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Oficijalia! Angly Pagiežos 
Darbai Airijoje 

Kareiviai Naikina Nurodomus 
Airių Namus 

-

Talkininkai Priešingi Habsburgų 
Dinastijai Atsigauti 

A I R I A I NEATLAIDŽIAI 
KOVOJA UŽ SAVO T E I 

SES. 

K A R Č L I S NEGALI GRYŽTI 
SOSTAN. 

Anglų mili tarinė valdžia pa
vartoja griežtas priemones. 

Taip griežtai nusistatę talki
ninkai . 

Cork, Airija, Sausio 21. — 
Vakar čia p i rmukar t Anglų 
militarinė valdžia pavartojo 
oficijalę pagiežą prieš gyven
tojus už užpuolimą Anglu ka
reivių. 

Pirm keliu dienų vietos mi-
litarinis viršininkas buvo pas
kelbęs, kad jisai imsiąsis to
kiu priemonių, kurios t ikrai 
apsaugosiančios kareivius nuo 
pasalingų užpuldinėjimų ir-žu
dymu. 

Kaip kar tas po to paskel
bimo Wasbington gatvėje at
liktas ir/puolimas prieš mi Ii ta
rinę policiją. Užpuolikai nesu
imti ir nežinomi. _ _*. M 

N. 

Tad vakar toje pačioje gat-

Rymas, Sausio 21. — Laik
raščio Corriere d ' I ta l ia san-
darbininkni Čeko-Slovakijos 
pasiuntinys Italijai, Dr. Kdu-
ard Benes, pasakė : 

" V a s a r i o .2, 1920, ambasa
dorių konfejencijoje.. ijjitarta, 
jog neatsižvelgiant į jokias 

vėje karuomenės viršininkai j g a r m ą s aplinkybes Habsbur-
parinko du namu ir įsakė ka - Jgu dinast i ja negalį gryžtį jo-
reiviams sunaikinti pirmiau l^in sostan Europoje, 
iškrausčius iš anu - gvvento-

Copenhagen, Sausio 21. — 
Italijos užsienių reikalų mini-
steris Sforza, rašo laikrašt is 
Pol i t iken, -kur io sandarbinin-
kas turėjo su juo pasikalbėji
mų (kiterview) pareiškė, jog 
Austri ja ir Ungari ja negalin
čios a ts ta tydint i buvusios im-
pepijos, ir kad nei vienur, nei 
k i tur sostan negalinti sugryžti 
I labsburgų dinastija. 

SVARBUS SUKAKTUVIŲ 
PAMINĖJIMAS. i 

• 

Rym*s, Sausio 21. — Šven
tasis Tėvas Benediktas Pen
kioliktasis paskelbė encikliką, 
kviezdamas ^krikščionišką pa
saulį prisirengti prie iškilmin
gojo 1926 metais septynių 
šimtų metų sukaktuvių pami
nėjimo, ka ip miręs Šventasis 
Pranciškus Assižietis, žino-
mas Pranciškonų ordeno įs-

Bolševikų propaganda Turki 
joje. 

ODESSOJE NUGALABIN
TAS S. V. P I L I E T I S . 

-

KIEK SVETIMOS ŠALYS 
KALTOS S. VALSTIJOMS 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
IŠTRAUKOS IŠ LAIŠKO. 

teigėjas. 
• 

LAUKIAMAS T U R K Ų PUO
LIMAS CILICIJOJE . 

x 
Nac iona l i s ta i siunčią karuo 
i* \ menę į pietus. 

>> 

jus. 
Viršininkai tvir t ina, kad to

je gatvėje į kareivius šaudyta 
iš šešių namų. Bet sunaikinti 
par inkta t ik du. , . 

NUŽUDYTA TRYS PRAN 
CUZŲ SOCLTALISTAI. 

GAUDOMI SINN F E I N E 
R I A I LONDONE. 

Bolševikai kal t ina talkininkų 
agentus. 

Paryžius , Sausio 21. — Plo
te tarpe Murmansko i r Var-
doe, Narvegijoje, nužudyta 

Atliktos kratos , a t ras ta doku-j t rys Prancūzų ^socijalistai, 
gryžusiejį iš Rusijos Prancuzi-
jon, anot pranešimo iš Mask
vos. • 

Maskvos intemącijonalis 
biuras (socijalistų biuras) už 
tai atsakomybę suverčia ant 

mentų. 

Londonas, Sausio 21. — Tn-
tariaaną sitnn-feinerių centrą 
šitame mieste Scotland Yardo 
detektivai užvakar net ikėtai 
užpuolė padarydami kra tas į-[talkininkų agentų, kurie esą 
vairiuose namuose. sistemiatingai persekioją sve-

In ta r iami namai buvo už-i t imų šalių komunistus, gryž-
pultį miesto kvartaluose Boy-j tančius iš Rusijos. 
swater, Barnsbury, Podding- . 
ton, Stepebny Kast, H a m ir TEISMUOSE BUS VEDAMA 
Hanwell. Sakosi a t radę kokių 
ta i svarbių dokumentų. • 

Kai-kuriuose namuose kra
tos buvo atl iekamos per ke
lias valandas. 

Iš Dublino pranešta, kad 
ka ip tenai, t a ip visoje Airijoj 
nesiliauja kovos Airių su An
glais. Kareivia i užpuldinėja 
mi, j juos pametamos bom
bos. 

PASIŲSTA AIRIAMS 
$57,500. v 

New York, Sausio 21. — X-
merikoniškas komitetas šelpti 
Airiją paskelbė, k a d jis Airi-
jon kablegrama pasiutęs $57,-
500. Tai esanti pirmoji Ai
riams pašelpa jų kovoje už 
šalies laisvę. 

P I R K I T E 
L I E T U V O S PASKOLOS 

BONUS 

KOVA. 

Norfolk, Va., Sausio 21. — 
Corko lordo majoro O'Calla-
glian'o deportavimo klausimas 
prireikus bus paduotas augš^ 
čiausiam šalies teismui — pa
sakė čia teisėjas Lawless, 
kurs gina lordą majorą. 

Teisėjas sako, kad tasai de
portavimas reiškia lordą ma
jorą pr i s ta ty t i Airijos uos-
tan ii* tenai paduoti Anglų 
valdžios rankoana. T a i p netu
rėtų but. 

Konstantinopolis. Sausio 20. 
Čia vyriausios Graikų karo 
stovyklos oficierai nieko ne
pras i tar ia apie mili tarinius 
veikimus Anatolijoj. Turkų 
nacijonalistų oficijaliame pra
nešime iš Sausio 15 d. buvo 
pasakyta , jog Turka i vejasi 
G raikųv spėkas Brusos fronte, 
i r jog p i i m a m a vis daugiau 
nelaisvių, ta rpę kurių i r vie
nas sužeistas Graikų genero-
las. i r 

Ofeasyva Smirnos fronte. 

Toje pačioje nacijonalistų 
•depešoje buvo pareikšta , jog 
jų karuomenė pakėlusi puolia 
mą ir &uurnps fronte, ' ir kad 
kova visu smarkumu tęsiasi 
Kassaba-Umm Deimueb lini-
3<>,je. 

Tuo ta rpu Prancūzai tur i 
žinių, kad parinktiniausios na
cijonalistų spėkos sutraukia
mos Cilicijos frontan.JEad jei 
Smirnos fronte sekanti kova, 
taį ten nacijonalistai pavar
toja nereguliarės koruomenės 
būrius. 

I r jei tos žinios pasitvir
t ins, Prancūzams pasidarys 
karš ta Cilicijoje. Nes šiandie 
regul ia r i nacijonalistų armi
ja jau ne tokia, ka ip seniau 
buvusi. Gali laikyties prieš 
stipriausią priešininką. 

Kernai paša nori laimėjimo. 
Kernai pąįa-veikdamas prieš 

Graikus, matyt , naudojasi pro
ga. Sakoma, j am norisi užduo
ti gerą smūgį Graikams prieš 
susirinksiant konferencijon 
talkininkų premjerams Pary
žiuje. J e i KemaPui tas žygis 
kiek-nors pavyktų, j is manąs, 
kad talkininkai po konferen-! 
•cijos atsisakysią toliau remti 
Graikus Turkijoje. 

1 

Konstantinopolis, Sausio 21. 
— Anglijos augštasis komi-
sijonierius pranešė čia ameri
koniškam diplomatiniam rep
rezentantui, j čg bolševikai O-
dessoje .nesenai nugalabinę 
Suv. Valstijų pilietį, kažkokį 
Garsini, prigulintį prie Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus dar 
buotojų būrio. 

Pas iųs ta paklausimų. 

Vietos Am. Raudonojo Kry
žiaus būriui nugalabintasis 
nė ra žinomas. Todėl pasiųsta 
paklausimų į ki tus Raud. Kr . 
skyrins> kad pat i r t i , kiek tie
sos y ra apie kažkokį Garsini. 

Bolševikų propaganda. 

Vakar vietos policija už
puolė čia vienus namus, ap
gyventus Turimų. At ras ta .bo l 
ševikinė spaustuvė i r daugybė 
atspaustų bolševikinių propa
gandos raštų Turkų kalboje. 

Washington, Sausio 21, — 
Šiandie svetimos viešpatijos 
štai kiek y ra skolingos Suv. 
Valsti joms: 

Belgija $349,214,368 
K/uba 10,000,000 
Čeko-Slovak. 61,256,207 
Prancūzija 2,997,477,800 
Anglija 4,277,000,000 

• 

BUSIĄ P A S K E L B T I " S L A 
V C K E R I Ų " VARDAI. 

GAL BUS IŠLEISTA 2 CEN
TŲ MONETA. 

Washingtonas, Sausio 20, — 
Kongrese r imtai aptar iamas 
reikalingumas išleisti dviejų 
centų vertės monetą (pinigą) . 
Tokią monetą norima išleisti 
su mirusio pulk. Roosevelto 
paveikslu. 

• 

- Wasbington, Sausio 21, — 
Karo metu daugybė užsiregis
t ravusių jaunų vyrų, šaukia
mų *'lokalių drafto b o a r d ų " 
neatsiliepė i r nestojo karuo-
menėn. Tie pramint i "s lacke-
r i a i s . " Tų " s l ackker fų" skai
toma apie 170,000 visoj ša
ly. 

Praneš ta , kad t rumpoj atei
t y busią viešai paskelbti jų 
vardąw J i e suimti galės but 
baudžiami. 

Graikija 15,000,000 
-I tal i ja 1,631,338,986 
Liberija 26,000 
Rumunija 25,000,000 
Rusija 187,729,750 
Serbija 26,780,466. 
Tie \ pinigai su skolint i bu

vusiojo karo metu. Kai-kurios 
viešpatijos toli užsilikusios su 
mokėjimu nuošimčių už pas
kolas. Ypač Anglija, Prancū
zija ir Belgija užtrukusios su 
tuo mokėjimu. Šimtai milijo
nų nuošimčių, prigulinčių' Dė
dei Šamui, laikoma tų viešpa
tijų Ižduose. 

Gal Lenkija neskolinga Dė
dei Šamui, jei j i nepažymima 
abelnąjame sąraše. 

J A P O N I J O S SOSTO {PĖDI 
NIS BUS A M E R I K O J E . 

Tokyo, Sausio 21. — Japo
nijos sosto įpėdinis princas 
lUrobite žadąs aplankyti Lon
doną i r k i tas Europos sosti
nes, gį paskui keliauti Aonerl 
kon. 

Sakoma, kad princui toje 
kelionėje be kitų žymių Japo
nų draugausiąs i r admirolas 
Togo. 

Laišką t mums indavė p. 
M. Kadziauskas, Chicagoje. 
J a m rašo jo brolis -Kazys 
iš veikiamosios Lietuvos ai*-

• mijos. Rašyta Gruodžio 10' 
d., 1920 m. , 
Šiais laikais pas mus Lie

tuvoje ėjo dideliausi mūšiai 
su Lenkais (Pal iokais) . Mes' 
turėjome pas i t raukt i iš Vil
niaus ir iš. ki tų kraštų. Pas
kui jie prieš mus sutraukė 
dideles pajėgas i r jos sutirpo 
muši] ugnyje. 

Tąja Lenkų nelaime labjau-
s ia susirūpino Prancūzai i r jie 
pirmutiniai mums pasiųlė, kad 
mes taikintumės su Lenkais, 

Bet karas nepabaigtas. Apie 
pavasarį ruošiasi bolševikai. 
Gamina jie savo korpusus, 
prieš kuriuos neatlaikys nei 
Varsa vos ponai, nei Prancūzų 
kapital is tai . 

Bolševikai k i tuomet buvo 
-įsiveržę ir Lietuvon. Viską 
sunaikino. Paėmė, ką tik ra
d o ; arklius, vežimus, maistą. 
Liko badas visai mūsų šaliai. 
Ėjo Vokiečiai, ėjo Rusai. Bet 
tokių baisių neprietelių nebu
vo, ka ip Lenkai. 

Lenkai žudo . žmones, žudo 
jie kunigus ir naikina viską, 
kas t ik pakliųva jiems po 
ranka. - ««4p 

J 

VILNIAUS " S E I M A N " RIN
KIMAI . V 

• Trumpu laiku Traškunuose 
daug nustolių padaryta . Pa
imta keletas gerų arklių, pi-
nigų, prekių, maisto ir drabu
žių. Du kareiviu nuėjo į kle
boniją. Klebonui kun. A. Pau
liukui iškrėtė kišenins ir d a r 
pareikalavo dviejų tūkstan
čių rublių kontribucijos. 

Be to, sutraukytos telefonų 
vielos, nupjauta keletas stul
pų ir susprogdintas geležinke
lio til tas, kurs tečiau gyven
tojų ir vėl veikiai buvo patai
sytas. s 

Žuvusieji šauliai po iškil
mingai atlaikytų pamaldų La
pkričio 24 d. buvo palaidoti 
šalę šventoriaus. 

DVARININKAMS T I L T A I 
IR K E L I A I NERUPI . 

MOTINŲ DIENA. 

Madridas, Sausio 21. — Dau-
geliose Ispanijos provincijose 
organizuojamas! šįmet iškil
mingai paminėti "Mot inų d i e 
ną . " Didelių šeimynų moti 
noms bus duodamos dovanos. 

RENINAS ESĄS SVEIKU
TĖLIS . • 

Londonas, Sausio 21. — A-
pie vyriausiąjį Rusijos bolše
vikų vadą eLniną pastaromis 
dienomis buvo paskelbta viso
kių žinių. 

Iš Estijos dabar pranešta, 
k a d Leninas ne t ik nemiręs, 
bet esąs sveikutėlis. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
• By GENE BYRNES 

~7~ 
PRIPAŽINTA SENATO

R I A U S BORAH O REZO 
t l U C L T A . 

Washington, Sausio 21. — 
Senato užsienių reikalų komi
tetas, vienbalsiai sankcijavo 
senatoriaus Borah 'o rezoliuci
ją, }sad Suv. Valstijos susitar
tų su Angli ja i r Japoni ja sus
tabdyt i naujų ka ro laivų sta
tydinimą nors penkeriems me
tams, 

Londonas, Sausio 2 1 . - — De-
pešoje iš Berlyno sakoma, kad 
Brogutschutze, augštojoj Sile
zijoj, ginkluotoji goveda per 
kelias valandas buvus kovojus 
su plebiscito zonos policija. 

Abi -pusi esą nukentėjusi. 

Lenkų laikraščių iš Vilniaus 
pranešimais, priruošiamųjų 
rinkimų į Vilniaus "seimą'* 
(Želigovskio seimas) darbai 
jau beveik pabaigti . 

Pi rmiausia r inkimai busią 
Vilniaus apskri ty, paskui Aš
menos ir Švenčionių apskr. 

Užvenčio valsčiuje priva
žiavę dvarininko taisomą ke
lią gali žmogus i r galvą pa
guldyti. Nuo Vokiečių okupa
cijos laikų kelias netaisomas. 
O patsai, bjaurybė, nepasitai
so. 

Ventos t i l tas tame pat vals
čiuje baigia griūti , nėra kam 
juo pasirūpinti . O ti l tas gra
žus, dar Vokiečių statytas. 
Tam sugriuvus, mūsų vals
čiaus ponai tokio nepadirb
dins. Bet jei kas rūpintųsi pa
taisyti dabart inį , j is a t la ikytų ( 
ilgus metus. 

• 

PINIGAI I š KAUNO VIL 
NIUN. 

MUŠIS TRAŠKUNUOSE. 

NEKU0MET TAIP N E R A . 
— Per dvidešimts aštuonerius metus mokėjau apdraudą nuo 

ugnies. Ir štai antri metai kaip pertraukiau mokėjęs ir šituo 
laikotarpiu nepasitaikė gaisras. 

Atskir tas Lenkų Zeligows-
kininkų būrys Lapkričio 22 d., 
apie 2 vai. po. pietų, atsibas
tė į Traškunus. Traškunų šau
liai pervėlai .gavo žinią, nes
pėjo t inkamai susiorganizuo
t i ir Lenkų pat ik tu Tečiau \ r 
mažas šaulių būrelis, nežiū
rint" į Lenkų šimtines, pasiry
žo žut-but a t remti nedorą prie
šininką. 

Mušis tęsėsi apie ketvirtį 
valandos. Aukų kr i to iš abie
jų pusių. Mūsų vienas šaulys 
nukautas , vienas sužeistas i r 
ketur i nelaisvėn paimti . 

Lenkų vadas (buk Tiškevi
čius) nelaisvius ^Lietuvius čia-
pa t miestely teisė. J a m išta
rus " sušaudyti*' Lietuvius, 
Lenkų kareiviai rankų ploji
mu j am pr i tarė i r tuojaus nu
vedė Lietuvius prie valsčiaus 
ir sušaudė. 

-Su nelaisviais pasielgė žvė
riškai. Ja t f sušaudytus kar
dais apkapojo. Į nelaimingų 
lavonus baisti buvo ir žiūrė
ti. 

P i rm sušaudymo reikalavo 
jų pasakyt i , k iek y r a šaulių 
ir kas jų vadas. Bet nei vie-
j ias nei žodžio neprasitarė. 
Lenkai apie 5 vai. vakare išė
jo į Androniškį. Tenai, kele
tą valandų pasilsėję, p e r k ė 
lė per Šventąją. 

Kadangi Lietuvių i r Lenkų 
fronte del paliaubų dabar ra
mu, rašo Kauno laikraščiai iš 
Gruodžio 23, 1920, tai galima 
iš Vilniaus a tvykt i Kaunan ir 
atgal sugryžti . 

Tuo naudodamies kai-kurie 
veiklus asmenys a tvyks ta 
Kaunan, pr is iperka carinių pi
nigų, kurie Kaune pigesni ir 
gabenasi Vilniun.. Tenai sklei-
zdami tuos pinigus uždarbiau
ja- -

LATVIŲ SU LENKAIS DE-, 
R7BOS. 

Iš Vilniaus pranešama: 
Rygoje net rukus prasidė

siančios derybos Latvių su 
Lenkais apie bendrą naudoji
mąsi ^geležinkeliais i r uostais, 
o ta ippat apie Latvijoj gyve-« 
nančių Lenkų teises. 

Nuo tų derybų pasekmių 
prigulės, ar Lenkai pripažins 
" d e i u r e " Latvijos valstybę. 

Manila, Sausio SI. — Phi-
lipinų salų gyventojų vadai 
darbuojasi, kad kuoveikiaus 
išgauti nuo Amerikos sąu ne
priklausomybę. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų salių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Sausio 20 
buvo tokia pagal Merehants Lo-
an and Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui $3.77 
Prancūzijos šimtui frankų 6.58 
Italijos šimtui lirų • 3.52 
Vokietijos šimtui markių 1.67 
Lietuvos šimtui aukBinų 1.67 
Lenkijos šimtui markių .12 

. 
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UETUYTV KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
•tam kasdieną Išskyras nedėldienlus. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metų • •>•••£-•£?-»'•• 4.00 

BTJV. VALST. 
$6.00 

f 

Pašei Metų . . . . . S.00 
Prenumerata mokas! llkalno. Lai-

kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
ae nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iSperkant krasoje ar ezpreae "Mo-
ney Order" arba įdedant alnigus 1 
registruotų laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel Roosevelt 7791 

r 

LIETUVIAI, BUDĖKIME. 
• 

Šešiems Mėnesiams 
Darbo. 

ii 

Pastaraisiais keleliais me
stais Chicagon įnešta daug ne-
J* sveikos politikos. Kas tai pa

darė, kiekvienam suaugusiam 
piliečiui yra žinoma. Nes kaip 
visa respublika yra valdoma 
principu "Žmonių, per žmones, 
žmonėms", taip valdomas ir 
Chicagos miestas.(Jana to, kad 
ta nei šiokia nei tokia politi
ka paskui save įvedė betvar
kę, kuri pastaraisiais laikais 
ramiam žmogui pasidarė tie^ 
siog nepakenčiama. Nepaken
čiama ji dar ir šiandie. Žmo
gui butų kur-kas atvangiau 
vaikščioti kur po Aprikos rais
tus ir brūzgynus, kaip sutemo
je Chicagos gatvėmis. Kais
tuose žmogaus taip atkakliai 

<*- neužpuldinėtų plėšrieji žvė
rys, kaip čia gatvėse daro bai-

* sųs savo darbais piktadariai 
plėšikai. Tarp jų yra nepap-

2 rastų desperatij.Xepa.sitenkina 
l jie žmogaus savasties paglem

žimais. Bet nepaklaususiam jų 
,; dažnai atima ir pačių gyvybę. 

* Kas skaito laikraščius, tas 
Z kasdien gali juose rasti apra-
Z. šymus apie piktadarių prajo

vus. 

Šiuo kartu policijos priesa
kui pastatytas jaunas, ener-

i gingas vyras. Kai-kas nuomo-
• niauja, kad piktadarių skait

lius mažinamas. (Jai ir tiesa. 
Bet patiek tu čia kadir ener-

^*,tingiausių žmogų, tai įsisenė-
" jusia?- betvarkę nebus galima 
^ panaikriyjį umu laiku. 

Vakare \ar naktį išėjęs gat-
~ vėn tik daiSrykis ištempęs a-
Z kis, ar neprižoks koks niek-
Z šas ir nelieps ' pakelti rankų, 

kad jam butų ^parankiau iš
krėsti savo aukos kišenius. 
Pamėgink gatvėje be apsaugos 
kokiam laikui palĮikti automo
bilių ir užeiti ku^ kokiais rei
kalais Laimingas jausies, jei 
mašiną atrasi vjjetoje. 

Netrumpo l»aiko reikėjo, 
kad čionai privistų galybės 
piktų žmoniųj. Tad ims daug 

J laiko juos /išgaudyti arba iš
vaikyti. 

Cook apskrity, kur yra 
Chicago, per dienų dienas sep-
-tyni teisėjai klauso krimina
lių bylų. Piktadariai baudžia-
nu, siunčiami į kalėjimus. Bet 

- teisėjai nesuspėja apsidirbti. 
Susirinko apie du tūkstančiu 
kriminalių bylų. Pasirodė nė-
Ta kam jų vesti. Septyni tei
sėjai turi pilnai darbo. 

Pagaliau po ilgų piliečių ai
manavimų, po įvairių pasitei
ravimų ir rekomenduosiu prie 

"vedinio kriminalių bylų pris
tatyta dar aštuoni tekėjai iš 
apeliacijų teismo divizijos. 
Tad iiaudie kriminale* bylas 

Žmonėms plaukiantiems lai-Į 
vu nelaikąs ginčytis, kada 
smarki upės srovė juos prineša 
prie pavojingo akmenyno ei
nančio skersaį upės. Lietuva 
ėjo ir priėjo prie didžių daig-
tų: prie tautinės laisvės ir prie 
politinės neprigulmybės. Tat 
visa neapseina ir be pavojų. 

Nesąžiningi talkininkai į-
traukę mus į karą gražiais de
mokratijos, tautų apsispren
dimo pažadais, karui pasibai
gus turėjo drąsos parodyti, 
kad mus prigavo. Jie padėjo 
Lenkams mus skriausti, o 
mums patiems aiškiai pasakė 
po kelis kartus, kad mes turi
me būti po Bušais arba Len
kais. 

Beskriausdami mus ypač 
Prancūzai pamatė, kad Lietu
va gali turėti daugiau reikš
mės negu vabalas myniojamas) 
ant tako. Jie suprato, kad Lie
tuva gali tapti ryšiu suvieni
jančiu Rusiją ir Vokietiją ir 
kad tos dvi susivienijusios ties 
Lietuva jiegos gali taip pat 
pakarsti kailį Prancūzams, 
kaip kad jie karšė kitiems. 

Išsigandę del savo kailio 
Prancūzų diplomatai šaukia 
mums, kad netaptume tiltu 
tarp bolševikų ir Vokiečių. 
Nei mes patys tuo tiltu būti 
nenorime. Prancūzai t a žino 
neblogiau už mus. Bet jie 
mums sako, kad mes padary
tume du daigtu: gelbėtume 
Lenkiją nuo bolševikų ir da
rytume vienybę su Lenkais i-
dant abeji būtume stipresni. 
Vienybė prancūziškai išeina 
union. Mes esame tos košelės 
valgę per keletą šimtų metų ir 
dabar visai netekome noro jos 
dar kartą paragauti. Nuo to 
vienybės valgio su Lenkais 
Ltouva išbėrė toki šašai kaip 
Želigowskis, Pilsudskis. Del tų 
piktų šašų netekome galvos— 
Vilniaus. Visa mūsų apšvies-
tunija su diduma tautos tur
tų sukrautų amžiais nukrito 
nuo mųs tautinio kūno, kaip 
nukrinta gabalai mėsos nuo 
žmogaus sergančio Azijos rau
pais arba lepra. Tai-gi Liubli
no vaistų mums gana. 

Beviliodami mus į uniją su 
Lenkais Prancūzai mus baugi
na bolševikais ir Vokiečiais. 
Vokiečiai yra tokia jau tauta, 
kaip ir visos kitos. Skirtu
mas tečiau yra toks, kad im-
perijalizmą ir norą skriausti 
kitus iš Vokiečių paskutinis 
karas iškūlė visai, o iš Lenkų 
ir Prancūzų neiškulė. Mums, 
mažai tautai, imperijalistai 
pavojingiausi už visus. 

Bolševikų garbinti nemokė-

veda kasdien net 15 teisėjų. 
Žinovai tvirtina, kad jei tie 

visi teisėjai smarkiai padirbės, 
tad į 6 mėnesius pabaigs vi
sas užsitęsusias bylas, neskai
tant naujų. Ir jei tas taip į-
vyks, tuomet lengviau atsi
kvėps miesto šeimininkai. 

Bet tuomi čia anaiptol nebus 
panaikintas piktas. Nes su vie
nais piktadariais apsidirbama, 
kad tuo tarpu anų vietoje ap
sireiškia kiti. Taip tas ir čiuo
žia kaip kokiuo ratu. 

Aną dieną vienas kalinių 
paroliavimo komisijos narys 
už prisiveisimą piktadarių 
Chicagoje kaltino buvusį Cook 
apskrity vaistijinį prokurorą. 
Bet šis tuojaus atšovė, kad 
paroliavimo komisija kalta. 
Nes nesuspėta nubausti pikta
dariai siųsti kalėjiman, kaip 
veikiai jie būdavę paliuosuo-
jamį ir paleidžiami miesto gat-
vėsna. 

Ir žinok, sveikas, kas čia 
kaltas. 

jcme, nemokame ir negreit 
mokėsime. Bet mes jau ne 
vaikai, kad galima butų mus 
gąsdinti bolševikais lyg kokiu 
baubu. 'Bolševikai yra toki jau 
krikščionijos priešai kaip <Cle-
menceau, Viviairi, Briand ir 
visa neapsakomai ilga eilė 
galingų Prancūzų. Ne ką trum
pesnė eilė Pilsudskių, Draonrs-
kių ir . kitų antikrikščionių 
Lenkų. 

Prie fanatizmo priešingo ti
kėjimui bolševikai dar turi e-
konominių klaidų, bet tos 
mums nesvarbu. Paragaus jų 
žmonės tų klaidų ir atmes. Jei
gu ir liktųsi rinkimų sistema 
paremta ant penkiasdešimties, 
tai tas gal būti tiek pat gera 
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ar bloga, kaip ir visos kitos 
rinkimų sistemos. Kas žiuri į^Dabar stovėkime visi stipriai 
faktus, o nesiduoda vadžioti 
už nosies politikams, agitato
riams ar laikraščiams, tas ma
to, kad nuo 1917 m. bolševi
kai pasirodė mažiau kenks
mingi Lietuvos laisvei negu 
Lenkai. Jeigu tauta negali 
būti nedariusi sutarčių, tai ji 
turi jas daryti su tais, kurie 
jai mažiau pavojingi. 

Su Lenkija įmes nekaip ne
galime dėtis. Nors užmirštume 
visą praeitį, tai paskutinių 
trijų metų skriaudos, belaisvių 
kankinimas, maištų organiza
vimas Lietuvoje, šmeižtai A-
merikoje, Paryžiuje ir Ryme 
kiekvienam neaklam Lietuviui 
užtektinai parodytų, kad su 
Lenkais daugių daugiausiai 
gali būti kantrus kaimynų su
gyvenimas, bet nei kokia ar-
tymesnė sąjunga, nei lygių su 
lygiais. 

Atmesdami visokią sąjun
gos rųšį mes bet-gi supranta
me reikalą Europai gintis«nuo 
bolševizmo klaidų ir butų nau
dinga sudaryti tokią tautų ei
lę nuo Baltosios juros iki Juo
dosios, kokią yra sumanęs p. 
R. Vinci. Apie tą eilę mes iš
reiškėme savo mintį, bet įam 
atkartojant sumanymą atkar
tosime ir savo pastabą. 

Pirma reikia sudaryti Suo
mijos, Estonijos, Latvijos ir 
Lietuvos sąjungą vien tik mi-
1 įtariais tikslais. Ta Sąjunga 
negali įvykti kol Lietuva te
beguli ant operacijos stalo, 
kol ją pjausto du veįkėjai: 
Prancūzija Klaipėdoje ir Len
kija Vilniuje. Užmokesčio už 
tą operaciją Lietuva nežada 
nei vienam operatoriui. Tik 
kol operacija nepasibaigusi, 
tol Lietuva neturi didesnių 
priešų už Lenkus ir Prancū
zus, tol nėra nei kalbos apie 
darymą sutarčių su jiedviem. 

Lenkams atstačius Lietuvai 
Vilnių, Prancūzams perleidus 
jai Klaipėdos kraštą, susida
rius Baltijos tautų sąjungai 
galima pradėti daryti sutartį 
su Lenkija, Rumunija ir Uk
raina. Ta sutartis butų dide
liai naudinga, nes sulaikytų 
Vokietiją nuo karo su Pran
cūzais. Tokiu būdu prašalintas 
butų baisusis pasaulio skerdy
nių pavojus. 

Bet Lenkija kaip tik to «ĮB-
nori. Ji deda paskutines pas
tangas apžioti Lietuvą ir pra
ryti. Per Prancūzus Lenkai 
kviečia kai-kuriuos Lietuvius 
susiorganizuoti ir nuversti da-, 
bartinę Lietuvos valdžią. Tam 
tikslui pora asmenų veikia 
Klaipėdos krašte, vienas Pran
cūzijoje. Chicagoje Towarzys-
two Unia Lubelską rengia po
sėdį ir atsistojimu balsuoja už 
susivienijimą su 2Jeligowskiu. 
Dienraštis "Daily News" ta
me nešvariame darbe dalyvau-

», 

Panašios šioms (manifes
tacijos atsikartos ir kitur. Jos 
parodo tik tiek, kaip kenks
minga buvo Lietuvai susidėti 
su Lenkais, kad net tokioje 
sunkioje valandoje kaip dabar 
atsiranda tokių nesusipratėlių, 
kurie priešui padeda motiną 
kankinti. 

Amerikiečiams tat nenau-
jiena. Kada jie susipyksta su 
Anglija, iš jų vis atsiranda 
žymus skaičius padedančių 
Anglams, pakenkiančių sa
viems. Amerikiečiai tokių as
menų nuoširdžiai nekenčia. 
Kol kas dar Amerikiečiai ne
supranta panašumo tarp" Unia 
Lubelską'• draugijos ir tarp 
probritų. Bet susipratimo die
na netoli. 
Tečiaus mųs išgelbėjimas nė

ra Amerikos minčių paaiŠkėji-
me, o mųs pačių susipratime. 

už Lietuvos valdžią, nes mųs 
išganymas yra mūsų susiklau
syme. Tegu liubelskiniai tar
nauja Lietuvos mėsininkams. 
Ne visada ji bus mėsinėjama. 

Jei dabar mes busime visi 
susiglaudę prie Lietuvos val
džios Zeligowskiui ir Jjiubel-
skiniams nepasiseks. Tada 
Prancūzija gal ims pildyti sa
vo planą — sudaryti tautų tvo
rą tarp bolševikų ir Vokieti
jos. Tada ir mes galėsime pri
sidėti prie to naudingo darbo 
nuoširdžiai. 

Kas nor mus suvalgydyti 
Lenkijai, tas mus gązdina mųs 
priešų jiegomis. Tiesa, dides
nės negu mųs.Ttet ir teisybė 
pasaulije šiandien daug dau
giau reiškia segu paprastai 
mintijama. Galingas buvo ca
ras, galingas buvo ir kaizeris. 
Šiandien juodu abu yra žuvę, 
o Lietuva tebėra. Lietuvą iš
gelbėjo jos teisybė. Gal šian
dien Lenkai su Prancūzais 
mums padaryti skriaudos ke
liems a* keliolikai metų. Bet 
jeigu mes remsimės teisybės 
jiegomis taip kaip tą ėmėme 
daryti 1865 metais, kada išėjo 
uždraudimas spauzdinti mum% 
knygas, tai ankščiau ar vėliau 
žlugs ir Lenkų imperijalizmas, 
žlugs ir Prancūzų jiems teikia
moji parama. 

Lengvai atsėjo sudraskyti 
Austriją į skutus. Da lengviau 
atseis tą padaryti tiems, kur 
mažiau yra doros negu buvo 
jos Austrijoje. Nekenks tą 
atsiminti mūsų skriaudėjams. 

Bet anes neturime būti, su
dėję rankas. Jei t ik lauksime 
kol mųs priešų klaidos juos 
pražudys, tai ilgai gausime 
vargti. Todėl laikykimės visi 
stipriai vienybės ir budėkime. 
Tada priešai nepasidrąsįs da
ryti klaidų ir mums nereikės 
kentėti jų nedorumą. 

(penkis šimtus) auksinu^ Mat 
karuį pastojus reikėję visiems 
registruotis pas apskrities ko
mendantą, o ta žmonės nežino
ję. Tuom laiką ginklus yra la
bai nepatenkinti. 

Gruodžio 26 d. Švėkšnos Gy
nimo Komitetas Valsčiaus na
muose davė atskaitą iš savo 
darbuotės. Esą surinkta į 30,-

|000 (trisdešimtis tūkstančių) 
auksinų pinigais, pora karvių 
ir kiaulių, daug vištų žąsų, 
marškinių, kelnių, pirštinių, 
pančiakų ir kitų daiktų. Daik
tai pasiųsti frontan. 

Inkaklių pereinamo punkto 
viršininkas V. Bržeskk su sa
vo tarnautojais tapo nuo tar
nybos atstatytas. Sakoma, kad 
šis dalyvavęs kažin kokioj su
tarty Švėkšnos grapo Plioterio 
Jurgio irKlaipėdos krašto gen. 
Odry. Švėkšnos grapas Pliote-
ris turi gerų santikių su IClai-
pėdos krašto gen. Odry. Labai 
dažnai Odry lanko Švėkšną. 

Be to Švėkšnos grapo tapo 
parduota žvėrinyko ąžuolai. 
Tad buvo šimtamečiai ąžuolai, 
neapkabinami dviejais, trimis 
glėbiais. Visą rudenį vežė juos 
į Klaipėdos kraštą. Buvo.fr 
taip storų, kad vos keturiais 
dideliais arkliais pavežė. Be 
to Bilvičių trakuose parduota 
daugybė pušų. Žmonės pasa
koja, kad net kelis kart dar 
kirtą ir net be valdžios žinios, 
remdamos duotų leidimu pir
mam kartui. P. S. 

IŠ LIETUVOS. 
\ 

Czarneekį. 

(Nuo mūsų korespondento). 
Rietavas. Rietavo dvarai, 

valdžios laikomi paskutiniu 
metu davę į 100,000 (šimtą 
tūkstančių) dificito. Dėlto 
ateinančiais metais jie visi 
taps išnuomuoti privatiniams 
asmenims. 

Švėkšna. (Tauragės apskr.) 
Švėkšnos miestely paskutiniu 
laiku taisoma elektros šviesa. 
Už įvedimą elektros mokama 
100 auksinų, 6 kas mėnuo už 
vieną lemputę 30 auksinų.'At-
einančiais mietais žadama įtai
syt Užlankyje, Aleksendros 
dirbtuvėj verpiama mašina. 
Šiai lėšų skiria Aleksandra J r 
keletas turtingų asmenų, rods 
amerikiečių. 

Beveik visį tie, kurie 1920 
_ _ ^ ^ ^ _ ^ _ _ _ _ ^ ^ _ ^ _ metais turėjo leidimus gink-

ja per savo bendradarbį p. | lams laikyt, yra nubausti Tau
ragės komendanto po 500 

NAŠLAIČIŲ PRIEGLAUDOS 
REIKALE. 

>et 

Baigdami senus 1920 metus, 
visą veikime, našlaičių prie
glaudas dėlei atidėjom po Nau
jų Metų. Nauji Metai praėjo, 
baigiasi jau ir pirmas jų mė
nuo, bet Lab. Sąj. kuopų vei
kimo kaip ir nesigirdi, iš
skiriant 8 kuopą, prie N. P. 
Š. P. M. parap (Brighton 
Parke, Chicagoje). Ji prade
dama naujus metus pasirūpi
no ir surengė bazarą našlai
čių naudai. Tai gražus pavyz-
dis kitoms kuopoms. Visos tu
rėtų įsijudinti veikiman, nesda 
bar patogus laikas ir galima 
ką nors nuveikti našlaičių la-
bui. 

Visos kitos organizacijos ju
da, veikia savo srityse, kodel-
gi Lab. Sąj. kuopos negalėtų 
veikti savo srityje ir dar to
kiam svarbiam tikslui, kaip 
rengimas našlaičiams prie
glaudos. Jėję pusiaukelin, ne
turime sustoti. Varykimės to
lyn. 

Tai-gi visų Lab. Sąj. kuopų 
nariai, ypač7 vaidybos, turėtų 
rūpintis rengimu įvairių pra
mogų, nelaukt vasaros karščių 
ir neatsišvelgti į kitus reikalus 
Jeigu mes lauksime, kada pa
sibaigs visi kiti darbai, tai 
prieglaudos mūsų į našlaičiai 
niekad nesulauks. Jeigu mes 
sudėję rankas ramiai sėdėsim, 
nepadarysim tiek, kiek lig šiol 
padarėm. Turime suprasti, kad 
nevisi žmonės vienokio proto 
ir vienos nuomonės. Vieni 
linksta prie vieno,, kiti prie 
kito ir taip visas veikimas 
kartu juda. 

Tai-gi Lab. Sąj. kuopos, ne
laukit, kad kas jus žadintų 
prie veikimo. Darbas mųs ža
dina prie to. 

Rengdami visokius vakarus, 
pridėkit nors trumpą paaiški
nimą, kad visi plačiai žinotų 
Lab. Sąj. veikimą. Jeigu ne
būtų kam paaiškint, malonė
kit pranešti man, o aš visados 
pribusiu. Nepamirškit pasižy
mėti žemiau paduoto antrašo. 

S. Jucevičius, 
Lab. Sąj. Centro įgaliotas 

organizatorius,,.: t į •' 
726W.į l8rąty 

Chicago, ^ UJinois. 

Tik ką gautos Knygos 
iš Lietuvos ' 

Bažnyčios Istorija (215 puslap.) 
Ar-gi kalta čia Katalikų Bažnyčia! 
Dvasiškoji iškalba (Kun. Dro. Jauniaus) / 
Jėzus mūsų meilė .v 
Štai Viešpaties Tarnaitė (Gegužinė) 
Katalikų Tikėjimas ir jo priešai . 
Ar katalikas gali būti socijalistuT 
Auksinės Varpos (Dainos) 
Antano Baranausko (Vyskupo Raštai) . . . . r. 
Šeimyninkėms Vadovėlis 
Darbininkų klausimas . . • . 
Iš Gyvulių gyvenimo (Labai įdomi) ... 
Ponas ir Muzikai (Teatralis veikai.) 

. . . ' . . . . * • 

50c. 
50c. 
35c. 
25c. 
20c. 
25c. 
ouc. 
25c. 
25c. 
ouc. 
15c. 
20c. 

-
Lietuvių Kalbos Sintaksė 75c. 

m . l « . * m • * 

• 

Tikybinio Turinio. 
~ ; . ... 

• f 

Jėzaus Kristaus Gyvenimas > 60c. 
Šventųjų Mūsų Globėjų Gyvenimas 50c. 
Jėzaus Kryžius — Verkiančių Paguoda 60c. 
Trijų Dienų Rekolekcijos 40c. 
Betlejaus Balsai (Kalėdų giesmės su gaidomis) . . 25c. 
Keturios Evangelijos vienoje w.. . 65c. 
Dvasia Šv. Pranciškaus Salezo I ir n knyga . . $1.25 

• - A 

2334 So. Oakley Avenue 
"DRAUGO" KNYGYNAS. 

i Chicago, Dlinois. 

rei. Canal 6222 R 

DR. C. K. CHERRYS i 
III :T L VIS DENTISTAS g 

52201 \Vt M 22-nd & So. Loavitt St.jJ 
8 Chicago 
^Valandos: 9:30 A. M. to 12 N.j£ 
oį 1:00 P. M. to 8:00 P. M. 1 

I 

•9 » 

Š DR. CHARLES SEGAL j 
• Perkėlė scavo ofisą po num 

•
'~'"—v" —' —*--• • 
2 Iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30a 

B vakare. Nedėliomis 10 kii 1 S 
I Telefonas Drexel 2880 " 

Tel. Harrison 6688 

DR. L. C BORLAND 
209 S. State Sir. Kanųi. Adams 
Valand: 1 iki 4 po piet. . .edėl. 10 
vai. iki 12 diena-

Lietuvis pcrkalbėtoja.s 
; Sered,—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12 
; 3 » » » • » » » » » • » » • — » * • » » • • » » • } $ 

l'IY). kanai 2222 

S Dr. E.Z. ZIPPERMAN 
Z LIETUVIŠKAS DKNTISTAS 
" 1401 So. Halsted Street 
•Vai. Panedėlij, Utarn. ir Ketverge 
•9 :30 iki 8:30 vak. 
•Seredoj ir Subatoj 9:30 iki 6 vak. 
I Mes geriausia taisome dantis 
pPėt. ir Nedėlioj nuo 9:30 iki I-mai 

už prieinam ieusia kaina. | 

• 
I • 
S 
I 
8 • u ž 

Phone Seeley 7439 
DR. L M. FEINBERG 

Gydo specijalial visokias vyrų ir, 
moterų lytiškas ligas 

2401 Madison str.. kampas Wcs 
tern A v e.. Chicago 

ĖTelefonas Boulevard 9199 2 

f DR. G. KASPUTIS | 
1 DENTISTAS 

3&31 South Halsted Str. 
2 Valandos: 9—12 A. M. * 
J 1—5; 7—8 P. M. 

T Dr. L E. MAKARAS 
Lietu vys Gydytojas Ir Chirurgas 

Offeas 10900 vSo. Miehigan A#ė„ 
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 Vakare 
Residencija: 105*8 Pcrry Avc. } 

Tel. Pullman 342 

DR. S. BIEZIS 
LIETUVIS GYDVTO^AS 

UI CHIRURGAS 
2201 YVest 22ud Street 

£Tel. *Canal 6222 

1 
f • 
I 

M14 } W. -42ud fetrert L J 
' Tel.' McKinMįy 498« i 
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PLATINKITE "OBAtrG^." 

. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 50S2 

H Valandos: — 8 iki 11 iš ryto: 
[[5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-

[mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

* \ 

DR. S. NAIKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiaaa ir Gyvenimo vieta 

SSSt South Halsted Street 
Ant iliiam rnivenal Stato Beak 

Valandos nuo 16 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 Iki S 

Nedėliomis nuo 10 iki 8. 

• Tel. Randolpb 2898 
1 A. A.SLAKIS 

'Z 

J ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj 

ASSOCIATION BLDG. 
10 So. La Salle M. 

{ Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 
Panedėliais iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas 

S — 
J. P. WAITCHEES 

Lawyer 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Vakarais: 4509 S. Ashland Ave. 
Tel. Yards 1053 

JDien. l ioom 518—159 N. Calrk BU 
Tel. Randolph S 50 7 

-SS 

I DM.LYU&A I 
l 1900 S. Halsted Sfr I 1900 S. Halsted Str. 

Tel. Canal 2118 t 

•Valandos: 10 ryto iki 8 v a k a r e ' 
—Gyvenimas: j 

l į j M 1 1 W. 03rd 8t*. [ 
ITel. Prospect 346«. ! 

Sei 

' • < > • - , 
Phone Canal 2S7 

I DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 lkl 12 ryto; 1 iki 4 1 
po p ie t 0 iki 9 vakare. 

iiiiiiii i i i i i i i i i i iuiiiiiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i inii 
Res. 1130 IndeiK'iideuce Blvd. 

Telefonas Von Buren 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas Gydytojai* ri Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
, VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po 
pietų. T—8 vak/ Nedėliomis 10—12 d. 
Ofisas 3354 So. Halsted &t., Chicago 

Telefonas Drovar 0093 x 

IIIIIIHHIUIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII 

h 

/ 

.-' 

BĮ 

Sau*;i 
P. boni 
baigęs 
surengt 
kuriam* 
teto ats 
nuveikti 
daly vai 
kuris p] 
Buvo ii 
goką. pi 
nislovail 
žųjų tai 
pagaliai 
trumpas 
kai-kur 
vienas 
kalbėlę 

Po vi 
tinis kl| 
ka. Jis 
kėjo m 
v • 1 * 

š i o k i u 
ja už 
mybę i| 
piasi 
jiems u| 
šiems 
pasakai 
savo ra 
jo šutei 
midaus] 
Bet kai 
kiekviel 
midausi 
m a n y d j 
H > i | 
vandut 
nelaime 
rė, tai 
o vandį 

Kadj 
miteto 
lonijoj 
turtas 
vienas 
nuklaut 
prilygii 
Regis 
vo, c 
nams b 
patiko 
nėję 
^nenas 
pirkti 
kleboni 
svetainl 
paeia p 
gi boi 
ir auki 
$35.00. 
biznier 

• sukirt< 
pirko ll 

Niek] 
sirenuii 
kojimuĮ 
šykštu< 
Anot 
pradėj< 
metų sj 
čių tu 
niekas 
di, bet| 
reigas. 
jiems 
^yt, ta i 
bar jų 
kiną U 
savo Tj 
įų, kad 
riai, į 
nugara 
Lietuvi 
atsukti 
kitoki 
nė ten, 
jų ten,| 
prieš 
tai doli 

Vis-j 
tais boi 
^Pavi( 

$050.00| 
Viso 

L. L. J| 
pardav 

K\ot| 

• Ht 

http://desperatij.Xepa.si
http://Buvo.fr


" • ' " " " " 

• 

• . Šeštadienis, Sausis 22, 1921 mt»ois»S I 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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BINGHAMTON, N. Y. 

Sausio 2 d., 1921 m.,' L. L. 
P. bonų stoties komitetas, pa
baigęs metus savo darbuotės, 
surengė vakarą su programa, 
kuriame buvo atiduota komi
teto atskaita iš praeito meto 
nuveiktų darbų. Programoj 
dalyvavo bažnytinis choras, 
kuris padainavo kelete dainų. 
Buvo ir kalbų. Pirmiausia il
goką prakalbą pasakė J. Sta-
nislovaitis, apribėždamas ma
žųjų tautų istoriją, pridėdamas 
pagaliaus ir Lietuvius. Po to 
trumpas prakalbę les pasakė 
kai-kurie stoties nariai. Po jų 
vienas pašalinis pasakęs pra-
kalbėlę nupirko boną už $50.00. 

Po visų tų užėmė vietą vie
tinis klebonas, kun. K. Skryp-
ka. Jis savo kalba gražiai mo
kėjo nupiešt apie tuos, kurie 
šiokiu ar kitokiu būdu kariau
ja už Lietuvos nepriklauso
mybę ir apie tuos, kurie sle
piasi nuo dabartinio laiko 
jiems uždėtų pareigų. Pastarie
siems prilygino atatinkamą 
pasakaitę, būtent, kaip Žydai 
savo rabinui ant švenčių norė
jo suteikt dovaną didelę baėką 
midaus, visi pildami po kvortą. 
P>et kada prasidėjo pilimas, tai 
kiekvienas iš biznierių vietojo 
midaus, pilė kvortą vandens, 
manydamas, kad visi ki-
ti pils midų, tai ir jo 
vanduo susimaišys. Bet, ant 
nelaimės, kad visi tą patį da
rė, tai rabinas gavo ne midaus, 
o vandens baėką. 

Kadangi buvo skaityta ko
miteto raporte, jog mūsų ko
lonijoj biznierių yra 24, kurių 
turtas siekia $300,000.00, o nei 
vienas nėra pirkę* bono, tai 
nuklausęs tą klebonas jiems 
prilygino ir aną pasakaitę. 
Regis čia nieko bloga nebu
vo, o vienok nmsų šykštu-
nams biznieriams tas labai ne
patiko ir kai klebonas svetai
nėje bonus užrašinėjo, tai 
vienas buėeris, paprašius jo 
pirkti boną, pradėjo gerb. 
kleboną visaip kolioti, kas 
svetainėj padarė sumišimą ir 
paėią programą nutraukė. Vis
gi bonų i 'rašyta už $550.00 
ir aukų Šauliams surinkta apie 
$35.00. Tame skaitliuje mažas 
biznierius p. A. L. (barberis) 
sukirto visus biznierius, nes 
pirko boną už $50.00. 

Nieko nepridedant, vien pa
siremiant senų gyventojų pasą 
kojiniu, reikia pastebėti mūsų 
šykštuolių biznerių pradžią. 
Anot žmonių, visi jie biznį 
pradėjo su nikeliu ir per keletą 
metų sudėjo desėtkus tuksian
čių turto. Tame pastebėjime 
niekas jiems to turto nepavy
di, bet čia kalbame apie pa
reigas. Kuomet visuomenė 
jiems padėjo tūkstančius įsi
gyt, tai buvo gerai, o kai da
bar jų (biznerių) rėmėjai vy
kina tokį prakilnų darbą — 
savo Tėvynei paskolą ir prašo 
jų, kad padėtų, tai niųs biznie
riai, įsikolioje, atsuka mums 
nugaras. Tiesa butų, kad visi 
Lietuviai rėmėjai dabar jiems 
atsuktų nugaras, nes jie visai 

Liet. Šauliams aukų surin
ko apie $300.00. 

P. šiaučiulis. stoties rast. 

WESTVILLE, I«LL. 

Sausio 16 d. mūsų "apšvies
tumų" draugija ar kliubas į-
rengė vakaną. Nuėjau ir aš pa
žiūrėti. Vaidino veikalą, kuris 
butų nieką sau, bet lošėjai vi
sai buvo netikę. Nei vieno ne
buvo, kuris butų išpildęs rolę 
kaip reikia. Kiti nei kalbėti 
nemokėjo ir žodžių truko. 

O kai pradėjo dainuoti, tai 
nežinojau nei kokioje vietoje 
randuosi. Myliu klausyti dai
navimą, bet daug smagiau 
jaučiausi kaip nustojo. Vaka
ras darė jspudį,kad jo rengėjai 
ėmėsi ne savo darbo. 
Teko būti vakaruose, kuriuos 

įrengdavo vyčiai didieji arba 
mažieji ir moterų draugija. 
Visai kitaip jautiesi. Ką vy
čiai ar moterys pažada publi
kai parodyti, tai ir neužvilia. 

Ten buvęs. 

WEST PŪLLMAK, 1LL. 

Lietuvos Gelbėjimo Diena. 

SIOUX CITY, IOWA. 

Šis miestas guli už su
virs 500 mylių nuo Chicagos 
ir jame randasi pusėtinas 
skaitlius apsigyvenusių Lietu
vių, kurių dartjais tikrai ga
lima " pasidžiaugt i". Teisybę 
sakant, "apšvieta" pas mus 
kyla kaip ant mielių. 

Porą metę atgal tai net gai
la buvo žiūrėti, kas čionai dė
josi. Būdavo, vieni kvailiai 
renka aukas del Lietuvos, o 
kiti da kvailesni aukoja. Tas 
sudėtas aukas siųsdavo tėvy
nėn, kad šelpti savuosius. Da
bar gauname laiškus- i£ Lie
tuvos nuo savųjų ir nerandame 
pažymėta, kad kas butų turė
jęs gerą pragyvenimų iš tų mu 
sų aukų. Tat ir pradėjom su
siprasti. Užuot aukojus tiems 
Lietuvos plėšikams, geriaus 
nueiti pas tinkadirbį ir užsi
sakius tinko pradėti "sama-
kurka" varyti, nes čia sykiu 
eina "apšvieta" ir pelnas. Ir 
taip diena po dienai pradėjo 
plėtotis ta išdirbystė. Šiandie 
jau taip išsiplėtojo, jog vargu 
butų surasti stubelę, kurioj 
nebūtų varoma *' samakurka.'' 
Žinai, rasi dar kelis "tamsuo
lius", bet visai mažai. 

Tai-gi ar ne garbė mūsų ko
lonijos Lietuviams, kad taip 
trumpu laiku tapom pilni 
4 4apš vietos.'' 

Bet negana dar to, kad daug 
stubų platina tokią <apšvietą,> 

bet pažvelgus ir į mūsų jauni
mą pamatysi, kad ir tas pusė
tinai '4 apsišvietęs. Vos spėja 
pagaminti mums to "garbin
go" vandenėlio, kaip bema
tant suėję mes ir ištraukiame. 
Prie to dar mokame gerai ir 
kauliukus šauti. (Jaila tik, kad 
nevisi da "susipratę." Žvaig-
žduoti dėdės tankiai mus sui-
minėja ir nubaudžia už tai. 
Bet laikui bėgant tikimės, kad 
visi "apsišvies", jeigu visai 
"nesukvailės". Yra keletas y-
patų, vertų pagyrimo už tokį 

darbštumą", bet reikia da . . 

k i toki negu mes. Mūsų tėvy- pajukti. Didesnė bus "garbė" 
kada visi žinos, jog tokie as
menys nukentėjo del žmonių 

nė ten, iš kur mes paeinam, o 
jų ten, kur biznis ir vėliava, 
prieš kuriu jie galvas lenkia, 
tai dolieris. 

Vis-gi stotis praeitais me
tais bonų pardavė už $4,750r(H). 

"gerovės". Apsišvietęs. 

CICERO; ILL. 

"Draugo" 11 num. tilpo są-
Pavieniai iš centro pirko už l ašas aukojusių per prakalbas 

*o:>0.00. 
Viso Binghaintouo kolonija 

L. L. P. bonų per 1920 metus 
pardavė už $5,300.00. 

K v o t a $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0 . 

Padėkos dienoje. Tenai pada
lyta klaida. Juozapas Chmie-
liauskas aukojo $5.00, o sąraše 
pažymėta tiktai ($1.00. j 

J . C L t n i i a l i a u s k a s . 

(Pabaiga)* 
Po $3.00: J. Puznis, A. Ka-

žiuras,~J. Krikščiukaitis, K. 
Maksimavičius, A. Šliužas, M. 
Sorkis, D. Kairis, A. Slavins
kas, M. Malakauskas, A. Žu
kas, J. Ūselis, J. Andriuška, J. 
Jašmontas, Z. Adomaitis, K. 
Beniušte, A. Mqrozas, P. Tau
tavičius, V. Kalicius, P. Mil-
kintas, K. Kukenas, J. Ruika, 
A. Simutienė, S. Krasauskas, 
J. Stonkus, B. Simonaviėlus, 
A. Norbutas, J. Vaicekauskas, 
J. Karandzevičius, A. Sicilas, 
J. Paleliunas, J. Zekis, A. 
Tverkus, R. Kastantinavičie-
nė, Dr. 1+ Lippman, A. Vasi
liauskienė. 

A. Dvelis $2.50. 
Po $2.25: J. Urlikas ir V. 

Tautavičienė. 
Po $2.00: J. Žideckas, J. Ka

valiauskas, S. Pasakantis, J. 
Kūkalis, S. Grinberr, O. Gal-
minienė, B. Venckus, P. Gar-
nis, J. Užunaris, G. Aitutis, 
G. Juknis^ S. B., K. Bakutis, A. 
Šliužas, M. Matuliauskienė, K. 
Ročius, D. Ūselis, A. Vaitkus, 
J. Dubauskas, A. Stumbrą, M. 
Dovanauskas, A. Gruzditė, K. 
Baleišis, F. Jašmontas, Z. Stal-
mokas, S. Narmontas, P. Vai-
šis, J. Milkintas, J. Festerlin-
gienė, J. Kamarauskas, S. Stal-
mokas, Pr. Razmas, V. Ražins-
kis, P. Bareišis, A. Žansytis, 
M. Rimkus, D. Cibulskas, M. 
Kastantinavieius, J. Šakis, J. 
Jonauskas, K. Kiaupas, A. Zu-
be, P. Mykolaitis, Pr. Kastan
tinavieius, J. Paleliunas; J. Ki-
las, J. Streckis, J. Mockevi
čius, J.. Tviragas, A. Šedis, P. 
Balkevičius, J. Cesiunas, A. 
Vilis, J. Kapočius, A. Vaina-
vičius, J. Jutkevičius, S. Rui
ka, E. Ruikienė, A. Metrikis, 
A. Kuzavienė, A. Peredniemė, 
M. Žilevičienė, O. Sliužienė, S. 
Zubienė, B. Sicilienė, J. Ado
maitis, B. Markauskas, L. y}ir-
dvainis, M. Pamedienė, M. Ro-
eienė, B. Martišauskas, J. Ro-
maitis, J. Kaličienė. 

K. Raila $1.85. 
Po $1.50: M, Urbaitis, K. 

Markūnas, A. Širvinskas, S. 
Kantautas. 

Po $1.00: O. Kastantinavičienė, 
M. Žutautienė, Z. Kiaupienė, P. 
Kairienė, B. Žitkevičienė, U. Ur
bonienė, D. Drungilienė, M. Kas
tantinavičienė, P. Seciunienė, O. 
Kaličįukė, O. Rimkienė, E. Juk
nienė, M. Kareckienė, J. €imkus, 
O. Venckienė, K. Žasiticnė, S. Kai 
minienė, A. Raucienė, F. Oesiu-
nicne, K. Pivariunas, J. Kareckas,̂  
P. Kiaupienė, M. Galdikienė, O. 
Domikaitienė, B. Sicilienė, A. Vai-
tiekienė, M. Žukaitė, O. Martišau
skienė, E. Kaldienė, E. Andruš' 
kienė, Liberienė, A. Lekavičienė, 
O. Rutienė, Rubin & Adams, S. 
Norkūnas, M. Ališauskienė, A. 
Dvelienė, O. Zorbienė, A. Kvede-
ris, A. Petkus, P. Pelgus, J. Pet
ravičius, S. Žaronskis, A. Urbonas, 
J. Kasauskis, A. Kartanas, J. Vin-
cnnas, A. Žilevičius, K. Jonetis, J. 
Kazlauskas, K. LevendraviČius, B. 
Kaniavienė, S. Meškauskas, U. 
Vainavičienė, J. Domikaitia, A. 
Peksis, M. Kiaulakienė, J. Juse-
vičius, J. Leonas, O. Markunienė, 
P. Čiapas, J. Rastonis, S. Kubilie
nė, J. Repšas, B. Žilis, T. Čiapaus-
kas, A. Baltuška, A. Toliušis, K. 
Jakavičius, V. Kiseliauskas, J. Ju
cius, J; Vaškevičius,-,J. Racteevi-
eius, B. Adomaitis, S. Markūnas, 
K. Sinkevičius, K. Matuliauskas, 
T. Žutautas, B. Liberis, P. Pale
liunas, L. Kazlauskas, Pov. Simu
tis, V. Timeskas, J. Norbutaa, J. 
Meteišii, P. Pozingis, K. Burbulis, 
J. Samulionis, J. Stočkus, J. Van
dens, J. Drazdauskas, J. Nemuniu-
nas, J. Petreikis, S. Urbonas, J. 
Kompanas, VI. Galdikas,; C. Žu-

dravičius, V. Bernikonis, A. Ska& 
kauskas, J. Norvilas, K. Žernis, J. 
Tamašiunas, T. Vili, S. Mažeika, 
P. Laurinavičius, J. Dugela, J. Če
ponis, A. Stakulis, P. Šeibutas, J. 
Rupšis , A . Janul i s , P . Kareckai , 
P. Viliušis, A. Ratkevičius, V. 
Bernikevičius, B. Cesiunas, J. 
Drungilas, P. Eidintas, Z. Gedvi
las A. Jurjonas, M. IČiupelis, K: 
Kilas, A. Kabninas, J. Narmontas, 
J. Paulikas, D. Petreikis, A. Poš
ka, J. Ryškus, P. Rimkus, J. Sta
nevičius, P. Mikučionis, V. Gaubis, 
P. Zabitis, P. Rūpšas, P. Gedvilas, 
J. Vaitkus, P. Girtautas, S. Juo-
deikis, B. Lalis, L. Galdikas, S. 
Strumukas, R. Rimkienė, V. Ki-
lienė, A. Janulienė, A. Kerbelie-
nė, J. Lukošius, A. Daratienė, P. 
Kinčienė, B. Lukošienė, B. Jur
kienė, A. Razmienė, V. Lapienė, 
A. Kudoba, A. Bružiukė, A. Aks-
tinienė, S. Krušas, B. RaŠinskienė, 
P. Dudienė, V. Useliutė, J. Vali-
konis, A. Čepauskas, L. Andre-
jaitis, J. Rasinskienė, E. Gaubie* 
nė. 

Smulkiais $30.79. 
Viso $2,129.85. 
Sykiu $2,160.64. 

Rengėjai. 

PAIEŠKOJIMAS. 

Florentina — Elzbieta Sla
vinskienė, gyvenanti Kaune 
Mapa gatvėje N. 11, paieško 
savo brolių gyvenančių Ame
rikoje Juozapo ir Vladislovo 
Veličkų, gimusių Telžų so
džiuje, Panevėžio apskričio. 
Jų tėvo vardas buvo Jonas. 
Juodu arba jųdviejų pažįsta
mi yra meldžiami pranešti jų
dviejų adresą Florentinai — 
Elzbietai Slavinskienei, N. 11 
Mapa gatvė Kaune\ , 

v PINIGAI 
Iš Amerikos siunčiami pini

gai į Lietuva; greičiausiai pa
siekia adresantus Lietuvoa kai
muose, kada yra pasiųsti per 

Federalę Paskolų Bendrovę 
666 W. 18th St , Chicago, 

kuri turi saskaitiškus ryšius su 
Lietuvos Bankoms. 

Pinigai yra siunčiami pas
toms ir telegramais, ir išduoda 
savo čekius (draftus) ant Lie
tuvos bankų. 
Keliaujantiems į Lietuvą yra 

sargiausiai ir patogiausiai vež
tis pinigus Pederales .Paskolų 
Bendrovės Draftų formoj, iš
duotus ant Lietuvos bankų; tie 
bankai išmoka pinigus draftą 
savininkui be jokių nutraukų. 
Parduoda laivakortes ant dvie
jų tiesiausių į Lietuvą linijų, 
ant kurių nereikia persėsti. Iš 
Montreal į Eydkunus (netoli 
prie Kauno), kaina $107.15. 

Iš New York į Liepojų, kai
na $145. Taip-pat ir iš Lietu
vos į Ameriką. 

Skolina pinigus ant Ameri
kos ir Lietuvos namų, žemių ir 
ŪKIU. 

Ofisas atdaras iki 9 vai. vak. 

FARMOS 

ŠVIESOS IR ORO REIKA 
LAS VIRTUVĖJ. 

kas, P . Tileatia, J . Sarkus, Ji . Liu-

(rrisiųsta Ii Am. Raud. Kryžiaus) 

Tinkamai sutvarkyta ir j -
rengta virtuvė reiškia leng
vesnį ir skubesnį užduoties 
atlikimą šeimininkei ir jos 
pagelbininkėins, kaip skelbia 
Suvienytų Valstijų Agrikultū
ros Departamentas. 

Užtektinai šviesos ir šviežio 
oro, yra butini virtuvės reika
lavimai ne tik kaipo svar
biam kambariui, bet ir pageri
nimui sąlygų joj dirbantiems. 

Nuolat bėgantis vanduo ir 
srutyne daug prigelbsti ir su
mažina ne tik daug laiko, bet 
ir nemažai žingsnių šeiminin
kei. 

Valgomasis kambarys, prie-
kambariai ar sklodeliai, kur 
maistas laikomas, privalo bū
ti ant to pat augščio kaip ir 
virtuvė, kad nereiktų nuolat 
laiptais bėgioti. 

Sienos, lubos, pasieniai ir 
abelnai imant visas medis 
tuose kambariuose privalo bU-
ti medžiagos, kuri lengvai va
loma ir ant kurios netaip žy
mu taškai ar plėniai. 

Nors ir brangiau atsieina 
tinkamai įrengti ir sutvarkyti 
virtuvę, bet tas viskas atsimo
ka tuomi, kad daug laiko ir 
sveikatos sutaupo šeimininkei 
ir jos pagelbininkėms. Ne vie
nos moteries strienų ir pečių 
skausmų šaltiniu yra prastai 
ar net ir netenkamai įrengta 
virtuvė. 

PRANEŠIMAS. , 
"Draugo" Administracijoj 

galima gauti tikietų Dramos 
Kursų vakarai, kuris įvyks 
Nedėlioj, Sausio 23 dieną, Mel-
dažio svetainėj, West Sidėje. 
Tame vakare dalyvaus ir pati 
kursų vedėja artistė Unė Ba 
bickaitė. 

Reikalingas atsakantis var
gonininkas tuojaus. 

Kun. A. Briška 
4400 So. Fairfield A ve. 

C h i c a g o , UI . 

(Jieriause pirktis farmas per 
Redakcija Amerikos Ūkinin
ko dabar geras laikas pasitei-
riaut farmu katalogo. Iš mus 
puikios Lietuvių kolonijos. O 
mieliai jums prisiųsim, su gra-
žeis pasiskaitymais ir infor
macijom. 

Ant farmu darbai niekad nestoja 
Bedarbes niekas ne nežinoja 
Ir tu brolyti pirk pas mus farma 
Tikrai turėsi amžina darbą. 

Į Redakcija laišką rašykit 
Informacijų sau paprašykit 
O katalogą prisiųsim gražu 
Visokių farmu didžiu ir mažu. 

Viena i'armukie sau pasirinkai 
Ant pavasario* ir nusipirksi 
Tikrai ir puikiai tu padarytum 
Kad tuojaus laišką mums parašy

tum. 
M. TVALENCIUS. 

AMERIKOS ŪKININKAS 
119 Washington St. 

Hart Michigan. 

ae = 

Ar Gripas Paliko Tau 
Skaudamas Strėnas? 
Tavo inkstai reikalauja pageltos, kaip ir viduriai. 

Šaltis kaip kada juos susilpnina. Nuodai užima tavo sy-
stema tuomet pradeda galvą, ir strėnas skaudėti. Toumet 
tu nenori dirbti ir jautiesi visuomet pavargęs. Priežastis 
tame, kad tavo inkstai nedirba reguliariai. Jeigu norite 
apleisti ta dalyką ir neatkreipti į tai domos gali tas išsi
vystyti į gravel dropsy arba Brights desease. Vartok Do-
ans Kidney Pilis. Jos yra pagelbėję tūkstančiui žmonių 
ir pagelbės tau. Pasiklausk savo kaimyno. 

Skaityk ką šitie žmonės sako: 
PAGAVO ŠALTI. 

mĘmmm 

Mrs. W. Shinski 1333 St. Vin-
cent Ave., La Šalie, 111., sako: 
"Doans Kidney Pilis yra ge
riausias vaistas ir ji rekomen
duoju visiems kintantiems nuo 
durimo strėnuose. Bedirbant 
pasilenkus pritaisymo čeverykų 
taip mane unvargrino, kad ant 
galo negalėjau jau visai dirbti. 
Mano inkstai dirbo" albai nere
guliariai. Vienas draugas man 
prirodijo jas." 

SKAUDAMOS STRĖNOS 

Mike Zafk, Luce Str., Mo-
nessen, Pa., sako: "Mano strė
nos buvo baisiai skaudamos, 
būdavo kad pasilenkdavau tai 
negalėdavau atsitiesti. Galva 
mano visuomet buvo skaudama 
Balsus sapnai mane kankinda
vo, atsibudus būdavo negalė
davau nei kvėpuoti, bet nuo to 
laikok uomet pradėjau vartoti 
Doans Kidney Pilis jaučiuosi 
sveika ir patariu visiems kurie 
kenčia nuo strėnų skaudėjimo 
jas pamėginti". 

>C KIDNEY 
•3 PILLS 

ViiitinytHJ 60c fcžute, fMttr ftllkiri U, Ntg. Ckta., M i b , N. T. 

I HES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU 

i LIBERTY B0NDSUS 
I 

- REIKALAUJA. 
REIKALINGAS tuojaus at

sakantis Vargoninkas. Alga 
$75.00 Ir iaeigos. Atsišaukti 
pas 

Kun. B. V. Griku 
396 Church Street 

New Britain, Oonn. 

Namas ant^ pardavimo 2 pagyve
nimų su elektra ir visais pagerini
mais, basementas ištaisytas sale lo
tas ir garadžius. Parsiduoda pigiai 
nes savininkas apleidžia miestą. 

J. VAIŠNORAS, 
1508 W. 49 Court Cicero, 111. 

Parduoda pigiai laikrodėlius žie
dus taipo-gt visokios kningas, Kan-
tičkas, Maldos kningas ir visokios 
rųšies ir patentuotas giduolės iš prie
žastis kito biznio. 
S212 Auburn Ave. Chicago. I U. 

ANT PARDAVIMO 
Grocerne ir bučerne, didžiausias 

bargenas šiam mieste, geroj vietoj. 
Biznis išdirbtas per 30 metų, Tarsi-
duos pigiai nes savininkas važiuoja 
Europon. Atsišaukit. 

1834 Canalport Ave. 
— - I - ' • • • • — Į • I • • ! • • < ! • • • • III • • I I . I • • ! • — ! • • 

Parsiduoda labai pigiai Pianas su 
gaidomis. Priežastis išvažiuoja j Lie
tuva. 

BOL. LEŠČAUSK1S 
10724 Mlfh. Ave. Rosoland, 111. 

Ant pardavimo pirmos klesos Ko
moda galima matyti kasdien nuo S 

V. GAIŽAUSKAS 
iki 6 valanda vakare. 
921 W. 33 St. 2-ros Lubos išpakaUo 

55C 

G VALENTINE Dili 
COLLEGES 

[6205 H. HalMted, 2497 W. Madison 
1850 N. Wells St. 

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patte3*nų Kirpi-

fmo, Designing bizniui ir narnama 
lėtos duodamos dykai, Diplomai. 

[Mokslas lengvais atmokėjimais. 
[Klesos dienomis ir vakarais. Pa-
reikalaukit knygeles. 

Tel. Seeley 1643 
SARA- P A T E K , p i r m i n i n k ė 

! 
I • 

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

i 
Baltic States Development Corporation 

35 South Dearborn Str., Chicago, Illinois. 

Baltijos AmerikosLinija 
Vietoj Rusijos — Amerikos Linija 

TIESIAI BE PERSĖDIMU IŠ NEW YORKA I 

HAMBURGĄ Kaina 3 Klesą $125. Karės taks $5.00 
rf ir •, * r - V įtlS> V.3i w -—-~ į . V-'-«^» Jik&reS taKS $ 0 . 0 0 

"ESTONIA , , buvęs ^CZAR'' išplaukia 1 Pebr. 
POLONIAM buv. 4<KURSKM išplauk. 15 Febr. 

Kreipkitės prie mūsų agentu just? mieste arba 
K. KEMPF. General Western Passenger Agent 

120 Norta hą Salle St., Chicago, Illinois. 

«<• 

Carter's Little Liver Pilis 
Negali Boti 
mas Kuomet 
durni Nedirba 
Maža Pigulka 

Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems 
Tikras tari pasiraU j n n 

uetartotls Gėlelio / ^ A R T E R ' S I R O N P I L L S 
veMa. ^ a ^ ' J u m s pagelbės, pamėginkite O 

BMBaaaaBaaaaaaaaaaaaaaamaaaaMNaMBh^* 

UaBikmlM 

= =C= 

STPAKr 
lO 

D F : 

MELBA STRAKHT 

12 
lOTHeR1 

&\ZXM 

^m 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krautnvninko—Bet Jeigu 
krautuvninkas neturi—rąžyk mums. 

I. LEW!5 CIGAR MFG.CO.NEV«RHJU 
Larjįeat Independent Gįpr Facfoaj inlhe WbHd 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRMIB4" 
/-

... 
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METINIS 
Liet. Vyčių 4tos Kp. prie Dievo Apveizdos 

Parapijos Choras 
rengia Iškilmingą 

\ 

Sekmadieny, Sausio-Jan. 23, 1921 
Dievo Ap. Par. Svetainėj, v18tt gat. ir Union Av. 

\ , Pradžia 8-tą vai. vakare 

- Širdingai kviečiame vietinius bei apielinkės Lietuvius atsilankyti. L. Vyčių 4-tos kuo
pos choras turi -žymiu solisčių bei solistu ir dideli chorą, programas bus gražus i r įvai
rus, todėl užtikriname kad visi jausis pilnai užganėdinti. Koncerto pelnas skiriama parap . 

P o ' p r o g r a m o bus šokiai. • RENGIMO KOMITETAS. 

« 

Į CHICAGOJE. 
BUS IEŠKOMOS PRIEMO

NĖS PRADĖTI STATYDIN 
TI NAMUS. 

KAMPANIJA UŽ EKONO 
MIJĄ. 

Tuo tikslu Chicagoje įvyksta 
svarbus suvažiavimas. 

Šiandie ir rvtoj Congress 
viešbuty, Cliicagoje, turės su
važiavimą apie 200 žmonių, 
atstovaujančių namams staty
ti medžiagos išdirbystes. Ka
dangi šiandie visokia namams 
statyti medžiaga yra brangi ir 
namų statymas sulaikytas, tad 
suvažiavime bus tariamasi, 
kokiuo būdu ir kaip papigin
t i tą medžiagą ir leisti žmo
nėms statydintas būtinai rei
kalingus namus. 

Medžiu tartokuose šiandie 
menkai dirbama, nes nestato
mi namai, brangus visokie iš 
medžio pagaminami daiktai. 
Tuo tarpu visuose didesniuose 
miestuose trūksta šimtu tuks-
tanėiii nauju namu. 
• Xuo šito suvažiavimo prigu

lės, ar namai bus pradėti sta
tyti, ar ir tolinus pasiliks kaip 
yra. 
. Vienas svarbus daiktas: Kuo-
jnet atpigs medžiaga, tuoimt 
turės atpigti ir darbininkai 
prie statymo namų. 

Cbieagos pilieėių federaeija 
atsiliepia į Cbieagos piliečius 
pakilti visiems kampanijon su 
tikslu sumažinti miesto val
dymo išlaidas. Nes tos išlai
dos taip didelės, kad gyven
tojai veikiai nepajėgsią nei 
išsimokėti. 

Pilieėių federaeijos valdyba 
tvirtina, kad miesto visus rei
kalus galima vesti su daug 
mažesnėmis išlaidomis, negu 
yra šiandie. 

PRIEŠ GAZO KOMPANIJĄ. 

NAUJAS SUMANYMAS. 

Pranešama, kad penktosios 
irardos aldermanas Muleaby 
numanęs miesto tarybai pa
duoti nauji} miestinį parėdy
mą. Tuo parėdymu norima už
drausti visiems nepriaugliains, 
neturintiems pilnai 16-kos me
tę, išeiti vieniems gatvėn po 
10 vai. vakare. 

Už nepildymą parėdymo tu
ri atsakyti patys fėvai, ku
rie dažniausia say^o vaikams 
leidžia naktimis nežinia kur 
vaikioties. TŠ tokių vaikų lai
kas pagamina piktus žmones. 

Speeijalis mie.sto advokatas 
Riebberg padavė peticiją lai
kinajai valstijos visuomenės 
naudos komisijai reikalauda
mas sumažinti gazui kainą 
Chicagoje. 

Buvusioji gub. Lowdeno ko
misija gazui kainą ant visuo
met paliko $1.15 už tūkstan
tį kubinių pėdų. Bet kuomet 
šiandie žymiai atpigęs kuras 
ir kitokia gazui gaminti me
džiaga, tad ir patsai gazas tu
ri but pigesnis. 

Tad gazo kompanijai pada
ryta nemažas siurprizas. 

KOVA PRIEŠ GAMBLIE-
RIUS. 

Cbieagos policija praretino 
visokią gamblerystę Chicago
je. Užtaigi gambleriai persi
kėlė į priemiesčius. Dabar ir 
ten pakelta prieš guos kova. 
Užpraeitą naktį suareštuota 
apie 200 žmonių. 

PAŠAUTA DU PIKTADA 
RIU. 

Užpraeitą naktį vienas plė
šikas užpuolė ir apkraustė res
toraną po num. 2103 West 
Madison gat. 

Greitai pašaukta policija, 
knri atvykusi pasklydo po 'a-
pylinke. Vienoj gatvaitėj at
rastas intariamas vyrukas. 
Pamatęs policmonus mėgino 
pabėgti. Pašautas. Pasirodė, 
kad tai tas pat, kurs buvo 
užpuolęs restoraną. 

Bet pas j j neatrasta pinigu, 
kokius buvo paėmęs. Pašau

ktas pavojingai ir nesama vil
ties, kad pasveiktų. 

jį Tai William CTDonnell, 27 
m. 

Kitas plėšikas pašautas ir 
du kitu suimta, kuomet jų pen 
ki (du pabėgo) buvo užpuolę 
gatvėje vieną žmogų ant kam
po Throop ir 18-os gat. Tuo 
momentu pro šalį važiavo 
trys detektivai ir pamatė už
puolimą. 

Pašautas piktadaris yra Jo-
eeph Kalychak. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI). 

IŠ FEDERACIJOS CH. AP. 
SUSIRINKIMO. 

(Pabaiga iš praeito num.) 

Minėtų kolonijų atstovai 
reiškė pasiteisinimus, vienok 
tie pasiteisinimai neatstojo tų 
kolonijųkatalikų silpnybės,kad 
juos priešai lengvai sunaudo
ja saviems tikslams. 

Pasiteisinimuose buvo mesta 
kaltė ant T. Fondo, kad jis 
užtrunka su aukų išsiuntimu 
Lietuvon. Bet ištikrųjų T. F . 
greičiau negu kiti išsiunčia 
aukas. Pradėsiant vajų T. 
Fondas, Lietuvos valdžiai pa
reikalavus, visus jame. esančius 
pinigus, nuo senai surinktus 
kitiems tikslams, pasiuntė Lie
tuvon, nežiūrėdamas kada vi
suomenę ątpildys jo ištuštintą 
iždą. 

Buvo ir kitokių Tautos Fon
dui užmetimų, būtent, kad esą 
siunčiami nuo organizacijų at
stovai į L. Tarybos posėdžius 
net po kelisyk metuose, ku
riems esą T. Fordas apmokąs 
kelionės lėšas^bet tie atstovai 
neišduoda jokių raportų. Tie 
asmenys nežinojo, kad Lietu
vių Taryba jau suvirs metai 
kaip negyvuoja (pakeista 

Liet. Misija). Bet kol L. Tary
ba gyvavo, atstovai važiavusie 
ji į jos posėdžius išduodavo 
raportai. Tik jų negirdėjo lo
voje gulintieji. Kaslink kelio
nės lėšų, tai Tautos Fondas 
apmokėdavo, bet organizaci
jos, siuntusios atstovus T. Fon
dui tas lėšas grąžindavo. 

Tie faktai liudija, kad^vįsi 
T. Fondui užmetimai yra gry
na melagystė ir kad jie yra 
sufabrikuoti katalikų priešų 
(socijalistų ir laisvamanių). 
Stebėtina, kaip lengvai kata
likai tiki savo priešų melams. 

6. Projektų Komisijai pa
vesta surasti generalį agitato
rių, kurios užduotim bus 
supažindinti dr-jas ir visuo
mene su Federacija ir su ka
talikų priešų melais. Aiškinti 
tuos dalykus būtinai reifcia, 
nes .nesykj jau mūsų priešai 
daugelį katalikų prigavo. Už
teks priminti Lietuvių Dienos 
aukas ir tą nelaimingąjį lais
vamanių, neva " Lietuvos lais
vės'*, barškalą (skambalą). 
Vietoje skambėti ant Gedimino 
kalno Vilniuje, vargšas gludi 
ten, kur niekas nežino. Vieni 
sako, kad Jonas Vileišis džiau-
gėsi laisvamanių dovana, kiti 
sako, kad "Draugas*' pirkda
mas nuo pono Bagdžiuno namą 
spaustuvei netekėtai nupirko 
sykiu ir tą barškalą, ir kad jis 
glūdįs " D r a u g o " garadžiuje, 
(Tikrai jo nėra tenai. "Drau
go' Red. prier.). Kiti sako, 
buk barškalas esąs Seventb 
Regiment svetainėje, dar kiti 
i ako, buk tas barškalas esąs 
kekioje ten ^arehouse'je. Bet 
niekas tikrai nepasako. O vie
nok laisvamanių apviltos kata
likiškos draugijos ir pa
vieniai asmenys tūkstančius 
dolierių sudėjo "Lietuvai ant 
džiaugsmo", bet tas besotis 
barškalas suėdęs katalikų au
kas šiandien nei nepasirodo 
savo geraširdžiams. 

Atkreipus draugijų domę 
nors j tuodu faktu, aišku bus, 
del ko reikia priklausyti prie 
Federacijos. Panašių išnaudo
jimų katalikų visuomenės bu
vo ir yra. Federacija per ka-
talik. spaudą tų išnat&lojimų 
nepraleidžia nepastebėjus ir 
neperspėjus katalikų. 

7. Valdybos rinkimas: pir
mininkas beveik vienbalsiai 
tapo išrinktas senasis, p. M. 
Žal dokas. Mažiaus gavusieji 
balsų tapo p. Panavas vice-
pirm., antro vice-pirm. nepa
menu, dvasios vadovas senas, 
kun. F. Kudirka, rast. P. Ci
bulskis ir P. Jonušas, ižd. P . 
Baltutis iš Town of X.ake, iždo 
glob. J . Mockus ir Iz. liekis. 

Projektų Komisija išrinkta 
iš 12 narių,paliekant jai koop-
tavimo teisę. Kam. įeina: prof. 
kun. Pr. Bučys, J . Mockus, J . 
Šliogeris, F . Strelčiunas, kun. 
Kulikauskas, A. Nausėdienė, 
O. Žakas, B. Sekleckis, kun. 
N. Pakalnis, A. Dargis ir K. 
Vasiliauskas. 

8. Susirinkimams 1921 m. 
vieta pamainyta. Susirinkimai 
bus Aušros Vartų parapijos 
svet., Westsidėj. 

v J . Šliogeris. 

Hš WEST SIDES. 
\ 

West Sidės Lietuvių Koope
racijos organizavimo darbas 
pasekmingai varomas pirmyn. 
Skaičius šėrininkų auga grei
čiau negu buvo tikėtasi, r 

Bet, kacl arčiaus supažindi
nus westsidiečius su tąja nau
dingiausia darbininkams įstai
ga, yra rengiamos prakalbos 
pehktad,, Sausio 21 d., 7:30 
vakare, Aušros Vartų bažnyti
nei svet. Kalbės žynius kalbė
tojai. 

Kurie tik įdomauja, kaip 
westsidiečiai gali įsigyti nuo-
savią "bučemę , f , kviečiami at
silankyti. .Valdyba. 
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I š WEST SIDES. 

Sausio 9 d. Apšvietiuno Bro
lių draugija laikė metinį su
sirinkimą, kuriame, apsvars
čius draugijos reikalus, pakel
ta klausimas, ar nesudėtumėm 
nors kiek aukų Lietuvos gy
nimo reikalams. Nariai tam 
pritarė ir aukojo: P. Daunoras 
$2.00. Po $1.00: T. Stoškus, F, 
Laugaudas, A. Stakėliunas, S. 
Latekas, J . Višniauskas, M. 
Tomkiutonis, A. Kuraitis, J . 
Miukas, P. Samsonas, V. Var-

|kelis, L. Remeikiš, S. Pango
nis, A. Surila~ A. Kraujai i s, 
T. Petraitis, K. Juškevičia, A. 
Butkus. Smulkiais $1.15. Viso 
$20.15. Aukos pasiųstos Kau
nan Lietuvos Gelbėjimo pirm. 
A. Stulginsko vardu. 

^tereikia pamiršti, kad šita 
draugija pirmiau ant tėvynės 
aukuro sudėjo $88.25. Prie a-
nų pridėjus $20.15, pasidarys 
$108.40. Graži auka. 

Be to Apšvietinio Brolių 
draugija yra pirkus Liet. Lais
vės Paskolos bonų už $200.00. 

Visiems aukotojams lai bu-
Va širdingas ačiū. 

A. L. Stakėliunas. 

i 
Didelis 

Maskinis BALIUS i 
- . 

« 
- / 

Draugystes Šventos Petronėlės 
SUBATOJ, SAUSIO 22, 1921 

f Mildos Svetainėje, prie 32ros ir So. Halsted St Į 
Įžanga 50c. Ypatai su War Tax. \ 

' » » » » • • • ! • • • • ! • » — 
| Pradžia 6 vai. vak. l 

= Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio puikaus vakaro. Visas pelnas = 
1 jdririamas Lietuvos reikalams. • Kviečia visus. KOMISIJA. Ė 
3 = 
'lllIIIIIIIIIIIIIIIIIIMlIIlIIIfflIlIlIlIlIllIltlIlIlUIIIIIIIIIllIIIlllIIIIIIHII I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i s i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l t f l 

j V. W. RUTKAUSKAS > 
ADVOKATAS 

• • 

Ofisas Didmiesty i : 
29 South La Salle Street 

Kambarls S94 
Telefonas: Central SStn 

Vakarais, 812 W. 33rd St, 
Telefonas: Tards 46»* 

^ ^ _ v 

ATSnMKITE LAIŠKUS. 

1) Pranui Toleikitd gyvenu
siam 4357 S. Wood Su C W -
go, UI. yra laiškas iš Lietuvos 
"Draugo ' ' ofise. 

2) Jonui Bauskiui 2 laiškui 
iŠ Kupiškio pašto randasi pas 
p. Juozapą Zalandauskį, 4531 
S. Paulina St. €hicago, UI. 

I* 18 GATVŽS KOLONIJOS. 

Draugijos Lietuvos Gojus 
metinis susirinkimas įvyks 
penktadieny, Sausio 21, 1921, 
7:30 vai. vak. D. Sbemaičio 
svet., kampas 18-tos ir Union 
gatvių. 

F. Ažusenis, rast. 

H — - S 

DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja SS metai 

Ofisas S149 So. Morgan St. 
Kertė S2-ro St., Chieago, IU. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų. Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų. 
1 OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 

iki S po pietų, nuo 4 iki 8 valan
dą vakare. 
Nedėliomis nuo > Iki 1 po plet 

Telefonas Tards 687 

į DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKU 
! KRAUTUVE SOUTHSIDEJ 

Vyru rudi ir juodi čevęrykai vėliausios 
mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 
pilna eile moterų čeverykų 
nuo $o.85«iki $14.00. 

VICTOR SHOE STORE 
4719 S. Ashland A v. Chieago 

hS 
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Pranešimas 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

• 

_ Iiietuvis Gydytojas ir Chirurgas I 
' Perkelia ol'i-a į People Teatrą J , — 

1616 W. 47th S t r. Tel. Roul. 1 6 0 | ' S 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 j | 

g vok. Nedėl. 10 iki 12 ryte. • 
| Res. 2614' W. 4Srd Street " 
« Nuo ryto iki piet. 
•Tol . MvKinley 263 
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I VISUOMET TURĖK OMENĮ JE | 
S ' . _ s 
H Kad niusų nauja k;rautuvė pripildyta puikiausių = 
= auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų į 
Į laikrodėlių, laikrodžių, lenciūgėlių, karolių = 
I ki> tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų. = 

ias 

^ ^ \ Turime gramafonų rekordų, rožančių, = 
kryželių ir kitų religijinių dalykų, ta- = 
v,oru; užtikriname prekę prieinama. 

J. WENCKUS 
t* 

Laikrodininkas 
'3327 So. Halsted St. 

i 
Chicago, 111. | 

I 
I 

• i 

~ i ~ ~ ~ — *~ ~ ~ I I — i—> a ~ ~ ~ n . i i * 
- — - - I " I I _*-! • I I" 

Tel. Drover 7048 

Dr. C. Z. VezėlSs 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. j 
Seredomis nuo 4 lig 8 vakare 
47181 SO. ASETLAND A VE H l E 

arti 47-tos Gatvės JP A 

5= 

Tel. Tards 6666 Drover 8448 
Dr. V. A. SZYMKEVICZ 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir j 
Akušeras. 

S20S S. Halsted St. tffericago. 
j Valandos: 10^—18 ls ryto 1—8 Ir j 
j 6—8 vakare Ned. 10—18 iš ryto. 
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BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas. 
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m. 

Mokinama jvairių muzikos šakų. Užsirašyti galima bile kada. 
3259 South Halsted Street Chicago, IU. 

Telefonas Boulevard 9244 

A 
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S. D. LACHAWICZ 
LIETU VYS GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvėse kopt glauda. Rel 
kale meldžia atsišaukti, o raano darbu 
busite užganėdinti. 
3314 W. 23rd PI. dhieago, Dl. 

Tel. Oanal 31M 

~ 

PRANEŠIMAS. 
\ 

TiMetus operetes "Adomas 
ir J i e v a " kuria stato Sv. Jur
gio Parap. "Kankl ių" choras 
po vadovystė p. K. Sabonio 
Sausio 30, 1921 Pilsen Audito
rium galima gauti "Draugo" 
Administracijo(j. Kurie neturi
te dar nusipirkę tai tuojaus 
nusipirkite nes gali sėdynių 
pr i t rukt i Raštininkė. 

Telefenas Pu U man 86S 

Dr. P. P. ZALLYS 
, Lietuvis Dentistas 
10801 So. Michigan Avenue 

Korielaad, III. 
VALANDOS: » ryto Iki • va 

Pu II man 343 ir 8180. 

„ KAM K E N T Ė T I ? 
Raumatiąmo. neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

* PAIN-EXPELLER 4 ^ 
Vftizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofiie. 

Žiūrėk, kad gautuntHikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų. 

Reikalauk, kad turėtų Įkaro (Anchor) 
Vaizbaženkl V 

EXTRA! Palikta mūsų sankrovoj. EXTRA! 
štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rų-

šies GVARANTUOTA VICTROLA vertės iki $250.00 
tik už $85.00, priedų veltui 12 rekordų, S00 adatų ir 
DEIMANTO ADATA. filos NAUDOS PUIKIOS 
VICTROIX)S palikta mūsų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie mibankrutijo. Kiek
viena MASINA turi DEfilMTS^METU DIRBTUVES 
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti 11 antrų rankų 
masina, kuomet gali pirkti PU9CIĄ. NAUJA GVA
RANTUOTA VICTROLA vertės iki $250.00, 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
nant nupiginimu. / 

Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuo
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime kele
tą augstos rųšies TIKROS ODOS IR VELOURO 
SEKLYČIOMS SETŲ*, kuriuos parduosime už pir
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos. 

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

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

NATIONAL ST0RAGE C0. ' 
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris 

M t S W Į $ y « S B S j « H H ^ B f t 

2023 80. Ashland A ve., Kampas 21-os Gatvės. 

Sankrovos 
Kaina t ik 

$35^22 
/ 

Sdd evervwhor9 by furninire deaters 
ana department siores-

tNCLANDea SHRINO BED CO. 
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