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Airija Pergyvena Nepaprastai
Baisius Laikus/

Lygus Jie Bolševikizmui -- Sako 
Kardinolas Logue

BAISUS LAIKAI PALIETĘ 
AIRIJĄ.

Valdžia Airijoje yra lygi bol
ševikinei.

Belfast, Airija, Vns. S. — 
Šį sekmadienį visose kataliku 
bažnyčiose buvo skaitomi ga- 
nytojiniai vyskupų laiškai, 
pritaikinti Gavėniai. Taippat 
buvo skaitomas ir Airijos pri
mato. kardinolp Logue, laiškas 
Visuose laiškuose paliestas 
baisus šiandieninis Airijos pa
dėjimas.

Kardinolas Logue laiške pa
reiškia, kad jam nekuomet ne- 
prisiėje prie tokių baisių ša
lyje aplinkybių rašyti į ti
kinčiuosius laišką.

Sako, šiandie Airijon sugry- 
žusi tokia valdžia, kokia ne
buvo žinoma nuo Cromivell’o 
laikų. Airijos valdžiai šiandie 
gali būt lygi tik Turkų ir bol
ševikų valdžios.

Žmonių gyvybė netekusi rei
kiamojo pagerbimo. Dievo na
mai išniekinami. Einantieji 
žmonės iš bažnyčių sulaikomi 
ir krečiami, nors pas juos at
randama tik vienos maldakny
gės ir rožančiai.

Intariami žmonės naktimis 
namuose užpuldinėjami ir na
miškių akyse žudomi. Suim
tieji nugalabinami armijos au 
tomobiliuose su pasiteisinimu, 
buk jie mėginę pabėgti, nors 
apie pabėgimą negali būt. kal
bos.

Kardinolas pasmerkia pasa- 
lingą užpuldinėjimą policijos 
ir kareiviui- Ib-t pasmerkia 
tos pačios policijos ir karei* 
vių visur platinamą ir palai
komą terorą, pačios valdžios 
pagiežą.

ANGLAI SUIMA Iš BAŽNY 
ČIŲ IŠĖJUSIUS ŽMONES.

Išniekina ir grūmoja jiems 
kerštu. i

Queenstown, Airija, Vas. 8. 
— Praeitą sekmadienį iš ka
tedros ir kitų bažnyčių po pa
maldų išėjusius žmones polici
ja apsupo. Išskyrė visus vy
riškus nuo IG ligi 40 metų ir 
nusivarė į kareivines, šalimais 
miesto.

Tenai jie buvo paskirstyti 
j grujies, po šešis kiekvieno
je, surašyti ir kiekvienai gru
pei duotas numeris ir data. 
Pagaliau pagrūmota kiekvie
nai atsakomybe, jei šitame 
mieste ir apylinkėse pasitai
kytų užpuolimai policijos ar
ba kareiviu. Kiekviena grupė 
paskirtą sau <fieną turi pris
tatyti valdžiai visų galimų in
formacijų, jei pasitaikytu 
bent kokie įvykiai. Kitaip 
tos grupės turėsiančios atsa
kyti.

ORAS. Šiandie lietus, ar 
sniegas -. rytoj nepastovus oras.,

ANGLIJOS PREMJERAS 
STUDIJUOJĄS AIRIJOS

PADĖTĮ.

Būtinai norima įgyvendinti 
savyvaldą.

Dublinas. Vas. 8. — Čia pa- 
sklvdnsios indomios žinios. 
Kalbama, kad Anglijos vy
riausybė išnaujo darbuojasi 
neraminti pietinę Airijos da
lį ir įvesti čia pageidaujamą 
taiką. Sakoma, reikia laukti 
svarbių įvykių, kuomet susi
rinks parlamentas.

Vlsterio provincijoje, šiauri
nėje Airijos dalyje, Airiai pro
testantai ir kiti, kurie prieši
nasi Airijos nepriklausomy
bei, jau rimtai galvoja apie 
savyvaldinį parlamentą. Tan 
parlamentnn jau parinkti at
stovai.

Tuo tarpu visa pietinė
rijos didis maudosi kraujuose 
kovojant už šalies nepriklau
somybę. Anglijai norisi tą da
lį nuraminti ir įgyvendinti 
parlamento pravestą savyval
dą. Bet Airių tauta (keturios 
penktosios dalys tautos) jau 
senai apsisprendusi. Ne savy- 
vablos, bet pilnos nepriklau
są mybės reikalauja. Savo ke
liu, Anglija daug kartų yra 
pasakiusi, kad Airija negali 
gauti nepriklausomybės. 

Anglijos pažadėjimai.

Šiuo kartu norima kitaip 
prieiti prie nusistačiusius Ai
rių tautos. Anglijos premje
ras, anot žinių, studijuojąs 
naujus pienus.

Tais pienais esąs tas, kad su 
šiaurinės Airijos pagelba bus 
mėginama perkalbėti {lietinės 
Airijos vadus sinn-feinerids, 
kad jie pfisiintų siųlomą au
tonomiją.

Vž tai Anglija sinn-feine- 
liams, kaip sakoma, siųlanti 
daug malonių. Žadanti pas
kelbti abelnąją Airijai amnes
tiją. Žadanti paliuosuoti visus 
suimtus Airijos savanorius ka
reivius. '

Tuo tikslu, anot žinių, An
glijos premjeras vedąs tary
bas su Sir Eihvitrd (’nrson, 
IJlsterio (šiaurinės Airijos) 
atstovų Anglijos parlamente 
lyderiu.

Siiui feineriai tyli.
Kuomet čia apie tai plačiai 

kalbama, iš sinn-feinerių pusės 
neturima jokių žinių. Pirm 
visko via žinoma, kad sinn-fei- 
nerini nesutiks su tais paža
dėjimais. Žinovai tvirtina, kad 
jei Anglija be jokių tarpinin
kavimų, tik tiesioginiai ir for
malini kreiptųsi į sitin-feine- 
rius, tuomet, rasi, ir butų ko
kios nors naudos. Kitaip’nie
ko geru negalima sulaukti.
•

Nauja Anglų metodą.
Angį ijos militarinė valdžia 

kai-kuriuose Airijos miestoo-

ARKIVYSKUPAS HAYES
PAS ŠVENTĄJĮ TĖVĄ.
Rymas, Vas. 8. — Šį sekma

dienį pas Šventąjį Tėvą buvo 
priimtas New Yorko Arkivys
kupas Hayes. Audijeneija tę
sėsi valandą.

Prie šitos,progos ir vėl pa
skleista žinių apie naujus A- 
merikai kardinolus. Visuomet 
minimu Philadelphijos ir Chi- 
eagos Arkivyskupu.

RADIKALAI MĖTO BOM
BAS MEKSIKOJE.

Apgriautas Arkivyskupo rū
mų prLešakis.

Mexico City, Vas. S. — Pas
taraisiais laikais čia ėmė šėl
ti radikaliai gaivalai. Kerštui 
jie pavartoja bombas. Čia 

Į daugel vietose pametamos 
1 bombos.

Aną naktį buvo padėta bom 
ba palei vieną amerikonišką 
jubilierino įstaigą ir palei Ar
kivyskupo .Jose Morą dėl Rio 
rumus. Plyšusi bomba apgrio
vė rūmų priešakį.

Radikalai keršija Arkivys- 
i kapui už jo griežtą atsineši- 
mą prieš juos. ,

LENKIJOS PREZIDENTAS 
TURI BŪT KATALIKAS.

Vars ava, Vas. 8. — Lenkų 
seimas galutinai patvirtino ša 
lies konstitucijos posmus, pa
gal kurių renkamas Lenkijos 
respublikos prezidentas.
Anot konstitucijos, prezidjtn- 

tas turi būt katalikas, ne jau
nesnis 40 metų ir renkamas 
septyneriems metams.

25 ŽUVO ANT GELE2INKE 
LIO,

Vienna, Vns. 8. — Arti Fe- 
lixdorf ekspresinis traukinis 
Tarvis-Vienna susidaužė su 
prekiniu traukiniu. 25 žmonės 
užmušta ir apie 40 sužeista.

NAUJAS PREMJERAS 
GRAIKIJOJE.

Londonas, Vas. 8. — Grai
kijos premjeras Rliallis atsis
tatydino susivaidęs už pirme
nybę su karo jninisteriu Oou- 
naris.

Karalius Konstantinas į 
premjerus pakvietė Kalogero- 
povlos. Sis tuojaus sudarė ka
binetą. Karo ministeris tas 
pat.

se yra sumaniusi pašaukti lo- 
kalėn tarnybon vyriškiui nuo 
17 ligi 45 metų. Jiems nori
ma pavesti sargybon lokales 
vietas. Jie turėtų valdžiai pra
nešti apie atliekamus sinn-fei
nerių užpuldinėjimus prieš An
glų jioliciją ir kareivius.

Išpradžitj, sakoma, ton tar
nybon busią šaukiami savano
riai.. Bet jei Airiai atsisakytų, 
tuomet busiąs paskelbtas pri
verstinas tarnybon ėmimas.

Atrodo, kad Anglų milita
rinė valdžia nepasitenkinusi 
dabartiniu kraujo praliejimu. 
Jai norisi daugiau žmonių 
kraujo.

PREZIDENTAS ATSISAKO 
MAIŠYTES GELEŽINKE

LIŲ KLAUSIMAN.
Washington. Vos. 8. — Ge

ležinkelių darbininkų unijų 
viršaičiams prezidentas AVilso- 
nas telegrama pranešė, jog jis 
atsisakąs maišyties į geležin
kelių kortlpanijų ir darbininkų 
ginčus. Tam reikalui veikia 
geležinkelių darbo taryba ir 
pastaroji riša visus nesutiki
mų klausimus. -

Kompanijų su darbininkais 
ginčai einu už tai. kad kom
panijos nbri susiaurinti dar
bininkam^ užinokesnį, kituo- 
met pripažintą naeijonalės ta
rybos. Darbininkai tam griež
tai priešinasi.

VOKIETIJA ATSAKYS 
TALKININKAMS.

Londonas, Vas. 8. — čia o- 
ficijaliai pranešta, kad Vokie
tija atsakys talkininkams Ko
vo 1 d., į jų pakvietimą pa
siųsti delegatus Londonan 
konferencijon aptarti bendrai 
atlyginimo klausimą.

Talkininkai tai konferenci
jai buvo paskyrę Kovo 28 d. 
Bet Vokietija sakosi nesuspė- 
sianti ligi to laiko surinkti 
visų reikalingų faktų.

S. V. KARO LAIVYNO MA 
NEBRAI.

Washington, Vas. 8. — Pe- 
ruvijos respublikos pakraš
čiuose prasideda Suv. Valsti
jų karo laivyno manebrai. Te
nai susidurs abudu — Atlan- 
tiko ir Pacifiko, karo laivy
nu.

APTARIAMOS MOTERŲ-. 
LYGIATEISES JAPONIJO

JE.

Tokyo, Vas. 8. — Parlamen- 
tan paduotas bilius suteikti 
Japonų moterims lygias teises 
su vyrais politikoje. Sakoma, 
bilius turėsiąs pasisekimo.

THSNGS THAT NEVER riAPFE

NEKUOMET TAIP NeKA.
Pas pinigų skolintąją.
— Kiek tamsta norėtum už tą seną laikrodį — skam-

— Tiek, kiek ai pats mokėjau — 12 dol.
— Gerai, ie pinigai. x

balą.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.
BERNE. Vas. 8. — Šveicarijos 

federalė taryba vakar atsisakė 
duoti leidimą Tautu Sąjungai 
siųsti, per Šveicariją knruomeuę 
į Vilniaus sritį, kur turi įvykti 
plebiscitus.

COPENHAOEN. Petrogra- 
do bolševikų laikrašty Pravda ra-1 
šo Leninas apie darbininkų unijų' 
kovą su bolševikų soviefais už 
pirmenybę. Leniuas pripažįsta, 
kad jei su darbininkų unijomis 
nebus susitaikinta, jos gali pra
gaišinti visa sovietų sistemą.

RYMAS. — Italijos už.rubeži , 
nių reikalų ministeris Sforza par-' 
lamente pranešė, kad talkininkai 
nusprendė sumažinti Vokiečiams j 
išlaidas, išmokamas talkininkų o-! 
kupaeijinėms armijoms Vokieti 
jos žemėse.

CHICAGO. — Praeitą naktį 
ant kampo Grand boulv. ir 43 
gat, pamesta dinamitinė bomba 
ties dešimties augštų apartamen- 
tmiu bustu. Bombos trenksmas a- 
pie 200 žmonių išvijo gatvėn. Su
draskyta dalis šaligatvio.

BLOGAME STOVY PRAN
CŪZIJOS INDUSTRIJOS.

Pigus pinigas šaliai daro pra
gaištį.

Paryžius, Vas. S. — Pasi
baigus 1920 metams Prancū
zijos industrijinė finansinė ir 
ekonominė padėtis pasirodė di
džiai abejotina. Produkcijos 
krizis užkopęs ant a ugšči a il

siojo laipsnio. Bedarbių dau
gybė ir šitų skaitlius nuolat 
didėja. Tik viename Paryžiu
je jų bus apie 100,000.* T’,

Praeitais metais Prancūzi
ja praleido begalinę daugybę 
darbininkų streikų. Tas labai 
pakenkė šaliai. Finansinis pa
dėjimas gana blogas atpigus 
pinigui. Daugelis nuomoniau- 
ja, kad šalis susilauks nepap
rasto finansinio krizio.

TAUTŲ SĄJUNGĄ IR LIE
TUVOS KLAUSIMAS.
(Pabaida iš pr. numer.).
— Ar dabar sustojo musų 

ir Lenkti konflikto rišimas, 
parvažiavus Jums iš Genevos 
ir sugryžus musų delegacijai 
iš Varšavos.

— Ne. Tautų Sąjungos ta
ryba dabar atsiuntė notą {Zi
mane musų vyriausybei, ku
rioj sakoma, kad reikės dary
ti plebiscitas musų Rytuose, 
tarp ko ir Vilniaus srity, ir 
klausia muši) vyriausybės ar 
gali laukti pritarimo tam iš 
musų pusės. Tokia nota yra 
pasiųsta ir Lenkams, prane
šant jiems drauge, kad Zeli- 
gowsk(s su savo karuomene 
turės būti iškraustytas iš Vil
niaus srities.

— Ar reikia žiūrėti į tą no
tą, kaipo j galutiną musų ir 
Lenkų ginčo išrišimą?

— Toli gražu ne! Juk dar 
mes ir Lenkai galime duoti 
atsakymus į tą notą, priimda
mi ar atmesdami jos pasiu-j
Ivmus ir išdėstvdaini savo sa- * ►
vokas ir pasiūlymus. I

— Ar jau yra Tautų Są
jungos nustatyta plebiscitui 
sienos musų Rytuose?

— Dar ne. Tautų Sąjunga 
dar siunčia dabar specijaline 
komisiją į menamąsias plebis
cito vietas ištirti dalykus vie
toj, ar galima ar negalima da
lyti plebiscitas ir patiekti sa
vo projektą, kaip ir kur ga
lima butų plebiscitas daryti. 
Tai komisijai vadovauja p. 
BeurFas.

— Taigi išeina, kad tas 
plebiscito reikalas dar nearti 
prie išrišimo?

— Taip, dar nieko galuti
no negalima pasakyti.

— Ar nemanoma Vakarų 
Europoj, kad visas tas plebi
scito reikalas gali būt, kaip 
nors netikėtai, kurios nors tre
čios jėgos, sakysim, Rusų iš
rištas?

— Vakaruose plaeiąi mano
ma, kad Rusai puls tas sritis.

— Ar Tautų Sąjunga nede
da reikšmės Rusų dalyvavi
mui musų ir Lenkų komitete 
dėl Rytų srities?

— Iš paviršiaus nededa, bet 
iš tikrųjų tai labai įdomiai pa
siklauso į kiekvieną Rusų bal
są.

— Ar biulnmi Genevoj ne
mėginot asmeniškai tarties su 
Paderevvskin ir prof. Askena- 
zy musų klausime?

— Tarp musų buvo tik’ o- 
fieijnlini snntikiai. Tarties su 
jais po visų Lenkų sutarčių ir 
pažadų laužymo nematėme 
galimu.

— Kada, jų* manote, gali 
pasibaigti plebiscito ir apskri
tai musų Rytų klausimo riši
mas?

— Sunku pasakyti. Tai pa
reis nuo daugelio aplinkybių. 
Bet tai gali tjstis labai ilgai.... 
metais....

— Jei mes neprisiimtame 
plebiscito Vilniaus srity, ko
kia atsakomybė mums gręsia, 
ar negrąsina mums Tautų Są
junga kuo ypatingu?

— Atsakomybė tik moralė. 
Leon'ns Bourgeois nekartą 
tai pabrėžė savo kalbose. Jis

sakė, kml mes — abi pusės,
•— galime visiškai atsisakyti 
nuo plebiscito.

Musų korespondentas gale 
paklausė profesoriaus su kuo 
yra rišama Pilsudskio pakvie
timas. į Paryžių. Į lai profeso
rius atsakė, kini Prancūzai tuo 
nori sustiprinti Pilsudskio pa
dėtį Lenkuose. Jie lig šiol 
daugiausiai susižinojo su en- 
dekais, bet kadangi endekai 
visą laiką kasasi po Pilsuds
kiu ir jo įtaką Lenkuose stip- ' 
riaį apgriovė, tai Prancūzai, 
matyt, nori ją pataisyti. Be to, 
dar Prancūzams reikia susi, 
tarti su Pilsudskiu akyvaiz- 
doj naujų galimybių Europos 
Rvtuose.

APDOVANOTI AMERIKOS 
RAUDONOJO KRYŽIAUS

ATSTOVAI.
Naujų‘Metų dieną Lietuvos 

Valstybės Prezidentas savo 
Ramuose apdovanojo Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus Kau- ‘ 
no skyriaus atstovus lt. Bri- 
dges ir kap. V. 11. de Samos- 
kevy Vyties Kryžiais 1 laips
nio už jų didžius nuopėlnus 
Lietuvos visuomenei. Dalini
me dalyvavo Kr. Aps. Ministe
ris pulk. Įeit. Žukas, gener. 
štabo virš., pulk. Leščinskas, 
vyriausia karo gydyt. gen. lei£^ 
Nagevičius, Seimo narys Ju
lius-Kaupas ir advok. Mnstan- 
skas iš Amerikos. Vyties Kry
žius 1 laipsnio yra paskirtas 
ir Amerikos Raudonojo Kry
žiaus šefui pulk. Įeit. Ed. Ry- 
an.

Gener. įeit. Nagevičius ap
dovanotus Vyčių Kryžiais A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
atstovus sekmadienį priėmė 
pas save iškeldamas pokylį.

AMERIKOS LIUOSNORIAI 
LIETUVOJE.

Krašto Apsaugos Ministe- 
rio Padėjėjo pavedamas, pra
šau pranešti Lietuvos Misijai 
Amerikoje į patiektą Ameri- 
kieeių-Lįetuvių prašymą, su
teikti žinių apie Amerikos sa
vanorius tarnaujančius Lietu
vių karuomenėje, kad jie yra 
visi gyvi ir sveiki.

(pasirašo) Kapitonas Kubi
lius, Runcelerijos Viršininkas.

Šis pranešimas gautas TJet. 
Misijoje 3 Vasario, šių metų, 
ką ir pranešame visuomenės 
žiniai.

Liet. Misijos Tnf. Skviius.

Washington, Vas. 7. — kad 
tnlkinnkai atmokėsią Suv. 
Valstijoms milijardus skolų, 
tai tame yra įsitikinęs pinigy- 
no sekretorius llouston.

PINIGU KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, mai- 

nanl nemažiau $25.000 Vuaario 6 
buvo tokia pagal 'Merchants Lo- 
an and TruatV Co.:
Anglijos sterlingų svaini $3.85 
Prancūzijos šimtui frankų 7.14 

j Italijon Šimtui lirų 3.59
Lietuvos šimtui auksinų 1.61'
Vokietijos šimtui'markių 1.61

i Lenkijai Šimtui markių .12



2 D RAUGAS Antradienis, Vasaris 8, 192T

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS

“DRAUGAS”
■laa kaadleną ttskyros nedėldlenloa. 

FRENLMF.RATO8 KAIMAI
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE:

Biržams ■•■••••••••••••• S8.00
Euael Metu 'lliOXe • A00

■UV. VALST.
Bfetama • • • • ,-v. ••••••••• 84.00
Fusci Metų ................................ . 3.00

Prenumerata, mokasl lSkalno. Lai
kas skaitosi nuo uisiraftymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geflausla sių
sti i&perkant krasoje ar ezprese "Mo- 
ney Order" arba Įdedant pinigus ] 
registruotą laišką.

“DRAUGAS” PUBL 00. 
2334 8. Oakley Avė., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791

Paryžiaus Lietuviš
koji Politika.

Lietuviai Paryžiuje jau Spa 
lio niėnesije pajuto, kad žino
mų to miesto ponių vieškain- 
buriuose nešiojama glėbiais 
visokius šmeižtus prieš Lietu
vos valdžios asmenis: minis 
trus ir kitus. Atsirado net pri
vačių imforinaeijos biurų teik
ti Prancūzams žinių apie Lie
tuvi}. Tuo pačiu laiku Pary
žiuje įsigalėjo didysis palan
kumas Lenkams. Pasirodė, kad 
žinomoji Modemoiselle Y. 
Pouvreau labai veikia rengda
ma takus p. .Juozui Gabriui.

Dirbo taip-gi vienas G ardy
mo apielinkės sulenkėjęs gy
ventojas. .Jis yra tarnavęs 
Prancūzijos šnipų organizaci
joje* rusiškame skyriuje. Kitas 
taip-gi slaptosios policijos a- 
gentas. rodos, geografinės Tau 
tų draugijos nary.- padėdavo 
platinti šmeižtus prieš Lietu
vos valdžią. .Jie skellalavo, 
kad p. Gabrys esąs vienatinis 
Lietuvos inteligentas, .lis pats 
tuomi tarpu per kitus asmenis 
bandė gerintis žymiausiems 
Lietuvos asmenims.

P-nas Gabrys daug tikėjosi 
ir tikisi iš krikščionių-demo
kratų ir šiaip katalikų. .Jis 
jaučia, kad ji turi su savim 
plačiasias Lietuvos piliečiu 
minias, .lis taip gi mato, kad 
krikščionys deinok ratai turi 
jN'nnažai pasaulinių inteli
gentų jau galinčių vesti tau
tos .gyvenimą, lodei jis nori tą 
spragą užkimšti savo asmenim.

Savo tikslam.- jis panaudo
ja tikrąsias Lietuvos valdžios 
klaidas sumaningai ir gabiai 
išrodydamas jų blėdingumą. 
Jis išpučia mažmožius padary
damas iš jų didelius daigtu*. 
Jis netingi pinčiai ir tankiai 
rašinėti privatinių laiškų žy
miesiems asmenims. Kai-kurie, 
įpykę ant valdininkų nemokė
jimo apseiti ir nerangumo. pra 
deda nesikratyti p. Gabrio ža
bangų.

Teėjau- tas visas jo veiki 
mas Paryžiuje kenkia Lietu
vai, nes mažina dorų Prancū
zų užsitikėjimą mii-ų nepri- 
gulmybės apginėjais. Jug ne
galima už-itikėti tais. ant ku
lių patys jų tautiečiai pasa
koja begales \ Lok io blogumo. 

“ patarnavimą” Lietuvui 
atlieka* p. Gabrio

atsargiai, vien asmeniškai, lyg 
vogtinai. Gerai nors tiek, kad 
Prancūzai mus neapgaudinėja, 
neveidniainiauja: sako Lietu
vai į akis taip, kaip dalykai 
eina.

Iš visai neabejotinų šaltinių 
teko patirti, kad pačioje pa
baigoje 192(1 m. Prancūzai pa
siūlė alijantams pripažinti 
Estonijų, Latvi jų ir Lietuvą de 
iure. Italai su tuo pilnai su- 

o, bet “geroji” Anglija ir 
laisvės skelbėja Amerika tų 
sumanymų susyk šiurkščiai 
atmetė. Paryžiuje šnekama, 
kad angliškai kalbančių tautų 
pirkliams geriau esu turėti 
reikalų su Rusija, kuomet Pa
baltijo* tautos vergauja Mas
kvai.

Prancūzai dar neatsisako 
pripažinti Lietuvą nepriklau
somą de iure ir tų nepriklau
somybę gvarantuoti, tik tam 
stato šitas sąlygas: a) kati mes 
sudarytume tam tikrų sutartį 
su Lenkija, b) kad Klaipėda 
butų pavesta I^enkų kontrolei, 
e) kad Nemunas taptų inter
nacionalizuotas. Dar ir kitų 
sųlygų stato Prancūzai.

Jie savo politikų remia tuo 
žvilgsniu, kad viena Lietuva 
yra pernienka atsiginti nuo 
Vokiečių ir bolševikų. Su ši
tais Prancūzija jau pradeda 
gerintis. Prancūzijos reika
lams geriausia atrama rytuose

VILNIUS, VILNIUS!
Trejus metus Lietuviai at

laikė neprigulmybę ir atsigi
nė nuo visų priešų.

Liko paskutinis ir pavojin
giausias priešas — LENKAI. 
Nepasisekus užimti visos Lie
tuvos, Lenkai klastingai per 
savo generolų Zeligowskį užė
mė musų sostinę VILNIŲ ir 
Vilniaus apielinkes.

Alijantai Lenkus su Lietu
viais betaikydami, sumanė 
plebiscitą.
Lietuviai po ilgų pastangą ir 

derybų ant plebiscito turėjo 
sutikti, bet tik šiomis sąlygo
mis:

1. Kad Alijantai prieš ple
biscitą pripažintų Lietuvos ne
prigulmybę (de jure), bent 
kaip Latviją ir Estonijų pri
pažino.

2. Kad Lenkai priimtų ir 
ant savęs atsakomybę, jei Ru- 
sai-bolševikai ką turėtų prieš 
plebiscitą.

3. Kad Lietuviai turėti} ly
gias sąlygas agitacijai plebis
cito arejoj, kaip kad ir Len
kai; kad plebiscito arėją val
dytų ne Lenkai, tik neutralė 
Alijantų pasiųsta karuomenė.

Telegramos praneša, kad 
Lietuvių Valdžia ir Alijantų 
valstybės per Tautų Ligų ple
biscito klausime jau susitaikė 
ir plebiscitas neužilgo įvyks. 
Kada ir kur, išgirsime vėliau.

Lenkai prisibijo to plebisci
to. Lietuvos Žydai ir Baltru- 
siai, matomai, bus už Lietuvą. 
Zeligowiįkis bando sušaukti 
Lenkų seimų Vilniuje ir pri
jungti Vilnių prie Lenkijos. 
Lenkų seimus nerinktas, liet 
Želigovskio dekretais paskir
tas. Del to “Seimo” Lenkija 
bijo sukilimo Lietuvos rytų

. . ... ,, gyventoju ir Lietuvių karuo-kietns Lietuvos “sėbrams , . . .. , , .... .menes galimų atakų. Pilsuds-

yra galinga Lenkija Pabalti
jo* tautų sutartim paremta.

Kas išmano, tas supranta, 
kų reiškia Prancūzų žodis pri
pažinti Lietuvą de iure. Tat 
reiškia, pirmiausiai, kad Len
kija turės valdžių ant Lietu
vos. o Lietuva turės poperelę. 
Antroji sąlyga reiškia, kad 
vienatinis Lietuvai priklau
santis juros uostas taps nuo 
jos atimtas, o pavestas to

kai]) ponai Želigovski, Pilsud
skį ir Dmouski. Trečioji są
lyga reiškia, kad Lietuva taps 
perpjauta pusiau išilgai ir jos 
ekonominis nugarkaulis taps 
išpjautas bei pavestas sveti- 

Parvžiaus Lietuviainiieius
nesiiprantn tų 
Ulės.

Nesenai žmonės 
kad bolševikai ims laužyti 
Lenkiją ir kad talkininką di- 
plomatijai liks viena ilga no
sis. Bet dabar (apie vidurį 
Sausio) Prancūzai jau netiki, 
kad bolševikai imtų kariauti 
su Lenkais.

Kaip dalykai virs toliau 
sunku jsjyėti. Lietuvos ateitis 
daugiausiai priklauso nuo mo
kėjimo tvarkytis namieje. Jei 
per pusę metų Lietuvos val
džia netaps sugriauta, tai ga
lima neabejoti, kad mus tėvy
nės neprigulmybė taps pripa
žinta. Laikas taukiai dirba už 
mus. Kas nori Lietuvos pra
žiltos, tas gali norėti dabar 
jai revoliucijos. Bene Vinci 
prie jos vislų. Jei jam pasi
sektu. Lietuvos neprigulmybė* 
priešų tikslams lengva butų 
įvykti. Lietuvos visuomenei 
naudinga žinoti, koji turi sau
gotis.

-ąlvgų reikš-

mintijo,

KALKIŲ NAUDA ŽEMEI.

tuva nesutinka su paskelbtuo- ' JHIIIllllllIlINlIllIllllIllIlllllllilllliliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiHIIHIIIIIIIIinitlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIll
ju plebiscitu. Tautų Sąjunga “rdai infi” i/\ivr.vvr

turį ir gali būt musų rankose. 
Pasirodvkime dar kartą susi
pratusiais Lietuvos piliečiais. 
Nuo balsavimo prigulės, kam 
tie plotai ir tie turtai toks: 
Lietuvai ar Lenkijai f Lietuvių 
tautos garbė ir interesas ne
leidžia dviejų nuomonių: Lie
tuvos miestai ir žemės turi 
Lietuvai ir prigulėti. Lenkti 
agitatoriai mėgins gyventojus 
klaidinti melagystėmis; tylė
ti mes negalime. Prieš Lenkų 
agitacijų sudarykime dvigubai 
smarkesnę agitacijų. Šventam 
tikslui padėti Jūsų dolieriai, 
Amerikiečiai, atsvers maišus 
netekusių vertės lenkiškų mar
kių.

Atlikite šį darbų urnai, bet 
rūpestingai ir vienybėje. Lai
mėjimui plebiscito reikalinga 
tuojau nemažiau 50,000 dolie 
rių pasiųsti Lietuvos Gynimo 
Komitetui. Tas komitetas ži
nos kaip ir kas daryti.

Amerikoje turime lient 150 
žymesnių Lietuvių kolonijų 
su gyventojų skaitlium apie 
750,000 žmonių. Sulig skait 
liaus gyvenančių Lietuvių ko
lonijas galima paskirstyti

kis kreipėsi į Prancūziją pa- 
gelbos. Prancūzija, matomai, 
atsisakė sudaryti militurę ali- 
jansą su nusibankrutiju.-ia 
Lenkija ir patarė Lenkijai to
kį alijansą daryti su Rumuni
ja. Pilsudskis norėjo gauti 
Prancūzų pavelijimą pulti 
Lietuvą, bet pritarimo vėl, 
matomai, negavo.

Amerikietis koresjiondentas 
W. AVilliams praneša, kad 
Prancūzijos ofieijalai pasakę 
Pilsudskiui: “Jei Lenkija nori 
Alijantų prietelystės, tai ji tu
ri pasmerkti Zeligowskio avan- 
turą ir sugrąžinti Vilnių Lie 
tuvai.”

Lietuvos Atstovybės Pary
žiuje sekretoriusDobužis mums 
telegrafuoja (4 d. Vasario):
Plebiscitas priimtas. Lietuva 
netrukus bus pripažinta. Da
lykai gerėja. Reikia rengtis 
plebiscitui.”

AMERIKIEČIAI! Atėjo y- 
patingos svarbos valanda. Gin
kime savo sostinę! Vilnius ir 
Lietuvos rytų žemės plotui, 
miškai, ežerai ir kiti turtai

Amerikoje Musu 
Vikis.

l m yziuje 
šalininkai. Apie Lenku 
nieks liek daug bloga 
nepasakoja Prancūzijos susti 
llėje. \e>|ebė| iiui. kllll telllli 
Lenkų įtekmė didėja.

Musų padėtis visai įiesilai- 
-o. Ofirijnlini Pianeuzija eina 
su Lenkai-, todėl ir norėdami 
mum: legali pudeli lik labai

(PrlHlijHta 1S Am. Itaud. Kryžiaus)

Kalkėmis trėšiania žemi' 
daug priduoda jai našumo. Sė
jant dobilus, Imtinai reikia 
kalkėmis žemę trėsti. Kalkių 
reikia išbarstyti apie 100 sva
rų ant kožno lygiakerčio turin
čio l.(MM) įm'mIu. Prieš sėjant 
kalkės kur kas turi būti pir
miau išbarstytos, Strugėnis ar
ba kilnius vyniojančionis žo
lėms kalkės yra hlėdingos. Tik 
tokiuose atsitikimuose jos pa
gelbsti, jeigu žemėje ramdusi 
didelis nuoKindis pinčių.

šešias grupes.
1 grupės kolonija surouka

2,(XX) dol.
2 grupės kolonija surenka

1,500 dol.
3 grupės kolonija surenka

1,000 dol.
4 grujjės kolonija surenka

500 dol.
5 grupės kolonija surenka

250 dol..
6 grupės kolonija surenka

kiek išgali.
Draugijų atstovai kolonijose 

savo e.vtra posėdžiuose arba 
niasiniuosę mitinguose .nutar
kite, prie katros kategorijos 
kolonija priguli.

Jau nebetoli neprigulmingos 
Lietuvos Laisvės šventė 16 d. 
Vasario. Tegul bus ta diena 
Vilniaus ir Lietuvos rytų at
vadavimo. šventė. Tenelieka 
nei vienos kolonijos, nei vie
nos draugijos, nei vieno šiek 
tiek pasiturinčio Lietuvio, kas 
tą dienų neatneštų aukos šiam 
neapsakomos svarbos dalykui. 
Dalesnės kolonijos duokite pa
vyzdi niažesnioins ir prigelbė- 
kite joms savo užduotį atlik
ti. Jeigu 16 d. Vasario praktiš
kai negalima kur susirinkimų 
įvvkdinti, tad pasinaudokite 
šventadieniu 2(1 ar 22 Vasario. 
Per tas kelias dienas pamė
ginkite pradžiai surinkti visą 
50,(MM) dol. kvotą, o persignn- 
dę Lenkai neteks drąsos. Tai 
bus garbės vainikas visai Lie
tuvių milžiniškai kovai už 
Lietuvos laisvę.
DARBAN, AMERIKOS LIE

TUVIAI!
Liet. Misija Amerikoje.

5 d.. Vasario, 1921 m.
162 \Y. .‘lįst St.. N. Y. Gi Iv.

vargiuį jį vykdins. Nevvkdi- 
nant plebiscito, Lenkai apsi- 
globę laikys Vilnių ir kankys 
Lietuvą kaip materijaiiai, tai]) 
moraliai. Lenkai patys vieni 
mažai pakenktų Lietuvai savo 
okupuotomis. Bet patį Tautų 
Sąjunga Lenkams tame darbe 
galėtų duoti paramos. Lenkus 
remtų ir Prancūzai, tie didžiau 
šieji musų tautos engėjai.

Jei augščiausioji taryba ne
pripažino Lietuvos, už tai, su
prantama, reikia daugiausia 
kaltinti Prancūzus. Prancūzai, 
be abejonės, žino, kad Vilniaus 
klausimas ne veikiai bus išriš
tas. Tad jų patarimu ir atidė
tas pripažinimas ligi nusibai
gsiant tani klausimui.

Kitas daiktas yra svarbus 
dar tas. kad ii' Lenkai nesu
tinka su plebiscitu pačiame 
Vilniuje. Jie sako, kad Vilnius 
“lenkiškas” ir iš plebiscito 
turi būt išimtas. Lenkai mie
lai kadir šiandie grąžintų 
Vilnių Lietuvai, jeį pastaroji 
pasižadėtų vergauti Varšuvai. 
Tų vergovę jie pavadina ypa
tinguoju vardu — federatyve 
sąjunga su Ijenkija.

Pasirodo, kad nuo talkinin
ku visokiu “sąjungų” ir “ta- 
rybų”, variose savarankiai 
šeimininkauja Prancūzai, ne
bus galima sulaukti greito 
pripažinimo Lietuvos. Nes jie 
nuonioniaus, kad misi kamavu
sį Lietuva pagaliau turės pasi
duoti ją norams.

Teeinu nesulauki mus jų! 
Lietuvą vergovėn jie galėtų 
paimti tik varu, praliejus upe
lius kraujo. O šito bijosi ir 
patys Lenkai. Jie patys vei
kiau pragaištų nuo žemės pa- 
viišaus, jei mėgintų pakilti į 
tokius žygius.

Tad jei nuo talkininkų Lie
tuva negali sulaukti malonės, 
kas-gi veikti/

Visa musų ir Lietuvos viltis 
yra Amerikoje, tik >Suv. Val
stijose. Po pirmųjų Kovo die
nų čia, be abejonės, bus imta
si gydyti ir slauguti pažeistų 
pasaulio demokratiją. Kas ją 
jiužeidė, mes .žinome. Tik 
minus, Amerikos Lietuviams, 
prisieis kai]) žodžiu, taip dai
liu prisidėti prie to slaugoji- 
mo. Prisieis visuomet jausti, 
kuomet pasveiks ta ideale pa
saulio tautų patvarkytoje. Ne- 
ji pasveikusi visoms pasaulio 
tautoms duos laisvę. Toji lais
vė palies ir musų tautą ir Tė
vynę.
Tai-gi nuo Amerikos mes lau

kime pri|Mižinimo. įvykus fak
tui, Ameriką paseks ir tie pa
tys talkininkai. Musų prieši
ninkus tuomet upinis gėda. 
Jie nedrįs pakelti akių, kad 
dirstelėjus j skaisčiąją teisy-

Amerikoje musų viltis.

PAKEITIMAS KARVĖS 
PIENO KŪDIKIAMS.

įvairiuose susiejimuose, su 
i rinkiniuose, pasiknlbėjinnio- 

/ietuviai dažnai kiti kitų 
klausia: Kada talkininkai pri- 
pažins Lietuvą, kaipo nepri- 
kluusomų valstybę.’ Tari kiau

S(

linius ir t vaikymas eitų spar
tesniais žingsniais. Visuose at
sirastų daugiau energijos ir 
ištvermės.

Nesenai augščiausioji talki
ninkų taryba, turėjusi posė
džius Paryžiuje, piipižino pil 
nai Estiją ir Latviją. Ir, pasak 
žinių, taryba pareiškusi, kati ir 
Lietuva busianti pripažinta.

DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti šios

MALDAKNYGĖS
Ramybė Jums (brangios odos paauks.) ........... $3.50
Ramybė Jums (kailio apdar.) ............................ 2.50
Ramybė Jums (audeklo apd.) ............................ 2.00

Stos iiialtluknygėK formatas yra 5fcx3)fc. Puslapių turi 958, bet ne
stora, nes spausdintu ant plonos popicros. Joje yra jvairių Įvairiau
sių maldų. • • • •

Aniolas Sargas — juodas apd........................... $1.25
B Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd................ 1.75
B Aniolas Sargas — juodais apd............................ 1.50
E Dangaus žvaigždutė — juod. rainkš. apd..........1.75
| Dangaus žvaigždudė — baitas celluloid apd. su
= paveikslėliu ant apd. ....................................1.75
E Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd............ 1.50
| Dangaus Žvaigidutė — juodo audek. apd............ 1.00
| Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 1
| Aniolėlis — juodais apdarais .......................... 1:50 B
B Aniolėlis — juodais apdarais ............................... 0.75 s

SIob maldaknygės yra nedidelės. Turi bevelk 
Spauda aiftkl.

po 300 puslapių.

E Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 s
| Pulkim ant kelių...............  2.50 =
B Pulkim ant kelių ..................................................... 2.00 =
5 Pulkim ant kelių ..................................................... 1.85 S
| Pulkim ant kelių ........................................................... 1.50 |
S ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų S 
B įvairumas priguli nuo apdarų. £
| Maldų Knygelė ............................................ .......... 75c. E
= Maldų Knygelė ....:....................................................50c. Į
E VžsiMikydaml adresuokite: E

1 “DRAUGO” KNYGYNAS !
I 2334 So. Oakley Avė. Chicago, 1U. =
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiffi

TĖMYKITE

Kensingtono Lietuviai ga
lite gauti nusipirkti “Dran
gą” dienraštį pas p.

IG. TYŠKEVICIĄ
314 E. Kensington Avė.

(Prisiųstu Iš Am. Itaud. Kryžiaus)

Pajaustai žmonės pieną silp
nina kruopams ar pasaldintu 
vuiidenini. Pirmuose kūdikio 
gyvenimo iiiem-siuose jiioną 
reikia maišyti vien tik virtu 
vandenim, vėliaus galima pri
dėti kruojių ar pasablinto van
dens.

Kruopų vandenį verdant 
reikia pamerkti šaukštuką 
kruojių (miežinių ar kvietinių) 
ir vėliaus viriutį puskvortėj 
vandens.

J’irmuose mėnesiuose varto 
Ii lik vieną šaukštuką kruopu.

.šešių mėnesių kūdikiui gali 
imi vartoti 2 šaukštų kruopų.

Devynių mėnesių kūdikiui

siman niekas negali tikrai at-H<a*P i’dsiąs nubaigtas \ ii 
sakyti. Gi pilnas pripažinimas niaus klausimas.
Lietuvos tautai butų brangiu j Kada bus nubaigtas \ iluiaie 
tinas daiktas. Nes tuomet vai-į klausimas. taip|Nit niekas ne 
stvhė (Hisijastų labjaiis suvis-i gali žinoti. Lietuvos atstovu- 
lovį kaip šiandie. Ji turėtų at-1 buvusiame Tautų Sąjungos 
virų reikalų su kitomis pasali seime, Gene\oje. prof. Volde 
lio viešpatijomis. Nes ineitų | mums. parvykęs Kaunan pnso 
anų bemlron šeimynom kaipo! kė, |<ml Vilniaus kliiiisinms 
lygį su sau lygiomis. Tuomet galįs būt rišamas ir imišriša 
pat-ai vidujinis valstybe- ku- mus per eilę metų. Ne jei Lie-'uet tris šaukštu- kruopų.

Tel. Drovsr

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki • rak. 
Seredorals nuo 4 lig 9 vakare 
4719 80. ASHLAND AVENUB 

arti 47-toe Gatvės

Phonc Ciccho 596 3

DR. A. P. GURSKIS
LH-7TUVI8 DENTISTAS 

1817 VV. 14th S(r. Cor. 49tli Avc.
Cl. cro, fII.

Va!. !l išryto iki 9 vuk. Išimant 
j Nedėlios Ii- Seredns

K- ►K

J. P. WAITCHEES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 8. Ashland Avc.

Tel. Yąrds 10 53
Dien. Itooni 518—159 N. Calrk St. 

Tel. Itandolph 3507

■ DR. S. BIEŽ1S i
■ LIETUVIS GYDYTOJAS |
| IR CHIRURGAS |
■ 2201 Wc»t 22nd Street |
gTcl. Can.il 0222 I
■Ros. 3114 W. 42nd Street !
Z Tel. McKinley 4988*

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonus Ynrd.s 5032

Valandos: — 8 iki 11 I* ryto: 
5 po pietų Iki 8 vai). Nedėlio- 
nils nuo 5 iki 8 vai. vakare

Tel. Itandolph 2898
A. A. SLAK1S

ADVOKATAS 
Ofisas vldiimtcM yj 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. lai Malk- St.

ValundoK: 9 ryto Iki 5 po pietų 
l’anedėllais iki 8 vakare 
Ncdėllomls ofisus uždarytas

Phono Scelcy 7439
DR. I. M. FEINBERG

(šydo spocljunitl visokius vyrų Ir 
moterų lyllkkos Ilgus

2401 Madlson Str.. knm|Mt-< We.v- 
tem Avė.. < įliesim

Valandos: 2 1 pu piet 7- 9 vak
VdįSSre

' TrlrCsmuo Pnllmąs SSI

Dr. P. P.
Lietuvis Dentistas

10801 80. Mtrhlgan Aven 
n«M>lsn«, m.

VA I-A NIKIS: • ryto Utį S raka 
ei. Pullman 249 h-8199.

t

8 V. W. RUTKAUSKAS
■ ADVOKATAS
_ Ofisas DMinlestyl:g 29 South La Šalie Street R
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LIETUVIAI AMERIKOJE
PHILADELPHIA, PA.

WORCESTER, MASS.

Sausio 23 dienų, 3 valandų
Bostono dainininkui, su pa
geltai \\’oreesteiio Vyčių 26- 
tos kuopos, surengė puikų 
koncertų.

Tų dienų buvo Vyčių pasam
dytas Rinito teatras, kurs ran
dasi geroje ir visiems paran
kioje vietoje.

Koncertas gerai uusisekė. 
Gailu tik, kad žmonių mažai 
atėjo, bet kurie atėjo, visi bu
vo patenkinti. Savo* dainomis 
dainininkai publikų užžavėjo. 
Tarp tų, kurie savo švelnu, 
gražiai išlavintu balsu pasižy
mėjo, buvo ir Bostono Lietu
viu choristai: p-nas Vairaitis 
ir p-lė Narinkaitė. Iš vietiniu 
— p-nas Milius, K. Puišys ii 
p-lė E. Baltrušaičiutė.

Tų patį vakarų vietinė mok
sleivių 14-ta kuopa antrų kar
tų vaidino AVorcesteryje isto
riškų veikalų “Narimantų,” 
kurį atvaidinti kvietė vietinė 
Susivienijimo R. K. A. drau
gija. Kadangi koncerte ižmonių 
mažai buvo, tai visi spėjo, 
kati dauguma ateis šin grą
žau vakarėliu. Apsirikta. Vi
sas musų darbas ir gražios 
svajonės niekais nuėjo. Žmo
nių atsilankė vos keletas de- 
sėtkų. Priežastis to visko gan 
aiški. Kadangi pas mus veika
lai vaidinami veik kas savaitę, 
tai ir žmonėms jau pradėjo at
sibosti. Iš antros pusės VVor- 
cesteryje, kaip visur, dabarti
niu laiku yra didelė bedarbė. 
Nors ir įžangos kaina buvo tik 
35c., vienok daugeliui ir tie 
yra brangus.

Moksleiviai, matydami tų 
su dideliu nusiminimu vaidi
no. Pasekmėje ne tik kad |>el- 
tki nepadarėme, bet dar į sky
lę įlindome. Nors vakaro lė
šos turėjo Imti apmokamos 
per pusę abejų draugijų, vie

nok Susivienijimo draugija, 
atjausdama moksleivius, viena 
už viskų užmokėjo, l’ž tai Sus. 
dr-jai moksleiviai taria širdin 
gų padėkos žodį.

Nemalonu priminti, kad jau 
antrų kartų moksleiviams taip 
nepasisekė. Pirmų kartų nepa 
sisekinms buvo tame, kad ne 
gavome veikalo vaidinti sek
madienį, kaip Vyčiai buvo ža
dėję. Tada ir ne Vyčiai buvo 
kalti, nes, kaip dalykai paaiš 
kėjo, išrodė, kad ne viskas nuo 
jų priklausė. Tada nors norėjo 
Vyčiai moksleiviams pri 
žadėta šventadienį užleisti, 
prižado išpildyti negalėjo.

Nebus pro šalį priminti upi< 
santalkų, kuri riša abi AVor- 
cesterio jaunimo draugiji 
moksleivių ir Vyčių. Kurį lai
kų atgal buvo iškilę nesutiki 
mai tarp moksleivių ir Vyčių. 
Tie nesutikimai net lig šiai 
dienai visiškai neišnyko. Ir ši
las kartais padaro net dafig 
uesinugunių.

Bet taip neturėtų būti ir, 
be abejo, mdms. Abi draugiji 

j turi prakilnu.' idealus bei troš- 
: kimus ir pasiekimui tų idealų 
L viena kitai privalo teikti tiek
(’ paramos, kiek gulima. AVorces 
L Idio Vyčiai turi savo namų 

kurių kniubaiiai visuomet mok
sleiviains atduri. Čionai susi
renka moksleiviai gimę ir au 
gę Amerikoj su Vyčiais, kurių 
dauguma iš Lietuvos atvykę 
šioje vieloje pasilinksmina 
dalinasi savo mintimis ir įgija 
tikrų lietuviškų dvasių. Vyčių 
pi ielankumas v isiems gan aiš 
kils. Moksleiviai iš kavo pusės 
irgi gatavi savo dalį atlikti. 
I vi o ko tikime , kad sj metą

ryšiai tarp moksleivių ir vy
čių bus geriausį ir kad visados 
sutiks kaip tikri broliai.

Todėl, brangus Vyčiai ir 
moksleiviai, užmirškime praei
tį 'ir darbuokimės sulvg musų 
dainiaus žodžių:

“Tegul meilė Lietuvos degu 
musų širdyse, Vardan tos, Lie
tuvos, vienybė težydi.”!

Moksleivis.

DETROIT, MICH.

Nors mažai telpa laikraščiuo
se žinių iš Lietuvos Vyčių 102 
kuopos darbuotės, bet ji tikrai 
darbuojasį tėvynės ir organi
zacijos naudai.

Praeitų metų pabaigoje kuo
pa buvo surengus išleistuves 
nariui F. Butkai, kuris važia
vo Lietuvon kovoti už jos 
laisvę ir nepriklausomybę. Ne
turėdami svetainės, išleistuves 
surengė privatiniuose p. J. 
Nako namuose. Vakarėlį vedė 
p. J. (1 rustas, kuris pirmiausia 
nutarė keletu žodžių ir paaiš- 
ino vakarėlio tikslų. Per va

sarienę pasakyta daug gražių 
uakalbėlių ir išreikšta J. But
ini linkėjimų laimingos kelio
nės. Kun. F. Kemėšis, baig
damas savo gražia kalba pa
sakė, kad išleizdami mes savo 
įrangų vytį -nupirktame nors 
šeletų šautuvų Lietuvos ka
reiviams ir pirmas padėjo 
$10.00. Jį pasekė kiti ir aukojo 
io $10.00: ,J. Nakas, S. Pauk

štis, R. Pi ragis, F. Rūtkus, A. 

J. Aleksis, K. Gasparavičius, 
M. Adomaitis, J. Taukus, P. 
Šimkus, T. Tamošiūnas, A. 
Buknis, (L Gilinskas. Viso sa
lėta 130 dol.

Beje, apie tėvynę ir jos pa 
dėtį gražiai kalbėjo A. J. Alek- 
sis, L. A\ 79 kp. choro vedė
jas. Kalbėjo ir apie jaunimų ii 
Vyčių organizacijų. Reikia pa
žymėti, kad j>. A. J. Aleksis 
daug pasidarbavo L. Vyčių 
102 kuopai. Jis visus metus 
važinėjo mokinti chorų ir ra
gino jaunimų rašyties viena
tinei! jaunimo organizacijom

Po vakarienės sudainuota 
Lietuvos himnas. Atsisveikinę 
su išvažiuojančiu visi išsis
kirstė. Vytis.

Sv. Jurgio parapijoje gyve
no moteriškė p. Siburskienė. 
Ji nepriklausė prie uoliųjų 
katalikų, bet prilaikydavo kai- 
kuriuos bedievių laikraščius. 
Tečiaus paskutinėje ligoje la
bai pavyzdingai apsėjo ir pri 
ėmusi Šventus Sakramentus 
numirė.

Jos šermenyse į bažnyčių su
ėjo ne vien katalikai, bet bu
vo ir laisvamanių. Tarp tų vie
nas “Keleivio” bendradarbis.

Kun. Zimblvs sakė gražų pa
mokslų apie žmogaus gyveni
nio netikrumų, apie reikalų 
muštis į amžinų tėvynę, a 
pie saugojimųsi tų, kurie no 
ri mus rujiestingiunų užmig
dyti, nuo Dievo atitraukti, 
dūšiai pakenkti. Pamokslinin
kas pagyrė nabašninkę už ge- 
yų prisirengimų prie mirties.

“Keleivio” skaitytojams tas 
pamokslas pajudino miegančių 
sųžinę, bet ne ant gero. Savo 
įpročių jie pataisyti nenori. 
Vienas priplūdo ant kunigo 
visokių niekų begėdiškai iš
kraipydamas kunigo žodžius 
ir mintį. Bostono Bagočiaus 
laikraštis tų šmeižta atspaus
dino savo ketvirtame numari- 
je. Per “Keleivio” nemindo
mų kunigai nei numirusius 
lydėdami į kapus neišlieka ne
užkabinti. Laikas Lietuviams 
susiprasti.

Vystanti šakelė.

WESTVILLE, ILL.

speko- 
-avo ir 

užvesti

ROCKFORD, ILL.

Sausio 23 d.„ š. m., buvo Šv. 
Petro ir .Povilo parapijos su
sirinkimas, kurį sušaukė vieti
nis klebonas kun. V. Slavynns 
ir atidarė malda. Susirinkimai) 
susėjo nemažai parapijom;.

I’o to klebonas perstatė su
sirinkimo tvarkų, kuri vien
balsiai liko priimta. Paskui 
klebonas aiškino, kų praeitų 
metų musų parapija nuveikė. 
Bet atsirado karštuolių, ar tai 
“naminės prisiplėšusių”, ku
riems nepatiko klebono ir pa
rapijom; veikimas, būtent di
delė agitacija prieš nczaležniti
kus. Jie norėjo susirinkimų iš
ardyti, bet nepavyko. Nieko 
nepešę turėjo iš svetainės pra
sišalinti. Jų buvo apie penke
tas.

Jiems prasišalinus susirin
kimas ėjo geriausioje tvarko
je. Kleboną' išdavė metinę at
skaitų, kuri buvo labai aiški. 
Iš jos matėsi milžiniškas šuo
lis padarytas pirmyn, būtent 
parapijos skolų kaipir neliko.

Visokiems karštuoliams, 
“naminės mylėtojams”, bei 
socijalistų nezaležninkų pase
kėjams visur paimtinu būti 
ramesniais. Žvalgas.
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PLATINKITE “DRAUGĄ.”

Labai nepatiko musų “ap
šviestumuos”, kada pamatė 
“Drauge” žinutę apie savo 
negarbingus darbus, t. y. na
minės varymų. Tat tuojau ii 
atsiliepė viename laisvamanių 
šlamštė, kad ne jos tai daro, 
bet katalikės. (Vagie — kepu 
rė dega — vagis čiupt). Jos. 
girdi, darbuojasi tėvynės nau
dai. Teisyliė, darbuojasi, tik 
ne tėvynės naudai, bėt nenau
dai. Jos, tiesa, surengia pra
kalbas ir pasikviečia kalbėto
jų, kuris, atvažiavęs ir pri- 
pliauškęs visokių niekų, su- 
pykdo ir sukiršina vietos Lie
tuvius. Tai kokis čia darbas 
Lietuvos mindai. Jos sakosi 
aukoja Lietuvai ir Šauliams. 
Bet kiek žinau, tai jos dar “ža
da” aukoti. Katalikės moterys 
jau paaukojo šimtinę Lietuvos 
gynimo reikalams. Dabar m se

nui surengė vakarų, kurio pu
sę pelno paskyrė Lietuvos nau
dai.

Tai-gi “Ne munšainietis” 
laisvamanių šlamšte nuo tie
sos bėga, taip kaip apuokas 
nuo dienos šviesos.

Vyras.

PADĖKA.

LIETUVAI NUSIBODO BE
LAUKIANT GERESNIŲ 

LAIKŲ.
(Prisiųstu ii Am. Ruud. Kryžių ua)

Kaunas, Lietuva. Lietuviai 
visų .'ličių laukia su pasiilgė- 
jimu laikų, kada galės karo 
šalmų į šalį mesti ir pradėti 
dirbti visomis
mis pagerinimui 
šalies būvio;
pramonines sutartis su kitomis 
pasaulio dalimis, vpatir.,,ai su 
Amerika, kur šimtai tūkstan
čių jos vaikų per šimtmečius 
tobulinasi.

Su Liepojuiu, kaipo įplau
ka ant Baltosios jūrės, Lietu
va su visomis spėkomis ir be
veik su nekantrumu laukia tos 
dienos, kada tiesioginis susinė
simas bus galimas tarp Ame
rikos ir Lietuvos. Lietuva 
tikisi šios dienos, it kokios 
pranašystės, ir juo kuogrei- 
čiaus tas įvyks, tuo gerinus ir 
tinkainiaus bus galima pagel
bėti ir atstatyti tų taip ir taip 
tankiai nuvargintų šalį. Ne
minint jau apie vargus ir skau
smus, kuriuos Lietuviai buvo 
priversti nešti karo metu, svar 
siaut tik ekonominį padėjimą 
Lietuva baisiai liko nuvargin
ta.Begalinė stoka mašinerijų ir 
visokių įrankių visur matosi.

Laivai atplaukiantieji į Lie
poją kur kas dauginus padidi
na šį laukinių ir išsipildymų 
troškimų, o Lietuviams, gavus 
laiškus nuo savųjų iš Ameri
kos, šios taip turtingos šalies, 
ūpų ir troškimų vis kas kart 
didina ir didina. Epas jau taip 
išaugintas, kad Lietuviai ūki
ninkai kaimuose, pamatę Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus dar
buotuoju' ir prižiūrėtojus, žiu
ri į juos kaipo į savo šalies iš
ganytojus.

Nuo Vyskupo Karevičiaus L. 
Raud. Kryžiaus Rėmėjų Dr-jos 

Sheboygano kuopai.
Kaunas 12 Sausio 1921. Ger

biamas Poni': Tamidos laiškų 
ir Amerik. Liet. Ratui. Kry
žiaus Rėmėjų Dr-jos aukas 3, 
600 ir 2,000 auksini; Gruodžio 
mėn. apturėjau ir įteikiau Yy 
riausiai Lietuvos Rami. Kry
žiaus V’uldvbai. Žadėjo Valdy
ba nuo savęs Tamistai už tas 
aukas dėkingumą išreikšti. 
Kvitas min. Valdybos N. 746 ii 
747 šiuomi prisiunčia, \ anlaii 
sužeistųjų imi'i; Tėvynė.- ginė
jų kareivių tardamas visiems 
aukotojams nuoširdžiai ačiui 
lieku su pagarba ir linkiu gau
sių Išganytojo malonių ’l'ainis- 
toms pradėtuose metuose.

f Vyskupas P. Karevičius.

Prierašas. K vili; originalus 
matė redakcija, bet negalėjo 
|a'r.sjk^i4y įi pilsi rasi iu-io įkuio 
Phįi-^»’4l> Jlis'iš<luldos 21 Gino 
d/.io"-|92O;in.
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kės inteligentija. Alga, kuri 
pritrauktų ir palaikytų moky
tojų.

Prie to dar reikia teirauties, 
kurios, ar kurie geriausia tin
kami tam darbui ir visokiais 
budais šiuos geresnius ir tin- 
kamesnius mokytojus palaiky
ti. Besimokinant jaunuomenei 
reikia tėmvti, kurie tani tiks
lui bus tinkamesni ir juos 
skaitinti prie prisirengimo 
mokytojauti.

Dabartinė mokytojų padėtis 
yra apgailėtina, nes algos labai 
mažos. Tie, kurie jaučiasi to
bulesniais, vietoj kad vargti 
mokykloje už mažų algų, ieš
ko kitokio užsiėmimo, kuris 
daug geriau apmokamas.

Ši apgailėtina padėtis ne
toks nuostolis yra mokyto
jams, kaip visuomenei, nes da 
kartiniai mokiniai po priežiū
ra prastesnių mokytojų už ke
lių metų išduos prastesnio 
laipsnio piliečius.

S. S. SUSQUEHANNA PIR
MA SUSTOS BOSTONE.

Pasažieriai kurie važiuoja laivu 
IT. S. Mail Steamship Companys 
S. S. Susquebanna įsėdę Brcmen 
ir Danzig ncdėlioj ar panedėlij ry
te, sustos pirma Bostone, vietoj 
New Yorko, kaip kad pirmiau kad 
darydavo. Ta permaina įvyko dėl 
gerovės pačių pasažierių nes kaip 
kada juos ilgai užlaiko Kilis Is- 
land. Visi pasažieriai kurie turėjo 
išlipti New Yorkc, dabar išlips Bos 
tone ir bus pasiunčiami ant nuro
dytų adresų per šia kompanija iš 
Bostono. Susųuehanna tuomet va
žiuos New Yorkan, iš kur ji iš
plauks Vasario 19-ta, 1921.

(Apgr.)

GERA PROGA.
» Pasinaudokite.

I’arsiduosiu savo visų bizni, krautuvę 
Ir spaustuvę, taippogi stubos daiktus. 
Geras biznis, geroj vietoj, apgyventoj 
Lietuvių, Lenkų ir Anglų, su kuriuls 
yra daromas biznis ir išdirbtas per 20 
metų. Priežastis mano pardavimo, pa
ti mirė ir aš turiu išvažiuoti J Lictu- 
vųvų užimti likę. Kas nori, turėti ge
rų biznj ir dar prie to išmokinsiu 

matėsi Amerikos 'įvairiu rušiu itirukor.ško darbo, koiiai išvažiuosiu.
* *• *" J Terasa nc»wi it. oiM/\ Ir ra c» toi tmo Ivirrv-tic

mašinerijos, bet kada pagedo 
neturint ivairiu daliu arba

Pirm karo Lietuvoje visur

1
liet prietaisų, su kuriomis gil

ėtų pasitaisyti, su laiku išny
ko. ir per k;uą ir iki dabarti
nių laikų nebuvo galima dau- 
tiaus parsivežti ar parsigahen 

ti.
Pasibaigus karui, kada kilos 

salys galėjo pradėti užsiimti 
atstatymu savo šalies, Lietuva 
buvo priversta kovoti su ligų 
epidemijoms, ir kaip šiek tiek 
pagerino šį nelaimingi; šalies 
stovį, tuoj pradėjo priešai savo 
užgrobimus ir vėl, vieton pra
dėti rupinties šalies atstatymu, 
lietuviai priversti laivo ka

riauti su tiiip galingu priešu. 
Pramoninis ir ekonominis ša
lies piulėjiimis beveik žūsta, 
ney nėr laiko ne kam t uolai 
užsiimti. Visi, kurie gali, rū
pinasi rubežiniais dalykais.

Atėjus pavasariui gal daly- 
iii kiek nors paaiškės, gal 

saulutė prašvys ir Lietuviams.
I ’kiiiiiikiims gavus progų paš
vęsti visų savo laikų žemės iš- 
dirbimiii, šalis Ims maistu ap
rūpinta. nors ir fiereitais me
lais maisto padėjimas Lietuve 
je buvo neblogiausias. Ko ir 
kas Lietuvoje reikalingiausia 
yra, tai drabužių, nes nuo ka
ro pradžios nebuvo progos att- 
dinyčioins tinkamai dirbti.

MOKYTOJŲ PRIETEK 
LIAUS PATAISYMAS.

( I’i ImiukI.i Iš Am. Rmid. K|>žtaU«)

Kožno gero piliečio užduo
tis y ra taip sutvarkyti ir su
taisyti tvarkų apielinkėje, kad 
mokytojoms Imtų suleikti uor- 
sekanti nurodymai:

Tinkami ir sanitariai užlai
komi kambariai mokyklų ir 
apielinkės. Visų gyventojų ir 
piliečių prielankumas. Pramo 
giM-. kario.' priduoti; permuinų 
lųiolatiniiim darbui. Suėjimas 
u -ū me ima- m tos apielin-

Ka» nori Ir žino, kas tai yra biznis, 
ateikite arba atsišaukite sekančiu 
antrašu:

T. P. KRIŽANACSKAS 
137 So. Main St. Slicnondoab. Pa.

VALENTINE DREKMAKING 
COLI.EGES 

<1205 S. IlalstcU. 2407 W. MaUlson, 
1850 N. WpI1h St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo. Patterni, Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai,- Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjlinais. 
Klesos dienomis ir vakarais. I’a- 
|rclkalaukit knygėlės.

Tel. Seeley 1643
SARA PATEK, ‘pirmininkė.

K-
Pha Cann.1 257

DR. P. Z.ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1881 So. Halsted Street

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 1 Iki 4 

po plet « Iki S vakare.

Brel
I I I

■®Val. Panedėlij. Utarn 

9:30 Iki 8:30 vak.
Bsi redoj Ir SubatoJ 9:30 Iki 6 vilk.

kanai 2222

Dr. E.Z. Z1PPERMAN S
LIETUVIŠKAS DENTISTAS | 

1101 So. Hsdeted Street g
Vai. Punedėllj, Utarn. Ir Ketverge^

I
Mes geriausia taisome dantis 5 

Pėt. Ir Nedėlloj nuo 9:30 iki 1-malB
gūž priolnuinieuata kaina. I

DR. S. NAIKUS
LIETUVIS

GTDYTO.IAH IK dlTRURGAS 
Oflaan Ir Orvenimo vieta 

8258 South Halsted Street 
Ant vlrtnos rnlversal Stata Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 Iki 4 po pietų: nuo 7 Iki 8 vak. 

NsdėRomis nuo 10 Iki 'X 
Telefatma Tania SB44

DR.A. L.YUŠKA j
1900 S. Halsted Str. ■

vakare*

g 8BII W. «3rd Str. I
gTrl 1‘ronpect 3466.

sVnl.indos: 10 
Gyvenimus:

Tel, ( anai 2118

ryto Iki

AMERIKONIŠKA LINIJA
Tk'-ojuiiijs 1‘uuiriiMvinia

NEW YORK-HAMBURG
(■criau'ius kelias Lietuviams ir Kusunu.

Didžiausi Moderniški Laivai 
S. S. MANCHURIA Išplauks Vasario 24 
S. S. “MONGOLIA” Išplauks Kovo 10

S. S. MINNEKADA (Naujas) Kovė 24, (3 klesa tiktai)
Trečiu Klia.'ii iš New Yorko j Eitkūnus $130.00 
Trečia Kliusn Iš New Vorko I Liepojų $132.00

Trečios kliasos pasažleri: „o •' ’.’lara dining kambaryj, kur
tarnai jiems ^patarnauja, l'ždaryti kambariai reservuojaml mo
terims ir vaikams. AtsiAaukite j Kompanijos Ofisą, 14 No. Dear- 
bum Str. Cltiuago, arba j Lokali Agentų.

MUZIKA
lllllllllllllllllllllllllllltllllllllll

UEETHOVKXO KON’SKKVATOKMOJE muzikos mokslo metas. 
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.

Mokinama jvairiij muzikos šakų. Užsirašyti galima bilo kada.
3259 South Halsted Street Chicago, UI.

Telefonus Boulevard 9244

_  ii

EXTRA! Palikta musų sankrovoj. EXTRA!

štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rų- 
šies GVA RANTUOTA VICTROLĄ vertės Iki $260.00 
tik už $35.00, priedij veltui 12 rekordų, 300 adatų Ir 
DEIMANTO ADATĄ. šios NAUJOS PUIKJO8 
VICTROLOS. palikta musij SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES 
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti Iš antrų rankų 
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ OVA- 
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės Iki $250.00, tik ui 
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI Iš musu 
SANKROVOS.

Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krau
tuves nei sankrovos lygios musų sankrovai palygi
nant nupiginimu. \ ■■

Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuo
ti. nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime kole
tų augštos rūšies TIKROS ODOS IR VELOURO 

SEKLYČIOMS SETŲ. kuriuos parduosime už pir
mi) pasiūlymą. Mums reikia vietos.

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir 

priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. 0. D. LIBER
TY BONDSAI PRIIMAMI.

Atdara kas dienų iki 9 vai. vak. Nedėldleniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.

NATIONAL STORAGE C0.
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambarls 

2023 So. Ashland Avė., Kampas 21-os Gatvės.

Sankrovos 
Kaina tik

UtSsMAI LSTEAMSH.PCOMPAMY.IS
15 New Yorko be jokių mainymu tiesiai J

BREMEN ir DANZIG
S. S. NEW ROCHELLE Išplauks Vasario 11d.

S. S. SUSQUEHANNA Išplauks Vas. 19 ir BaJand, 6
Atslšaukit pas II. < latissciiiu-, A Co. Gen*'ral, Paša žieviniai AgentAi 

100 N. I.n Šalie St.. Chicago. III. Tel. Franklln 4130
Arba kreipkitės prie mus lokaliu agento.

F" L. o >=» DF.

STPAIGHT
IO

'.T.'.'.'SCiC.yitTC.CO.IlEUMidU
Largest Independent C$ar FacTory itilhe World

IMELBA
C i ę a r- S'up/'err?e

Geresnis ir geriau užganėdinantis i 
gu koks Havana cigaras, 
k' Paklausk savo krnutitvnlnko—Bet Jeigu 

krautu vninkaa neturi—rašyk mums.

Švedijos Amerik. Linija
24 State Stroat, Naw York City

LiepojųlrRygą
S. S. DROTTNINGHOLIŲ Išplauks Vasario 10

Trečia kliusn j Liepojų ir Itlga $145 ir $5 karės taxų. Trečios 
kliasos piw<iizleil.ii yra talpinami puikiuose kambariuose po 2—4— 
žmones.

Norim likietus ar Inforimii-ijua apie pasportus Hiitužtnokito su 
vietiniais ilginiais.

I’ushž. Palaimi v. 15 Netv Yorko 
per Gollienburg švedijiy f

Carter’s Iittle Li'
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi

duriai Nedirba
Mažn PiguIUn 
Mažas IHnuis

Maža Kalua

Vaistu Kuris 

Reikalingu Visisi
Tikras turi paalntšyu

Krauju, iirtarlntla OlrHra 
yra piir.n.Hfnl UfclHkiislv 
trldu.

zPARTER’S IRO N PI
Jum. pacelbes, pamėginkite

M* " ■*

ENGLANDER,^
WIT-tOOC $n< NGc

S'eld evorvtvhein tiy funukne deoloiu 
u.iii dupunmolif alorun -

r .m .\IHH SPtils (IIP CO,
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Į CHICAGOJE.
TRUMPESNĖS DARBO VA

LANDOS — DAUGIAU 
DARBŲ.

Taip sprendžia Chicagds Dar
bo Federacija.

Už PIGESNĮ GATVEKA- 
RIAIS VAŽINĖJIMĄ.

IŠ CHICAGOS LIETUVIĮI 
KOLONIJŲ.

IS NORTH SIDES.

Cliieagos Darbo Federacijom 
susirinkime praeitą sekmadie
nį tartasi apie beilarbiavimus 
musų mieste. Nutarta pasidar
buoti, kad fabrikantui visiems 
darbininkams įvestu trumpes
nes darbo valandas ir duotu 
darbo visiems savo darbinin
kams vietoje paliuosavimo. 
Sako, kati jei darbo nedau- 
giausia, tad tegu darbininkai 
trumpiau dirba, bet tegu kiek
vienam bus duota progos dir
bti.

Darbo "Federacija nuspren
dė kreipties į valstijos ir mie
sto valdžias, kati šitos veikiau 
atidarytu visokius visuomeni
nius darbus, kuriu yra daugy
bė ir kažko lakei iuojania, Tuo
met daugelis, bedarbiai!jaučiu 
gautu užsiėmimo.

Tuo ir kitokiais dar svar
biais reikalais Darbo Federn- 
eija turės nepaprastą konfe
renciją, sušaukiamą Vasario 
27 dienon.

Cliieagos Darbo Federaci- 
jon priguli 3(K) įvairiu darbi
ninkų -unijų. Tos unijos pa- 
minėton konfereneijon pakvie
stos pasiųsti po tris atstovus.

Pasta rąjanu • susirinkime
Federacija. pareikalavo, kad 
šalies vyriausybė atnaujintų 
prekybinius santikius su So
vietų Rusija, jei pastaroji pa
sižada Suv. Valstijose už mi
lijardus dolierių užsisakyti vi
sokių jai reikalingų daiktų.

Buvusioji Illinois visuome
nė.^ naudos komisija ('liieago- 
je gatvekarių kompanijai pri
pažino teisę imti nuo žmonių 
daugiau 5 centų už važinėji
mą gat vokalinis. Valstijos 
aiigšėmusins teismas tą pripa
žinimą patvirtino kaipo laiki
nuoju pripažinimu, kuomet 
visokiems daiktams laivo pa
keltos kainos, kuomet darbi
ninkai visi dirbdavo ir pasi
darydavo gerus pinigus.

Šiandie, gyvuoja kita visuo
menės naudos komisija. Kuo
met visokie daiktai ima at
pigti, tad naujoji komisija tu
ri teisės sugrąžinti gatveka
rių kompanijai ir vėl 5 centus. 
Ir augšeiausias teismas prieš 
tai nieko negali turėti. Jis ir 
šitą sugrąžinimą gali patvir
tinti kaipo laikinąjį, nors kom 
ponija stengtųsi neleisti to da
ryti.
Trumpoj ateity nugirsime in- 

domių daiktų apie miesto ve
damą kovą prieš gatvekarių 
ir guzo kompanijas. Nes nau
ja visuomenės naudos komisi
ja tuojaus imsis darbo. Ir ne
reikia abejoti, kad sumažins 
kompanijų imamą nuo žmo
nių pelną. Indonm bus žinoti, 
ką tuomet veiks kompanijos. 
Gal jos gaus “injunetion” 
prieš tos komisijos nuospren
dį. Bet juk “injunetion” tu
ri du galu. Tai gali pavartoti 
ir miestas prieš kompanijas.

IEŠKO VĖJO LAUKUOSE.

NIEKŠAS SUIMTAS.

Aną vakarą vienas piktnda 
ris užpuolė praeinančią Miss. 
Frances Fenel, Ui metų. 2332 
So. Kedzie avė. Mergaitė už
puolikui smarkiai suleido dan
tis dešinėn rankon, kuomet 
jai nebuvo kuo ginties.

Niekšas su jos skrybėlė pa
bėgo.

Policija veikiai ėmėsi dar
bo. Tr piktailarį susekė “Red 
W ings“ kliube po mini. 265?) 
So. Ki’dzie avė. Pasirodė yra 
Jneob Pine. 1650 So. Kedzie 
avė. Turėjo sužeistą dešine 
ranką. Mergaitė jį pažino. Jos 
skrybėlę sudeginęs to kliubo 
pečiuje.

PLAI&INAMOS BOMBOS.

Pinnndicnį anksti ryte su- 
plaišintos dvi bombos. Viena 
vakarinėj miesto daly, kita 
šiaurinėj. Viena buvo pames
ta prie dirbtuvės Stone Bros. 
and (’o., 1501 Polk gal., kita 
— Italų kol i on i joj.

Vienur ir kilur padaryta 
nemaži nuostoliai.

“Sausan" saliunan vakari
nėj miesto daly buvo atėjęs 
nepažįstainas žmogus. Jis pra
šęs gerti. Jam neduota.

Tuomet jis išeidamas pag
rūmojęs gryšiąs apsiginkla
vęs ir pamokinsiąs saliuninin- 
ką.

Jam išėjus saliuni įlinkas 
susitaręs su keliais snlinnebu- 
\ ūsais savo “patronais” ir vi
si išėję ieškoti to drąsuolio. ,

Jį užtikę 17-oje gatvėje ne
toliausia nuo Ashland avė. 
Nežinomas ėmęs bėgli ir pas
kui atsisukęs šovęs į būrį Į 
“ieškotojui.“

Kulka pataikė vienam sa- 
liimininko būrio “patronui” 
Anton Burkouski, 30 metų, 
1336 \Vest IS Plnce. Tasai su
dribęs ir tuojaus miręs.

Dabar policija ieško to ne
pažįstamo žmogžudžio.

Kai-kas nuomoniaiijn, kad 
su tąja žmogžudyste ar tik 
nebūta kaip kitaip. Policija 
ieško nepažįstamo, bet pod
raug turi akį atkreipus ir į 
kur kilur. •

KARPENTERIAI SUTINKA 
SU'MAŽESNE UŽMOKĖS 

NĮMI,

PIGESNIS VAŽINĖJIMAS 
AUTOMOBILIAIS.

Yellovv Cab kompanija Chi- 
eagoje paskelbė 25 nuošim
čiais pigesnį važinėjimą žmo
nėms tos kompanijos automo
biliai*.

DIDELI NUOSTOLIAI NUO 
GAISRŲ.

Apskaityta už praeitus peii 
keris metus nuo gaisri,i nuos 
toliai Illinois valstijoje. I’asi 
rodo. kad kas pietai tu nuodo- 
lių Imta arti 15 milijonų do 
lierių. Dauginusia neatsargu 
ino pasekmės.

Seattle. Wash., Va*. 7. — 
čia kaiĮM’iiterių unija nubal
savo imti 12',g iiiioš. mažesnę 
iižmttkestiį, l’ž S darbo valan
čias dienoje jiems bus moka
ma $7. Savaitėje dirbs 44 va
landas.

IŠ BRIGHTON PARKO.

Lnbdiir. Sijjunges 8-oji ktiripn 
lutės mėnesinį siisiriiikiin;, Vasa
rio 8 <| , šiandie, kaip 7:30 vaka
re, bažnytinėj svetainėj, Eniifield 
avė. ir 44 gal.

Visi nariai kviečiami ateiti nu- 
Nirinkiinan, laippal ir tie, kurie 
norėtų j^iiili kuopom Yra daug 
didžiai svarbių reikalų aptarti.
• VaMt/bff.

Įvykus Nortli Sides draugi
jų vakarui Lab. Sąjungos nau
dai, dabar belieka parašyti tik 
jo įspūdžius.

Kadangi tas vakaras buvo 
rengiamas visų draugijų, tat 
ir publikos nemažai suėjo. 
Daugiausia, žinoma, buvo pri
jaučiančių labdarybei ir uo
lių jos dirvoje darbuotojų.

Vakaro programa laivo įvai
ri. Ji susidėjo iš vaidinimo, 
deklemacijų, prakalbų ir dai
nų.

Pirmiausia atvaidinta vieno 
veiksmo juokinga komedija 
“Nuo ausies ligi ausikes.” Visi 
vaidintojai savo roles gerai at
liko. Nei nestebėtina, nes visi 
lošėjai buvo L. Vyčių 5 kp. na
riai, kuri visuose vaidinimuo
se visados pasižymi. Ačiū jai.

Po to eiles apie našlaitį gra
žiai, jausmingai padeklemavo 
donas Paliulis. Deklemacija 
buvo reikšmingesnė dėl to, kad 
ir pats deklemuotojas yra naš
laitis.

Paskui p-lės Guziknuskutės 
padainavo duetą. Jos buvo iš
šauktos atkartoti. Labai malo
nų įspūdį daro, kada matai ant 
scenos jaunas mergaites gra
žiai lietuviškai dainuojant. 
Garbė tėvams už tokį išauklė
jimą.

Po dueto sekė kalba kun. 
Pra t i kaičių (Va i t u ka ieio- Red.) 
iš Cicero, III. Jis kalbėjo apie 
reikalą kiekvienai tautai naš 
laičiij prieglaudbs. Visos tau
tos, sakė, čia beveik jau ja? 
turi, tik apgailėjo, ka,| J lietu
viai lig šiol neįstengia aprū
pinti savo našlaičių ir senelių, 
kurie vargsta svetinių pasto
gėse. Ragino dėties prie Lab. 
Sąj. ir aukoti, kad greičiau 
taptų yiastatvta prieglauda. 
Prie -to priminė ir Lab. Sąj. 
seimo nutarimą, kad Lietuvių 
visuomenė, ypatingai Cliicago- 
je ir apielinkėse, nieko nelau
kiant sumokėtų jk> $10 našlai
čių prieglaudos fondan. Tada 
išsipildys musų troškimai.

Paskutinę programos dalį 
išpildė Šv. Mykolo parapijos 
choras, kurį veda varg. Bra
zaitis. ('boras padainavo kele
tą dainų, kurios gražiai išėjo. 
Kaip chorui, taip ir vedėjui 
lai Imva širdingas ačiū.

Ant galo dar kalbėjo kun. 
Vaitukaitis apie Lietuvą, pra 
nešdamas, kad pastaruoju lai
ku Cliicagos Lenkai ėmė šauk
ti susirinkimus ir aiškinti, jog 
Vilnius turi priklausyti Len
kijai. Sakė, jei randasi Lietu
vių, kurie eina išvien su Len 
kais, lai tokius išgamas žino 
plačioji Lietuvių visuomenė. 
Reikia pažymėti, kad kun. Vai
tukaitis yra geras kalbėtojas, 
l’ž pasakytas prakalbas nortli 
sidiečiai jam širdingai dėkoja

Nereikia pamiršti nei mušti 
moterų. Jos ir-gi gražiai pasi
darbavo printošelamos dėžu
čių su visokiais daigtais, ku
rios nemažai davė naudos 
Dauginusia dėžučių paruoši 
p-nia Žaldokienė.

Vakaras visais žvilgsniais 
pavyko. Gryno pelno našlaičiu 
naudai davė suvirs $200.00,

Be to tame vakare buvo ren 
karnos aukos Lab. Sąj. Surink 
la $03.26. Aukojo.

Po $5.00: p. Bulkevičio, M 
/'Saldokas, K. Vaitukaitis, J 
Čapnitis, J. Kriminsknitė. P 
Sriubas ir A. Nausėda po $2

Po $1.00: J. Gerdžiunas, V 
Ku|M*nnčse (!-Red.), M. Ka 
veckicnė, kun. Meškauskas 
B. Lauraitis, A. Gandrinas, J

Krikščiūnas, B. Naujukienė, A. 
nnnuskienė, P. MeŠkonis, V. 

\emka, A. Rupšys, Kavaliaus- 
ienė, K. VuŠkunas, J. Leke

žinskas, P. Kišonns, A. Rugie
nis, A. Marcinkevičių, A. Bace
vičių, L. Jagela, J. Kaitulis, 
S. Vigau?4kis, M. Adomonienė, 

Dovidailis, V’. Mnčukonis, 
\. Deksnis, F. Saiuis, K. Lu- 
eošnitis, J. Petraitis, K. Adib 
mouis, P. Endzilis, K. Emlzi 
is, A. Endzilis, P. Mikolaitis, 

A. Berkelis, I*. Vaškinius, 
O. Kavaliauskienė. M. Butkie
nė, P. Mureika, J. Sriubas. ,T. 
Sriubienė, S. (pavardė neįs
kaitoma — Red.), K. Kišonie- 
nė, J. Guzikaaskns, K. Rimkus, 

Jekštis, O. Kavaliūnaitė, A. 
Mureikų, M. Krekščiunienė, J. 
Daugirda.

Jeigu keno pavardė bus ne- 
teisingai užrašyta, meldžiu 
iraneštį man žemiau paduotu 
adresu.

Visiems aukotojams ir kas 
iuo prisidėjo prie minėto va 
<aro, tariu padėkos žodį.

A. Nausėda. 
1928 N. Lenvitt St;

AUKOS LIETUVOS
KRYŽIUI.

RAUD.

Sausio 30 d. buvo vestuvės 
>. Prano Stumbrio su p-le 
’rnnciška Medžeu.-kaitv. Sve- 
iams besilinksminant, prisi

minta ir apie Lietuvos vargus. 
Svečiai sutarė sumesti aukų 

R. K. Aukojo: A. Šlubis
$5.00, A. ,1. Mosgers, $2.IMI.

Po $1.00: P. Mosgerienė, J. 
Miklius, K. Medžeuskas, J. 
Vainauskas, J. Vainauskienė, 
S. Kukanauskis, K. Burgis, O. 
Vaikas, P. Norktv, S. Medžeus 
kas, J. Lukas, F. Jukini, M. 
Stambriutė, B. Jonikaitė, J. 
Neris ir A. Stumbris. Viso 
$23.00.

Vasario 1 d., š. m., pinigai 
įasiųsti Liet. Misijai.

Martha Stambriutė.

PRANEŠIMAI.
SVARBUS PRANEŠIMAS.

L. R. Kat. Federacijos Chi- 
cagos apskričio susirinkimas 
bus antradieny. Vasario 8 d., 
7:30 vai. vakare. Aušros Var
tų parap. mokyklos kambary
je, ant antrų lubų.

Visų. draugijų, priklausau 
čių prie Federacijos, atstovai 
kviečiami būtinai atsilankyti, 
nes randasi svarstymui svar
bus reikalai. Valdyba.

IŠ BRIDGEPORTO.

Vasario 2 d., š. m., L. Vyčių 
16-tos k p. įvyko mėnesinis su
sirinkimas, kuris buvo skait
lingas. Tame susirinkime svar
styta apie narių — moksleivių 
mokestis. Nutarta, kad- kuopa 
apmokėtų dviejtj narių-mokslei 
vių mokestis.

Tolinus sekė rajuirtus vaka
ro rengimo komisijos, kuris 
bus Užgavėnių vakare, Vasario 
8 d., š. m., Mark Wliite Sųuare 
parko svet., S vai. Kviečiami 
visj kp. nariai ir svečiai skait
lingai susirinkti. Atsilenkusius 
svečius kuopa tikisi palinks
minti ir patenkinti.

Tame susirinkime įsirašė 
kuopon keli nauji nariai.

Po susirinkimo buvo žaidi
mai ir šokini. Reporteris.

IŠ NORTH SIDES.

Moterų Sy-gos 4-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
šiandie. Vasario S d., Šv. My
kolo parapijos svetainėje, 7:30 
vai. vakare.

V’isos narės malonėsite susi
rinkti kuoskąitlingiausia, nes 
daupų yra svarstymui naujų 
dalykų. Ona R. Paliuliutė.

—

Įuropean American gureau
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. l’«rr:ilH Ir S. I,. 1'abUtnas

Siuntimas pinigų, laivakor 
tės, pašportai ir tt. 

NOTAKIJI SAS
llrnl FMnte, l*n>knlos, InMirlnai 

Ir 11.
son \v. :tr>ih si.. Kaiup. llulsUsl st. 

'I't-I.: Ibitilcvanl (III
Vai.: 9 iki C kasdieną 

Vak.: I'tar. K«t. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki 3 pu pietų.

Jūsų Akįs
Ar jos raudo

nos, vandenėtos 
ar užsidegę? Ar 
kenčiate ,nuo vai
kio, užitiiKii, nusil 
lininių akių vo
kų, žvairumo, ar 
kitų kokių akies 
ligų? Jus nega
lite atidėti gydy

mų nes laikas yra brangus. Ne
toli visos akių ligos galima iš
gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo 
ilgiau jus atidedate prideramą 
priežiūrą, tuo liga darosi aržes
nė ir tuo labiau jus esate pavo
jui liekant neregiu.

Pasiteiraukite pas 
manę uždyk'ą

lialeiskit man išegzaminuo
ti jūsų akis be užmokesčio. Jei
gu aš galiu jums apgelbėti, aš 
taip ir sakysiu, jeigu negalėsiu 
aš lygiai atvirai ir lai pasaky
siu. Aš paleisiu jum pašinaudo- 
,ti mano 23-jų metų patyrimu 
kaipo akių specialistu ir mano 
gabumu išgydyme tūkstančių at 
sitikiriių, kuriuose kiti buVo at
sisukę gydyti. Jus neprivalote 
daleisti dalytėli jūsų akis kitam 
kaip tik okulistui augščiausio 
laipsnio, o lai aš jums galiu su
teikti. Nedaleiskite trukumui 
pinigų jums kenkti. Mano kai
nos yra prieinamos ir mes galė
sime susitaikyti ant išmokėjimų

Nelaukite—-atsišau
kite šiandieną

Ta dalyką neatidėliokite. Juo 
greičiau pradėsite gydymą, tuo 
greičiau pasveiksite. Jūsų akis 
pačios nepasveiks. liet jos daro
si vis blogesnės. Tam tikras gy
dymas. ir tam tikri akiniai išgy 
dys jūsų akis jeigu tiktai pada
rysite) ląiką. Ateikite šiandien 
pasimatyti su manim. Išegzu- 
iiiiiimisiii dykai.

Dr.F.O.Carter
Specialistas Akių. Nosies 

ir Gerklės Ligų.

120 S. State St., 2 augštas 
Chicago, III.

Vai.: 9 iki 6: Nedėl. 10 Ik 12
Vienos duris j šiaurę nuo 

Ealr Krautuvės

S. D. LACHAWICZ
LIETUVYg GRABORIU8

I
Patarnauju laldotuvAae koplfrtauala. R«l- 
kala meldžiu at»t*auktl. o mano darbui 
bualta utsanAdlntt.

2314 W. asrd PI. Chlca«o, Dl.|
Tet. Ganai 11M

K-

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 31 metai 

OfiMM S14* Ho. Morgan 8t. 
Kertė 82-ro 8t., Chicago, OI.

8PECIJAI48TA8
llotarlėką. Vyrišką, talpgt chro

nišką Ilgą.
OFI8O VALANDOS: Nuo 1» ryto 
Iki 3 po pietą, nuo t Iki 8 valan
dą vakare.
Nedėllomle nuo • Iki S po plet. 

Telefonas Tardė <87

Hmiiiihiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiųitiiiiiiiiiiiiiiiiiiihhi

1 lOtasDidelisBalius 1
Į Liet. Rytmetinės Žvaigždės Į 
| . Pašelp. Kliubo |

| Šįvakarą, Vasario-Febr. 8, 1921 Į
| WICKER PARK SVETAINĖJ S

Š 2040 W. North Avo. (Arti Mibvaukee Avė.) =
| Muzyka F. Jereck Pradžia 7:30 vai. vakare. į

Įžanga 50c perkant pas narius, 65c prie langelio 
= drabužių pnsitlėjinių.
........... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiNiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT

S Dr7ČhARLES ;SEGAL jJ Perkėlė seevo ofisą po num |

Telefonas Prekei 2MKO

Iš priežustės viižliivlmo Europon 
pnrduoslų elgttrn krautuve Ir knlngi- 
nu pigi U biznis gerui Išdirbtas. Atsi
šaukite

J. MAKAKI'AVICZ
1757 U. I7tli Strret, Clielngo, III.

BIZNIERIAI GARSINKITE 
'•DRAUGE.“

Sll š

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

Per Spalio mėnesį Lietuvoje išmokėjo du mili
jonų keturis sinkus penkiasdešimtis tūkstančių, 
devynis šimtus keturiolika aukšinų atsiųstų per 
mus iš Amerikos. Lapkričio mėnesį iš Amerikos 
pasiuntė per mus j Lietuvą 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 
kursą imdama tik mažą dalį už savo darbą.

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

3. Greitai išmoka. Turį 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 dvieju tūkstančių Lietuvių 
nuosavybė?

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

Visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

Lithuanian Sales Corp.
414 West Broadway,

Boston 27, Mass.
Arba į musų skyrius:

CHICAGOJE, 3249 South Halsted Street,
WILKES-BARRE, 300 Savoj Tlieatre Bldg.

E Pbonc Ilonlvard 491

I- Ashland Jewelry Music Store
Specijales Colnmbia E 2 Grafanola 

su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 
Grafonola su 12 rekordų $56.50. 
Cnsh ar ant išiiiekesčio. Naujausi lietu
viški rekordai.

Illib'llanie pasirinkime nnksl- 
nlnl lalkriMlilal. įlelntoninl, ilo 
<lnl ir kili auksinei ilnlykai.

= 4537 So. Ashland Avenue
į Chicago, III.
ihimMiiiiiiiiiiiimiiimmiiiiiMmiiiimimiiiiiiiimifiiimmmiimmiimmimiimu

K

PAMĖGINK 
10c 30c-60c Buteliai ar Proškel

LABAI GEROS DEL

GALVOS SKAUDĖJIMO

PAPUDINE
PAMĖGINK




