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Ištremtieji Rusai Šaukiasi 
Pasaulio Pageltos

BAVARIJA ATSISAKO NU 
SIGINKLUOTI.

Ūkininkai atsisako atiduoti 
ginklus.

ŠILTINAS EPIDEMIJA 
NEW YORKE.

SINN-FEINERIAI TURĖJO 
SLAPTĄ SUSIRINKIMĄ. LIETUVOS NEPRIGULMYBĖS SUKAKTUVĖS.

Sveikumo komisijonierius šau
kiasi pagelbos.

Nėra sutikimo Airių su Ang
lija.

Agnlijos Karalius Atidarė Savo 
Parlamentą

PUSANTRO MILIJONO RU 
SŲ IŠSISKLAIDĘ.

KAKALIUI NEPATINKA 
SUKILIMAI AIRIJOJE.

Jiems reikalinga pagelta.

New York, Vas. 16. — Stei
giamasis Husu seimas Pary
žiuje paskelbė atsiliepimą i 
visas pasaulio viešpatijas ir 
tautas gelbėti Rusus pabėgė
lius, kurie pasklido po visą 
pasaulį pabėgę lino bolševiku 
teroro.

Tą atsiliepimą čia yra ga
vęs A. .1. Saek, Rusu infor
macijos biuro Suv. Valstijose 
direktorius. Atsiliepime parei
kšta. kad šiaudu

Stipriai apsaugoj amas kara
lius su dvarėnais.

Londonas, Vas. 16. — Va
kar čia atidaryta abudu Ang
lijos parlamento rumu. Atida
rė patsai karalius, atvykęs 
parlamentan su namiškiais ir 
skaitlinguoju lniriu dvarėnu ir 
valdininkų.

J susirinkusius abiejų rūmų 
atstovus karalius skaitė savo
kalbą, vadinama sosto kalba, 

įvairiose buvo trumpas raštas, palie- 
svetiinose šalyse esama pusan-Ičiantis paviršiun įvairius gv- 
tro milijono Rusų, pasaulio ivuosius klausimus, 
katastrofos ir civilinio karo
aukų. Tie Rusai pasprmlę nuo 
teroro ir masinio galabinimo.

Berlynas. Vas. 1(5. — (Jau
ta žinių, kad Bavarijos val
džia sutinkanti nusiginkluoti 
ir pakrikdyti savo miliciją. 
Bet valdžia neturinti pajėgų 
atlikti tą darbą.

Milicijoje priklauso dau
giausia Bavarijos ūkininkai. 
Jie turi ginklus. Tr apie gink
lų atidavimą jiems negalima 
nei prisiminti.
Apsiginklavę prieš bolševikus.

Ūkininkai didžiai nukentė
ję nuo bolševikų (komunistų) 
raudonojo teroro anais metais. 
Km’haiiiity apsidrausti nuo te
roro, jiems buvo padalinti gin- 
-klai. Šiandie jie atsisako gin
klus grąžinti. Ir ką jiems da
rysi.

Lygiai ir kiti milicijos na
riai atsisako klausvti valdžios.

liausieji Rusai ištrėmime.
“Didelės minios Rusijos gy

ventojų,” sakoma atsiliepime, 
“atsidūrę ištrėmimam Tarp

Nedarbo klausimas.
Airijos klausime karalius 

pareiškė, kad toje šalyje su
kilimai jam da^ą didelius ne-

ŠAUKS NACIJĄ VIENY
BĖN.

Visi bus pakviesti rekonstru
kcijos darban.

smagumus. Pasakė, jog Airiai 
su prievrta nieko negalį at
siekti. Jų juisielgimas trukdąs

jų via žymi dalis Rusų aps-’ją šalyje manomas įvesti re-
.vii-slunijos, kuriu reprezentuo formas.
ja tveriamąjį genijų ir viltį 
Rusų kultūros ir valstybės.”

Tolinus sakoma, kad dauge
lis iš Rusų pasišalino nuo ci
vilio karo ir teroro, kad kitose 
šalyse apsaugoti Rusų kultū

■Pagaliau karalius atkarto
jo Anglų valdžios išreikštus 
troškimus, kad Airijoje pa
liautų sukilimai.

Palietė nedarbo klausimą. 
Reikalavo tam tikslui įstaty-ros brangenvbe. , . , . , . ., . • , *’ , . mu, fiubg kuriu butir teikiaI oknenis tad Rusams būtinai' ,, ,

rcikalingn pagelba. Nes ji'dįma pagelba nedarbiaujan-
,tiems. Jiems turėtų Imt pnru- 

gyvena didžiausiame varge. . . ,. ... • " įpintas apdraudimas.
Viso civilizuoto pasaulio pa- . .... , , „ .

.... , . ... Išreiški* vilti, kad Britani-reiga gelbėti juos kuomi tik . _ ...'ja su Rusija atnaujinsianti galima. J
prekybinius rysius.

Ir Kerenskis figūruoja.
l’o atsiliepimu pasirašo stei

giamojo Rusų seimo pirminin
kas Auskentjev; buvęs prem
jeras Kerenskii; buvęs užrii- 
bežinių reikalų ministeris Mi- 
liukov; buvęs pirklvbos ir pra
monės ministeris Konovalov ir 
kiti.

Pasirodo, kad Rusų seime 
Paryžiuje žymių rolę lošia ir 
patsai Kerenskii, kurs kituo- 
met taip šaltai buvo atsinešęs 
į bolševikų veikimą Rusijoje.

Karalius apsaugojamas.
Kaip paprastai, karalius Į 

parlamento rūmus atvyko su 
didžiausiu pompa, su prieška
rinėmis iškilmvbėniis.

Pavartotos aštrios apsau
gos priemonės kaip išlauko, 
taip viduje. Galerijos buvo ap
tuštintos.

VVIiitelialI prieangy karalių 
sutiko lordų romų komitetas. 
Parlamente buvo svetimų vie
špatijų atstovai.

St. Augustine, Fla., Vas. 16. 
Čia viešįs prezidentas-elektas 
Harding didžiai užimtas viso
kiais reikalais artinanties in
auguracijos dienai. Arčiau 
prezidento-elekto stovintieji 

|tvirtina, kad Harding savo 
j inauguracijinėje kalboje pak
vipsiąs visą naciją vienybėn ir 
bendran rekonstrukcijos dar
ban. Pakvipsiąs jis šalies gy
ventojus nors kokiam laikui 
pamiršti partijines pažiūras, 
ginčus ir nesutikimus ir ben
dromis jėgomis imties pokari
nio darlM) su tikslu trumpoj 
ateity užtikrinti viešpatijai 
gerbūvį.

Šiomis dienomis pas prezi- 
dentą-elektą atkeliauja Char
les Evans Hughes. Spėjama, 
kad formaliai pagaliau bus 
paskelbta Hugbeso paskyri
mas valstybės sekretoriumi a- 
teinančiame kabinete.

Prezidentas-elektas buvo 
klausiamas apie paskyrimą 
Hugheso. Bet jis nedavė aiš
kaus atsakymo.

Prezidentą-elektą čia aplan
ko žymiausieji šalies vyrai, 
su kuriais jis konferuoja, ta
riasi apie busimąją šalies ir

New York, Vas. 16. — čia 
šiltinės epidemija apsireiškė. 
Jj pernešta iš Europos su a- 
teiviais. Nuo šiltinės mieste 
rnipė viena Ttalė ateivė, mote
riškė, ir vienas čiagimis jau
nas vaikinas. Pastarasis turė
jo užsikrėsti tąja liga vaikš
čiodamas, aplink prieplauką.

New Vorko sveikumo korul
si jonierius Copeland pranešė, 
kad dar du žmogų yra susir
gusiu. Tarpe ateivių, perkelti) 
nuo atplaukusiu garlaivių sa- 
lon Hoffman, yra 30 susirgu
sių šiltine. — I

Paskutiniu kartu New Yor-j 
ke šiltinė' buvo* apsireiškusi I 
1892 metais.

S ve i k u mo k om i s i jon i cr i u s 
kreipėsi \Vasliingtonan su pro
testu, kad Ellis saloje ateiviai 
kaip reikiant neprižiūrimi ir 
palinosuojami užkrėsti ligo
mis. /

Iš miesto sveikumo depar
tamento paskelbta kiekvienam 
atplaukusiam su ateiviais gar
laiviui dvylikos dienų kva- 
rantana.

Iš Wasliingtono pranešta, 
kad vyriausybė New Yorkan 
pasiunčia medi kalę pagelba. 
Bus pavartotos kuoaštriau- 
sios priemonės prieš apsireiš
kusią šiltinę.

Dublinas, Vas. 16. — čia 
sinn-feinerių organizacija ofi- 
cijnliai paskelbė, kad paskuti
nę Sausio savaitę Dublino Ai
rijos respublikos jlarlamen- 
tas — “Dail Eireann,” turėjo

Šaltą žiemą pergyvenusi lauke sėklelė nedrąsiai leidžia 
savo diegą viršun. Išlindęs iš žemės jis kartais randa akme
nį rėpsant ir užstojant saulę. Susilenkia jaunas želmuo ir 
auga augštyn, stipryn. Ilgainiui pasidaro medis ir pati ak-’ 
meni nuverčia šalin.

Pirm trijų metų ant Lietuvos kaip akmuo dar gu
lėjo svetima karuomenė, bet mus tėvynė jau parodė savo 
gyvybę apsiskelbdama neprigulmtnga. Praėjo treji metai.

slaptą sesijų. Pirmininkavo Du akmenys nusirito tolyn, bet dar guli trečias netiek didefis
prezidentas de Velera. Šis prn 
nešė apie visą bėgį tarybų Ai
rių su Anglijos vyriausybe. 
Tarybos nepavykusios. Nepa
darytos paliaubos. Nes to ne
norėjo premjeras Lloyd Geor-

Posėdvje de Valera prane
šė, kad praeitą Gruodį Arki
vyskupas Clune iš T’ertli, Au
stralijos, buvo pasiūlęs paliau
bas premjerui Lloyd George. 
Arkivyskupas buvo pasitaręs 
su Airių vadais ir Gruodžio 8 
d. buvo nuvykęs pas premje
rą.

Bet Lloyd George atmainė 
savo pažiūras Įlinku paliaubų.

žodj.Premjeras maino 
t

Gruodžio 16 d., sakė de Va-

SUKILĖLIAI KOVOJA SU 
KARUOMENE.

Gyventojai bėga į Anglų teri 
torijas.

Londonas. Vas. 16. — Revo
liucija pakilo Tonk’e Tumėnų
ifnb.GizvL, ,1~ .1__ y • v

NAUJAUSIOS ŽINIOS užrubežinę politiką.

LONDONAS, — Premjerus Lloyd George pranešė par
lamente, kad greitu laiku Airijoje busianti sugrąžinta reika
linga tvarka. Sako, sinn-feineriai Airijoje jau netekę nieko. 
Militariznins imas viršų.

VISI APLEIDŽIA TURKŲ 
SULTANĄ.

valstijoje, sakoma, depešoje iš 
Allaliabado.

Kuomet valdžia nusprendė 
areštuoti gyventojų vadus už 
kurstymus prieš tą pačią val
džią, gyventojai tuojaus suki
lo.

Prieš sukilėlius pasiųsta 
valstijos karuomenė. Gyven
tojai ką gali pasiima su savi
mi ir bėga į Anglijos terito
rijas, kur tikisi rasti sau prie
glaudą ir apsaugą.

Tonk yra viena iš 21-os In
dėnų valstijos Raiputana dis- 
trikte. Tas distriktas užima 
šiaurvakarinę dalį Indėnų pu- 
siausalio.

Pati Tonk valstija turi 2,- 
553 ketvirtaines mylias. 1911 
metais skaitė 303,181 gyvento
jų. Diduma gyventojų — ,in- 
dusai.

ST. Al'GI’STlNE, FLA. — Čia patirta, kad Philipinų 
saloms generaliu gubernatorių busimus prezidentas Harding 
paskirs žinomą gen. Wood.

NEVV YORK. — Pranešta, kad mirštąs žinomas operų 
giesmininkas (tenoras) Emieo (’aniso. Jis buvo susirgęs 
|M*rniai pirm Kalėdų. ' /

Konstantinopolis, Vas. 15.—
Turkų su 1 tanas gavo telegra
mą iš Angoros nito Ezzet pa
šos, kurį jis buvo pasinntęs 
pas naci jonai istus tarylmsna.

Ezzet šaitanui pranešė, kad 
jis prisijungęs prie nncijona- 
listų.
'‘‘Visi mane apleidžia!” at

siliepė sultonas, plėšydamas 
telegramą.

NUTVERTAS SUOKALBIA 
VIME JURININKAS.

\V AKI IINGTON. — Airijos miesto Cork lordui majo
rui O’CalIaglian valstybės sekretorius* Colby leido »Kuv. Vals
tijose pabūti dar kokį laiką. O’CalIaglian tuo tikslu buvo 
padavęs* peticiją.

GRY2TA ANGLIJOS AMBA- 
SADORIUS.

\VASHINGTON. — pranešta, kad Japonijos sosto įpė
dinis, kurs keliaująs Anglijon, neaplankysiąs Suv. Vals-

Londonas, Vas. 16. — Ame
rikon gryžta Anglijos amba
sadorius Sir Auckland Ge- 
ddes.

Washington, Vas. 16. — 
Slaptoji policija turi suėmu
si vieną jurininką, kuris in- 
tariamas suokalbiavime su ki
tais suplaišinti prczidcncijnlj 
laivą Mayflowcr.

Spėjama, knd susektas suo- 
kalbiavimns ar tik nebus pa
lietęs ir kitų šaly uostų, ku
riuose stovi garlaiviai.

Suareštuoto pavardė nepa
sakoma.

ORAS. — Šiandie po pietų 
šalčiau, gali būt lietutis ar snie 
go; rytoj giedra.

kiek nešvarus ir kenksmingas. Dievui padedant nur/simo 
ir jj. Minėdami trečius Lietuvos Neprigulmybės Metus, 
sutarkime visi geriau ir daugiau žiūrėti bendros motinos 
Lietuvos reikalų, eikime su jos valdžia išvien, nesigailėki
me darbo, nebijokime kentėjimo. Lietuva yra ir bus laisva.

Draugo” Redakcija^“I

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ENDEKAI VIS DEL TO 

RUOŠIA.

“East Ex press” pranešimu, 
dalyvavusią rinkiniuose į Vil
niaus Seimą šios susidariu
sios grupės: 1) Lenkų tauti
ninkų grupių blokas, kur yra 
Lenkų tautininkų sąjunga, 
Lenku krikščionvs deinokra-

STENGSIS PATRAUKTI . 
SKANĖSTAIS. sž?j0|

_______
Naujo sionistų Žydų laiKjR 

raščio “Unser Fraind” Nr. 3

lera, paliauboms sąlygos abic- tai> Tjenkų tautininklJ kUubns
jų pusių buvo priimtos. Bet 
tam pasipriešino Dublino pi
lis (Anglų valdžia Airijoje).

ir Lenkų darbininkų sąjunga. 
Nepartinių Lenkų sąjunga ei
na drauge su Lenkų tautinin-

Ts pilies pranešta, jog jokios k„ grUpt\niįs Vilniuj ir kitose
paliaubos negalimose J’ąreįkat 
lavo, kad Airiai atiduotų vi
sus ginklus.

Šitą reikalavimą parėmė 
patsai Lloyd George ir Bonnr 
Law. Tuomet Arkivyskupas 
Clune atsisakė tuo klausimu 
kreipties į Airių vadus.

Gruodžio 31 *1. paliaubų 
klausimas išnaujo buvo pakel
tas. Bet Arkivysk. Clune at
sisakė toliau tarpininkauti.

Tok i u o bildu Lloyd George 
atmainė savo žodį. Jis pirmu
tinis buvo padavęs paliauboms 
sąlygas ir paskui atsisakė nuo 
tų sąlygų.

Kiek Airiai nukentėję.
Susirinkime pagaliau paaiš

kėjo, kaip daug Airija nuken
tėjusi nuo Anglų valdžios. 
Praeitais metais:

Anglai

•Hei tysey > I^enk ų
tarybos,. Lenkų krašto sargy
bos (stražy krajowej) organi
zuotos, turi teisės daryti vie
tose susitarimų ir dalyvauti 
rinkimuose savarankiai; 3) 
Lenkų “atgimimo” (odroik 
zenie) grupė, matomai, daly
vausianti savarankiai, 4) Len
kų soči jai istų partija, jau pra
dėjusi agitaciją dėl rinkimų 
Vilniuj ir kitose apskrityse; 
5- prijaučiu komunizmui da
lyvausią rinkimuose, prisi
dengę profesinių sąjungų var-

“Plebiscito dovanos” straipa*. 
nv prašyta štai kas:

‘“Kai kuriuose Lenkų sluo
ksniuose rengiamasi busima- ’ 
jam plebiscitui labai savinga 
bildu. Labai maža pasitikimi! 
propagandos ir kitų agituotėS^ 
metodų tikslingumu. kuriui 
vertė žmonėms jau gerai žino^J 
mn.
.-J’odel vieton-agi t 

bų, mitingų ir kitų rinku 
praktikos ginklų manoma 
davinėti rinkikams marmela-j 
do, smulkaus cukraus ir kit(f 
plebiscito “delikatesų” kur 
tikrai patrauks daug daugiai 
šalininkų, negu visos partiją 
kalbos ir mitingai.

Kalbama esą iš Lenkų ja^ 
yra atvykę čion keletas at 
stovų, ir kad toji plebiscit 
akcija prasidėsianti artimiau-^ 
siu laiku.”

du.

‘SEIMĄ” VĖL ATIDĖS.

“East Express” pranešimu, 
Vilniaus seimo sušaukimas 
dar busiąs atidėtas. Rinkimai 

^Gardino, Lydos ir Volkovisko 
yra užpuolę 8,626 apskrityse įvyksią Vasario

namus, areštavę 1,347 vyrus i niėn. pabaigoje arba Kovo 
ir moteris. Iš pastarąją de-!in<‘n- pradžioje. Seimas busiąs 
portuora 105 ir sužeista 72. sušauktas, pasibaigus rinki- 
Kudeginta: 153 gyvenamieji mams visoj “Vidurinės Lietu- 
natnai, 8 dirbtuvės, 24 viešųjų j v<w” teritorijoj.
susirinkimų salės, 253 krau I * ------------------- ——
tuvės; 88 ūkės ir nužudyta 52 LENKAI TEISIA VlįLNIAUS
Airiu piliečiu, inėrnus vieną 
senyvą kunigą ir V’> kalinių. 

DeVnlera pranešė apie savo
n u veik i mus Amerikoje 
tas viešai neskelbiama.

Bet

NUBAUSTAS TEATRO SA 
VININKAS.

LIETUVIUS.

Lenkų žiniomis, Vilniuj 
Lenkų teisiami, kaip politiniai 
nusikaltėliai, šie Lietuviai: 
gimnazijos mokiniai — Juozas 
•Jankauskas, .fonas Jankaus
kas, Mykolus Jurašaitis ir Vin 
ras Knuza, buvęs mokinys

New York. Vas. 16. — East^azy* Vaitkevičius, gimnazi- 
Kide krutnmųjų paveikslų te- j°s W‘kretoriu»r, Tadas Alek-
niro savininkas Wemberg tei
smo nubaustas 60 <ki«*nų sun
kiųjų darbų.

VILNIUJ BADAS DIDINAS.*

• “Vilenskij Kurjer” pranąfl 
Simu, gyvenimas Vilniuj vis 
brangsta: mėsos svarui inokA 
90—KM) mk., rūkytos kiaulie-» j
nos sv. — 250 mk., dnonott| 
svarui — 50 mk.

Anot darbuotojų, pažįstant 
čių vietos ekonomines sąlygas’ 
nuomones, gyvenimas dar pa
sunkėsiąs. nes turtingesni ukDį 
ninkai, negaudami nieko iii
miesto neduoda miestui pro-į
duktų. 
ninku
Taippat nesą galimumo gauti 
duonos iš Lenku.

Didesnė gi pusė uktfl 
gyveną pusbadi

Cork, Airija, Vas. 16. - 
Vietos Anglų karuomenės ko
mendantas uždraudė bile kam 
be valdžios leidimo vaikščioti 
čia per namus ir kolektuoti 
pinigus.

navičnis, prieglaudos vedėju 
Ona Navakauskaitė Emilija 
Vileišienė, Ona Navnkaušaity-

PINIGįl KURSAS.

Dėmiai jo teatre neteisingai Į Anielė Kindurytė ir Kostas
buvo paduotas gaisro alnrmas. 
Pakilus pasiaubai 6 vaikai bu 
vo sumindžiota.

Teatro savininkas apkaltin 
tas už tai, kam jis leidęs te 
ntran vaikus be globėjų.

l’ėmeris, kurie laikomi suim-

Svetimų šalių pinigų vertė, 
nant nemažinu $25,000 Vnanrin 
buvo tokia pagal Mcrchanta

ti, ir mokiniai — Simas Ale- »n and Truat Co.:

PLATINKITE "DRAUGĄ.

ksandravičius, Viktoras Cečo- 
tus, Antanas Pakula ir Rapo
las Aukštuolis, sargas Justi
nos Mačiulis ir tarnaitė Vero
nika Bieliuniutė, kurie 
tuo tarpu suimti.

nesą

Anglijo** Rtrclingų įtvarui 
Prancūzijos šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijas šimtui markių 
Lietuvos šimtui aksinų 

Lenkijos šimtui markių
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UKTUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS

“DRAUGAS”
■tea haodienų Ihfcjrni aedėldlcatas. 

PRENUMERATOS KAINA I
omcAooj ra ussienyjbi

Metama ................................. *8-00
Pooei Mėty • «xs * *AaBUL1>* * ASO 

•UV. VAL8T.
Metama • • • ,w•••••••••• 88*00
Pnocl Metų......... ..8.0®

Tenumerata mokasl Iškalno. lai- 
akaltoal nuo utslrokymo dienos 

nuo Naujų Matų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
aanaa adresas Pinigai geriausia slū
gti Uperkant krasoje ar ezpreae "Mo- 
ney Order” arba Įdedant pinigus 1
registruotą lalSką.

“DRAUGAS” PUBL. 00. 
1334 8. Oakley Avė., Chieago. 

Tel. Roosevelt 7791

Pasikalbėjimas su 
Dusiomis.

Chicagoje kai-kurios apie- 
linkės beveik nieko kito ne
kalba tik apie Edisono mašiną 
susižinoti su dūšiomis. Daugy
bė žmonių įdomauja nauju iš
radimu. Sako jis esąs kaip de

dale žiaurus bedieviai arba 
tvarkos ardytojai; netekę įta
kos jie atgailauja, kelis do- 
lierius Mišioms paveda, ką 
padarys toliau pamatysim vė
liau, bet gero sunku iš jų ti
kėtis. Nuo usnių nebebūva uo
gų-

Moterys buvusios, ten kur 
kalbama su dūšiomis aiškina, 
kad nieko blogo ten nesu. Bet 
ne visur yra gera, kur blogu
mo nematyti. Sukčiai moka 
savo suktybę tiek pridengti, 
kad jos negalėtų pamatyti 
asmuo turys tiek apsukrumo, 
kiek žmonos gyvenančios Chi 
eagoje, o nepramokusios ang
liškai.

Kiekvienas supranta, kad 
Lietuvio dūšia, jei ji nemoka 
lietuviškai, tai ji nebelietuvio 
yra. Ji nėra nei dusia.

Mašina vra materijalis daik
tas, tik materijai i us daiktus ji 
gali padaryti arba sugriebti, 
NematerijaJės dvasios materi- 
jalė mašina negali nei pri
šaukti, nei priimti. Tų įstai
gų, kuriose daromi pasikalbę-, 
jimai gyvųjų su dūšiomis, pir
mutinis tikslas yra privilioti 
žmones pramanytu, bet ne į- 
vykusiu, išradimu, paimti ma
žai pinigų nuo kiekvieno, bet 
sudaryti, kad tokių smulkių 
mokėtojų butų daug. Tokiu 
budu iš mažo susidaro didelė

Uetnvii Raštija XVII Amžije.

(Tąsa).
Reformatų Leidiniai.

Jųkubo Morkūno lietuviška 
Postilių 1600 metais išė
jo Vilniuje.

Keidainių spaustuvė išleido 
keturias knygas. “Kniga Na- 
bažnistės Krikščioniškos 1653

žė, o viršuje riesta triuba. Pa- sunia-

m.,” “ Sumina,arbaTrumpas iš- 
zguldimas Evangeliu Szwentų 
per wisus meatus,” “Maldos 
Krikszczi&niszkos” ir “Kate- 
cbizmas.” Tas pastarasis tur
būt pasirodė 1701 m.

Chylinskio Biblija skaitosi 
tarp akyviausių ir bran
giausių retųjų pasaulio knygų, 
nes jos yra viso labo tik trys 
egzemplioriai: vienas labai
menkas Britisli Museum’e 
Londone, antras karališkoje 
Berlyno Bibliotekoje, o trečias 
Katalikų Dvasinės Akademijos 
knygyne Petrograde. Tame 
trečiame egzemplioriuje yra 
visas spausdinys kiek jo tapo 
sustatyta, išskiriant vieną 
lanką viduje. Minėtoji moks- 
lavietė šitą knygą laikė gele
žinėje nedegančioje spintoje 
iki bolševikų revoliucijos.
Bolševikai Akademiją panai
kino ir nėra žinios ką pada
rė su jas knygomis. Tokiu bil
du gal jau nebėra pilniausio-
jo Chylinskio biblijos egzemp-, kesčio tolesniai spaudai, 
lioriaus. , , Tiesa yra, kad Petrogradi-

Reformatų sinodas Keidai- nis egzempliorius baigiasi kė
niuose 1657 m. paskyrė Sam- i turiasdešimtaja psalme, 
uelį Boguslovą Cliylinskį ke-j Lietuvos literatūros istori- 
liauti į Angliją ir atspausdinti j kai turės gana daug galvosu-

peįtaisė Žemaitijos Storasta 
Jonas Borzymowskis, kuris 
mirė Keidainiuose 1671 m. (lai 
jam padėjo kai-kurie reforma
tų dvasiškiai.

Reformatams nesisekė su 
Chylinskio arba Skrodzkio 
verstuoju Šv. Raštu. D-ras 
Šliupas tvirtina, kad Cliylins- 
kis pats suvartojo pinigus pa
skirtus šv. Raštui išleisti. Tą 
pasakymą rodos tvirtina fak
tas: reformatų sinodas Vilniu
je 1663 m. vieton Chylinskio 
į Angliją pasiuntė Joną Kris
tupą Krainskį ir Mikalojų 
Minvidą.

Teko girdėti ir kitokią pa
saką, buk Chylinskis atspaus
dinęs Šventąjį Raštą Londo
ne ir siuntęs jį Lietuvon. Visa 
laida buvusi sukrauta viena
me laive ir tas nuskędęs; 
likę tiktai korektūros lapai. 
Todėl visi žinomieji tos bibli
jos egzemplioriai esą nepilni. 
Nors tas pasakojimas visai 
nežinia iš kur kilęs, bet jis 
laikėsi Petrograde prie pil
niausioje tos Biblijos egzemp
lioriaus visai be prirodymų. 
Abejotinas taip-gi yra Šliupo 
tvirtinimas, kad Bibliją spau
sdino Biržiuose ir kad pats 
spaudėjas sunaikino atmuš
tuosius lapus negavęs užmo-

sikalbėjimo posėdžiai vis būva 
apytamsėje. Ką moterys tiki į 
dūšioms tai nestebėtina, bet 
dabar ir vyrai sakosi buvę, ma 
tę mašiną, šnekėję su nabašnin 
kais. Nabašninkai ateina do
vanai pasišnekėti, bet mašina 
ir vieta kaštuoja.

Vienas gyvas sunūs pasišne
kėjęs su mirusiu tėvu norėjo 
su juo pasibučiuoti, bet tėvas 
neapsėmė, Sako dabar jis ne- 
tokis esąs, kad priderėtų bu
čiuotis.

Šitaip butų viskas gerai, tik 
Lietuvių nabašninkai dar ne
moka lietuviškai šnekėti. Bet 
dvi Lietuvės iš Marųuette Par
ko apygardos jau mokinasi bu 

t ti medinius. Tada ir nabašnin- 
,kaį mokės vėl lietuviškai šne- 
ųkėtk

Mald ingos moterys ypatin
gai džiaugiasi naujuoju Edi
sono išradimu, nes tie vyrai, 
kurie pirma tik juokdavosi, 
.paminėjus dūšią, dabar jau ti- 
iki, kad dusios nemiršta. Pa
rapijų tvarkos ardytojai eina 
išpažiilties, užsisako Mišias h- 
patys jų klauso. Tos moterys 
tiki, kad netrukę visi liedievini 
taps maldingais žmonėmis. .Jos 
nesupranta, kas darosi kuni
gams, kad jie nepataria vaik
ščioti tenai, kur susišnekama 

’ėu nabašninkų dūšiomis.
Buvusieji triukšmadariai ir 
dievini dabar dėl mašinos 

tapę mablingais žmonėmis pa
aiškina, kad kunigai pavydi 
žmonėms tiesos ir patys mažai
tiki.

Te« •iaus įžiūrėkime j tų daly
bą rimtai. Kunigai tokių bė
giojimų į tamsius surinkimus 
negali pagirti viena dėlto, kad 
kunigai skelbia Kristaus mok
slų, o Kristus upie Edisono 
mašinų nemobilia, Pagalios 
Th. Edisonas nei kokios ma- 

jšinos kalbėti su dūšiomis dar 
'neišrado. Gerb. kuri. P. Lhįm-- 
Įis, kuris tuos dalykus gerai 
Žino, žadėjo trumpu laiku už- 

■baigt i seniau pradėtą raštų ir 
suteikti jį “Draugo” skaity
tojams. Mašina, kurių mitrus 

Ušnamlotojai rialo lengvuti- 
kinius Lietuviams nėra Ediso-

H
Nėra ką džiaugtis greitu be

dievių virtiniu prie maldų. 
Tiems žmonėms greil eina 
'mainyti pažiūros. Jie buvo 
Švelnų* katalikai, paskui pu*i

Kitas tų įstaigų tikslas yra į- 
brukti minioms minti, buk dū
šia yra materijalis daiktus 
taippat kaip ir mašina. Didu 
ina ateinančių pasikalbėti su 
nabašninkais nei nesijaučia, 
kad tų klaidingą mintį įgija 
pirma, negu ateina į tamsokų 
kambarį.

Juk jie neitų žiūrėti maši
nos, jei netikėtų, kad su ja ga
lima kalbinti'nabašninkų du- 
ŠįAfi,.;,

Įtikinimas žmonių, kad mi
šios yra kaip kurmi, silpnina 
vienų krikščionių tikėjimo tie
sų. To tikėjimo priešams malo
nu susilpninti mus nors viena
me daikte. Priešams iš to nė-

lietuvišką Šv. Rašto vertimą. 
D-ras Šliupas sako, kad Šv. 
Kaštą reformatams buvęs iš-

kio, kol išaiškįs Chylinski’o 
Biblijos neaiškiuosius klausi
mus. Tų klausimų, mum rodos,

vertęs Jurgis Skrodzkis Len-, pridarė Švedų karas ir Radzi-
kų ir Lietuvių pamokslininkas 
Karaliaučiuje (gimęs 1609 m. 
miręs 1683 m.). Bet Karaliau
čiuje viešais pamokslininkais 
tuomet galėjo būti vien Liute
rio pasekėjai. Abejotina ar re
formatai, prisilaikusieji Kal
vyno, butų pasitenkinę Šv. Raš 
to vertimu, kurį butų pada

la nuostolio, bet dar pelnas. rV-s svetimos tikybos žmogus.
Patys katalikai užmoka savo 
kvailintojams už darbą, duoda
mi pinigus už Įleidimą pažiū
rėti mašinos ir pasikalbėti su 
nabašninkais.

Galimas daigtas, kad Skrodz- 
kis šv. Raštų vertė pasinaudo-

vilų grįžimas į katalikystę.
Chylinskio Biblija nei ko

kios įtekmės nepadarė Lietu
voje, nes tik trys ir tie nepilni 
egzemplioriai jos tebuvo. 

Katalikų Raštija.

Vaclovas Labunauskis 1605 
m. atspausdino lietuviškai iš
vertęs Ladesmos katekizmų 
Jokūbas Ledetuna buvo garsus 
Ispanų teologas ir pedagogas.

damas Bretkūno rankraščiu,’Jo katekizmas tapo išverstas
buvusiu Karaliaučiuje, kad 
paskui tų vertimų kalvvniškai

beveik į visas Europos kalbas. 
Lietuviai pasigamino net du

Kaltina Karo Pa
sekmes.

Laikraščiai mums skelbia, 
kad Cook apskrities kalėjimas 
yra kupinas kalinių. Kitan ap- 
skritin ineina Cbicago mies
tas. Apskrities šerifas Pelers 
metiniame raporte pažymi, kad 
daugybė kalinių, lai kuro pa
sekmės. Jis sako, kad šiandie 
taip yra visuose didžiuliuose 
miestuose. Karas pakėlė šian
dieninį mslarbų. Nedarbas vei
sia piktadarius. Ve kodėl ka
lėjimai kupini kalinių.

Bet dirstelėjus j kalėjimo 
vidų, tenai pamatytum kito
kių daiktų. Tenai dauguma 
tokių jaunų vyrukų, kurie 
nekuomet nedirbę ir nematę 
jokio darbo. Ar tai ir jie yra 
buvusio karo aukos? Gal. Nes 
po karo jie 'dar labjaus gavo 
progos žengti piktais keliais.

Kiek blaiviau į tų apsireiš
kimų žiuri Macoupin apskrities 
šeril’as.Morris. Kis pranešu, kad 
jo žinyboje esantis kalėjimas 
nors ne kupinus, l»«»t ir ne pus
tuštis. Ir jis sako, kad dau
giausia ten po užraktu laiko
mi jaunoki žmonės. Tai dau
giausia krutoniųjų paveikslų 
aukos. Nes tie rodomi paveik
slai juos iš jaunatvės išmoki
no gudriai pavartoti revolve
rius. Tai žinomo filmų artisto 
Hill Kurt mokiniui.

------------------------------tel-------
Šerifus Morris daug tiesos 

pasako. Bet, matyt, jam nėra 
žinomi arčiau Chicagos saliu- 
nai ir visokios skylės, daugiau
siai vadinamos “bilijardinė- 
mis”. Kitos tai bent “mokyk
los”. Jos žvalesnės Ir už ne
prižiūrimus šiandie krato
muosius paveikslus, iš kurių 
miesto jaunimas semia sau 
“apšvietimą”.

Kad jaunimo nepataiso į- 
gyvendamoji šiandie net pati 
prohibu-ija, pirmiausia reikia 
kaltinti pačius tėvus, gi pas
kui pačią visuomenę. Katrie 
tėvai nėra tikri krikščionys, 
tie neįkvėps storos savo vai
kams. Be doros vaikai eina 
savais keliais. Jiems leidžiama 
viskas daryti ir kur nori eiti.
Iš tokių vaikų nelauk gerų sektų ir netikėlių žmonių žy- 
piliečių. Su jų augimu sunkė- gins. Tuos laikraščius su pu 
ja ir pačiui visuomenei sąly- mėginiu skaito kaip tėvai, taip 
gos. Jie išaugę kaip bematai vaikai.
pripildo kalėjimus. Visuomenė, Tai svarbiausios piktadary- 
turi tuos kalėjimus palaikyti bių versmės. Reikia panai- 
ir .i’.’ gyventojams duoti mai-jkinti tas versmes, aptuštės ka
sto.

Su menkais krikščionimis ti tikrojon krikščionybėn. Tuo- 
tėvais ir jų vaikais Imtų imi-, met pačioje visuomenėje pa
žinu valgo, jei pati visuomenė kils skaidresnis susipratimas, 
eitų siisipratiman. Bet taip'Pati visuomenė galės pašalin- 
nėra. t i iš savo tarfMi, kas būtinai

turi Imt pašalinama. Ir pasek
mėje atgims nauja, skaisti 
dvasia.

Turi Imi būt aišku, kad ne 
karo pasekmės kalto* už kupi-

sukoma, ar tai tokia “divor- 
sė” Mary Pickford gnlf duo
ti kokių-nors naudingų pamo
kinimų musų jaunimui. Pakel
tas filmų cenzūros klausimas.

Bet tie balsai be niekur nie
ko pragaišo. Neatitiko visuo
menės pritarimo. Pasiliko 
kaip buvę. Eiliuos necenzū
ruojamos. Bet jei ir cenzūruo
jamos, tai tas daroma neata- 
tinkamų žmonių.

Ką-gi spauda? Angliškoji 
spauda apie dorą vaikų auk 
įėjimą nieko nerašo. Nei ne 
užsimena. Neturi laiko. Dau 
ginusia užimta aprašinėjimais 
atliekamų piktadarybių su 
mažiausiomis smulkmenomis 
Aprašo pažangumus jiersisky- 
rimuose. Skelbia įvairiausių

vertimu: Daukšos ir Labu- 
nauskio. Daukšos vertimas ge
riau tiko Žemaičiams, Labu- 
nauskio vertime yra daugiau 
rytietiškos tarmės. Apie Labu- 
nauskį visai neturime žinių, 
kas jis buvo.

Kastantin&s Širvidas yra di
džiausias Lietuvos raštininkas 
septynioliktame šimtmetije. 
Jis parašė tik tris veikalus: 
pamokslų metmenis pavadin
tus “Punktay Sakinių”, (1629 
m.) lietuvišką gramatiką ir 
žodyną trimis kalbomis: loty
niškai, lenkiškai ir lietuviškai.

Širvido pamokslų kalba nėra 
geresnė už Daukšos kalbą, nei 
minčių įvairybės gausumu 
Punktay Sakinių nėra gau
sesni už Postilių. Bet Širvidas 
pirmasis parašė Lietuvių kal
bos gramatiką. Jis ją pavadi
no lotynišku vardu Clavis 
Linguae Lituanicae, t. y. Lie 
tuvių kalbos raktas. Ta gra
matika išėjo 1630 metais, t. y. 
23 metais ankščiau už Kleino 
gramatiką ir 48 ankščiau už 
Sehulz’o — Sapuno. Nežinia 
kodėl Širvido gramatika pra
žuvo. Jos neturi nei vienas 
žinomas knygynas Lietuvoje 
Kas žin ar ji neatsirastij Ita
lijos Apšvietos ministerijos 
bibliotekoje Ryme. Į tą biblio
teką pateko didieji dominiko
nų ir jėzuitų knygynai, kon
fiskuotieji po 1870 m. Kadan
gi Širvidas buvo jėzuitas, tai 
labai galimas daigtas, kad jo 
veikalas buvo jėzuitų genera 
lės valdybos namo knygyne 
ir su tuo namu bei knygynu 
gal teko Italijos Apšvietos mi
nisterijai.

Širvidas taip-gi parašė pir 
mutinį lietuvišką žodyną 
“Dictionarium Trium Lingua- 
rum”, t. y. Trijų Kalbų .Žody
nas, atspausdintas 1631 m.

Tais pačiais metais mirė ir 
pats Širvidas, eidamas 67 m 
Jis, matyt, norėjo moksliškai 
apdirbti visą Lietuvių kalbą 
Žodynas ir gramatika yra tam 
patogiausios priemonės.
Jonas Joknavičia, gimęs 1587 

m., miręs 1668 vertė į Lietuvių 
kalbą tikėjimines giesmes, ra
šė lietuviškus katekizminius 
pamokslėlius, išleido pirmąsias 
Lietuvių katalikų maldakny
ges, rankraštyje palikęs ir 
mus kalbos gramatiką, para 
šytą apie 1660 m. Visas šitas 
žinias imame iš M. Biržiškos 
“Musų Raštų Istorija.” Kau
ras 1920 m. p. 10. (Tą Bir
žiškos knygą patartume įsi
gyti visiems skaitytojams. Re
dakcijos prierašas). Joknavi- 

'•čios pavardė jėzuitų knygose 
yra užrašyta Jachnowicz. Ly
giai taip-pat Lenkai užrašy
davo lietuvišką pavardę, ku
rios dar yra gana daug ir 
šiandien, būtent Jekenevy- 
čiai. Joknavičia ar Jeknevi 
čia buvo jėzuitas.

Albertas Vijuk Kojelavičius
ii niekp neparašė lietuviškai 
bet labai daug naudos padai 
Lietuvui, nes lotynų kalba, ku 
rią visas mokslo pasaulis su 
pranta, parašė Lietuvos istori 
ją vardu “Historia Litua 
niae”. Pirmas tomas išėjo 1650 
m., antrasis 1669. Antras jo 
veikalas parašytas lenkiškai: 
“Herbarz Rycerstwa Wielkie- 
go Księstwa Liteuskiego,” t.

Dur ncbibai senui Cbicugoje 
buvo pakilę balsui prieš ro
domus nc|Midoriiis krutumuo- 
sius paveikslus skaitlinguose 
teatrėliuose, kuriuos upsčiui

lanko jaunimas, vaikui. Rinmius kalėjimu*.

resssuHiiiMiiiiiimiimiiiMiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiismi

“DRAUGO”KNYGYNE Į

Galima gauti šios |

MALDAKNYGĖS 1

įėjimai. Žmonėms reikia gryž- Didžios Kunigaikštijos Lie
tuvos Bajorų šeimynų Sąra 
šas. Nors tos knygos tikslas 
buvo imtarnauti luominiams 
bajorų reikalams, bet j ją su
traukta didelė tlaugvbė labai 
brangios istorikams medžiu

Pirmasis Kojulavičiaus Isto
rijos tonui* yru trisdešimčių 
metų ankstybesnis už Hart-

Ramybė Jums (brangios odos paauks.) .......... $3.50 5
Ramybė Jums (kailio apdur.) ............................. 2.50 =
Ramybė Jums (audeklo mpd.) ............................. 2.00 |

Šios inaldaknyK.M formatus yru rimhipiŲ turi 'Jis. bet ne ®
stora, nes spausdinta ant plonos pupleros. Jojo yra įvairiy įvairiau- 
stų maldų. —

• • • • I
Aniolas Sargas — juodas apd......... ................. $1.25 S

Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd................ 1.75 !
Aniolas Sargas — juodais aini........................... 1.50 I
Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd.......... 1.75 =
Dangaus Žvaigidudė — baltas celluloid apd. su =

paveikslėliu ant apd.................................... 1.75 5
Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd........1.50 1
Dangaus žvaigždutė — juodo audek. apd......  1.00 |
Dangaus žvaigždutė —1 juodais apd. su užsegimu 1.50 5
Aniolėlis — juodais apdarais ........................... 1:50 5
Aniolėlis — juodais apdarais .............................. 0.75 5

Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapiu. —
Spauda aiSkl. =

S Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 S
S Pulkim ant kelių ....  2.50 |
S Pulkim ant kelių .................................................... 2.00 I
S Pulkim ant kelių ............................  1.85 |
= Pulkim ant kelių ........................................................ 1.50 |
S Si maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų SS įvairumas prigult nuo apdurų. S
S Maldų Knygelė ........................................................ 75c. |
| Maldų Knygelė ..........................  50c. S

Užsisakydami adresuokite: S

“DRAUGO” KNYGYNAS I
2334 So. Oakley Avė. Chicago, UL =
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! Pranešimas I1 Dr. M. T. STRIKOL’IS II Lietuvis Gydytojus ir Chirurgas J I Perkeliu ofisų j Peoplc Teatru ■ 
gl«16 W. 47th Str. Tel. Boul. 16ol

šia dešimčia. Kuomet llart- 
knoclias kalba apie musų kai
mynų Prūsų dalykus, Kojela
vičius kalba apie mus dalykus.
Kojalavičius stovėjo lygiomis _ • - - - =

. , ■Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
SU VISO pasaulio istorikais vak. Nedėl. 10 iki l’Sryte. S 
gyvenusiais jo laikais. Jis bu-į| p4’^ s,roet |
vo mus tautos vaikas ir apie —i '
mus tėvynės praeitį rašė. Daug j
naudos padarė Širvidas, bet 
Kojelavičia mums rodosi di- > 
dėsnis ir už jį. Todėl mes sa- į 
kytume, kad didžiausias Lietu- i 
vių raštininkas septyniolikta- i 
me šimtmetije buvo Albertas'
Kojelavičius jėzuitas ir kuni
gas. Jis buvo gimęs 1609 m.,; 
mirė 1677. Stebėtina, kad jis | 
vis-gi sugebėjo išleisti savo į 
veikalus pačiais baisiais Lietu- į 
vos nelaimių laikais.

(Daugiau bus.).

7

1i 1‘hono Steloy 7439 <
I DR. I. M. FE1NBERG
Gydo spccijaliul visokius vyrų ir 

moterų lytiškas Ugos
i240t Madison Str., kumpas YVes

tėm Avė., Chieago
[Valandos: 2—4 po plct- 7—9 vak.

. DR. S. MIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
Ofisas Ir Gyvenimo vieta 

8252 Sootli Halsted Street 
Ant viriau* VulTmal State ——* 

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

Nedėltomh nuo 10 Iki ik 
Telefoną* Vardu SM4

X*Fo valgiai ncnžmlrSk, kad gertan- 
siaa vaistas tavo skilviai yra EATO- 
NIC. Prašalina visus nesmagumus 

■virškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vienų. Parduodama

Tel. Canul 257 Vak. Cunal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 So. Kalsted Street 

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 1 Iki S 
po plot t Iki 9 vakare.

Telefoną* Piillmaa .
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentiataa
1084)1 So. Mlchtgan Avėsiąs 

Itoerlaad. III.
, W VAt^NDOSi » ryto Iki S vai 
5jTel. Pullman 312 Ir 8180.

■ DR. S. BIEŽIS ■
■ LIETUVIS GYDYTOJAS ■I IR CHIIturiOAH g
■ 2201 West 22nd Street ■
>Tcl. Canul 6222 S
■Ke.*. 31 Ui YV. 42nd Ntnmt 5

i DR. CHARLES SE6AL j- - - - - - -
I Perkėlė seavo ofisų po mim ■ ~ t

•frel.■4729 So. Ashland AvenueJ
J Hpecljali”t** ■

......................................■Vai 
■2 I

HOVV, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGI ■
iValandoanuo 10 iki 12 Išryto; nuo J 

J2 Iki 6 po pietų: nuo 7 Iki X:30« 
Rvakure. Ncdėlloniln 10 kil 1 c
| Telefoną* Drecel 2MM0

ott)6)
Cuntil 6222

DR. C. K. CHERRYS
•J METI VIS DENTISTAK c
^2201 YVest 22-n«l & So. Leavltt 8t.?

» Chieago
*tValanrton: it:SO A. M. to 12 N.°J I 1:00 P. M. to 8:00 I*. M. "1 as at q:: &A

o

HtitiimiiuiHiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiimiiiiiinii
Ren. 11X9 Independcnee lllvd. 

Telefonas Vou llurcii 291

DR. A. A. ROTH,
Komis Gydytojas ei Chirurgą*
8|mtIJ«Ilsinu Moteriškų, Vyriškų 

Valkų Ir vl*ų chroniškų Ilgų
VALANDOM: to—II ryto 2—3 po 

pietų, 7—S vak. Nedėlkmil* 10—12 d. 
Ofisas SSS4 So. Halsted Mt., Chieago

Telefonas Drover 9893
ktioeho pirmąjį raštą, o antra- ||U|||ii||||Hi|||MiuiiiiiiiiiinilllliHliilim

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metei 

Ofisą* IUI No. Morgan Bt. 
Kertė 82-rv. Nt„ Chieago. nu 

HPECIJALISTA8
Moteriškų, Vyrukų, taipgi chro

niškų Ilgų.
OFISO VALANDOM: Nuo 19 ryto 
iki 8 po pietų, nuo S Iki S valM- 
dų vakaro. x
Nedėllomls nuo 9 Iki 1 po plėk 

Tclofonte Yards «»7
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LABDARYBĖS REIKALAIS.
Lietuviai ir Lietuvaitės!

Labdarybės Seime (Gruod.
5 ir 6, 1920 ui.) pas visus mus 
buvo prakilnus vpas, kad būti
nai su šiuo pavasariu pra
dėti statyti našlaičiams prie
glaudų. Seime pasiketinom vi
sose kolonijose sutverti Lab
darybės kuopas, kad per jas’taip Lietuvoje, 
lengviau butų prieiti prie vi
sų Lietuvių, ir kur galima 
prie svetimtaučių, prašant au
kų.

Jau du mėnesiu praslinko 
kaip nebuvę. Artinasi pavasa
ris, o nei viena nauja kuopa 
dar neatsirado ir nei iš vienos 
kolonijos niekas neatsišaukė 
reikalaujant informacijų rei
kalingų tvėrimui naujų kuo
pų. Rodos, kad išskyrus Cbi- 
cagą su priemiesčiais ir keletą 
tolimesnių kolonijų, kitose ko-

SKAITYTOJy BALSAI.
Vaikų laikraščio klausimas.

Lietuvių katalikų visuomenė 
Amerikoje gana stipriai susi
organizavusi. Turi savo laik
raščių ir kitokių kultūrai sk
leisti priemonių. Musų darbo 
žmonių orgunizuotės atlieka di 
delius darbus kaip Amerikoje,

LIETUVIAI AMERIKOJE
EXTRA. R O SKLANDI EČI AI!

f’Jono rolę p. Mockus atliko pu
sėtinai. Abelnai, visi g'erai vai
dino. Žmonių buvo pilna sve
tainė ir ramiai užsilaikė. Po 
programos buvo šokiai.

Ten snaudęs.

Kad jei ko svarbesnio šian
die mums čia, Amerikoje, trųk- 
sta, tai bent pirmiausia ar tik 
ne ikokio-nors laikraštėlio, ski
riamo musų pradinių moky
klų vaikams. Toksai laik
raštėlis galėtų būt leidžiamas 
skyrium, arba bent prie kurio 
musų laikraščio kaipo prisega- 
priedgs, arba kadir pačiame 
laikraštyje atatinkmas vai
kams skyrius.

Svarbiausias daiktas su to
mis nelaimingomis lėšomis, ku
rių iš niekur negalima pasi
semti. Bet ir tas daiktas var 
gais-negalais gal butų tinka
mai aprūpintas. Geri tėvai, ma 
no nuomone, nepasigailėtų vie- 
no-kito dolierio metais išleisti 
savo vaikų naudai užsisakant 
laikraštėlį, arba kiek brangiau 
užsimokant už laikraštį, ku
riame butų spauzdinamas vai
kams skyrius. Tik reikia Lie
tuviams tėvams gerai paaiš
kinti, kiek iš to butų naudos 
jų vaikams.

Musų vaikai mokosi lietuviš
kose mokyklose. Bet apart va
dovėlių jie nieko daugiau lie
tuviško nemato ir neskaito. 
Augštesniųjų skyrių vaikai 
naudojasi svetimų kalbų laik-

renka viw« savo spėkas ir vėl ''“T"’ įf
Daugelis vaikų turi noro la-

lonijose nei nėra Lietuvių. O 
vienok daugelije kolonijų yra 
apsigyvenusių Lietuvių ir tai 
turinčių kiltos dvasios darbuo
tojų Dievui ir Tėvynei... Išgel
bėjimas našlaičių, žūstančių 
Rvetimose įstaigose yra nema
resnis nuopelnas Dievo ir tė
vynės akyvaizdoje, o bet gi ne
visi mes lygiai atjaučiam rei
kalą juos gelbėti! Turinčias 
kuopas kolonijos dirba nežiū
rėdamos ar kitos seka jų pa
vyzdį, ar ne....

Nesvkj kolonijos, turinčios 
kuopas taip įsisiūbuoja veiki- 
man, kad ima viena kitą lcnk- 
lyni uoti. Belenktyniuodamos 
pailsta vienos pirmiau, kitos 
paskiau. Pasilsėjusios vėl su-

Kai-kurių įžymesnių draugi
jų valdybos, susirinkusios nu
tarė iškilmingai paminėti 10 
Vasario, nes tų dienų Lietus a 
pasiskelln* pasauliui kaipo lais
va ir nepriklausomu valstybė, 
nenorinti daugiau vergauti 
nei kokiui tautai.

Tai-gi 10 dienų Vasario, 
7:00 vai. vak. visi Lietuviai 
susirinkit pobažnytinėn svet. 
(10800 YVnbasli Avė.) Iš ten 
maršuosiiu iki 105 gatvės, pas
kui atsisukę atgal į Chas. 
Strumilų svetainę, 107-tos ii 
Indiana Avė., kur bus prakal
bos, dainos ir t. t.

Širdingai kviečiame visus 
Roselando Lietuvius prisidėti 
prie šio garbingo paminėjimo.

Rengimo Komisija.

WOROESTER, MASS.

Btoja lenktvnėsna. Yra kuopų, 
kurios nuo susitvėrimo dar ne
pasirodė pasilsusiomis, tai 6 
kuopa Šv. Mykolo parapijoje 
ir 8 kuopa Ąįpk Pr.as. $v. Ma
rijos Panos parapijoje, Cliiea- 
goje. Tokia kuopa randasi ir 
Kenosba, Wis., Šv. Petro para
pijoj*.

Iš šalies žiūrint į tokį tų ko
lonijų Lietuvių judėjimą atro
do lig jie tui daro keno nors 
verčiami. O vienok taip nėra. 
Jie dirba iš meilės

vinties savo tėvų kalboje, no
rėtų pramokti geriau rašyti. 
Bet neduodama jiems progos. 
Mokykla duoda jiems kalbos, 
skaitymo ir rašto gražią pra
džių. Bet negali juosi* užari 
tuoti kalbos ir rašto jausmų, 
lietuviškų jausmų. Tas galima 
atsiekti tik su laikraštėliu.

Reikia pasakyti, kad laik
raštėlis ar skyrius ar kaip 
kitaip .jį pavadintum, paga
mintų nudils čia daugiau pat-

j 18 nHM <>s rijotų, veikėjų, laikraščiams 
Dievo ii altinio! Jie belenkty- san d urbi ninku ir pačių rašy- 
niuodami dasivarė, kad gra- |()įu
žioje Cbicagos miesto dalyje 
(Marųuette Purk) 10 akrų že
mės našlaičių prieglaudai jau 
išmokėtą, kuri šiandien verta 
virš $50,000.00 ir ižde pinigų 
jau turi arti $20,000.00.

Tai nuopelnas kolonijų, ku
rios turi Labdarybės kuopas.

Bet pirm pradėsiant statyti 
jiušlaitnamį, reikia turėti ran
kose nors $100.000.00.

Tat reikia išbusti visų kolo
nijų Lietuviams, nežiūrint ar 
jose yra parapija ir klebonas, 
ar ne.

Tiesa, kolonijoms, turin
čioms parapiją ir kleboną 
daug lengvinus sutverti kuopą 
ir darbuotis, bet kolonijos, ne
turinčios parapijos nei dva
sios vado taip-gi negali pasi
teisinti, hn-k negali sutverti ir 
palaikyti gyvų Labdarybė* 
kuopą.

Todėl, Lietuviui ir Lietuvai
tės! Laikus stoti visiems į1 f
bendrų darbą, kad visose ko
lonijose rastųsi Labdarybės

Net pačioms mokykloms lui
tų daugiau palengvinimų la
vinti priaugančiųjų gentkar- 
tę pat vijotai s. 'Kiekvienoje 
mokykloje gerb. mokyktojų 
priežiūroje galėtų susidaryti

Šv. Kazimiero Diena.
Vasario 1 d. Tautos Fondo 

3(1 skyrius laikė mėnesinį su
sirinkimą, kurį vedė pirm. 
gerb. kun. J. J. Jakaitis. Tarp 
kitokių svarbių dalykų, kalbė
ta apie Šv. Kazimiero dieną. 
Tos dienos programa yra per
kelta į sekmadienį, Kovo G 
dieną. Bus didelės prakalbos 
su visokiais paniarginimais. 
Bus pakviesta garsiausi kal
bėtojai. Visi Worcesterio Lie
tuviai, nuo seniausio, ligi ■iiin- 
žiausio, yra kviečiami į tas 
prakalbas atsilankyti.

Taip-gi kalbėta apie tai, 
kaip daugiau sutraukus žmo
nių prie mokėjimo mėnesinių 
mokesčių. Nors agitatoriai iš
rinkti jau senai darbuojasi dė
dami visas savo pastangas,kad 
tik daugiau narių prikalbi
nus, liet vis-gi dar tiek nėra, 
kiek jų reikėtų būti.

Tad-gi, gerbiamieji AVorces- 
terio Lietuviai ir Lietuvaitės. 
Tautos Fondo skyrius atsišau
kia j jus visus kviesdamas jus 
prisidėti ir ’ tapti jo na
riais, mokant mėnesines mo
kestis nors 25c. j mėnesį, ką 
kiekvienas gali padaryti. Juk 
rautos Fondas tai yra didžiau
sias Lietuvos gelbėtojas. O gi 
Lietuva, ar-gi ne visiems bran
gi Kodel-gi iš kelių tūkstan
čių Lietuvių \Vorcesteryje'gy
venančių vos maža dalis pri-

kttopelės iš nugštesnių skyrių guli prie T. Fondo, o kodel-gi
vaikų. Tų kuopelių pareiga 
butų pagaminti šiokios ar ki
tokios savo laikraštėliui me
džiagos. Galėtų būt rašomos 
žinios-žinelės ir gražios, nau
dingos pasakėlės. Vienų mo
kyklų vaikai jier savo laikraš
tėlį susimainytų mintimis su 
kitų mokyklų vaikais.

Be džiaugsmo vaikams, mes, 
kas svarbiausiu, sutiirėtumėni 
įsisiūbavusią ištautė jimo ban
gą. Butų atliktas prakilnus 
darbas. Kuriasi musų Tėvynė. 
Reikia musų vaikus saugoti 
nuo svetimų pajėgų, kai kad 
daro ir kitos tautos.

Tegu “Drauge” prašneka 
• laukiau išmanantieji tuo klau
simu. Tegu prabyla patys Lie
tuviai tėvai ir taria savo žodį.

kiti visi neguli to padaryti! 
Broli, sesute! Pagalvok rim

tai ir pasakyk sau: jeigu gali 
kiti, tai galiu ir aš nors pusę 
dol. užsimokėti į mėnesį. Ne
padarysi 'tuomi sau skriaudos, 
o Lietuvai daug pagelliėsi. Pri
sirašyti prieTautosFoiidą ir už
simokėti mėnesines mokestis 
galima sckinmlieninis po kiek
vienų mišių svetainėje po baž
nyčia, arba klebonijoje prie 
progos. Tai-gi, kam lik tėvynė 
miela, visi prisidėkite. Visus 
kviečia Tautos Fondas.

Koresp.

SPRINOFIELD, ILL.

kuopos. D taip pasidarbavę “ Draugo” skaitytojai kviečia 
mi aptarti tą klausimą.

Skaityt.
lengvai sudarysime tą 
000.00, už kuriuos stos našiai 
čiams prieglauda. Ir tai 1921 
metais.

Visais reikalais reikia kreip
ties vienu iš šių dviejų adresu:

J. Šliogeris, I5OK So. 481 b

PIRKITE

Ct„ Cicero, III. 
virius 726 VV. 
ciigo, III.

arba S. Juče- 
IS-tli St.. Cbi-

J. Šliogeris.
Labd. Są-gos Centro agilJ

ws.s.
SAVINOS 3TAMPC 

laeum r,v tiie
UNITED STATES 
GOVERNMENT

ižd. — Ant Krasauskis, iždo 
glob. — J. Gedminaitė ir Jur
gis Mileris, maršalka — Pet
ras Stirbis.

Sausio 23 d. skyrius rengė 
prakalbas. Paimta svetainė, 
padaryta skelbimai ir plačiai 
išgarsinta. Tik nežinia dėl ko
kios priežasties mus taip ap
vylė, nes kalbėtojas neatvyko.
Del to publikoje susidarė ne
malonus įspūdis. Kalbėtoją ža
dėjo atsiųsti A. L. R. K. Fe
deracijos Cbicagos Apskričio 
prakalbų rengimo komisija.
Mes nežinome, keno yra kaltė: 
ar komisija nesurado kalbėto
jo ar kalbėtojas neatvyko.

Nepribuvus kalbėtojui, trum 
pai pakalbėjo pirmininkas J.
Gruštas ir K.Račkauskas.Po to 
rinkta aukos L. Šauliams. Au
kojo: Petras Stirbis $12.00.

Po $10.00: J. Gruštas, A.
Tribieius, K. Rupšlaukis, A.
Stanislovas, J. Stasiukynas, V.
Resutauskis, Magd. Brožienė.

Po $5.00: L. Naumavičia, A.
Zelvis ir A. Kuprevičia.

Viso L. šauliams surinkta 
$97.00.

Tautos Fondan aukojo: P.
Borcikas $3.00, A. Mikutavi
čia ir A. Urbonas po $2.00.

Po $1.00: A. Kasparas, Ona 
Taeilauskienė, P. Žemaitis, K.
Bajoriunas, K. Tribičienė M.
Stanslovas, V. Risutauskis, A.
Stanslovas, A. Kučkaitis, J.
Visniauskis, M. Jucius, A. Ku- 
jieris, A. Kacevičius, J. Ma
jauskas, K. Račkauskas ir V.
Skerstoms. Smulkiomis $15.25.
Viso $135.25. Nuo praeitų me- kojos, bet ką padarysi, 
tų likusių ižde buvo $22.04.
Mėnesinių duoklių surinkta 
$19.45. Viso pasidarė $177.14.
Atėmę $10.50 lėšoms padengti,
T. F. Centran liko pasiųsta 
$167.14. "

L. R. Kryžiaus reikalais 
daugiausia pasidarbavo D. L.
K. V. Gvardijos draugija. L.
R. K. aukojo: A. Mikutavičia 
$1.26. Po $1.00: P. Urba, J.
Gugis, P. Stirbis, A. Sugintas,
J. Kulbei kis, A. Steponkus, V.
Risutauskis, A. Kasparas, A.
Rastis, S. Tverionas, K. Rum
šą, A. Urbonas, A. Krasaus
kas, K. Ijaurinavičia, S. Ku- 
reekis ir A. Radavičia. Viso 
$17.36, kurie pasiųsti L. R.
Kryžiaus Rėmėjų Dr-.jos cen
tran.

Jeigu butų atvykęs kalbėto
jas, gal springfieldiečiai pen
kis sykius daugiau butų sudė
ję aukų. Musų kolonija reika
linga gerų kalbėtojų.

A. Krasauskis. ižd.

Red. prier. Girdėjome, jog 
kalbėtojas tą dieną pavėlavo 
traukinį, todėl ir nenuvyko

PHILADELPHLA, PA.

Vasario 5 d. Lietuvių Muzi- 
kalinėje svetainėje Šv. Jurgio 
parap. choras “Rūta” vaidino 
“Amerikos Dovanos Lietuvo
je” ir “Namai pragarai”. A- 
part to dainavo tris dainas ir 
Vyčių himną. P. Jackevičius 
pasakė gražų monologą.

Atsilankiusieji buvo labai 
patenkinti, nes viskas buvo 
tikrai artistiškai išpildyta, iš 
ko pasirodo mokytojo vargo
nininko ir choro narių gabu
mas ir pasišventimas. Smagu 
Šv. Jurgio parūpi jonams ture 
ti tokį vargonininką ir tokį 
prakilnų jaunimo bureįj.

Ten buvęs.

ROSELĄND, ILL.

Sausio 6 d. Visų Šventų pa
rapijos bažnyčioje moterystės 
ryšiu liko surišta pavyzdinga 
pora: J. Misievičia iš Lock- 
porto biznierius duonkepis 
su visiems roselandiečiams ži
noma p-le Adele Grigaravičiu- 
te, kuri savo mandagumu ir 
draugiškumu visiems įtikda
vo. Be to dar darbavosi ir 
lietuviškam veikime, nes pri
gulėjo prie Visų Šv. parapijos 
choro ir ilgai raštininkavo L. 
Vyčių 8 kuo{>ai, taip-gi buvo 
gabi lošėja. Gaila roselandie
čiams, nes neteko gabios vei-

Laimingiausios kloties jau
nai porai.

Roselandietis.

CICERO, ILL.

PRANEŠIMAS.
Chernuucko Daržan Jau Kaliniu ran- 

davotl ant ateinančios vasaros dėl 
plkninkų Ir vleokų žaidimų. Draugys
tės Ir kllubai pastakubinklte.

Parsiduoda saltunas prie didelės 
dirbtuvės, priežas(J patirsite ant Vie
tos 418 W. 18th Street.

Talp-gi parsiduoda sullunas 1718 S. 
fanui Str. Del platesnių žinių kreip
kitės

Gco. M. Clicmnuakai,
418 w. imli Btrovt Huosevvlt 7783

REIKALAUJA.
Reikalingas tuojaus atsa

kantis vargoninkas. Alga $75. 
Atsišaukite pas

Kun. E. V. Grikis,
396 Ohurch Street 
New Britam. Conn.

ANTPARDAV1M0-
P&raiduoda. Saldumynu (C&ndlea) 

ir vlauoku dalykų krautįuvė. Lietuviu 
apgyventoj vietoj arti viešos Ir baž
nytines mokyklos priežasties parda
vimo putlrstė ant vietos meldžiu at
sisaukt! Šiuo adrosu:

M14 So. Woo<l Gatvė Clilcago,

Iš priežustės važiavimo Europon— 
parduosiu cigarų krautuve ir knlngy- 
na pigiai biznis gerai išdirbtas, Atsl- 
Saukite

J. MAKAREWICZ
1757 W. 47th Street, Chciago, III.

ANT P VltttAVIMO
Geras lotas 6913 So. Tallman Avė. 

šitas lotas bus parduotas už tiek kiek 
mokėta. AtsiSaukite pas savininko: 
0821 Campbell A v. Tel. RepubUc 2780

GERA PROGA. 
Pasinaudokite.

Parsiduosiu savo visų bizni, krautuvę 
ir spaustuvę, talppogl stubos daiktus. 
Geras biznis, geroj vietoj, apgyventoj 
Lietuvių, Lenkų ir Anglų, su kuriais 
yra daroma* biznis ir itdirbtas per 20 
metų. Priežastis mano pardavimo, pa
ti mirė ir aš turiu ĮSvaiiuoti j Lietu- 
vųvų užimti ūkę. Kas nori, turėti ge
rų bizni ir dar prie to išmokinsiu 
drukorlško darbo, koltai išvažiuosiu.

Kas nori ir žino, kas tai yra biznis, 
ateikite arba atsiSaukite sekančiu 
antrašu:

T. P. KRI3ANAUBKAS 
137 So. Main St. Shcnandoah, Pa.

Saugok ikitĮ regėjimą

Kada kankinies dėl K*l<oa 
alcaudčjtmo, kada reKčjlmaa aU- 
nata skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, Jos pri
valote kreipties J manę klausti 
patarimo dėl Jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas sutelks 
Jums reriaug) patarnavimą dėl 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklė* 
Liros gydoma specljallsto.

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECIJALI8TAS 

IMI 8. Ashland Avė., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 8-čtos luboa

Kambarta 14-16-14-17 
Viriui PLATT*8 aptiekoa

Tėmykita mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki • 
vak. Nedėllomla nuo • ryto iki 
18 d.^

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokykla
Mokinama: an*llikos M Uaumškoa 

kalbų, aritmetikos, knygvadystėa ate- 
nografljoa typewrltlng, plrklyboa tol
stu, Bur. Valst istorijos, abeloos Isto
rijos, geografijos, politlkinės ekono
mijos, pllietystės. dalUarašystės.

Mokinimo valandos: ano • ryto Iki 
4 valandos po platų; vakarais nuo • 
Iki 14 vai.

3106 So. Halzted St, Chicago.

RI v. m. muHis
■ ADVOKATAS
! Ofisas Didmiesty t:

g 29 South La Šalie Streetg Kambarte 334
| Telefonas: Central Mta

Vakarai*, 812 W. 33rd St
Telefonas: Vards 4381

I■■I■I■III■
i

Šitame mieste gyvena nema
žai Lietuvių, gyvuoja kelios 
piišclpiiiės draugijos. Randasi 
taip-gi ir Tautos Fondo 69 sk., 
kurio veikimas praeitais me
tais buvo žymiai nusiljięs. 
šiuosiirct suknista ir ištiaujo 
pradėta veikti. Viename susi
rinkime 1u|x> išrinkta veikli 
valdyba, kurion įėjo sekantie
ji asmenys: pirm. — Joną
Gruštas, vice pirm.
Ku|H*ris, finansų rast. 

įsepbina Snngitiytė. protokolų 
' įast.. - Kotrina Kuperipne,

r\nt.
Jo

MILWAUKEE, WIS.
- • t

Vasario 5 dieną A. L. R. K. 
Moterų Sąjungos 32 kuopos 
buvo pirmutinis balius. Skelb
ta, kad bus duodamos dovanos 
tiems, kurie bus prasčiausia 
apsirengę. Bet mažai kas drįso 
prastai apsirengti dėl to, kad 
Milwaukees Lietuvai nebuvo 
da tokio bulio matę. Dovanas 
už jokingiausius aprėdalus ga
vo O. Zizutė, V. Geneauskas, 
O. Vilkienė. Viskas gerai pa
sisekė. Rengėjos J. Libitkavi- 
čienė ir A. B. (lencauskaitč* ge
rai atliko savo užduotis. Ba
lius davė pelno $133.88.

Lietuvaitė.

Vasario 6 d. bažnytinėj sve
tainėj Mot. Sąjungos kuopa 
buvo surengus vakurą. Vaidino 
keturių veik.-inų dramą “Iš 
Meilės”. Vaidintojai savo roles 
atliko noblogfii, nežiūrint, kad 
mažai turėjo laiko prisirengi
mui. Kai-kurie net ir labui ge
tai atliko. Leibos rolę vaidi
no p. K. Andrejų tins. Jau ke
lintą sykį tenka man jis matyt 
scenoje ir vis pasižymi. Nekly
sta pasakęs, km| p. Andrejunas 
yra gabus lošėjas. Teko gir
dėti, kad Visų Šventą dr-jos 
imliai prašė jo, kad padėtų 
jiems sulošti veikalą Smuklė, 
bet jis atsisakė, nors tie ža
dėjo jam ir atn okėti. So^ės 
rolėj buvo p-nin Lauraiti(*iiė. 
Ji ir-gi gerai lošė. Danutės 

p-lė Šlegaite (nejaunu pa
vaikęs p<> vyrų) nudiivy Rėjai.

#HARVEY, ILL.

Nors nedidelis čia randasi 
Lietuvių būrelis, vienok tėvv 
nės šelpimo reikaluose nei kiek 
nepasilieka nuo kitų Lietuvių 
kolonijų. Bet kaip kitur, taip 
ir čia randasi tokių, kurie bū
dami priešingi visokiam tau 
lininiu veikimui, kaip “Nau
jienų” koH‘s|M)ndenlas, ir ki
tus užtai niekina.

Viešuose susirinkimuose nė
ra draudžiama atsilunkusiems 
išreikšti savo nuomones. Ge
ros valios žmonės tai padaro 
ir paĮieikia tuos, kurie tam 
priešingi. G jei priešingiems 
tas nepatiko, tni ir jiems ne
buvo draudžiama išreikšti sa
vo nuomonės, o n.** šmeižti vie
tinę imrapiją. Yra ir tokių 
žmonių, kurie šmeižia ne tik 
parapiją, bet ir Lietuvos gyni
mo komitetą. Jie suko, kuo
met Lietuva pritruks pinigų, 
tai paliaus su Lenkais kariau
ti. Aiškiai matosi, kam tokie 
Lietuviai tarnauja ir ką remia. 
Tikri Lietuviai turėtų jų sau
got i«s- ‘U. .»

Parapijonaz.

MEDUS

Tel. Tards 6668 Drover 8444 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir 
AkiiAcras.

3X03 8. Halstcd St. Chicago.
Valandos: 10-—12 iš ryto 1—3 ir 
S—8 vakar*- Ned. 10—18 IS ryto.'

DAUG
Pigesnis

5 Svarų Viedrelii $1.80
Medus gvarantuotas. 

Kreipkitės šiuo adresu:

Strygas & Miller
4342 So. Maplewood Avė., 

Chicago, UI.

Tel. Randoiph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidumioMyJ 
ASKOCIATION BLDG.

14 Su. La Salio SU 
Valandos: 9 ryto Iki 6 po pietų 

Paaed«-ll^i:< n-' «
Nedaliomis otl».ul u.u-ijUui i

J. P. WAITCHEES 
Lawver

LIETCVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4504 8. Ashland Avė. 

Tai. Tards 1053
Dicn. Room 618—150 N. Cnlrk St.

Tel. Randoiph SSOty

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiii
^Tel. Canal 287

DR. C K. KLIAUGA s
I.IB7TVVIB DKNTISTA8 S 

S1821 So. Halsted BU, Chicago, III.EI 
_ Kampas 18th 8t. š
ŠValand.: 4—:13 ryta. ir 8—4 vak.g
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiin  i

Telefonas Arinitage 9770
MARYAN S. ROZYCK1

MCZYKOS DIREKTORI18 
Mokytojas Piano. Teorijos ir

Kompozicijos 
2021 N. Wėstom Avė.

Chicago, III.

a—-------——--.----K

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

Valandos: 10 
Gyvenimas:

Tel. Cannl 2118 

ryto iki 8 vakare

Tol.
2811 W. 03rd Btr.

Prospoct 3466.

s/

I•»

( HA 1. D1U7S.MAK1NG
COLLEGES

4205 8. Hul-te<l. 2407 W. Mndison,] 
1850 N. Wells SU

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Hiuvltno, Patturnų Kirpt-]

mo, Dosignlng bizniui ir namams.< 
Vietos duodamos dykai, Diplomai.' 
Mokslas longvais atniokijlmala] 
'Klesos dienomis ir vakarais. I’a-'

Oreikutaukit knygėlės.A Tel. Hecley 1643
• SARA PATEK, pirmininkė.

{Telefonus Houlcvard 9199

DR. C. KASPUTIS 1
DENTINTA8 J

3331 South Halsted Sir.
gValiindos: 9—12 A. M.
S i—6; 7—8 I’. M.

IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIĮĮ

VISUOMET TURĖK OMENIJE
Kad musų nauja krautuvė pripildyta puikiausių 

uuksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų 
laikrodėlių, laikrodžių, lenciugclių, karolių 
ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų.

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

J. WENCKUS
Laikrodininkas

3327 So. Halsted St. Chicago, III.
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8 >B > Paminėjimui Trijų Metų
J

Į »

2
3
3s

1918 Vasario 16 Vasario 16, 1921 m.
Nuo Apskelbimo Lietuvos kaipo laisva, savivaldi Tauta. Tam tikslui Sukaktuvių Dienoj t. y.

Seredoje, Vasario 16 d., 1921 m.
Pradžia 8 vai. vak Įžanga Veltui.

Milžiniškos Prakalbos
Šv. Jurgio Par. Svetainėj, 32ras PI. ir Auburn Avė.

šiuomi kviečiame visus Lietuviiik koskuillingiuusiui utsiluiikyti i ši paminėjimo vakari) kame žymus Chicn-
<»iis knlbėlojini kurie nupieš dabar)ini Lietuvos pudėjimą. vargus ir karų su amžiniais Lietuvos Neprigulmy- 
bės priešais. Vakaro programa išpildys Lietuvių tarpe žymų asmenys. Kalbės Prof. Kini. P. Buč.vs, nrehi- 
tektas Matas Saldokas. Muzikale dali progru.mo išpildys Poniai Saboniai, ponia Janušauskienė, .1. Knnunuuts- 
kas ir'• Kanklių” t boras, akompanuos p-lė B. Nausėdaitė. Kviečia A.M. L. IL K. PEI). 15 SKYkll'S.
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CHICAGOJE.
VALSTIJA NIEKO NELAI

MĖJO GELEŽINKELIŲ 
KLAUSIME.

Kuomet pemini turpvulsti- 
jinė komercijos komisija pa
rėdė visiems geležinkeliams 
imti brangiau už vežiojimų 
prekių ir žmonių, khi-kurios 
valstijos tv.n nepasitenkino. 
Pafdkė, kati jo? turi nuosavus 
patvarkymus ir tų Liausimų 
pavedė rišti federalientR aps
kričių teismams. Nepasitenki
nusi buvo ir Illinois valstija.

Dabar trys fedcralini teisė
jai panaikino Illinois valstijos 
visas paduotas bylas prieš tų 
komercijos komisijos patvar
kymų ir leido geležinkeliams 
imti padidintų lųokestį.

DRAUDŽIA MAŽINTI 
MOKESNĮ.

_______\

UŽ

IŠ CHICAGOSJJETUVIŲ 
KOLONUĮI.

IŠ NORTH SIDES.

■■■

PLĖŠIKAMS TEKO AUTO- 
' MOBILIUS SU CIGA-

RETAIS.

Keturi automobiliniai plėši
kai vakar ties 31-ma ir Ha.ls- 
ted gat. sulaikė automobilių, 
kuriuo buvo vežami cigaretai, 
priklausantieji Bridgeport To
bacco Co., 3233 So. Ilalsted 
gat.

Kai-kurios geležinkelių kotu 
ponijos, nieko nepešttsios su 
užmokesnio sumažinimu savo 
organizuotiems darbininkams, 
kaip tai mašinistams, konduk
toriams ir kitiems, sugalvojo 
sumažinti užtnokesnius pap
rastiems darbininkams.

Geležinkelių darbo taryba 
teeinu uždraudė tai daryti. 
Tuo tikslą ji pradės išklausi 
nėjimus Vasario 23 d.

SUSKALDĖ GELEŽINĘ 
ŠĖPĄ.

Piktadariai nakčia įsikrau
stė ofisan mėsos krautuvės po 
num. 2028 West Madison gat.

Suskaldė geležinę šėpų ir 
paėmė apie $1,000.

DUONOS KLAUSIMAS 
VARŠAVOJE.

“Robotnik” 112 savo 
damųjam straipsny’ rašo 
duonos klausimo

ve- į
dėl

Vasario_(J d. ftv. Mykolo 
parap. svet. įvyko Labdarin
gosios Sujungęs (i kp. susi
rinkimas, kuris buvo kiek 
sknitlingesnis už praeitus su
sirinkimus. Todėl apkalbėta 
daug gerų sumanymų, kokiu 
budu surinkti daugiau pinigų 
našlaičių prieglaudos fondan. 
Nutarta:

1) Lab. Sųj. fi kuopa šiais 
metais pasižada tapti antrų 
syk Garbėš nare įmokėdama 
ne $100, bet $1,000. Pradžiai 
jau paskyrė $200. Kuopa sten
gsis surasti hadus, kad suda
rytų 1 įkasius $800.

2) Šiais metais pasižada su
rasti 10 naujų (iarbės narių, 
kurie įmokėtų po $100. Pra
džia jau yra, nes praeitam su
sirinkime (iarbės nariais pali
ko dievą Valaitienė ir Elz
bieta Kriininskaitė, kurios į- 
mokėjo $100. Kitame susirin
kime' taip-gi tikimės sulaukti

.. » . .nortlisidieeius,Narsavo t.,iir • x v v . , , - našlaičiaiMaisto palietis Varšuvoj kibai 
atrodo. Tik 2-5

i naujų Garbės narių. Visus 
prijaučiančius 

kuopa kviečiatams,

blogai visų
Plėšikai su revolveriais su-,kepyklų veikia, kitų darbas

sistabdė automobilių, šoferiui sustabdytas, nes nėra miltų;
brauk Klohba užrišo akis ir ,.įjės kepyklų kasdien ail- 
jį nuvežę paleido ties MeKįn- ga, miltų sandely taip maža, 
ley pnrku. Patys su cigaretnis ka<1 jp5 iki Sausio 15 d neat. 
nežinia kur nudume. įeitų naujų*transportų, tai vi-

Palinositotns šoferis tuojaus'sos kepyklos turėtų būt nžda- 
pranese policijai. i rytos, Tiekimo ministeris ra-

ntina Varšuvos duonkepius^ 
kad į Danzigų jau yra atėję 
2,000 vagonų miltų.

Be to, kitd duonos trųks’a

D AUGĘ LIS STOVI UŽ TEI
SĖJĄ LANDIS.

Kuomet kongrese daromas 
skundas prieš federalį teisėjų 
Kandis, daugelis žymių Chiea- 
gos advokatų pateisina teisė
ję-

Nes teisėjas Landis yra tik
ras botagas visokiems suk
čiams. Tr šitie jo bijosi. Šian
die jis smarkių kovų veda 
prieš saliunininkus, kurie šin- 
kuoja svaigalus, peržengdami 
įstatymus.

Sako, teisėjas Landis visuo
met yra teisingas ir peržen
giantiems šalies įstatymus ne
permaldaujamas.

APIPLĖŠĖ NAMUOSE.

Draugijos ir gi nevisos da 
sumokėjo metines mokestis, 
ftv. Juozapo Aptekimo dr-ja 
jau pridavė 15 dol. Geistinu,'5 
kad ir kitos nepasiliktų, arba g 
nestestų laiko. Ii

* . . IIGerb. skaitytojau! Perbė
gęs Lab. Sųj. (i kuopos dar
buotę pamąstyk, kiek daug nu- B 
veikė maža susipratusių dar-'g 
bininkų kuopelę. O kas butų, I 
jei visi taip veiktume!!..' Per g 
vienus metus pastatytumėm, I 
našlaičiams ir seneliams prie-

NORTH SIDEJE

glaudų.
nėra....

Bet gaila, kad taip
A. Nausėda.

IŠ BRIDPEPORTO.

Sausio 23 d. Lalai. Sųj. 5 
kuopos įvyko priešmetinis 
susirinkimas, kuris buvo 
nelabai skaitlingas. Valdyba 
paliko beveik ta pati, išski
riant dvasiškų vadovų, kuriuo 
paliko kun. d. Statkus, ir nuta
rimų raštininkų.

Kam. J. StntlctTF* pasakė 
trumpų prakalbėlę apie Labd. 
Sųj. ii' jos tikslų. .Tis^sustip
rino ir daugiau pridavė na
rinius energijos veikti labda
rybės dirvoje ir gauti kodau- 
giausia naujų narių. J r jis pats 
pasižadėjo taukiaus lankyti 
kp. susirinkimus ir kitus ka'

iŠ

ii■■■■■■■■I■I

patapti Garbes nariais. Be to, dėties prie tos organiza-'
šitame susirinkime Judita Kri-. pi jos. Pinn y. Balanda būva 
minskaite namo fondan įmo- beatsisakąs iš pirmininkvst
k ėjo $10.

Komisijų raportai 
Komisija vakaro, kuris bus

tęs,
bet apsėmė piripiniuknutL jei 
kp. susirinkimai bus skaitlin
gi. Tai-gi narės ir nariai, lan-

šio mėnesio 27 d., ftv. Mvko-! kykime kp. susirinkimus, nes 
lo parapijos svet., pranešė, kad kitaip neteksime gabaus pirm. 
vakaro programa susidės iš Prot. rast. paliko raštininke 
prakalbų, tleklemacijų ir kito- P-h* & Čižauskaite. Ji neper- 
kių pamarginimų. Skanių už-jsenai atvyko čia išSbeboygan, 
kandžių pagamins gabios prisirašė prie Lietuvos Vyčiu

I■■■■■■■■I■■■■■

PATRIJOTlSKOS prakalbas
Šiandieną, 7:30 v. vak. Šv. Mykolo Par. Svet.

16 Vas. tai yra Lietuviškas “Fourth-Julajus” ■
Visi Nortlisidiečiai skubėkite tų vakarų į prakalbas pasveikinti savo brolius už jūrių 

-marių su didelė jų pergale, su Tėvynės Neprįklausomybė.

Kalbės kun. Fr. Vaitukaitis ir kiti.

■■■I■■■■■I■

Antanas Spingis 
John Tamošiūnas 
Julijonas Saulis 
Antanas Bartkus
L. Petrauskas 
Stcp. Lcita 
Stanislovas Pavlikonis 
John Linkevyčius 
Mat. fiiurlis
J. .Junčius
M. Sliakvs
J. Bakutis

(Daugiau bus)

RADO PINIGUS.

Kits važiuodami Halsted 
gatvekariuj pametėt pinigus, 
atsišaukite į J. Miliauskų, 535 
W. 32-nd St. J. M.

laltijos-AmerikosLinija
42 ItmaiHvny Ncw York C'lly

TIKSI Kelionė Ik- Persėdimo Iš NKW YOKKO Per 1JB.1V.> Arba 
HAlIBlItGĄ — FITKIMS

1 LIETUVA
I.uivai Išpilt ūkia kas 14 d. lUilcti dvieju sriiiliu pačio laivui Išplaukia: 

H. S. .“IiITVANIA” Kovo 4
S. S. “ESTO.MA” Kovo 10

H. H. “POI.ONIA” Kovo 30
Visi laivai turi piiikit. kantluiriiis trečios kliasos keleiviams 

KrelpkitoH prie titusii agentų just; mieste arba pas 
K. KtilIPF, Generifl Wcsti-m Passenger Agcnt 

120 Nortli I.a Šalie St., Clileago, Illinois.
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KBliauianticms.Lietuvon!
Šį Pavasarį |

KOVO 1 I>. 1021 išplauks ant Ix(vivo SAXON1A per Hamburgą ” 
pirma partija žmonių važiuojančiu I.ietuvon kartu su Jonu Koma- — 
nu. .Lietuviu Prekybos Bendrovės prezidentu.

Jei nori su tą partija važiuoti tai tuojaus mums pranešk. Mes 3 
Išsausi m pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus. Si partija 3 
bus Lietuvoje J laika pradėti pavasario darbą. Galėsite parvažiuoti 3 
be jokiu keblumu nes p. ICoinutias važiuos kartu su jumis iki Kauno. 3 

Trečios klesos kaina iš New York iki Eytkum; JI 30.70 Pirmos — 
klesos $185.70. g

Rašyk tuojaus dėl platesniu informacijų.

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
414 JBroadvvay, Boston 27, Mass.
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BRIOHTON P/frRKO LIETU
VIAMS.

Nebūkite Be ‘‘Draugo"
“Draugą” dienraštį galima 

gauti be kitų vietų ir šiose:
F. ŠIMKIENĖ,

4358 So. Fairfield Avė.
KRUKAS BROS.,

3853 So. Rockwell St?
BUOIUNAS,

2900 W. 40th Str.
J. ŽOLYNAS,
4063 So. Maplewood Avė.
J. SYMONAS,

4140 So. Maplewood Avė.
J. SMITH,

3813 So. Kedzie Avė.

16'kuopos, o dabar prie Lai). 
Sąj. Pas ja matosi daug noro 
darbuotis tautos ir Bažnyčios 
labui.

Tolinus išrinkta kolektoriai,
dėkotfper d’ienraštį “Brau-:kurie eis namus rinkdami 
gą”. Taip-gi nutarta sušaukti nu^as našlaičių prieglaudai, 
draugijų atstovus ir pasitarti 'r, prirnsines naujus narius 
apie šių metų veikimą. Nu- Pr’f‘ 8ąj. Kolektoriais
tarta pnsarmlvti svetainę ir aPsn*ni‘‘: k rcitikiene, B. Sek- 
rengties prie dalesnio vakaro,1 ' • Laukžemis, V. Btti-
kuris pelno duotų ne du, bet v><ia|te, S. Čižauskaite, J. Bars 
tris šimtus dol. _ ,čius, P. Vaicekauskus.

Nutarta pradėti vykinti sei-( Draugijų agitatoriai: J. 
nto nutarimą, kad kiekviena Paniekas ir J. • Dimsa. Naujų
Lietuvio šeimyna arba pavie- na,l9 !s’rase: -G Uars,‘>u*, (>. 
uis asmuo įmokėtų po $10 į V. Buividaite ir H.

čižauskaite.

Northsidės šeituvninkės.
\ arsavoj, esamoji labai blo-1 Raportas iš buvusio vakaro, 
gos rųŠies, nes miltai atsiųsti Sausio 23 d., parodė, kad pel- 
iš Poznanės, esu sumaišyti su ,no <iavė $207. Nutarta visoms 
supuvusiomis bulvėmis. Buvo draugijoms ir jų atstovams pa- 
atsitikimų, kad žmonės nusi
nuodydavo-valgydami duonų, 
gaunamų be kortelių. Buvo 
patirta, kad vietoj, iš kurios 
tie nuodingi miltai atgabenti, 
kelios dešimtys žmonių nusi
nuodiję. Pasirodo, kad į tuos 
miltus primanyta kalkių ir 
rasta striclininos žymių.

i

KIEK VILNIAUS OYV. TU
RI TEISĖS BALSUOTI.

• “Vilenskii Kurjer“ prnnc-
_____  Šimu, 70,000 Vilniaus gvven-

Sutemoje vakare trys apsi- tojų turį teisę dalyvauti rin- 
ginkhivę piktadariai per neuž- kiniuose, kiek dalyvaus — iš
rakintas duris inėjo į pagyve- žinia.
įtintų 1953 Matui nve„ kur gy- Šiomis dienomis busiąs įdtto- 
vena Mielinei Madden, 50 m., ta* apygardos komisarui dar
nu savo seserimi Margnret, jbininkų kandidatų sąrašas rin- 
55 m. ikimams j Vilniaus seimų. Sąra

Niekšai abudu apnmšo ir *»« busiąs nepartinis, grynai 
Bpkrnustč namus. Paimta $500 profesinis, neturįs nieko hen- 
vertės Svvift & Co. nukšTnis 'Iru su Lenkų socijnlistų par- 
bondas, žinias ir $20 pinigais., tija.
Tai buvo visas jų turtas.

našlaičių prieglaudos fondų.
Išrinkta du asmeniu: A. Ąnd- 
ruškevičia ir J. Brokolis. Jie- susirinkimų po kiek įsirašytų 
du pereis per visų Lietuvių Brklgeporte yra visokių biznie 
namus. Kurie nepajiegs išsy- r<U, daktarų advokatų, agentų 
kio į,mokėti $10, tie tų sumų ,r sjuip .protesijonalų, bet visi 
galės išmokėti dyiem arba ke- j><‘ mažai prijaučiu labdary- 
liais atvejais.

Malonu butų, kad kiekvienų
Europem jimrlcin gurau

bei. J, M.

NETEKS DARBO TINGI
NIAI POLICMONAI.

Policijos viršininkaS pas
kelbė, knd (’liicagos policijoje 
dauguma yra labai gerų polic-

Vakur ant kampo Grantl 
boulv. ir 47 gat. po automo
bilio ratais žuvo J. II. Gillen, 
419 E. 46 gat.

II T0WN OF LAKE.

Vasario Ifi d., 8 vai. vakare, Da-

Draugijų atstovų nutarimu 
išdalinta serijų knygutės iš 
traukimui laikrodėlio, kurį nu
kojo p. J. Sluoksnaitis. Kai, . , .« . , x 1 ’ (adau SmilgevičtuNknnos druugijo, ta» knygute. wi,ku>
jut. pripila,-. V,.n. kito. |»- Rcin|nn MrtS„ik(( 
...tengkite pripildyti. Antan>s jD<lik,iti,

Perbėgus praeitų metų dar- Juozas Judikaitia
buotę pasirodė, kad 6 kuopa Zenonas Pocius
įeigų turėjo $760. Nors nepil- Htanislovas Pocius
nas tūkstantis, tai vis gi gra- Kastantimui Martinaitis
ži krūva. Adomas Ruzas

. . c . „ , . Oeo. Petrauskaslxih. S,J. b kuopa papra.tų- žem„k>i,.

ATSIIMKITE LAIĖKUS IŠ 
“DRAU00’*' OFISO.

Fabionas ir Mickievica ved.
buvę A. Petratls Ir 8. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt.

NOTARIJL'AAS
Kcal Fstate, Paskolos, Insulinai 

Ir tt.
SOI) W. 3ftth S t.. Knmp. Halatcd St. 

Tcl.t Itoiilevard tll 
Vai.: 9 Iki 6 kasdieną

Vak.: Vtar. Ket. ir Hub. Iki 9 vak. 
Ned.: Iki I po pietų. \

Dr. M. Stupnickr
3107 So. Morgan Street

OHIOAOO, ILLINOIS 
T<*k*ranaa Yarris &OX3

Vnlandon: — S iki 11 tft ryto:
6 po pietų Iki 8 vok. Ned61 lo
mia nuo S Iki 8 vai. vakaro

monų. Bet apie keli šimtai ki- vis Square pnrko salėje, L. Vyčių jų narių turi 147. Iš tų 80 yra fpOjis ,<Įįirjj{)l
tų esu tinginiai ir apsileidę 13 kp., po trumpo svarstymo, tu- 
tarnyboje. Viršininkas nūs rėš gražų programėlį paminėjimui 
prendė visus upsilcii^lius su- paskelbimo Lietuvos nepriklauno-

pasilikę su mokesčiais. Todėl (xiekMndra Witkowskv 
prašoma -kiek galint greičiau jofcn SadauakM 
atsilyginti. Garbės narių Jig Mike Sereika

rankioti ir juos prašalinti iŠ mybfr. Tat visi Vyčiai teiksitės at- šiol ldtopu turi 18. Dar perma- Jonas Alekna 
tarnybos. , šliaukyti. Korrupnndtntns. žai. Kazim. KAvalihuIur

tarnauju laidau 
la mnlijtiu a tad

ul«aa*dlaU
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MAGDE. (fAk. kaip man nieiti pai
rą! HbandUau vitukint maspoįimun, 
trinkimus, muilą ii tau s — ir viskas tas 

9 nieko nspaęetbiįo ttuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gidą net darosi/*"

M A HE'. tai kam tau kęst be-
rrikalinpai/ Žiūrėk, kokie mano plau
kai yraius, irelnus ir tusti. O tai 
todėl, kad ai rartuju RVEFL8S /** 

Kas tai yra RUFFI.ES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF- 
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis,

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

R U F F L K «
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikią kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dipnų bėgyje RUFFI.ES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks 1 Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanoj neatsinaujintų.

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę apliekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jo9 vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, lai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis ar money order šiokiu adresu :

1 F. AD. R1CHTCR& CO., 316-330 Broadvray, New York*

EXTRA! Palikta" matų sankrovoj. EXTRA!
Štai kur stebėtina proga nusipirkti augšton rų

Šies (JVARANTI'OTA VR'THOLĄ vertės iki 1250.00 
tik už 135.00, priedų veltui 12 rekordų. 300 a>latų ir 
DEIMANTO ADATA, šios NAUJOS PUIKIOS 
VICTI10I.O8 palikta musų SANKROVOJE didžiu
lių muslkallų pardavėjų, kurie nubankrutljo. Kiek
vienu MASINA turi DEŠIMTS METŲ DIRltTUVftS 
OVARANCIJOS. Kum tai pirkti iš antrų rankų 
mašina, kuomet gali pirklį I’I'IKIĄ. NAUJĄ OVA- 
nANTUOTĄ VICTKOLĄ vertės iki 1250.00. tik už 
|3S.OO su rekordais ir udntomn VELTUI Iš niusų 
3ANK nOVOS.

Pilnai užtikrlnumS tnnilsta, kad nėra kiton krau
tuve nei nu n krovon lygius musų nnnkrovul palygi
nant nuptglnhmi.

Mes žinome, kad apsimokės lamintai atvitšluo- 
tl. nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime kele
tu augšton rųšles TIKROS ODOS IR VRLOURO 
SEKLYČIOMS SETŲ. kuriuos pnrduoalme už pir
mų paslulyntų. Mums reikia vieton.

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI miesto Ir 
priemiesčiuose. Taipgi Išsiunčiamo C. O. D. LIBER
TY BDND8.1I PRIIMAMI.

Atdara kaa dieną lkl^> vai. vak. Nodčldlsnlnln nuo 10 ryto Iki 4 p. p.

NATIONAL STORAGE C0.
Vlržluunla sankrova Ir pųrduvlmo kambarį*

9O2S 80. Ashland Avė., Kani|>as 21-oa Gatvės.

Sankrovos 
Kaina tik

RUFFI.ES
RUFFI.ES



