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Prancūzijos Ninisteriu Pirmi 
ninku Parinktas 

Vokiečiai Pageidauja Sugrąžinti 
Kaizeriui Sostą 

KONSTANTINAS NENORI 
ATSISAKYTI SOSTO. 

inkai nepriversią jo ab-
dikuoti. 

• ^ - - • - • 

P E R E T — PRANCŪZIJOS , KAIZERIO R E I K A L A U J A 
M I N I S T E R I S P IRMININ

KAS. 
VOKIEČIAI NACIJONALIS 

TAI . 

Atėnai, Graikija, §&usio l.r). 
— Kiwaliiis Konstantinas ne-
abdikuos sosto, nežiūrint kaip 
talkininkai jį turėtij spausti 
iv atsakyti) pripažinti jam ka
raliaus ateisiu, užvakar parei-
*kė jis pats . 1 

i 

J i s sutiko sudary t i nauja ka
binetą. 

Paryžius, Sausio 15. — Būti 
ministeriu p inui naiku ir su
tvert i naują ministeriu kabi
netą vakar apsiėmė parlamen
to pirmininkas Raoul Peret . 
Ir tuojaus j is stojo konferen-
eijon su visa eile savo kolegų, 
iš kuriu galėtu par ink t i ata
t inkamus ministerius. 

Prezidento Millerando pak-

Sako, su ka izer iu /Vokie t i ja 
išnaujo pakiltų.. 

Berlynas, Sausio 15. — Kaip 
t ik ats is tatydinimo darbas Vo
kietijos imperijoj bus atlik
tas, sako Vokiečiai n a c i o n a 
listai, tuomet išnaujo imperi
jon busiąs sugražintas. Vokie
čiu tautos mylimas kaizeris. 

^Visi dešiniojo sparno laik
raščiai daug rašo apie Hoben-
zoJlernų gryžimą Vokietijon. 

Gyventojai jo nori. 

" A š neabdikuosiu ," sakė 
jis. " N ė r a . jokios svarbios-

NAUJAUSIOS ŽINIOS, 
' WASHlISfaTON. — Senatas 34 

balsai* prieš 28 nusprendė suma
žinti nuolatinę S. Valstijų armi* 
ją ligi 15^,000 Vyrų. Neklausyta 
perspėjimų gen. Pershingo ir ka
ro sekretoriaus Bakerio. 

" " i , i 

PARYŽIUS. - Naujame Porė
to' ministeriu kabinete iždo mi-
nisterfti sutiko but M. Loueheur, 
turtingiausias Prancūzijoje žnio-

PASIVJEŽĖJO S O V I E T I J O J 
AMERIKOS SOCIJALISTAS 

Šiandie susirietęs keikia bol 
* ševikus. t* 

Berlynas, .tyiusio 15. —' Iš 
sovietinės Rusijos čionai <po 
didelii | vargų atvyko .M. Scb-

ŽINIOS IS UETU VOS 
I š ANTAKALNIO KALĖ 

JIMO. 
• 

Laikraš t i s Karys rašo: 
Mūsų • bendradarbi ui teko 

p a s i k a l b t i su gryžtrsiu išVil-

gus. • 
' 

PHILADELPHIA. PA. — Oia 
priežasties ignoruoti mano at- nuomoniaujama, jog šventasis Te
šauki ma pačiu d ra iku . Tegu vas norįs, kad Suv. Vastijose butų 
k a s n o r i a t r a n d a k i e k ž m o - kotu ri kardinolai . *Ir sakoma, j o # 

tenantu Ogilviu. 
Gen. ]e.it. Nastopka pakliu

vo Lenkų nelaisvėn Spalių 21 
•d. J į paėmė 13-tasis raiteliu 
pulkas, kurs buvo pasprukęs 
atgal per frontą. 

Tą pačią dieną pakliuvo ne
laisvėn ir daugiau karininkų. 
fš jų karo valdininkas Cbm-

wartz. Tai socijaltstas iš A- !niaus4<enkų nelaisvės genero-
merikos. J i s perniai su savo 1".leitenantu Nastopka ir lei-J y ^ į 
moterimi buvo nukeliavęs 
Maskvon dalyvauti " an t ro jo 
internacijonalo^' kongrese. 
Kongresan jis buvo pri imtas 

Tr buvo skaitomas kaipo u at
s t o v a s " nuo Amerikos darbi
ninkų. x : 

Po kongreso/jis. lankėsi po 
Rusijos miestus pat i r t i bolšę: 

Lenkės legijomstės. 

Sargybiniai išpradžių buvo. 
vietinės Lenkų moterys legi-
jonistės. Bet kadangi del to 
būdavo joms pačioms daug 
nepatogumų, tai buvo pakeis
tos vyrai*. 

viestas Peret išpradžių dvejo- .Tas daroma ypač ar t inant ies 
jęs. Nes esąs nest ipr ios ' svei- j r i nk imams . Prūsijoje. 
Katos ir mažai pažįstas užru- \ n n A\ann knvoa 

nių Graikijoje, kurie pagei- kardinolų skrybėles gausią vietos v į k u tvarkos. Paskui sugry- ieliauskas nežinia už ką buvo 
dautų mano pasišalinimo. [ir Chicagos Arkivyskupu. £ c s Maskvon papeikė tvarką nuvestas į mišką ir, matyt, su-

,pareikšdamas, kad tokia t v a r . šaudytas. Nes apie jį jokių ži-4 * Prancūzai labjausia varo 
prieš mane kampaniją. J i e no-

_ 

MILANAS. Turima žinių, 

nu. • 

pazj: 
bežinius reikalus ir politiką. 

Briand sut inka ministeriauti . 

Buvęs kituomet ministeris 
pirmininkas Briand patsa i ne 
klausiamas išreiškė norą įsto
ti Perėto ministerijon užrube-
žinin reikalu ministeriu. Oi 
jei ne, tai nors kitu kokiuo 
valdininku to,je min i s te r i jo je 

Viviani, sakoma, atsisakęs 
but ministeriu pirmininku. 

Aną dieną buvęs kaizeriui 
ar t imas laikraštis Reichsbote 
padėjo ilgoką straipsnį vardu 
" S o c i a l d e m o k r a t a i bijo H o - į S a k ' ^ , neilgai čia busiąs. 

Pasimatysiąs su savo šeimyna 
ir vėl iškeliausiąs į užrubežį, 

ri revizuoti Sevres t a i k o s ^ u - kad atsistatydino Italijos iždo mi
tą rtį, kad Graikus prašalinti nisteris Medą. Jo pareigas ląįki-
iš Smirnos .^ uai pildąs karo ministeris Bono-

Sugryžo buvęs ministeris. 

Cia iš Šveicarijos parvažia- PARYŽIUS. — Praneuzijos par-
vo buvęs užrubežinių reikalų lamento pirmininku vietoje pasi-
ministeris ir karal iaus Kons- traukusio Perėto parinktas Leon 
tantino konfidencijinis sekre^ * Berard. 
torius, prof. Georgios S t r e i t 

GRAIKAMS T E K C S T U R K U 
M I E S T A S . 

Turfei daug nukentėję Bru 
sos fronte. 

benzollemų. 

Nori Hohenzollernų. 

"Monarehis t inė idė ja" , ra
šoma tame laikrašty, " išnau
jo į s i š a k n i j a Vokiečip^p^^Yp. 
pač darbo žmonėse. I r šiandie 
ta idėja kur-kas smarkiau 
plečiasi, negu buvo manoma 
p i rm poros metų, kuomet Vo
kietija buvo suk lupus i . " 

L ie tuvos / Vyčių 24 kuopos 

k u r pasieksiąs ta ip ilgai, k o t . 1 8 ^ 1 £#§** gj*P> i § ^ ^ s P a " 
nenusistovėsianti politikinė 

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

Brusos ruožte Graikai pa
ėmė Bozeuyuk miestą ir at-
bloškę Turkus nacijonalistu< 
atgal į Eskisbeiy kur susijim-
iiia Augo ros geležinkelis su 
Bagdado geležinkelio linija. 

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

APSISAUGOJAMA RADI 
KALŲ. 

New York, Sausio 15. — 
C'ionai ir kituose apilinkiniuos 
miesto pašauktos tarnybon vi-
sos detektivų atsargos apsi
drausti prieš radikalų sukili
mus arba pavar toj imus bom
bų. St ipriai apsaugojami vi
si valdiški bustai i r turčių re
zidencijos. 

• ^ * • ' — 

PINIGU ^ R S A S . 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiu $25,000 Sausio 14 
buvo tokia pagal Merehants Lo-
an and Tnirt"-Co.: 

Anglijos sterlingų BV*arui $3.77 
Praneuzijos šimtui frankų , 6.20 
Italijos šimtui lirų 3.52 
Vokietijos šimtui ^markių 1.48 
Lietuvos šimtui auksinų 1.48 
Lenkijos šimtui markių 

— 

PAVYZDINGAS DARBAS. 

Graikijos padėtis . 
Be to, j is pareiškė, jog u-

niversi tetan profesoriauti dau 
giau nebegryšiąs. 

sižada šelpti Lietuvą kas mė 
nuo aukodami Lietuvos Gyni
mo fondan. 

Šitie 24 kuopos nar ia i pa
sižadėjo kas mėnuo aukoti 
Lietuvos Gynimo Komiteto 

K I N A I K A R E I V I A I APSAU- i ž d a n 

GOJA KREMLIŲ. 
Toliaus rašoma, kad soc ia 

ldemokratai , kurie šiandie lai
kosi Vokietijos styro, veda 
smarkią kampaniją prieš na
ci jonalistns i r pačią kaizerio 
šeimyną. 

Anot laikraščio, nacijonalis-
tai negeidžia grąžinti kaize
rį šiais laikais, kuomet šalyje 
vedamas rekonstrukcijos dar
bas. Kaizer is 'bus iąs sugrąžin
tas at l ikus didesniuosius re
konstrukcijos nždavinms. 

Geresnieji santikiai . 

Nacijonalistai tvir t ina, kad 
kuomet Vokietija išnaujo su
silauksianti kaizerio, šalis ir 
vėl aprimsianti . Pranyksią ne
sutikimai partijų, pagerėsią 
sant ik ia i . i r šalis posenovei 
busianti laiminga, turėdama 

- savo pr iešaky Vokietijos impe
rijos įsteigėją. 

Nacijonalistai sako, kad so-
cijalistų t rakšmavimai y r a jų 
tuščias darbas . Nes j ie geriau 
kitų žjną, kad Vokietija neap
sieisianti be monarebo, fy. be 
kaizerio. 

Leninui buvo daroma opera 
/ — cija. 

ka Amerikoje negalima. Už JHU nėra. 
tai, ka ip jis pa ts sakosi, jis i r ) Vienam karininkui Lenkai 
jo moteris buvo, uždaryt i ka- perskėlė galvą vien už t a į kad 
lėjiman i r išlaikyti apie ke- . j i s nesutiko nusiimti ir ati-
turis mėnesius^ " duoti jiems savo žiedo. 

Vargais-negalais j am su mo-1 Gen. Įeit. Nastopką, kaipo 
terim? pavyko pasiliuosuoti. divizijos vadą, Lenkai nuve-
Atvykus Revelin iš vargo su že Vilniun atskiriai automo-
sirgo jo moteris ir mirė. -Pa- kiliu i r uždarė išprad-žių sv. 
laidojęs ten savo draugę jis Ju rg io viešbuty, o paskiau 
atkeliavo Berlynan, pervedė į Antakalnio kalėji-

Londonas, Sausio 15. — 
Kol-kas nepatvir t inta žinia a 
pie bolševikų vado Lenino 
mirimą. Bet galimas daiktas, 
kad j is mirė. 

Londonan atvvko vienas iš 
«r 

Lenino pažįstamų ir pranešė, 
kad tasa i bolševikų caras pa
šautas Kalėdomis. Nuo to su
sirgęs ir jam buvo daroma o-
peracija. J į pašovė kontrrevo-
liucijonieriai. 

Tas pa*t žmogus lygiai pra
nešė, kad ketur i tūkstančiai 
Kinų kareivių a tgabenta Mas
kvon saugoti Ęremlrų, kur gy
vena bolševikinės Rusijos ca
ras Leninas. Kareiviai apsigy
venę pačiam Kremliuje. 

f a s reiškia, kad Leninas 
nepasit iki savaisiais Rusais 
kareiviais. Nes tiems įsiėdė 
komisarų aUtokratizmas. 

* 

— 
ORGANIZACIJA P R I E Š 

" B L U E L A W S . " 

Washington, Sausio 15. — 
Įsteigta organizacija u X n t i -
Blue Law I^eague of Ameri
c a " a t idarė čia savo ofisą. Ta 
organizacija ves kampaniją su 
t ikslu a tšaukt i visur vykdo
mus " B l u e Lavv." 

New Yorke steigiama orga^-
nizacija prieš visus ~ tuos fa
nat ikus, kurie darbuojasi *į-
vesti šventimą sekmadienių. 

ORAS. — Šiandie gražus oras; 

P . Cibulskis $2.00. 
P o $1.00* A . Kaulakis , O. 

Filipavičiutė, J . Pareuka . 
P o 50c.: P . Andrijauskas, J . 

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

Valenčiukaitė. ^ 
P . Saurinkaitė ^Oc. 

S. Žibąs. 

Washington, Sausio 14. — 
Senatoriui Robinson iš Arkan-
sas valstijos, demokratas, in-
davė senatui bilių, k a d pra
dėjus Liepos 4 d., 1924 m., ant 
visų šalies geležinkelių pasa-
žieriniai vagonai butų varto
jami vientik plieniniai. 

Šiandie čia būdamas jis kei- mo daboktę, kur paskiau bu-
kia bolševikus, kurių labui vo atkelt i ir kit i belaisviai ka-
dirbęs b u o m a s Amerikoje, rininkai. Kareiviai buvo užda-
Sako, tos pačios idėjos drau- ryt i Antakalnio kalėjime^ 
gai jį nelaimingu padarę. Už 
gerus jo at l iktus darbus at
mokėję piktu. 

Matyt, Schwa"rtz'ui jau ne
sinorės daugiau bu t i r papras
tuoju-socijalistu. Nes papras
tieji socijalistai nuo bolševikų 
skiriasi t ik viena takt ika. So
c ia l i s t in ia i principai pris a-
biejus vienodi. • 

5 SUŽEISTI K A S Y K L O J E . 

West Prankfor t , Dl., Sausio 
15. — Old Ben Coal kompani
jos anglių^ kasykloje No. 8 iš
tiko ekspliozija. Sužeisti 5 
darbininkai . 

Clearfield, Pa., Sausio 15.-^ 
Netoli nuo eia miestely Ma
derą pakilo gaisras, i r t ryl ika 
triobesių^ nusiavė. Nuostoliai 
siekią $100,000. i 

K A L Ė J I M A S UŽ STREIKĄ 
f R U S I J O J E . 

Streikininkams paskelbta aš
t r i bausmė. / 

Lond( 

B J A U R U S ANGLŲ DARBAI jis buvęs gavęs, pakvietimą iš 
A I R I J O J E . Amerikos tenai keliauti i r liu

dyti apie Anglų plečiamą te-
Persekioja kunigus ir katali

kus. 

onaa, Sausio 15. — 
Streikų padėtis Rusijoje pri
vertė sovietų Rusiją imties 
kuoaštriausių priemonių prieš 
streikininkus, pareiškiama de-
pešoje į Central News iš Gel-
singforso. 

Sovietų valdžia paskelbė 
perspėjimą streikininkams, į liko ir atl ieka daug piktų 
kad j ie kuoveikiaus sugryžtų darbų su katalikų bąžnyčio-
darban. Ki ta ip jie busią bau* mis, vienuolijomis, parapijų 
dliarai kalėjimu nuo vienerių mokyklomis i r pačiais kųni-
ligi pen&efių metų ir jų šei- gaiš. 

xWashington, Sausio 15. — 
Amerikos piliečių į komitetui 
Airijos reikalais vakar liudijo 
Corko lordas majoras O'Call-
aghan, kurs paslapčia nesenai 
atkeliavo Amerikon. J i s sakė, 
kad Anglai Corko miestą su
naikino lygiai taip, kaip Vo
kiečiai karo metu yra pada
r ę su gražiuoju Belgijos mies
tu^ Louvain. K a i p Vokiečiai 
iškalno buvo perspėję Louvai-
no gyventojus apie griovimą 
to miesto, ta ip Anglai yra pa
darę prieš padegimą Corko. 

vjJžpuldinėja bažnyčias. 
O'Callagban liudijo, kad 

Anglijos kareiviai Airijoje at-

rorą Airijoje. 
Corko kunigas McSwiney, 

sakė D'Callaghbn, buvo iš
temptas iš važiuojančio gat-
vekario Gruodžio 18 d. Kuni
gu i buvo liepta parašyt i tuos 
žodžius: t i pragaran pope-

Lenkų apsiėjimas. 

Daugiau kaip savaitf Jaįtn-
vo ten visai be lovų miegoda
mi an t plikų grindų. Paskui 
gavo lovų, bet be šienikų, taip, 
kad "jose nebuvo galima gulė
t i . -

Tik paskiau, 'griežtai rei
kalaujant, buvo išduo/ti skied
romis prikimšti maišai. Ant
klodžių ir k i tų patalinių ga
vo tik nuo Vilniaus Lietuvai
čių. 

Taippat Vilniaus moterys 
duodavo ir valgyti, nes Len
kai' labai menkai maitindavo. 
Tiesa, žadėti, j ie l aba i . daug 
ko pažadėdavo, ir kotletų ir 
kitko. Bet duoti neduodavo. 
Taippat žadėjo tuojaus duoti 
Ir patalinę. Bet nedavė. Žadė
jo miestan leisti pasivaikščio
ti, ka įp t ik atsiras t inkamas 
palydovas. Bet tokio neatsi
rado. 

Lenkai aiškinosi, kad butų 
generolui negarbė, jeigu jį 
lydėtų papras tas kareivis. Bet 
gen. Jeit. Nastopkai sutikus 
eit i pasivaikščiok i r su karei
viu, jie visgi neleido. » 

Buvo verčiami dirbti. 

Nors buvo paskir tas kari-

iaus įgula sudėta dau
giausia vis tik iš vietinių^im-
vusios Vilniaus gubernijos 
gyventojų; daugiausia is Aš
menos apskrities. Bet* karei
viai labai nepatenkinti savo 
valdžia ir Zeligo\vskiu ir drau 
ge su belaisviais juos keikda
vo, pasiųlydavo kar ta is net 
bėgti padėti . Bet mūsų be
laisviai jais nepasitikėdavo, 
bijodami provokacijos ir išda-
vi mo. > 

Palaikė Vokiečiu. 

Lenkų oficierai, matyt , tai
ppat nepasitiki savo karei
viais. Nes, pav., sargybinius 
užrakindavo bendrai su ne-
laisviais. 

Leitenantą Ogilvf paėmė 
Lenkų Kauno pulko oficieras. 
Taigi legijoninkams nuo jo 
pavyko at imti tik laikrodį. J į 
Lenkai intarė esant Vokiečiu 
ir net buvo uždarę vieną lai
ką visai atskiriai nuo kitų 
mūsų karininkų. Bet Įeit. Og-
ilviui pareiškus, kad jis tar
dant nieko neatsakinėsiąs ir 
griežtai pareikalavus grąžinti 
a%al, vėl sugrąžino. Tardant 
klausinėjo ne karo dalykų, 
bet iš kur" jis kilęs. 

Rėklaičiui grūmoja*. 

Mainant belaisvius Įeit. Ogi-
lvio ilgai nenorėjo Lenkai pa
leisti, reikalaudami kitų Lie
tuvių karininkų duoti garbės 
žodį, kad jis y r a t ikra i Lie
tuvos valdinys. I r tik paliudi
jus kai-kuriems imisų karinin
kams, kad jis yra Lietuvis, 
galų-gale paleido. Bet visgi 
pasiliko jo dukumentus, ma
tyt, vis dar t ikėdamies , pas
kelbti jį Vokiečiu: 

Bet Lenkai da r prašė pra
nešti savo pulko vadui majo
rui Rėklaičiui, kad jeigu jis 
pakliūtų jiems nelaisvėn, tai 
busią karšta". Nes majoras 
Rėklaitis, ka ip sako Lenkai, 
pirmiau Rusijoj tarnavęs Len
kų legijonuose. Todėl jie da
bar žiuri į jį kaipo į išdąvikąv 

DIDELI NUO GAISRŲ 
NUOSTOLIAI. 

14 jytoj apsiniaukę ir kiek šilčiau, (maistui įsigyti ženklų). 
mynos neteksią maistaženklių Galvav 'aus kunigas Griffin 

buvo nužudytas t ik todėl, kad 

ž ius . " Kuomet jis atsisakė t ą l n i n k a m s t a m t i k r a s Patarnau 
padaryt i , buvo išvilktas iš rū
bų ir* žiauriai mušamas. 

Moterys persekiojamos. 

tojas, ibet jis niekuo-jiems ne
patarnaudavo. Nes j am neleiz-
davo sargybiniai nei šluoti, 
nei mazgoti kambario ir tai 

Anot O'Callahan, Anglai ly- į visa turėjcTatlikti patys kari-
giai .kaip barbarai apsieina ir ninkai . s 

su moterimis. Pranešė kelioli- j Apskri tai , jeigu ką gauda-
ką atsitikimų, kuomet iš na- vo belaisviai, tai tik griežtai 
mų Anglai išvarę moteris lau- reikalaudami, 
kan vienmarškines ir basas^ ( Dargi Vilniaus moterų daž-
kuomet tos atsisakė duoti ko- j nai neleiztlavo belaisvių lan-
kių-nors informacijų apie si- kyti , nors tam buvo paskirtos 
nn-feinerius. . v net- d t i dienos savaitėje. I r 

Viena moteriškė buvo pak- tik joms nuėjus pas patį Ze-
lupdyta vandens klane, kuo- *ligowskį galima buvo be kliu-
met atsisakius ja i informuo- čių pasimatyt i . 
ti apie savanorius Air ius. 

Tai t ik dalis tų visų baise-
Lenkai labai pykdavo, jei 

an t jų skųsdayosL belaisviai 
nybių, kokias Anglai at l ieka i augščiau. Bet be skundų nieko 
Airįjoje. f nebuvo galima gaut i . 

Springfield, 111., Sausio 15. 
— Illinois valstija 1920 metais 
nuo .siaučiamų gaisrų ' panešė 
$19,831,188 nuostolių. 

PRANEŠIMAS. 
Sausio 27 d. Aušros Vartų 

parap. svetainėje 2323 W. 23 
pi. bus " D r a u g o " Bendrovės 
šėrininkų metinis susirinki
mas. V i s i šėrininkai kviečia
mi atsilankyti . Kas negalėtų 
atsilankyti , teįgaliaja savo vie
toje kitą. Bus pasiųsti vi
siems pakvietimai. Kas ne
gaus, tepraneša savo adresą, 
kad galėtume pataisyti i r kad 
laiškai galėtų pasiekti. 

" D r a u g o " Bendrovės DL 
rektoriai. 

/ 
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D R A U G A S 
PIrma3ienis, Sausis 17, l$2t 

UETUVTV KATALIKŲ DDEITRASTIS 

"DRAUGAS" 
KlEarCMERATOS KAUTA: 

CHICAGOJ IR U4SEENYJE: 

Mėty 
BUV. VALST. 

$8.00 
»»».» .Į. .W» »'.'. . A.00 

..-s- $0.00 
.>, s.oo 

Prenumerata mokas! ĮSkalno. Lai
kas skaitosi nuo u$alra#ymo dienos 
ae nuo Naujų Metų. Norint perinai- j 
ayti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigui geriausia sių
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mo-
fcsy Order" arba įdedant ninLeus 1 
reg-istruota laišką. 

"DRAUGAS1' PUBL. CO. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel Roosevelt 7791 

n* 
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Italai apie Lietuvius 
Naudingai pasidarbavo Lie

tuviai, gyvenantieji Ryme, kad 
Italus supažindintų su Lietu
va. Nors tas uždavinys buvo 
nepaprastai sunkus, bet jis jau 
pradeda vesti vaisių. Patys 
Italai ima rašyti apie 'Lietu
vę. 

Štai turime ant stalo nedi
delę brošiūrėle vos 34 puslapių 
užvardytą Rinascita lettėraria 
e clero in Lituania, t. y. Lite
ratūros atgimimas ir dvasiški-
ja Lietuvoje. Brošiūrėlė išėjo 
Florencijoje iš Libreria Editri-
ee Fiorentina 1920. 

Pradžioje autorius labai su
maningai sunaudoja moksli
ninkų ir šiaip jau raštininkų 
išsitarimus pagiliančius Lietu 
vių kalbų. Paskui plačiai kal
ba apie Lietuvos dainas, trum
pai paduoda Lietuvos istorijos 
pradžių ir ima kalbėti, kad 
Lietuvos literatūra atsirado 
vyskupo Merkelio Giedraičio 
laikais. Gana plačiai ir teisiu 
gai paduota žinios apie niųs 
raštiją pirm 19-tojo šimtme
čio, paskui kalba apie Duone
laitį._ 

Valančiauskų Palmieri giria 
mažiau negu Šliupas, bet ne
daro nei neteisingų apkaltini
mų kaip Šliupas. Italų moks
lininkas ant 21 p. suklysta va
dindamas Valančiauskų Kazi
mieru, kuomet didžiojo mųs 
raštininko vardas buvo Motie
jus. Kazimieras buvo tik ant
rasis jo vardas skyrium nekuo-
met nevartojamas. Tų klaidą 
autorius atkartoja ir 22 pus
lapi je, nors 23 puslapio prie
raše minėja "Mitteihmgen' 
ir jų straipsnio vardą, kuriamo 
vardas yra paduotas teisingai. 

Palmieri labai daug yra 
skaįtęs apie Lietuvos literatū
rų ir savo knygutei sunaudojo 
krūvas lietuviškų, vokiškų, 
prancūziškų, angliškų ir rusiš
kų veikalų. Minėjamieji lietu
viški vardai ir žodžiai visur 
atspausti be klaidų, išskiriant 
28 p., kur yra dvi mažos klai
delės, matyt iš spaustuvės, ne 
iš autoriaus kaltės Įvykusios. 
Iš to beveik galima spėti, kad 
Italų mokslininkas moka ir lie
tuviška^. • Žinome, kad jisai 
moka rusiškai ir lenkiškai, 
nesistebėtume patyrę, kad jis 
išmoko ir lietuviškai. 

Autorius visur labai prielan-
' kus Lietuvai ir nemažiau už 

mus pačius reikalauja mųs tė
vynei pilnos neprigulmybės. 

Džiaugsmas yra turėti mums 
prijaučiančių žmonių. 
. Teko mums matyti taip-gi 
labai praplitusį Italijoje Al
manacho Illustrato delle Fa-
niiglie Cattoliche per Kauno 

.n _ = r 
di gražia 1921, t y. Iliustruo
tas kalendorius katalikų šei
mynoms metams Viešpaties 
1921-miems. 

Tame kalendoriuje yra vi
dutinio ilgumo straipsnelis su | 
trimis paveikslėliais, Straips
nelis pavadintas " L n a Nazio-
ne Risorta: La. Lituania, ' ' t. y. 
Iš /nunirusių atsikėlusioji tau
ta : Lietuva. 

Pirmasis paveikslėlis yra 
graži, kopija labai 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. Treciasf paveiks
lėlis — tai Vilniaus katedra 
iš dešinės pusės. 

Straipsnio autorius yra kitas 
Italų mokslininkas iškalbusis 
Nicola Tureli i. J is .trumpais 
bruožais paminėją Lietuvos 
pradžių, jos vargus dabartinė
je karėje, jos santikius su Šv. 
Tėvu,jos ribas ir labai meilingi 
kalba, kaip Lietuva kovoja už 
savo neprigulmybę. J is pagiria 
mųs kalbų, mųs sodiečhi su-
maningumų, mokantį sau pa
sidirbti tų, kų kitoms tautoms 
parūpina dirbtuvės. 

Autorius, labai taktingai, 
bet visai aiškiai sako, kad 
Lietuvos dalykas yra teisin
gas. J i s pagiria ir mųs dvasiš-
kiją. už kų ji savo tėvynės rei
kalus palaiko. 

Prof. Turėki straipsnis yra 
trumpas, bet jame yra užtekti
nai žinių apie Lietuvų. 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 ir 
X. Turchi esame labai dėkin
gi už jųdviejų atmintį apie 
mųs kovojančių tėvynę. 

Lietuva ir Tautų Sąjunga. 

KRIKŠČ. KOOPERATYVŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

ROMOJE. 

Lietuviai ėmė daly vuma. 

Gruodžio 17 d. įvyko Romoj 
krikščioniškų kooperatyvų Są
jungos susivažiavimas, į kurį 
buvo pakviesti Fransų, Belgų 
et c. panašių kooperatyvų at-
stovjii. Nelenkė tasai pakvieti
mas ir Lietuvos atstovvbės 
Romoj. Toji svarbi susivažia
vime Lietuvos kooperatyvų 
atstovavimo rolė^teko P. Ma-
čiuliui Lietuvių Atst. prie Va
tikano sekretoriui. Pakvies
tieji kitų šalių atstovai pra
nešinėjo apie savo kooperatyvų 
veikimų sulig alfabeto. P. Ma
čiulis, gerai mokus Ttalų kal
bų, nei kiek neperdėdamas iš
dėstė urnų Lietuvoj kooperaty
vų išsiplėtimų, pabrėždamas, 
kad neplačiausioj Lietuvoj pa-
>kutiniais dvejais metais įsi
registravusių kooperatyvų esų 
3450. ŠĮ kooperatyvų skaitlių 
galima padalyti į tris rųšis, 
būtent gaminimo, supirkimo 
ir vartojimo. Kooperatyvų į-
sisteigime daugiausia pasidar
bavo krikščioniškas gaivalas, 
norėdamas suteikti žmonijai 
ne vien skaisčių krikščionybės 
idėjų, bet ir pagerinti ekono
minę padėtį; didžiumoj atsa-
kominingiausias kooperatyvuo 
se vietas yra užėmusi katalikų 
dvasiški ja. Galop, pažymi, kad 
Lietuvos kooperatyvai, 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. 

i 

Čia Lietuvos padėčiai labai 

Tautų Sąjungos Seimas (As-
semblee) Genevoje visai nese
nai padarė didelę klaidą: tau
toms naujai susidariusioms iš Į 
senosios Rusijos griuvėsių, y-
pae Lietuvai , atsakė nepriim-
siųs jas nariais į Taut l | Sąjun-
gų. Civilizuotų viešpatijų at
stovai susiųstieji į Genevą, 
kad bandytų sudaryti naujų 
tvarkų, užtikrinančių pasauliui 
taikų i r prašalinančių iš jo 
anarchijos pavojų, jei butų 
nuoširdžiai geidę ifustiprinti 
bolševizmų, tai nebūtų galė
ję pasekmingiau nieko padary
ti, kaip kad padarė dabar sė-
darni kerštų į širdis 120 mili
jonų nėrusių priklaususių prie 
senosios Rusijos. Dabar tų 
tautų priderystės ir teisybės 
jausmas tapo giliai įžeistas; jų 
dvasia nebežino kur kreiptis 
nei ko griebtis i r dėlto tampa 
labai gera dirva Lenino fr 
Trockio suktiems slaptiems a-
gentams. 

Aš kaip^ tik buvau Genevo-
je lygiai tada, kada tapo vie
šai paskelbta ta garbingo sei
mo ištarmė, kuri Europos ry
tuose 120 milijonų (žmonių pa
darė "out laws" , arba teisių 
neturinčiais prasikaltėliais. 
Negalima nei aprašyti, kaip 
skaudžiai jautėsi apvilti, kaip 
piktumu ir rūstybe užsidegė 
atstovai naujųjų valstybių, ku
rių pripažinimas ir sutartis y-
ra būtinai reikalingi, kad su
sidarytų nepereinama tvora 
nuo Baltosios Juros iki Juodo
sios, idant bolševizmo plitimų 
sustabdžius. (Už tų skaudų į-
žeidim^ (įi-cnevoje Lietuva yra 
dėkinga Prancūzijai ir jos 
vertai draugei Lenkijai. Red. 
prierašas). Visi senosios Rusi
jos nėrusiai vienu balsu šau
kė: k* Tau tu Sąjungos •8fimas 
atėmė viltį iš mųs. J is pridėjo 
120 milijonų prie bolševikų.** 
(Čia mes turime pastebėti, kacl 
ir tame šauksme nedalyvavo 
Lenkai. Autorius kiek syk kal
ba apie senosios Rusijos nėru
sius arba allogėnes de V an-
eienne Russie, tiek svk išski-
ria iš to Lenkus. Tuomi p. 
Vinci nesiskiria nuo kitų 
Prancūzijos diplomatų). 

Tautų Sųjungos Seimas tų 
buvusių po Rusais ir naujai 
susitvėrusių viešpatijų nepri
ėmimų teisino dviejų rųšių 
priežastimis: 

Viena priežastis apskrita: 
"Mes norime, sako Seimas 
(Assemblee), palaikyti Rusijos 
problemo vienybę/ ' Tai yra 
nauja formula, kurių išrado 
civilizuotų tautų diplomatai, 
kurie iki šiol sakydavp: ' 'Mes 
negalime apsimti, kad kas ban
dytų Rusijos vienybę naikin
ti. ' Senųjį sakinį "Rusijos 
vienybė" dabar pakeitė saki
niu "Rusijos klausimo vieny
b ė / ' lštiesų-gi tat yra tiktai 
žodžių^ permaina, nes tebelie
ka tas pats krypsnys apsau
goti mirTisios Rusijos teises 
gyvų ir sveikų tautų lėšomis. 

Prie tos apskritosiom prie
žasties Tautų Sųjungos Seimo 
(Assemblee's) delegatai pri
deda dar ypatingų priežasčių, 
bandydami nuteisinti kodėl 
nepriėmė į Sąjungų įvairias 
viešpatijas kilusias iš Rusų im
perijos griuvėsių. Prieš Lie
tuvų ypatingai kėlė didelį, Len 
ki] rūpestingai didinamų ap
kaltinimų, kad kauniškė vy
riausybė dabar esanti pilnoje 
ir visiškoje Vokiečių bei bol-
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yra svarbu, kad skaitlingam 
Italų susirinkime skardžiai 
praskambėjo naujai neprigul-
mingos Lietuvos vardas. 

ievikų valdžioje; i r kad vi
suose savo apsėjhnuose nieko 
daugiau nedaranti, kaip tik J! 
pildanti Berlyno i r Maskvos 
įšnabždėtus paliepimus. I r iš 
tiesų šiomis paskutinėmis die
nomis į Genevų atėjo nuliūdi
mų sukeliančių žinių, kurias 

rašąs.) 
(Pabaiga bus). 

CHICAGOJE. 
«. 

DRAMOS KURSAI. 
Šitame numarije dedame fo

tografijų Dramos Kursų stu
dentų ir artistų^ dalyvavusių 
tų kursų atidaryme .21 Rug
pjūčio '1920 m. Pirmutinė tų 
kursų serija jau pasibaigė. 
Vasario mėnesije žada būti an-
h .. *» 

•031. 
Seštadienije 23 Sausio žada 

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

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

IŠ WEST SIDE. 

atnešė ištikimi asmenys, atke 
liavę iš Lietu vosi Jos priešai M . _ v. . .... ^ . 
tvarkingai sunaudoja tas ž i . j ^a ip Paryžiui reikia. Red. pne-
nias pasėtas tarp Tautų Są
jungos delegatų, augindami 
gilaus neužsitikėjiino dvasių, 
jei ne prieš pačią Lietuvių 
tautų, tai nors prieš vyriau
sybę, kuri šiuo tarpu savinasi 
teisę valdyti jos likimų. (Pa-
saulije nėra nei vienos tautos, 
kurios valdžia butų labiau tei
sėta, negu Lietuvos. Kadangi 
90% gyventojų, vyrų ir, mote
rų dalyvavo rinkimuose, ka 
dangi tokiu būdu išrinktasis 
Seimas pastatė dabartinę Lie
tuvos valdžių, tai pasaulįje ne
gali nei būti žemiškos viešpa
tijos su Vyriausybe labia*u tei
sėta, kaip Lietuvos. " D r a u g o " 
Red. prierašas). Sulig tų ži
nių du daugiausiai įtekmingu 
dabar Kaune asmeniu vra 
Vokietijos ministeas ir bolše
vikų komisaras Axelrod. Da
bartinis ministrų pirmininkas 
p. Grinius yra patrijotas pa
dorus, karštas ir nuoširdus. 
Jeigu jo draugai butų geresni, 
tai jis butų visai vertas įkvėp
ti užni tikėjimą Talkininkų 
viešpatijoms, kurių įtekmę vis-
kų valdo Tautų Sąjungoje. Bet 
diduma p. Griniaus bendra
darbių, ypatingai užrubežio 
dalykų ministras p. Purickis 
visiems išrodo esų pilnai į-

| traukti į vokiškųjų politikų. 
Kai kurie drįsta net sakyti, 
r a d jisai esųs paprastas Vokie
tijos agentas, ir kad jisai, jei 
ne meste primestas, tai nors 
palaikomas visomis priemonė
mis, kokias tik turi Berlvno 
vyriausybė. (Čia Genevos ži
nių skelbėjai beabejonės klys
ta, jei neblogiau. Ne ministrų 
asmenys yra kalti, kad Pran
cūzija ir Tautų Sąjunga nuo
lat žiauriai ap^eina su Lietuva. 
Tautos noras išlaikyti savo lai
svę ir neprigulmybę tų padaro, 
kad imperijalistai nežada pa
liauti mynioję Lietuva, Tų sa
vo apsėjimų jie nu tiesina kal
tindami mųs ministrus. Puric-

Įkis niekada tiek nepasitarna-
vo Vokietijai, kiek Gabrys 
Prancūzijai. Vokietija niekuo-

Įmet taip smarkiai nekenkė 
Lietuvos neprigulmybei, kaip 
Prancūzija. Jeigu p. Gabrį 
nieks nevadina agent valgai re 
de la France qfle oppresse sys-
tematiąuement' 1' independan-
ce de Lithuanie, tai nei Pu
rickis neužsipelno, kad kas jį 
vadytų agent vulgaire de 1' Al 
lemague. Lenkai apseidaim' su 
Lietuviais dar neatprato nuo 
ekonomų stiliaus. Iš jo mes pa
žįstame, kas taip negražiai 
kalba Gonevoje apie Purickį 
Red. prierašas). Kas lytis Axe-
I rodės j L* yra visagalys Kaao 
Ministerijoje Kaune ir jam 
prisidedant visi buvusieji ka
rės belaisviai Rusai bolševikai 
tebėsantieji Vokietijoje ir Vo
kiečių paleistieji išbėgti tapo 
priimti į Yjetuvos karuomenę. 
Tat Visa >tuom labiau yra 
svarbu, anot pranešėjų atvy
kusių iš Lietuvos, kad Vokie
čiai ir bolševikai visai nei ne
slepia savo minties apsupti 
Lenkijų ir užpulti jų patogu 
laiku. Pranešėjai sako, kad 
tas puolimas bus ateinantį pa
vasarį.' Lietuvos tat priešai 
Genevojė sako, kad Kauniškė 
vyriausybė leisdama ^avo že
mėje nokti vokiškai-bolševi-

koms antilenkiškoms iatry-
goms nei trupučio neužsipelno, 
kad civilizuotos viešpatijos pa
sitikėtų ja ir ji nėra verta į-
eiti į Tautų Sąjungų. (Supran
tama: Lietuva toli nemoka tiek 
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intryguoti, kiek Lenkija, visai 
nemano skriausti savo kaimy-
m j ir neorganizuoja ginkluotų 
sukitanų Lenkijoje, todėl dar 
neišdavė politiško besųžinin-
gumo egzamino ir dėlto nepa
sirodė esant taip civilizuota, 

Nedėlios vakare, Sausio 2 d. 
čia įvyko kun. J . J . Jakaičio 
prakalbos. J is savo gaivumu 
žmones ragino prie pirkimo 
ginklų Lietuvos kareiviams. 
Visi klausytojai pasirodė duos 
nųs. Kai-kurie bijojo ateiti 
prie stalo su aukomis, bet šį 
kartų tiems nepasisekė, nes 
gerb. kalbėtojas pats, ant ga
lo, aplankė sė<linčius ir nema
žai gavo nuo jų. 

Aukojo: 
J . Saunora $30.GT). 
Po $20.00: kun. F . 0. Ku

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

Po $10.01): J . Jesiunas, -S. 
Liutikis, A. Pakuštys, B. Idi-
kaitienė, P. Mažeika, A. Jenu-
liauskas, J . Bielskis, O. Jane-
šaitė ir O. Gaidaitė. 

Po $5.00: P. Labanauskienė, 
U. . Jesenavičius, V. Vaičiu-
kauskienė, U. Paulukaitė, P . 
Vaičiulienė, J . Šeškas, A. Pau
ža, A. Šaltenis, K. Masiunas, 
A. Simanavičius, J . Bara
nauskaitė, O. Savickienė, O. 
Gasparkienė, P . Labanauskie
nė, K. Masonis, K. Kulbis, P . 
Kaminskas, M. Ateliunas, O. 
Guodinienė, J . Dumbris, J . 
Kudulienė, J . Žavaliauskienė, 
Gz ^Savickaitė. 

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

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

Pradek Naujus 
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Metus Gerai! 
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Šį vakarą nuo6iki8val. 
Depozituok savo Kalėdinius Pinigus 

šiame stipriame Šešių Milijonų 
Dol. Vaist. Banke. 

. 
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Piniyai siunčiumi į Lietui ų 
ir visas dalis pasaulio. 

Laivakortės ant 
visų • 

. , 

% 
: 
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J . S. Czaikauskas. Vedėjas Foreign 
Skyriaus 

C E N T R A L 
DISTRICT BANK 

1112 West 35-th Street 
Turtas Virš $6,000,000.00 

• 

• 

. 

A STATE BANK 
Atdara l'anedėliais, Seredoms ir Subatoms vakarais 

. • • 

* 

Tel. Dror«r 7042 

Dr. C. Z. Vezeflis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lig 8 vakare 
4711 SO. ASEOLAKTD AVEJTUE 

arti 47-tos Gatvės 
•r;rSš::?'rj^5:535S=!gHi=-a-J%^3Žg' 

•Tel. Yards 6666 Drover 8448 
Dr. V. A. SZYMKEVICZ 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akušeras. 

S20S S. Halsted 6 t Ohicago. 

( Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 ir 
6—8 vakar* Ned. 10—12 ii rvto Į 

K i m m • < > » — » • m » < 

Phone Ganai 2S7 

DR. P. Z. ŽALA" 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1831 So. Halsted Street • 

f Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 
po piet 6 iki 9 vakare. 

> • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • » • • 

DR. S. NA1KELIS 
LEETUVIB 

GYDYTOJ AB IR CHIRURGAS 
Ofisą* ir Gyvenimo vieta 

8252 South Halsted Street 
Aut TMMU Calvenal State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po piety; nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki g. / 

DR. G. M. GLASER j 
Prakriknola 2» metai Praktikuoja 20 metai 

. .„Ofisas 8140 So. Morgan St. 
Kerte 82-ro St., . Ohicago, UL 

SPECIJALJSTAS , 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro- j 

niakų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 2 po pietų, nuo f Iki 8 valan
da vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po p i s t 

Telefonas Yards 087 

r • 

• 

llllllllilllllilllllliiuillllllllllllllllllllllllll 
Resid. 1180 Independence Blvd. 

Telefonas Tau Buren 294 

DR. A. A. ROTH, 
Gydytojas Ir Chirurgas 

SpeciJalistas Moteriškę, Vyrišku 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

VALANDOS: 10—11 ryte 2—8 po 
pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 C 
Ofisas 8854 So. Halsted St., 

Telefonas Drover 9428 
i inuiniiiMiiiiiiiiiinnnniiniiiiiinimitf 

llllllllilIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIilIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIII 

1 NAUJAS HNYGŲ KATALIOGAS I 
= JAU GATAVAS. 
•S 5 
= Katalioge telpa nu virš tukstanftis knygų: Gamtos § 
į Itfdkslų, Istorijos, Pasakų, Teatro, Dainų, Muzikos, D va- ~ 
E siškos įtalpos ir Maldaknygių. Prisiųskite 2e. štampą 
= ir gausite jį. Adresuokite šitaip. 
1 A. OLSZEWSKI 
E 3251 South Halsted Street, Chicago, Illinois. 
riiiimiiifiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifimiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiT 
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! LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES 

VVESTPULLMANIEČIAI! 

Atkreipiame Jūsų atydą, 
kad pas Jus dienraštį ^Drau
gą" atstovauja p. M. Kiupe-
lįs 11949 So. Halsted St. 

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti "Draugą", taip-
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti į 
dieurafitį. 

BANKAS 
| Vilniuj 
| Liepojuj 

ir jo skyriai .-» 
Panevėžyj Šiauliuos ) Raseinius 

f Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje | 
= kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN-
I TURĄ NEWAEKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi-
? nigUs L. P . P. Bankan. Ten gausi * 
| 7% padėjus 2 metams 
| 5% " 1 " 
E f 3 % " neapribuotam laikui. / 
| l*inigus pasiuntimui priima ir informacijas apie lusidė-
= j imą banke duoda Banko agentufos vedėjas 

k NARJAUSKAS 
747 BROAD STREET, NEWARK, N. I 

iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiitiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifitHiliiiftiiaHii 

Pirmadienis,! 

IBS 
2,209,592 A\ 

Įsi 

Federacijo 
i.šgirdę, kad 
vėl lieja Jtraj 
nž Lietnvos 
klausomvb ,̂ 
ro viską ati< 
aukas Lietu) 
lams, kad si 
00. Bet dėja| 
reiškimas m 
liko. Daugel 
leido Seimo 
miršo duoti 
vargus, nedi 
rodė tikro 
kad surinku* 
mą, t. y. $1X\ 

Daugiausii 
kolonijų pri< 
ta*yt Cieerol 
parapiją. J i 
kvotą išpild< 
nepamiršo,p] 
000.00 L. R. 
klauso Clev< 
landieeiai, 
laidų ant 
naują bažnį 
meile degd 
aplenkti gi 
ant Tėvynė;) 
pat pilnai, 
savo kvotą 

Treeia iš 
la, ras į nai 
lonijai, Dėti 
kia pastebė| 
čiai parodė 
noro Seim< 
viską atidėj 
pildė. Nežii 
trys parapij 
mu: pirmoji 
gi dvi baži 
do galimu i| 
šimtus surii 
je galybė. 

Toliau 
North Side 
pija. Nors 
ja, bet savo| 
le gimtinės 
kaimynes ii 
eagos pan 
sau paskirti 
pu išpildė. 

Reikia pi 
Tvad ir Woi 
visada, tai] 
stovi eilėje! 
gynėjų. TH 
po Seimo 
16 šimtų jai 

Brooklvn^ 
pasiliko už] 
si rodė, kac 
gali susib 
pirmaeilėmii 
sumų aukų 

Mažesnių,] 
vieton rei3 
Bois, Pa^ J i 
pasirodė, ai 
11 šimtų; 
kart tiek, k| 

Toliau s< 
kaip visada] 
nai atliko 

'suvirs 11 ši| 
Mažųjų 

vieton atsis 
grift, Pa. R 
dolierių Tė3 

kalama. 
Toliau s< 

Conn., tik-t| 
pirmą vieti 
pusę tuksti 

GeriausiaĮ 
kolonijas 
le, N. Y., B| 
tis. Eidami 
ir T. E: rašj 
šimtus dvi< 
10 centų i] 
kad visi, ki 
tą pasiliko 
nariais, mol 
c. Lietuvosl 
Valio, Bliss 

\ 
> • 

• 
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2,209.592 Auksinų ($31,139.76) 
Lietuvai 

Federacijos Seimo atstovai, 
išgirdę, kad mūsų broliai ir 
vėl lieja kraują, guldo galvas 
už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę, vienbalsiai nuta
rė viską atidėjus į šalį, rinkti 
aukas Lietuvos Laisvės reika
lams, kad surinkus $100,000. 
00. Bet deja, tas karstas pa
reiškimas ne pas visus užsi
liko. Daugelis, kaip greit ap
leido Seimo salę, tuojau s už
miršo duota žodi ir broliu 
vargus, nedaug kolonijų pa
rodė tikro noro pasidarbuoti^ 
kad snrinkusSeimo užgirtą su
mą, t. y. $11)0,000.00. 

Daugiausia pasidarbavusi q 
koloniją priešakin reikia pas
tatyt Cicero, Tll., Šv. Antano 

N parapiją. J i ne tik kad savo 
kvotą išpildė, bet ir sužeistųjų 
nepamiršo,prisiųsdami net $1,-
000.00 L. R. K. Antra vieta pri 
klauso Cleveland, Obio. -Cleve-
landieėiai, turėdami daug iš
laidu ant vietos, statvdami 
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, Mich. Čia rei
kia pastebėti, kad detroitie-
čiai parodė daugiausia tikro 
noro Seimo tarimą išpildyti, 
"viską atidėti j šąli, jie tą iš
pildė. Nežiūrint, kad visos 
trys parapijos užimtos staty
mu: pirmoji mokyklos, antro* 
gi dvi bažnyčių, bet jie sura
do galimu ir tėvynės labui 24 
šimtus surinkti. Mat, vienybė
je galybė. 

Toliau seka Chicago, Tll., 
North Side Šv. Mykolo para
pija. Xors tai nesena parapi
ja, bet savo pasirįžimu ir mei
le gimtinės pralenkė didžiules 
kaimvnes ir tai vienatinė Chi-
eagos 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 brooklyniečiai 
gali susilyginti su kitomis 
pirmaeilėmis kolonijomis gau
sumu aukų tėvynės reikalams. 

Mažesniųjų kolonijų pirmon 
vieton reikia pastatyti Du 
Bois, Pa. J i kaip tik geriausia 
pasirodė, ant kart prisiųsdama 
11 šimtų; daugiau negu du 
kart tiek, kiek jai buvo skirta 

Toliau seka Hartford, Ct, 
kaip visada, savo uždavinį pil
nai atliko vienu užsimojimu, 

Jiuvirš 11 šimtų prisiuntė. 
f Mažųjų kolonijų pirmon 

vieton atsistojo East' Vander-
grift, Pa. su puse tūkstančio 
dolierių Tėvynės gynimo rei
kalams. 

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

Geriausia už visas mažąsias 
kolonijas pasirodė, tai Blissvil-
Je, N. Y., Brooklyno priemies
tis. Eidami po stubas surinko 
ir T. K raštinėn pristatė šešis 
Šimtus dvidešimts dolierių ir 
10 centų ir kas svarbiausia, 
kad visi, kurie^aukojo, šį kar
tą pasiliko tikrais T. Fondo 

^nariais, moka kas mėnuo po 25 
c. Lietuvos laisvės gynimui. 
Valio, Blissvilliečiai. 

= ae I . * » . • • . ' 

Ir visus valdiškus reikalus tu:||liiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiniiiiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiĮr 
ri atlikti kaipo sodietis uk i - ) | J ^ f e s ^ \ 1 
Mnkas, kaip antai: mokesnis 
UŽ žemę nuo dešimtinės ir vi
sokios Rekvizicijos ir kelionės 
(stoikosį, keliai taisyti vis nuo 
dešimtinės. Štai matosi, jog 
poneliams, turintiems didelius 
plotus žemės, negalima gyven
ti prie tokios "chamu" vai

zdžios. Nuo valdiškų pareigų 
nėra liuosi, nors didžiai mo
kinti. Darbininką savo, kuris 
gyvena pas poną, neturi teises 
išvaryti. Žinomas dalykas ma
žai ir klauso poną. Tat ponai 
ir nori nuversti Lietuvos val
džią. Stengiasi visomis jiego-
mis, idant užeitų; Lenkai. Ir 
bajorėlius, kurie turį mažiaus 
žemės ir vartoja lenkišką kal
bą, ir tuos suvedžioja, idant 
eitų išvien su ponais. Per ta 
tai ii* sunku dirbti Lietu 
vos valdžiai, kadangi yra prie- |s ' Sausio 

Kapitalas ir Surplus 
$250,000.00 

PERKELK ^ PADEK — ŠIANDIE. 
Gausi 'Pilna Nuošimti. 

Priduokite savo Bankyne knygutė bile kurios Chioagos arba kito 
mieJrto bankos, kuri jus noužganėdina arba nėra jums paranki, 
mes patys sukolektuosime ir perkelsimo visus pinigus su nuošim
čiais j šia * 

i 

• 
\ UNIVERSAL STATE BANKĄ 

(Under State Goverment Supervision) 

Didžiausia ir stipriausia Liet. Valst banką Amerikoje. 
ČMa, kada tik jums prireiks, ant pirmo pareikalavimo gausite 

Bavo pinigus su nuošimčiais. 
Chicagos miesto ir Snv. Valst. valdžios yra mušu Dcpoiitoriais. va 

MUŠU TURTAS VIRŠ $2,850,000.00 f 
Pirma. Milžiniška Finansine Jstaiga Lietuvių Istorijoje: 

Žiūrėkite depozitų augimą: 

!/.u^vo i±ui*ą btfiUeutai ir .tirusiAi, dalyvavusieji tų Kursu sudaryme. 
3ėdi iš kairės: Markus, Stogis, Babickaitė, Gražumas, Balsis 

I eilėje: stovi Bajorynaitė, Jauušaitė, Maliorienė, Peikiate, Lengvinas, Navickaitė 
II eilėje: Buragas, Jeneis, Valančius, Jurgaičiutė, Šaukimas, Varnas. 

v 

PADĖKOS ŽODIS OERB. 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, antrasis-gi Jonas Šiš
kauskas dar tebesidarbuoja 
Amerikoje. Jul. Balsevičius at
sivežė ir pavedė "Vaikelio Jė
zaus' ' Draugijai knygą, kurio
je pažymėta Amerikos Gerada
rių vardai ir pavardės ir jųjų 
aukos. Minėtoje knygoje ^ma
tyti : Brooklyno Apreiškimo 
šš . M. P. parapijos, — "Gar 
so'/namų, — Karalienės Anio-
lų parapijos, — Šv. Jurgio pa
rapijos, Newark'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" Dr-ja dar nėra gavu
si. Kadangi kiekvienam ger
biamųjų aukotojų neturiu gali
mybės pasakyti "ačiū", šiuo-
mi todėl laiškeliu visiems Ger
biamiesiems aukotojams ap
skritai ir kiekvienam atskirai 

karštai iš visos širdies turiu 
garbės ir nuo savęs, ir nuo 
prieglaudos vaikelių, ir nuo vi
sos "Vaikelio Jėzaus" Dr-jos 
turiu garbės tarti "ač iū" ir 
"labai ačiū" už gerą ir gailes
tingą Jūsų širdį, už Jūsų au
kas, kurias esate padarę mū
sų tėvynės Lietuvos betur
čiams ir našlaičiams vaike
liams. Tepadeda Jums, Myli
mieji, visiems1 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 yra 
padarę mūsų tėvynei Lietuvai 
gera, kad sunku yra ir apsa
kyti: jie pasidarbavo ir daug 
nuopelnų yra padėję mūsų tė
vynės paliuosavime, jie tūks
tančius našlaičių išgelbėjo iš 
mirties, jie laiko ir dabar mū
sų prieglaudoj. Reikia manyti, 
kad Amerikos broliai tautie
čiai neapleis mūsų ir tolimes
niame mūsų gyvenime. Dar 
kartų "ač iū" Jums ir "labai 
ačiū." Pavesdamas save, vai
kelių beturčių ir našlaičių 
prieglaudas ir visą pagaliaus 
"Vaikelio Jėzaus" Dr-ją Jūsų 
globai, atsilieku Jus mvlįs ir 
gerbiąs. 

Prelatas Povilas Jaruševičius. 
"Vaikelio Jėzaus" Dr-jos pir
mininkas Kaune. 
1920 m. 23-XI-dieną. - r 

Iš LIETUVOS. 
Šventybrastis. Lapkričio 21 

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

Reikia pasakyti, kad mažos 
kolonijos, kaip Gilberton, Ben-
tleyville, Bridgeville, Old For-
ge, Wilson, Miners Mills, Eli-
zabeth, Pa., Brighton,Readiiig, 
Oglesby, 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 

aukojimo Tautos Fondan, Lie
tuvos gynimo reikalams, vis-gi 
nors nepasiekėme, ką buvome 
pasirįžę 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,-
209,5Q2) arba $31,139.76. 

Mat, vienybėje galybė. 
Tautos Fondas, 

222 So. 9-th Street, 
Brootklyn, N. Y. v 

^ 

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

{ Šventybrastį atjojo penki; 
krautuvės apgarsinimus nu
draskė. J krautuvę inėję ėmė 

* 
kas aniems patiko ir pinige 
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 ar-
motomis. Geležinkelio tiltą no
rėjo susprogdinti. Nepasisekė. 
Pamatė vargšai, jogei mūsų 
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 Litwą, choc dziesięc 
lat wojowac będziem." 

Į šiaudų Kulys. 
••, - i — 

Kopija laiško gauto nuo Au
gustino Eibuko—Gojuje, Sur
viliškiu vai., Kėdainių apskr. 
Lietuvoje. * * 

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

Klausei ar gali būti Lietu
voje tokių išgamų arba parda
vėjų savo gimtinę? Tikrai sa
kant, galima priruošti tokių J 
neapskaitliuotus maišus. Pas 
mus yra tokių, vadinasi ponai, 
kurie turi daug žemės, po ka
lis šimtus dešimtinių ir aniems 
išdirba žemę darbininkai UŽ 
menlqą mokestį. Del to jie ta
po didžiai tur^igaiB ponais. 
Dabartiniame laike poneliams 
pasirodė labai baisi Lietuvos 
valdžia, jog. manoma ii visų 
ponelių atimti žemę ir iSdalin-
ti bežemiams ir mažažemiams; 

SU* t 
Dabartiniame laike susidarė 

. p o apskričius ir valsčius gyni. 
mo komitetai (arba Šaulių 
būriai). Renka aukas ir rašosi 
į partizanus; imasi už ginklo 
ir daboja dvarponius ir visas 
išgamas^ kurie eina prieš val
džią. ^ 

L E V E S K I O E M O M L A 
IR PREKYBOS Dil Suiigiiiį 
MOKINA: Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School. High School ir 
Prekybos dalykų taip-gi prirengia 
prie kvotimu J visas augStesniasias 
mokyklas. Dienomis: Nuo 9:00 ryto 
Iki 4 p. p. Vakarais nuo 7:30 iki 
9:30. 
1747 So. Halsted St. (arti 18tos gat.) 

! 

Po valgiai neužmiršk, ^kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena* Parduodama 
pas visus aptlckoriua. 

JOHN M I N S K A S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Didmlestrl 
m So. La SaUe Street 

Kambaris 816 Tel. Central S684 
Valandos: 9 ryto iki 1 po plet 

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavttt St. Tel. Canal SS63 
Valandos: nuo 4 iki 6 po piet te 

nuo 7 iki 9 vakar* 

J. P. WAITCHES 
LAWYF.R 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Ave. 

Tel. Yar.*r 1068 . 
Dien. Room 518—159 N. Clark S t $ 

Tel. Randolph 3507 \) 

1917 M. Kovo 3 d. (Dienoje atidarymo $16,754.95 
I 1919 m. Sausio 1 / . . . . 941,689.40 
1 1920 Sausio 1 . 1,625,997.42 | 

1921 m. Sausio 10 $2,451,626.02 
I SIUSKITE PINIGUS L. IR PIRKITE LAIVAKORTES 

PER 8IA DIDŽIAUSIA LIETUVIU AGENTŪRA. — Pristatome 
pinigus | 4 savaitės. PARDUODAME DRAFTUS IR CASHLIETU-
VOS PINIGUS — MARKES PAGAL DIENOS KURSĄ. 

U KITU MIESTU SIUSKITE MUMS DOL. o mes išsiunsime auks. 

BANKINES VALANDOS: \ 
BANKO VALDYBA: 

Joseph J. Elias, President, 
Wm. M. Antonisen, Vice-

Pres. & Cashter, 
J. Krasowski, Vice-

r^ President, 
Stasys Y. Valanchauskas, 

*̂ Ass't. Cashier. 
• 

Kasdienaapart. Svent. nuo 9 
vai. išryto iki 4 vai. po pietų. 

UTARNINKAIS VAKARE nuo 
6 iki 8:80 vai. ir SUBATOMIS 
visa diena iki 8:30 vai. vakane. 

\ • 

I UNIVERSAL STATE BANK 1 
i 3252 SOUTH HALSTEO STREET CHICAGO, ILL. I 

K a m p a s 3:{-čios g a t v ė s 

ItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlHilIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillil 

™ ^ : . : 

'Phone Canal 1678 7 
Notary Public 

JUSTIN MACKIEWICZ 
Real Estate 

Loans, Insuraunce & Foreign 
Exchange 

2342 South Leavitt Street į 
Chicago, IU 

Siunčiu Pinigus į Lietuvą 
pagal dienos*kursą. 

& , , » « • . . • • • • • - • • - • • • • • • » - x 
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A K I Ų 
ŽINOVAS 

t 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

v Palengvins visų aklų 
tempimą k a s yra 
priežastimi skaudė
j imo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-— *. votumą, skaudančius 

ir užsidegusius karščiu aklų kreivos akys, 
katorakto, uemiegio; ne t ik ras akis lndedam, 
Daroma egzaminas lektra parodant is ma
žiausias klaidas. Akiniai pri taikomi teisin
gai, toli ir eiti ma tan t i ems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir valkus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 lkl 8 vakaro. 
Nedelioniis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

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

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmlestrl: 

29 South La Salle Street, 
Kambaris SS4 

Telefonas: Central 6Sff* 

y 

I I I I I I I I • 
• Vakarais, 812 W. 3Srd St • 
j Telefonas: Yards 4««* 

^ • • • • • • • • • • P V H B B I i 

, S — < Į į » M » w * — * • • • • • » • • 
Telefonas BooleTard » l t » 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

SSSl South Halsted Street 
Valandos: 9—12 A. M. 

1—5; 7—8 P. M. 

« • • - - — * Tel. Harrison 6t%% 
DR. L C BORLAND 

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

Lietuvis perkalbėtojas 

iSered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 18 
• • • • • • » • • » » ^ » • ^ • » ^ i k » i B • • » į f 

Saugok akiu regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint T— tai reiškia, jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausį patarnavimą, del 
Aklų, Ausų, Nosies ir Gerkles 
Ligos gydoma specljalisto, 

W. P. MONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPEdlJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-člos lubos 

Kambaris 14-15-10-17 
Viršui PLATPa aptiekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki » 
vak. Nedėllomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

Atitaiso žvairas akis 
vienu atsilankymu, be 
Jokios ehloroformos. 
Suvirs 800 išgydymų 
užrašuose. 

Ateik ir leisk aužiurėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris speoijaiia išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo 
AKITJ, AUST/, NOSIES IR GERKLĖS 

LIGAS. 
PATARIMAS DYKAI 

Silpnos Akjs Kurčios Ausįs 
Skaudamos Akjs Tekančios Ausįs 
Raudonos Akjs Ūžiančios Ausįs 
Žvairos Akjs i Užkimštos Ausįs 

Skaudama Nosis Skaudama Gerklė 
Rėganti Nosis Silpna Gerklė 
Kreiva Nosis Kataruota Gerklė 
Užkimšta Nosis' Papūtus Gerklė 

Franklin O. Carter, M. D. 
• 23 metai prie State-gatvės 

120 So. State St., Chicago, 1111. 
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie-

niais nuo 10 iki 12. 

Tel. Ganai 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

2201 West 22-nd & So. Leavitt Sts. 
Chicago. 

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

iiiiiiiuiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii 
STel. Canal 257 

I DR. C. K. KLIAUGA | 
LIETUVIS DENTISTAS 

S1821 So. Halsted St., Chicago, Dl.B 
Kampas 18th St. 

S Valand.: 9—12 rytą. Ir 2—9 vak. S 
UIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIiniffi 

i * 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYXLA 

PLATINKITE " DRAUGĄ/: 

Mokinama: angliSkos Ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, plrklybos tei
sių, Suv. Valst istorijos, abelnos Isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo t ryto lkl 
4 valandos po pietų: vakarais ano • 
iU 10 vaL 
3106 So. Halsted 81, Chicago. 

• MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU 

S LIBERTY BONDSUS: 
I 
I 

a 
Phone Seeley 7429 

DR. L M. FEINBERG 
Gydo specialiai visokias vyrų ir 

moterų lytiškas ligas. 
2401 Madison St., kampas Wes-

/,. tem Ave., Chicago. 
Valandos: 2—I po piet; 7—f vak. 

» • » » • » • • » • • • » • • • i t « 2 

X 

[ 
I 
I 
I 
I 
I 

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

Baltic States Development Corporation 
f 35 South Dearborn Str., J 

^ 
• . * • 
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Pirmadienis, Sausis 17, 1S21 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ĮGALIOTINIO SIBIRO KRA

ŠTUI PRANEŠIMAS. 

t 

1 

20 Gruodžio, 1920 m., num. 4. 

Pasų išdavimas. 

Savo <No. 2 pranešime ir 
laikraštyje "Novyj Mi r " 10, 
11, 12 ir 13 ntmi. kviečiau pi
liečius, gyvenančius Vladivos
toke, paduoti pareiškimus iki 
Sausio 1 dienai, 1921 metu, jo-
gei jie yra ir nori likti Lietu
vos Respublikos piliečiais ir 
išsiimti pasus, tečiau iki šiam 
laikui dar mažas skaičius Lie
tuvių tepadavė tokius pareiš
kimus. Draugijos " Arklo' 
valdybos prašau artimiausime 
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? j°g išduotieji jiems ankš
čiau paliudijimai Lietuvių tau
tiškų reikalų gynimo komite
to, nuo dienos paskhimo Lie
tuvos Respublikos įgaliotinio 
Sibiro kraštui, yra nustoję 
vertės. Nikolsk-Ussurijsko Lie
tuvos piliečiams padavimą to
kių pareiškimų pratęsiu iki 
Vasario 1 dienai, 1921 metų. 
Kas link Charbino, Blagovieš-
čensko, Chabarovsko; Čitos 
ete., 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 sąrašą ir apkai-
navinuj savo turto auksiniuose 
rubliuose ir dokumentus, paro
dančius prigulėjimą jam to 
turto. 

Visokie paliudijimai. 

Visokie aktai, sutarties do
kumentai, padaryti tarpe Lie
tuvos piliečių ir svetimtaučiu, 
metrikai gimimo, mirties ii 
šliubo, kad jie turėtų vertę 
Lietuvoje ir galėtų būti gina
mi Atstovybės, turi būti pat
virtinti Lietuvos Respublikos 
įgaliotinio raštinėje tuojau 
kaip tik yra padaryti. 

Grąžinimo tėvynėn reikalai. 

Žinau gerai, kaip baisios ka
ro audros išvyti į Sibirą tau
tiečiai laukia ir sulaukti ne
gali valandos, kada bus gali
ma pamatyti savo gimtinę «»-
lį. Nevienas iš ją paliko ten 
savo guštą, žmoną, vaikus, mo
terys, vyrus. Penki metai pra
slinko tame sunkiame varge, 
rodės ir galo jam niekad ne
bus. Ret dabar jau galima spė
ti, jog ne už kalnų ta valan
da, kuomet tas visų mūsų troš
kimas bus įkūnytas. Lietuvos 
Respublikos valdžia, atjaus-
dania tą sunkų padėjime savo 
piliečių, išvytų į Rusiją ir /Si
birą, darydama taiką su Ta
rybų Rusija, Npirmiausiai iš
kėlė reikalavimą kuogreičiau-
sia sugrąžinti Lietuvos pabė
gėlius, kas ir buvo sutarties 
protokolan įnešta. Iš visos 
Rusijos pabėgėliai jau yra su
grįžę. Likome tiktai mes, ačiū 
Sib. savitarpinėms peštynėms. 
Dabar, likvidavus avantiūrą 
Siemknovo ir kitų. susisieki

mas su Čita jau atidarytas, specijalistų inžinierių, dakta-
Tenai, kaip žinoma, yra cen
tras Tolimųjų Rytų Respubli
kos, tenai yra atkeliavęs Ta
rybų valdžios delegatas p. Ka-
rachanas, tenai ir aš pasky
riau savo įgaliotą p. Martiną 
Čiapą, kuris mielai sutiko pri
imti tą įgaliojimą. Svarbiau
sias tikslas, kaip mano čionai, 
taip i r p. Čiapo Čitoje, bus iš
gavimas nuo vietinės ir Tary
bų Valdžių praleidimo Lietu
vos piliečių pabėgėlių į tėvy
nę, Tikiuosi, jog tą praleidimą 
greitu laiku gausime. 

Sveikindamas Lietuvos Res-t 

publikos piliečius su Kalėdų 
švente ir Naujais 1921 M e t * i 4 ? a k v l e t i m a ? f U b u t l ^ & l ' 
tvirtai tikiu, jog tai paskutini 
metai, kuri Lietuvos piliečiai 
pabėgėliai sutinka pliki ir al
kani Sibiro tyruose. Tvirtai 
tikiu ir į tai, jog kiti metai 
bus daug laimingesni mums, 
nes, Lietuva, priėmus mus po 
savo šiaudiniu stogu ir nu
džiovinus mūsų žaizdas šiltose 
bakūžėse tarp savųjų, duos 
mums g âlę greitai užmiršti 
visus vargus^ ir nelaimės, iš
krutėtas Sibire. Tenai, Lietu
voje, stiprus Lietuvos aržuo-
lai savo krutinėmis laiko ver-
žiančiosius i mųs tėviškę 
priešus ir, plytele po piytelei, 
apgalėdami neapsakomas sun
kenybes, stato nepriklausomy
bės laivą. Sugrįžę, sustiprinti 
Lietuvos oru, prisidėkime ii 

rų ir t t 
Į šį paklausimą gauta iš %aii būti skiriama algos nuo 

Užsienio Reikalų Ministerijos 
atsakymas iš Lapkričio 25 die
nos, 1920 m,, N. 4927, kuriame 
pranešama, jog " Lietuvos 
valdžia yra nusistačiusi neda
ryti kokių nors formalių pa
kvietimų atskiriems asme-
n ims , \ "Nors Čia darbo-", sa
koma 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 

lytas, o reikalui esant, ir nau 
dojamas, kaipo užkontraktavi-
mas Valdžios vardu. Įvykus 
kokiems nors nesusipratimams 
arba nepatikus atvykusiam 
Lietuvon asmeniui, Valdžia 
gali but verčiama atsakyti už 
pakvietimą, kaip už kontrak
tą. Gali atsirasti ir kitų nesu
sipratimų, rugojimų. 

"Todėl bendro pareiškimo, 
kad Lietuvoje trūksta atatin
kamų 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
cialistai. Taip Susisiekimo 

ant aparatų "Morze" i r 
* * Houghes ' a ' ' (J uzo). Jiems 

700 iki 1300 auks. mėn. / į 
Savivaldybių, Darbo ir So-

eijalės Apsaugos Departamen
tui yra reikalinga 20 apskri
ties teknikai ir 6 Inžinieriai, 
iš kurių pusę vietų galėtų už
imti grįžtantieji iš Amerikos 
Lietuviai. Mėnesiais 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 dėlei užuo-' 
darbio kvalifikuotiems darbi
ninkams. Jeigu atsirastų no
rinčių apimti panašias vietas, 
Lietuvos Atstovybė suteiks 
reikalaujamų informacijų. 

J . Vileišis, 
Liet. Atstovas Amerikoje. 

IIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiillH 

Procentas bus Mokamas nuo Sausio 1mos 
iiiiiiiiimmiraiHmiiiiiiim 

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

Pirmutinę Didžiausią Liet. Valstijinę Banką 

Metropolitan State Bank 
3 

• 2201 W. 22nd St. ir Leavitt 
s 

KOOPERATYVIŲ ORGANI 
ZACIJŲ PLĖTOJIMAS 

IŠ LIETUVOJE. 

mes prie to darbo, kad sutik- Ministerijos vice-minįsteris S. 
darni kitus Naujus Metus ga- Grinkevičius rašo, kad iš esa-
lėtunie drąsiai pasakyti: LAI 
GYVUOJA LAISVA IR NE-
PRICJULMINGA LIETUVA. 

J . Vaitiekaitis, 
Liet. Resp. Įgaliotinis Sibiro 

kraštui. 

DĖLEI SUTEIKIMO DARBO 
GRĮŽTANTIEMS LIE

TUVON. 

Daugelis Amerikos Lietuviu 
buvo atsikreipę prie manęs, 
prašydami suteikti jiems ži
nių, ar tikrai jie gaus atatin
kamo darbo ir užsiėmimo su
grįžę iš Amerikos Lietuvon. 
Kai-kurie yra net prašę nuro
dyti, kokią vietą galį užimti 
ir kokią algą gauti. Šiuo klau-

miįjų. Amerikoje Lietuvių spe
cijalistų Susisiekimo Ministe
rijai butų pageidaujami tokie 
žmonės: 

(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 

1) Inžinieriai diplomuoti, iš-japielinkėje, daug teiraujasi ir 
ėję augštąjį mokslą darbams: 
statymo namų, tiltų, plentų ir 

interesuojasi šiuo kooperaty
vių organizacijų darbštumu. 

vandens kelių srityse, taip-gi Vedėjai ir darbininkai tų or 
blakiavimo ir elektros signa
lizacijos. Jiems gali but ski
riama alga nuo 1200 auks. iki 
1800 auks. mėn. 

2) Teknikai su užbaigtu vi
duriniu mokslu tokiems pat 
darbams. Alga iki 1100 auks. 

3) Braižyklos užveįzdėtojai 
ir braižytojai tokiems pat dar
bams. Jiems alga nuo 900 iki 
J100 auks. 

•4) Mekanikai ir prievaizdos 
gerai kvalifikuoti telegrato-simu man teko keletą kartu 

rašyti ir laišku, iš Birželio 7\ telefono tinklų tiesime ir už-
dienos, prašyti, idant įvairios • laikyme. Jiems gali but moka-
valdžios įstaigos suteiktų ži- 'ma nuo 800 iki 1300 auks. 
nių, kokių joms darbininkų mėn. 
reikia ir kokia gali būti to- Taip pat reikalinga pašto-
kiems darbininkams alga, o telegrafo valdininkai gerai ži-
be to ir pasiūlyta keletas 'na pašto operacijas ir darbą 

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 44,000,000 auksinų, ir 
pirmiems trims mėnesiams šių 
metų net 11,000,000 auksinų. 

I • 
• • • • 

• 
I 

• • 

TEATRAS IR 
11' PINIGŲ N Ė R A " Vienveiksmė Komedija 

RENGIA DRAUGYSTĖ SV. JONO EVANGELISTO 
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Kapitalas ir Perviršis 

.. r* 
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u Milijonu Dolierių 

i Kviečiame Draugijos, Adrninistracijos ir Pavienis Ypatas, Padėti Jūsų Pinigus ant 
Procento savami banki Chicagos miestas ir Cook Pavietas laiko pinigus šiuomi banki 
del to kad galima, atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo. . 

| Bankas Valandos: Kas dieną nuo 9 vai ryto iki 4 vai. po pietų. Utarainkais ir Suba-
i tom iki 8:30 vai. vakare. 
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Net 120,000 Lietuvių priguli 
prie šių organizacijų. Organi
zacijos yra dvejopos: perkan
čios ir pristatančios medžiagą. 
Randasi atsitikimų, kur per
kant medžiagą nuo narių nė 
tik kad jiems geresnę kainą 
duoda, bet ir iš to taip-gi lie
ka nauda, kurią Sąjunga dali
na organizacijoms. Visokios 
rųšies medžiaga yra biržoje: 
drabužių, odos, maisto, ra
kandų, ir žemės dirbimui į-
rankių. Šerai šių organizacijų 
parsiduoda po 50 auksinų. 

Kaune yra apie 200 skyrių 
kooperatyvių organizacijų. 
Šioji organizacija per penkis j 
mėnesius uždirbus iki 8,000,000 i = 
auksinų. Šiauliuose yra ant ras ' 
žymumu, toliau seka Vilkaviš-
kio ir Kėdainių. 

Receptai - \ 

nuo Reumatizmą iš Lietuvos ir Vokietijos šita gyduole 
labai pasekmingai prašalina reumatizmą ir visokius 
skausmus kimo dalise. Šita gyduole yra išmėginta gar
singiausių Daktaru Europoj palengvinimas užtikrintas, 
Kaina 75 centai. Tie kurie gyvenate toliau nuo mūsų 
Aptiekos galite vaistus gauti per paštą piningus galima 
siunsti 2 centu štempomis. 

SOUTHPORT PHARMACV 
1346 Irving Park Blvd. 

Z. L. Lukauskas Telefonas Lake View 679 

PLATINKITE "DRAUGĄ." I 
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P. ČONRAD -
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted S t , Chicago, 111 
Kurie gaunate paveikslus U Lietuvos 

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno U kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. Phone Drover 6369 

Nedelioj, m. 
Dievo Apveizdos Parap. Svet. Union Avenue i r ^ t o s Gatvių 
Durys atsidarys 6 vai. vakare. Programas prasidės 6:30 vaJL vakare 

Dalies pelno šio vakaro skiriama našlaičių naudai. Visi į a s tik gyvas ant šio pui
kaus pasilinksminimo vakaro, kuriame pamatysite labai juokinga komedija. Po persta
tymo šokiai iki vėlai prie geriausios muzikos kuri$ išpildys aštunuolikiecių Benas. 

Įžanga 35 ir 50c. Ypatai. Kviečia visus K O M I T E T A I 

• • • • • • • 
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PRANEŠIMAS. 

S' 

Siunčiame piningus Lie
tuvon, pr i siuntimas užtik
rintas. / 
Inšuruojame nuo ugnies, 

namus, rakandus ir auto-
mobilius. 
Parduodame namus, sko

liname piningus. 
. 

Evaldas & Pupauskas 
840 W. 33rd St. 

Yards 2790 
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Baltijos AmenkosLinija 
Vietoj Rusijos — Amerikos Linija 

Hiin+niiuim i iimunpi n n ^ , I I I Į ii ififrfc u i m t nu T į r n 
TIESIAI B E PERSĖDIMU I š NEW YORKA l 

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. " K U R S K " išplauk. 15 Febr. 

Kreipkitės prie mūsų agentu jūsų mieste arba 
& KEMPF, General Uostern Passenger Agent 

120 Noriu La Salle St., Chicago, Illinois. 

3C 
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i i 13tas Maskaradinis Balius! 
. 

Skiria $200.00 Dovanų 
Bengiamas : ^ K 

DRAUGYSTĖ PALAIMINTAS LIETUVOS 

SUBATOS VAKARE, VASARIO 5, 1921 
PULASKO SVETAINĖJ 
Pradžia 7 vai. vakare 

1711 — 15 South Ashland Ave. 
Įžanga 50 centu Yp. su Drabužių padėjimų 

= i. 
Dovanas bus duotos tiems kurie bus prašmatniausia pasirėdę. 

Kviečia Visas KOMITETAS. 
\ » 
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DIDŽIAUSI* ĮIETUVISK1 KRAUTUVE CHIGA60JE 

4 S -

, BF;P«A»L OUBBN KONCBRTINA:^ 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musu. krautuvė—viena iš didžiausiu Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip neganu. 

Mašinėlių lftifflHi.jn« drnkuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Sliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusišku ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia.' Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL 

Telefonas: DROVEB 7309 

. . 
"\ 
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Pirmadienis, Sausis -17, 1921 D R A U G K S A 
M * 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
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DU BOIS, PA. 

Paminėjimas penkių metų 
sukaktuvių. 

Šiuosmet Naujų Metų diena, 
tai buvo viena iš prakilniausių 
Dubojaus Lietuvių tarpe. 

Šv. Juozapo vietinės Lietu
vių parapijos ehoras, vadovau
jant vargonininkui J . Y. Ko
vui, pasveikino gerb. kun. M. 
.J. l'rhona su toastu " J u m s ii-'$100.00. 
urij metų" ir įteikė dovana 
auksu atminčiai jo nenuilstan
čio darbavimosi toje parapi
joje per penkerius metus. 

Dovang sudėjo visi geros 
širdies 

išlaidų $1,509.80. 
Abelna sutrauka šitaip stovi: 

L. R. Kryž. Centran, nuo 
spalio 24 d. pasiųsta $1,345.79. 

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

reikalams per T. Fondą pa
siųsta $596.22. 

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

Dar laukiama pažadėtas 

parapijonys. Už tuos 
sudėtus branduoliukus skyrė 
naujai išleistajų katalikiški) 
Knciklopedija, kurią parsisių
sdins pats klebonas. 

Tam pagerbimui taip-gi bu
vo surengtas didelis, gražus 
teatras "Dangiškoji Procesi
j a " arba atėjimas Mesijo 
ant šiod žemės. Scenoje daly
vavo virš 70 asmenų. Veikalą 
statė vietinės Šv. P. Alarijos 
N. P. draugijos merginos Lie
tuvaitės. Joms vadovavo pats 
veikalo autorius J . V. Kovas. 
Veikalas darė neišpasakomai 
dideli žiūrėtojams įspūdį, ypač 
kuomet buvo perstatomi būriai 
Kerubinų, Serafinų, Angelų 
ir Arehangelų, kurie darė įvai
rius rimtus baletus ir adoraci
jas. Kudik. Jėzui ir girdėjos 
linksmi tonai giesmių. Dar 
pinu to perstatyta "Zakari -
jaus istorija, ' ' a rba 'užgimi
mas šv. Jono Krikštytojo, ir 
"Pasveikinimas Šv. Marijos.' 

Nesitikėta Dubojaus Lietu
viu tarpe tokį didelį ir taip 
puiku, pamokinantį teatrą to
kiu greitu laiku regėti. 

Tokį teatrą 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 kilto kįla, kaip 
pavasario žolė. 

Visa jų didžiausia laimė. 
kad turi prakilni] kleboną 
grrb.-kun. M. -J. l'rboną, kuris 
moka juos vesti doros keliu į 
laimingą būvį. Tad yra šven
tas susiklausymas parapijos 
reikaluose ir meilė Viešpaties 
Dievo kiekvieno širdyje. O kas 
pildo tas tiesasjai kitos tobuly 
bės ir pačios prie žmonių prr-
eina. 

Daug jau prigelbėjo čion ir 
vargonininkas Kovas, užėmęs 
tą vietą, ypač su jaunimu ji> 
turi didelius užsiėmimus. Su-
angesnio jaunimo, kuris jau 
peršokęs Irj—20 metą, yra 
daug sauvalio. Jie nukrypę 
maždaug nuo savo tėvynainių, 
ir didžiuma jų pasekę svetimą 
skonį, nuo kurio negalima su
laikyti. 

Dubojietis. 

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

Viso $3,576.81. 
- J. SUogeris. 

SHEBOYGAN, WIS. 

Sauso 6 d. L. Vyčių 51 kp. 
laikė metinį susirinkimą, kuris 
buvo skaitlingas. Nauja val
dyba užėmė vietas, kurion iš
rinkta V. J. Rėklaitis, pirm., 
F. Baltuška, vice-pirm., K. 
Anelukė, prot. rast., A. Pocevi-
cukė, i'in. rast., J . Daugirda 
ižd., M. Kavalauskas ir M. Ci-
zauskaite, iždo glob., J . Aus-
travičius korespoiul. Valdybą 
sudaro darbštus asmenys, to
dėl šiuosmet tikimės daug dar
bo nuveikti. Taute susirinkime 
kuopon įsirašė: A. Stauskas, J . 
Salvaitis, J . Radzevičius ir 
J . Diskavičius. Paskui svars-
tvta bėganti reikalai. Rez. J . 
Austravičius pranešė, kad ar-. 
tįstai jau prisiruošę prie va
karo, kuris bus Sausio 23 d. 
Vaidins "Vyro ieškojimas/' 
Paskui kalbėta apie tolesnį vei 
k imą. Mųs k p. gerai gyvuoja, 
turi gerus vadus, kurių pirmo
je vietoje stovi kleb. kun. V. 
Daunoras. Šitame susirinkime 
jis kalbėjo apie Vyčių organi
zaciją, ragindamas visus iš
vien veikti. Pabaigęs kalbėti 
klebonas perstatė svečią kl. 
A. Karuzinską, kuris taip-gi 
kalbėjo apie nuveiktus vyčių 
ifarbus. Prisiminė ir apie Lie
tuvos padėjimą, ragindamas 
kuopą danbuotis jos ir Bažny
čios labui. Malonu butų, kad 
kl. A. Karuzinskas tankiau 

atlankytų kuopos susirinki
mus. Uždarius susirinkimą 
žaista įvairus tautiniai žaidi
mai. Sekantis susirinkimas 
bus Vasario 7 d., 8 vai. vak. 

V. J. Rėklaitis, 
Kp. pirmininkas. 

WESTVHiLl, ILL. * JUODYLA IR SVEIKATA. 

Ir pas mus netrūksta nami
nių bravarėlių, kuriuose varo
ma taip vadinama "moonslti-
ne." Daugiausia tuo pragaiš
tingu darbu užsiima moterys 
' 'apšviestunės, ' ' kad nei val
džios agentai nespėja visur ji} 
užklupti. Nesenai suareštuota 
keletas vyrų, vėliau viena mo
teris. Tos vyras pabėgo. Yra 
ir daugiau tokių. Gėda Lietu
viams, kurie užsiima tuo dar
bu. Patekę nelaimėn ne tik 
patys aprauda savo darbus, 
bet ir visiems Lietuviams įda
ro negarbę. 

Cia reikalingas Lietuvis fo
tografas (tik ne bolševikas). 
Turime vieną lietuvišką mozū
rą, bet mažai žiuri savo ama
to, o kit kuo užsima. Reikalin
gas čia ir geras barzdaskutis. 

Vyras. 

DETROIT MICH. 

VVAUKEGAN, ILL. 

CICERO, ILL. 

Pataisymas klaidų. 

• 'Draugo" -4 numeryje ko
respondencijoj iš Cicero, 111. 
ne vienoje vietoje įvyko klai
dų. Tai atsitiko d*4ei .stokos 
laiko rankraščio sutvarkymui. 
Todėl čia, nors sutrumpinęs, 
panaujinu atskaitą. 

Liejimai Lapkr. 25 d., 1920 
m., Bažnyčioje ir svetainėje 
Liet. gynimui aukos sykiu su 
pasižadėjusiais $1,422.80. 

Išlaidą buvo $13.00. 
Atliko $1,409.80. 
Pažadėta $100.00. 
Lapkr. 25 d., 1920 m., viso 

u^jkitų lum>, ue-kaitaut $13 

Mūsų kolonijoj laisvamaniai 
(L. M. P. S. 47 ir L. D. L. D. 
140 kuopos) surengė prakalbas 
Li uosy bės svetainėje. Kalbėjo 
nekoks Jukelis iš New Yorko. 
Nors plakatai buvo dalinami 
ant gatvių einant žmonėms is 
bažnyčios, vienok į prakalbas 
atsilankė visai mažai. Tas ro
do, kad VYaukegano Lietuviai 
jau moka atskirti grūdus nuo 
pelą. Visą laiką kalbėtojas 
pašventė koliojimui ir plūdi
mui kunigą. Niekino Lietuvos 
valdžią ir piršo sovietus. Ant 
galo išjuokė L. L. P. bonus n 
sakė, kad kurie esate pirkę, tai 
pinigų negausite, kaip bus so
vietų valdžia. Liepė visiems 
statyti krutinės taip kaip jis 
statąs (kad butų areštuoti), 
nes pasisakė jau aštuonis kar
tus buvęs kalėjime ir dabar 
tik ką paleistas iš Pittsburgho 
belangės. Tokia jo kalba pasi
piktino net Į^atys bolševikai, 
nes dauguma nelaukę galo ap
leido svetainę. 

P. Vantegel. 

Sausio 9 d. Lietuvių P. K. 
draugija laikė susirinkimą. Pir 
miau, visatinam susirinkime, 
buvo nutarta, kad dr-ja pirktų 
L. L. Paskolos boną už $50.00. 
Kaip sužinojo bolševikai, kad 
dr-ja nutarė .pirkti L. L. P. 
boną, taip visi ligi vieno susi
tarę atėjo tau susirinkiman ir 
inešė, kad bono dr-ja nepirktų. 
Pirmininkas, matėsi, ir-gi sto
vėjo jų pusėj. 

" K a s norit, kad dr-ja ne
pirktų bono, pakelkit rankas ," 
sako pirmininkas. Pakėlė visi 
bolševikai, kurių buvo-10. 

" K a s tam priešas"? Pakėlė 
6 asmenys. Tada pirmininkas 
atsisuko į raštininką ir liepė 
išbraukti visatino susirinkimo 
nutarimą. 

" J u s negalit panaikinti vi
satino susirinkimo nutarimą, 
kurį užgyrė apie 80 nar ių/ ' 
sakė tie, kurie balsavo už pir
kimą 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.Q0. Juk mūsų 
kliubas yra ne radikališkas. 

Genys. 

SO. CHICAGO, ILL. 

Didelį bazarą ir balių, t ū 
rio pelnas eis Lietuvos gyni
mui nuo priešų penkios drau
gijos rengia sekmadieny, Sau
sio 16 d., F. Svereckio svet., 
8756 Houston avė., S. Cliica-
go, 111. 

Bazaras prasidės 5 vai. po 
pietą. Kviečiame visus Lietu
vius atsilankyti į šį bazarą, 
nes tuo paremsite Lietuvos 
kovą už nepriklausomybę. ' 

Mušą priedermė stoti Lietu
vos gynėjų eilesna, teikiant 
medžiaginę paramą. 

Kviečia bendras dr jų kom. 

CICERO, ILL. 
» 7 

mm 
• ' 

Liet. R. Kryž. Reni: ir Tautos 
Fondo susirinkimas bus .sekin., 
Sausio 16 d., Šv. Ant. parap. svet., 
tuojau po mišparų (4 valandą). 
Susirinkimas svarbus, todėl pra
šome narią skaitlingai atsilankyti. 
Neprigulintieji prašomi atsilanky
ti ir įstoti j eiles Lietuvos gelbė
toją. Per praeitus metus graliai 
Lietuvai pasitamavohi. Nenuleis-
kim rankų ir šiuosmet. Taipgi ši
tame susirinkime reikės išrinkti ir 
naują valdyba. 

T. F. ir L. *?. K. rem. sk. vald. 

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus! 

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

Nors juodyta ne varto jauna 
vaistų vietoj, bet jos jiega vi
s o ^ ligosevgalima tikėtis pa-
gelbos. Nevisi vaistai visuose 
atsitikimuose geLbsti, bet juo
dyki vartojania abelnai "ne 
ligas gydyti, bet pranešti ir 
apsaugoti visuomenę, kaip nuo 
jų apsisaugoti ir kokiu būdu 
jas naikinai.- Juodyla daugiau 
sia prisidėjo prie išplatinimo 
sanitariškumo, srutynių ir 
nuobėgų reikaluose; prirodė 
pasauliui, kad musės ir uodai 
labiausia platina limpančias ir 
įvairias ligas, benešiodami tą 
ligų perus. 

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

Bet laikai atsimainė ir pa
tys redaktoriai šiandien jau y-
ra į t ik in t i , kad raštai 
apie ligas, sveikatą, 
sanitariškumą ir visi: daly
kai, kurie liečia ir apeina pa
čius skaitytojus, labiausia jų 
pageidaujami. 

EXTRA! 
Extra , Demonstracija Parodyniaf 

Naudingiausio Automatiško išradimo 
("tarninkje 18 d. Sausio (Jan.) 1921 
m. p, Elij.ošiaus svetainėje 4600 S. 
\Vood~St.Pradžia 7:39 vai. vak. 
(jerbiamieji:— 

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

Jžauga vašioms dykai. Kolektos ne
bus. Kviečia Komitetas. 

• • 
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REIKALINGAS tuojaus at
sakantis Vargoninkas. Alga 
$75.00 Ir ineigos. Atsišaukti 

• 

pas 
Kun. E. V. Grikis 
396 Ghurch Street, 

New Britain, Conn. 

Reikalingas vargonininkas, galjs 
vesti chorą. Alga. gera. Kreipkities 
prie: 

REV. J. K \ s \K.\ITIS 
1006 Ciifford, Ave. Rochestcr, N. Y. 

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

seną stiprią 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 

i PEOPLES STOCK 
YARDS 
STATE 

v 

s 

Ant katn po 47th ir Ashland Ave. 
Užtat kad eionais kalbame Lietuviškai. 
Tavo piningai apsaugoti nes po Valstijos Valdžios Priežiūra. Piningus iš šios 

Bankos galite ganti ant kiekvieno pareikalavimo, be jokio laukimo. 
• 

AR GALI BŪTI GERESNE BANKĄ? 

ant kampo 
• 

47tos ir 
Chicago 

Ave. 

immmmmmmtmmmmmmmm 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIK0LIS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
Perkelia ofisą t Feople Teatrą 

1016 W. 47tib St. Tel. Boul. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų. « iki 1 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryta. 
Re*. 2914 W. 48rd Street. 

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 268 

5* 

r 

» i 1 1 » • 

Mokinis ant vur£i>niniko, paieško 
vįetoM prie .Liet. Katalikiškom para
pijos galiu vesti chorą. Jeigru kuriam 
IŠ gerbiamu klebonu bučiau reikalin
gas meldžiu atsišaukti sekančiu ant
rašu: 

•'St. S. . 
4526 So. Honoro Str. Chicago. 

Paieškau randos dcl grocerlo, ge
roj Lietuvių apgyventoj vietoj. At
sišaukite 

(J. R.) 
DRAUGAS PUBL. CO. 

2834 S. Oaklcy Avc. 
— 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda minkštu gėrimu biznis, 

pirmos klasos, vienatine vietą tame 
bloke. Priežastis pardavimo, savinin
kas turi kita bizni. Atsišaukite. 

724 W. Slst Street 

TĖMYKITE 

Kensingtono Lietuviai ga
lite gauti (susipirkti "Drau
gę." dienraštį pas p. 

IG. TYŠKBVIČIĄ 
314 E. Keusington Ave. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po nnm. 

729 8b. Ashland Avenue 
Specijallstaa 

ŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ 

JValandoa nuo 10 Iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:80 
vakare. Nedėliomia 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2M9 

l Taupykite Piningus: 
1 Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KASPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas 

P. KVORKA & SONS 
1549-51-53 Vr Chicago, Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščin. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Seredomia ir 

Petnyčiomis iki 8 vai. vakare. Kitais 
S1MPLE* UHiVERSAi ^ vakarais iki 10 vakare. 

1 
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T e l . C a n a l 2 2 2 

DR. E. Z. ZIPPERMAN 
LIETUVIŠKAS DENTISTAS 

•1401 So. Haistctl Street 
...Vai.: Panedėlį, Utarn. ir Ketverge 

9:30 iki 8:80 vak. j 
( Seredoj ir Subatoj 9:30 iki 6 vak. 

Pet. ir Nedėlioj ,nuo 9:30 iki 1-mai 
Mes geriausią taisome dantis 

už prieinamiausią kaina. 
52^ 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Ohirurgaa 
Ofisas 10000 So. Michigan Are., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 8:80 iki 8:80 vakare./ 
Reaidencija: 10688 Perry Ave., 

Tel. Pullman 842 

"Tel. Randolph 2888 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG. 

10 So. La Salle St.. 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 

Panedėliais iki 8 vakare. 
Nedaliomis ofisas uždarytas. 

EXTRA! Palikta mušu sankrovoj. EXTRA! 
-. štai kur stebėtina proga nusipirkti augstos rų-

šies CJVARA.NTrOTA VICTROLĄ vertės iki 8250.00 
t i k u ž $ 3 5 . 0 0 , p r i e d ų V e l t u i 1 2 r e k o r d u . 3 0 0 a d a t ų i r 
D K I M A N T O ADAT.J . š i o s N A U J O S P U I K I O S 
VICTROLOS palikta mūsų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS 
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iš antrų rankų 
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ GVA-

IRANTPOTĄ VICTROLĄ vertės iki 1250.00, tik už 
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš mūsų 
SANKROVOS. 

Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krau
tuvės nei sankrovos lygios mūsų sankrovai palygi-
;; r,' .':>':; Ifl •'. ' , 

iats žinome, kud apsimokės tamistai atvažiuo
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime kele
tą a u g i o s rųsies TIKROS ODOS IR VELOt'RO 
SEKLYČIOMS BBTŲ. kuriuos parduosime už pir
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos. 

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir 
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C O. D. LIBER
TY BONDSAI PRIIMAMI. 

Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p. 

•p 

Sankrovos 
Kaina tik 

nm 
NATIONAL ST0RAGE C0. 

I* 
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris 
023 So. Ashland Ave., Kampa* 21-ot» Gatvės. 

UllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIliilIlIiflIlIlIlilIllIlIlIIIIUIIIIIHIIIilltlIlIimillli 
Phone Boolevard 491 

I Ashland Jewelry Music Store 

S. D. LACHAYVICZ 
U E T t V Y S GRABOR1LK 

I'atarnauju laidotuvėse kopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 
2S14 W. VMrė l^ace Oliicago. 111. 

Tel. Caual 2199 

DR. S. BIEŽ1S. 
LIETUVIS GYDYTOJA* 

IR CHIRURGAS 
2201 Weet 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Ree. 8114 W. 42nd Street 

\ ^ +mjm*~>-

TeirMcKlnley 4«88 j|j 

Specijales Columbia E 2 Grafa-
nola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 
Grafonola su 1Z rekordų $66.50. 
Cash ar ant išmokesčio. Naujausi lietu
viški rekordai. 

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

Dr. A. L Yuška 
1900 S. Halsted S*r. 

Tel Canal 21J« 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare • 

Gyvenini*** 
2811 W. ASrd Str. 

Tel Proapect I4A*> . • č 

4537 So. Ashland Avenue 
| •, Chicago, ItL 
If^llllIlllllIlIlIlIIlIlIlIlIlIlIlIlIllMUHIlIllItifiltltitilIlUintlIlIllIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlaC 
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D R A U G A S Pirmadienis, Sausis 17, 
• — • — • 

1921 
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Operete dviejose aktuose M. Petrausko, u 

"v 

r 
• KONCERTAS 

Operete ir programą išpildys Šv. Jurgio Par- "Kanklių" choras po vadovyste p. K, Sabonio 

Rengia Lietuvos Vyčių lota kuopa S 

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

* . • • — -

Adomas, K. Sabonis Tarnai, J. Ramanauskas. K. Kudirka. 
Tieva Jo pati, L. Sabonienė, Solistai M. Janušauskienė, J. Ramanauskas. 
Grafas, A. Sadauskas, Orkestrą J. Jakaičio Akomp. A. Petkiutė, šiufleris. M. L. Glirinskaitė 

Operete " A d o m a s ir Jtevį*? yra labai gražį su gražiomis dainomis ir tam pr i ta ikinta orkes-
u-ą. Vhšminėią operete vaidins atsi/ymOjusios ypatos. Šis surengtas vakaras bus vienas iš^gra-
žiausiu ir visiems pat inkamas iš visu i* t žvilgi u Pelnas skiriamas parap. naudai. 

* i Kviečia RENGĖJAI. 

- • - - * : : 

CHICAGOJE. 
. • • < ią ^ II t i « » M i 

TOWN OF LAKE. IŠ GHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ, 

I š NORTH SIDE. 

TSnknlftdienije, D Sausio, prit 
pirmąsias Mišias šv. Kryžiaus | 
parapijoje kun. Mikšys pasrt-
kė trumpą paaiškinimą, kad 
practedąs rinkti aukas Sese- j S a u s į o 1 () šv . M vkolo para-
rims vienuolėms. Žmonių bu- ' ųm SVetaiiu\įo buvo nepa 
vo nedaug, bet jie noriai au- } > r a s l o s prakalbos. Kalbėjo 
kojo. Paskui 9-tą valandą Mi- k l l l u j # , j . dakaitisĄą tik su-
šias laikė pats kun. Mikšys, įrV\iv» iš Lietuvos. J i s plačiai 
ir atsisveikino su mokyklos papasakojo dabartini Lietuvos 
vaikais. J i e buvo labai suju- padėjimą, koks yra karuome-
dinti . P e r Sumą kun. Mikšys m \ s įr gyventoju ūpas. ,Sakė, 
atsisveikino *u parapijiečiais fcail Lietuvos žmonės visas sa-
kaipo klebono asistentas ir vrt jiegas, gyvybe, ir turtą de-
pasakė puikų pamokslą a p i e ' d a , kad tik apginus Lietuvą 
vienuolynus. Po pamokslui jis m i 0 priešų. Sakė^kad ir A 
ir kun. Pakalnis rinko aukas menkoje gyvenančių Lietuvių 
seserims. Stambių ir smulkiu priedermė yra eiti j iems pa-
aukų susirinko 838 dolieriai gelbon perkant bonus ir auko-
35 centai. Pasirodė, kad Šv. jant ginklams. Tam tikslui bu-
Kryžiaus parapija supranta vo renkamos aukos ir surinkta 
mokslo nauda ir mokvtoju rei-
k a l i n ^ m u ą , k a d i š m a n o , k a i p 
gražus ir geras yra seserų pa
sišventimas. Tikimės, kad ii' 
toliau rinkliava seksis taip 
pa t puikiai. 

Dar tur ime pridėti, kad 
kun. Mikšys po karei Japonų 
su Rusais buvo tėvynėje, kle
bonavo Debeikiuose ir ten pa
statė nauja bažnvčia. Tikimės, 
k a d ir 
jis pasidarbuos lygiai nau
dingai , panaikindamas skolą 
ant naujai pastatyto lietuvai
čių vienuolyno. 

$X>7.40. Bonų prakalbose p a r : 

duota už $21)0. Sykiu northsi 
diečiai Lietuvai pagelbos davė 
$r>r>7.40. 

Aukojo: 
M. Arlauskaitė $52.00. 
Po $50.(M): M. Stankevičius, 

1*. Tamoševičius, 
nė. 

M 
[ ĮT 

I \y $20.00: 
. Keleėius. 

AL Kregždie-

Za Mokas ir 

Amerikos L i t i n i a m s ' _. P o $ 1 ( ) - 0 0 : 

- Kavaliauskas 
Šliaužąs. 

I P-

1\ Valaitė, B. 
J . Majarskis, J . 

P. Meškaus-
, J . Gerdžiu-

MIESTO DARBININKAI 
REIKALAUJA DIDESNIŲ 

ALGŲ. 

Ohioagos miesto tarnauto 

: . 
jai ir paprasti darbininkai šį
met reikalauja didesnių algų. 
Tasai padidinimas per metus P . J . Paliulis, d. Žaldara, P . 

o $f>.00: kun. 
kas, .). Didžgalvi 
nas ir A. Kamšlitis. . 

Po $2.00: K. Jesiaviėiute, 
B. Kaspareviėiutė, M. Kiso-
nas, B. Tumai t t , M. Karaekas, 
V. Vaškunas, J . Anėiukaitis, 
A. Geidžiūnus, A. Mareinke-
viėius, A. Sutkus, J . Berkelis. 

.1. Brazaitis $1.75. 
Po $1.00: P . J . Maskolaitis, 

IŠ BRIDGEPORTO. 
______ ^ 

Praeita sekmadieni, Sausio 
!) d. Šv. Aroizo Jaunikaičių 
draugija, Šv. Jurgio skyrius 
priešmetinj susirinkimą laikė 
šv . Ju rg io parap . svet. sava 
me kambaryje. Tame susirin
kime išrinkta nauja šiems me
tams valdyba iš sekančių na
rių: F . Rasinskas- pirm., M. 
Lazutka—vice-pirm., B. Nau
sėdas—prot. rast., G. Smolen
skas—i'in. rast., B . Lazu tka -
ižd., A. (Jaruckas, F . Kareiva 
ir .1. Lenkartas—iždo globėjai, 
SNJona i t i * ir S. Lorencas— 
maršalkos. 

Vakarų, šokių i r kitokių pra
mogų rengimo komisija: / P . 
Lorencas, M. Lazutka, A. Ka
reiva, F . Bašinskas; 

H. Lorencas—pasilinksmini 
ino kambario užvaizdą. 

Naujų skyrių ^tvėrimo komi
si ja : A. (Jaruckas, S. J . Pet
kus ir M. Lazutką. 

Rytoj , t. y. šeštadienio va
kare, Sausio 15 d., šv . Ju rg io 
parapi jos svetainėje Aloizie 
čiai rengia pasilinksminimo 
vakarą (šokins), kurio pelnai 
s k i r i a m a s t o s p a r a p i j o s „ n a u 
d a i . P« 

PRANEŠIMAI, 
IŠ BRIGHTON PARKO. 

~ •. 
Tautos Fondo ir Lietuvos R. K. 

Reni. G0 skyrių labai svarbus su* 
siripkimas bus sekinį Sausio" 3(J 
d., š. m., parapijinėj svetainėje, 
2 vai. po pietų. Visi nariai ir narės 
kviečiami atsilankyti, nes turime 
aptarti daugVarbių reikalų.Kvie
čiami taip-gi ir nauji i\armi įsi
rašyti, kuriems rupi Lietuvos rei
kalai ir savųjų šelpimas. Nes tik 
Tautos Fondas tą darbų tinkamiau 
sia atlieka. 

Skyrio valdyba. 

Draugija Sv, Antano iš Padvos 
metinį susirinkimą laikys sekma
dienyje, Sa\isio 16 d., 1 vai. po 
pieti^ Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje, So. Union Ave. ir 18 
gatvės, Ohieago, 111. 

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

V 

IŠ TOWN OF LAKE. 

siektų daugiau b* milijonų dol. 

PRANEŠIMAS. 

m 
1 Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų susirinkimas bus ne
dėlioj, Sausio 16,1921, šv . Ka
zimiero Vienuolyne, 2 vai. po 
pietų. Visi skyriai malonėkite 
prisiųsti savo delegates. 

Valdyba. 

BIZNIERIAI GARSINKITE? 
' " D R A U G E . " 

; Beliunas, M. Sutkus, A. Ba 
jcevičius, J . Daugirda, E . Ke-
llečiutė, J . Augait is , M. Dras-
į tauskienė, K. Marcenauskas, 
Į M. Jesiavičia, A. Rugienis, M. 
Daugirda, J . Naujokas, K. Ltt-

:košait is , M. Branzienė, P . Gir-
džiunienė, A. Čebanauskas, M. 
Birgilienė, A. Augaitis , O, Ke-

; zeliavičięnė, O. Stainienė, E . 
'Valait ienė, V. Narbutas , J . 
Valaitis, J . Pe t ra i t i s , P . L»v 

-caitienė, P . Birgilas, J . Va-
lašinąs. A. Bacevidia, 

i T. F . sk. pirm. 
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Ned. 16 d. Sausio 1921, 7:30 vakare • 
M. MELDA2IO S V _ T A D t _ J E , 

2242 W. 23rd Place 

DIDELIS METINIS 
Lietuvos Vyčių 24-tos Kp. 

O Iv 1 S 

Sv. Kryžiaus parapijos A-
lunmų 1 kuopa energingai ruo
šiasi prie vieno kš g raž iaus ia 
veikalų " U e i u vai te*/ ' J i s 
pamokina kaip reikia mylėti 
savo tautą, lietuvystę. 

Alumnai mo&vklose bei kur-
suose yra p a l a v i n t i lošime. 
Bet, kad geriau publiką pa-
" 'nkinus, geriau užsirekorda-
vus, j ie už režisierių pakvietę 
gc -ai žinomą talentingą art is
tę, atvykusią iš Lietuvos, Unc 
Babickai te. J i deda daug pas
tangų, kad veikalas kogeriau-
sia išeitų. 

Kas dar neturi t bilieto, steng-
kitės įsigyti, nes paskutinėse 
dienose gali p r i t ruk t i . Kviečia 
mi vietos ir aptelinkės* Liet. 
atsi lankyti alumnų vakaran. 
Po programo bus šokiai, ku
riems gros gera orkestrą. Ne
pamirškite dienos ir vietos. 
Vakaras bus Sausio 16 d., 
Scliool Hali svet., prie jHonore 
ir W. 48 gatvių- p radž i a 7 vai. 
vakare. Alumnė. 

Šis vakaras bus vienas iš svarbiausių, nes jame da-
l \ h a u s visos Chicagos Vyčių jaunimas. Puiki proga, 
dorai pasilinksminti. 

I 
I 
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Visus kviečia RENGtJAI . 
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IŠ BRIGHTON PARKO. 

Svarbus pranešimas visoms 
Nek. Pfas . Sv. Panos Mari jos 
dr-jos narėms. 

Priešmetiniam susirinkime 
atstovas ~iš Labd. Sąj.. 8 kp. 
J . M a c i j a u s k a s užkvietė mūsų 
draugiją "prisidėti prie baza-
ro, kuris -prasidės Sausio 15 
d. Apsvarsčiusi tą dr-ja,sukiko 
pasidarbuoti . Todėl praneša
me, jog tame bazare N.' P . Š. 
P. M. dr-ja turės savo būdą. 
Todėl visos narės prašomos 
paaukoti daigtų i r sunešti 
juos dr-jos budon arba įduoti 
komitetui, kuriu ineina p-jiia 
M~ Poškienė, 4435 S. Camp
bell Ave., A. Varakojienė, 
2852 W. 39 St.,* U. Bludžienė, 
4540 S. California Ave. i r V. 
Sivickienė, 2831 W . 40 PL 

M. Poškienėf rast. 
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PRAKALBOS, KONCERTAS IR BALIUS 

^̂  
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RENGIA KETVIRTO WARD0 LIET. Pvir P. KLIUBAS 
(Fourth Ward Lithuanian Political and Benevolent Club) -

NEDELIOJ, SAUSIO-JANUARY, 16 d., 1921m. 
MILDOS ABIEJOSE SVET. 3142 SOUTH HALSTED STREET. -

Pradžia 5 vai. vakare .~ Tikįetas 50 centų 

• 
Programe dalyvauja 4-to Vard/) abu aldermonu, J . A. Richert, T. Hogan, Dr. A. 

J . Karal ius, 4-to Vardo komitetas Fkiueane, P i rmyn -Mišrus Choras, t š North Sides po 
vad. gerb. S. Diliaus, p-lės pijanistės ir vokalis tės: H. Bijanskaitė, P . Andriul iutė , A. 
Mosenutė, K, Vaišviliutė, Al. ir-Aug, Kundročiutės, M. Maskaliuniutė, šauni orkestrą ir 
Kliubo prezidentas M. M. Juoa i s . kerbiamiej i Lietuviai, ka ip jauni , t a ip i r seni; visus 
nuoširdžiai kviečiame atsilankyti viršmkiėtan vakaran. 

Su pagarba, K U U B O KOMITETAS. 
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L. R. K. Federaci jos 1S skyrius 
laikyn metinį susmukimą Sausio 
16 d., 2 vai. po pietų, šv. ;Turgio 
mokyklos knmbaiy, ant 3-eiij lubų. 
Visi dr-jų atstovai, kurie esat iš
rinkti j vietinj Federacijos sk., 
kviečiami atsilankyti. 

Feder. 15 sh.~ Valdyba. 

IŠ BRIGHTON PARKO. / 
~-i-

Sus. L. R. K. 160 kuopus metinis 
susirinkimas bus Sausio 16 d., 5. 
m., tuojaus po sumos parapijos 
svetainėj. Nariai ir narės kviečiami 
tan susirinkimai!, nes turėsim ap
tarti seimo išlaidas. Atsiveskite 
naijjų narių. Bus duodama labai 
gražus sieniniai kalendoriai. 

R. A., kp. rast. 

IŠ VVEST SIDES. 
• 

Draugija Lietuvos Ūkininkas 
metinį susirinkimą laikys sekma
dieny, Sausio 16 d., 1921 m., M. 
Meldažio svet., 1 vai. po pietų. 

Draugijos nariai kviečiami pa
aukoti knygų Lietuvos kareiviams. 
AukoS bus priėjtiamos susirinkime. 

Buvęs dr-jos pirm*. J . Biežis pn-
siuntė gan įdomų laišką iš Lietu
vos, kuris bus perskaitytas. 

Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 
Karolina Kukuraitienė pa 

budavojo koplyčią ant šv. Ka 
zimiero kapiniu. Perkėlimas 
mirusiį vyro, sūnaus ir duk 
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 
ir pažįstamus atsilankyti ant 
šio paminėjimo pagrabo. pra 
šom neatsisakyti mano užkvie 
timo. 

Skiepas tapo išmuritas ir 
puikiai padirbtas per visiems 
žinoma Antaną Bitiną kuri aš 
rekomenduoju ir kitiems Lie
tuviams, kurie norite gauti 
gražų darbą ir u i prieinama 
preke, nes jis dirba visokius 
paminklus taip-gi. 

Karolina Kukuraitienė 
3059 W. 38th St. 
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_ _ _ _ _ _ ^ _ • - i • _ _ Didelis 
Maskinis 

-

Rengiama* 

§ J Draugystes Sv. Petronėlės 
i 
f 

• 

, • T | SUBATOJ, SAUSIO 22, 1921 
s 
I Mildos Svetainėje, prie 32ros ir So. Halsted St. 

• ~ 

Pradžia7 6 vai. vakr 
4 

Įžanga 50c. Ypatai su War Tax. 

Nuoširdžiai kviečiame visus a ts i lankyt i ant šio puikaus vakaro. Visas pelnas 
skiriamas Lietuvos reikalams. Kviečia visus. KOMISIJA. 

/ • * : 
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DIDŽIABSIS BAZARAS! 
— ^ . - . \ 

( V • ^ 

Lietuvių Rymo-Katalikų Labdaringos Sąjungos 8-tą Kuopa rengia Iškilminga 
Bazarą. Nekalto Prasidėjimo Š. M. P. Parapijos Svetainėj 44-tos ir Fairfield Ave. 

• v (Brighton Park.) 

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

Todėl Gerbiami Lietuviai i r Lietuvaitės , neužmirškite šio puikaus Ba&aro, nes y r a 
visokiu puil^ausiu ^a ik tu . Tuomi paremsime Labdaringa Sąjunga, i r sušelpsite našlai
čius, kurie labiausia reikalauja mūsų pagelbos, kad galėtumėm kuo greičiausia įsteigti 
savo Našlaičiams prieglaudos narna i r pr ig laus t i savo Našlaičius Vargstančius pp sve
timtaučiu prieglaudas, i r žūstančių Lietuvai ant visados, todėl kiekvieno iš mūsų trždu^f-
tis yra atsilankyti ant viršminėto bazaro. Kviečia 8 kp. L. E. K. Lab. Są-gos. 

• M — 

STA1 KUR 
SEKRETAS SVEIKATOS 

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PreMA DIDŽIAUSIA LIE
TUVIŠKA VAISTINYCIA visoj Amerikoj, ' kuri išdirba vaistus, pagui 
Europos metodą nuo visokių ligTj. 

Mes turime \ą sekretą kuriuoin. PERGALIME visokias ligas. Tą sek
retą sužinosite kaip vartosite MUŠU VAĮiĮTUS, nes mūsų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO. 

Visuose gerose APTIEKOSE visoj Amerikoj galima gauti Šias mūsų 
liekarstas: 

Salutara Bitcri del vidurinių Ilgų. 
Regulatorius del moterių. 
Kraujo Valytojas kurie pats'užvardi j imas išaiškina reikalingumą. 
Salutaro Uiiimontas del visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų 
Trajanka Kas-gi dar jos nešino? Tos garsingos namų gyduolė*. 
Reikalaukite mūsų surašo vaistų ir žolių—siunčiame už dyką, 

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY 
1707 So. Halsted St., Tel. Canal 6417 Chicago. 
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