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Lenkės legijtaistės.

Sargybiniai išpradžių bui 
vietinės Lenkų moterys leg 
jonistės. Bet kadangi dėl 1 
būdavo joms pačioms dat 
nepatogumu, tai lmvo pakei 
tos vyrais.

Vilniaus Įgula sudėta dm 
ginusia vis tik iš vietinių bi 
vusios Vilniaus gubernij 
gyventojų; dauginusią iš A 
mėnos apskrities. Bet kare 
viai labai nepatenkinti sai 
valdžia ir Zeligowskiu. ir dri 
ge ,su belaisviais juos keikd 
vo, pasiūlydavo kartais n 
bėgti padėti. Bet musų I 
laisviai jais nepasitikėdavę 
bijodami provokacijos ir išd 
vimo.

Palaikė Vokiečiu. j

Lenkų ofieierai, matyt, ta 
ppat nepasitiki savo karei 
viais. Nes, pav., sargybini 
užrakindavo bendrai su ni 
laisviais.

Leitenantų Ogilvį paėu 
Lenkų Kauno pulko oficiera 
Taigi legijoninkams n«o^ 
pavyko atimti tik laikrodį., 
Lenkai iųtarė esant Vokieč 
ir net buvo uždarę vienų lj 
kų visai atskiriai nito kr 
musų karininkų. Bet' Įeit. O 
ilviui pareiškus, kad jis ta 
dant nieko ncatsakinėsiąAB 
griežtai pareikalavus gągfl 
atgal, vėl sugražino. 
klausinėjo ne karo daljJ 
bet iš kur jis kilęs.

ANTAKALNIO
JIMO.

Talkininkai nepriversiu jo ab 
diknoti. z

Šiandie susirietęs keikia bol 
. šėrikus.

Atėnai, t Irai k i ja. Sausio 15. L
— Karalius Konstantinas ne- 1* jiųt 
ahdikuos sosto, nežiūrint kaip ro s,‘kreU 
talkininkui jį turėtų spausti ~
ir atsakytų pripažinti Jani ka- PARYŠ
raliaus teisių, užvakar purei- **» n>in»M 
škė jis pats. * nisterįu q

turtingų^Gyventojai jo nori. fUg
“Aš neabdikuosiu,” sakė —.

jis. “Nėra jokios svarbios- PHILA 
priežasties ignoruoti mano at- .nuomoniai 
šaukimų pačių Graikų. Tegu va» norįs, 
kas nori atranda kiek žino- keturi kai 
nių Graikijoje, kurie paged- kardinolų 
dantų mano pasišalinimo. ir (’hic<ų|

“Prancūzai labjansia varo — 
prieš mane kampanijų. Jie no- MILAN 
ri revizuoti Sevres taikos su- kad atsist 
tartį, kari Graikus prašalinti nisteris J 
iš Smirnos.” nai pildąi

Sugryžo buvęs ministeris

Čia iš Šveicarijos parvažia- PARYŽ1 
vo buvęs užrubežinių reikalų lamento ] 
ministeris ir karaliaus Kons- traukusio 
tantino konfideneijinis sekre-* Berard. 
torius, prof, Georgios gtreit.---- ------

Sake?5, neilgai čia busiąs. PAVY 
Pasimatysiąs su savo šeimyna 
ir vėl iškeliausiąs į užrubežį, -,(*Gtv 
kur pasiliksiųs taip ilgai, kol nanai P1 
nenusistovėsianti politikinė Hza< a s‘ 
Graikijos padėtis. nuo auk,

pareiškiu, Jog ur

Berlynas, Sausio 15. — Iš Laikraštis Karys rašo: 
sovietinės Rusijos čionai ]x> Musų bendradarbiui t«*k< 
didelių vargų atvyko M. Sek- pasikalbėti su gryžusiu iš Vii 
wartz. Tai soeijalistas iš A- niaus Lenkų nelaisvės genero 
merikos. Jis peruini su savo lu leitenantu Nastopka ir lei 
moterimi buvo nukeliavęs tenanfu Ogilviu.
Maskvon dalyvauti “antrojo Gen. Įeit. Nastopka pakilu 
internacijonalo’\ kongrese, vo Lenkų nelaisvėn Spalių 21 
Kongresan jis buvo priimtas d. Jį paėmė 13-tasis raiteliu 
ir buvo skaitomas kaipo “at- pulkas, kurs buvo pasprukęs 
stovas” nuo Amerikos darSi- atgal per frontų.
ninktf. f Tų pačių dienų pakliuvo ne

Po kongreso jis lankėsi po laisvėn ir daugiau karininkų 
Rusijos miestus patirti bolše- I* jų karo valdininkas Chm 
vikų tvarkos. Paskui sugry- ieliauskas nežinia už kų buvt 
žęs Maskvon papeikė tvarkų^uvestas į miškų ir, matyt, su 
pareikšdamas, kad tokia tvar- šaudytas. Nes apie jį jokių ži 
ka 'Amerikoje negalima." Už nėra.
tai, kaip jis pats sakosi, jis ir t Vienam karininkui Lenkai 
jo moteris buvo uždaryti ka- perskėlė galvų vien už tai, kat 
lėiiman ir išlaikyti apie ke- ji« nesutiko nusiimti ir ati- 
tiiris mėnesius. duoti jiems savo žiedo.

Vargais-negalais jani su mo- Gen. Įeit. Nastopkų, kaipt 
terinii pavyko pasiliuosuoti. divizijos vadų, Lenkai nuve 
Atvykus Revelin iš vargo su Vilniun atskiriai autonuo 
sirgo jo moteris ir mirė. >Pa- biliu ir uždarė išpradžių šv 
laidojęs ten \savo drnugę jis Jurgio viešbuty, o paskiau 
atkeliavo Berlynan, Į pervedė į Antakalnio kalėji

Šiandie čia būdamas jis kei- ’ mo daboklę, kur paskiau bu 
kia bolševikus, kurių labui * vo atkelti ir kiti belaisviai ka 
dirbęs būdamas Amerikoje, rinink-ai. Kareiviai buvo uždą 
Sako, tos pačios idėjos drau- ryti Antakalnio kalėjime, 
gai jį nelaimingu padarę. Už Lenkų apsiėjimas,
gerus jo atliktus darbus at
mokėję piktu. \ Daugiau kaip savaitę išbu
' 'Mafvt, SeliTvrrrtr’m jftn ne- vo ten. jasai , bė loyų miegota 
sinorės daugiau būt ir papras- 11,5 ant plikų gri/fclų. Pasku 
tuoju socijalisttT. Nes papras- gavo lovų, bet be sienikų, taip 
tieji soeijnlistni nuo bolševikų bari j°se nebuvo galima guli* 
skiriasi tik viena taktika. So- ti.
cijalistiniai principai pas a- Tik paskiau, griežtai rei 
bieius vienodi. kalaujant, buvo išduoti skied

Vokiečiai Pageidauja Sugrąžinti

Kaizeriui Sostą
—»-------------

PERET — PRANCŪZUOS < KAIZERIO REIKALAUJA 
MINISTERIS PIRMININ- VOKIEČIAI NACUONALIS 

KAS. | " TAI.

Sako, su kaizeriu Vokietija 
išnaujo pakiltų.

’’S. — Naujame Pere 
ių kabinete iždo ini 
iko būt M. Loueheur 
ąs Prancūzijoje žino

Jis sutiko sudaryti naują ka 
binetą.

dSLPHIA, PA. — t’ia 
(aiha^jog šventasis Tė- 
m Suv. Vantijosė butų 
įitttlai. Ir sakoma, jog 
Įkrybėles gausią vietos 
| Arkivyskupu.

>—z Turima žinių, 
io Italijos iždo mi- 
Jo pareigas laikė 

ministeris Bono

3<-— Prancūzijos par- 
ntininku vietoje pasi- 
’eieto parinktas Leon

OĄS DARBAS.

ryčių 24 kuopos 
savo išgalės pa- 
Bjetuvtj, kas ipp- 
i Lietuvos Gvni-

k >SUH> nJiflrteP'k nariui 
si žadėjo- Kas mėnuo aukoti 
Lietuvos Gynimo / Komiteto 
iždan:

P. Cibulskis $2.00.
Po $1.00: A, Kaulakis, O. 

Filipavičiutė, J. Pareuka.
Po 50c.: P. Andrijauskas, X 

Celinskas, A. Valonis.
Po 25c.: S. Radzevičiūtė, V. 

Valenčiukaitė.
P. Saurinkaitė 40c.

S. Žibąs.

ta idėja kur-kas smarkiau 
plečiasi, negu buvo manoma 
pirm poros metų, kuomet Vo
kietija buvo suklupusi.” , 

Toliaus rašoma, kadfcsocija- 
lriemokratai, kurie šiandie lai
kosi Vokietijos styro# veda 
smarkių knmpanijų prieš na- 
cijonalistus ir pačių kaizerio 
šeimynų.

Anot laikraščio, naeijonalis- 
tai negeidžia grąžinti kaize
rį šiais laikais, kuomet šalyje 
vedamas rekonstrukcijos dar
bas. Kaizeris busiąs sugrąžin
tas atlikus didesniuosius re
konstrukcijos uždavinius. 

Geresnieji santikiai.

Naeijonalistai tvirtina, kad 
kuomet Vokietija išnaujo su
silauksianti kaizerio, šalis ir 
vėl aprimsianti. Pranyksių ne
sutikimai partijų, pagerėsią 
santikiai ir šalis posenovei 
busianti laiminga, turėdama 
savo priešaky Vokietijos impe
rijos įsteigėją.

Naeijonalistai sako, kad so- 
cijalistų trukšmavimai yra jų 
tuščias darbas. Nes jie geriau 
kitų žiną, kad Vokietija neap
sieisianti be monarcho, tv. Mf* 
kaizerio.

giau nebegryŠiąs,

KINAI KAREIVIAI APSAU 
GOJA KREMLIŲ.GRAIKAMS TEKĘS TURKŲ 

MIESTAS. Rėklaičiui grūmoja.
Mainant belaisvius Įeit. Oį 

lvio ilgai nenorėjo Lenkai p 
leisti, reikalaudami kitų Li 
tuvių karininkų duoti garb 
žodį, kad jis yra tikrai U 
tuvos valdinys. Ir tik pallur 
jus kai-kuriems musų karini 
kailis, kad jis yra Lietuvi 
galų-gale paleido. Bet viuj 
pasiliko jo dukumentus, m 
tyt, vis dar tįkėdamies pi 
kelbti jį Vokiečiu.

Bet Lenkai dar prašė p$ 
nešti savo pulko vadui maj 
rui Rėklaičiui, kad jeigu j 
pakliūtų jiems belaisvėn, 1 
busią karšta. Nes inajor 
Rėklaitis, kaip sako įbruka 
pirmiau Rusijoj tarnavęs Lė 
kų legijonuose. Todėl jie 4 
bar žiuri į jį kaipo į išdavi!

Leninui buvo daroma opera
Turkai daug nukentėję 

sos fronte. ' SUŽEISTI KASYKLOJE
Londonas, Sausio 15. — 

Kol-kas nepatvirtinta žinia a 
pie bolševikų vado Lenino 
mirimą. Bet galimas daiktas, 
kad jis mirė.

Londonan atvyko vienas iš 
Lenino pažįstamų ir pranešė, 
kari tasai bolševikų caras pa
šautas Kalėdomis. Nuo to su
sirgęs ir jam buvo daroma o- 
peracija. Jį pašovė koBtrrevp- 
liucijonieriai.

Tas pat žmogus lygiai pra
nešė, kad keturi tūkstančiai 
Kinų kareivių atgabenta Mas
kvon saugoti Kremlių, kur gy
vena bolševikinės Rusijos ca
ras Leninas. Kareiviai apsigy
venę pačiam Kremliuje.

Tas reiškia, kad Leninas 
nepasitiki savaisiais Rusais 
kareiviais. Nes tiems įsiėdė 
komisarų autokratizmas.

Londonas, Sausio 15. — A- 
not gautų žinių vietos Graikų 
pasiuntinybėje, Graikai atlikę 
kitą svarbų žygį savo pakel
toje ofensvvoje prieš Turkus 
Mažojoj Azijoje.

Brusos ruožte Graikai pa
ėmė Bozeuvuk miestą ir at- 
bloškę Turkus naci jonai istus 
atgal į Eskisher, kur susijun
gia Angoros ’ geležinkelis su 
Bagdado geležinkelio linija.

Sakoma, ^kovoje Turkai pa- 
nešę didelius nuostolius. Iš 
Graikų pusės 40 nukautų ir 
160 sužeistų.

Wa8hington, Sausio 14. — 
Senatorius Rubinson iš Arkan- 
sas valstijos, demokratas, in- 
davė senatui bilių, kad pra
dėjus Liepos 4 d., 1924 m., ant 
visų šalies geležinkelių paša 
žieriniai vagonai butų varto
jami vientik plieniniai.

Amerikos tenai keliauti ir lių- Lenljąi aiškinosi, kari butų 
dvti apie Anglų plečiamą te- generolui negarbė, jeigu jį 
rorą Airijoje. j lydėtų paprastas kareivis. Bet

Corko kunigas MeSwiney, Ren- Nastopkai sutikus 
sakė D’CalIaglilm, buvo iš- eiti pasivaikščioti ir su karei- 
teniptas iš važiuojančio gat- .v’u» J*e visgi neleido, 
vekario Gruodžio 18 d. Kuni- Buvo verčiami dirMi, 
gui buvo liepta parašvti tuos z
žodžius: “pragaran' poįė- Nors huvo P^^tas kad
žius. ” Kuomet jis atsisakė tą ’'inkaais tam tiknvs patarnau- 
padaryti, 'buvo išvilktas iš ru- t°ja*» P” n*ahuo jiems ne- 
bų ir žiauriai mušamas. patarnaudavo. Nes jam neleiz- 

davo sargybiniai nei šluoti, 
Moterys persekiojamos. nvj mazgoti kambario ir tai 

Anot O’Callahan, Anglai Iv- visa turėjo atlikti patys kari- 
giai kaip barbarai apsieina ir ninkai.
su moterimis. Pranešė kelioli- Apskritai, jeigu kų gauda- 
kų atsitikimų, kuomet iš na- vo belaisviai, tai tik griežtai 
mų Anglai išvarę moteris lau- ueikalanriami.
kan vienmarškines ir basnsv Dargi Vilniaus moterų riaž- 
kuomet tos atsisakė duoti ko- nai neleisdavo ladaisvių lan- 
kių-nors informacijų apie si- kyti, nors tam buvo paskirtos 
nn-feinerius. [net dvi dienos savaitėje. Ir

Viena moteriškė buvo pak- tik joms nuėjus pas patį Ze- 
1 updyta vandens klane, kuo- ligovskį galima buvo be kliu- 
met Atsisakius jai informuo- pasimatyti.
ti apie savanorius Airius. Lenkai labai pykdavo, jei 

Tai tik dalis tų visų baise- ant jų skųsdavosi belaisviai 
nybių, kokias Anglai atlieka i nugščiau. Bet be skundų nieko
Airijoje. nebuvo galima gauti.

APSISAUGOJAMA RADI 
KALŲ. DIDELI NUO GAI8RŲ 

NUOSTOLIAI, i
New York, Sausio 15. — 

Čionai ir kituose apilinkiniuos 
miesto pašauktos tarnybon vi
sos detektivų atsargos apsi
drausti prieš radikalų sukili
mus arba pavartojimus bom
bų. Stipriai apsaugojami vi
si valdiški bustai ir turčių re
zidencijos.

Springfield, III., Sausio 
— Illinois valstija 1920 meJ 
nuo siaučiamų gaisrų pam 
$19,831,188 nuostolių.

ORGANIZAOUA PRIE* 
‘»BLUE LAW8.”

Londonu, Sausio 15.. — iškalno buvo perspėję Louvni- 
Streikų padėtis Rusijoje pri- no gyventojus apie griovimų 
vertė sovietų Rusiją imties to miesto, taip Anglai via pn- 
kuoaštriaUHių priemonių prieš darę prieš padegimų Corko. 
streikininkus, pareiškiama de-
priloję i Central New. 15 «e|. bainyčiM.
singforgo. O’Callaghan liudijo, kad

Sovietų valdžia paskelbt'1 Anglijos kareiviai Airijoje at- 
perspėjimą streikininkams, j liko ir atlieka daug piktų 
kad jie kuoveikiaus sugryžtų darbų su katalikų bažnyčio- 
darban. Kitaip jie busią bau- į mis, vienuolijomis, parapijų 
džiami kalėjimu nuo vienerių mokyklomis ir pačiais kuni- 
ligi penkerių metų ir jų šei-' gaiš.
mynos neteksią maiataženklių Galvay’aus kunigas Griffin 
(maistui įsigyti ženklų), buvo nužudytas tik todėl, kad

Washington, Sausio 15. — 
įsteigta organizaeijn “Anti- 
Blue Iui\? League of Ameri
ca” atidarė čia savo ofisą. .Ta 
organizacijai ves kampaniją sū 
tikslu atšaukti -visur vykdo
mus “Blue Law.”

New Yorke steigiama orga
nizacija prieš visus tuos fa
natikus, kurie darbuojasi į- 
vesti šventimą sekmadienių.

Sausio 27 d. Aušros Vi 
parap. svetainėje 2323 W. 
pi. bus “Draugo” Bendre 
šėrininkų metinis susirii 
mas. Visi šėrinlbkai kvie 
mi atsilankyti. Kas negi 
atsilankyti. teįgalioja savo 
toje kitą. Bus pasiųsti 
siems pakvietimai. Kas 
gaus, tepraneša savo adr 
kad galėtume pataisyti ir 
laiškai galėtų pasiekti.

“Draugo” Bendrovės 
rektoriai.

Svetimų šalių pinigų vertė, mai
nant nemažiu $25,000 Suusio 14 
buvo tokia pagal Merehanta Lo- 
an and Tnist Co.:

Anglijos sterlingų svarui $3.77 
Prancūzijos šimtui frankų 6.20 
Italijos šimtui lirų 3.52
Vokietijos šimtui markių 1.4R 
Lietuvos šimtui auksinų 1.4H 
Lenkijos šimtui markių .14

ORAS. — šiandie gražus oras 

rytoj apsiniaukę ir kiek šilčiau.



kataliku menkai™

“DRAUGAS”

orio siu s Šeštadienis, Sausis 15, 1921

cbboagoj m uisiknyje: M-M

Pwnum«r*U mokaal llkalno. Lal- 
skallosi nuo ulslraiymo dieno* 

nuo Naujų Motų. Norint permal- 
▼loada rotkla prisiųsti Ir 

Pinigai geriausia slų-
Ikporkant kronoje ar ezpreoe "Mo- 
’ Order*’ arba Įdedant pinigus 1

* “DRAUGAS” PUBL. 00. 
8. OaUey Avė., Chicago. 
TeL Rooeevelt 7791

lai apie
Naudingai pasidarbavo Lie

tuviai, gyvenantieji Ryme, kad 
lūs supažindintų su Liet u- 

f’va. Nors tas uždavinys buvo 
^Nepaprastai sunkus, bet jis jau

leda vesti vaisių. Patys 
IItalai ima rašyti apie Lietu- 

įve
stai turime ant stalo nedi- 
flę brošiūrėlę vos 34 puslapiui 

irdytą Rinascita letterarią 
clero in Lituaniu, t. y. Lite- 
įturos atgimimas ir dvasiški- 

Lietuvoje. Brošiūrėlė išėjo 
lorencijoje iš Libreria Editri- 

Fiorentina 1920.
Pradžioje autorius labai su- 

ingai sunaudoja moksli
ntų ir šiaip jau raštininkų 
litarimus paginančius Lietu- 

ių kalbų. Paskui plačiai kal- 
apie Lietuvos dainas, trum- 
puduoda Lietuvos istorijos 

radžiu ir ima kalbėti, kad 
ituvos literatūra atsirado 

rskupo Merkelio Giedraičio 
Ūkais. Ga*na plačiai ir teisin- 

paduota žinios apie mus 
Riją pirm 19-tojo šiintme- 

paskui kalba apie Duonc- 
ų.

•Valančiauskų Palmieri giria 
ižiau negu šliupas, bet ne 
iro nei neteisingų apkaltini 

kaip Šliupas. Italų moks 
tinkas ant 21 p. suklysta va

indamas Valančiauskų Kuzi 
ieru, kiynnet didžiojo niųs 

tininko vardas buvo Motie- 
. Kazimieras buvo tik ant
is jo vardas skyrium nekuo- 
t nevartojamas. Tų klaida 
torius atkartoju ir 22 pus- 

nors 23 puslapio prie
iti inė ja ‘ ‘ M i ttei I ungen ’ ’ 

jų straipsnio vardų, kuriame 
das yra paduotas teisingai. 

Palmieri labai daug yra 
itęs apie Lietuvos literatu- 
ir savo knygutei sunaudojo 
vas lietuviškų, vokiškų, 
cuziškų, angliškų ir rasis 

veikalų. Minėjamieji betil
ki vardui ir žodžiui visut 
pausti be klaidų, išskiriant 
p., kur yra dvi mažos klai- 
ės, matyt iš spaustuvės, ne 
autoriaus kaltės įvykusios, 
to beveik gulima sfiėti, kad 
lų mokslininkas moka ir lie- 

viškai'. Žinome, kad jisai 
u rusiškai ij- lenkiškai, 

ietebėtumc patyrę, kad jis 
įoko ir lietuviškai.

Autorius visur labui prielan- 
IJetuvui ir nemažiau už 

s pačius reikalauja mus tė- 
ei pilnos peprigulmybės. 

Džiaugsmas yra turėti mums 
’iančių žmonių.

Teko mums matyti taipgi 
i prirplitusj Hali joje Al- 
eco lllustrato delle Fii- 

įglie Catlolielie per l aimu

di gražia 1921, t. y. Iliustruo
tus kalendorius katalikų šei
mynoms metams Viešpatie* 
1921-miems.

■ Tame kalendoriuje yra vi
dutinio ilgumo straipsnelis su 
.trimis paveikslėliais, Straips
nelis -pavadintas “Lna Nazio- 
ne Risorta: La Lituania,” t. y. 
Iš numirusių atsikėlusioji tau
ta: Lietuva.

Pirmasis paveikslėlis yru 
graži kopija labui pasisekusio 
piešinio, parodančio Lietuvio 
gyvenamųjų triobų su sodnu ir 
darželiu. Tai artisto Burago 
veikalas. Antras paveikslėlis 
yra keturių merginų fotogra
fija. Jos apsirengusios tauti
niais rūbais. Trečias paveiks
lėlis — tai Vilniaus katedra 
iš dešinės pusės.

Straipsnio autorius yra kitas 
Italų mokslininkas iškalbusis 
Nicola Turchi. Jis trumpais 
bruožais paminėju 
pradžių, jos vargus dabartinė
je karėje, jos -santikins su Sv. 
Tėvu,jos ribas ir labai meilingi 
kalba, kaip Lietuva kovoja už 
savo neprigulinybę. Jis pagiria 
mus kalbų, mus sodiečių su- 
maningumų, mokantį sau pa
sidirbti tų, kų kitoms tautoms 
parūpina dirbtuvės.

Autorius labai taktingai, 
liet visųi aiškiai sako, kad 
Liątuvos dalykas yra teisin
gas. Jis pagiria ir niųs dvasiš- 
kijj| už kų .ji savo tėvynės rei
kalus palaiko.

Prof. Turchi straipsnis yru 
trumpas, bet jame via užtekti
nai žinių apie Lietuvi). Trum
puosius straipsnius daugiau 
žmonių perskaito. N. Turchi 
moka kalbėti*ir rašyti taip, 
kad beveik visus jo žodžius 
lengva atsiminti ir ilgam lai
kui praėjus atkartoti.

Kaip A. Palmier’ui, taip iv

Lietuva ir Tautų Sąjunga.
Tautų Sujungus Seimas (As- 

semblee) Gųpevoje visai nese
nai padarė didelę klaidų: tau
toms naujai susidariusioms iš 
senosios Rusijos griuvėsių, y- 
puč Lietuvai, utsakė nepriim
siu s jas nariais į Tautų Sųjun- 
gų. Civilizuotų viešpatijų at
stovai susiųstieji į Genevų, 
kad bandytų sudaryti naujų 
tvarkų, užtikrinančių pasauliui 
taikų ir prašalinančių iš jo 
anarchijos pavojų, jei butų 
nuoširdžiai geidę sustiprinti 
bolševizmų, tai nebūtų galė
ję pasekmingiau nieko padary
ti, kaip kad padarė dabar sė
dami kerštų į širdis 120 mili
jonų nėrusių priklaususių prie 
senosios Rusijos. Dabar tų 
tautų priderystės ir teisybės 
jausmas tapo giliai įžeistas; jų 

Lietuvos dvasia nebežino kur kreiptis 
«ei ko griebtis ir dėlto tampa 
labai gera dirva Lenino ir 
Trockio suktiems slaptiems a- 
gentams. «

Aš kaip tik buvau Ženevo
je lygiai tada, kada tapo vie
šai paskelbta ta garbingo sei
mo ištarmė, kuri Europos ry
tuose 120 milijonų žmonių pa
darė “outlaws”, arba teisiu 
neturinčiais prasikaltėliais. 
Negalima nei aprašyti, kaip 
skaudžiai jautėsi apvilti, kaip 
piktumu ir rūstybe užsidegė 
utstąvai naujųjų valstybių, ku
rių pripažinimas ir sutartis y- 
ra Imtinai reikalingi, kad su
sidarytų nepereinama tvora 
nuo Baltosios Juros iki Juodo
sios, idant bolševizmo plitimų 
sustabdžius. (Už tų skaudų į- 
žeidimų Genevoje Lietuva yra 
dėkinga Prancūzijai ir .jos 
vertai draugei Lenkijai. Red. 
prierašas). Visi senosios Rusi-

N. Turchi esame labai dėkin-f ’os neFUs,iai vienu ba,su žau' 
<ri už judviem atminti apie b< ' ltt,di) Sųjung<» Seimas 

atėmė viltį i£ Inųs. Jis pridėjo
gi už .judviejų atmintį 
mus kovojančių tėvynę.

KRIKSC. KOOPERATYVŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

ROMOJE.

' Lietuviai ėmė daly vumą.
Gruodžio 17 d. įvyko Romoj 

krikščioniškų kooperatyvų Są
jungos susivažiavimas, į kurį 
buvo pakviesti Evansų, Belgų 
etc. panašių kooperatyvų at
stovai. Nelenkė tasai pakvieti
mas ir Lietuvos atstovybės 
Romoj. Toji svarbi susivažia
vime Lietuvos kooperatyvų 
atstovavimo rolė teko P. Ma
čiuliai Lietuvių Atst. prie Va
tikano sekretoriui. Pakvies
tieji kitų šalių atstovai pra
nešinėjo apie savo kooperatyvų 
veikimų sulig alfabeto. P. M a 
čiulis, gerui mokus Italų kai 
l»ų, nei kiek ne perdeda mus iš
dėstė urnų. Lietuvoj koojH'rnty- 
vų išsiplėtimų, pabrėždamas, 
kad neplačiausioj Lietuvoj pa 
skutimais dvejais metais įsi
registravusių kooperatyvų esu 
345d. šį kooperatyvų skaitlių 
gulima pudalyti į tris rųšis, 
būtent gaminimo, supirkimo 
ir vurtojimo. Kooperatyvų Į- 
sisteigime daugiausia pasidar
bavo krikščioniškus gaivalas, 
norėdamas suteikti žmonijai 
nevien skaisčių krikščionybės 
idėjų, bet ir pagerinti ekono
minę padėtį; didžiumoj atsa
komi ningiaiisias kooperatyvui) 
se vietas yra užėmusi katalikų 
dvusiškijn. Galop, pažymi, kad 
Lietuvos koojierat.vvai, kaipo 
krikščioniški, suvaidino svar
bių toj pakraipoj politinę rolę/ 
Italams ytin patiko, kad Lie
tuvis lengvai itališkai kalba 
ir kad taip trumpu laiku Lie
tuva žymiai yra pažengusi pir
myn savo reikalų ir tendenci
jų gynimo žvilgsniu.

Čia Lietum' padėčiai labai

120 milijonų prie bolševikų.” 
(Čia mes turime pastebėti, kad 
ir tame šauksme nedalyvavo 
Lenkai. Autorius kiek syk kal
ba apie senosios Rusijos nėru
sius arba allogėnes de 1’ an- 
cienne Russie, tiek syk išski
ria iš to Lenkus. Tuomi p. 
Vinci nesiskiria nuo kitų 
Prancūzijos diplomatų).

Tautų Sujungus Seimas tų 
buvtisių po Rusais ir naujai 
snaitvėrusių viešpatijų nepri
ėmimų teisino dviejų rųšių 
priežastimis:

Viena priežastis apskrita: 
“Mes norime, sako Seimas 
(Assemblee), palaikyti Rusijos 
problemo vienybę.” Tui yru 
liauja formula, kurių išrado 
civilizuotų tautų diplomatai, 
kurie iki šiol sakydavo: “Mes 
negalime apsiniti, kad kas ban
dytų Rusijos vienybę naikin
ti.” Senąjį sukinį “Rusijos 
vienybė” dabar pakeitė saki 
niu “Rusijos klausimo vieny- 
bė.” Ištiesų-gi tat yra tiktai 
žodžių permaina, nes tebelie
ka tas pats krypsny* apsau
goti mirusios Rusijos teises 
gyvų ir sveikų tautų lėšomis.

Prie tos apskritosios prie
žasties 'rautų Sąjungos šeinio 
(Assemblee’s) delegatui pri
deda dar ypatingi) priežasčių, 
lamdydami nuteisinti kodėl 
nepriėmė į Sujungi) įvairias 
viešpatijas kilusias iš Rufcų im
perijos griuvėsių. Prieš Lie
tuvę ypatingai kėlė didelį, Len 
k ų rupestingui didintum) ap
kaltinimų, kad kuutiiškė vv- 
riutisybė dabar esanti pilnoj” 
ir visiškoje Vokiečių bei bol-

vra svarbu, kad skiiiMingnui 
Italų susirinkime skardžiai 
praskambėjo naujai Iieprigul- 
mingos Lietuvos vardas.

ševikų valdžioje, i>- kad vi
suose savo upsėjintuose nieko 
daugiau nedaranti, kaip tik 
pildanti Berlyno ir Maskvos 
įšnabždėtus paliepimus. Ir iŠ 
tiesų šiomis paskutinėmis die
nomis j Genevų utėjo nuliūdi
mų sukeliaųčių žinių, kurias 
atnešė ištikimi asmenys, atke
liavę iš Lietuvos. Jos priešui 
tvarkingai sunaudoja tas ži
nias pasėtas tarp Tautų Są
jungos delegatų, augindami 
gilaus neužsitikėjimo dvasių, 
jei ne prieš pačių Lietuvių 
tautų, tai nors' prieš vyriau
sybę, kuri šiuo tarpu savinasi 
teisę valdyti jos likimų. (Pa
saulyje nėra nei vienos tautos, 
kurios valdžia butų labiųu tei
sėta, negu Lietuvos. Kadangi 
90% gyventojų, vyrų ir mote
rų dalyvavo rinkimuose, ka 
daugi tokiu budu išrinktasis 
Seimas pastatė dabartinę Lie 
tuvos valdžių, tai pasaulije ne
gali nei būti žemiškos viešpa
tijos su vyriausybe labiau tei
sėta, kaip Lietuvos. “Draugo” 
Red. prierašas). Sulig tų ži
nių du daugiausiui įtekmingu 
dabar Kaune asmeniu yra 
Vokietijos ministrus ir bolše
vikų komisaras Axelrod. Da
bartinis ministrų pirmininkas 
p. Grinius yra pabijotas pa
dorus, karštas ir nuoširdus. 
Jeigu jo draugai butų geresni, 
tai jis butų visai vertas įkvėp
ti užsitikėjimą Talkininkų 
viešpatijoms, kurių Įtekmę vis
ki) valdo Tautų Sąjungoje. Bet 
diduma p. Griniaus bendra
darbių, yjiatingai užrubežio 
dalykų ministras p. Purickis 
visiems išrodo esu pilnai į- 
truukti į vokiškųjų politiką. 
Kai kurie drįsta uet sakyti, 
kad jisai esąs paprastas Vokie
tijos agentas, ir ki^Į jisai, jei 
ne meste primestus, tui nors 
palaikomas visomis priemonė
mis, kokias tik turi Berlyno 
vyriausybė. (Čia Genevos ži
nių skelbėjai beabejonės klys- 
ta, jei neblogiau. Ne ministrų 
asmenys yra kalti, kad Pran
cūzija ir 'rautų Sujungti nuo
lat žiauriai apseinn su Lietuva. 
Tautos noras išlaikyti savo lai
svę ir neprigulinybę tų padaro, 
kad impe.rijalistai nežada pa
liauti mynioję Lietuvi). Tų sa
vo apsėjimų jie nutiesina kal
tindami niųs ministrus. Puric
kis niekada tiek įiepasitamn- 
vo Vokietijai, kiek' Gabrys 
Prancūzijai. Vokietijų niekuo- 

,niet taip smarkiai nekenkė 
laetuvos neprigulmybei, kaip 
Prancūzija. Jeigu p. Gabrį 
nieks nevadinu agent vulgaire 
de la France que oppresse sys- 
teiiiatiqiiement 1’ independan- 
ce de Litbuunie, tai nei Pu
rickis nenžsipelno, kad kas jį 
vadytų agent vulgaire de I’ Al 
leniague. Lenkai apsiūdami su 
Lietuviais dar neatprato nuo 
ekonomų stiliaus. Iš jo mes pa
žįstame, kas taip negražiai 
kalba Genevoje apie Purickį 
Red. prierašas). Kas lytis Axe- 
I rudes jis via visagalys Karo 
Ministerijoje Kaune ir jam 
prisidedant visi buvusioji ka
rės Išlaisvini Rusai bolševikai 
tebešautieji Vokietijoje ir Vo
kiečių paleistieji'išbėgti lapo 
priimti į Lietuvos kaiuomenę. 
Tat visu t uola labiau yra 
svarbu, anot pranešėjų atvy
kusių iš Lietuvos, kad Vokie
čiui ir bolševikai visai nei ne
slepia savo minties apsupti 
Lenkiją ir užpulti jų patogu 
laiku. Pranešėjai sako, kad 
bis puolimas bus ateinantį pa 
vasarį. Lietuvos tat priešai 
Genevoje sako, kad Kauniškė 
vyriausybė leisdama savo že
mėje nokti \okįškfli-hnhci i

koms antilenkiškoms intry- 
gonis nei trupučio neužsipelno, 
kad civilizuotos viešpatijos pa
sitikėtų. ja ir ji nėra vertu į- 
eiti į Tautų Sąjungų. (Supran
tama: Lietuva toli nemoka tiek
intryguoti, kiek Lenkija, visai 
nemano skriausti savo kaimy
nų ir neorganizuoja ginkluotų 
sukilimų Lenkijoje, kalei dar 
neišdavė politiško besųžinin- 
gunio egzamino ir dėlto uepu- 
sirodė esant taip civilizuota, 
kaip Paryžiui reikia. Red. prie-i 
lašas.)

(Pabaiga bus).

Pradek Naujus
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Šjvakarą nuo 6 ilti 8 vai.

Depozituok savo Kalėdinius Pinigus 
šiame stipriame Šešių Milijonų 

Dol. Valst. Banke.
CHICAGOJL

DRAMOS KURSAI.

Šitame numarije dedame fo
tografijų Dramos Kursų stu
dentų ir artistų dalyvavusių 
tų kursų atidaryme 21 Rug
pjūčio 192U m. Pirmutinė tų 
kursų serija jau pusibaigė. 
Vasario mėiiesije žada būti an
troji.

Šeštadienije 23 Sausio žada 
būti tų kursų surengtas vaka
ras Meldažio svetainėje prie 
23 pi.

Kursus pabaigusieji artistai 
ir kursų įkūrėja Unė Babic- 
kaitė statys dar niekeno ne
rodytus lietuviškuose teatruo
se dalykus: “Vyresnysis Ang- 
lekasys”, drama vienu veiks
mu, taip pat vienu veiksmu 
juokinga komedija “Sudaužy
tas Veidroilis.” Po dramatinės 
dalies bus šokių, pradžioje ant 
scenos, paskui svetainėje.

Ift WEST SIDE.

Nedėlios vakare, Sausio 2 <1. 
čia įvyko kun. J. J. Jakaičio 
prakalbos. Jis savo gaivumu 
žmones ragino .prie pirkimo 
ginklų Lietuvos kareiviams. 
Visi klausytojai pasirodė duos 
įtųs. Kai-kurie bijojo ateiti 
prie stulo su aukomis, liet šį 
kartų tiems nepasisekė, nes 
geri), kalbėtojas pats, ant ga
lo, aplankė sėdinčius ir nema
žai gavo nuo jų.

Aukojo:
J. Saunom $30.(io.
Po $2(MH): kun. F. (’. Ku

dirka, P. Cibulskis, C. Baltrū
nas, Z. Balkonis, A. Stanevi
čių, A. Kai raitė.

Po $10.00: J. Jesiunas, S. 
Liutikis, A. Pakuštys, B. Jdi- 
kaitienė, P. Mažeika, A. Jenu- 
liauskas, J. Bielskis, 0. Jane- 
šaitė ir O. Gaidaitė.

Po $5.00: P. Labanauskienė, 
U. Jesennvičius, V. Vaičiu- 
kauskienė, U. M’uulukaitė, P. 
Vaičiulienė, J. Šeškas, A. Pau
ža, A. Šaltenis, K. Masiunas, 
A. Simanavičius, J. Bara
nauskaitė, O, Savickienė, O. 
Gnsparkienė, P. Labanauskie
nė, K. Masonis, K. Kulbis, P. 
Kaminskas, AL Alelinnas, O. 
Guodiuienė, J. Dumblis, J. 
Kuflulienė, J. Kavaliauskienė, 
C. Savickaitė.

Sunku yra pažymėti kitus, 
kur po $1 ar $2 davė, nes kai- 
kurie aukojo kelis kartus. To
kiu budu yra daug vargo visus 
peržiūrėti.

Tie. kurie žadėjo beveik visi 
atnešė savo aukas. Iš viso au
kų yra surinkta $447.24.

/F

WESTPULLMANIE6IAII

Atkreipiame Jūsų atydų, 
kad paa Jus dienraštį “Drau
gą” atstovauja p. M. Kaupe
lis 11949 So. I laistei St.

I’as jį galite gauti kasdien 
nusipirkti “Draugą”, taiji- 
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti j 
dienraštį.

Piuiyui siuuČHtini i Lietui g 
ii rifiuis dalis pasaulio.

Laivakortės ant 
visų liitijų.

J. S. Czaikauskas, Vedėjas Foreign 
Skyriaus

CENTRAL MANUFAGTURING 

DISTRIGT BANK
1112 West 35-th Streėt

TurUu Virs $«,000,000.00

A STATE BANK
Atdara Punedvlials, Seredorua ir Sutintoms vakarais

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
tilKTUVIS DEITTISTAS 

Valandos: nuo 0 ryto Iki 0 vak 
Seredomls nuo 4 lig 0 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVKMVB 

arti 47-tos Gatvės
=sssssss^

Phone Canal 2S7

DR. P. Z.ZALATŪRIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 Iki 12 ryto: 1 Iki ė 
po plet. 8 Iki • vakare.

K-
Tel. Yards 6644 Drover >442
Dr. V. A. SZYMKEVI0Z

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akuėcraa.

2203 S. Halstcd St. Chlcago. 
Valandos: 10—12 16 ryto 1—3 Ir 
4—8 vakare Ned. 10—12 Ii ryto.

j.-T-itu1

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GVDVTOJAS IR CHIRURGAS 
4flaaa ir Gyvenimo vieta 

8252 South Halsted Street 
Ant rlrfau Vnlvereal Stote Beak 

Valandos nuo 10 Iki 13 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 Iki 8 vak. 

Nedaliomis- nuo 18 Iki 3. 
Telefeeae Tardė t8M

Telefeaae PullmaaDr. P. pTZALLYS 

Lietuvis Dentistas
10801 So. Michlgaa Avoaae 

Reeelaad, IU.
VALAMDOSi S ryte Iki S vakare 

842 ir 8180.

>"»l I
DR. G. M. GLASER

Praktikuoja M notai 
Ofisas 8148 So. Morgan St. 

Kertė 22-ro St., Chicago, HL 
SPECIJALUSTA8

Moteriškų, Vyrlikų, taipgi chro
niškų ligų.

OFISO VALANDOS: Nuo 18 ryto 
Iki 2 po pietų, nuo 8 Iki 8 valan
dų vakare.
Nedėllomle nuo 8 Iki 2 po 

Telefouas Yards 887

iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii
Itcsld. 1130 Independence Hlvd. 

Telefonas Vaa Bnrea 904

DR.AA.ROTM,
Gydytojas ir

Specijalistas Moterlikų, Vyrlikų 
Valkų Ir visų ebronlikų Ugų

VALANDOS: 10—11 ryto 8—0 po 
pietų, 7—0 vak. NedėUomla 10 12 A 
Ofisas 8854 So, Halsted St., ^^r-pT

Telefonas Drover 80M 
H.iiiHiiiiinniiiniiiiH<iiiiiiimniimni2
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NAUJAS KNYGŲ KATALI0GAS
JAU GATAVAS.

Kidalioge telpa su virš t,ukstantis knygų: Gamtos 
Mdkslų, Istorijos, Pasakų, Teatro, Dainų, Muzikos, Dva
siškos įtalpos ir Maldaknygių. I’risiųskite 2c. stumpą 
ir gausite jį. .^dresuokite šitaip.

A. OLSZEWSKI,
3251 South Halsted Street, Chicago, Illinois
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LIETUVOS PREKYBOS IR HttHMES

BANKAS
1 ir jo skyriai
= Vilniuj Panevėžyj Šiauliuos Raseinius
| Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje

2 kogreičiuusia išmoku pinigus pasiųstus per savo AGEN- 
5 TURĄ NEVVARKE. Kol žemas auksino kursas/dėk pi 
£ uigus L. P. P. Bunkaft. Ten gausi
= 7% pudėjua 2 melams
S c.cz ” 1 ’*S 0% f 1

3% ” neapribuotam laikui. <
Pinigus jiusiunliniui priima ir informacijas apie «usidė- 
jiuią banke duodu Banko agentūros vedėjus

M NARJAUSKAS
747 BROAD STREET, NEWARK, N. X
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šeštadienis. Sausis 15, 1921 DRAUGAS
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VIENYBĖ - GALYBĖ.
2,209 592 Auksini) ($31,139.76) 

Lietuvai.
Federacijos Seimo atstovai, 

išgirdę, kad musų broliai ir 
vėl lieja.kraują, guldo galvas 
už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę, vienbalsiai nuta
rė viską atidėjus i šalį. rinkti 
aukas Lietuvos Laisvės reika 
lams, kad surinkus $100,000. 
00. Bet dėja, tas karštas pa
reiškimas ne pas visus užsi
liko. Daugelis, kaip greit ap
leido Seimo salę, tuojaus už
miršo duotą žodi ir broliu 
vargus, nedaug kolonijų pa
rodė tikro noro pasidarbuoti, 
kad snrinkusSeimo užgirtą su
mą, t. y. $100,000.00.

Daugiausia pasidarbavusi ų 
kolonijų priešakin reikia pas
tatyt Cicero, 111., ftv. Antano 
parapiją. Ji ne tik kad savo 
kvotą išpildė, bet ir sužeistųjų 
nepamiršo,prisiųsdami net $1,- 
000.00 L. R. K. Antra vieta pri 
klauso ClevAland, Oliio. Cleve- 
litndiečiai, turėdami daug iš
laidų ant vietos, statydami 
naują bažnyčią, bet tėvynės 
meile degdami, žada kitus 
aplenkti gausiomis aukomis 
ant Tėvynės aukuro. Jie taip 
pat pilnai, su dideliu kaupu, 
savo^ kvotą išpildė.

Trečia iš eilės vieta pripuo
la, rasi, naujausiai išeivių ko
lonijai, Detroit, Mieli. Čia rei
kia pastebėti, kad detroit ie
čiai parodė dauginusia tikro 
noro Seimo tarimą išpildyti, 
viską atidėti į šalį, jie tą iš
pildė.' Nežiūrint, kad visos 
trys parapijos užimtos staty
mu: pirmoji mokyklos, antros 
gi dvi bažnyčių, bet jie sura
do galimu ir tėvynės labui 2-1 
šimtus surinkti. Mat, vienybė
je galybė.

Toliau seka Chicago, m. 
Nortb Side Šv. Mykolo para
pija. Nors tai nesena parapi 
ja, bet sąvo pasirįžimu ir mei
le gimtinės pralenkė didžiules 
kaimynes ir tai vienatinė Cbi 
cagos parapija, kuri į laiką 
sau paskirtą dalį su geru kau
pu išpildė.

Reikia pripažinti taip pat 
kad ir Worcester, Mass., kaip 
visada, taip ir šiais metais 
stovi eilėje pirmųjų tėvynės 
gynėjų. Tūkstantinę tuojaus 
po Seimo paklojo, na, ir vajaus 
16 šimtų jau turi surinkę.

Brooklynas, N. Y., ir-gi ne
pasiliko užpakalyje, šįmet pa 
sirodė, kad ir brooklvniečiai 
gali susilyginti su kitomis 
pirmaeilėmis kolonijomis gau
sumu aukų tėvynės reikalams

Mažesniųjų kolonijų pirmon 
vieton reikia pastatyti Du 
Bois, Pa. Ji kaip tik geriausia 
pasirodė, ant kart prisiųsdamn 
lt šimtų; daugiau negu du 
kart tiek, kiek jai buvo skirta

Toliau seka Hartford, Ct. 
kaip visada, savo uždavinį pil
nai atliko vienu užsimojimu 
suvirš 11 įimtų prisiuntė.

Mažųjų kolonijų pirmon 
vieton atsistojo Kast Vander- 
grift, Pa. su puse tūkstančio 
dolierių Tėvynės gynimo rei 
kalams.

Toliau seka Tbompsonville 
Conn., tik-tik ir būt užėmusi 
pirmą vietą ir jau be biskio 
pusę tūkstančio surinko.

Geriausia už visas mažąsias 
kolonijas pasirodė, tai Blissvil 
le, N. Y., Brooklvno priemies
tis. Eidami po stubns surinko 
ir T. F. raštinėn pristatė šešis 
šimtus dvidešimts dolierių ir 
10 centą ir kas svarbiausia 
kad visi, kurie aukojo, šį knr 
tą' pasiliko tikrais T. Fondo 
nariais, moka kas mėnuo po 25

i c, Lietuvos laisvės gynimui 
‘Vai io, BlissviHiečiai. ’

SS

ikutsu biudentai ir Arusiai, dalyvavusieji tų kursų atidaryme, 
'.ėdi iš kairės: Markus,-Stogis,' Babickaitė, Grničiunas, Balsis

I eilėje: stovi Bajorvnaitė, Janušaitė, Maliorienė, Petkiutė, Lengvinas, Navickaitė 
TI eilėje: Buragas, Jenčis, Valančius, Jurgaičiutė, Šaukimas, Varnas.

PADĖKOS ŽODIS GERB. AM. GERADARIAMS.
Mylimieji:—

Keli mėnesiai atgal buvo 
pas Jus, Gerbiamieji, Kauno 
“Vaikelio .Jėzaus” Draugijos 
delegatai: Julijonas Balsevi
čius ir Jonas šiškauskas aukų 
rinktų beturčiams ir našlai
čiams. Vienas minėtų delega
tų — Julijonas Balsevičius su
grįžo, ant rasi s-gi Jonas Ši£- 
kauskas dar tebesidarbuoja 
Amerikoje. Jul. Balsevičius at
sivežė ir pavedė “Vaikelio Jė-
zaus” Draugijai knygą, kairio
je pažymėta Amerikos Gerada
rių vardai ir pavardės ir jųjų 
aukos, i Minėtoje knygoje ma
tyti: Brooklyno Apreiškimo
&š. M. P. parapijos, — “Gar
so” namų, — Karalienės Anio- 
lų parapijos, — Šv. Jurgio pa
rapijos, Nevvark’o, N. J. Lie
tuvių svetainės, Bridgeporto, 
Conn. Šv^ Jurgio parapijos, 
Baltimorės. Md., Hartfordo. 
Conn.. L. R. K. skyriaus 149— 
Waterwlieto. N. J., Forest Ci
ty, Pa. šv. Antano parapijos, 
Wilkes Barre, Pa. š. Trejy
bės parapijos, Lietuvos Lais
vės Sargų, Scrantų parapijos 
(pas kunigą), J. 2101 So. 
Plh. St. Camden, N. J., š. Ka 
zimiero parapijos pietų pusėje 
Philadelphia, Pa., šv. Jurgio 
parapijos Philadelphia, Pa., 
Brooklyno, N. Y. ir kitų vietų 
aukotojai. Jie yra sudėję, kaip 
rodo knyga, $1,383.99, iš jųjų 
išleista $426.20, atsiliko-gi 
$957.79. Jul. Balsevičius atvežė 
“čeką” ant 800 dol. Atsiliko 
todėl L. R. Kr. R. Draugijoje 
dar$157.79, kurių “Vaikelio 
Jėzaus” T)r-ja dar nėra gavu
si. Kadangi kiekvienam ger
biamųjų aukotojų neturiu gali
mybės pasakyti “ačiū”, šiuo- 
mi todėl laiškeliu visiems Ger
inai miesiems aukotojams ap
skritai ir kiekvienam atskirai

karštai iš visos širdies turiu 
garbės ir nuo savęs, ir nuo 
prieglaudos vaikelių, ir nuo vi

jos
gaubės tarti “ačiū” ir 

labai ačiū” už gerą ir gailes
tingu .Tusų širdį, už .Tusų au
kas, kurias esate padare mu
sų tėvynės Lietuvos betur
čiams ir našlaičiams vaike
liams. Tepadeda Jums, Myli
mieji, visiems V. Dievas vi
suose Jūsų darbuose ir suma
nymuose, tesuteikia Jis Jums. 
Gerbiamieji, sveikatos ir il
giausių metų, teatmoka Jums, 
Gerbiamieji, Dievas šimterio
pai.

Negaliu čia nepridėti, kad 
Amerikos Lietuviai tiek viii 
padarę musų tėvynei Lietuvai 
gera, kad sunku yra ir apsa
kyti: jie pasidarbavo ir daug 
nuopelnų yra padėję musų tė
vynės paliuosavime, jie tūks
tančius našlaičių išgelbėjo iš 
mirties, jie laiko ir dabar mu
sų prieglaudoj. Reikia manyti, 
kad Amerikos broliai tautie
čiai neapleis musų ir tolimes
niame musų gyvenime. Dar 
kartą “ačiū” Jums ir “labai 
ačiū.” Pavesdamas save, vai
kelių beturčių ir našlaičių 
prieglaudas ir visą pagalinus 
“Vaikelio Jėzaus” Dr-ją .Tusų 
globai, atsilieki! Jus mylįs ir 
gerbiąs.
Prelatas Povilas Januševičius.
“Vaikelio Jėzaus” Dr-jos pir
mininkas Kaune.
1920 m. 23-XI-dieną.

Reikia pasakyti, kad mažos 
kolonijos, kaip Gilberton, Ben- 
tleyville, Bridgeville, Old For- 
ge, Wilson, Miners Mills, Eli 
zabeth, Pa., Brighton.Reading, 
Oglesby7 Greenfield, Taylorvi- 
lle ir daug* kitų, kurios sulig 
Lietuvių skaitliaus reikia pa
žymėti užima pirmą vietą. 
Vėliau parašysime, kiek kuri 

organizacija prisidėjo su dar
bu ir aukomis tėvynės gyni
mo reikalams.

Nuo paskelbimo vajaus Tė
vynės laisvės reikalams, ne
žiūrint visų juodašimčių lei
džiamų paskalų, kad atgrasi
nus Lietuvius katalikus nuo

sos “Vaikelio Jėzaus” Dr-
turiu 
/«!

Iš LIETUVOS.
Šventybrastis. Lapkričio 21 

d., 1920 m., atsilankė pas mus 
plėšikai, arba Lenkų legijonai. 
Per frontą persi mušė ir net 
atsigrumė pas mus 6 eskadro
nai, apie 800 legijoninkų rai-

aukojimo Tauto* Fondan, Lie
tuvos gynimo reikalams, vis-gi 
nors nepasiekėme, ką buvome 
pnsirįžę pasiekti, t. y. surinkti 
$100.000, bet su Dievo pagalba 
ir žmonių geru noru, davėme 
labai daug. Iki 1 d. Sausio, 
1921 m., Tautos Fondas pa
siuntė Lietuvon A. Stulgins- 
ko, Lietuvos Prezidento, vardu 
du milijonu du šimtu devynis 
tūkstančius penkis šimtus de
vynias dešimts dvi marki (2,- 
209,592) arba $31,139.76.

Mat, vienybėje galybė. 
Tautos Fondas,

222 So. 9-th Street, 
Brooklvn, N. Y.

visus valdiškus reikalus tu- 
atlikti kaipo sodietis ūki

ninkas, kaip antai: mokesnis 
žemę nuo dešimtinės ir vi- 

okios rekvizicijos ir kelionės 
stoikos), keliai taisyti vis nuo 
lešiintinės. Štai matosi, jog 
joneliams, turintiems didelius 
Jotus žemės, negalima gyven- 

prie tokios “chamų” val- 
Ižios. Nuo valdišku pareigų 
nėra liuosi, nors didžiai mo
bili. Darbininką savo, kuris 

gyvena pas poną, neturi teisės 
išvaryti. Žinomas dalykas ma
žai ir klauso poną. Tat ponai 
ir nori nuversti Lietuvos vai 
džią. Stengiasi visomis jiego- 
mis, idant užeitų Lenkai. Ir 
bajorėlius, kurie turi mažiaus 
žemės ir vartoja lenkišką kal
bą, ir tuos suvedžioja, -idant 
eitų išvien su ponais. Per ta
tai ir sunku dirbti Lietu
vos valdžiai, kadangi yra prie 
šų.

Dabartiniame

ri

l.S

telių. Iš Lapkričio 20-21 d 
užjojo sekančius sodžius 
Peiksvą, Setėnus ir Gineitus 
įeina į triobą, tuojaus perkra
to drabužius ir kišenėje radę 
pinigų pasima sau. Ir dar šau 
tuvą atstatę į krutinę- paprašo 
pinigų. Batus nuo kojų nu 
traukia, o meta savo kontap 
liūs. Avižas arkliams nešė
aruodų ir pylė ant žemės; pa 
tol nešė, pakol aruode buvo 
Merginų skepetėlėmis šilkinė 
mis kojas avėsi. Drabužiai km 
brangesni, tai vis aniems rei 
kalingi. Žodžiu sakant, nei jo 
kis barbaras žauresnio darbo 
atlikti nebegali.

Į Šventybrastį atjojo penki 
krautuvės apgarsinimus nu 
draskė, f krautuvę inėję ėnu 
kas aniems pariko ir pinigu 
apie 15,000 rub. paėmė.

V-cą Damašauską sutiko ant 
kelio. Batus numovė, laikrodė
lį ir pinigų 1000 rub. atėmė.

Nujojo į Surviliškį, arešta
vo milicininkus. Norėjo paim
ti Kėdainius, vienok mūsiškiai 
tokius svečius pasitiko su ap
motomis. Geležinkelio tiltą no
rėjo susprogdinti. Nepasisekė. 
Pamatė vargšai, jogei musų 
karuomenė pradėjo aplink 
supti. Turėjo atgal sprukti, 
visko prisiplėšę, visokio turto. 
Bet, kaip girdėtis, maža dalis 
išspruko per Latviją. Nuplyšę, 
nuskurę, perbadėję Lenkų le- 
gijoninkai, ir vis dar dantis 
griežia keikdami, kad užka
riausią Lietuvą: “Pobijem tę 
przeklętą Lit\vą, choc dziesięc 
lat wojowac będziem.”

Šiaudų Kulys.

Kopija laiško gauto nuo Au
gustino Eibuko—Gojuje, Sur- 
vilištių vnlĄ Kėdainių apskr. 
Lietuvoje.

Klausei ar daug darbo turi 
Steigiamasis Seimas? Šiuonii 
laiku mažasis seimas darbuo
jasi iš septynių žmonių, o kiti 
išvažinėjo neapribuotam laikui 
dėl organizavimo gynimo ko
miteto viduryje Lietuvos, 
idant neužpultų Lenkai (ende- 
kai).

Klausei ar gali būti Lietu
voje tokių išgamų arba parda
vėjų savo gimtinę? Tikrai sa
kant, galima priruošti tokių 
neapskaitliuotus maišus. Pas 
mus yra tokių, vadinasi ponai, 
kurie turi daug žemės, po ke 
lis šimtus dešimtinių ir aniems 
išdirba žemę darbininkai už 
menką mokestį. Del to jie ta 
po didžiai turtingais ponais. 
Dabartiniame laike poneliams 
pasirodė labai baisi Lietuvos 
valdžia, jog manoma iš visų 
ponelių atimti žemę ir išdalin
ti bežemiams ir mažažemiams.
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laike susidarė, 
po apskričiūs ir valsčius gyni- 

komitetai (arba Šaulių 
Renka aukas ir rašosi

mo
burini)
į partizanus; imasi už ginklo 
ir daboja dvarponius ir visas 
išgamas, kurie eina prieš val
džią.

LEVESKIO!SiMŪKYKLA
IR PREKYBOS Del Sungiiiy
MOKINA: Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų taip-gi prirengia 
prie kvotimu j visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: Nuo 9:00 ryto 
iki 4 p. p. Vakarais nuo 7:30 iki 
9:30.
1147 So. Halsted St. (arti IStos gat.)

FATONIC
OMAciTs sAaf 

PO valgiai neužmiršk, kad geriaa- 
slas vaistas tavo skilviai yra EATO- 
NIC. Prašalina visus nesmagumas 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorioa.

TtėLAclLAi

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Dtdmlestvl 
. 2* So. La Šalie Street

Kambarts 814 Tel. Central 8484 
Valandos: 9 rvto Iki 1 po pint

West Slrina Ofis®"
2201 W. 22-nd Street 

Kerte l-eavltt St. Tel. Canal 2S6? 
Valandos: nuo 4 Iki 4 po piet ir 

nuo 7 iki 9 vakar*

J. P. WAITCHES
LAWYER

LIETUVIS ADVOKATAS
Vakarais: 4509 S. Ashland Avė.

Tel. Tartis 10R3 v"
Dien. Hoom 518—159 N. Clark St*. 

Tel. Randolph 3507 J-
■toooooeooooooGtieeooesoaocOT

V. W. RUTKAUSKAS

i

I

?.

ADVOKATAS
Ofisas Dldmlestvt:

29 South La Salio Street
Kambarį* 224 g

■Telefonas: Central tSF

Vakarais, 812 W. 33rd St
Telefonas: Tards

Telefonas Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

8881 South Halated Street 
Valandos: 9—12 A_ M.

1—8; 7—1 P. M.

Tei. Ifarrlson 4198
DR. L C. BORLAND

209 S. State Str. Kamp. Adams 
Valand.: 1 Iki 4 po piet Nedel. 10 
vai. iki 12 diena.

Lietuvis perlcalbėtojas 
Sered.—4 iki 8 vak. Nsd. 19 Iki lt---....-Į

Phone Seeley 7499

DR. I. M. FEINBERG
Gydo specialiai visokias vyrų Ir 1 

moterų lyti Akas Ilges.
2401 Madlson SU, kanapas Wea- 

tem Avė.. Chicago.
Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak.

Kapitalas ir Surplus 

$250,000.00

S 4c
įiiaM

PERKELK — PADĖK — ŠIANDIE. 
Gausi Pilna Nuošimti.

Dūduokite savo Rankyne knygute Lile kurio* Chicugos arba kito 
rnb-Htn bankus, kuri Jus neužganėdina arba nėra Jums paranki, 
mes patys snkab-ktuoslmc ir perkelsime visus pinigus su nuošlm- 
i'iais j šių

x UNIVERSAL STATE BANKA
(Umlei* State Goverment Supcrvislnn)

Didžiausia ir stipriausia Liet. Valst. banka Amerikoje.
Čia, kada tik Juntu prireiks, 

savo pinigus su nuošimčiais.
Chicago* miesto ir Suv. Valst.

ant pirmo pareikalavimo gausite

=/

valdžios r ra musu Oo|Mi£i(oriais.

MUSŲ TURTAS VIRŠ $2,850,000.00
Pirma Milžiniška finansine ištaiga Lietuvių Istorijoje:

Zluiėkitc depozitų auginių:
1917 M. Kovo 3 d. (Dienoje atidarymo $16,754.95
1919 m. Sausio 1 ....................................... 941,689.40
1920 Sausio 1 .............................................. 1,625,937.42
1921 m. Sausio 10...................................... $2,451,626.02

1 SIUSKITE PINIGUS L. IR PIRKITE LAIVAKORTES I
= PER ŠIA DIDZIĄUSIA LIETUVIU AGENTŪRA. — Pristatome 

pinigus j 4 savaitės. PARDUODAME DR.VPTIS IR CASHL1ETU- 
VOS PINIGUS — M.VRKES PAGAL DIENOS KURSĄ.

Iš KITU MIESTU SIUSKITE MUMS DOL. u mes išslunsime auks.

BANKO VALDYBA:
Joseph J. Eitas, President, 

AVm. M. Antonisen, Vice-
T’res. & Cashicr, 

Jos. J. Krasowskl, Vice-
President, 

Stlsya V. Valanchauskas,
Ass't. Cashlev.

BANKINES VALANDOS:
Kamlienaapart. švent. nuo 9 

vai. išryto iki 4 vai. po pietų.

UTARNINKAIS VAKARE nuo 
6 iki 8:30 vai. ir SUBATOMIS 
visa dienu iki 8:30 vai. vakare.

UNIVERSAL STATE BANK

=
=
S

3
CHICA60, ILL. |3252 SOUTH HALSTEO STREET

Kampas ;i3-«'i<»s gatvės
'niiiiiiimiiiimiiifiiiimmiiimiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimimiiiiiiji

--i—
Phone Canal 1678^

Notary Public
JUSTIN MACKIEWICZ

Real E statė
Loans, Insurance & Foreign 

Exchange
2342 South Leavitt Street 

‘ Chicago, III.
Siunčiu Pinigus į Lietuvą 

paghl dienos kursą.

Dr. 0. VAITUSH, O. D.
IJKT V VIS A KI ę SPKC IAIJST AS

-K

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

Ir užsidegusius kargčlu akių kreivos akys. 
katerakto, nemieglo; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbėta. Ser
gėkite savo regėjimo ir valkus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. pp pietų.

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
Telefoną* Drover M<IO.

Saugok akių regėjimą

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil- 
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 goriausi patarnavimų dėl 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specljalisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ 8PECIJALI8TAS 

1801 8. Ashland Avė.. Chicago. 
kertė IStoe gatvės; 8-ėlos lubos

Kainbaris 14-15-14-17 
VirSul PLATUS aptlekos

Tėmykite mana parašų. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nedėllomls nuo 9 ryto iki 
12 d.

PLATINKITE “DRAUGĄ. »:

Atitaiso žvairas akis 
vienu atsilankymu, be 
jokios eliloroformos. 
Suvirš 800 išgydymų 
užrašuose, r

ir leisk auilurėti dlplomuo- 
registruotum gydytojui ir 

chirurgui, kuris specijulia išstudi-

Ateik
tam ir

AKIŲ
ŽINOVAS

javo
AKIU

Silpnos/
Skaudamos
Raudonos
Žvairos

galva. Ypatingai gydo 
AUSI . NOSIES irt GERKLĖS

LIGAS.
PATARIMAS DYKAI 

AkĮs Kurčios 
Akjs Tekančios 
Akįs Ūžiančios 
Akjs i Užkimštos

Skaudama
Rėganti
Kreiva
Užkimšta

Nosis Skaudama 
Nosis Silpna 
Nosis Kataruota 
Nosis 1 Puputus

Ausjs
Ausis
Ausįs
Ausjs

Gerklė
Gerklė
Gerklė
Gerklė

Fraaklin 0. Carter, M. D. 
23 metai prie State gatvės 

120 So. State St., Chicago, IIII.
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie- 

niais nuo 10 iki 12.

“ Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
Lietuvis Dentistas

J2201 West 22-nd & So. Leavitt Bts,
Chicago.

^Valandos 9:30 A. M. to 12 N. 
1:00 P M. to 8:00 P. M.

lllilIlflHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
gTel. Canal 257 =

= DR. C. K. KLIAUGA 1
LIETUVIS DENTISTAS ž 

Ei821 So. Halsted St., Chicago, Ill.s 
- Kampas 18th St. z
5Valand.: 9—12 rytą, ir 2—9 vak B
TTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiin

AMERIKOS LIETUVIŲ

OKYKLA
Mokinama: angliškos ir lletuvt8kos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typswriting, pirklyboa tei
sių, Suv. Valst istorijos, abelnos isto
rijos. geografijos, pol įtikinės ekono
mijos, pllistystės, dalllaraAystės.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nno t 
iki 10 vai.
3106 80. Halsted 8t. Chicago.

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU
I

i LIBERTY BONDSUSi

s
Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir nnrite 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite 
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu

Baltic States Development Corporationi 35 South Dearborn Str., Chicago, Illinois.

>>



ŪRADGIS Šeštadienis Sausis 15, 1921

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ĮGALIOTINIO SIBIRO KRA 

6TUI PRANEŠIMAS.

20 Gruodžio, 1920 m., uam. 4. 
Pasų išdavimas.

irSavo No. 2 pranešime 
laikraštyje “Novyj M i r” 10, 
11, 12 ir 13 num. kviečiau pi
liečius, gyvenančius Vladivos
toke, paduoti pareiškimus iki 
Sausio 1 dienai, 1921 metų, jo- 
gei jie yra ir nori likti Lietu
vos Respublikos piliečiais ir 
išsiimti pasus, tačiau iki šiam 
laikui dar mažas skaičius Lie
tuvių tepadavė tokius pareiš
kimus. Draugijos “Arklo” 
valdybos prašau artiniiausiiue 
susirinkime pareikšti tautie
čiams, jog, reikalui atsitikus, 
bus ginami reikalai tiktai tų 
piliečių, katrie jau yra pada
vę tokius pareiškimus ir išsi
ėmę pasus. Piliečiai, kurie ne
bus padavę iki paskirtam lai
kui paminėtų pareiškimų, ko
kiame nors atsitikime, kaip 
tai rekvizicijos ar mobilizaci
jos laike, nebus ginami Lie
tuvos Respublikos Atstovy
bės, nes jie faktiškai nesiskai- 
tys Lietuvos piliečiais. Mel
džiu pranešti tautiečiams taip
gi, jog išduotieji jiems ankš
čiau paliudijimai Lietuvių tau
tiškų reikalų gynimo komite
to, nuo dienos paskirimo Lie
tuvos Respublikos Įgaliotinio 
Sibiro kraštui, yra nustoję 
vertės. Nikolsk-Ussurijsko Lie
tuvos piliečiams padavimų to
kių pareiškimų pratęsiu iki 
Vasario 1 dienai, 1921 metų. 
Kas link Cliarbino, Blagovieš- 
čensko, Chabarovsko, Čitos 
etc., tas klausimas kiekvienai 
vietai bus išrišamas atskirai. 

Turtų Registravimas.
Visi Lietuvos piliečiai, kurie 

norėtų, kad jų biznis, judina
mas arba nejudinamas turtas 
butų Lietuvos Respublikos At
stovybės Sibire ginamas, kvie
čiami yra apart padavimo pa
reiškimo apie Lietuvos pilie
tybę, paduoti sąrašų ir apkai- 
navimų savo turto auksiniuose 
rubliuose ir dokumentus, pūro 
dančius prigulėjimų jam to 
turto.

Visokie paliudijimai.

Visokie aktai, sutarties do
kumentai, padaryti taria* Lie
tuvos piliečių ir svetimtaučių, 
metrikai gimimo, mirties ii 
šliubo, kad jie turėtų vertę 
Lietuvoje ir galėtų būti gina 
ini Atstovybės, turi būti pat
virtinti Lietuvos Respublikos 
įgaliotinio raštinėje tuojau 
kaip tik yra padaryti.
Grąžinimo tėvynėn reikalai.

J

Žinau gerai, kaip baisios ka
ro audros išvyti Į Sibiru tau 
tiečiai laukia ir sulaukti ne 
gali valandos, kada bus gali 
nia pamatyti savo gimtinę ša
lį. Nevienas iš jų paliko ten 
savo gūžtų, žmonų, vaikus, mo 
terys, vyrus. Penki metai pra 
slinko tame sunkiame varge 
rodės ir galo jam niekad tie 
bus. Bet dabar jau galima sįm 
ti, jog ne už kalnų ta valau 
da, kuomet lūs visų musų t r oš 
kinius bus įkūnytas. Lietuvos 
Respublikos valdžia, atjaus 
daina tų sunkų pmlėjiniy savo 
piliečių, išvytų į Rusiją ir Si 
birų, darydama taikų su Ta 
rybų Rusija, pirmiausiai iš 
kėlė reikalavimų kuogreičiau 
šia sugrąžinti Lietuvos |wdw 
gelius, kus ir buvo sutartie 
protokolnn įnešta. Iš visos 
Rus ijos pabėgėliai jau yra su 
grįžę, Likome tiktai mes, ačiū 
Rib. savitarpinėms ]>ėštynėu)s. 
Dalmr, likvidavus avantiūrą 
Rmniionovo ir kitų. Mi-edeki

mus su Čita jau atidarytas. | specijalietų inžinierių, dukta- 
rų ir t. t.

Į šį paklausimų gauta iš 
Užsienio Reikalų Ministerijos 
atsakymas iš Lapkričio 25 die
nos, 1920 in., N. 4927, kuriame 
pranešama, jog ‘ ‘ Lietuvos 
valdžia yra nusistačiusi neda
ryt f kokių nors formalių pa
kvietimų atskiriems asme
nims”. “Nors čia darbo”, sa
komu pranešime,” yra begalė 
ir kiekvienas norintis darbą 
dirbti ir tinkantis dirbti jį 
čionykštėmis sąlygomis, visa 
dos gali gauti, tečiaus tiesio
ginių pakvietimų Valdžia da
ryti negali todėl, kad toks 
pakvietimas gali būti paskai
tytas, o reikalui esant, ir nau
dojamas, kaipo užkontraktavi- 
nias Valdžios vardu. Įvykus 
kokiems nors nesusipratimams 
arba nepatikus atvykusiam 
Lietuvon asmeniui, Valdžia 
gali būt verčiama atsakyti už 
pakvietimą, kaip už kontrak
tų. dali atsirasti ir kitų nesu
sipratimų, rugojimų.

“Todėl bendro pareiškimo, 
kad Lietuvoje trūksta atatin 
karnų darbuotojų ir kad su
grįžimas didžiausio skaitliaus 
sveikų valstybinių gaivalų y- 
ra pageidaujamas, privalėtų 
užtekti.”

Be to drauge paduodamos 
žinios iš sekančių valdžios įs
taigų, kurioms reikalingi spe- 
cijalistai. Taip Susisiekimo 
Ministerijos vice-ministeris S.

'fenai, kaip žmoni:', yra cen
tras Tolimųjų Rytų Respubli
kos, tenai yra atkeliavęs Ta
rybų valdžios delegatas p. Ka- 
raclianas, tenai ir aš pasky
riau savo įgaliotų p. Martinų 
Čiapų, kuris mielai sutiko pri
imti tų Įgaliojimų. Svarbiau
sias tikslas, kaip mano čionai, 
taip ir p. Čiapo Čitoje, bus iš
gavimas nuo vietinės ir Tary
bų Valdžių praleidimo Lietu
vos piliečių pabėgėlių į tėvy
nę, Tikiuosi, jog tų praleidimų 
greitu laiku gausime.

Sveikindamas Lietuvos Res
publikos piliečius su Kalėdų 
švente ir Naujais 1921 Metais, 
tvirtai tikiu, jog tai paskutini 
metai, kuij Lietuvos piliečiai 
labėgėliai sutinka pliki ir al
umi Sibiro tyruose. Tvirtai 
tikiu ir į tai, jog kiti metai 

i daug laimingesni mums, 
nes, Lietuva, priėmus muš po 
savo šiaudiniu stogu ir nu- 
džiovijius musų žaizdas šiltose 
lakužėse tarp savųjų, duos

mums galę greitai užmiršti 
visus vargus ir nelaimės, iš- 
centėtas Sibire. Tenai, Lietu- 
oje, stiprus Lietuvos aržuo- 

ai savo krūtinėmis laiko ver
žiančiosios Į mus tėviškę 
niešus ir, plytele po plytelei, 

apgalėdami neapsakomas sun
kenybes, stato nėpriklausomy 
bės laivų. Sugrįžę, sustiprinti 
sietuvos oru, prisidėkime ii 

mes prie to darbo, kad sutik-
laini kitus Naujus Metus ga- Grinkevičius rašo, kad iš esa- 
ctume drąsiai pasakyti: LAI mųjų Amerikoje Lietuvių spe- 

GVVUOJA LAISVA IR NE- cijalistų Susisiekimo Ministe- 
^RIGULMINGA LIETUVA. į rijai butų pageidaujami tokie

J. Vaitiekaitis,
Liet. Resp. Įgaliotinis Sibiro 

kraštui.

DELEI SUTEIKIMO DARBO 
GRĮŽTANTIEMS LIE

TUVON.

ant aparatų “Morze” ir 
“Itoughes’a” (Juzo). Jiems 
gali bati skiriama algos nuo 
700 iki 1300 auks. mėli.

Savivaldybių, Darbo ir So- 
cijalės Apsaugos Departamen
tui yra reikalinga 20 apskri
ties teknikai ir G inžinieriai, 
iš kurių pusę vietų galėtų už
imti grįžtantieji iš Amerikos 
Lietuviai. Mėnesinis atlygini
mas 1400-1600 auksinų. Taipo
gi reikalingas ir medicinos 
personalas.

Žemės Ūkio Departamentui 
yra reikalingi agronomai, pa
baigę vidurines ir augštesnes 
mokyklas. Alga mėnesiui nuo 
900 iki .1200 auksinų.

Tokios tat žinios delei užuo- 
darbio kvalifikuotiems darbi
ninkams. Jeigu atsirastų no
rinčių apimti panašias vietas, 
Lietuvos Atstovybė suteiks 
reikalaujamų informacijų.

J. Vileišis,
Liet. Atstovas Amerikoje.

žmones:
1) Inžinieriai diplomuoti, iš

ėję augštųjį mokslų dąrbams: 
statymo namų, tiltų, plentų ir 
vandens kelių srityse, taip-gi 
blakiavimo ir elektros signa
lizacijos. Jiems gali būt ski
riama alga nuo 1200 auks. iki

Daugelis Amerikos Lietuvių 1^00 auks. mėn.
nivo atsikreipę prie manęs. I 2) Teknikai su užbaigtu vi- 
uašydaini suteikti jiems ži- dūriniu mokslu tokiems pat 
nių, ar tikrai jie gaus atatin-j darbams. Alga iki 1100 auks. 
<anio darbo ir užsiėmimo su- 3) Braižyklos užveizdėtojai 
grįžę iš Amerikos Lietuvon.
\ai-kurie yra net prašę nuro- 
yti, kokių vietų gali užimti

ir kokių algų gauti. Šiuo klau-

ir braižytojai tokiems pat dar
bams. Jiems alga nuo 900 iki 
1100 auks.

4) Mekanikai ir prievaizdos
simu man teko keletu kartu gerai kvalifikuoti telegrafo- 
rašyti ir laišku, iš Birželio 7 telefono tinklų tiesime ir uo
lienos, prašyti, idant įvairios laikyme. Jiems gali būt moka- 
valdžios įstaigos suteiktų ži-'ma nuo 800 iki 1300 auks. 
ntų, kokių joms darbininkų mėn.
reikia ir kokia gali būti to- Taip pat reikalinga pasto- 
kienis darbininkams alga, o telegrafo valdininkai gerai ži
bo to ir pasiūlyta keletas
l- =

nų pašto operacijas ir darbų

KOOPERATYVIĄ ORGANI
ZACIJĄ PLĖTOJIMAS 

IŠ LIETUVOJE.

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus)

Kaunas, Lietuva, šioje šaly
je laikinai randasi beveik ke
turi šimtai kooperatyvių or
ganizacijų, sulyginant su tri
mis šimtais organizacijų,kurios 
buvo pirm karo. Priežastis to 
kooperatyvių organiz. plėtoji
mosi yra, kad daug ir įvairių 
keblumų randasi privačiams 
krautuvininkams. Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus darbinin
kai, kurie užsiima išdalinimu 
pagelbos pavargėliams Kauno 
apielinkėje, daug teiraujasi ir 
interesuojasi šiuo ikooperaty- 
vių organizacijų darbšjumu. 
Vedėjai ir darbininkai tų or
ganizacijų visada, ir kur tik 
galima, pagelbsti Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus darbinin
kams susinėsimo ir išdalinimo 
dalykuose.

Kaune, Šauliuose, Panevėžy
je, Vilkaviškyje ir Kėdainiuo
se randasi organizacijų san
krovos, visos 'beveik priklau
sančios Lietuvių Kooperatyvei 
Sąjungai, kuri užsiima dalykų 
pirkimu ir birža, ir paskui iš
skirsto įvairioms organizaci
joms pagal užsakymų. Iš pa
duoto surašo ši Lietuvių Ko
operatyve Sąjunga 1919 me
tais tūloms organizacijoms su
taupė 44,<WX),000 auksinų, ir 
pirmiems trims mėnesiams šių 
metų net 11,000,000 auksinų.
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Procentas bus Mokamas nuo Sausio Intus
iNimiNmmMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiitmiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiii

Mes mokėsime procentą nuo Sausio 1-mos dienos. Kurie Pasidės savo pini
gus, iki Sausio 25-tos dienos i

Pirmutinę Didžiausią Liet. Valstijinę Banką

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd St. ir Leavitt I

iiiiiiiiiniiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiniiiii |

Kapitalas ir Perviršis i

$245,000.00 |
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiih.iiiiiiiiiiiirjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |

i Turtas Siekia Du Milijonu Dolierių |
s —■ =

= Kviečiame Draugijos, Administracijos ir Pavienis Ypatus, Padėti Jūsų Pinigus ant = 
S Procento savami banki Cliicugos miestas ir Cook Pavietas laiko pinigus-šiuomi banki =
5 dėl to kad galima, atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo. =
= s
f Bankos Valandos: Kas dieną nuo 9 vai ryto iki 4 vai. po pietų. Uta.minkfl.is ir Buba- | 
= tom iki 8:30 vai. vakare. » =
■_____ - S
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim.uiiiiiiiiiiiimi umiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Net 120,000 Lietuvių priguli 
prie šių organizacijų. Organi
zacijos yra dvejopos: perkan
čios ir pristatančios medžiagų. 
Randasi atsitikimų, kur per
kant medžiagų nuo narių ne 
tik kad jiems geresnę kainų 
dumia, bet ir iš to taip-gi lie
ka nauda, kurių Sąjunga dali
na organizacijoms. Visokios 
rųšies medžiaga yra biržoje: 
drabužių, odos, maišto, ra
kandų, ir žemės dirbimui į- 
rankių. Šerai šių organizacijų 
parsiduoda po 50 auksinų.

Kaune yra apie 200 skyrių 
k oope r at y vi ų o r ga n i za c i j ų.
Šioji organizacija per penkis 
mėnesius uždirbus iki 8,000,000 
auksinų. Šiauliuose yra antras 
žymūnui, toliau seka VilkaviŠ 
kio ir Kėdainių.

y Receptai —
H nuo Reumatizmu iš Lietuvos irir Vokietijos šita gyduole 

labai pasekmingai prašalina reumatizmą ir visokius 
skausmus kimo dalise. Šita gyduole yra išmėginta gar
singiausių Dūkiam Europoj palengvinimas užtikrintas. 
Kaina 75 centai. Tie kurie gyvenate toliau nuo musų 
Aptiekos galite vaistus gauti per pušta piningus galima 
si misti 2 centu štempoinis.

SOUTHPORT PHARMACY 
1346 Irving Park Blvd.

Z. L. I.likau kas Telefonas laike Vlew 079

' CONRAD |
LIETUVIS FOTOGRAFAS Į

3130 S. Halsted St., Ghicago, III. 5

PLATINKITE “DRAUGĄ.” =

Kurie gaunate paveikslus 18 Lietuvos 
neatldellodaml pnsiditrykfte daugiam arba 
didelius. Mes perimame senu* padarome 
didelius. Sudedam ant vieno 18 kelių skir
tingų.

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselljose, grupes, 
pavienius Ir tt. Darba atitekame lcuoge- 
rinusla. Phone Drover

3

TEATRAS IR BALIUS
“PINIGĄ NĖRA” Vienveiksmė Komedija 

RENGIA DRAUGYSTĖ ftV. JONO EVANGELISTO

Nedelioj, Sausio-Jan. 16, 1921 m.
Dievo Apveizdos Parap. Svet. Union Avenue ir 18tos Gatvių
Durys atsidarys 6 vai. vakaro. Programas prasidės 6:30 vai. vakare

Dalies pelno šio vakaro skiriama našlaičių naudai. Visi kas tik gyvas ant šio pui
kaus pasilinksminimo vakaro, kuriame pamatysite labai juokinga komedija. Po persta
tymo šokiai iki vėlai prie geriausios muzikos kurių išpildys astunuolikiečių Benas.

Įžanga 35 ir 50c. Ypatai. Kviečia visus KOMITETAS.
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13tas Metinis Maskaradinis Balius! |
Skiria $200.00 Dovanų
----------------Rengiamas ....  —

DRAUGYSTĖ PALAIMINTAS LIETUVOS

SUBATOS VAKARE, VASARIO 5, 1921
1711 — 15 South Ashland Avė. 

Įžanga 50 centu Yp. su Drabužių padėjimų
PULASKO SVETAINĖJ 
Pradžia 7 vai. vakare

Dovanai- bus duotos tiems kurie bus prašmatniausių pasirėdę.
Kviečia Visus KOMITETAS.
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PRANEŠIMAS.
Siunčiame piningus Lie

tuvon, prisiuntimas užtik
rintas. t
Inšuruojame nuo ugnies, 

namus, rakandus ir auto
mobilius.
Parduodame namus, sko

liname piningus.

Evaldas & Pupauskas 
840 W. 33rd St.

Yards 2790

alti jos-A merikosLInija
Vietoj Ktt.-ijns — Amerikos Linija

TIESIAI HE l’E K SĖDIMI IS NEW YOIIKA I

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

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

Kreipkite* prie mošą agentu Justų nitrate arba
Ii. REM1T, General VVratcrn l’SMcngcr Agcnt 

120 N'ortli I.u Šalie St., Cltleago, Illinois.

M
DĮOŽIAUSIl Į lETUVlSO KRVJTUVE p,MCA6IIJt

OtICKS KONCRPT’N*: ’

NEMOKĖSI PINIGUS REREIKALO
Musų krautuvė—viena iž didžiausių Cbicagoje
Parduodame už žemiausią kainą kur kitur taip negaur 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau 
aios madoe. Užlaikom viflokinn laikrodžina, žiedua limbi
nius ir deimantinius; gran.afonuR lietuviškaia rekordąie ir 
koncertinių geriauflių, armonikų ruaiSkų ir pruailkų ildir- 
byačių. Balalaikų, gitarų ir mnuikų. kokių tik reikia Dir 
bame visokiu* ženklun draugystoma, taisome laikrodžiui ir 
muzikali&kuH initrumentua atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVI., OHIOAOO, ILL

Telefonai: DBOVEB 7809
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LIETUVIAI AMERIKOJE
DU BOIB, PA.

Paminėjimas penkių metų 
sukaktuvių.

Niiiosinet Naujų Metų diena, 
tai buvo viena iš prakilniausių 
Dubojuus Lietuvių tarpe.

šv. Juozapo vietinės lietu
vių parapijos choras, vadovau
jant vargonininkui J. V. Ko
vui, pasveikino gerb. kun. Ai. 
.J. Urbonų su toastu “.Jums il
gų metų” ir įteikė dovanų 
auksu atminčiai jo nenuilstan
čio darbavimosi toje parapi
joje per penkerius metus.

Dovanų sudėjo visi geros 
širdies parapijonys. Už tuos 
sudėtus braniluoliukus skyrė 
naujai išleistųjų katalikiška 
Enciklopedijų, kuria parsisių
sdins pats klebonas.

Tam pagerbimui taip-gi bu
vo surengtas didelis, gražus 
teatras “Dangiškoji Procesi
ja” arba atėjimas Mesijo 
ant Šios žemės. Scenoje daly
vavo virš 70 asmenų. Veikalų 
statė vietinės Šv. P. Marijos 
N. P. draugijos merginos Lier 
tnvaitės. Joms vadovavo pats 
veikalo autorius J. V. Kovas. 
Veikalas darė neišpasakomai 
didelį žiūrėtojams įspūdį, ypač 
kuomet buvo perstatomi būriai 
Kerubinų, Serafinų, Angelų 
ir Archangelų, kurie darė įvai
rius rinitus baletus ir adoraci
jas. Kudik. Jėzui ir girdėjos 
linksmi tonai giesmių. Dar 
pirm to perstatyta “Zakari- 
jaus istorija,” arba užgimi
mas šv. Jono Krikštytojo, ir 
“Pasveikinimas Šv. Marijos.“

Nesitikėta Dubojaus Lietu
vių tarpe tokį didelį ir taip 
puikų, pamokinantį teatrų to
kiu greitu laiku regėti.

Tokį teatrų surengti, tai rei
kia daug triūso ir vargo, o 
ypač su tokiais jaunučiais ak
toriais, o dar-gi nei nesukal
bančiais gerai lietuviškai. Bet 
žmogaus pasirįžimas viską pa
daro, tik reikia gerų norų.

Ačiū Dievui, Dubojaus Lie
tuviai dabar kilti* kįln, kaip 
pavasario žolė.

Visa jų didžiausia laimė, 
kad turi prakilnų klebonų 
gerb. kun. M. J. Urbonų, kuris 
moka juos vesti doros keliu į 
laimingų būvį. Tad yra šven
tas susiklausymas parapijos 
reikaluose ir meilė Viešpaties 
Dievo kiekvieno širdyje. O kas 
pildo ta> tiesas,tai kitos tobuly 
iiės ir pačios prie žmonių pri
eina.

Daug jau prigelbėjo čion ii 
vargonininkas Kovas, užėmęs 
tų vietų, ypač su jaunimu jis 
turi didelius užsiėmimus. Su
augesnių jaunimo, kuris jau 
peršokęs 16—21) metų, yra 
daug sauvalio. Jie nukrypę 
maždaug nuo savo tėvynainių, 
ir didžiuma jų pasekę svetimų 
skonį, nuo kurio negalimu su
laikyti.

Dubojietis.

CICERO, ILL

išlaidų $1,509.80.
Abelna sutrauka šitaip stovi:

L. R. Kryž. Centrui!, nuo 
Spalio 24 d. pasiųsta $1,345.79.

Šauliams $125.00.
Iki laipkr. 25 d. Liet. gyn. 

reikalams per T. Fondų pa
siųsta $596.22.

Nuo Lapkr. 25 d. įneigos pa
siųsta $1,409.80.

Dar laukiama pažadėtas 
$100.00.

Nuo Spalio 24 d. ikį Gruod. 
pabaigai CicerieČiai tėvynei 
paaukojo: Liet. R. Kryži $1,- 
345.79, L. Šauliams $125.00, 
Tautos Fondan $2,106.02.

’ Viso $3,576.81.
J. Šliogeris.

Ir pus mus netrūksta nami
nių bravorėlių, kuriuose varo
ma taip vadinama “moonsbi- 
ne.” Daugiausia tuo pragaiš
tingu darbu užsiima moterys 
‘apšviestunės,” kad nei val

džios agentai nespėju visur jų 
užklupti. Nesenai suareštuota 
<eletas vyrų, vėlinu viena mo
teris. Tos vyrus pabėgo. Yra 
ir daugiau tokių. Gėda Lietu
viams, kurie užsiima tuo dar
ni. Patekę nelaimėn ne tik 
patys aprauda savo darbus, 
iet ir visiems Lietuviams da- 
o negarbę.
čia reikalingas Lietuvis fo

tografas (tik ne bolševikas). 
Turime vienų lietuvišku mozu- 

ų, bet mažai žiuri savo uma- 
to, o kit kuo užsima. Reikalin- 
gas čia ir geras barzdaskutis.

Vyras.

SHEBOYOAN, WIS. DETR0IT. MICH.

Pataisymas klaidų.

ko-
III.

Sauso 6 d. L. Vyčių 51 kp. 
laikė metinį susirinkimų, kuris 
buvo skaitlingas. Nauja val
dyba užėmė vietas, kurion iš
rinkta V. J. Rėklaitis, pirm., 
P. Baltuška, vice-pirm., K. 
Anelukė, prot. rast., A. Pocevi- 
cukė, fin. rast., J. Daugirda 
ižd., M. Kavalauskus ir M. Ci- 
zauskuitė, iždo glob., J. Aus- 
travičius k?orespond. Valdybų 
sudaro darbštus asmenys, to
dėl šiuosmet tikimės daug dar
bo nuveikti. Tame susirinkime 
kuopon įsirašė: A. Stauskas, J. 
Kalvaitis, J. Radzevičius ir 
J. Diskavičius. Paskui svars
tyta bėganti reikalai. Rcz. J. 
Austravičifcs pranešė, kad ar
tistai jau prisiruošę prie va
karo, kuris bus Sausio 23 d. 
Vaidins “Vyro ieškojimas.” 
Paskui kalbėta apie tolesnį vei 
kimų. Mus kp. gerai gyvuoja, 
turi gerus vadus, kurių pirmo
je vietoje stovi kleb. kun. V. 
Daunoras. Šitame susirinkime 
jis kalbėjo apie Vyčių organi
zacijų. ragindamas visus iš
vien veikti. Pabaigęs kalbėti 
klebonas perstatė svečių kl. 
A. Karuzinskų, kuris taip-gi 
kalbėjo apie nuveiktus vyčių 
darbus. Prisiminė ir apie Lie
tuvos padėjimų, ragindamas 
kuopų darbuotis jos ir Bažny
čios labui. Malonu butų, kad 
kl. A. Karuzinskas tankiau 
atlankytų kuopos susirinki 
mus. Uždarius susirinkimų 
žaista įvairus tautiniai žaidi
mai. Sekantis susirinkimas 
bus Vasario 7 d., 8 vai. vak.

V. J. Rėklaitis, 
Kp. pirmininką?

Sausio 9 d. Lietuvių P. K. 
druugija laikė Susirinkimų. Pir 
miau, visatinaiu susirinkime, 
mvo nutarta, kad dr-ja pirktų 

L. Paskolos bonų už $50.00. 
\aip sužinojo bolševikai, kad 
dr-ja nutarė pirkti L. L. P. 
amų, taip visi ligi vieno susi
tarę atėjo tan snsirinkiman ir 
inešė, kad bono dr-ja nepirktų. 
Pirmininkas; matėsi, ir-gi sto
vėjo jų pusėj.

“Kas norit, kad dr-ja ne
pirktų bono, pakelkit rankus,” 
ako pirmininkas. Pakėlė visi 
polševikai, kurių buvo 10.

“Kas tam priešas”? Pakėlė 
j asmenys. Tada pirmininkas 
Atsisuko į raštininkų ir liepė 
išbraukti visatine susirinkimo 
nutarimų. .

“Jus negalit panaikinti vi- 
satino susirinkimo nutarimų, 
kurį užgyrė apie 80 narių,” 
sakė tie. kurie balsavo už pir
kimų bono. Konstitucija ir-gi 
neleidžia to daryti,” bet nieko 
negelbėjo.

Klubiečiai, susipraskit. Ar
gi duositės bolševikams save 
už nosių vedžioti* Ar leisim, 
kad jie ir prakalbas tokias 
rengtų. Juk prakalbos daugiau 
atseis kai $50.00. Juk musų

iubas yra ne radikališkas.
Genys.

(Prlalųata II Am. Raud. Kryžiau*)

Jau net ir juodylos jiega y- 
ra kooptuojama sveikatos už
laikymo delei ir pasirodo, kad 
nemažiau yra neveikus už 
vaistus, o limpančių ligų atsi
tikimuose kur kas daugiau 
atsiekus negu vaistai. Tat ko
lei nepriskaityti juodylos 
vaistų eilėsna?

Nors juodytu nevartojamu 
vaistų vietoj, bet jos jiega vi
sose ligose galima tikėtis pa
gelbės. Nevisi vaistai visuose 
atsitikimuose gelbsti, bet juo 
dyla vartojama abelnai ne 
ligas gydyti, bet pranešti ir 
apsaugoti visuomenę, kaip nuo 
jų apsisaugoti ir kokiu budu 
jas naikinti. Juodvla daugiau 
šia prisidėjo prie išplatinimo 
sanitariškunio, imtynių ir 
nuobėgų reikaluose; prirodė 
pasauliui, kad musės ir uodai 
labiausia platina limpančias ir 
įvairius ligas, benešiodami tų 
ligų perus.

Atmename dar tuos laikus, 
kada redaktoriai visai nenorė
jo ir neapsiėmė talpinti savo 
laikraščių skiltyse jokių apra
šymų apie sveikatų, ligas ir 
t. t., manydami, kad tai ne ži
nios ir kaipo ne žinios nebus 
įdomios visuomenei ir skaity
tojams.

Bet laikai atsimainė ir pa
tys redaktoriai šiandien jau y- 
ra įt i krinti, kad raštai 
apie ligas, sveikatų, 
sanitariškiunų ir visi daly
kai, kurie liečia ir apeina pa
čius skaitytojus,-labiausia jų 
pageidaujami.

EXTRA!
Extia Demonstracija Parodymas 

Naudingiausio Automatiško išradimo 
Utarninke 18 d. Sausio (Jan. i 1921 
ui. p. ElijoSiaus svetainėje 4600 S. 
VVood 8t_Pradlla 7:80 vai. vak. 
Gerbiamieji:—-

Malonėkite atsilankyti visi kas tik 
žingeidaujute naujais išradimais. De
monstracija (paroda) bus labai žin
geidi. Bus geri kalbėtojai.

Įžangų visiems dykai. Kolektos ne 
bus. kviečia Komitetas.

WAUKEGAN. ILL.

Musų kolonijoj laisvamaniai 
(L. M. P. S. 47 ir L. D. L. IX 
140 kuopos) surengė prakallias

SO. CHICAOO, ILL.

Didelį hazurų ir balių, ku
rio pelnas eis Lietuvos gyni
mui nuo priešų penkios drau
gijos rengia sekmadieny, Sau
sio 16 d., F. Svėreckio svet., 
<8756 Nouston avė., S. Cliica- 
go, 1IL

Bažmas prasidės 5 vai. po 
pietų. Kviečiame visus Lietu
vius atsilankyti į šį bažmų, 
nes tuo paremsi te Lietuvos 
kovų už nepriklausomybę.

Musų priedermė stoti Lietu- 
teikiunt

REIKALAI
REIKALINGAS tuojaus at 

sukantis Vargoninkas. Alga 
$75.00 Ir incigos. Atsišaukti 
ĮlttS

Kun. E. V. Griki.’.
396 Ohurch Street.

New Britain, Conru

ItelknlingiiH vargonininkas, galįs 
vesti chorų. Alga gera. Kreipklties 
prie:

IlKV. J. KA8AKAITIM 
1006 Clirronl Avė. IK«li<-st«r, N. Y.

Mokinis ant vargoniniko, paieško 
vietos prie l.icl. Katalikiškos para
pijos galiu vesti choru. Jeigu kuriam 
Iš gerbiamu klebonu bučiau reikalin
gas meldžiu atsišaukti sekančiu ant
rašu:

R. U.
4326 So. Honore Str. Chicagk.

Liuosybės svetainėje. Kalbėjo '<>s ‘‘dona,
i i t i .• v k- vi medžiaginę paramų,nekoks Jukelis is Nevv įorko. 1 *

Tiktai Penkios Dienos
Beliko gauti DYKAI NUOŠIMTI nuo 1-mo Sausio. Jeigu padėsi piningus į šią 

seną stiprių, Valstybine Banką dabar, gausi DYKAI NUOŠIMTI nuo 1-mo Sausio.

PASISKUBINKITE TIKTAI 5 DIENOS 

Kad ir ne vieno žodžio nemoki angliškai tų vistiek jausiesi kaip namie. Atėjus į

PEOPLES ST8GK
YARDS
STATE BANK

Ant kampo 47th ir Ashland Avė.

Užtat kad ėionais kalbame Lietuviškai.
ITavo piningai apsaugoti nes po gaišti jos Valdžios Priežiūra. Piningus iš šios 

Bankos galite gauti ant kiekvieno pareikalavimo, be jokio laukimo.

AR GALI BŪTI GERESNE BANKA?

Bankas 
ant kampo 

47tos ir Ashland Avė. 
Chicago

/ZSS
i
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PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Perkelia ofisų J People Teatrą 

1616 W. 47th SL Tcl. Boul. 1M 
Valandos: 1 Iki S po pietų. < Iki 8 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryta. 
Res. 3014 W. 4Srd Street.

Nuo ryto iki plat.
Tel. McKlnley 1M

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ufls4 po nnm.

4729 So. Ashland Avenue 
SpedJaUstas

DŽIOVŲ. MOTERŲ fr VYRŲ LIGŲ

Valandos nuo 16 iki 12 liryto; nuo 
2 Iki 6 po pietų: nuo 7 Iki 2:26 
vakare. Nedėllomla 16 iki 1.

Telefonas Dreacl 2S60

«įi—

1

Taupykite Piningus; , į
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MASINAS ir tt. pas

P. KVORKA & SONS
1549-51-53 W. Chicago, Avo. 

arti Ashland Avė.
Cash ar ant Išmokesščlu.

SlMPLEt UNIVEfiSAl

u Monrae 2fi00 9
tuve atdara Šaradomis Ir S 
imis iki 6 vai. vakara Kitais I 
i iki 10 vakara. B

Telefonas Monroe l&OO
Krautuve 

Petnyėlomls 
vakarais

Tel. Canal 222

DR. E. Z. ZIPPERMAN
LIETI VISRAH OENTISTAS 

1401 So. Haistcd Street
Vai.: I’anedėlj, Vtarn. ir Ketverge 
9:30 iki 8:30 vak.
Seredoj Ir Subatoj 9:30 iki 6 vak. 
l’et. ir Nedėlloj nuo 9:30 Iki 1-iiiai

Mes geriausių taisome dantis 
už prielnaiiiluusia kaina.

“Diuugo” 4 numeryje 
respondeneijoj iš Cicero, 
ne'vienoje vietoje įvyko klai
dų. Tni ut'itiko di'lei stokos 
laiko muk rašė i o su t taikymui.
Totlel čia. nors sutrumpinęs, 
panaujinu atskaitų.

Inėjiiuni Lapkr. 25 d., 1920 
iii.. Bažnyčioje ir svetainėje 
Liet. gynimui aukos sykiu su 
pasižadėjusiais $1.422.80.

Išlaidų buvo $13.01).
Atliko $1,409.80.
Pažadi •tu $100.00.
lapkr. 25 d., 1920 iii., viso į leido svetainę, 

iir'įiiiuj Hm o, m kaitant $L'

Nors plakatui buvo dalinami 
ant gatvių neinant žmonėms iš 
bažnyčios, vienok į prakalbus 
atsilankė visai mažai. Tas ro
do, kad \Yaukeguno Lietuviui 
jau moka atskirti grūdas nuo 
pelų. Visų laikų kalbėtojas 
pašventė koliojiuiui ir pludi 
Kini kunigų. Niekino Lietuvos 
valdžių ir piršo sovietus. Ant 
galo išjuokė L. L. P. bonus ii 
sakė, kad kurie esate pirkę, lai 
pinigų negausite, kaip bus so 
vietų valdžia. .Liepė visiems 
statyti krutinės taip kaip jis 
stalus (kad butų areštuoti) 
nes pasisakė jau aštuonis kai 
lūs buvęs kalėjime ir dabar 
tik kų paleistas iš Pittsburgho 
belangės. Tokia jo kalba pasi
piktino net patys Inilševikai, 
lies dauguma nelaukę gulo np-

Kviečia bendras dr-jų kom.

I’alcškao ramios dėl grocerlo, ge
boj Lietuvių apgyvento] vietoj. At
sišaukite

DRAUGAS Pini,. CO.
(J. H.) 2321 S. Oaklcy Avė

Dr. I. E. MAKARAS
Llctavya Gydytojas Ir CMJrorgas 
Ofisas 10900 So. Mlchlgan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryto; 2 Iki 4 po 

plat, 6:10 Iki 0:20 vakaro. 
RasldanclJa: 10SI2 Porry Ava^ 

Tai. Pullman 242
gy

CICERO. ILL.

Liet. II. Kryž. Reni. ii 
Fondo susirinkimus bus 
Kaunio 16 d., Šv. Ant. parup. svet.. 
tuojau po mišparų (4 valandų). 
Suairinkitnaa avarlaia, todėl pra
šome narių Lkaitlingai atailunkyti. 
Ncpriiruliiitifji prašomi atsilanky
ti ir įstoti j eiles Lietuvos gelbė
toji/. Per praeitus melus gražiai 
Lietuvai pasitarnavom. Nenuleis 
kini rankų ir Siuosun l. Taip-gi ši- 
Innie susirinkime reikės išrinkti ir 
naujų valdybų.

T, F. ir h. If h. rtm. tiihl.

T1MYKITE

T. Varuegel.

Tautos
sekm..

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda minkštų Kerimų biznis, 

pirmos klasott, vienatine vietų tarno 
bloke. Prlelustls purduvlmo, navinin
kus turi kitu bizni. AtšlAiiuktto.

721 W. 31 si Street

Tel. Itandolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vMurasicstyJ 
AMOOCIATIOM BLDO.

10 So. I-a Šalie St.
Valandos: 9 ryto Iki B po plotų, 

l’anedėllsls iki 8 vakar*. 
Nedėllomla ofisas uždarytas.

DR. S. BIEŽIS.
LIETUVIS GYDYTOJA* 

LR ODIRCRGAM 
2201 Wart 22nd Street 

Tai. Canal 8212 
Rm. 2114 IT. 42bĄ Street

Tel. MeKInley 4981

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

IG. TY1KEVIČIĄ
314 E. Kenaington Avė.

S. D. LACHAWICZ
LIETI VYS UKABORIt H

I'.i hu nu uju luldotuvėso koplglauslu. 
Reikale meldžiu atsišaukti, u mano 
durim busite užganėdinti.
2311 W. 23nl PIm-c Chlcugo. III. 

Tii. t uiml 2199

Dr. A. L. Yuška
1900 8. Balatod Str*

Tel GmmI »tf«
Vatondoa: JI ryto Iki 9 vakare 

Gyvenlms"
2011 «. OOrd H*v 

Tel Proapect 24*a

EXTRA! Palikta musų aakroToj. EXTRAI
štili kur stebėtina proga nusipirkti a u gi to.m pu

šies (iVA ItANTCOTA VK’TROLA vertės iki t’SO.OO 
tik už $35.00. priedų Veltui 12 rekordų. 300 adatų Ir 
DEIMANTO ADATĄ, šios NADIOS PUIKIOS 
VICTKOLOS palikta musų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutljo. Kiek
vienu MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS 
GVAltANCUOS. Kum tat pirkti Iš antrų rankų 
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIA, NAUJA GVA- 
ItANTI iiTA VK’TROLA vertės Iki $250.00, tik už 
$35.00 nu rekordais ir adatoms VELTUI iš musų 
SANKROVOS.

Pilnai užtikrinaihe tninl.stu, kad nėra kitos krau
tuvės nei sankrovos lygios musų sankrovai palygl-
I - I ’S ip •. iii

z.inome. kad apsimokės tomistai atvažiuo
ti. nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime kele
tu nugftlos rųšics TIKROS ODOS IR VELOURO 
SEKLYČIOMS SETU, kuriuos purduoaime už pir
mų pasiūlymų. Mums reikia vietos.

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI miesto Ir 
priemiesi luose. Taipgi išsiunčiame C. O. 1). LIBER
TY 11OND.SAI PRIIMAMI,

Atdara kas dienų iki 9 vai. vak. Nedėldlcntals nuo 10 ryto iki t p. p.

NATIONAL STORAGE C0.
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambarls

2023 So. Ashland Ate., Kampus 21-o Gatvės.

Sankrovos 
Kaina tik

ĮiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiai
Pilone Boulevard 401

Ashland Jewelry Music Store
Spccijales Colunibia E 2 Grafa- 

nola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 
Grafonola su 12 rekordų $56.50. 
Cash ar ant iftniokesčio. Naujausi lietn- 
viški rekordai.
Dhlellame pasirinkime auksi

niai laikrodžiai, delmonlal, žie
dai Ir kiti auksinai dalykai.

4537 So. Ashland Avenue 
Chicago, UI.
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DRAUGAS Šeštadienis, Šonais 15, 1921

ftft ąDOMASIR JIEVA99 NEDELIOJ, SAUSIO 16, 1921 m.
ŠV, JURGIO PAR. SVETAINĖJ, Pradžia 7:30 vai vakare

' >. Operete dviejose aktuose M. Petrausko, i?

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

Rengia Lietuvos Vyčių 16ta Kuopa

Adomas. K. Sa'bonis 
Tieva Jo pati, L. Sabonienė,
Grafas. A. Sadauskas,

Operete “Adonia>

J

Tarnai. J. Ramanauskas. K. Kudirka. •
Solistai M. Janušauskienė, J. Ramanauskas.

Orkestrą J. Jakaičio Akomp. A. Petkiutė. Siuflerii. M. L. Gurinskaitė

ir dievą" yra labai graži su gražiomis dainomis ir tam pritaikinta orkes
trą. Viršmiijėtą operete vaidins 'atdž> mėjusios ypatus, t^is surengtus vakaras bus vienas iš gra- 
'.iausiu- ir visiems patinkamas iš visą atžvilgiu Pelnas skiriamas parap. naudai.

Kviečia RENGĖJAI.

CHICAGOJE? IŠ BRIDGEPORTO. ,V

T0WN OF LAKE

8ekmadieni,j<\ 9 Sausio, prieš 
pirmąsias Mišias šv. Kryžiaus! 
pat apijuje kun. Mikšys pasa
kė trumpą paaiškinimą, kad 
pradedąs rinkti , aukas Sese
rims vienuolėms. Žmonių bu
vo nedaug, bot jie noriai au
kojo. Paskui 9-tą valandą Mi
šias laikė pats kun. Mikšys, 
ir atsisveikino su mokyklos 
vaikais. .Jie bu^o labai 
dinti. Per Sumą kun

Sausio 1 <1. šv. Mykolo para
pijos Svetainėje buvo liepa 
prastos prakalbos. Kalbėjo 
kun. J. J. .Jakaitis,ką tik su
grįžęs iš Lietuvos. Jis plačiai 
papasakojo dabartinį Lietuvos

su.įu- padėjimą, koks yra knruome- 
Mikšvs i„>s j,, gyventojų lipas. Sakė, 

atsisveikino su parapijiečiais |<;i«l Lietuvos įmonės visas sa- 
kaipo klebono asistentas ir vo jiegas, gyvybę ir turtą de- 
pasakė puikų pamokslą apie da, kad tik akinus Lietuvą 
"Vienuolynus. Po pamokslui jis nuo priešų. \ Sakė, kad ir A 
ir kun. Pakalnis rinko aukas merikoje gyvenančių Lietuvių 
seserims. Stambių ir smulkiu priedermė yru eiti jiems pa
auki} susirinko 838 dolieriai ge.lbon perkant bonus ir auko- 
35 centai. Pasirodė, kad Šv. jaut ginklams. Tam tikslui Int- 
Krvžiaus parapija supranta vo renkamos aukos ir surinkta 
mokslo naudą ir mokytojų rei- $357.40. Bonų prakalbose par- 
kalingumą, kad išmano, kaip duota už $200. Sykiu nortlisi- 
gražus ir geras yra seserų pa- diečiai Lietuvai pagelbos davė 
sišventimas. Tikini^, kad ir $557.40.

seksis taip

km

Aukojo:
M. Arlauskaitė $52.00. 
l’o $50.00': M. Stankevičius,

P. Taiiioševičius, M. Kregždie-

I Praeitą sekmadienį, Sausio 
9 d. Šv. Aloizo Jaunikaičių 
draugija, šv. Jurgio skyrius 
firieši m-t iltį susirinkimą laikė 
šv. Jurgio parap. svel. sava 
me kambaryje. Tame susiriti 
kime išrinkta nauja šiems me- 
tnrtis valdyba iš sekančių na
rių: F. Rašinskirs pirm., M. 
Lazutka—yiee-pirnK, B. Nau
sėdas—prot. rast., G. Smolen
skas—i in. rast., 15. Lazutka • 
ižd., A. Garuekas, F. Kareiva 
ir J. Lenkartas—iždo globėjai, 
S. Jonaitis ir S. Lorencas— 
maršalkos.

Vakarų, šokių ir kitokių pra
mogų rengimo komisija: P. 
Lorencas, M. Lazutka, A. Ka
reiva-, F. Hašinskas. x

K. Lo,‘e,,ca*—pasilinksmini 
mo kambario užvaizdą.

Naujų skyrių tvėrimo komi
sija: A. Garuekas, S. J. Pet
kus ir M. Lazutka.

Rytoj, t. y. šeštadienio va
kare, Sausio 15 d., Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje Aloizie 
čiai rengia pasilinksminimo 
vakarą (šokius), kurio pelnas 
skiriamas tos parapijos nau
dai. F-

IŠ T0WN OF LAKE.

3
IŠ BRIGHT0N PARKO.

Tautos Fondo ir Lietuvos R. K. 
Retu. 60 skyrių labai svarbus su
sirinkimas bus sekm.. Sausio 16 
d., š. ia„ parapijinėj svetainėje. 
2 vai. po pietų. Visi nariai ir narės 
kviečiami atsilankyti, nes turimi' 
aptarti daug svarbių reikalų.Kvie
čiami taip gi ir nauji nariai įsi
rašyti, kuriems rupi Lietuvos rei
kalai ir savųjų šelpimas. Nes tik 
Tautos Fondas tą darbą tinkamiau 
šia atlieka. x

Nkyrio valdyba.

Draugija Šv. Antanu iš l’advos 
metinį susirinkimą laikys sekma
dienyje. Sausio 16 d.. 1 vai. po 
pietų. Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje, So. l’iiion Avė. ir 1S 
gatvės. Chieago, III.

Visi nariai būtinai' atsilankykit. 
nes yra apkalbėjimui svarbių rei
kalų.

IŠ BRIDGEPORTO.

Prakalbos. Koncertas ir Balius i
RENGIA KETVIRTO WARDO LIET. P. ir P. KUUBAS S
(Fourtli Ward Lithuanian Political and Benevolent Club) g

NEDELIOJ, SAUSIO-JANUARY, 16 d., 1921m. ]

MILDOS ABIEJOSE SVET. 3142 SOUTH HALSTED STREET

Pradžia 5 vai, vakare _ Tikietas 50 centų

Progranie dalyvauja 4-to Vardo abu aldermonu, J. A. Rieliert, T. Hogan, Dr. A. 3 
J. Karalius, 4-to Vardo komitetas Finucnne, Pirjjiyn Mišrus Choras, iš North Sides po J 
vad. gerb. S. Diliaus, p-lės pijanistės ir vokalistės: 11. Bijanskaitė, P. Andriuliutė, A. 3 
Mosenute, F. Vaišviliutė, Al. ir Aug. Kundročiutės, M. Maskaliuniutė, šauni orkestrą ir | 
Kliubo prezidentas M. M. Juodis. Gerbiamieji Lietuviai, kaip jauni, tni|b ir seni; visus B 
nuoširdžiai kviečiame atsilankyti viršminėtan vakaran. ' !

“ Su pagarba, KLIUBO KOMITETAS. J
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Didelis
Maskinis BALIUS-----------/ z X

L. R. K. Federacijos 15 skyrius
laikys metinį susirinkimą Sausio 
16 d., 2 vai. po pietų, Šv. Jurgio 
mokyklos kambary, ant 3-čių luini. 
Visi ilr-jn atstovai, kurie esat iš
rinkti i vietinį Federacijos sk.. 
kviečiami atsilankyti.

Feder. 1~ xk. Valdyba.

Renginį na.-

Draugystes Sv. Petronėlės
SUBATOJ, SAUSIO 22, 1921

Mildos Svetainėje, prie 32ros ir So. Halsted St.

Šv. Kryžiaus parapijos Ą- 
lumnų 1 kuopa energingai ruo
šiasi prie vieno iš gražiausių 
veikalų “Lietuvaitės." Jis 
pamokina kaip reikia mylėti 
savo. tautą, lietuvystę.

Aitrumai mokyklose bei kur
suose yra pralavinti lošime, 
liet. kad geriau publikų pa
likinus, geriau užsirekordn- 

\ is( jie už režisierių pakvietė 
gi ai žinomų talentingų artis
tę, atvykusių iš Lietuyos, l’nę 
Babiekaitę. Ji deda daug pas
tangų, kad veikalas kogeriau-
sia išeitų.

Kas įlar/neturit bilieto, steng- 
kitės įsigyti, nes paskutinėse 
dienose gali pritrukti. Kviečia 
mi vietos ir apielinkės Liet. 
atsilankyti alumnų vakaran. 
Po programo bus šokiai, ku
riems gros gera orkestrą. Ne
pamirškite dienos ir vietos. 
Vakaras bus Sausio 16 d., 
Sebool Hali svet., prie Donore 
ir W. 48 gatvių. Pradžia 7 vai. 
inkare. Alumnė.

M. Žablokas ir

toliau rinkliava 
pat puikiai.

Dar turime pridėti, 
kun. Mikšys po karei Japonų 

Rusais buvo tėvynėje, kht-:ne-
mavo Debeikiuose ir ten pa ! ' ” $20-00:

statė naujų bažnyčią. Tikimės, Ig-J^b-eins.
kad ir Amerikos Lietuviams ’ 0

Kavaliauskas 
Šliaužąs.

I Po $5.00: kun. P. MešĮcans- 
jkas, J. Didžgalvis, J. fterdžin- 
i tias ir A. Kanišlitis.
| Po $2.00: K. Jesiavičiute,; 
'B. Kasparavičiūtė, M. K iše
itas, B. Tarnaitė, M. Karaekas, 
P. Vaškunas, J. Ančiukaitia. 
A. Gerdžimias, A. Marcinke- 

Chicagos miesto tarnauto vieiits, A. Sutkus, J. Berkelis. 
jai ir paprasti darbininkai šį-' j. Brazaitis $1.75. 
met reikalauja didesnių algų.! p0 $1.00: P. J. Maskolaitis, 
Tasai padidinimas per metus p. Paliulis, J. Žaldnra, P. 
iektų daugiau (i milijonų dol. Beliunas, M. Sutkus, A. Ba 

-------------------- Irevičius, J. Daugini A F. Ke-

b< IŠ BRIGHT0N PARKO.

Jis pasidarbuos lygiai nau- 
idingai, panaikindamas skolą 
ant naujai pastatyto lietuvai • ; 
Čių vienuolyno.

MIESTO DARBININKAI 
' REIKALAUJA DIDESNIŲ 

ALGŲ.

PRANEŠIMAS.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų susirinkimas bus ne
dėlioj, Sausio 16, 1921. šv. Ka 
'zimiero Vienuolyne, 2 vai. po 
pietų. Visi skyriai malonėkite 
jfrisiųsti savo delegates.

Valdyba.

BIZNIERIAI GARSINKITE?

“DRAUGE.” ,
‘—------ ——---------

. Valaitė, B. 
Majarskis, .J.

lečiutė, J. Augaitis, M. Dras- 
tauskienė, K. Mareenauskas, 
M. Jeaiavičia, A. Rugienis, M. 
Daugirda, J. Naujokas, K. Lu- 
košaitis, M. Branzienė, P. Git- 
džiunienė, A. Čebamiuskaz, M. 
B irgi Ii enč, A. Augaitis, O. K e 
zeliavičienė, O. Stainienė, F. 
Valaitienė, V. Narbutas, J. 
Valaitis, J. Petraitis, P. T/«- 
enitienė, P. Dirglias, J. Va- 
lašinas. A. Bacevičia,

T. F. sk. pirm.
- 1 ~

' DIDELIS METINIS ,
Lietuvos Vyčių 24-tos Kp.

ŠOKIS
Ned. 16 d. Sausio 1921, 7:30 vakare i

M. MFLDA2I0 SVETAINĖJE,
2242 W. 23rd Place

Šis vakaras Ims vienas iš svaigiausių, nes jame da
lyvaus yisos Cliieagos Vyčių jaunimas. Puiki proga, 
dorai pasilinksminti.

IŠ BRIGHT0N PARKO.

*p&■I I I
| I III!■

Svarbus pranešimas visoms 
Nek. Prus. Šv. Panos Marijos 
dr-jos narėms.

Priešinei i niam susirinkime 
atstovas iš Labd. Sųj. 8 kp. 
J. Macijauskas užkvietė musų 
draugiją prisidėti prie baza- 
ro, 'kuris prasidės Sausio 15 
d. Apsvarsčiusi tų dr-ja sutiko 
pasidarbuoti. Todėl praneša- 

jog tame bazare N. P. Š.
P. M. dr-ja turęs savo būdą. 
Todėl visos narės prašomos 
paaukoti daigtų ir sunešti 

I juos. dr-jos budon arba įduoti 
g knndtetui, kuriu ineina p-nia 
| M. Poškienė, 4433 S. Camp- 
R bell Avė., A. Vnrakojienė, 
j 2852 W. 39 St..'M. Bludžienė, 

4540 S. Cnlifornia Avė. ir V. 
Siviekienė, 2831 W. 40 PI.

M. Poškienė, rašt.

Sus. L. R. K. 160 kuopos metinis 
susirinkimas bus Sausio 16 d., š. 
m., tuojaus po sumos parapijos 
svetainėj. Nariai ir narės kviečiami 
tau susirinkiman, nes turėsim ap
tarti 'seimo išlaidas. Atsiveskile 
naujų narių. Bus-, duodama labai 
gražus sieniniai kalendoriai.

/?. A., kp. raSt.

IŠ WEST SIDES.

Draugija Lietuvos Ūkininkas 
metini susirinkinia laikys sekma
dieny. Sausio 16 (L, 1921 m„ M. 
Meldažio svet., 1 vai. po pietų.

Draugijos nariai kviečiami pa
aukoti knygų Lietuvos kareiviams. 
Aukos bus priėmambs susirinkime.

Buvęs dr-jos pirm. J. Biež.is pri
siuntė gan įdomų laišką iš. Lietu
vos. kuris bus perskaitytas.

Valdybn.

PRANEŠIMAS.

= Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 50c. Ypatai su War Tax.

= Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant, šio puikaus vakaro. Visas pelnas
3 skiriamas Lietuvos reikalams. > Kviečia visus. KOMISIJA.
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DIDŽIAUSIS BAZARAS!
Lietuvių Rymo-Katalikų Labdaringos Sąjungos 8-tą Kuopa rengia Iškilminga 

Bazarą. Nekalto Prasidėjimo Š. M. P. Parapijos Svetainėj 44-tos ir Fairfield Avė. 

(Brighton Park.)

| Subatoj, 15 ir Nedėlioj 16 d. Sausio, 1921 m. ,
Pradžia Subatoj 6-tos vai. vak., Nedėlioj 3-čių po pietų. Įžanga visiems Veltui

Karolina Kukuraitienė pa 
budavojo koplyčių ant Šv. Ka 
zimiero kapinių. Perkėlimas 
mirusių vyro. sunaus ir dūk 
terš kūnų atsibus 18 d. Sausio. 
Pamaldos bus laikomos šv. 
Jurgio bažnyčioj, prasidės 
7:30 vai. ryto, po pamaldų va
žiuosim į Šv. Kazimiero kapi 
nes. Dabar užkviečiu giminės 
if pažįstamus atsilankyti ant 
šio paminėjimo pagrabo, pra 
šom neatsisakyti mano užkvie 
timo.

Skiepas tapo išmuritas ir 
puikiai padirbtas per visiems 
žinoma Antana Bitiną kuri aš 
rekomenduoju ir kitiems Lie
tuviams, kurie norite gauti 
gražų darba ir už prieinama 
preke, nes jis dirba visokius^ 
paminklus taip gi.

Karolina Kukuraitienė 
3059 W. 38th St.

I

TimIcI Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės, neužmirškite šio puikaus Bazaro, nes yra 
visokiu puikinusiu daiktu. Tiiomi paremsinie Labdaringa Sąjunga, ir sušelpsite našlai
čius, kurie labiausia reikalauja musų pagelbos, kad galėtumėm kuo greičiausia įsteigti 
savo Našlaičiams prieglaudos narna ir priglausti savo Našlaičius Vargstančius jhi sve
timtaučiu prieglaudas, ir žūstančių Lietuvai ant visados, todėl kiekvieno iš musų užduo
tis yra atsilankyti ant vi.ršminėto bazaro. Kviečia 8 kp. L. R. K. Lab. Sų-gos.

ŠTAI SFKRFTAS SVEIKATOS
Mcr .pankclbiamc vi«uotncni>i kud ««nmc PIIIMA DIDŽIAUSIA LIE

TUVIŠKA VA IRTIS’YėlA visoj Amerikoj, kuri lAdlrba vaistus, pagal 
Europon metodą nuo vinokii,i llgŲ.
z Men turime 4 nekratu kurluoin I’EROALIME yjaokkui Ilgas. Tą sek
retą nužtnoHito knlp vartonite MURU VAIHTV8, nes musij PAŠLOVINTI 
vaistai l’AREKMIS’GAI OYDO.

Vl/uone gerose APTIEKOSE visoj Amerikoj galima gauti Alas musų 
lieka rstan:

Knlutara llltcrl dėl vidurinių ligų. -*•
ItcgnlnlorlUH dėl moterių.
Kraujo Valytojas kurie pats uZvardljimas lAalAklna reikalingumą.
Nal u litro Llnimentas dėl visokių kaulų skaudėjimo Ir kitokių skausmų
Trajsnka Km-|I dar Jos nellno? Tos garsingos namų gyduolė*, 
lteikulauklte musų surnAo vaistų Ir tolių—siunčiamo ut dyką.

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY 
1707 So. Hakted St., Tel. Canal 6417 Chieago.




