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Atsistatydino Prancūzijos 
Ministerių Kabinetas.

PASAULIS PAGEIDAUJA 
NUSIGINKLAVIMO. SAKO

* GEN. BLISS.

KONSTANTINOPOLIS NE 
TEKUS REIKŠMES.

Sultano valdžios iždas tuščias.1

BOLŠEVIKAI VILNIAUS 
KLAUSIMU.

Didžiulės viešpatijos pasiren 
gusios aptarti pienus.

Prancūzai Juodojoj Juroj 
kandino Bolševikų

Transportą

Nu?- Washington, Sausio 13. — 
Žemesniojo kongreso buto ko-

Konstantinopolis, Sausio 12. 
— Aitas miestas neteko ne tik 
lĮusauliui reikšmės, bet ir..pa
tiems Turkams, ypač naeijo-

PERSPEJA JIE LENKUS IR 
TALKININKUS.

Baisenybes Išdaro Lenkai 
Lietuvoje

Valkininkų sritis.

mitetas karo laivyno veiku- nalistams, jis pasidarė kaipir

LEYGUES PRASĖSI PA 
LAUKTI SU PAKLAUSI

MAIS.

SUDAUŽYTI BOLŠEVIKAI 
JUROJE.

Parlamentas atmetė prašymą.
Daug kareivių išplaukė kraž 

tau.

Paryžius, Sausio 13. — Va
kar atsistatydino Prancūzijos 
ministerių kabinetas, kuomet 
parlamentas diduma balsų iš
reiškė juo ^nepasitikėjimą.

Ministerio pirmininko 'jx>li- 
tikiniai priešininkai parla
mente pakėlė vsą eilę paklau
simi} vyriausybės apie jos pa
dėtį politikoj^ ir pareikalavo 
premjero tuojaus atsakyti j 
paklausimus.
Premjeras Leygues tad krei

pėsi parlanientan prašydamas 
palaukti atsakymų į paklausi
mus po Sausio 19 d., po tal
kininkų premjerų konferen
cijos. Ir tą savo prašymą 
surišo su pasitikėjimu.

~ Balsuojant jo prašymas bu
vo atmestas 463 balsais prieš 
125.

Po šito ministeris pirminiu* 
kas tuojaus susinešė su savo 
kabineto ministeriais ir .pas
kui .nuvykęs pas prezidentą į 
Elysee ritmus indavė atsis
tatydinimo raštą.
Parlamento paklausimai dau

giausia turėjo paliesti Vokie
tiją.

Konstantinopolis, Sausio 13.

lais išklausinėjo apie laivyno 
padėtį sekretoriaus Danielso 
ir generolo Bliss.

Sekretorius Daniels neprij 
tarė senatoriaus Boraho suma
nymui susitarti su Anglija ir 
Japonija ir kokiam laikotar
piui sustabdyti ginklavimąsi 
jurose. Sako, toksai bendras 
sutarimas pasirodytų tik vi-

— Čia gauta žinių, kad Juo- Hngingas.
♦ loję juroje Prancūzų karo Viešpatijų konferencija, 
laivai apšaudė ir paskandino . .
Rusijos bolievik.! transporto, , Vlet0Je *° Dan1'18 Į*"*
kuriui buvę gabenamu karuo- 1”’sl,n<»am prezidentu. Ifar-

dingui sušaukti visų didžiųjų 
viešpatijų konfęrenciją ir rini-menė Trebizondan.

Kova įvykusi už dešimties . . . . . .
mylių nuo Novorossiisko. Karo *”• I»s,tart‘ nns.grokl.vuno
laivai užatakavę transportą, 
nepaisant to, kad jam drau
gavę bolševikų karo laivai.

Kuomet Prancūzų laivai pri 
plaukę arčiau bolševikų, nuo
transporto imta šaudyti į lai
vus. Tuomet Prancūzai pakė
lę anuotų ugnį ir tuojaus iro-

klausimu. Jis sakė, kad pre
zidentas AVilsonas tokiai kon
ferencijai palankus. Bet jis ne- 

’gali jos sušaukti, ne,s jam bai
giasi tarnybos terminas.' Tad 
gera proga tą padaryti busi- 
mąjam prezidentui.

Karo laivyno klausimu lių-
jn tildė transporto anuotus. Pus- įr K™' Rliss- buyę Sav: 

kui' vienas Pranenzų laivus Va 8t'« a‘9t0vas
paleido į transportą torpedą. 

Skęsdamas transportas pa
sukęs į pakraščius ir užplau
kęs ant seklumos. Dalis ka
reivių ir įgulos iš^iigelbėję iš
plaukdami kraštan.

Prancūzai neturėję jokių 
nuostoliu.

talkininkų taryboj Paryžiuje. 
Jis kalbėjo apie abelnąjį pa

saulio nusiginklavimą. Sakė, 
kad pasaul is pasirriigęs kad i r 
tuojaus susieiti konferenci- 
jon. Tik tam tikslui reiknlin-

antraeilis. Seniau čia virė 
Turkų gyvenimas. Šiandie jau 
to nėra. Kiek palaukus patys 
talkininkai patirs, kad miestą 
palaikyti jiems brangiai* at
sieina, kad tuo tarpu iš to ne
turima jokios naudos, neskai
tant paprastosios priespaudos.

Pirm karo Konstantinopolis 
skaitė apie 800,000 gyventojų. 
Šiandie čia prieglaudą turi 
daugiau milijono žmonių. Se
niau miestan maistas buvo pri
statomas iš Anatolijos. Šian
die su Anatolija nesusisie
kiama. Dabar maistas šičia at
vežamas iš Anglijos, Italijos 
ir Graikijos. Miltų kartais 
pristatoma ir iš S. Valstijų.

Daug Rusų pabėgėlių.

Čia negyvuoja joks prekių 
išvežimas arba eksportas. To
dėl ir mainą baisiai nupuolus. 
Nuo to daugiausiai kenčia 
bėdinieji Turkai gyventojai ir 
Rusai pabėgėliai, kurių tų ir 
kitų bus apie GM,000. Trum-

PARYŽIUS. Sausio 13. — 
Rusijos sovietų valdžios užru- 
bežinių reikalų komisaras 
Tchitcherin perspėja Tautų 
Sąjungą. kuri yra nutarusi 
pasiųsti internacijonalę karuo 
menę plebiscito sritin Lietuvo
je.

Tchitcherin Lenką vyriau
sybei pasiuntė notą. Sako, so 
vietų valdžia interesuojasi 
Vilniaus klausimu ir nepakęs 
gen. Zeligowskio veikimo, kai
po išimtinai Lenkijos ir Lie
tuvos reikalo.

Tchitcherin notoje aiškiai 
pabrėžia Lenkams perspėti Są
jungą. Nes raudonoji armija 
tuojaus puls neskaitlingas 
Skandinavų spėkas, jei tos in- 
eis plebiscito zonon.

Lapkričio 15 d., pr. metų,— 
skaitome Kauno laikrašty Lie
tuva — anksti rytą Valkinin
kus puolė Lenkų 34 pulko, 2 
batalijono raitelių ir pėstinin
kų būrys, viso apie 300 žmo
nių.

Suareštavę kleboną Karvelį 
išsivedė į girią ties Ešiškių 
vieškeliu, tuoj už .miestelio, 
kur ruošės pulti Lietuvius 
šaulius, išsisklaidžiusius gran
dine šiapus čižunų kaimo. Be
vedant klebobą per miškelio 
aikštę, saulini pradėjo saudv

i kokio ir bolševifų komisą 
rąms gal nesi sapnavosi.

Žmones kankina.

ti.
Pradėjus šauliams šaudyti 

iš kulkosvaidžių ir šautuvų 
tiltą per kelią į girią, Lenkai 
pasiuntė kleboną vieną, per tą 
tiltą, keikdami jį ir kolioda-
mi: ‘‘idz, gin od kul twoicli

ga ineijativax Tokią gali pa-

Iš DARBO LAUKO.
Youngstown. 0., Sausio 13. 

National Assoeiation of Slieet 
and Tin P,ate Manufacturers 

poj ateityj kaip Turkai, taip' paskelbė, kad per sekančiu du

GRŪMOJA PASISALINTI 
AUSTRIJOS VALDŽIA.

Ją verčia tą daryti bloga ša
lies padėtis.

Londonas, Sausio 13. — 
Iš Berlyno čia pranešta, kad 
Austrijos valdžia nusprendusi 
veikiai pasitraukti iš užima
mos vietos ir šalies reikalus 
vesti paduoti talkininkų ko
misijai. Tas daroma dėl blo
gos finansinės padėties. Arti
nasi laikai, kuomet valdžia 
būtiniems reikalams iš'niekur 
negalės gauti pinigų.

Sakoma, kad valdžia pasi
trauksianti šio Sausio 15 die- 
n,j ir tegu žinosi talkininkų 
patvarkymo komisijų.

ŽVEDU0S KARALIUS NO
RI 8KAITLINOOS ARMI

JOS.

Stockholmas, Sausio 13. — 
Atidarytas Švedijos porlamen- 
tas. Knfalius Gustavas kalbė
damas reikalavo Švedijai skai
tlingos armijos. Armija rei
kalinga apsiginimui, sakė jis.

KRASSIN IŠKELIA VES 
MASKVON.

Londonas. Sausio 13. — 
Rusijos bolševikų atstovas 
Anglijai Krassin iškeliavo 
Maskvon.

BOLSEVIKAI NORI PRE
KYBOS RYŽIU SU OLAN

DAIS.

Bet Krassin negali aplankyti 
Olandiją.

llague, Olandija, Sausio 12. 
Rusijos bolševikų valdžia dar-
buojasi prekybinius ryšius už 
mėgsti ąu Olandija.

Anot Olandijos laikraščių, 
žinomas Anglijoje bolševikų 
prekybos reikalų agentas Kra
ssin mielai pageidautų aplan
kyti Olandiją. Bet tam tikslui 
negauna parporto iš Anglijos 
nžruiiežinių reikalų ofiso.

Olandijos vyriausybė pas
kelbė, kad ji savo pirkliams 
nevaržysianti vedamos preky
bos su bolševikine Rusija. Bet 
už negeistinas pasekmes taip- 
pat nebusianti ant savęs at- 
sakomybės. Tai pačiij pirklių 
reikalas.

ARKIVYSKUPAS IŠKELIA
VO RYMAN.

New York, Sausio 13. — Ai
tus arkivyskupijos Arkivysku
pas Ifnyes iškeliavo Ryman, 
kur, sakoma, užtruksiąs kele
tą mėnesių.

KARDINOLAS JAUČIASI 
SVEIKESNIS.

Baltimore. Md., Sausio 13. 
Čia paskelbta, kad Jo Emine
ncija kardinolas Gibbons jau
čiasi . sveikesnis. Nors jo kū
nas jau pasenęs, bet dvasia 
jauna ir skaisti.

duoti Suv. Valstijos.
Viešpatijos palankios.

■Gen. Bliss pareiškė, * kad 
šiandieninė civilizacijos for
ma negali pakęsti nuolatinio 
ginklavimosi. Ir jei neįvyk
siąs nusiginklavimas, tad atei
nantieji karai savo pasekmė
se busią kur-kas baisesni. Kad 
išvengti tų baisenybių, reikia 
šiandie pagalvoti apie nusi
ginklavimą. Nusiginklavimas 
tu^i paliesti visas didžiules 
viešpatijas.

Gen. Bliss ilgas laikas bu
vęs artimais talkininkų ir jis 
įsitikinęs, kad talkininkai su
tinką su nusiginklavimu. To 
reikalaujanti ir pati žmonija, 
pati liaudis, kuri daugiausia 
nukenčianti nuo karų kaip 
moralini, taip materijnlini.

Sekretorius Daniels sakė, 
kad jei visos \ didžiulės vieš
patijos nesutiktų pertraukti 
ginklavimąsi jurose, Suv. Val
stijos turi pildyti užbrėžtą 
savo programą statydinant 
naujus karo laivus.

VISOS AMERIKOS DARBO 
FEDERAOUOS KONO.

RESAS.

Mezico City, Meksika, Sau
sio 13. — Čia laikomas pan- 
amerikohiškos Darbo Federa
cijos kongresas. Kongrese da
lyvauja daug ir radikalų at
stovu}. Tie trukdo ramų ir
naudingą darbą tikriems dar
bininkų vedanti.

ORAS. — Gražus oras šian 
die ir, turbut, rytoj; tempera
tūra kyla.

Rusai neįstengs net ir duono? 
nusipirkti.

Rusus pabėgėlius šiek-tiek 
kaikadft sušelpia Amerikos ir 
Anglijos pašelpinės organiza
cijos. Turkais niekas nesirū
pina. Sultano valdžios iždas 
tuščias. Neturima iš ko apmo
kėti reikalingiausius valdinin
kus. Tad api<‘ Turkų pavar
gėlių sušelpinią negali būt jo
kios kalbos.

Talkininkams yra baimės.

Talkininkų vaidininkai ge- 
rai nusimano, kad toksai var
gas negalės ilgai tęsties. Žmo
nės gahj-gale ir be pakursty- 
mų turės pakilti. Su išalku- 
siomis miniomis negalima juo
kauti.

Aalimais miesto stovyklose 
skurde gyvena žymus skait
lius Rusų įcareivių. Ir tie ne
rimauja. Kasdien laukiamas 
jų sukilimas.

PLATINKITE “DRAUGĄ.

mėnesiu darbininkams sudni- 
žinsią užmokesnį ligi Danuos. 
Tas busią padaryta sutinkant 
darbininkų unijai.

Peoria. III., Sausio i.3. — 
Jlolt kompanijos viršininkai 
paskelbė sumažinsią darbiniu 
kailis užmokesnį. Darbininkai 
nerimauja. Kalbamasi apie 
tsreikn.

Paterson, N. J., Sausio 13. 
— Nortli Hudsone penkiose 
šilko audiminėse, kuomet aną 
dieną jos buvo atidarytos, 
neatėjo darban darbininkai. 
Tas reiškia, kad jie pakėlė 
streiką. Nes kompanija buvo 
paskelbusi sumažinanti už
mokesnį ir darbo valandas. 
Audiminės uždarytos.

Pawtucket. R. I., Sausio 13. 
— Siųlo dirbtuvėse, kuriose 
dirba apie 2,500 žmonių, pas
kelbta mažesnė užmokesnis 
darbininkams.

butų buvę blogai. 
Suokalbininkai pirmiausia

buvo norėję nužudyti visus 
Norėta nužudyti svarbiausieji1 svarbesniuosius ministerius su

DIDEIAPELNIAI STOVĖJO 
KOMUNISTŲ PUSEJE.

ministeriai.

Vienua, Austrija, Sausio 12. 
— Vakar čia gauta dauges- 
niai žinių apie susektą komu 
nistų suokalhinvimą Jugosla
vijoje. Aianrinėj Jugoslavijoj 
streikuoja spaustuvių darbi
ninkai. Tad sustoję laikraščiai 
ir iš ten negauta sniulkmenin- 
gų žinių apie komunistų vei
kimą.

Suokalbininkų tikslas buvo

psubratovv.” kiti koliodami 
taikės į-.įį šaudyti, t

Klebonas, bodamas «ie tiek 
Lietuvių, kiek palikusių už
pakaly Lenkų kulkų, laimin
gai tiltą perėjo.. Tuo tarpu 
raitas kareivis, kurs turėjo 
kleboną lydėti pus vadą, šo
ko zovada per tiltą. Bet pa
taikė jam dvi kulkos ir jis 
krito nuo arklio.

Pamiškėj pastatė kleboną 
toj vietoj, kur smarkiausiai 
zvimbė kulkos. Bet ir ten išli- 
•ko jis sveikas.

Lenkų teroras.

ministerių pirmininku.
Karaliūnas regentas Aleks

andras, sakoma, turėjęs Imt 
apkalintas. Po tų visų įvykių 
komunistams nebūtų buvę sun 
kenvbių paskelbti proletarijo
to diktatūrą.
Didžiapelniai suokalbiavime.

Prie komunistų suokalbia- 
vimo buvo prisidėję ir didžia 
pelnini, ty. tie, kurie karo me
tu ir pastaraisiais laikais <ln-

nuversti gyvuojančią valdžią >'<’• didelius pinigus, išnnudo
ir visoj šaly įsteigti sovietus.
Norėta nužudyti ministeriai.

Visa laimė yra tame, kad 
vyriausybė tinkamuoju laiku 
susekė snokalbiavinią, kitaip

darni vyriausybę ir visuomenę.
Be to, suokalhin buvo įmai

šyta daug ir pačių valdininkų.
Aituos vy riausybė suspendavo. 
Keli šimtai komunistų suimta 
ir uždaryta į kalėjimus.

Kovai pasibaigus (I^enkų 
nukauta 12, Lietuvių — 1 su
žeistas rankon, o kitas svei
kas pateko nelaisvėn) prasi
dėjo baisiausias teroras ne tik 
miestely, bet ir apylinkėj. 
Gyventojus, ką sučiupę, mušė. 
metė į kalėjimą, atimdami vi
sa, ligi apavo ir drabužio. Ki
tus mušė tol, kol nelaimingo
ji auka krito be žado arba 
negyva.

Pats savo akimis mačiau 
Valkininkų aikštėj vieną ber
naitį, atvažiavusį kunigo sa
vo mirštančiai motinai, su
kruvintą bestovintį prie šven
toriaus, kur jį Lenkai mušė 
abiem šautuvų galais, reika
laudami atiduoti batus. Tai 
įvyko Lenkų karininkų čio
pai linksmai šnekučiuojančių 
akyse.

Čižunuose, iš kur gynėsi nuo 
Lenkų Lietuviai šauliai, vė
liau darės tokie daiktai, ku
riuos atminus plaukai ant gal
vos šiaušias. Tenai nėra žmo
gaus, moters, vaiko, kurs ne 
būt buvęs muštas ir kankin
tas. Kitiems rankos, kojos ir 
šonkauliai sulaužyta.

Apie plėšimus, tai ir kalbos 
nėra. Vienas Lenkų kareivis 
prisikrovė net visą ryšį šilki
nių skarelių ir daug kitų mo
teriškų drnibužių. Tie daiktai 
jiems esą reikalingi “dla pul
ku dzieweząt” (mergaičių pul
kui), sakė jie. Apiplėšti ligi 
plauko Čižunų, Dargužiu so
džiai ir Valkininkų miestelis.

Apskritai imant, visas šis 
kampelis tokio teroro matė,

Pav., į Kruminčių sodžių at 
vyko du Lenkų raiteliai aviŽ, 
rekvizuot. įsakę žmonėms su 
pilti 50 pūdų avižų, išjojo sai 
Jurkonių link, iš kur daugiai 
negrvžo. Žmonės pasakoja 
kad patekę Lietuviams belai 
svėn.

Rytojaus dieną į A^ruraa 
eius atjojo net 50 ulonų. Su 
ėmė 12 kaimo vyrų, žiauri 
juos mušė, paskui liepė jier 
išsikasti duobę, pastatė anl 
tos duobės kranto ir šovė.

Tyčia ar netyčia į juos m 
pataikė ir, dar pasityčioję 
išvargintus, nukankintus 
leido gyvus. Kuršų sodžių 
taip sumušė šautuvais vii 
sodžiaus vyrus, kad 8 jų 
giai išliks gyvi. Dviem iši 
šė po akį, trims sulaužė 
kas, vienam sutruškino ■ koją 
Sugrubę, rodos, vyrai, kieti 
širdžiai, pasakodami apie t 
baisenybes, negali sulaikyti 
šarų, veikia kaip kūdikiai. ^Ui 
ką juos muša? — kli

Tikri azijatai.

Lenkai maitinas ir šerii 
gausiai savo arklius vieto 
gyventojų duona ir pašaru 
Jau šiandie žmonės neturi ne 
šieno, nei maisto sau ir gyvu 
liams. Viskas nekulta arbi 
Lenkai patys iškūlę išveža 
Nepalieka nei saujos grudų, 
nei šiaudo pašaro.
Ten, kur stovėjo Lenkai,-dar 

žinės ir klojimai atdari, kai] 
po kokio maro. Atėję į bc 
džių vis;a kaip šluota išluoja 
Paskui lygiai kaip kokie azi 
jatai persikelia į kitą s< 
ir tenai taip elgiasi. Jie 
rias visur, kaip taip eisią 
visą Lietuvą, todėl kad LeltK 
joj viską sunaikinę bolševiRi 
ir tenai esąs badas, o Lietui 
viso turinti ir Lietuviai ea 
bolševikų draugai.

Kareiviai visai .nesupranti 
karo su Lietuva paslaptie; 
Jiems buvo aiškinta, kad 
tuva esanti “dalszy ciąg 
HzewizniuV’ Laikraščių į 
ruomenę neleidžia, o jei 
džia, tai tani tyčia parinkti 
pilnų melų prieš Lietuvą i 
Lietuvius. Kai paaiškini, kf 
yra Zeligowski ir kokie j 
darbai, tai kareiviai stebis I 
nerimauja, kad dėl tokio “m 
raicos” jiems liepta kraujai 
lieti.

PINIBy KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, 

nant nemažiau $25,000 Sausio 
buvo tokia pagal Merchnnta 
an and Trust Co.i 
Anglijos sterlingų svarui 
Prancūzijos šimtui frankų 

Italijos Šimtui lirų 
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių

$3,1

i
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i- DRAUGAS Ketvirtadienis, Sausis 13, 1921

UHOTIŲ KATALIKŲ DIKNRAIOTS j

“DRAUOAS”
nukelti tolyn išsižadant reika
lavimo teisės.

Tik ta skola turi- ir pavojin
gą dalį. Jeigu Anglija matys,

lAi |kad skolos išmokėti neguli, o 
jausis galint Ameriką įveikti 
kare, tai gal surengti karą 
prieš Ameriką ir apsigarsinti 
skolos nemokėsianti visai. To
kiu budu gero padarymas — 

’ j paskolos davimas — gali virsti

OUGAGOJ IR UtSIENYJBi
Mėtom ......................... M.00
Notei Mato 4.00

^MetortoT’ m OO
^Aiaoi Meto a.oo

Prenumerata mokat! Ukalno. tal
ku akaitoel nuo ulolratymo dienos
M ano Naujų Metų. Norint permal 
pyti adresų visada reikia prisiųsti Ir | karo Šaltiniu, 

adrese s Pinigai geriausia slų-
rkaat kratoje ar ezpreee “Mo

no? Order” arba Įdedant pinigus 1 
rtgiriruotų lalikų.

"DRAUGAS” PUBL. 00. 
SU S. Oakley Avė., Chicago. 

TeL Rooeevelt 7791

Anglijos Skola 
Amerikai.

Kuto metu Anglija pasis 
kolino iš Amerikos maždaug 
keturis milijardus dolierių 

.($4,000,000,000). Jeigu ta kru- 
pitė auksinių pinigų taptų su
kta j vežimus, tai reikėtų 8 
įkaitančių arklių tiems veži
nus pavežti.

Anglija žaidėjo kas metai mo
lėti nuošimčius už tuos pini 

o trumpai po karo grą

Anglija nepanaudos to leng
vo budo skolai prašalyti, jei 
ji matys, kad karas jai išneš 
daugiau negu keturis milijar
dus. Todėl Amerika turi turė
ti savo jiegas tvarkoje.

Nors keturių milijardų suma 
yra labiau negu milžiniška, 
tečiaus Anglija neįveiktų A- 
inerikos lengviau negu Vokie
tiją.
Vokietijos įveikimas atsėjo a- 

pie dešimtį sykių tiek. Todėl 
galime būti ramus. Anglija 
greit nešoks kariauti su A- 
rnerika. Bet snausti negali
ma, nes Amerikai apsnūdus, 
pergalė galėtų tapti lengva ir 
tada karas kiltų.

Tą suprasdami neturime ste
bėtis, jei kaltais pajustume, 
kad Amerika savo karines jie- 
gas prižiūri budriai.

Smerktini Žygiai.
Ne vieną Lietuvą suktoji 

Paryžiaus diplomatija kauki
mą užsiundusi Lenkais. Ji vi
sas nugalėtas šalis smaugia 
trupina paskutines jų jėgas 

iti visą skolą. Jau treti aite-1 Nori, kati tos šalys ilgiausiais 
i eina po karo pabaigos, bet laikais* negalėtų atsigaivelioti 
:ola negrąžinta ir nuošimčiai P1' pareikalauti atsakyti už 

Bemokėti. ‘ tuos darbus.
Iš Anglijos atkeliavo įgalio- ° ka\° suskaldyta Austri- 
iai derėtis su Suvienytų Vai ja-Lngarija. J dalis draskoma 
ijų valdžia, kad ta skola Turkija. Vokietija atsavinta 

apmokėta ne pinigais,> brangintinų užjūrio
aktai naujais kaltybės raštais, kolon’W- Te,’1»u tuon" 
kuriuos taptų įtraukti ir ne-I neP«!'denkinama.

Išmokėtieji nuošimčiai. Bet

dar

ventojai buvo apėmę toli ne 
visas vienuolyno triobas. Bet 

-------  ■ jkur žmonių nebuvo gyvenu
sių rusiškų knygų. Ten pat su- ratt> te« nebuvo nei* stiklų lau- 
mesta be tvarkos paveikslai ru j iP'ose, nebuvo nei malkų pe- 
siškų šventųjų, carų, popų ir pianus kurti, nei reikalingų 
jų šeimynų. Diduma tų paveik rakandų. Už tat buvo keletas 
slų yra aptaisyti į labai gra- labai P*j»nų, kuriuos vė
žius rėmus. Tarp tų mažos kiečių kareiviai buvo susiga- 
vertės portretų yra V. Jėzaus benS nežinia iš kur, ir paliko 
prie kryžiaus prikalto paveik- išeidami.
slas labai didelės vertės, bene Atvykusios į Pažaislius se- 
Michelangelo originalas. serys apėmė dešimtį kambarė-

Vienuolynas yra taip dide- susinešė į juos savo meil
ins, kad seserys dar nesuskai-Įklls kraičius atsivežtus iš A- 
tė jo kambarių. Vokiečių ka- nierikos ir keletą reikalin- 
reiviams stovint tame vienuo- ginusių daigtų nusipirktų 
lyne išlaukinių durių tapo Kaune. Malkų beveik neturint 
suskaita šimtas. Prie vienų iš- negalima buvo daug kurti. Iš 
laukinių durių dažniausiai bu- nlusios sienos vis tebebuvo 
va trys kambarėliai. Tat pri- Šaltos. Išėjus į karidorius 
taikyta vienuolių kamaldulių šiurpus šaltis traukė iš <neku- 
įstatams. Įrenamų triobos vietų, llgai-

Jie gyvendavo ne bendru, niu Pasisekė seserinis nusipirk 
bet atskiru gyvenimu mažai P dvidešimt sieksnių žalių 
tesuseidami vienas su kitu. ,uaIklb išrado iš kur jų gau- 
Kiekvienas turėdavo dirbamą- li daugiau kada reikės ir pa- 
jį kambarėlį, miegamąjį kam-j pirmos žiemos kuras
barelį ir virtuvėlę. Sienos atseis 4(1 tūkstančių auksinų, 
tarp tų kambarių yra dviejų Tą patyrusios seserys taupo 
pėdų storio niūras. Išlaukinės kurą šildosi šiuruodamos se- 
sienos daug storesnės. Kiekvie- pnai apleisto vienuolyno grin- 
ną trijų kambarėlių grupę šil- dis, valydamos daigtus. Panai- 
do vienas kakalys, kuriamas vių nėra jų tarpe. Kandidatės
kyriuni. Centralio šildymo na- taip-gi dirba linksmos ir niei- 

muose nėra, taip-gj nei elekt- lingos. Bebėgiojant ilgais ka
ros šviesai, nei gazo virtu- ridoriais ir šaltis prapuola.
ėms, nei vandens įvairiems I Kaip tik seserys gerokai pri- 

nanių reikalams. kūrė savo ir kandidačių kaw-
Svečiai. barius, tą pajuto gerai žino

mi putlieji vabalėliai. Iš visų
Daug žmonių atvužiuoja P*" [didelės triobos plyšių jie ėmė 

žiūrėti seno gražaus vienuoly- di(leliais SuoIiais žokuoti į 
no, kulinine prasideda liaujas LpšįĮdomasias vietas. Seserys 
gyvenimas. \ ienas Šveicaias kovojo su taįs užpuolikais, 
arei,įtektas 14 Lapkričio 1920 kaip Lietuvos karuonienė HU
visų pusdienį ėmė įvairius Zeligowskio gaujomis, bet už- 
paveikslus nuo arch.tektinių puolikų ,kaičhls nei kiek ne. 
vienuolyno ypatybių ir žadėjo]inažėjo> per keliasdežimtig nie. 
dar grįžti, nes
a dienu.

Iš kur kas atlanko Lietuvą, I per . kelis metus stovėjo Vo-
vpač kokis žymesnis ąsmuo, kiečių kareiviai, afttgalo šu
tas neapleidžia nematęs Pa- sėjo Lietuviai varguoliai. Vi- 
žaislių. Anglų, Italų, Prancu- si plyšiai pasidarė pilni va
zų, Šveicarų, Latvių, Vokie- balų perų. Išbadėję, sušalę va
jų ir kitų tautų atstovai, ar- balėliai pajuto šilumą ir trau
ka šiaip jau svečiai vis už- kė, ir bėgo ir šokavo į seserų 
eina ir pas Sesutes. Anglų ir gyvenamuosius kambarius. Se
nstu atstovai paliko sese-Įserys žudė tą mažų išalkusių 
rims po keletą šimtinių vie- bet piktų užpuolikų armiją vi- 
uuolynui atstatyti. Buvo irisai užmiršusios gailestingumą. 
Vokiečių valdžios atstovas. Ta baisi kova tebeina ir <la- 
Seservs jam sakė, kad Vokie- bar ir nežinia kada bus jos 
tija turėtų atstatyti, ką jos įgulas. Veikiausiai tada, kada 
kareiviai sugriovė. AtstovasIseserys apims visą triobą, iš- 
atsakė labai tą apgailestaująs, šiūruos visas grindis, kampus 
teisinosi tardamas “Soldaten langCrs ir palanges 
siud Soldaten” ir patarė, kad jjt>tllvoj(
Lietuvos valdžia per savo at-

Seserys Kazimierietės Lietuvoje.
Jau rašėme “Drauge”, kad 

penkios seserys Kazimierietės, 
tarp tų ir generalė jų Motina 
Marija, Rugsėjo 14 d. išvažia
vo iš Amerikos ir 2 Spalio at
vyko Kaunan. Pirmiausiai jos 
apsistojo “Saulės” namuose, 
paskui Žemaičių Vyskupas J. 
A. M. Pranciškus Karevičius 
joms pavedė Pažaisliu vienuo
lyną, kuriame seserys apsigy
veno Spalio vidurije.

Pašaisliai.

Pažaislų vienuolynas stovi 
pušyne ant Nemuno krantų 
koki 8 kilometrai nuo Kauno 
važiuojant į Vilnių. Vieta pui
ki kaip rojus. Atvažiavusi 
į tėvynę Amerikoje gimusi se
suo rašo: “Kartais stovėdama 
žiuriu ir gėriuosi mus tėvynės 
reginių gražumu. Nėra kas 
juos parodytų pasauliui. Ne
muno išvingiuotų ir medžiais 
apaugusių krantų išvaizdą žo
džiais nebegaliu išreikšti. Ste
biuosi ir mėnesienos ideališkai 
grynomis spalvomis.Oaila, kad 
aš negabi artistė piešėja.” 
Tik paskutinis sakinys šituose 
žodžiuose yra neteisingas. Se
suo turi žymių artistės gabu
mų, tiktai nežinia ar mokin
tojos ir auklėtojos uždaviniai 
nesutrukdys artistės lavinimo. 
Ką gali sakyti? Gal ir geresnis 
daigtas yra dėti mokslu mer
gaitėms į galvą negu tepti 
varsas prie varsų ant drobės.

Paties vienuolyno murai iš
statyti ruožais aplink tris di
delius kiemus, kuriuos perski
ria vidurije visko stovinti mil
žiniška bažnyčia Hv. Panelės 
Aplankymo vardu. Veik visi 
vienuolyno murai yra su ja 
sujungti dideliais karidoriais. 
Kariilorių, zokristijų, ir baž
nyčios lubos yra puikaus dar

Tik ką gautos Knygos
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aru 47-tos Gatvės

visko neapejo,|ų t()je trįoboje buvo gyvenę 
neperšvariausi Rusai, paskui

bo. kokio dabar mažai kur 
Paryžiuje ypač džiovina- gaijinu ra8tj. 

mos galvos, kokių imtiem
priemonių, kad tos šalys ir Istorijos Palaikai.
vėl nepakiltų ant kojų. Visose triobose yra įvairių

Kuomet galutinai perskirta senovės palaikų, kurių kartais
Austrija su L ngariją, pakeltas jr muzėjuosę nevisur pasitaiko 

,. . . . , .klausimas, kas daryti, kad lai- rasti. Rusije via senoviškos
rdingas ims prezidentauti.L įvykiai įjjnaujo nesujung- kapinės. Jose daug kaulų. Y 
ejama, a įsonas yrak^ abiejų šalių. Išnaujo ra ir lentynų ant kurių eilė 

^nkesnis 2 įgams uz Į susijungusi arba kadir gra- mis sudėtos kaukolės, kaiku 
Įtogą, tode ti 'imasi su Wil-|žjuoju gyvenanti Austrija ir rios net po stiklais. Kamaldu-

Ungarija Imtų didžiai nepa- |įų kaulai guli grabuose. Para- 
rankus daiktas Paryžiaus dip- šai, nors apdaužyti, bet dar 

< . lomatijai. Nes tuomet vargiai galima perskaityti. Vienas bu-
kybės sekretoriaus nėra namie galėtų ant jų antmesti savo no- Vęs palaidotas 1744 metais. Y- 

b. Jis važinėja Pietų Amen - ,.US| k()kje tjk pakliųva min- ra ir neatluptų grabų. Pacų ka- 
koje su svarbiais savo šalies k į,b pa.s ym atgkiranie požemėH

ikalais. Jo priedermes pikio Surasta priemonė abidvi ša- kambarije. Vienoje jo sienojo 
i padėjėjas p. Davis. Bet ir Į |j supjudyti ir palaikyti nuola- lyra skylių. Kaikurie sako, 

liniame nesutikime. Tad įlarfkad nuo tų skylių jnasideda 
urvai vedantieji net į Kauną.

laujieji raštai nežadės apmo
kėti skolą taip trumpu laiku, 
Kaip pirmieji.

Anglijos valdžia skubinasi 
dalyką atlikti pirma negu

įgą, todėl tikimasi su Wil- 
įfconu greičiau ir lengviau apsi-
■ktoti.
L Tuomtarpu Amerikos Vals

gimusioms sesc-

šito neapsakomai svar 
ūš dalyko negalės atlikti 
Butaręs su Senatu ir Atsto

įyų Butu.

garsiojoje taikos konferencijo
je buvo nutarta atkirsti nuo

___ l.'ngarijos didelius žemės plo-
L Kai-kurie senatoriai jau iš-Iltis ir prijungti prie Austrijos, 
feiškč savo mintį, kad nega Į Diplomatija žinojo, kad tokiuo 
įima to apsiimti. Kuomet tas darbu l'ngarijai daroma dide- 
klausimas buvo Senate pirmą I lė neteisybė. Bet atsiekti tiks- 
kartą, tuomet senatoriai labai laius tas nieko nereiškia, 
smarkiai kalbėjo. Dabar Mc-I Andai Austrija su Uugarija 
Cormickus išreiškia labai ra-1 baigė vesti savitarpės preky- 

ią bet protingą mintį. Jei. bos tarybas. Padaryta sutai
ko, įlies Anglijai jos skolą lt is. Norėta ją pasirašyti. Kud 
kelsinn1 ant tolymų metų, štai. iš Paryžiaus pranešta, kad 

negalėsim,' jose re i kalnui i. l'ngari ja būtinai turinti atsi
ja norėsime. Tuomtarpu teisti su Austrija — atiduoti 

lums naudinga yra turėti pastarąja! savo žemių plotus, 
iemonę, kuri galėtų sustab Į Pasakyta, jog reikia pildyti 
ti Anglijos diplomatų drą ĮVersaileso sutartis.
Kuomet diplomatai imsi Tuomi tarp abiejų salią pli

kti Amerikai, tuomet A įuostas nesutikimų obuolys, 
rika galės pareikalauti sko Pertrauktos paskulinės kelių 
ir tokiu budu suvaldyti valandą tarybos. Nes Alistri- 

glij’b Įjai norisi įsigyti svetimų že
Mes čionai paduodame se- inių, I ngarija-gi atsisako nti 
tolinus mintį, bet nn žo duoti.
ius ir pripažįstame, kad ji Nugalėta Vokietija pasirodė 
ainga. Keturių milijardų dar vis gana stipri savo fode 
glija jokiu budu šiandien ralyvėj sudėty. Vokiečiai yra 
ali išmokėti. Norėdama nepaprasti susiklausėlini, gur-

Įyventi su ja geruoju Amerika I si tauta moksli,liukais ir vie* 
įąli tos skolos nereikalauti,Įnylie. Ir ta- nedmsla ramybės 
fel neprotinga butą tą skolą Paryžiui.

Seserys nemėgino jais eiti, ne 
žinodamos, kų gali susitikti.

Zokristijos yra trys. Jos vi
sos smarkiai apdraskytos. Vie
noje yra biblioteka, kurioje be
liko vos keletą senų suplyšu-

Šiundie Paryžiaus diplomą 
tija tad prieš Vokietiją ieško 
priemonių, kaip tą inųieriją 
uskaldvti, kaip sukelti Vokie

čius prieš Vokiečius ir nusilp
ninti galingą tautą.

Sugalvota priemonė. Nori 
ma nuo Vokietijos atskelti Ibi 
vnrij'ą. Paryžiaus agentai jau 
senai Bavarijoje darbuojasi 
Tam žygiui nesigailima mili 
jonų.

Ar pavyks tas žygis, ar at 
skila Bavarija nuo impiu-ijos. 
nelengva pasakyti. Dauge 
nuonioniau.įa, kad Vokiečiuos, 
nieko nebus laimėta.

Bus ar nebus, tai tiek to. 
Bet svarbu tas, kokius tai bai 
šiai smerktinus žygius pavai 
loja tie žmonės, kurie daugiau 
siu šaukiu buk jie dirbą ir ko 
voją irž jMsaiilio d« niokiatiją

stovą Berlyne tartasi su Vo
kietijos valdžia apie Pažaisliu 
pataisymą. '

Prancūzų atstovas ir drauge 
Tautų Sąjungos komisijos pir
mininkus p. Cliardigny buvo 
Pažaisliuose drauge su Italijos 
atstovu 2 Gruodžio, l’-nus 
Cliardigny rūpinasi būti labai 
inaialagus seserims, liet jos to 
fionos nemėgsta, kaip ir visi 
Lietuviai už jo neteisingą pri
turimą Lenkams, kuomet tie 
skriaudžia Lietuvą.

Amerikos Raudonojo Kry-Į'1’1"^ kaimų. Jie truukė Ra- 
ziaus įgaliotinis D-ras Tliomas '"ygalos link. Bet čia pakeliui 
m kitais tos garbingos <|,aii-1 l’,‘,sikuM I»'sitik<’Li’*tuvos jiar- 
gijos veikėjais ir su Lietuviais
Amerikiečiais pp. Mastausku,
Kaupu ir kitais Pažaisliuos, 
šventė Padėkos Dieną 25 Lu
pk riėio. Amerikos Raudonasis 
Kryžius žymiui padėjo sese
rims jų pirmuose varguose.

Įrims ta karė yra nemalonus 
pridėčkas prie, darbų, o Ame
rikoje gimusioms yra blogiau. 

|Jus visus jšb,‘>rė raudonai: 
spuogeliais. Bet si'serys to ne
paiso. (Pabaiga bus).

IŠ LIETUVOS,
BAISUS LENKŲ DARBAI.

Akis
Jllll
Nosis
6orklo

Jum) ukjs gal reikalauja gy
dymo, arba pritaikymo akinių. ' 
Kaipo Okultotaa gailu duoti 
jums patarimų.

Aukso Filled 95, 9<>. V, 
9». 99, 916.

f'yato aukso 96. 97. SS. 99, 
910, 911. 912.

Apsibuvęs ant State St. per 
23 metus.

Ifttalsau žvairumų. Oyl«u vi
sokias akių Ilgas. lApjaunu ton- 
sllus.

FRANKLIN O. CARTER 
M. D.

120 8o. Stote St.
Vulandoa au« 9 Iki (. 

Ncdėltomia auo 10 ik, 12.

DU C. K. CHERRYS
Lietuvis Dantistas

haoi Weat 44-ad R So. Leovttt 81a
K Chicago.
(Valandos 4:90 A. M. to 19 N. 
i 1:09 P. H. to 1:09 P. M.

Ramygala (Panevėžio ups.) 
Lnpk. 20 d. atėjo Trusknvon 
Lenką legijoninkai. apiplėšę

Vargai.

Vargą seserys t u re jo nema
žai. Atsikrau.*čiusios į Pažais
liu vienuolyną rado jame gy
venant keletą šeimyną, rado 
mokyklėlę apielinkės vaikams 
ir ją mokintoją merginą, ku
ri gautai algą iš iii iš vietos 
minisb'i ijos. rado taip-gi. Iier- 
,iai"ių prieglaudų. Viri tie gy

tizanai — (i drąsuoliai. Jie išė
jo pasitikti ir eidami keliu 
Šnekučiavos. Tik staiga iš po 
tilto išlindo Lenkai — plėšį, 
kai, net su kulkasvaidžiais, ir 
pradėjo į partizanus šaudyti. 
Taip netikėtai užpulti partiza 
nai ėmė bėgti, bet. trims tik 
pavyko sveikiems pabėgti, ki
ti trys tapo siižeisti. Vienas 
petin sužeistas pabėgo, o du 
sunkiai sužeisti pateko legijo- 
ninkams nelaisvėn, kurie vie
nam galvą kardu jierkirto, nei 
smegenys buv® matytis, o ant
rą visą durtuvais subadė, akis 
i š, I u rė, ,pį iš t ų. pi I ve J i u s -ti u p ja U; 
*tė ir paliko'Hnt lanko. Tų-at-

likę legijoninkai |>asisliep<' a- 
pilinkės dvaruose. Tie drąsuo
liai buvo Ramygalos progim
nazijos mokiniai: vienas II kl., 
kitas IV* kl.; vienas buvo Trus- 
kavo, antras Vadoklių parapi
jos. Ramygaliečiai apmazgoję 
didvyrius rado virš 70 skyles, 
kuriuos gimnazistai iškilmin
gai su liktoriais ir vėliavomis 
palydėjo į kapus.

Po tą baisią darbų Lenkai 
pabūgo, ėmė trauktis, o Lietu
vos ,Hiitizanui vytis ir nema
žai ją pasivijo Vadokliuose.

Tat veltui lankai giriasi 
savo kaltum. Jie pasirodo bai
siausiais barbarais,žiauresniais 
už Imlševikus.

Pažinome jau b'iiką kultu 
rą labai gerai.
• (’J’aip rašo P. Banaitis savo 
dėdei, kųu. 'Daniftioį/ į Našlį-
na, N. H.) Diuiiunas.

Tel. Tards <6(9 Drover 9444 

Dr. V. A. SZYMKEVIOZ
Lietuvis Gydytojas, dalrurgaa Ir

4404 8. Halsted Si. CUcags.
Valandos: 10—12 lft ryto 1—S Ir 
I—8 vakar* Ned. 16—lt U ryto.

Pbona Canal 217

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytoju Ir 

Chirurgu
1441 80. Halatod Itireel

Valandos: io iki 12 ryto: 1 Iki 4 
po plot 4 Iki • vakaro.

DR. S. NAIKUS
L1KTUVIB

GTDTKMA8 IR OR1RORGA8 
Oflsas Ir Gyvenimo vista

41S4 South Halatod Street 
Jtast vtotooa Oalvarsal Mate BMk

Valandos nuo 10 Iki 19 ryta: nuo | 
2 Iki 4 po platų: nuo 7 Iki 4 vai

Nsdėllomls nuo 10 Iki S,

Telefoną* Bonlevnrd 4148

DR. C. KASPUTIS
DBNTI8TA8

▼nlandoa: 4—12 A. M. *****

1—Ii 7—2/». M.

DR. 6. M. GLASER
Oflm 8144 So.

Kertė 24-ro Sk,
8PECIJALI8TA8 - 

Hotorlikų, Vyritkų, tolygi ehro- 
nIBkų Ilgų.

OFISO VALANDOS: Nuo 14 ryto 
Iki t po plotų, nuo 4 Iki 4 Tntea- 
d> TAkATG. \

Nodėllomts nuo 4 Iki I po plėk 
Vardo 447

ReeM. 1144

duIroth?
Hum Gydytojai K

*
VALANPO4h 14—11 vyto

i
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LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL.

Iš fiv. Antano parapijos beno 
ir orkestros veikimo.

Sausio 6 d., š. nų lygiui su
ėjo metai, kaip susiorganiza
vo Šv. Antano parap. bonus.
Iš sykio jis susidėjo iš 7 na
rių. Bet laikui bėgant nuolatos 
augo ir išaugo ligi 28 muzi
kantų. Benas išsilavino groji
me taip, kaip šiandie groju 
patys geriausieji benai. Me
tams suėjus pasirodė, kad bo
nus daug darbo nuveikė para
pijos ir tautos reikalais. Ka
da tik buvo kokios Lietuvių 
prakalbos, parodos ar demons
tracijos prieš tėvynės priešus, 
Šv. Antano parapijos benas 
nekuoiuet neatsisakė patar
nauti ir savo užduotį stengda
vos visados gerai atlikti.

Gruodžio 28 d. benas laikė 
metinį susirinkimą, kuriame 
liko išrinkta šiems metams 
valdyba. Beno vadas pasiliko 
tas pats L. Krekščiunas. Pir
mininku liko ir-gi tas pats, t.- 
y. gerb. mus klebonas kun. 
H. J. Vaičiūnas. Labai links
mu, kad didžiai mylimas mus 
klebonas neatsisakė nei šiuos- 
met pasidarbuoti, nes tik jo 
pastangomis praeitais metais 
benui visur gerai sekėsi. .Jis 
ragindavo jaunimų dėtis prie 
to lieno ir lavinties muzikoje. 
Tokių |)usekmių tikimės ir 
šiuosmet.

Pirm. pagelbininku J. Bra- 
zauskis, rast. — A. Vaslitoks, 
finansų rast. — J. Kišimas, 
iž<L — J. Tripikas. Visa valdy
ba susideda iš veiklių asme
nų.

Apsvarsčius visus savo rei
kalus, paminėjimui metų su
kaktuvių nutarta surengti <*i- 
ceriečiams puikų vakarą, ku
rio programa susidės iš kon
certo ir prakalbų. Paskui bus 
šokiai. Įžanga visiems bus 
veltui. Vakaras įvyks Vasa
rio 3 <1., Šv. Antano parap. 
svet. Tai-gi iškalno pranešu 
visiems. Nepamirškite. Nes 
vakaras bus toks kokio dar 
nebuvo Ciceroj.

Cieeriečių pavyzdį 1 urėtų 
paimti ir kitos Cliicugos Lie
tuvių parapijos, t. y. suorgn 
nizuoti nuosavus lamus.

Muzikantų kiekvienoje ko
lonijoje yra, tik reikia, kad 
kas juos sukviestų ir jiems 
vadovautų. Tuo syk reikalui 
prisiėjus nereikėtų parapi
joms samdyti svetimtaučių 
bonus. 'I’ada savas saviems 
tarnautų ir nebūtų tokio drau
gijų bei organizacijų išnaudo
jimo.

L. Krekščiunas.
✓ _______________
Kun. J. J. Jakaičio prakalbos.

L. K. K. Federacijos 12 sky
rius sykiu su T. Fondo viel. 
skyrium puikiai pasidarbavo 
Lietuvai,nes savo $2,000.00 va
jaus kvotą išpildė su kaupu. 
'I’ai pavyzdis visoms kitoms 
kolonijoms.

Bet nenideidžiain rankų ir 
1921 metais.

Susivieniję į Federacijos 12 
skyrių, eidami išvien su Tau 
los Fondo 59 skyrium ir L. II. 
Kr. Uem. dr-jos sk. Sausio 3 
d. pasikvietėm gerb. kun. J. J. 
Jakaitį su prakalba. Kalbėto
jui nuplėšus opius šių dienų 
Lietuvos reikalus, raus iš ne
pilnos svetainės susirinkusių 
geraširdžių, vienok aukų Liet. 
gynimo reikalams surinkta 
$107.50 ir pasižadėta vėliam 
nl nešt i $127.40. Viso $234.90.

Liet. L. I’nsknl. Bonų par
duotu u/. $4<hi.ihi.

Tai-gi, kas sukils cicerie- 
čius?

Iš kun. J. Jakaičio kalbos 
pasirodė, kad Lietuvoj yra ne
sąžiningų darbuotojų ir dide
liai stokuoja jai pin. Del pini
gų stokos, sakė, Zeliigovvskis 
tebesėdi Vilniuje ir dar neži
nia kada bus priverstas nešin- 
tis iš Lietuvos. Del pinigų sto
kos Lietuvos karuomenė tin
kamai neaprupinta, o tuomi 
priešas naudojasi: plėšia šalį 
ir žudo musų brolius.

Suprasdami tai ciceriečiai ir 
toliau nenuleis rankų. Gelbės 
Lietuvai kiek jų jiegas išneš.

J. Šliogeris.

VALPARAISO, IND.

Sausio 2 d., 1921, buvo pir
mas šio bertainio L. R. K. M. 
S. A. 2 kp. susirinkimas. Ap
kalbėta kaip seni, taip ir nau
ji reikalai. Kuopon įsirašė du 
nauju nariu: A. Aidulis iš 
VVaterbury, Gojui. ir J. Sa
dauskas iš Cleveland, Obio. 
Tas rodo, jog M. organizaci
ja stiprėja.

Dabartiniu bedarbės laiku 
Lietuviai, kurie laikų bran
giai kainuoja, lai neleidžia jo 
veltui, bet sunaudoja jį geram 
tikslui — pasiiuokinimui.

Praeitam bertainv 2 Moks. 
kuopa buvo surengus tris va
karus. Vaidino “Gims Tautos 
Genijus.” Veikalas labai tin
ka dabartiniam laikui, nes ža
dina tėvynės meilę.

Ūpas kuopos yra pakilęs 
darbuotis tautos labui.

P. A., Koresp.

Domeika. Sodaitis ir Adomai
tis. Todėl nutaria juos pa
kviesti progiamon.

Po to gražiai pakalbėjo su 
M. Daumantas, ragindamas vi
sus prie didesnio veikimo. Kal
bėjo ir kun. 1. Bereišis. Jis 
ragino moksleivius rašinėti

JJok sleivin”jr mėginti savo 
talentus. Kalba laivo įspūdin
ga, kelianti visų ūpų.

Galop pakviestas prakalbėti 
studentas J. č'ižauskas. Pasta
rasis pasižadėjo dalyvauti bu
simo vakaro programoj. Visi 
nudžiugo, nes jo dalyvavymas 
pagražins vakarėlį. Jis yra 
gabus pijanistas ir daininin
kas.

Valdyba 1921 m. užgirta ta 
pati, t. y. pirm. — D. Gustai
tė, rast. — B. Daumantaitė ir 
ižd. — J. Gustaitis. Tuoui ir 
susirinkimas pasibaigė.

Detroitietė.

CICERO, ILL.

Liet. R. Kat. Federacijos 12 
skyrio pagelba tėvynei, Lietu 
vai, pradėjus Spalio 24 diena

' 1920 m.

Aukos Lietuvos lt. Kryžiui .Spa 
lio 24 d., 1920 m.

(Tąsa).

HOMESTEAD. PA.

Dar viena graži auka naš
laičiams ir sužeistiems Lietu
voje. Pranas Dimša L. R. K. 
rėmėjų 23 skyriui aukojo ge
lumbės drabužių eilei, kuri iš
leista per serijas pelno dav< 
$379.76. L. R. K. rėmėjų 23 
skyrius Pranui Dimšai širdin 
gai už tai dėkoja, taip-gi ir 
kun. S. J. Čepanaimi už pa
sidarbavimų. Turiu pažymėti, 
kad musų gerb. klebonas yra 
labiausia pasižymėjęs savo pra 
kilniais sumanymais ir auko
mis Lietuvos laisvei. Padėka 
priklauso ir p-|ei V. Vebeliu- 
niutei ir R. Visockienei, taip- 
pat už didelį pasidarbavimų iš- 
jmrdnvinėjinie t i kietų ir vi
siems kitiems kurie pardavinė
jo serijas.

Vanlan našlaičių ir sužeis
tųjų Lietuvoje, visiems nuošir
džiai ačiū.

Pinigai jau pasiųsti L. K. 
K. rėmėjų centran.

Pet. Medonienė. rašt.

DETROIT. MICH.

Sausio 2 d., š. iii., ftv. Jurgio 
parap. svet. Am. Liet. R. Kat. 
Moksleivių 6 kuopa laikė 
•tįsi rink imu. kuriame dn- 
vvavo visi nariai ir rėmėjai. 

Susirinkimą atidarė, pirm. I). 
Gustaitė. Protokolas praeito 
usirinkimo perskaitytas ir 

priimtas. Finansų atskaita 
taipgi priimta.

Plačiai kalhėtH apie didesnį 
ateityje veikimų. Nutarta ru
deniop įrengti vakarų, aivai 
• liuli veikalą ir programų pa
marginti dainelėmis bei muzi
ka. Paruošti tam tinkamą vei
kalą išrinkta komisija: B. 
Daumantaitė, D. Gustaitė ir 
O. Meldažiutė. Jos ateinančia 
ine susirinkime praneš, koks 
veikalas bus siūlomas scenoje.

Beje. atostogoms atvažiuos 
Detioitan t n mok deniai:

Kot. Žvibienė, P. Piržinskas, Alb. 
Bružienė, Ant. Brėžis, Juoz. Pali
kus, J. Rozevičia, P. Itaduvieia. Al. 
Lenkis, J. Bartkus. P. Zaluba, 
Kolis. Tclžiunas, J. Mitkus. Kaz. 
Nazenskas, J. Riudis (?), J. Diž- 
gulis. Mik. Mockus. M. Mankevi- 
čienė, Ant. Pocius, l’rs. Mickevi
čienė, Sal. Vūsaitis, J. Lebežins- 
kas. St. Klijus, P. Kišonas. A. 
Gaudrimas. J. Gudas. K. Petro
šius. Juoz. Kiškuiiicuė. P. Skin
kis, Kaz. Tamulius, E. Adomi- 
nas, B. Šliogerienė. J. Zubavičie- 
nė, P. Bartulis, V. Dapkevičii, 
P. Kavaliauskas, L. Burba, J. 
Bernotavičia, J. Mikutis, Stanis- 
lovaitė, P. Ragauskienė. A. link
snis, M. Raibutė, M. Karpus. t’. 
Gaidaniavičia, S. Šankus. E. Ker- 
tušienė, B. Juknienė, J. Barta- 
šius, J. Amhrozas, B. Stanikunas. 
J. Bcndaris (7), A. Balčiūnas, K. 
Jasutis, F. Turas, M. Masiulėnas, 
J. Bružas, J. Mockevičių, J. Mi
kutis, V. Urbas, J. Ulinskas, P. 
Stanaitis, S. Stankevičių, A. Stau
ki vitienė, K. Gąsdinąs, J. Tntno- 
lionis. V. Zajauskas, J. Gudas. P. 
Zurba, P. Staišiunas. L. Ragins- 
kas. A. Kundrotas, P. Petronis, 
P. Pugzlis, J. Bakutis. T. l’rbai- 
tis, J. Alkulicnas. K. Deveikis. L. 
('asas, A. Miknevičia. K. Balčiū
nas, J. Žadeikis, K. Vasiliauskas, J. 
(?) Morvilas, Š. Barauskas, K. 
Skipitis, A. Dvilaitis, J. Riškumis,
J. Pailga. J. Lapinskas, P. Slalio- 
raitis, V. Rimkevičių, J. Kazlaus
kas, S. Jankeliūnas. V. Gūdžius, 
V. Mickevičius, J. Povilionis, I). 
Narušuitis. J. Jurkumis, J. Stan 
čikas, J. Norbutas, P. Zajauskas, 
P. Petraičiutė. O. Gasnauskicnė,
K. Gricienė, F. Stankevičienė, V’. 
Jasulienė, J. Anglickis, Magd. Kru- 
pšis, Zof. Dovidauskus, L. fer- 
nauskienė. A. Bakuiienc. M. Jau
kus. t). Bartušius, P. Arinonienė, 
P. Itadavičius, A. Kasmauskis, A. 
Dainelienė. J. Kazlauskas, P. Na
vickas, J. Zukailis. J. Kukaiva, 
M. Raudaitė, P, Skiricnė, B. Ma- 
suliunas, p-nė Jutskicnė, J. Mar
kūnas. M. Markunicnė, J. Auzulis. 
I*. Blažis, B. Lukošaitis. P. Ra 
gališkiem**, A. Garmus, A. Petro
nienė, L. Siapunaiticnė. J. Vabii- 
t is. R. K reneienė, J. Zamlinskis. 
S. Branuckis, J. Kasulsitienė. (?) 
Vuranius. D. Jolmsonailė, J. Z.i 
gunis (,’>. J. Stanikunas. R. Miš 
kauskis, J. Kližentis, A. Rackuus 
kis, A. Račkus, M. Gralanskienė 
(?), S. Pet rokas, J. Rilaikas. O. 
Klimaitė, R., Vunagaitė, J. Maru
lius (?). K. Andrauskis, V. Glebin
to. A. Jesilionis. M Kiškunienė, M. 
Vilauskienė. A. Januškienė, I' 
Karkauskis. A Zakarus, J. žilius 
kis,' V. Balsis. (?) Štampas (7). 
A. Kislauskis, A. Kairienė, O. (7 
Arcijnienė. P. Valautinas. M Ža
beliu p. SuMull. F. Rudavo* B

Posanka, O. Nausėdaitė, J. Bublie
nė. O. Buluuskienė, M. Sasienė, 
Statkienė, Lukošaitienė, l’alubic- 
kieiiė. J. Kaupas, A. Galis, J. Zno- 
tus. J. Kirstukas, B. Balčiūnienė.
O. šlickienė, A. Naitelis, A. Juk
nienė. O. Bukauskienė, B. Mulun- 
čaitė, D. Jakštienė, O. Vaičiūnai
tė, J. šilienon, U. šepulienė, Joti. 
Eigulis, P. Parabeiza. Mockienė, 
Spranaitis, Mockus, O. Rimkienė, 
K. Gasiunaa. V. Mozerienė, V. 
Jocienė, P. Tied. J. Mozeris, J. 
Mikolainis, O. Zenaitienė, A. Sut
kus, B. Šimkus, P. Lapinskus (?), 
VI. Zajauskas, Tam. Atpkus, M. 
Liktantas, A. (?) Martiniais, L. 
Brazauskas, J. Januškas. VI. Bra
zauskas. P. Rudžius, K. Gulbinas, 
J. Pikeris, O. Jurienė, Gedvilas, 
Zig. š(*ipšas. Charles Wislow, J. 
Bzekonski, Kaz. Gageskis, Hifol. 
Gričauskas, f'ipolos, P. Lipskis, M. 
Bilevičicnė, O. Aleksandravičienė, 
M. Snaidericuė, O. Klimaitė, M. 
Šileikienė, M. Ašmonaitė, A. Gi- 
vailis. E. Kavaliauskas, 0, Jar- 
kunienė, A. Albikas, J. Stašaitis, 
S. Butavičiu, J. Šimkus, A. Ger- 
gumis, P. Valaitis, P. Kavaliaus- 
kis, Mik. Kučas, J. Liegis, J. 
Rupšis, S. Susis. A. Sabaliauskas. 
A. Ignataitė, Rcg. Akromavičicnė, 
V. Petrošienė, L. Mankevičia, V- 
Kušiiiskas. M. Stankevičių, J. A- 
romavičiu. L. Vaišnoras, K. Leu- 
godas. Al. Lekas, J. Pocius, J. Va
liulis. T. Čepulis, J. Marozas, Kaz. 
Moncicnė, A. Lukoševičia. J. Sln- 
viskis, K. Laurinaitis, D. Zajaus- 
kienė, B. Kelpšas, B. Kelpšienė, 
V. Backauskas, A. Sutkus, P. Bas- 
kauskas, J. Baltuška, Mm*. Šilei
kienė. A. Noreikis, A. Samulis, V. 
Vaitkus, K. Gelumbiekienė, J. Ši
leikis, P. Garbuzas, P. Zurba ir
P. Staišiunas.

Smulkiais $301.SI.
Mokyklos vaikučių surinkta, se

serims vadovaujant $23.00.
Viso Liet. R. Kryžiui $1,477.56.

Narušuitis, J. Zapaitis, A. Eičis. 
P. Jakštis $1.50.
Po $1.00: K. Bukauskis. A. Za-*

karas, V. Jocienė, O. Rakauskienė, 
Morta Dernionth, P. Žadeikienė, 
.1. Žadeikis, A. Trakenaitė, A. Moc- 
kaitė, A. Veikšnorienė, E. Tamu
lis. J. Labanauskas, J. Paulaus
kas, J. Valaitis. J. Gribauskas, J. 
Mikolainis, Z. Martinkus. A. Olbi- 
kas, J. Kližentas, Ap. Šukienė, K. 
Balčiūnas, J. Zulugenas, P. Binkis, 
F. StrelČiuuas, J. Šliogeris, P. 
Rupšis. V. Vaitkus. P. Mockai- 
tis, P. Staišiunas, K. Dugnas, K. 
Telžiunus, O. Akalaitienė, B. Po
sanka.
Smulkiais ............................. 6.20

Viso .......................... $253.70
(Pabaiga bus).

Pranešimas!
Nekurie “Draugo” skaityto

jai nekantrauja, kad da nega
vo “Draugo” kalendoriaus.

Bet mes jau prašėme turė
ti šiek tiek kantrybės ir da 
prašome. Kalendoriai jau da
linami ir greitai visi “Drau
go” skaitytojai turės gauti, 
tik negalime tūkstančius žmo
nių susyk aprūpinti, nes ka
lendorių negalima taip greitai 
padaryti, kaip laikraštį.

“Draugo” Adm.

Aukos su nktos per demons
traciją, SpaL-> 24 d., 1920 m., 

Liet. šauliams.
Marijona SiimiiiaiiHkicnė $10.00, 

Juoz. Palėkus $5.00, Juoz. Saus
omis $3.00.

Po $2.00: Ant. Alilius, kun. 11. 
J. Vaičiūnus. S. Tamošaitis, F. Za
karauskus. A. Beinoraitė, St. Ja- 
nuškeviče. K. Balčiūnas.

Po $1.00: S. Bacevičia, V. Dap- 
kevičia, P. Grikšelis, K. Mikolai- 
tis, O. Angliekienė, A. Ktnnsbi- 
kas, Ig. Atkočiūnas, J. Andrijiu- 
nas. B. StanikiiuiH, J. Mockus, P. 
Aloekaitis, P. Garbuzas, J. Gri
bauskas. P. Stasiūnas, P. Bašins
kas, M. Urba, B. Posanka, K. De
veikis. A. Mozeris, J. Molikaitis, 
AL Bilevičicnė, Mari. Abračinskas, 
P. Palulnnskienė, Jon. Brazaus
kas, V. Vaitkus, P. Lijiskis, J. 
špilius, K. Pakainanis, J. Ajnbro- 
ziis, O. Daujotienė, P. Pemkautas, 
J. Alarozus, A. Grubis, J. Ližeiitis, 
Al. Siakas, K. Gasiuuienė, J. Tra
kinis. Al. Aloekus, A. Johnson, D. 
Bartasb. K. Bukauskaitė, J. te
pelis (?)’, V. Zajauskas, ,1. Zu: 
kavičius, B. Šliogerienė. AL Valan- 
čienė, į! Naujokiem*, Alf. Dovi- 
donis. Y. Gedvilas ir P. Šatkun.
Smulkiais .......................... $43.00
Viso •.................  $125.00

iet. R. Kryžiui surinkta $1,345.7!) 
Išlaidų buvo........................$131.77

Viso m\ kili $1.602.56

Lapkr. 12 d., 1920 m., per pra 
kalbas kun. J. Petraičio, šv. 
Ant. parap. svet. aukojo Liet. 

gynimo reikalams:

CUNARD LINE
S. S. SAX0NIA 14,300 Tonų,

Sausio 22 diena
Kambarių Kaina ..........................^180.00
3čia Klasą Kaina .......................... $125.00

Pridedant $5.00 Karės Taxų
TIESIAI J HAMBURGĄ

3čios Klasos Kaina į Eitkūnus per Hamburg $130.40 
Pridedant C3.C0 Karės Taxų 

Jūsų mieste randasi lokalia agentas. Eik pas ji.

ĮIIIIIIIIIIIHIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIUItlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIHIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Phone Boulcvard 481

Ashland Jewelry Mnsic Store

Specijales Columbia E 2 Grafa- 
nola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 
Graionola, su / 12 rekordų $56.50. 
Cash ar ant išmokesčio. Naujausi lietu
viški rekordai.

Dideliame pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, deimontal, žie
dai ir kiti auksinai dalykai.

4537 So. Ashland Avenue 
Chicago, IU.
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altijos-AmerikosLinija
Vietoj Rusi jus — Amerikos Linija

Tel. liandolph 2898

A. A.SLAK1S
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj 
ASKOC1ATION BDDG. 

lt Ko. La Šalie St.
VulundoB: 9 ryto iki 6 po pietų, 

l’anedėllais Iki 8 vakare. 
Nedaliomis ofisas uždarytas.

Dr. 0. VAHUSH, 0. D.
MKTVVIH AKIŲ sncCIALISTAH

Palengvins visų aklų
tempimą kas yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio. aptemimo, ner- 
votumą, skaudančius

Ir uŽHidegusiuB karščiu akių kreivos akys, 
katernkto. bemiegio; netikras akis Indedarn, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai. toli Ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo Ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 Iki 8 vakaro. 
Ned<'-Įlomis nuo lo Iki 1 vai. po pietų,

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
Telefonas Drover 9660.

Dr. I. L MAKARAS
Lietuvy® Gydytojui i* Chirurgas 
Ofisas 10*00 8o. Mlchlgan Are., 
Vai. 19 Iki 12 ryte: S Iki 4 po 

piet, 4:80 iki 8:S0 vakare. 
Resldenclja: 10588 Perry Are., 

Tel. Pullmaa 848

DR. S. BIEŽ1S.
LIETUVIS GYDYTOJA*

IR CHIRURGAS 
3301 West 32nd Street

Tel. Canal 4822
Ree. 8114 W. 4Snd Street

Tel. MoKlnley 4388

K-
Tel Harrlson 4088

DR. L C BORLAND
į 20* S. State Str. Kamp. Adams 
į Valanti.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10 
Į vai. iki 12 dieni.

Lietuvis perkalbėtojas 
iKered.— ( iki 8 vak. Ned. 10 Iki 18

TeletanM PnlhMa MQ
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 8o. Mlchlgan Areeue 

RoMlaad, III.
VALANDOM) • ryte Iki • vakare 

'ei. Pallman 848 Ir 8180.

TIESIAI BE PKRSEDIMU 1S NEW YORKA I

HAMBURGĄ Kaina 3 Klesą $125. Karės taks $5.00 
LIEPOJAU Kaina 3 Klesą $145. Karės taks $5.00 

“ESTONIA” buvęs “CZAR” išplaukia 1 Pebr. 
“POLONIA” buv. “KURSK” išplauk. 15 Febr.

Kreipkite* prie nuisų agentu jūsų mieste arba
K. KEMPE. General We»tem Passcngcr Agent 

120 Nortli lai Šalie St., Chlcago, Illinois.
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LIETUVOS PREKYBOS Dt PRAMONES
=

BANKAS
= ir jo skyriai

S Vilnioj Panevėžy] Šiauliuos
i Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje
5 kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN- 
i TURĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi- 
5 nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi
= 7% padėjus 2 metams
I 5% ” 1 ”
= 3% ” neapribuotam laikui.
S Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie *usidė-
5 jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

! M. NARJAUSKAS
| 747 BROAD STREET, NEWARK. N. X
lilIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlItlIlIlIUMIUIIIIIliUIIIIIM

^—4 i-.,- A • .mnilure dediera i( slores -

i" T.
tMCtASDte sphing ero ca 

-BnMUyn - ChUM0»

Tel. Canal 222

DR. E. Z. ZIPPERMAN
LIETCVI8KAH DEMTINTAH 

1401 Hu. Haieted Street
„Vai.: Panedėl), l'tain. ir Ketverge 

9:30 iki 8:30 vak.
HeredoJ ir SubatoJ 9:30 iki 6 vak. 
Pet. ir Nedalioj nuo 9:30 iki 1-niul 

Mch gcriaiiHui taisome dantia 
u2 prieintitiiiatiKlii kaina.y

er—fsfflsiHiS
Dr. M. T. STRKOLTS.

Uietaria Gydytojas ir A 
Perkelia ofla> j Pimpio '

1818 W. 47U» St. Tel. BoaL 
Valandos: 1 iki 8 po pietų. 8 ikt 

▼ak. Nedėl. 18 Ikt 18 ryta. 
Rea. 8814 W. 48rd Str 

Nuo ryto ikt piet.
Tel. McKlnley 888<1

Po $10.00: Apnl. Šukienė. P. 
Ynibiilis. O. Povilionienė, .M. Zu- 
Imvičieiiė, M. Goberis, A. Gudavi
čiūtė, J. Bruziiunkia, B. Kelpšas,
P. PeiskuiiliiH. A. Kulmi'iiiiNkiis,
A. Je-nlioniK, P. StutkuR, J. I’a- 
tei'inbiiR.

Po $5.00: K. Pakaluniiis, N. 
Jiinuknilis. J. SimanuviČia, J. 
Langvis, V. BukauakaM, J, Povi- 
luitė, S Kalnia, J. I’ovilionia, J. 
NaiukaR. Jul. Audrejiitiieiiė.

P Žukai .iiiakaH $3.00.

Po $2,00: Zig Rupša. T. «'a 
imlia V Globiiiie. O. Rimkienė.
A Bialia A Maeijaiiąkaa, A. Gei'-/ 
i-n, .1 b«fckis \ VaianiliH, D.

DR. CHARLES SE6AL
Perkčlė savo oda* po asm.

4729 So. Ashland Avenue 
Kpcrijallataa 

DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRU LI«V
Valaadoe nuo 10 iki 18 Ižryto; nuo 
2 iki I po pietų: nuo 7 Iki 8:80 
vakare. Nedėllomla 18 iki 1. 

Telefoaaa Dreael

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

B0HUS

S. D. LACHAWICZ
LIETIJVYS GRASOMUS

I
Patarnauju lalriotuvtM koplriauaia. 
kai" maldilu ataltauktl. o mani 
buaita utrantdlnll.

8814 W. SSrd PI. Chlcago, 
tel. Ganai 3188

Phone Heeley 7489

DR. L M. FEINBERG j
Gydo specialiai vlsoUaa vy>W • 

moterų lytUkas
3401 Madlson St„ ki

lem Are., Chlcago.
Valandos. I—4 po piet; 7

Carter’s Ltttle Uver Pilis
Vaistas KurisNegali Būti Links* 

mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
Maža Plgulka
Mažas Bosas

Maža Kaina

Rranjss ueturlMU Grlettre 
yra prlaSaaMatl UhliMin.lu

Reikalingas Visu
Tikras turi

:r*s iron pi
••imu iiagelltos. pnni.ginkHe
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ift ADOMAS IR JIEVA99
i

Operete dviejose aktuose M. Petrausko, ir

KONCERTAS

NEDELIOJ, SAUSIO 16, 1921 m.
ŠV. JURGIO PAR. SVETAINĖJ, Pradžia 7:30 vai. vakare

Adomas. K. Sabonis Taniai. J. Ramanauskas. K. Kudirka.
Jieva Jo pati, L. Sabonienė, Solistai M. Janušauskienė. J. Ramanauskas.
Grafas, A. Sadauskas. Orkestru J. Jakaičio Akomp. A. Petkiutė, Siufleris. M. L. Gurinskaitė

Operete ir programą išpildys Šv. Jurgio Par. “Kanklių” choras po vadovyste p. K. Sabonio.

Rengia Lietuvos Vyčių 16ta Kuopa

Operete “Adomas ir J ievą-” yra labai gražį su gražiomis dainomis ir tam pritaikinta orkes
trą. Viršminėtą operete vaidins atsižymėjusios ypatos. šis surengtas vakaras bus vienas iš gra
žiausi!) ir visiems patinkamas iš visu atžvilgiu Pelnas skiriamas parap. naudai.

✓ Kviečia RENGĖJAI.

CHICAGOJE.
KIESTO TARYBA IR GAT 

VEKARIAI.
PLĖŠIKAI PELNIJO BRAN 

GIŲ DAIKTŲ.

Iš GHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ..

Iš T0WN OF LAKE.

Trys automobiliniai plėši
kai užpuolė ir apkraustė ju- 
bilieriuę krautuvę po nulių 
1142 Mihvaukee avė. Paimta 
$S,2(MI vertės laikrodėlių, žie
dų ir kitokių daiktų.

Miesto majoras Thompson 
yra padaręs pienus paimti 
miesto nuosavybėn gatveka- 
rius ir sugrąžinti 5c. už važi
nėjimų gatvekariais. Tie pie
nai paduoti valstijos legislatn- 
rai.

Bet miesto taryba ima dar- 
buoties, kad 5c. už važinėjimą 
butų sugrąžinti veikiau.

Naujas valstijos gubernato
rius vin paskyręs naują vals
tijos viešosios naudos komisi
ją, palankią Cliieagos gyven
tojų norams. Tad norimą Į tą 
komisiją kreipties su reikala
vimu sugrąžinti 5 centus už 
važinė ji mą ga t veka ri a i s.

Ar miesto taryba įvvkdins 
savo sumanymą, nieko nežino-i • < I Z. B v 1I1V/T7C ma. Bet majoro pienus norimai. . ,F , • . kai-kas nuomoniauia.j paduoti piliečių balsavimui
ateinant} imnesį. GAISRE ŽUVO CENZO RE

KORDAI.

PAVOGTA 13 AUTOMOBI 
LIŲ.

Automobiliai poscnoVei va- 
giamr. Praeitoji* paroje mies
te pavogta 13 mašinų. •

ATŠILSIĄS ORAS.

Iš oro biuro pranešama, kad 
pašokęs smarkus šaltis kaip 
šiandie turis baigties. Ateisią 
ir vėl šiltesnės dienos. Gal 
žiemos šįmet visai nebusią,

A. L. R. K. Federacijos 7 
skyrius šiuosmet pasibrėžė nu
veikti daug darbų. Pastan
gomis kum Pakalnio, jis pa
girtinai veikė ir praeitais me
tais. Lankydamas kiekvieną 
susirinkimą kun. Pakalnis su
teikdavo gerų patarimų.

Sekantis mėnesinis susirin
kimas bus Vasario G d. Bus 
renkamas komitetas, kokis yra 
nurodytas Federacijos įstatuo
se. Todėl visos draugijos pri
klausančios prie Federacijos 
prašomos būtinai atsiųsti at
stovus į šį kibai svarbų susi
rinkimą.

Alumnė.

švtis į Susivienijimą, nes jis 
turi savo advokatą, kuris vi
sus skundas d\4 tai veda.

Nutarta ir toliau susirinki
mus laikyti Mildos svetainėj 
kas pirmą trečiadienį kožno 
mėnesio. Jeigu mes, Lietuviai, 
jungtumės į tokias organiza
cijas, tai labai lengva butų 
viską nuveikti ir miesto val
džia daugiau domės kreiptų, 
negu į pavienius.

A. Booben.

IŠ WEST SIDES.

Iš T0WN OF LAKE.

GAISRAS IRVING PARKE.

Apie $45,090 nuostolių pa
ną naktį pakilęs gais- 

s Irving Parke, ties Addi- 
n gnt., kur stovi ilga eilė 
ažių namelių. Apie 00-eini 
mėlių grūmojo liepsnos. Bet 

ibaigė nudegimu koletus
(stogų. Nes suspėjo atvykti 
■jaisrininkai ir užliejo lepsnas.

pNAUJO PAIMTAS KALĖ 
JIMAN.

Washington, Sausio 12. — 
Pirmadienio vakare pakilo 
gaisras komercijos buste ir 
sunaikino kuom* visus cenzo 
rekordus pradėjus 1790 me
tais. Tik 1920 metų cenzo re
kordai nepaliesti. Sakoma, vy
riausybė panešanti negirdėti!“ 
šalies istorijoje nuostolius. 
Nes nesama tu rekordų dnp- 
likatu.

. .................................................................................................................

i Pinigai, Laivakortes Lietuvon
E SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI- E 
| . NIGLUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ. =

S Parduodame laivakortes
E į Lietuva ir iš Lietuvos.s ‘s

| Padarome legališkus do- 
2 kumentus, dovernastis, 
S įgaliojimo aktus.

Esame registruoti Lietu- s 
vos Atstovybės Washing- 3 
tone. z =

2
Parduodame lotus, na- S 

mus, farmas, padarome s 
paskolas ir apdraudžiame g 
nuo ugnies. =

Pirm poros metų Mielinei 
!®uff įž vagystes buvo nubau
stas kalėjimu keleriems me
tams. *- .
f Tomis dienomis jis buvo pa- 

įroliuotas iš kalėjimo ir išnau- 
,jo suareštuotas užpuolus jam 
vieną krautuvę .
* Buff eina vos 19 metus. 
i Pasirodo, kad kalėjimas ne- 

I pataiso jaunų piktadarių.

KLAIPĖDOS PRANCŪZAI 
PRIEŠ LIETUVIUS.

Iš Klaipėdos krašto prane
šta, kad ten Prancūzai, perei
nant Lietuviams, ypač valdi 
ninknms, to krašto sienų, da
ro visokių kliuėiųv

TEMYK! SKAITYK!

PROHIBICIJOS AGENTAI
Paimti tardymų ugnin.

Įvairiuose Cbicngos probi- 
biei jos agentu ofisuose veda

i tardymai. Tam tikslui pri
siųsta iš vyriausiojo proliib- 

įjos ofiso, Washingtone, ke-
ns vyresniųjų valdininkų. 
Prohibieijos vyresnysis a- 
*ntas Cbicngos apskrity Ki- 
ardson pareiškė, knd llli- 
ijs valstijoj prohibieijos di
ktoriaus Stoni* ofisas padno

EUROPEAN AM ERICAN 
BUREAU 809 W. 35th St. Cbi-M
rago (kampas Jlalsted) yra įs
taiga kuria veda žmonės turin
ti ilgus metus patylimo ir pil
nai yra žinovais savo užsiėmi
mo.

S. L. Kabiomis buvo Mana- 
džeriu l’žsieninio Departamen
to Didžiausiame Valstibynia- 
me Banke ant Bridgeporto, 
Chicagoje ir turėjo gerinusį 
pasisekimą.

Vėliau Kabiomis atidarė pu
sę ant pusės su A. Petračiu 
viršminėtą Biurą kuris išaugo 
į didelę įstaigą. Sausio 1 1921

tardymams, nes nužiūrėta1 metų Eabionas apmokėjo Pet.
teleistinų operacijų.

Daugybė paprastųjų agentų 
tu prašalinta. •

NORI VOKIEČIO AMERI 
KONO KABINETE.

* —*•>»-.... . ■ . «
Amerikoje įsteigta Vokie-

račiui jo dalį ir priėmė" už pu
sininką Z. S. Miekeviče kuris 
prieš karą turėjo savo Banką 
(’liieagoje ant West Sidcs. A- 
Imdii Kabiomis ir Miekeviče y- 
ra gerai žinomi visuomenei 
kaipo teisingi ir gabus žmonės.

Jie tiki kad ateitije Jus bu-

Iš Moterų darbuotės.
- Negaliu praleisti neaprašius 
visa to, ką veikia ftv. Kryžiaus 
parapijos moterį) draugijos. 
Jos pirmutinės remia tautos 
reikalus, gausiai aukodamos 
tėvynės gynimui nuo priešų 
Lenkų. Ypatingos pagarbos 
vertos šios draugijos: 6v. 
Pranciškos Rymietės, Šv. A- 
gotos, Šv. Elzbietos, kurios 
labiausia pasižymėjo savo 
darbštumu.

Jos nemažai pasidarbavo ir 
parapijos bazare padarydamos 
gražaus pelno.

Nepamiršta nei šv. Kazimie
ro Vienuolyno. Štai, Šv. Ago 
tos dr-ja savo susirinkime nu
tarė iš ka<os paaukoti $10.00 
ir kad visos narės įmokėtų 
$L00. Narių dr-ja turi apie 400. 
Tai nemaža auka seserims Ka
ži mierietėms.

Nepasilieka ir Šv. Pranciš
kos draugija. Ji taipgi nuta
rė, kad kiekviena narė paau
kotų po $1.00 Vienuolyno nau
dai. Be to nutarė greitu laiku 
surengti vakarą .našlaičių nau
dai. Reikia priminti, kad šio
je draugijoje daugiausia vei
kia narės: J. Ambroževičienė, 
P. Vabalienė, V. Bečiulnitė, R. 
A rannšaitė.

šv. Elzbietos dr-ja nutarė 
surengti didelį vakarą Šv. Ka
zimiero vienuolyno naudai ir 
paimti po du tikietu. Visos 
minėtos draugijos yra amži
nos Labdaringos Sąjungos na
rės. Visos aukojo po $100.

Taip-gi priklauso prie Fede
racijos 7 skvrio, lauko susirin
kimus, veikia vienybėje. Kur 
vienybė — ten ir galybė.

Rėmėja.

W’est Sidcs Lietuvių l)r-jij Ta
ryba pricšmctinį susirinkimu lai
kys ketvergo vakare, Sausio 13 d., 
7:30 vakare, M. Meldažio svet., 
2242 W. 23 PI.

A. Jorudas, rast.

SVARBU! SVARBU!
Ar nori išmokti gera pelnin

ga amatą ir su mažai turint 
turto atidarit dirbtuvę ir tur
tingu tapti nes kiekvienam 
mieste ir miestelyj tukstanti- 
mis automobilių savininkai 
reikalauja tokių išdirbisčių.

Del platesniu paaiškinimų 
rašyk po .šių antrašių:
Ohio Welding & Tire Repai-

ring Co.
346 W. Thomton St. Akron 0.

REJOLAUJA.
REIKALINGAS tuojaus at

sakantis Vargoninkas. Alga 
$75.00 Ir ineigos. Atsišaukti 
pas

Kun. E. V. Grikis 
396 Church Street 

New Britain, Conn.

Reikalinga mergina ant lietuviSkos 
farmos prie namų darbo, šita furina 
yra gražiausias vasarinis resortas, 
netoli nuo Chicago, } kur} vasaroje 
suvažiuoja iŠ Chlcagos daug svečių, 
tai tokioje vietoje Ir tarnams yra 
smagu gyventi. Mokestis $10.00 ant 
mėnesio, valgis, ruimas ir tt. Par
tneriai yra lietuviai, jauni geri žmo
nės. AtsiSaukite pas

A. OENZEUSKI
3251 S. Hsl-tcd St., Chicago. III.

Reikalinga Lietuvaitė Stenografiste 
tuojaus, trumpos valandos pastovus 
darbas atsišaukite pas:

Zolp ir Harnis
18U1 S. Marshflcld Av. ’ Chicago. 

Tel. Yarils J 45.

PAIEŠKOJIMAI.
Pa ieškau gero buferio, gera algų 

geram žmogui. AtsiAmfkilc:
3354 Auhiirn Avė.

Paieškai! savo moteries Viktorijos 
Pjutienės po tėvais Kklučlutė paei
na iš Vilnaus Red. Trakų Apsk. Daš- 
konlų kaimo. Apleido mane Gegu
žio 20. 1920, ir įvažiavo su vaikinti 
Zigmantu šidlatiMkių, Ji pasiėmė su 
savim tris vuikučlus Anele, H t ūse Ir 
Rronl, vaikinas turi juodus plaukus, 
Avlrsaus veido, neftloja akinius. Jei 
kas pamatysite juodu praneftkite Alno 
adresų:

Motiejus Pjūtis
9A2 Milwnukee Avė. Clih-ago, lll.

ių-Amerikonnų sąjunga. Ta or.site jų rėmėjais, kviečia Jus
lizaeija dabar darbuojasi, 

tad busimojo prezidento Hnr-

IŠ BRIDGEPORTO.

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

1 PAUL P. BALTUTIS and CO. |
= 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, lll. iS \ ° ’ s
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JOHN KUGHINSKAS.
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisai) Dldmleatyj 
2» Ko. Ia Šalie Street 

Kambarls 818 Tel. Central 3888 
Valandos: 9 ryto* Iki 1 po plet

West SI dės Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte J.eavltt St. Tel. Canal 2552 
Valandos: nuo 4 Iki 6 po plet Ir 

nuo 7 Iki 9 vakare

J. P. WAITCHEŠ 
LAWYER 

LIETC VIS ADVOKATAS
Vakarius: 450» S. Ashland Avė.

Tel. Yards 1053 ?
Dien. Itoom 518—159 N. Clnrk St.J 

Tel. l-iundolph 350" f

Dr. A. L. Yuška
1900 S. Halsted Str.

Tel Canal 2118
Valandos: 10 ryto Iki 8 vakar* 

Gyvenimas
2811 W. esrd SU.

Tel Prospect 8488.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty):

29 South La Šalie Street
Kambarls 824 

Telefonas: Central 8880

Vakarais, 812JRL 33rd St.
- Telefonas: Vardą 4881

nors ir su mažinusiu reikalu 
kreipties į jų Biurą. Jie iš su

tingo kabinetan hutų priim-'vo pusės stengsis patarnauti 
nors vienas narys Vokie- Jum visuose reikaluose TEI- 
Amerikonns, kaip seniamSINOAI ir ATSAKANČIAI 
avė. (Apgarsinimas)

Sausio 6 d. Susivienijimas 
Lietuvių Namų savininkų Bri- 
dgefiorte laikė metinį susirin
kimą Mildos svetainėj, kuria
me dalyvavo pusėtinai narių. 
Neatsilankius naujam pirmsė- 
džiui, J. I^sčinskui, jo vietą 
užėmė Jonas Bijanskas, kuris 
aiškino, jog yra reikalas Lie
tuvių Namų savininkams ra-

ANTPARDAV1M0.
Parsiduoda mlnkAtų gėrimų biznis, 

pirmos klasos, vienatine vietą tame 
bloke. Priežastis pardavimo, savlnin 
kas turi kita bizni. AtslAuukltc.

724 W. 3lst Street

ANT PARDAVIMO. 
Savininkas IAa,kraustė ) New Yor

ką, parduos properte ui pūga kainos 
kiek kainuotų dnbar pastatyt. Gerai 
pabudavotas 8 augAėlų mūrinis na
mas su At.orų l>* 6 pagyvenimais, ge
ram stovij, randasi ant 81-čtoa arti 
Halsted gatvės, (mokėt reikia $4,000 
llkusus kaipo randa, AtalAauklte.
1445 Ho. 48 Avė. Cicero, III.
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IN GERIAUSIAS I 
UŽ |

- WATCHES JUSU PINIGĄ 8
E ✓
S Užtat kad mes visuomet geriausia patarnaujame savo s 
5» kostumieriams. Gali būti užtikrintas kuomet atsilankysi pas E 
2 mus. Musą gryno aukso graznos, laikrodžiai’ ir deimontai ran- a 
2 dasi dideliame pasirinkime ir už labai prieinamas kainas. =

I JOFFEY’S 4525 S. Ashland Avenuė 
Chicago, Illinois.
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MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU

LIBERTY BONDSUS
Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite 
mums kiek turite, kokie hondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu
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Baltic States Development Corporation S

35 South Dearborn Str., Chicago, IUinois.
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Geresnis ir gerian užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras.

Paklausk savo krautavnlnko—Bet Jeigu 
kraatuvninkas netari—rašyk mums.

I.LEWISCIGARMFC.CO.NewuikMJ
Largest Indeponderit Cįjar Factonj inlhe World

DIDŽIAUSIA ĮIETUVlSKA gRA'JTUVE RHICA60JE

FU A R L. QUBBN KOrfcflRTINA: *

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena U didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Maiinėlių laifikama drukuoti ir ofiso darbams yra naujau- 
aioa mados. Užlaikom viaoldua laikrodžius, žiedui, Sliubi- 
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviikais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rnaižkų ir prūsiškų išdir- 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4632 Bo. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas: DROVBB 7809
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