokietijos 
turtų. Jau mes sakėme, kad vi- 

„sps Vokietijos ir atskirų Vokie 
reių turtas išneša apie 87 mili- 
»jardus dolierių (350 milijardus 
liuks, markių). Talkininkai tai 

'nori iš to atimti 54 milijardų 
.vertę, t. y. netoli dviejų treč
dalių.

*• Atimti iš žmonių du trečda 
liu jų turto yra taip žiaurus 
ttpsėjimiis, kad slinku tam iš
rasti ir vardų.

Atidavusi talkininkams ka
ro laivus, urniolas, lakstytii- 
vus, geležinkelių garvežius 
Vokietija įintr negali, Jo-

valdžia taps priversta pasira
šyti po tuo reikalavimu, kaip 
tapo priversta Versaillese Bir
želio pradžioje 1919 metų. Bet 
nei vienas Vokietys valdinin
kas negalės atimti nuo savo 
žmonių du trečdaliu jų turto.

Kad tas vokiškos naudos 
konfiskavimas išrodyt^ gali
mas, talkininkai jį padalino j 
42 metu ir sako imsiu du 
kart kas metai. Vienu tat at
veju talkininkai išverž iš Vo
kiečių tiktai 84-tą dalį tų dvie
jų trečdalių, arba maždaug 
vieną 135 dalį viso kilnojamo 
ir nekilnojamo, asmeninio ir 
viešo Vokiečių turto. Talki
ninkių gudragalviams rodosi, 
kad iš žmogaus turinčio 135 
dolierius galima kas pusę me
tų išveržti po dolierį ir tas 
žmogus atkels tą išveržimą. 
Paskutinį kartą veržiant tam 
žmogui beliks jau tik 41 do 
lieris, arba trečdalis to ką tu
rėjo pirma. Talkininkų ekono
mistai mintija, kad Vokiečiai 
kas 6 menesiai gali uždirbti 
135 dalį savo turto, ir kad 
tą atiduodami už 42 metų jie 
turės tiek, kiek turi šiandien. 
Bet talkininkai per tą laiką 
dirbs ir patys ir dar bus gavę 
du trečdaliu Vokiečių turto, 
todėl talkininkai bus galingi ir 
turtingi, o Vokiečiai silpni ir 
beturčiai.

Vokiečiai yra žmonės; jie tu
ri jausmų ir proto. Prie kiek
vieno iš jų išveržiamo skatiko 
jie pridės savo neapykantą. 
Prancūzai to nesibijo. Jie ži
no, kad Vokiečių neapykanta 
prieš visą pasaulį padarys Vo
kiečiuose jausmų labai artymų 
bolševikams. Bolševikų ir Vo
kiečių susidraugavimą .sustip
rės baisioji kontribucija, ku
rios reikalaujama iš Vokiečių.

Jų yra 60 milijonų. Bolše
vikai susiskaitė 1920 metais ir 
rtblb, jog jų yra 27 milijonai. 
Talkininkų politikai būtinai 
uoli, kad ir Lietuva mestųsi 
prie tų dviejų savo kaimynų, 
nes be sąžinės ir be gėdos ją 
skriaudžia. Ausi rijos likimas 
nesiskiria nuo Vokietijos, o 
Austrijoje yra apie 5 milijonus 
žmonių. Bulgarija turi apie 
puspenkto milijono žmonių ir 
visi palinkę prie bolševizmo. 
Tokiu bildu talkininkų politi
ka sudaro Europoje 100 .mili
jonų priverstų kariauti su už
vestąja tvarka.

Žinodami, kad Europoje yra 
4l>0 milijonų gyventojų, talki
ninkų politikai tikisi suval
dyti 100 milijonų tų, kuriuos 
jie daro savo priešais. Primes
ti prie bolševikų dar dvi, tris 
(Autas turinčias po penkis ar 
dešimt milijonų gyventojų, tal
kininkų (Hililikams visai ne
baugu. Jie vis tikisi turėti 
tris prieš vieną.

Lygiai laip pat protaudavo 
caro ir kaizerio ministrai 
spausdami žmones, kuriuos ji** 
buvo pergalėję. Dar nei šian
dien nežinia kame buvo cariz
mo ir kaizerizmo protavimų 
klaida, bet žinia, kad juodu 
abu žuvo. Paryžiaus ir jo sėb
rų politikai yra taip akli, kad 
drįsta eili caro ir kaizerio ke
linis viską sukaldami beširdės 
i r\ begėdės jiegos lankais, ne
paisydami žmogišku mo.

\Vilsonas turėjo drąsos pru 
dėti karą prieš (aulų pris
paudėjus, Imt jis neturėjo drą
sos tarti už prispaustąsias 
(autas, kada joms (o prirei
kė. Bei. prispaustųjų kuras 
prieš prispaudėjus jau yra 
pradėtas.Mes ir Prancūzai (‘ša
mo visai priešingose stovyk
lose. Mums pfiseis su jais ka
riauti.

PLATINKITE ' DRAUGĄ.”

D R A U 0 M
Bitik&a.

Kodėl Bolševikizmas Įsigalėjo Rasijoj?
Pat pradžioje turiu pasisa

kyti, kad nemanau šio klausi
mo vispusiškai išrišti, nuo
dugniai išgvildenti, bet čia 
paduodu vien keletą tuo klau
simu minčių.

Kas tai yra bolševikai? Yra 
tai socijalistai, kurie nelauk
dami nieko, kaip pav. kitos 
socijalistinės partijos, imasi 
socijalizmo idėją įgyvendinti, 
naikindami visą, kas juos 
prie pilno socijalizmo idealo 
pasiekimo kelionėje trukdo. 
Jie skiriasi nuo kitų vien sa
vo griežta taktika.

Kodėl bolševizmas pasaulyj 
įsivyravo? Į šį klausimą butų 
daug atsakymų. Suglaudus 
mintis, galima trumpai atsa
kyti, kad priežastys gludi pa
čiame socijalizme ir netinka
mame visuomeniniame sutvar
kyme. Varginanti ir išnaudo
janti darbo žmogų kapitaliz
mo tvarka įstūmė daug šeimy
nų ir atskiras šalis į vargą, j 
skurdą.

Socijalizmas-gi, dėdamasis 
vargšų užtarytojas, biednuo- 
menei duoti apart žadėjimų 
nuversti esamą tvarką ir įkur
ti “rojų” daugiau nieko ne
pajėgė. Tiesa, jie ėjo, organi
zavosi, ruošėsi į kovą ir, kad 
kruviną kovą laimėjus, jie sten 
gėsi darbininkų tarpe, užslopi
nus tikėjimą ir doros pajauti
mą, iš vargšų ne žmones pa
daryti, bet aklus socijalizmo 
įrankius, ne skurdą panaikin
ti, bet skurdą pasėti. o *Bet žmonių vargas vis augo 
ir augo. Keikalinga buvo jau 
ne žadėjimų, bet darbų. Ir gy
venimas pats iššaukė kraštu
tinį socijalizmą taip vadinamą 
komunizmą, arba bolševiznųj. 
Kodėl bolševizmas sau stiprią 
tvirtovę Rusijoj sukūrė? Nes 
Rusijoj rasta tinkamiausia 
tam dirva. Pirmiausia teks 
mums prisiminti karštą Rusų 
temperamentą-karakterį, “ši- 
rokuju naturu” ir apverktinai 
blogą viduje visuomeninę tvar
dą. Visiems yra žinoma, kaip 
buvo skaudžiai prigauti kai
miečiai, paliuortavus Rūsty ca
rui žmones nuo baudžiavos. 
Trys, keturios šeimynos, turė
damos vieną ar dvi dešimtines 
žemės, turėjo iš josios ištisus 
metus pramisti. Tr kaip plati 
tikroji Rusija, nuskriaustų, up- 
gautų buvo milijonai, Šalę jų 
sėdėjo ponai bajorai, kuni
gaikščiai, grapai, kartais po 
10,000 dešimtinių valdydami.

Aišku, aplinkiniai kaimai 
turėjo “ponui” ištisus metus

teks daug kalbėti — visi žino, 
kad Rusuos labjausiai buvo 
prasiplatinus girtuoklystė, va
gystė ir paleistuvystė..

Socijalizmas, turėdamas taip 
puikiai sau priruoštą dirvą, 
žaibo greitumu apėmė Rusiją 
Kraštutiniai socijalistai —bol
ševikai, pasinaudoja proga, 
nuverčia savo sėbrus ir patys 
užima valdžios vietą, negailes
tingai naikindami visus savo 
priešininkus. Kaimas pritaria 
miestui. Visa Rusija sulieps
nojo dideliu gaisru. Miestuos 
eina intelegentijos žudynės, 
kaimuos dvarų naikinimas, 
deginimas. Šių gaisrų nevie
ną ir man teko matyti, būnant 
1918 m. Rusijoj.

Kaip-gi dabar yra Rusijoj?
Šiamlų kūgis perdega bema

tant, bet ugnis dar ilgai užsis
lėpus pasilieka. Rusija užsiė
mė iš perdegė. Sunaikino seną 
tvarką, išžudė senos tvarkos 
šalininkus.

Bet kokia įvyko atmaina? 
Miestuos: fabrikai, gyvena
mieji namai, valgis ir apsivil
kimas, žodžiu, viskas bandoma 
socijalizuot. Patys darbininkai 
tai ne sau liuosi žmonės, bet 
valdžios tarnai ir vergai. Kai 
muose yra kiek geriau. Sude
ginę dvarus, išdraskę ponų rū
mus, pasidalino žemę ir gyve
na. Tik visa bėda, kaj visa 
priguli ne tiems žmonėms, bet 
valdžiai — bolševikams. Ir 
kiek tu pasėjai, ir kiek užau
go — tai viskas vra bolševiku 
valdžios nuosavybė, bet ne to, 
kas dirbo. Užtat bandoma nie
ko nedirbus pragyventi. Bet 
vėl negera, pilvas ne brolis — 
verčia dirbti ir gana. Daugiau 
plėšti nėra ko, priverstas yra 
bado dirbti. Čia, žinoma apsu
kresnis, moka šiek tiek nuo 
valdžios nusukti, apgauti ir 
sau skanesnį kąsnį pasilaikyti. 
Kaimiečiai šiandien sieloje ne
apkenčia bolševikų, bet bolše
vikai jiems buvo reikalingi, 
kad kiek dauginus žemės įgi
jus; jie nėra tikri bolševikai, 
bet jeigu kas pamėgintų iš jų 
pasidalintą dvarų žemę atimti 
— jie bus tuomet aršesni už 
pačius bolševikus. Toki tai_yra 
žiedeliai iš socijalistų “ro
jaus”.

DIRBTINA POLITIKA.

Prancūzų agentų pastangomi- 
buvo skleidžiamos triukšmin
gos žinios apie tai, jog bolše
vikai tai Lietuvos, tai Litvi- 
jos pafrontėj yra surengę daug 
savo karuomenės ir rengiasi 

lirbti, kad šiaip laip galus su „/.pulti Pabaltijos Valstybes.
galais suvedus. Vvrai-gi dau
gumoje ėjo miestuosna uždar
biautų “otebožv promisel” ir 
tik žiemos metu grįždavo į 
kaimą į savo gimtinę.

Tokia tvarka amžius tverti 
negalėjo.

Antra, tikėjimo ir doros
žvilgsniu Rusai stovėjo,i r stovi
kur kas žemiau už kitas ap- *linkines tautus.

Kuomet Rusijoj numetė Ni-
kalojų II ir pasidarė šiek tiek 
daugiau liuosybės, tie patys 
karšti pirmiau pravoslavai 
jau retai tebeužsiikdn vo į 
cerkvę. Aiškindavosi tuomi, 
kad nesant caro, nėra už ką 
melstis. Jeigu dar ir tai pri
siminsime, kad pati pravos
lavų cerkvė buvo pasidalinusi 
bemaž į 300 įvairiausių tikėji 
mų, atskalų; kad Rusijoj buvo 
daug stabmeldžių, siipnejime, 
kodėl ten soči ja lizinas taip 
lengvai savo nagus įleido: (i 
kėjimas ten buvo vien išorinė

Korespondento Duranty 
McCoulagno straipsniai, kurie 
neva. rėmėsi Užsienio Reikalų 
Ministerio žodžiais, rūpinosi 
tą pa/o.įų, padidinti. Visų šių 
gandų tikslas, buvo vienas 
isgązdinti Lietuvius, priversti 
juos nusileisti ir dėtis prie 
l/enkijns. Amerikos Lietuvių 
spaudoje randasi taip gi raštui, 
kurie gal visai nenoromis tar
nauja tai pačiai jioJitiĄni. Taip 
“Drauge“ tapo išspausdinta 
keletas Rene Vinei straipsnių. 
Šis bendnidurbis gųzdina bol
ševizmu, germanizmu ir išla 
niiznui ir perša minus vieną 
išgelbėtojų p. J. Gabrį. Teisy- 
bė, “ Draugo * redakcija yra 
padėjusi daug tmknmų pusta 
bu, bei jug yra <tlaipsnių, kn 
rių jokia redakcija neišdrįsta 
be pastabų talpinti. Kitame 
laikraštyje raudame tokią 
triukšmingą žinią, kuri, kaipo 
kablegraina, e\tra, liilpinomn: 
“Buvo surengiąs milžiniška^

forma, bet ne vidujis jiersiti raudonųjų sukilimą'. Lietuvos 
kiinimus. Doros žvilgsniu ne- Valdžia pasmaugi pačioje

pradžioje”. Tuo tarpu ir So
vietų Respublikos ministeris 
Čicerinas ir nvt Lenkų atsto
vas Lubomirski tvirtino, jog 
jokio pavojaus nėra, jog triuk
šmas delei rengiamojo bolševi
kų užpuolimo nėra pamatuo
tas. Oficijalių pranešimų iš 
musų valdžios, kurie patvir
tintų tą triukšmą, lygiu budu 
nėra. Be to nuo Martyno Yčo, 
kurio nieks jug negali įtarti 
bolševikų šalininku, gauta a- 
pie tą milžinišką raudonųjų 
sukilimą šiokia žinia:

“Generolas Žukauskas su
areštavo keletą Lenkų ir bol
ševikų maištininkų (conspira- 
tors), kuriuos jam patys karei
viai yra nurodę.”

Iš to pranešimo yra aišku, 
jog armijos vadas (vyriau
siuoju karo vadu pasilieka 
krašto • apsaugos Ministeris, 
kaip ir buvo) Geli. S. Žukaus 
kas yra suareštavęs keletu ir 
Lenkų ir bolševikų agitatorių 
Kuomet delei tokio ir Lenkų 
ir bolševikų arešto išeina vien- 
tik “milžiniškas raudonųjų 
sukilimas”, nenoromis prisi 
mena C. Pilėno laiškas, tilpę; 
N-2 “Vienybės Lietuvninkų”. 
Delei šios dirbtinos iš Prancū
zijos paeinančios politikos, ali- 
jantai nerado galimu pripažin 
ti Lietuvos ir tinka pripažinti 
tik Estoniją ir Latviją. Lietu
vai norima primesti plebisci 
tas ir sakoma, jog Lietuvos ne
pripažins iki tas plebiscitas 
neužsibaigs, o Lietuviai turė
tų aiškiai pasisakyti ir taip 
yra pasakę, jog ant plebiscito 
nesutiks iki Lenkai tebelaiko 
Lietuvos Rytus ir iki Lietuva 
nebus pripažinta kaipo nepri
klausoma valstybė.

Tokio savo žodžio dabar ir 
priseina laikytis ir nieko nesi
bijoti.

Lietuvos Inf. Biuras.
Sausio 27, 1921.

“Draugo” Redakcijos Prie
rašas. P-no Rene Vinei straip
snius dėjome Į mus dienraštį p. 
Vileišiui žinant. Nors jis ne
kartą buvo mums parodęs ir 
neužsitikėjimo ir neteisingos 
kritikos, tečiaus mes atkreipė
me jo domą į minėtuosius 
straipsnius.^frėjoine-gi straips
nius dėlto, kad naudinga buvo 
patirti, ar Prancūzijos užru- 
bežinių dalykų ministerija, ku
rioje gan augštų vietą turi p.
Vinei, valdydamas ir lietuviš-*■ #
kąjį skyrių, maino savo ]>oliti- 
ką ar tiktai p. Gabrį perša 
Lietuviams. Keturiais jau til
pusiais straipsniais tas klausi
mas paaiškėjo. Politikas iš
manančiai vedantis savo tau
tos užrubežinius reikalus mu
ms butų dėkingas už to klau
simo išaiškinimą. P-nas Vilei
šis mus apsėjinio nesupranta. 

11 Mes turime dar vieną svarbų 
dokumentą viršaus. P-nui Vi
leišiui jo įteikti negailime, .nes 
jis tautos iižrubežinę politiką 
įvelka į siauras Amerikos lie
tuviškų partijų skylutes.

Penktadienis, Vasaris, 4, 1921
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HiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

Pastaba: Vakurykščinme
“ Draugo” , numery, jut klai
dų, šitas redakcijos prierašas 
buvo padėtas |t»t kitu p. Vilei
šio slraipsniu.

J. P. WAITCHEES 
Lawyer

METI VIS ADVOKATAS 
Vakurula: 4SO* s. Asliland Avė.

Tel. Yards 1063
Oton Ris,m 51M—t;,« N. Calrk Ntf 

Tel. ltandolph 3507
—s—------------- -------—----

-a

DR. S. NAIKELIS
I.IETĖVIH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
nriMH Ir Gyi»nimo vlata

821.9 Houlh Halsted Ktree«
Ant vtršaaa Ualvaraal Mala IhMk

Valandos nuo 1* Iki 12 ryta; nuo 
2 Iki 4 po platų; nuo 7 Iki 8 vak. 

Nedčttomla nuo 10 Iki

MUZIKA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIII 8■

BKETIIOVF.NO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas.
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.

Mokinama įvairių muzikos šakų. Užsirašyti galima bilc kada.
3259 South Halsted Street Chicago, III.

Telefonas Boulevard 9244

I■■I
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH,

Į VISUOMET TURĖK OMENĮ JE |
B Kad musų nauja krautuvė pripildyta puikiausių = 
5 auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų = 
E laikrodėlių, laikrodžių, lenciugelių, karolių = 
5 ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų. B 

Turime gramafonų rekordų, rožančių, B 
kryželių ir kitų religijinių dalykų, ta- B 
vorų užtikriname prekę prieinama. =

J. WENCKU§ Į
Laikrodininkas B

3327 So. Halsted St. Chicago, III. f
hiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT

=
=
i

1900 S. Halsted Str.
Tcl. Canal 2118

■Valandos; 10 ryto iki 8 vakare] 
{Gyvenimas:

Dr. I. E. MAKARAS
I,lctnvys Gydytojus Ir Chirurgas 

[Ofisus 10000 So. Micliigan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po

plet, 6:30 iki 8:30 vakaro 
Resldencija: 10538 Perry Avė.

Tcl. Pullman 342

•K

’dr.Tl’yuška-!
II I

| 2811 W, «3rd 8tr. |
Jl'cl. ITospect 346C. |

Po valgiui neužmirik, kad gerlau- 
Hiaa vaisia* tavo skilviui yra EATO- 
NIC. Prašalina vlsua nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vien*. Parduodama 
pas visus aptlekorlus.

1 Pranešimas j
i Dr. M. T. STRIKOL’IS Į
| Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas ■ 
| Perkeliu ofisų j People Teatrą ■
■ 1616 W. 471h Str. Tel. Boul. I«o| 
■valandos: 1 Iki 3 po pietų, 6 iki 8| 
J vilk. Nedėl. 10 Iki 12 ryte. ■
■ Res. 2914 W. 13rd Street 5I Nuo ryto iki plet. !
|T< I. MeKInley 203 ■

ę:- am at a::- aaacata# %
IŠTelcfonas Boulevard 9199

S DR? CHARLES "ŠegIl!
I I

ak ctvu w aą«a«aa J||

■4729 So. Ashland AvenueJ
■ h|M*<-llalls(as u
■džiovi. , MOTERŲ Ir VYRU UGI J
Ovalundosnuo 10 iki 12 Išryto; nuo J 
■j iki Z po pietų; nuo 7 iki H:30«
■ vilkavę. Nedėliotais 10 kii I g2 Telefonas llreael 2880 ■

Perkėlė seavo ofisg po mini

DR, G, KASPUTIS
DENT1HTA8

3331 Souili Halsted Str.
2Vulundos: 9—12 A. M.

1—5; 7—8 1>. M.

DR. G. M. 6LASER
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas SI4N So. Morgan (lt.
Kertė S2-ro St., GtUcago, III

8PECIJALIBTA8
Motšrlškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 14 ryto 
Iki I po pietų, nuo 4 iki I valan
dų vakare
Nedėlinmls nuo • tkl 2 po plet. ! | 

( Telefonas Yards 887
r.-- — ........................

leaBMBKiBBMBaaHaig DR. S. BlEžlS ■
■ LIETUVIS GYDYTOJA*I IR t'HIRl RGAH
■ 22(0 AVr-l 22nd Street 
■'| | I. (’i.nal 6222
■ r.'-. 3114 VV. 42nil Street ’
| Tol. MeKInley 498(jj

■
!

Darbininko Draugas

PAiFHKPELLER
\ an’i.,.-ukli, lĮir^: V. p»t.

< n''*ii |ur >’ ■' i.in l.uip 
i ) im Iu,

i i'thp.i tfU-tn eiiklį.

BKETIIOVF.NO
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CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Čionaitinis parapijos jauni
mus ĮH*r kai-kurj laikų buvo 
nustojęs veikti. Bet dabar vėl 
pradedu.

Sekmadienį, Sausio 23 
d. surengė gražų vakarę. Pro
grama buvo neilga, bet užiman 
t i. Pirmoji jos dalis susidėjo 
iš dainų, dekliailiacijų, mono
logo ir solo ant pijano bei 
smuikos. Antroje dalyje buvo 
sulošta komedija “Žydas 
Statinėje’’. Pirmas programoj 
dainavo parapijos choras. 
Nors ir neskaitlingas, bet jaus
mingai ir sutari neini padaina
vo keletu dainelių. Jozap. Pun 
iliniutė padekliamavo eilutes 
“.Jau laikas”. Ji savo1 skam
bančiu balseliu priminė susi
rinkusiems, kad laikas jau 
ginčus ir vaidus mesti j šalį, 
o dirbti išvieno, kad užtikri
nus Lietuvai, Tėvynei, laisvę. 
Duetų ant pijano ir smuikos 
atliko Marija Zarankaitė bei 
vargonininkas P. Atkočaitis. 
Verta pažymėti, kad Marija 
Zarankaitė vos tik metai kaip 
pradėjo mokintis pijano, o jau 
pusėtinai sugeba pagroti. Yra 
čia ir (langiaus mergaičių, ku
rios ir galėtų mokinties muzi
kos. Tėvai turi taip-gi rūpin
tis, kad jų vaikai apart mok
slo ir muzikos nors kiek pasi- 
lavintų. nes tas juos maždaug 
atitrauks nuo blogo.

.Jonas Skučias gana gerai at
liko monologų “Mokytas Tam
suolis”. .Jis perstatė, kaip tam- 
sunėlis, pašlavęs kelis metus 
mokyklos kambarius ir pas
kaitęs “svieto lygintojų cicili- 
kėlių” laikraščių pradėjo kal
bėti apie visiems žinomus daly
ku >.
Koniedijėlė ir-gi neblogai nu

sisekė. Maitino rolėje buvo 
J. Skučas. Jis gerai nudavė. 
M. Survilas prijuokino publikų 
šlomkės veiksnioje. A. Norvai
ša gerai mokėjo perstatyti le
ki. P. Daliklis Juozo rolę taip
gi vykusiai atliko. A. Godeliu- 
tė buvo Marė prie, kurios Žy- 
delis Mliomkis dailinosi. Visi 
savo užduotis gerui atliko. Va
karėli.- pasisekė ir davė jadno. 
Žmonių buvo pilna svetainė. 
Visi tvarkiai užsilaikė, apart 
vieno, kurį dėdė turėjo iš salės 
išmesti.

Sausio 14 d. mirė Paulina
Riškienė. Iškilmingos laidotu
vės buvo antradieny, 16 Sau
sio. Velionė laivo dora ir rami 
moteriškė. Vaikų nepaliko,

i tik nulimlusi vyra.
Darbai čia gerokai sumažė

jo. Vienok žmonės dar jm> tru
putį dirba. Dėdė.

ma, jog jos nariai esu sunųsLie 
t u vos, kuri mus užaugino ir 
kurių priešai dabar nori pa
vergti.

Apart to, turiu priminti, 
jog Šv. Antano draugija buvo 
pirmutinė, kuri taip-gi pakėlė 
klausimų kaslink gelbėjimo 
našlaičių Lietuvoje. Atsišaukė 
ji į visas draugijas, su kurių 
pagelba rengė vakarus, baza- 
rus ir “Tag day”. Pasekmės 
buvo gana geros, nes surink
ta našlaičiams keletas šimtų 
Uolienų. Ji ir toliau žada veik
ti. .

Toliaus eita prie rinkimo 
naujos valdybos. Matyt, jog 
nariai pilnai buvo patenkinti 
senosios valdybos reikimu, 
nes visa beveik paliko ir šiems 
metams, išskyrus fin. rašti 
ninku. Nebus pro šalį paminė
ti ir valdybos narius: pirm. — 
A. J. Sutkus, kuris nenuils
tančiai darbuojasi,paliktas ant 
trecių metų. Garbė jam. Viee- 
pirm. — S. Keliotis, nutarimų 
raštininkas — J. P. Bukantis, 
fin. rast. (naujas) B. Mačiulis, 
ižd. — P. Kapturauskis, iždo 
globėjai — P. Kasdalevieia, J. 
M. Leškis ir J. Naujokas, 
knygius — P. Rumšą, maršal
kos, — K. Stulginskis ir J. 
šimulyjias, organo užžiurėtojas
— K. Burba, vėliavos nešėjas
— S. Urbonas.

Gerų pasekmių šių metų val
dybai jos nenuilstančiame dar
be.

Taip-gi nutarta ir šiais me
tais turėti už organų dienraš
tį “Draugų”.

Draugai, skaitykime “Drau
gų”, savo organų, o tikrinu, 
jog skaitydami žinosime kas 
dedasi pasaulyje, kas veikiama 
įvairiose Lietuvių kolonijose. 
Nuo jų ir mes nepasiliksime 
veikime.

Sausio 16. Šv. Antano dr-ja 
surengė vakarų. Programų iš
pildyti pakvietė Vyčių 47 kp. 
Programa gerai pavyko. Gar
bė vyčiams, jog nenuilstančiai 
darbuojasi. Už tat Šv. Anta
no dr-ja taria širdingų avių.

Darbuokis, jaunime, veik. 
Mes žiūrime j jus kaipo viena
tinę musų tautos tvirto
vę. Dirbkite, o mes jums pa
dėsime. Vijurkas.

WAUKEGAN. ILL.

WAUKEGAN, ILL.

Viena iŠ gyvuojančių čia ka
talikiškų puseipinių draugijų, 
tai yra Šv. Antano dr-ja, vado
vaujant darbštiems nariams 
gerai gyvuoja: turi atsakantį 
skaitlių imlią ir nemažų ka
pitalų.

Sausio 9, 1921, šv. Antano 
draugi,ja laikė metinį- susirin
kimų, kuris buvo gana gyvas.

Apari kitą svarbių nutari
mu, piriiiininkui prisiminus a- 
pie mus tėvynės, Lietuvos, 
padėtį ir vargą; žiaurių Lenkų 
\cižynių-i jos žemėn ir mus 
luobą šauksmų pagalbos, 
idant sustiprinus juos beko
vojant už laisvę, vienbalsiai nu 
tarta iš kasos l/mt. Kauliams 
paaukoti $100.00,

Garbė už tai Šv. Aidulio

Sausio 2 d., 1921 m., Lietu
vių svetainėje, 2 vai. po pietų 
visos Waukegano Lietuvių 
draugijos (išskyrus “Sūnų ir 
Dukterų” ir “Motorų Progre- 
sisčių kuopų”, kurios viešai 
atsisakė dalyvauti) surengė 
didelį vakarų su programa ir 
daugybe prakalbų. Linksma 
yra visuomenei pranešti, jog 
minėtasis vakaras puikiai nu
sisekė. Ne tik nemaža aukų su
rinkome Lietuvos gelbėjimui, 
liet pasisekė supažindinti ne
maža augštos kilmės Ameri
konų su Lietuvos padėtim. 
Nors daug turėjome kliūčių 
rengiant tų vakarų, bet, ačiū 
gerb. klebonui kun. J. B. Kiu
riui, ir draugijų atstovams, 
tos kliūtys tu)»o pergalėtos.

Nors Lietuvių svetinė yra 
gana ardvi, bet minėtoje die 
noje 1:30 po pietų jau nebe 
gulimu buvo įeiti. Kaip silkių 
statinė buvo prisikimšusi.

P-as St. Misiūnas atidarė va
karų ir perstatė gerb. kun. J 
B. Klotį. .Jis puikia anglų kal
ba pasakė prakalbų. Publika 
buvo pilnai patenkinta. Pabai
gęs savo kalbų perstatė Stale 
Attomey p. A. V. Sniitli, kuris 

prielankus Lietu

ra reikalinga gelbėti Lietuva 
ir ragino susirinkusius prisi
dėti su aukomis.

Po p. Smith’o kalbos išėjo 
p. J. Woodinan, vietinio anglų 
laikraščio redaktorius. Jis taip 
pat kalbėjo apie Lietuvę.

Jam pabaigus, kalba miesto 
majoras p. J. Bidinger, kuris 
nuo senai Lietuviams yra 
prielankus. Tat ir tame vakare 
pasižadėjo darbuotis dėl Lietu- ’ 
vos gelbėjimo.

Po p. Bidinger’io kalbos 
kun. J. B. Kloris skaito pro- 
testę prieš Lenkus, kuris vien
balsiai priimtas ir nutarta po 
vienų kopijų pasiųsti preziden 
tui Wilsonui, Kongresui, sek
retoriui Colby ir Illinois Vals
tijos gubernatoriui.

Toliaus sekė dekleniacijos ir 
kalba adv. Bradcliulio, nese
nai sugrįžusio iš Lietuvos.* 
Daug įdomių dalykų jis papa
sakojo apie Lietuvos valdžia 
ir jos padėtį, taip-pat ragino 
grįžti Lietuvon, o kurie čia 
gyvena nesigailėti Lietuvai pa
gelbos. ,

Pradedant ir užbaigiant 
programų dainavo Šv. Baltra
miejaus par. choras po vado
vyste p. Pr. Bujanausko, ku
ris savo užduotį puikiai išpil
dė.

Prieš pradėsiant aukų rinki
mų gerb. kun. J. B. Kloris 
pasakė lietuviškai gražių, įs
pūdingų prakalbų, raginančių 
prie aukų.

Nors artimoji didžiulė Lietu
vių kolonija j waukeganiečius 
atsineša ne taip kaip reikėtų, 
vienok ir vieni sugebame Lie
tuvę gelbėti. Pav. iš pereitų 
demonstracijų. Buvo pasižadė
jęs vienas kalbėtojas, bet prieš 
pat prakalbas atsisakė, kitas 
ir tų patį padarė. Kiti su mie
lu noru apsiėmė atvažiuoti ir 
pasakyti prakalbas Sausio 2 
d., bet visai nepasirodė ir nei 
jokios žinios nedavė. Jau ne 
pirmų kartų tos didžiulės ko
lonijos kalbėtojai mus suve
džiojo, bet nieko nepaisydami 
klojome ir klpsime dešimtines 
ant Lietuvos aukuro. Wauke- 
ganas nepasiliko užpakalyje 
ir nepasiliks nors kalbėtojai, 
curie užkviesti pasižada, o 
neatvyksta, mano, kad neužsi- 
moka į VVaukeganų važiuoti. 
Sulyginus Waukegano Lietu
vių skaitlių su kitomis koloni 
jomis, tai waukeganiečiai viso
kiems reikalams du arba tris 
syk daugiau surenka aukų, o 
kartais, kaip jau kelis syk pa
sirodė, net ir dešimtį sykių 
daugiau. Ot, taį tau ir neužsi- 
moka Į VVaukeganų važiuoti. 
Ot, ir galima labai neinteligen
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| Atsilankykit Ant 2-ro g

(Iškilmingo Baliaus |i
š

i Parengto
LIET. MOTERŲ REPUBLIKONIŠKO KLIUBO |

Subatoj, Vasario-Feb. 5, 1921 |
Shalčio Svetainėj, 14-th ir 49 Gatvių i

Cicero, III. |
| Pradžia 7:30 vai. vok. įžanga 35c. Ypatai. |
Į Puiki Muzika. Pusė Pelno dėl Lietuvos =
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Žiema. Nors įvairiose šaly
se randasi pinigų, bet jie var- ’ 
tojami vien tik rubežiuose tos 
valstijos. Ekonominis ir derlio 
klausimas, siaučiančios įvai- į 
rios limpančios ligos ir kito
kios nelaimės pranašauja kai- 
kuriose valstijose badų ir 
vargus. Bet kas daugiaus nu
kentės, jeigu ne vaikui. Sunku 
bus išlikti daugeliui ant sųly- 
gų, kuriomis turės viskas, šių 
žiemų tvarkytis. Suaugesniems 
kur kas bus lengviaus perkęs- 
ti, bet tie nelaimingieji vai
kai, kas Ims su jais. Likimas 
jų priguli vien tik nuo svetim
šalių atsiliepimo.

Dvi žiemi atgal Amerikos 
aukomis tapo išgelbėta net šeši 
milijonai vaikų. Užpernai prie
žiūra ir reikalas pagelbos bu
vo kur kas mažesnis, bet pra
eitais astuoniais mėnesiais vi
durinėje, o ypatingai rytinėje, 
Europoje reikalus kur kas pa
didėjo. Viskas priguli nuo 
Amerikos gyventojų, ar 500,- 
000 nelaimingųjų kūdikių, ku
rie randasi įvairiose Amerikos 
užlaikomose prieglaudose, bus 
aprūpinti, . - priseis jiems 
bado ir maro priežastim žūti.

Šios gyvuojančios, Amerikos 
užlaikomos. įstaigos veikia 
kuoplačiausia, neskiriant nei 
tautystes, nei tikėjimo. Jos 
šelpia ir prižiūri visus išvien.

Amerikos gyventojai praei
tyje neatsisakė ir liuosnoriai 
šelpė, užlaikė tokias miela- 
širdystės įstaigas, Europoje, 
kaip tai: American Relief Ad- 
ministration, American Red 
Cross, American Eriends Ser 
vice Committec, Jewisli Joint 
Distribution Committee, Kede
ni I Council of Cliurches of 
( brist iri America, Kniglits of 
Columbus, Y. M. C. A., ir Y. 
VV. C. A. Todėl tikimasi ir 
laukiama, kad ir šiame tai]) 
reikalingame atsišaukime pri- 
jaus prielhnkiai atsilieps.

Europein American gurgiu
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. Petratis ir 8. L. Fablonaa

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt. 

NOTARIJ ŪSAS
Kcal Estatc, Paskolos, Insurinai 

Ir U.
809 W. 35tl» St., Kump. Halstcd SU 

Tek: Boulevard <11 
Vai.: 9 iki 6 kasdieną.

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki 3 po pietų.

2 2X5*3Tel. Canal
i DR. C
•į LIETUVIS DENTISTAS &
3Į22OI Wcst 22-n«l & So. Leavitt StA 
cį Cliicago jo
•jValandos: 9:30 A. M. to 12 N.# 
s? 1:00 P. M. to 8:00 P. M. £į

6222 *
K. CHERRYS

Tel. Tards #668 Drover 8448 

Dr. V. A. SZYMKEVICZ 
Lietuvis Gydytojas, ttlfurg*! Ir 

Akuficras.
3203 S. Halstcd St, Chicago.

Valandos: 10—12 Ifi ryto 1—> ir 
<—8 vakar- Ned. 10—13 ii ryto.

■
Dr. E.Z. Z1PPERMAN S

LIETUVIŠKAS DENTISTAS | 
1401 So. Halstcd Street |

—Vai. Panedėlij, Utarn. irKetvergeJ 
■9:30 iki 8:80 vak. ■
■Scredoj ir Subatoj 9:30 Iki 6 vak. g I Mos geriausia taisome dantis ” 
ųpėt. ir Nedėlioj nuo 9:30 iki 1-niai" 
guž prieinamleusia kaina. |

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. VezellSs
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak? 
Seredomls nuo 4 lig 8 vakare 
4712 80. ASHLAND AVKNUN 

arti 47-toa Gatvės

SS'
Tel. Itandolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisai; vidumiestyj 
ASSOCIATION BLDG.

1» So. I^a Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

Panedėllals iki 8 vakare 
Ncdėliomis ofisas uždarytas

l’hone Seeley 7439
DR. I. M. FEINBERG

Gydo »pccijali*i visokias vyrų Ir 
moterų lytiškas Ilgas 

2401 MadLson Str., kampas Wcs- Į
tern Avė., Uhlcago 

Vulandon: 2—4 po plet 7—9 vak.

r

(GAVĖNIA)
tiškai pasirodyti, t. y. prisiža-. štai ir gavėnia mumis ateina
dėti ir nedavus žinios nei pa
siaiškinimo visai neatvažiuoti. 

(Pabaiga bus).
Vienas iš rengėjų.

ATSIBARSIMAS Į AMERI
KOS GYVENTOJUS.

(Prisiųsta Ifi Am. Kaud. Kryžiaus)

Ti-ys ir pusė milijonų vaikų 
rytinėje ir vidurinėje Europoje 
turi tik vienų įkąru lakinai 
ir iki ateinančių metų užde
ngimo. Tas įkąrąs yra atjau
timas ir pagelba nuo Amerikon 
gyventojų. Nuo buvusio karo
didžiuma Europos vaikų buvot Ka

Nekurie (žmones maistu ])er- 
maina

Sabalu, Sereda o ir Pėdnyčia 
Praleisk be mėsos pabandyk

tyčia
Ir gnspadine ten bus pagyrta 
Kad ir be mėsos gardžių iš

virta
Pirkę ruginiu iš musų miltu 
1‘rikepkil gaidžiu bandeliu 

šiltu
Gi, kai]) tai gardu rupi duo- 

inele
Net kvepia čvstu rugiu duo

nelė
Vaikučiai prašo savo mame

les
neaplenki u ir jų daleles

Canal SB7

DR, P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytoju Ir 

Chirurgu 
IMI 80. Halsted Street

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 1 Iki < 
po plet. t Iki 9 vakare.

■ DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ

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

VALENTINE DKF.SŠ 
COIA.EGES

{8205 S. Halsted. 2407 W. Madisou,| 
1850 N. U’clls St.

137 Mok i k los Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, l’uttcroų Klrpl-J 

kino. Denlgnlng bizniui Ir numania.t 
^Vietos iluodaiuoa dykai, Diplomai.] 
[MokslnH lengvais atinokėjlmuls. ] 
jKlesos tlicnomlB Ir vakarais, l’a-t
reikalaukit koygėlAs

Tol. Heeloy 1643
SAKA PATEK, pirmininkė.<

draugijai, kuri, neatsisakyda
ma nuo jokio veikimo, neuž- yra labui 

•iiiifs’,'. h (Gynei, dlMniimld- J i* nurodinėjo, kaip y

I

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

Per Spalio mėnesį Lietuvoje išmokėjo du mili
jonų keturis šimtus penkiasdešimtis tūkstančių, 
devynis šimtus keturioliką auksinų atsiųstų per 
mus iš Amerikos. Lapkričio mėnesį iš Amerikos 
pasiuntė per mus į Lietuvę tris milijonus septynis 
šimtus septynias dešimts aštuonis tūkstančius, de- 
vyniasdešimts penkius šimtus.

KODĖL?
Dėlto, kad Lithuanian Sales Corporation (Lie

tuvių Prekybos Bendrovė):

1. Teisingai patarnauja. Siunčia pagal dienos 
kursų imdama tik mažų dalį už savo darbų.

2. Greitai pasiunčia. Pinigų paduotų persiunti
mui neužlaiko, bet tuojaus perlaidų išduoda 
kurių pats siuntėjas pasiunčia Lietuvon.

3. Greitai išmoka. Turi savo skyrius Kaune, 
Vilniuje, Panevėžyje, Skuode, Mažeikiuose, 
Liepojuje ir Vabalninkuose ir tiems kurie 
negali ateiti patįs atsiimti pinigų, tai pa
siunčia paštu iš Kauno.

4. Saugiai siunčia. Dar nėra nei vienas skati
kas prapuolęs siunčiant per mus.

AR NE LAIKAS
Ir Tamstai siųsti savo giminėms Lietuvoje pini

gų ant pavasario? Ar ne laikas pradėti siųsti per 
įstaigą, kuri yra suvirš dviejų tūkstančių Lietuvių 
nuosavybė?

Rašyk šiandien ir reikalauk kad mes prisiųstu- 
me savo kursą, tada sulygink su kitais.

Visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

Lithuanian Sa'es Corp.
414 West Broadvvay,

Boston 27, Mass.

Arba į musų skyrius:
CHICAGOJE, 3249 South Halsted Street,

W1LKES-BARRE, 300 Savoj Theatre Bldg.

Baltijos-AmerikosLinija
TIESIAI BE PERSEDIMU Ifi NEW YORKA I 

HAMBURGĄ Kaina 3 klesos $1251 Karės ^ks 
LIEPOJŲ ” “ “ $145 J $5.00

“POLONIA” išplauks Vasario 15 d.
“LITUANIA” išplauks Kovo 4 d.

K. KEMPE, General Wcstem Passcngcr Agcnt 
120 Nortli I-a Šalie St., Chicago, Illinois.

Arb.i kreipkltes prie muši) ngentu .Jūsų mieste.

prižiūrėti ir uprupinti Ameri
kos nuiitinimo stotyse, arba 
viešosios sveikatos įstaigose. 
Žinoma, tokiam daugeliui prie
žiūrų ir uuiiatus nebuvo kuo- 
nogeriausi, bei vistiek išgel
bėjo juos nuo bado ir ligų.

Kasdieninis šiltus užkundis, 
kaiiiUojaiiUs tik amerikoniškų 
penkj,pkų kasdienę išgelbėjo 
tūkstančius gyva ėių.

Kini rupios duonos kas diena 
kėpių

Ant riekės storai medaus už
teptų.
Gysta meilu ir tikini čystu 

ruginiu miltų siunčia j visas 
Yulstijas lik pareikalaukite o 
Įirisiųsiiu ir jum. Adresuokit:

M. WALENCIUS.
119 Washington St.

Hart Michigan.

15 Ncw Ynrko be Jokių mainymu tiesiai |

BREMEN įr DANZIG
S. S. NEW ROCHELLE Išplauks Vasario 10 d.

S. S. SCSQUEHANNA Išplauks Vas. 19 ir Baland. 6
Atsifiiinkit pas H. t'lausseniiis & General. PnsaŽieriniai Agentai I 

100 N. ias baile St.. Uliieugo. III. Tel. Franklin 4180
Ari,a kreipkitės pilė mus lukullo agento.

PLATINKITE “DRAUGĄ.”



,'T ■

DRAUS

r

£2.

PRANEŠIMAS IŠ ROSELAND, ILLINOIS! 

Rytoj vak., t.y. Vasario S
STRUMILŲ SVETAINĖJE

1071 a gatve ir Indiana Avė.

ia>as'
•X

Penktadienis, Vasaris, 4, 1921 ,1

DIDELIS KONCERTAS IR ŠOKIAU
Ir MERGINŲ KONTESTAS gražiausios merginos gaus Dideles Dovanas

------------------ Rengia----------------
Visų Šventų Parapijos Naujieje KOMITETAI Parapijos labui.

Pradžia 7 vai. vakare. įžanga 35c. 50c. ir 75c.

Kviečia visus širdingai. KOMITETAI.

■■■■■■■■■■(■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

■ ■
■ ■ ■
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CHICAGOJE.
KRIZIS PRAĖJO — SAKO, PELNĖ 90 DIENŲ ATOSTO-

EKSPERTAS. GŲ.

Palengva taisosi visi reikalai.

Praėjo visas pavojus finan 
.sinės pasiauhos ir Įvairiu ve
damų reikalų sužlugimo, anot 
Maldingo, federalės alsargos 
tarybos governoro, kurs va
kar atvyko Cliieagon ir vaka
re kalbėjo American Institu
te of Banking dvidešimtąnnr 
metiniame pokyly.

Jis sakė, jog pokarinio at
sigaivinimo procesas, per kari 
Šiandie šalis slenka, nėra Vie
nos musų šalies paliestas. Tas 
procesas tampriai surištas su 
visu pasaulin. Bet Ainerika 
to proceso pavojingiausią vir
šun? jau praėjo. Taigi jau 
prasilenkė ir su pavojumi.
“Išmėginimo laikotarpis lai-

nuo

darbiriin- 
Sitie nu.«-

Camp Dix, N. J.. Vas. 
čia kaieįvių stovykloje 
geležinio 90 pėdų augščio 
stiebo nusmuko špnlė, su ka
liąja užtraukiama ir nulei
džiama vėliava.

Pašaukti civiliai 
kai intaisyti špulę
prendė ardyti konkretinį stie
bo pamatą, nuleisti stiebą ir 
pridrntinti špulę.

Tuo metu pasisuko kareivis 
James (’unnigliam. ''Patyręs 
kame reikalas, pasiėmė- špulę 
ir, nusluogęs lig stiebo viršū
nės, pataisė kaip reikiant.

Stovyklos komendantas už 
tai kareivi paliuosavo 90 dienų 
atostogoms.

nungai praėjo, sakė jis Al
sargus liaukos yra didžiai pa- 

, sigerinnsiame padėjime. Abel- 
nos banku atsargos šiandie jau
pasiekusios 49 nuoš., palygi
nus su 441/-; nuoš. pirm vie
nodų metų. Cliieagoje atsar

k-- gos yra 50 nuoš. Cbieagos t bankos atsakomos visoms
šiandie galimosioms sąlygoms. 
Tai finansinė fiilliralt'aro uola 
šitame distrikte šalies atsigai
vinimo melu.’’

Tolinus governoras llanling 
sakė, wad šaly visi reikalai pa 
lengva atsigaivina. Su pava
sariu ateisiančios kitokios sa-t
lygos.

Tokiais nepaprastais laikars 
industrija neatšaukiamai tu
rėjo susiaurėti. Kai-kurios 
dirbtuvės uždarytos. Kitose 
išdalies dirbama. Atsirado dau 
gyliė liednrbiaiijnnčių. Bet tas 
viskas yra tik laikinai. Netoli 
tas laikas, kuomet išnanjo vi 
nnr atsinaujins darbai.

Cliieagos miesto tarvbosT fi
nansų komitetas apskaitė, 
kad šįmet miestas turėsiąs 
išlaidų 544,452,785.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

IŠ T0WN OF LAKE.

surinkta tiek visokių daigių, 
kad galima buvo bazaras tęs
ti per kokius dešimts vaka
rų. Neturint svetainės, visi 
• faigtai stengtasi išleisti, išė
mus keletą, kurių negalima 
laivo pusdykiai atiduoti. Ir 
tie daigtai buvo paaukoti duo- 
snių brightonparkieeių, bet 
verti gerų pinigų, už tat ir li
ko neišleisti.

Teko girdėti, kad tame L. S. 
S kp. bazare labai pasidarba
vo Nek. Pras. Š. P. M. Mote
rų ir Merginų draugija, už ką 
joms lai būva širdingas ačiū.

Jau dvi savaiti sueina nuo 
to bazaro, bet laikraščiuose 
nieko apie jį nebuvo matyti. 
Ar tik negalvoja 8 kuopa ko
kio nors šposo. Teko patirti, 
kad 8 Lab. kp. rengiasi prie, 
sudarymo $1,000. Tokiu budu 
parodys, ką ji gali nuvęikti. 
Žiūrėsime, ar pavyks jai tylo
mis pralenkti kitas senesnes ir 
didesnes kuopas. Vienas kuo
pos narys man pasakojo, kad 
šiame pusmetyje Lab. Sąj. 8 
k p. Centre turi pirmoje vie
toje atsistoti. Matyt ji prie to 
ir eina. Aš nei kiek neabejoju, 
kad ji gali tai padaryti,nes tu
ri daug veiklių narių. Visiems 
išvieno dirbant, viską galima 
atsiekti.

Brightonparkietis.

jų metų sukaktuves nuo pas
kelbimo Lietuvos nepriklauso
mybės.

Kviečiame visų draugijų 
valdybas ir pavienius asmenis 
į tą svarbų susirinkimą. Kvie
čiame visus be pažinių skirtu
mo. Kam rupi Lietuvos laisvi* 
ir jos laimė, susirinkite Va
sario 4 dieną, 7 vai. vak., baž
nytinėj svetainėj (44 ir So. 
Fairfield Avė.)

L. L. Pask. stotis valdyba: = 
J. Pudžiuvelis, pirm.,
E. Statkienė, rast.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮĮ

Didelis Balius!!
Bengiamas

L. VYČIŲ CHICAGOS APSK. 
KUOPŲ DOMEI.

Sekmadienyje, Vas. 6, 1921, „šv. 
Jurgio par. svet. įvyks L. Vyčių 
Ch. 2\.pNk. susirinkimas 3 vai. po 
pietų. ’ Valdyftn.

IŠ BRICHTON PARKO.
Tautos Fondo 60 skyriaus ir R. 

K. Rėmėjų draugijos skvr. mėne
sinis susirinkimas įvyks sekimui. 
Vasario C d., 1 vai. po pietų, pa
rapijos svetainėj (prie 44 ir So. 
Fuirfield Avė.).
Kadangi turim aptarti daug nau

jų ir svarbių reikalų, tai-gi visi 
nariai privalo būtinai atsilankyti.

Valdyba.

VIENAS PIKTADARIS NU- 
ŠAUTAS IR POLICMONAS 

PAŽEISTAS.

Policmonii Badilalz ir P,(gi
nais arti Max\vell policijos 
nuovados susidūrė su dviem 
infarianiais plėšikais. Susista
bdė pus vieną jų ai rado re
volverį r abudu vedė nuova
dom

Bevedant vienas intariamas 
plėšikas užpuolė polieiiioną 
Belirens. Polieinona? Baddatz 
paleido savo plėšiką ir puolė 
si gelbėti savo draugą.

Begelbėdamas intariamą 
plėšiką nušovė ir poliemonui 
Belirens pažeidė pelį. Tuo tar
pu kitas plėšikas pabėgo.
,Nušuutas plėšikas din 

deni i f i k uotas.

Kaip kitose kolonijose visi 
rengiasi prie 16 Vasario, Lie
tuvos Nepriklausomybės Šven
tės, taip nelieka užpakaly nei 
tovnoflakiečiui. Kadangi Ši 
kolonija yra viena iš veikliau j 
siu, danginusia pasidnrbavu-; 
siu Lietuvos labui ir daugiau
sia sudėjusi aukų gynimui jos 
laisvės, tat IG Ynsurio, Nepri
klausomybės šventę, rengiasi 
koiškil iii i ilgia usia paminėti.
Inu turi paėmę p. Elijo svetai
nę, prie \V. 46 ir VYooil g-vių 
it rengia vakarą su programa, 
kurią sudarys kalbos gerinu
sių kalbėtojų, dainos ir kitokie 
pa marginimai.

Kiekvieno Lietuvio pareiga 
yra atsilankyti tan vakaran 
ir pasitarti apie Lietuvą ir jos 
sostinės Vilniaus likimą.

Mnsų broliai tėvynėje nepa
dėjo ginklo ir nusilenkia prieš 
grobikus lankus. Tat ir mes, 
amerikiečiai, noliaukiru davę 
jiems moralės ir mateli jalės 
paramos. Tą dieną, vietoj eiti 
į menkos vertės “šiovus”, da
lyvauki me Lietuvos nepriklau
somybės paminėjime.

Pranas Puleikis.

LIETUVIAI, PASISAUGO 
KITĘ.

Po Clearingą, apie 63 gatvę, 
kur gyvena apie 50 Lietuvių 
šeimynų vaikščiojo žmogus, 
pasivadinęs kunigu, sakėsi e- 
-ąs iš Šv. Juozapo parapijos 
ir renkąs aukas dėlei našlai
čių. Jis nėra mums pažįsta
ma-. Musų kolonijoj galėjo su
rinkti apie kokį $l(X).00. Jis 
vienur sakėsi esąs iš Nori h Si- 
des, kitur iš So. (’bieagos. Jis 
nėra teisingas. Vaikščiodamas 
lalino paveikslėlius.

Aukotojas.

IŠ T0WN OF LAKE.
L. R. K. Federacijos 7 skyriaus 

mėnesinis susirinkimas įvyks Va
sario 6 d., š. jn., bnž. svet.. 4.00 
vai. po pietų.

Draugijos, priklausančios prie 
Federacijos, būtinai atsiųskit sa
vo atstovus, nes yra svarstymui 
labai daug svarbių reikalų. Rei
kės išrinkti komitetas.

Atstovai prašomi nesiveluoti ir 
skaitlingai susirinkti. Valdyba.

IŠ BRIGHTON PARKO.

PAVOGTA 7 AUTOMOBI 
LIAI.

Praeitą parą Chieagoje pa

Sausio 15 ir 16 d. parapijinės 
mokyklos viename kambaryje 
Labdaringosios Sąjungos 8 

i kuopa buvo įrengus bazarą. Iš 
ii,.jj kalno jau buvo matoma, kad 

■ bazaras pavyks, nes visi Brigji 
ton Parko labdariai smarkiai 
ėmėsi darbo. Ir nei kiek neap- 
sinkia, nes jier du vakaru pel
nyta iitftoli $400.00, Atmokėjus 
išlaidas $44.82, gryno pelno

PRANEŠIMAI,
IŠ NORTH SIDES.

Lietuvių Giesmininkų Dra
matiška draugija, po Šv. Ceci
lijos globa, laikytame susirin
kime nutarė surengti šeimini- 
nį vakarą su programa ir šo
kiais šeštadieny. Vasario 5 d., 
1921 m„ 7:30 vakare. Sykiu 
ruošiamas ir pagerbimas na
rių, kurie būdami nariais per 
dešimts metų, nej sykį nesirgo. 
Tiems nariams bus suteiktos 
dovanos—kiekvienam po auk
so žiedą, Tai-gi kviečiami visi 
nariai susirinkti. Podraug 
kviečiama vakaran ir Nortb 
Sides Lietuvių visuomenė. Pa 
sigerėję programa, paskui ga
lėsime linksmai pašokti, pn- 
ža ist i. Ištikimas • Draugas.

SVARBUS BRIGHTONPAR 
RIEČIAMS PRANEŠI

, MAS.

| DRAUGYSTES ŠVENTOS ONOS

| Subatoj, VAsario-Feb. 5, 1921
| Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje \ 32* Place ir Auburn Avenue
| Pradžia 6 vai. vakare Įžanga 35c. Ypatai.

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

Kviečia visus , - KOMITETAS.
iiiiiiiimiiiimtiiiiiiiiiiimmiiiimiiiiiiiiiiiimiiimiiiimimmiiimimiiiiiiimiiiiiiimiimiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiimiiiimiimmiiiiiii

DIDELIS BALIUS’!
Nekalto Prasidėjimo Mot. ir Mergaičių Dr-stė iš Brighton Parko rengia iškilmingą va- ) 

karą su programų

. Nedčlioj, Vasario-Feb. 6 d., 1921 m.
Nekalto Prasid. Par. Bažnytinėje Svetainėje prie 4400 ir South Fairfield Avenue 

Programa išpildis L. \’. 36 kp. bus sulošta‘.‘Am. Dovanos Lietuvoje”. Kom. 5 aktų.

Pradžia 7 vai. vakare. Visas pelnas eis parapijos naudai.

Mes broliai ir sesutės visi esate Širdingai kviečiami atsilankyti į šį musų puikų 
vakarą, o mes moteris ir nunginos rūpinsimės tnmistos visus užganėdinti ir užtikrina
me, kad atsilankę nebusite apvilti. Visus ir visas širdingai kviečialne RENGĖJOS.

lĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiaL

13tas Metinis Maskaradinis Balius! Į
Į Skiria $200.00 Dovanų f
= ---------------- Rengiamas---------------- - =
| DRAUGYSTĖ PALAIMINTAS LIETUVOS |
| ŠUBATOS VAKARE, VASARIO 5, 1921 j
i PULASKO SVETAINĖJ 1711 — 15 South Ashland Avė. |
| Pradžia 7 vai. vakare Įžanga 50 ccstu Yp. su Drabužių padėjimų f

Reikalingi pardavėjai prityrimas 
nereikalingos geras ftelnas — darbas 
tavo apielinkėj — mostls "Alberta” 
pagelbsti' nuo Šalčio, kataro, galvos 
skaudėjimo rumatiznio ir t. t. Atsi
šaukite ar rąžykite: •'ALBERTA”, 
5051 So. Ashland Avė. Chicugo, Iii.

Paieškai! Stanislavo Bacevičiaus pa
ėjo 15 Gadunavo parnp. Telšių Apekr.

metai atgal gyveno W. Fiillmune 
turėjo bučerne, paskiau gyveno Mil- 
ivntikee, Wl#c., dabar 'nežinau kur Jis 
išvažiavo, turtų labui svarbų reikalų 
Jeigu kas žinotumėt ar Jis pats ma-
loųėklte atsiAauky Aiuo adresų:

D. SLĖNIS
330® S. l'nlon Avė. Clilcsgo.

Paleškan savo draugo Petro Tu
rausko, Jis pirma gyveno Rockford. 
III., o dabar nežinau kur jis yra. nš 
važiuodamas j Lietuva norėčiau Ju, 
juoin susižinoti. Jis pats arba kas 
apie J| žinote meldžiu man pranešti 
ant sekančio adreso:

JUOZAS PVPT-feSIR 
2754 W. 43 SI. Cbhngn, III.

ANT l’AlilIAVIMd.

Bevelk naujas 6 fintų mūrinis na
mas. ‘'sLeuniheat. aunpnrlnrs’’ randasi 
ant Onrfleld Boulevard arti Ashland 
Avė. Bandos neš po Gegužio i-inal 
>480.00 J mėnesi. Hpeclale kaina >30.- 
000.00. Atsišaukite:

PETKZII.EK BBOS. 
1*47 W. 47 Blreet

\ •

= Dovanas bus duotos tiems kurie bus prašmatniausią pasirėdė. =
| Kviečia Visus KOMITETAS. |
rmiimimiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiimimimmiiiiiimmiimiimmiNiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiimiiHimiiiiiiiiiiifiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiHnfi
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Dr. M. Stupnickij
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards *082

Valandos: — 8 iki 11 IS ryto:
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio- 
uiis nuo 6 Iki 8 vai. vakare.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas Dkln^tyl:

29 South La Baile Street 
Kambarls 194 

Telefonas: Central #8®a

! Vakarais, 812 W. 33rd St I
g Telefonas: Yards «*• j

K«

vogta 7 automobiliui, šiuo liko $322.911. Ar gi ne smagu į L. L. Paskolos stoties komi- 
kartu vagiliams teko ir soči girdeli tokius naujienas? Irjtetns šaukia masinį. Lietuvių 
jalistų laikraščio ” Naujienų” '<ur K' nepelnys tiek, kad df- j susi rinkimą apsvarstymui,kaip 
“fortlukas.” lėliu labdarių pasidarbavimu I apvaikščioti Vasario 16 d., tri-

GERA PROGA. 
Pasinaudokite.

Pnrslduosiu savo visą bltn|, krautuvę 
Ir spaustuvę, talppogl stubos daiktus. 
Geras biznis, geroj vietoj, apgyvento.l 
Lietuvių, Ix>nkų ir Anglų, su kuriais 
yra daromas biznis Ir Išdirbtas por 20 
metų. Priežastis mano pardavimo, pa
ti mirė Ir aš turiu išvažiuoti | Lletu- 
vgvg užimti ūkę. Kas nori. turėti ge
rą bizni Ir dar prie to Išmokinsiu 
drukorlško darbo, keltai Išvažiuosiu.

Kas nori Ir žino, kas tai yra biznis, 
ateikite arba atsišaukite sekunčtu 
antrašu: , «...

T. P. KRISAMAPSKAN 
137 So. Maln St Shcnandoali, Pa.

. S. D. LACHAWICZ
LIKTI VYH GRABOIUU8 

Pstarr.auju lalUntuvtss koplslausla. Ral 
kals mrlUŽIn atsltauktl, o mano <tarbn| 
busite utganėrilntl.
2814 W. 2Srd PI. ChlcoM, (ll.l

Tel. donai 21t®

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii
R<*a. 118® ln<l«'pou<len< c III vii. 

Ti-li-fonns Votį lluri-n 2®l

DR. A. A. ROTH,
Itiisns ftyilytojos rl (lilrurgss 
Hperljalistna Moteriškų, Vyriškų

Valkų Ir visų chroniškų Ilgų 
VALANJiOS: 10—11 ryto 9—S po

pietų, 7—M vak. Neilėlloiiils 10—12 d. 
Ofisas 3354 So. Hiilsleil Kt., Clilciigo

Telefonas Brorer 9093 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

j, j—a*. 3...

Šeimyniškas Vakaras!
------------- Rengiamas-------------

DRAUGUOS ŠV. KAZIMIERO

Nedčlioj, Vasario-Feb. 6, 1921
šv. Mykolo Parap. Svet. 1644 Wabansia Avenue

f*iadžia 4 vai. po pietų (tuojaus po mišpani) 
įžanga 25c. Ypatai

Nuoširdžiai kviečiamo visus atsilankyti, bus visokių 
žaislų, dainų, prakalbų, o lamas atvažiuoja iš j>at Lietu
vos. Tni-gi nei vienas nepraleiskite šios progos.

Visus nuoširdžiai kviečia KOMISIJA.

EXTRA! Palikta musų sankrovoj. EXTRA!
štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rų- 

šles GVABANTITOTA VICTROLA vertės Iki >2S«.00 
tik už >35.00, priedų veltui 12 rekordų. 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATĄ. .šios NAUJOS PUIKIOS 
VICTKOLOH palikta musų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nuhankrutljo. Kiek
viena MAŠINA turi DEAIMTH METŲ DIRBTUVES 
OVARANCIJOS. Kam tai pirkti Iš antrų rankų 
malina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ. NAUJĄ GVA- 
ltANTUOTĄ VICTROLĄ vertės Iki >250.09, tik už 
>35 00 su rckurdals Ir adatoms VELTUI Iš musų 
SANKROV08.

Pilnai užtikriname ta m Ist a, kad nėra kitos krau
tuvės net sankrovos lygios musų sankrovai palygi
nant ntipiglnltnu.

Mes žinome, kad apsimokės tam 1 s tai atvažiuo
ti. nepaisont kur gyvenat. Taipgi mes turima kelo- 
tų nugštos rųšies TIKROS ODOS IR VELOURO 
SEKLYČIOMS SETU. kuriuos parduosime už pir
mų paaiulymų. Mums reikia vietos.

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste Ir 
priemiesčiuose. Taipgi Išsiunčiame C. O. D. LIBER
TY BOND8AI PRIIMAMI.

Atdara kas dienų Iki # vai. vok. Nedėldlenlals nuo 10 ryto Iki 4 p. p.

NATIONAL STORAGE C0.
Viršiausia sankrova Ir pardavimo kambarls 

21123 No. /Vilianti Avė., Kampos 21-os Gatvės.

Sankrovos 
Kaina tik

✓

I




