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Lietuva Ir-gi Bus Pripažinta
Prancūzai Nori nuo Vokietijos 

110 Milijardų Mark.
Anglija Nesutinka su Tais 

Reikalavimais
tn dalis — už sunaikinimą 
nuosavybių.

Ministeris padavė sugestijų, 
kokiuo bildu turėtų būt išgau- 

Ir Gruzija busianti pripažinta, tas tasai atlyginimas nuo Vo-

LIETUVOS PRIPAŽINIMĄ 
TRUKDO VILNIAUS KLAU

SIMAS.

jei to norėsianti.

Paryžius, Sausio 28. 
gščiausioji talkininkų taryba 
tv, premjerų konferencija, va
kar daugiausia laiko pašventė 
diskusijoms su reikalaujamu 
nuo Vokietijos karo atlygini- 
tjju ir Vokietijos nuginklavimu

Ministeriai ekspertai tary
bai rekomendavo pabaudų Vo
kietijai, jei toji nepildytų nu
siginklavimo sąlygų. Reko
menduota Rbine provincijos il
gesnis okupavimas ir okupuo
tos praplėtimas j rytus.

Anglijos premjeras Lloyd 
George nesutinka su tuo pa- 
siųlvmu. .Jis suko, kad pabau
dų reiktų nustatyti tik' vieną 
dėl nusiginklavimo ir atlygi
nimo sąlygų nepildymo.
Pripažinta Pabaltijos valsty

bės.
Talkininkų tarybos pripa- 

žintos Estija ir Latvija, rašo 
kai-kurie Prancūzų laikraš
čiai, nėrd joks Prancūzijos 
laimėjimas, bet didelis nusi
leidimas Anglijai ir smūgis 
Amerikos vyriausybės politi
kai. Nes kaip Prancūzai, taip 
Suv. Valstijos smarkiai ko
vojo prieš skaldymų Rusijos. 
Kad tuo tarpu šiandie apsi
lenkta su tuo griežtuoju abie
jų šalių nusistatymu.

Gruzija taippat bus pripa
žinta, jei ji to norės. Gi Lie
tuva bus pripažinta taip grei 
tai, kaip tik bus pabaigti gin 
čai Vilniaus klausime. Angli
ja tikisi turėti sau daug nau
dos iš Pabaltijos valstybių. 
Nes tose valstijose viršenybę 
turės n<* tik Anglų intuka, 
bet tos Salys sudarys stiprų 
mūrų prieš bolševikizino plė
timąsi. . ,

Prancūzijos pageidavimai.
Prancūzijos finansų minis- 

teris Dounier nurodė j savo 
vyriausybės reikalavimus at
lyginimo klausiine. Jls„snkė, 
kad Prancūzija de, karo turi 
milžiniškus nuostolius ir tai 
tokius, kokių negalima nuo
dugniai ir apskaityti. Del ka 
ro Prancūzija apkrautu dide
lėmis skolomis. Versailleso tai
kos sutartis duoda Prnncnzi 
jai teisės pareikalauti prige
riamojo atlyginimo. Todėl at
randama, kad Vokietija Pran
cūzijai turėtų atlydinti nema
žiau 1141 milijardų vokiškų 
markių auksu arba 27 ir pusę 
milijardo amerikoniškais do- 
lieriais. Iš tos sumos dalis tu
ri būt skiriama pensijoms, ki-

kietijos.
Talkininkų komisija atlv- 

Au- ginimo klausime yra padavusi 
53 milijardus dol., prigulinčių 
visiems talkininkams.

Tad Dounier pasiųlė, kad 
tų sumų Vokietija mokėtų per 
40 metų po 3 milijardus kas
inėtai, skaitant ir nuošimčius.

Anglai nesutinka.
Į tokius pasiųlvnius Anglai 

šaltai atsineša. Nes tie visi 
apsunkinimai Vokietijai did
žiai pakenktų Anglijos intere
sams. Vokietijai prisieitų tuo
met paslidinti savo eksportų 
ir prieš tai nieko neturėtų da
ryti talkininkai. Vokietija ga
lėtų užimti visas pasaulio rin
kas.

Ministeris Dounier pasiųlė 
tarybai kaipo priemones at
lyginimui užtraukti net ipo
tekas ant Vokietijos, valsty
bės nuosavybių, kaip tai ge
ležinkelių,^ kasyklų ir miškų.

Anglams pasirodo to visa 
perdaug. Todėl tuo reikalu 
Lloyd George ėmė privatiniai 
tarties su Prancūzais.

ANGLIJA NORI PRAILGIN
TI ATMOKĖJIMĄ. 

SKOLŲ.

Paryžius, Sausio- 28. — Suv. 
Valstijas aplankys Lorda« 
Clialmers, Britanijos pinigyno 
sekretorius. Jis keliaus reika
le, kad Suv.♦Valstijos sutiktų 
prailginti atmokėjimą joms 
Anglijos skolų ligi 1936 ir 
1947 metų.

Anglija karo metu Suv. Val
stijose įsiskolino daugiau 4 
milijardų dol.

ITALIJA TURI ARMIJOS 
TARYBĄ.

Rymas, Sausio 28. — Kara
liškuoju įsakymu paskelbta, 
kad Italijos armijoje įsteigia
ma taryba pigai karo mi- 
nisterio Bonomi nuosprendžio. 
Tokuo badu panaikinta atsa- 
kominga generalio štabo vir
šininko vieta.

S. V, IŽDE YRA 13 MILI
JARDŲ DOL

Washington, Sausio 28. — 
Rezignavo valstybės iždinin
kas. Ilurke. Laikinai jo vieta 
užėmė Allcn. Su ta atmaina 
suskaitytas ižde laikomas tur
tas. Atrasta 13 milijardų do
lierių pinigų ir npdramlos po
pe romis.

SUNKUS DAIKTAS YRA 
PREKYBA SU RUSIJA

Vieni sutinka, kiti priešta
rauja.

Washiugton, Sausio 28. — 
Senatorius France yra imda
vęs rezoliucijų atnaujinti pre
kybų su Rusija. Anų dienų se
nato komitetas užrubežiniatns 
reikalams svarstė ta klausimų.

Senatorius France rezoliuci
joje pasakyta, kad prekybos 
atnaujinimas šios šalies darbi
ninkams duos daug darbo. Nes 
Rusija pirks reikalingas pre
kes ir visokius daiktus ir to- 
kiuo bildu šioj šaly sumažės 
bedarbė.

Bet svarbiausias daiktas tai 
tas, kad jei Amerika veikiau 
neatnaujins prekybos, tuomet 
ten visa teks vienai Anglijai 
ir pastaroji daug kuo laimės. 
Spargo priešingas prekybai.

Komitetui paduota žinomo 
priešbolše vi kinio soc i jai i sto 
Spargo memorandumas.
. Spargo pasmerkia sumany
mų atnnujinti\prekybų su Ru
si ju, tai^i su bolševikų val
džia. Anot jo, toksai pasielgi
mas šiai šaliai reikštu ekono-* %
minį bankrutijimą, kuris šalį 
pastumtų revoliucijon. Anot 
jo, bolševikai darbuojasi su 
visu pasauliu atnaujinti pre
kybų ne kitokiais tikslais, 
kaip tik sunaikinti šiandieni
nę pasauly ekonominę siste
mų.

Jei Suv. Valstijos panorės 
atnaujinti prekybos santikius 
su Rusija, sako Spargo, iškal- 
no kreditui turės ^pavartoti 
milijardus dolierių.

Ir kuomet bolševikai prisi
ims milijardus kredito, kuo
met Amerikonai Rusijon ineš 
didelius kapitalus, kas gali 
pasakyti, jei jie tuomet negu
lės panaikinti tuos kreditus 
ir konfiskuoti įneštus kapita
lus. Taip įvykus sutirptų vi
sa pasaulio finansinė struktū
ra.

Nieko nėra.
Po tokio liųdymo senato ko

mitetas įgavo kitokios nuomo
nės ir paabejojo apie senato
riaus France rezoliucijos ge
rumą.

Rusijos bolševikai už ameri
koniškas prekes žada daug 
aukso. Bet svarbus daiktas 
tas, Kad to aukso savastis nė
ra aiški. Gal tas Rusijos au
ksas priguli kam kitam. Nes 
Rusiją riša didžiai svarbios 
iš senovės pareigos su išlau
kiniu pasauliu. »

Pagalinus šiandieninė Suv. 
Valstijų vyriausybė yra prie
šinga prekybai su Rusija. Nes 
bolševikui negali duoti tam 
tikslui jokios gvarantijos.

Dublinas, Airija, Sausio 28. 
— Kadangi Anglų policijai ne
lengvas daiktas kovoti su Ai
niais, tad ji sugalvojo Airių 
kovotojų gaudymui pavartoti 
šunis. Vietos kazarniėse tad 
jau lavinami policijiniai Su
neš,

ANGLIJA TURI DARBO 
ULTIMATUMĄ.

Londonas, Sausio 28. —Čia 
įvyko nacijonalė darbo parti
jos konferencija bedarbiavi- 
iiio reikale.
Konferencijh padarė rezoliu

ciją, kad ligi Vasario 3 d. vy
riausybė imtųsi visų jai gali
mų ir prieinamų priemonių 
palengvinti bedarbiaujantiems 
Visos tautos priemonės turi 
būt pavartotos sumažinti dar
bininkams skurdą, pasakyta 
rezoliucijoje.

SUPURTYTA PHILADEL- 
PHIA.

Philadelįihia, Pa., Sausio 28. 
— Užpraeitą naktį rytinėj 
Pennsylvaąijos valstijoj ir vi
durinėj ir pietinėj New Jer- 
sev valstijoj ištiko kaipir že
mės drebėjimas. Visai netikė
tai buvo supurtyta žemė. Sa
koma, kai-kuriose vietose sut
rukusios namų sienos.

Wosltingtone Georgetown 
universiteto seismografinės 
laboratorijos viršininkas, kun. 
Tondarf, sako, kad jei seismo
grafas neužregistravo, tad ne
būta žemės fTrėbėji nio.

Anot jo, turėjo kur-nors že
mėje’ supulti smiltys, tad ir 
įvykęs supurtynias. Be to, ap
kalbamos vietos neineina žemės 
drebėjimo juoston, tai apie že
mės drebėjimų negali būt ir 
kalbos.

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

ANGLAI SUNAIKINO MU- 
LLAHO VALDYMĄ.

Prieš jį buvo pasiųsta lakūnų 
ekspedicija.

Washington, Sausio 28. — 
Čia gauta oficijalių žinių, kad 
Somalilande, Aprikoje, Ang
lai sutraškino žinomo “lašė
jusiojo Mullabo” valdžią, ku
ris per 34 metus daug nesma
gumų buvo padaręs Anglijos 
vyriausybei savo atkakliuoju 
pasielgimu ir nenorėjimu pri
pažinti Anglijos autoriteto.

Tai atliko apie 200 Anglų 
lakūnų su 11 bombinių lėktu
vų.

Anot žinių, Mullabo tvirto
vės sugriautos, jo šalininkai 
išvaikyti ir patys vadai, išė
mus Mullalią, arba išžudyti 
arba paimti nelaisvėn.

Tą oro ekspediciją Angli
jos vyriausybė buvo pasiimtus 
1919 metais. Visa buvo daro
ma paslapčia. Nes nuo 1885 
metų Somalilande Mullah da 
rė nuolatinius sukilimus prieš 
Anglijos valdžių.

Karuomenės siųsti nebuvo ga 
Įima.

1919 metais Mullabo pasiel
gimas dar labjnus buvo paar 
sėjęs. Anglijos valdžia buvo 
norėjusi pasiųsti karuomenę. 
Tam tikslui butų 'reikėję 5 
tusktančių vyrų. Tai menkas 
daiktas. Bet butų prisiėję iš

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

VOKIETIJAI GRŪMOJA 
KOMUNISTAI.

SMARKI RAUDONOJI MO
TERIŠKE.

RYMAS. — Anot laikraščio 
Giornnle d’ltalia. sekančio,] kon
sistorijoj šventasis Tėvas paskir
siąs 14 naujų kardinolu. Konsis
torija įvyks Kovo niėn.

LONDONAS. — Talkininkų 
larpe -nėra vienodos nuomonės, 
kas reikia padaryti su Turkijos 
taikos sutartimi, su Smirna, Tur
kais nacijonalistais ir Graikais.

PARYŽIUS. — Lenkija su Ru
munija padarė militarinę sutartį, 
sulig kurios abi sali bendrai vei- 
ksiančios prieš Rusijos bolševi
kus, jei tie mėgintų pulti Besara
biją arba Bukoviną.

LONDONAS. — Paguliau su
žinota. kad Airijos respublikos 
prezidentas de Valeru atsirandąs 
Prancūzijoje. Sakoma Prancūziją 
jis norįs apleisti. Bet niekam ne
žinoma. kur jis norįs keliauti.

PARYŽIUS. — Talkininkų 
premjerai nesutinka nuomonėmis 
kas link reikalingo nuo Vokieti
jos atlyginimo. Anglijos premje
ras stovi už tai, kad kaoveikiaua 
butų paskirta pastovi atlyginimo
suma.

BERLYNAS.—Apie 200,000 Vo
kiečių monareliistu pasiuntė kai
zeriui pasveikinimą jo gimtuvių 1 
dienoje.

ORAS. — Šiandie ir rytoj gra
žus oras; šiandie šilčiau.

leisti mažiausia 25 milijonai 
dolierių.

Staiga sugalvota orinė eks
pedicija. Tam tikslui suorga
nizuota 196 lakūnai,kurių tar-i 
jh* buvo 32 oficierai. Be to,
sudarytas medikalis burvs.• »

Priešakiniai lakūnų bariai 
nukeliavo į Somali žemę pasi
sakydami esu inžinieriai ir ieš
ką žibalo versmių. Tenai jie
parinko tinkama lėktuvams{vibazę.

Paskui juos atvyko kiti vi
si lakūnai su lėktuvais ir tuo
jau* ėmėsi griauti iš oro Mu- 
llabo tvirtoves. Per visą sa
vaitę jo tvirtovės buvo bom
barduoja mos. Visa jo sodyba 
buvo apsupta Anglijos karei
vių, parinktų iš Somali gyven
tojų (kupranugarių korpu
sas).

/
Mullah pabėgo.

Mullah su saviškiais apleido 
tvirtoves, kuomet jam pasida
rė karšta, ir ėmė bėgti į pie
tų pusę. Per dvi savaiti jo bū
riai ritosi per nepraeinamas 
vietas ir per dvi savaiti lakū
nai į bėgančius buriąs svai
dė iš oro bombas. Išmušė dau
gybę žmonių ir gyvulių. Su 
naikinta daugybė Mullabo 
turto.

žodžiu tariant, sukilėlio 
galybė pilnai sutraškinta.

J’o šito Britanijos imperi
ja pirmu kartu lengviau atsi
kvėpė J>o 34 metų nuolatinių 
trakšimi Somali žemėje.

Nori. kad Vokietija susijungtų 
su Rusija.

Berlynas, Sausio 28. — Vo
kietijos komunistai, kuriuos 
sudaro keli tūkstančiai Vokie
čių darbininku Įvairiuose in
dustrijų centruose, stovi už 
ofensyvinę ir defensyvinę są
jungą Vokietijos respublikos 
su sovietine Rusija. Ta sąjun
ga turėtų būt atkreipta prieš 
talkininkus, taigi ir prieš 
Suv. Valstijas.

Tuo tikslu komunistai neri
mauja ir su Kovo pradžia jie 
ruošia naujus sukilimus Vokie
tijoje. Tam tikslui jie orga
nizuoja raudonąją armijų ir 
pasitiki gauti aktualės pagel- 
bos nuo Rusijos bolševikų.

Klara Zetkin, moteriškė at
stovė Vokietijos parlamente 
(Reichstage) iš komunistų 
partijos, an^ dienų parlamen
te reikalavo pravesti jos pa
duotą bilių, kuriuomi turėtų 
būt padalyta militarinė sutar
tis Vokietijos su Rusija prieš 
visą kapitalistinį pasaulį. 

Komunistai jau apsprendę.

.. Klara Zetkin sakė grūmo
dama vyriausybei:

“Sąjungą su sovietine Ru
sija jau apsprendė visi Vo
kiečių komunistai ir jų šali
ninkai, nežiūrint, to, ar sutiks 
su tu£L_Vokietijos vyriausybė 
ir patsai parlamentas. Tasai 
faktas reiškia, kad Vokietijos 
darbininki ne tik nori susibro- 
linoti su Rusijos darbininkais, 
bet ir bendromis jėgomis gin
ti nuosavą laisvę ir pagaliau 
tą laisvę iškovoti viso pasau
lio broliams darbininkams.”

Jinai kalbėdama priminė, 
kad Vokietijos valdžia pasisių 
lusi bendrauti su talkininkų 
karuomene prieš sovietinę Ru
siją priešbolševikinėj kampa
nijoj Pabaltojoje ir kitose vie
tose.
Prisiminė talkininkų blokadą.

Paskui ji prisiminė talkinin
kų blokadą, kuri Vokietijos 
gyventojams karo metu pada
rė daug nedovanotinos pra
gaišties. Ir pareiškė, kad Vo
kietija niekad amžin nepamirš 
tų baisenybių, kokias Vokie
čiams karo metu atliko prie
šininkai, nežiūrint to, ar Vo
kietija bus respublika ar mo
narchija.

Sakė, tie patys priešininkai 
yra atsakomybėje ir už šian
dieninį Rusijoje padėjimą.

Klara Zetkin pasirodo smar
ki komunistė. Nesenai Prancū
zijos radikalai mieste Tours, 
Prancūzijoje, buvo turėję su
važiavimą. Be Prancūzų žinios 
ir leidimo jinai tau suvažiavi- 
man slapta nuvyko ir slapta 
atgal sugryžo. Tasai jos pasi
elgimas socijnlistuose pakėlė 
didelę sensacijų.

Vokietijai yra baimės.

Kai-kurie Vokiečių laikraš
čiai atspauzdino jos kalbą, pa
sakyta parlamente, ir padėjo 
bauginančių pastabų.

Laikraščiai sako, kad reikia 
laukti komunistų sukilimo su 
tikslu sujungti Vokietijų su 
sovietine Rusija. Sako, reikia 
atsiminti, kad Payolgėje esa
ma daug Vokiečių. Bolševikai 
žada jų tūkstančius apgink
luoti ir pasiųsti ant Vokieti
jos komunistams pagelbon.

Toliaus sako, kad Rusijoje 
gyvena daugybė Vokiečių ir 
Austrų, jbtivusių karo nelais- 
vių. Daugybė iš jų yra vedę 
Ruses. Ir tais tūkstančiais ne
galima pasitikėti. Nes ir jie 
nori gryžti Vokietijon, prisi
sunkę bolševikinio raugo.

Del to, komunistų grūmoji
mai negali atrodyti visai tuš
ti. Ir apie tai iškalno prisiei
na pagalvoti ir apsidrausti.

— - ■■■■■■
PINIGŲ BUSIĄ IR BE PA

DIDINIMO MOKESČIŲ.

Aldemianas Smitli, aptarda
mas reikalingumų miestiniams 
darbininkams padidinti užmo- 
kesnį pareiškė, kad tam tiks
lui nereikalingi didesni mo
kesčiai, kurie jau ir taip šian-. 
die augšti.

Tik reikia, sako alden 
nas, smarkiau prižiūrėti, 
šiandieoiinis mokesčių įstat) 
mas griežtai butų pildomas.

Anot jo, šiandie daugeliai3 
miesto gyventojų išsisukinėja 
nuo mokesčių ir jiems tas 
g vai praeina. Ve kodėl,- $

- [Mesto, ižde ponu-35“

DENTISTŲ SUVARIAVI- 
MAS.

Chicagoje yra iš visos šalies 
dentistų suvažiavimas. Daly
vauja apie 3,090 dentistų. Su 
važiavusieji kalbomis, paskai 
tomis ir kitokiais budais išro 
do visuomenei, kaip tai svar 
bus daiktas žmogui turėt 
švarių burnų, sveikus dantis 
Dantis reikia prižiūrėti ir au 
klėti iš pačios jaunatvės.

MAŽAI DŽIAUGSMO Ift PA
ŽADĖJIMŲ.

Dešimtys tūkstančių žmoni 
Chicagoje bedarbiauja suma 
žėjus darbams dirbtuvėse.

Anglų spauda praneša, ka 
šįmet busią atnaujinti darbe 
prie Union geležinkelio st< 
ties, kur gausių užsiėmimo i 
pie 3,000 darbininkų.

Bet kodėl tie darbai šiai 
die negali būt pradėti, kilome 
dešimtys tūkstančių rankų ne 
r i ir laukia darbo.

PARODA PASAŽIERINIŲ 
AUTOMOBILIŲ.

Rytoj Chicagoje prasideda 
paroda pasažierinių automobi
lių Coliseume. Tai bus dvide
šimts penktoji metinė noeijo- 
nnlė tos rųšies paroda.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažinu $25,000 Sausio 27 
buvo tokia pngul Mcrehants Lo
mi and T rust C'o.:
Anglijos sterlingų svarui $3.88
Prnncuzijon šimtui frankų 7.21
Italijon šimtui lirų 3.1
Vokietijon šimtui markių l.f
Lietuvon šimtui auksinų l.f
Lenkijos šimtui markių .]
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Ginkimės Stipriai.
Baisi buvo Judošiaus kaltė, 

kad savo Mokintoją pardavė, 
bet ir už tų kalte šlykštesnė 
.buvo ta smulkmena, kad par
davęs Jėzų niekšas pabučiavo 
savo aukų.

Tų daro mums Lenkai šian- 
| dien. Mes nesam taip geri,
[, 'kaip V. Jėzus, bet jie iš Judo

šiaus mokinasi apsėjimo.
' Jie apgaulingai paveržė iš 

j Lietuvos visų jos bajoriją, vi
gų turtingųjį luomų. Jie iš- 

P traukė iš musų tautos geriau- 
F sius jos syvus: Kostiuškų, Mie- 

kevyčių, Moniuškų Kraševskį 
;l ir daugybę kitų.

Už tų visų jie mums užmo
jį kėjo baudžiavos botagais.

Kada mes ėmėme rūpintis, kad 
* inųs kalba nepražūtų, tada jie 
r įlnuns padarė didžiausių skau- 
t/’smų: jie mus apdengė dviem 
|^Šmeižtais. .Jie sakė, kad mes 

jrotu nesveiki tapom, kad mes 
"manija sergame. Kiek tai rei- 

lėjo begėdiškumo, kad pasa
kius, jog Duonelaitis, Daukan- 

Mas, Valančius, Baranauskas, 
E&Muironis, Jakštas protu serga!' B* Protu apserga žmonės ir lx* 

Mekaitės. Lenkams tat neužteko 
primetinėti Lietuviams maniją 

įdauba proto liga. Nesąžiningi 
'Varsavos agentai visame pa- 

k*saulije ėmė skleisti, buk Lic- 
J tuviai mylintieji tėvynę yra 
►Rusų ii' Vokiečių papirkti. 
ĮpTuomtarpu Vokietija naikino 
^.Lietuvių kalbų Prūsuose, o Ku- 
; si ja uždraudusi Lietuvių spau- 

[įdų kimšo Lietuvius tėvvnai- 
.nius į kalėjimus ir bugdino į 
/Sibiru. Bet Lenkui tikėjosi,
’ kad jie guli tiesų ir teisybę 
perrėkti savo melu ir rėkė nie- 

į luodami.
Lenkinimo dvasia atėmusi 

Lietuvos jos pasauliniu

Seniausieji lietuvių Raštai.
(Pabaigų).

Kuniguikštis Radzivilas 
kalvynu tapęs naudojosi ir ka
talikystės suirimu ir Prūsų 
kunigaikščio pavyzdžiu. Uni
versiteto jis neįkūrė, bet Kei- 
dainiudse įtaisė spaustuvę. Te
čiaus iš jos išėjo daugiau len
kiškų raštų negu lietuviškų., 
Rodėsi, kad katalikystė Lie
tuvoje turi išnykti, nes pats 
Žemaičių vyskupas Jurgis 
Petkevičius tesirūpino vien nie 
džiokle. Jo pagelbininkai ma
žu kuo buvo geresni už jį. Jis 
mirė 1574 m.
Katalikystės ir Lietuvystės 

atgijimas.

Žemaičiui vyskupui Jurgiui 
Trečiajam mirus pasirodė du 
kandidatu: Vilniaus pralotas 
Merkelis Giedraitis, iš senų 
Lietuvos kunigaikščių giminės, 
ir Lenkas Jokūbas Voronec- 
kis. Laimingai pasitaikė, kad 
Lietuvos diduomenė susirin
kusi Vilniuje 1575 sutarė pa
rašyti popežiui Grigaliui XIII, 
kad Lietuvį skirtų Žemaičiams 
vyskupauti. Šventasis Tėvas 
paskyrė Giedraitį. Tas vysku
piškų pašventinimų gavo Vil
niuje 1576 m. ir nuvažiavęs į 
savo vyskupijų apsigyveno 
Alsėdžiuose.

Jis sutelkė apie save kilno
siąs dvasios Lietuvius. Jo ka
nauninkas Mykolas Daukša ė- 
mė rašyti lietuviškai. Jauna 
jėzuitų kongregacija padėjo 
vyskupui Merkeliui lietuviškai 
mokinti žmones katalikų tikė
jimo.

M. Daukša.

luikais katalikiškai Lietuvos 
apšvietai nebuvo tinkamesnio 
veikalo. Nors Skarga buvo iš
kalbingesnis už Wujkų, bet 
AVujko Postilių buvo jutran- 
kesnė naudotis klebonams.

Ir katekizme ir Postilloje 
Daukša rūpinosi kalbos grynu
mu. Jis nerašo “griekas”, tik 
“nuodėmė”, ne “stonas”, tik 
“luomas”. Kai-kurie net pik
tinasi, kad jisai Švenčiausiąją 
Panelę vadina “merga”. Jis 
vartoja “iščius” ten kur kiti 
vėliau už jį sakydavo “žy va- 
tas”. Skaistybę jis vadina 
“mergavirnu.” Daukša nekalė 
žodžių, bet nesibijojo vartoti 
tautoje esančių ir žinojo jų 
daugiau už kitus.

Graži yra Karaliaučiaus raš
tininkų kalba, bet gražesnis 
yra Daukšos raštas. Jeigu 
Bretkūno Biblijos vertimas 
butų tapęs atspaustas, tai gal 
butų praplitęs Lietuvoje dau
giau negu Daukšos Postilių. 
Kadangi Bretkūno raštas liko 
nespausdintas, tai Daukšos 
Postilių, neskaitant katekizmų, 
buvo daugiausiai išsiplatinusi 
didėji lietuviška knyga seno
vėje.

Gaila, kad apie Daukšos gy

Pirmiausiai pasirodė Lietu
vių kalbon išverstas Ispano 
Ledenuos katekizmas. Jis Mi
kalojaus Daukšos verstas ir 
atspausdintas 1595 iii. Prie ka
tekizmo buvo pridėtas “Trum
pas Budas pasisukimo arba 
išpažinimo nuodėmių.”

Kad kunigams nereikėtų 
vargti pamokslus rengiant iš 
svetimų kalbų j lietuvišką, 
Daukša išvertė ir atspausdino: 
“Postilių Uatbolicka. tai ėst 
Ižguldimas Evangeliu kiekvie
nos Nedelos ir szuentes |x*r 
wissus niet.”

Knygos pradžioje yra len
kiška prakalba, kurioje maty
tis didelė Lietuvių kalbos ir 
tėvynės meilė. Tas Evangeliją 
aiškinimas nėra paties Dauk
šos veikalas, bet Lenko jėzuito 
Jokūbo Wiijko parašytas. Tais

L šviesuolių Juonį 
£ nėmis ir turtais, puolėjo imti
- ir dvusiškijų. Kai-kurie kuni

gai neatsargiai davėsi įtraukti. 
Jie apsimdavo tikėjimo mokiu-’

' ti tik tuos, kurie pirma išmok 
davo lenkiškai. Dėlto bjaurės

- nčs už stuhiueldijų šventva- 
’ gystės praplito nelaiminguose 
» Lietuvos pakraščiuose. Dvide

Rimt penkių metų mergino.' 
kas savaitę atlikinėdavo len 

į kiškų išpažintį, o privatinėje 
k kalboje patyrusios, kad vra 

Die vas neapsakomai steliėjosi 
*ta naujiena. Ūkininkai iš baž- 

Lnyčios parnešdavo .Šv, Sakia 
i •nientą ir duodavo jį veršiams 

tsu gėralu, kad greičiau tuklu. 
Į Kiek dūšią žuvo tokiu bildu! 
| .Riek skriaudos pasidarė krik- 
( ščionijai, kas pasakys? Tas 
t Lietuvių dūšias pražudė be

dieviška Lenkų politika. Tų 
skriaudų Lietuvos krikščioni
jai Lt ūkai padarė.

ą su jo ziuo-

K.

Jie giriasi mums davę krik 
ščionijų, bet tas pagyras yra 
keleriopai neteisingus. Bebruk- 
dami lenkystę pirma katali
kystės, jie padarė, kad Lie
tuvos liaudis iki 1575 metą iš
buvo stabmeldijoje. Už tų len
kystės ir krikščionijos mišinį, 
kuriami* krikščionijos buvo tua 
ža. o lenkiškumo daug, Lenkui 
šventvagiškai gavo iš mus, 
pirma, karinės jięgos liek, kml 
Vokiečiai tapo sumušti ties 
Taunenbergii 1410 metais, ant
ra. gavo karalių ir visą karu
lių giminę, trečia, gavo visą 
mus, bajoriją, ketvirta, gavo 
didžiausius literatūros ir dai
lės genijus, kuriais niekad ne
siliaus gerėjęsi.

Bet Lenkui padarė mums 
kruvinų skriaudų ir pačiais 
paskutiniais laikais, nes dviem 
atvejais užėmė Vilnių. Seinus 
ir kitas mus vietas. Vilnius y- 
ra musų taip kaip Varšuva ir 
Kriokava yra Lenkų. Jie truk 
dė ir tebetrukdo Lietuvos lai
svės pripažinimų. Jie rengė 
ginkluotus maištus prieš Lie
tuvos valdžių.

Aitų kiiaudų Lietuva neuž

veninių mažai težinome.
Vyskupas Valančius sako, kad 
Daukša buvęs Žemaitis. Bet jo 
Postillos kalba nerodo didelio 
žemaitiškumo. Gyvente Dauk
ša beabejonės gyveno Žemai
tijoje, nes buvo Betygalos kle
bonas ir Kražių altarista. Vys
kupas Giedraitis jį padarė 
Žemaičių kanauninku.Mus raš
tų istorikai nepaduoda nei ka
da gimęs Daukša nei kada mi
ręs.

Kiti šešioliktojo šimtmečio 
Raštai.

Spėjame, kad iš Kndzivilų 
spaustuvės Keidainiuose turė
jo išeiti nevienas lietuviškas 
raštas šešioliktame šimtmetije, 
bet jų neteko patirti. Veikiau
siai jie pranyko tada, kada 
žmonės vėl tapo katalikais. 
Pats Radzivila sunaikiindino 
tuos, kurie dar nebuvo išdalin
ti žmonėms.

Kalvyniškų lietuviškų raš
tų iš šešiolikto šimtmečio li
ko tik vienas nuims žinomas 
lenkiškai-lietu viskas katekiz
mas. Jo vardus yra lenkiškas: 
“Polski z litewskini kateclii- 
zm.” Kas
bet lėšas

jį sustatė nežinia, 
davė “Vilniaus Že

mės Raštininkas” p. Merkelis

Petkevičius. Katekizmus tapo 
atspausdintas Vilniuje 1598 m. 
Stanislovo Wierzevskio spaus
tuvėje.

Tas nėra klausinių ir atsa
kymų katekizmas, bet ištisas 
tikėjimo išdėstymas. Jo kal
ba yra gera, bet nevengia len
kiškų žodžių. Katekizmas rašo: 
“idant mes visose musų spro- 
vose tavesp šauktumbim ” ir 
žemiau: “Tu esi tikrai musų ir 
pat&mkų musų Dievu, o mes 
taipag su pleme musų žmonės 
tavo.” Jis vartoja žodžius 
eiastis-laimė, patiecba-džiaug- 
smas, pamsta-kerštas; kubka 
-taurė, mučymas-kankininias. 
Versdamas 137 psalmę tas ka 
tekizmas rašo: “Pone atmink 
ant sūnų Edomskų.” Katekiz
mas žinojo žodį “Viešpats 
bet žodį “ponas” mėgo la
biau. Matyt jisai nesirūpino 
musų kalbos grynumu.
Apie Lietuvių Raštijos Pra

džių Trumpai.

Apčiuopiamai stambi iki 
šiol išlikusi Lietuvos raštija 
prasidėjo Karaliaučiuje prieš 
pat vidurį šešioliktojo šimtine-
v •
CIO.

Ankščiau yra buvę lietuviš
kų raštų, bet jie buvo trumpi, 
reti ir silpni*.

Šešioliktojo šimtmečio musų 
raštija visa kiaurai yra tikėji- 
ntinė, neskiriant nei vyriau
sybės įsakymų.

Ta raštija viii pasidalinusi 
į tris šakas: liuterių, kalvynų 
ir katalikų. Pirmosios šakos 
spausdiniai pasirodydavo Ka
raliaučiuje, antrosios ir trečio
sios Vilniuje.

Visose trijose šakose laivo 
bendru, ka<| jų įkvėpėjai buvo 
galingi ir turtingi asmenys, o 
raštininkai buvo tų galingųjų 
remiaųiieji jų ptvaldiniai. Ga
lingiausių rėmėjų turėjo liute
riškieji protestantai, nes jų 
valdovas laivo jų rėmėjas. 
Mažiausia rėmėją turėjo kata
likai. nes Giedraitis buvo tik 
vyskupas ir tai ne visos Lietu
vos.

Bendra visiems laivo ir ta 
ypatybė, kad pirmutinis rašti
jos žybtelėjimas neaugo nuo- 
latai eidamas stipryn. Jis nei 
neužgeso, bet susilpnėjo.

Per 55 metus šešioliktam 
šimtnietije pasirodė 25 raštai, 
per ištisą septynioliktąjį šim
tą metų tik 35, per aštuonio
liktąjį jau buvo geriau, nes 
130 leidinių.
Ar Hohenzollern’as yra Lietu 

vių Raštijos tėvas?

miršo ir negali užmiršti. Ang
lija mažiau skriaudė Airius 
negu Lenkija Lietuvius. Todėl 
visokios šnekos apie Lietuvos 
susidėjimą su Lenkija yra taip 
pat tuščios, kaip šnekos apie 
avinėlio taikiu su vilku.

Šiandien Meldažio svetainė
je Chicugos Lietuviai suseis 
protestuoti prieš tuos Lenkus, 
kurie 16 Sausio svetainėje 1118 
Noble si r., pasivadino Lietu
viais, idant skaudesnę-pudury 
4ų kruviną štuką, pagirdami 
Zeligovvskį, Tame susirinkime, 
kaip ir Zeligouskio armijoje 
daugiausiai buvo Galicijos ir 
l’oznaniaus išeivių.

Šiandien į Meldažio švelni
nę Imi siiseiti visi Lietuviui 
iš ls*nkų ūži uitos žemės ir už
protestuoti stiprini.

Lietuviai yra tylus, bet iš
tvermingi. Nors prakeiktu 
Lenkų politika pujiegtų per
rėkti mus, tečiaus melas m 
viešpataus amžinai. Griuvo eu
ras, griuvo kaizeris, grius ir 
Pilsmlskis. Jie visi skriaudi' 
Lietuvą. Paskutinis yru niiož 
niiautiar.

'rankini sakoma, kad ją pa 
gimdė Liuterio tikėjimas. Tei
singiau reikėtų pasakyti, kad 
ją esančią pažadino Albrech
tas pirmutinis Prūsijos kuni
gaikštis.

Kryžiuočių Ordenas norėjo 
ncprigulmybės nuo Lenkijos, 
bet Lenkija jos nedavė. Frid- 
ricb’o von Anspacb suims, 
Brandeburgijos kunigaikštis, 
įstojo į tą Ordeną 13 V'asario 
1511 m. m* pasišventimo tiks
lais, o pusi pelnyli norėdamas. 
Nes tVettinų ir llolienzollcrnų 
giminės varžėsi dvusiškasius 
Vok. žemes. Albrecht. buvo 
Holienzollernas. Jis tikėjosi 
lupti Ordinio viršininku ir pa 
naudoti jį savo šeini) uos lik.' 
Imu.'. Taip ir įvyko.AlbrecIila' 
kaip lik suskubo pabaigti 21 
metus tapo išlinkiu Ordeno 
viršininku. Ordenas tikėjosi, 
kad Lenkų karalius Zigmantus 
savo seserėnui duos tą ko ne
duodavo svetimam (Mileliui, I. 
y. pilno' nepriklausomybės. 
Bei Zigmantas užsispyrė. Or
domis užsispyrė taip pnl ir 
jaunuli' Didysis Misi ras neva 
žiavo i Lenkiją išreikšti kara
liui pagarbos. Iš (o kito karas 
152d iu. Ordena- pialnimėjo.

Paliaubos tupu padarytos 1521 
m. Torunije.

Tadu savo tikslais rinkosi 
Vokietijos seimas Norimbergo- 
je. Albrechtas nevažiavo tenui 
tikėdamasis gauti paramos iš 
savo brolių Vokietijos kuni
gaikščių. Bet pagelbos negavo.

Susėjęs su Liuteriu jis pa
tyrė, kad reikia mest abitą, 
apsigarsinti Ordėno valdomos 
šalies kunigaikščiu, vesti pačią 
ir pradėti savą Prūsijos val
dovų dinastiją arba giminę. 
Visi Liuterio paklausiusieji 
Vokietijos kunigaikščiai už
tarė. Albrechtas to paklausė. 
Prieš Lenkų karalių jis nusi
žemino išreikšdamas paklus
nybės ir pagarbos prisiekę 9 
Balandžio 1525. Apsisaugojęs 
tokiu bildu nuo Lenkų vienai' 
žodžiais jis ir žodžių reikšmę 
panaikino padarydamas per
versmą Ordeno žemėse, įves
damas naujų tikėjimų tai' 
pačiais metais. Dviem metais 
vėliaus jis vedė pačių Oną Da
ratą, į protestantus perėjusio 
Danijos karaliaus dukterį. Ir 
Lenkija ir Vokiečių imperija 
buvo persilpnos pasipriešinti 
tam.

Čia nepasakosime, kaip 
Brandeburgo ir Prūsijos Ho- 
lienzollemai sutarė iki 1701 
metų. Abi tiedvi kunigaikštiji 
susiliejo krūvon ir kad Fride- 
rikas vainikavosi Karaliaučiu
je 18 Sausio 1701 m. kaipo 
pirmasis Prūsijos karalius.

Prūsijos ir Hohenzollernų 
galybė nuo to laiko vis augo 
iki 1918 metų. Liuteriškasis 
protestantizmas labai ilgai 
tarnavo to auginio tikslams. 
Lietuviškumas tik 50 metų su 
viršum ir tai gana silpnai..

Lietuvių tauta nesirūpino 
savo kalba nei Mindaugio, nei 
Gedimino, nei Vytauto laikais. 
Tai buvo didėji Lietuvos mo
narchų klaida. Tik svetima.'' 
žmogus, kuris. įvairiais budais 
įgavo valdžios imt mus žemės 
savo šeimynos tikslams pavar
tojo mus kalbą. Bet tas pavar- 
tojinuis nesulžadiiio mus tau
tos. Lietuva ir septynioliktame 
šimtnietije nebrangino savo 
kalbos, kaip tryliktame, ketu
rioliktame, penkioliktame ir 
šešioliktame.

Dar ir dabar yra mumyse 
tos senos kenksmingos klai
dos. Bet dabar savo kalbos 
nebranginimus beliko tik pa
čiuose tamsiausiuose ir labiau
siai sugedusiuose Lietuviuose. 
Jei Lietuviai butų susipratę 
branginti savo kalbų pinu ke
turių šimtų metų, tai šiandien 
nebūtų nei Zeligouskio, nei 
daugelio kitų vargų.

S AMERIKOS LIETUVIAI! II iJ Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą ■
■ tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių ■ g Katalikų J

Dr. I. E. MAKARAS
l,irtuv>s Gydytojas Ir Chirurgas 

OfliuiN ĮOBOO Ko. MliMgaii Avė., 
Vai. 10 Iki 12 ryte: 2 Iki 4 po 

piet, 6:30 Iki S:30 vakare 
liMidencIJa: IUA9M Perry Avė. 
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Metraštį
1916 m.

I Išleistą Liet. Kat. Spaudos DraugijosII JAME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų
■ b) draugiją e) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. 
| A. Petraičio observatorijos jo prietaisą ir e) kitų.
J JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos 1/ tuvių parapijų, 
g draugijų, jų veikimas: aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė į- 
| vairių įvairiausių aprašymų.
į JAME vienu žodžių, šalę visapasaulinių žinių lelpia visas A- 

g nierikos Lietuvių gj’venimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą 
J knygų jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos 
g Lietuvą, kaip mes matome

i Kaina: Apdarytos ....................  $1.00
■ Kaina: Neapdarytos .................................. 50c.

® Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos 
g kainos, da 10c. persiuntimui ir paduokite gerų adresų, kam no
ta rite siųsti į Lietuvą.
J Užsisakydami adresuokite:■
■ “DRAUGAS” ęUBLISHING C0.
■ 2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois.

Kandolph 2H9R
A. A. SLAKIS

ADVOKATAM 
Ofisas vidtimlestyj 

ASMMtATION 141.1X1.
1» So. I4V Šalie St.

Valandos: 'J ryto iki 5 po pietų 
l’anedėltals iki s vakare 
Ncdėllomts oUh.im uždarytas

Tel. Drorer 7#42

Dr. C. Z. Vežei 5s
LIETUVIS DETTISTAS 

Vat&odoe: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Heredomla nuo 4 ll* 9 vakare 
4711 MO. ASHLAND AVBHUH 

arti 47-ton Gatvta

DR, S. NAIKUS
I.IETUVIH

GYDTTttJAM IR CH1RLRGAI 
(in«> ir Orvcnlma vIM.

S9A9 Month Halnted Rtrmt 
Aat vMmm Catvrr—I Mate Itank 

Valandos nuo 16 Iki II ryte: nuo 
I Iki « pe pietų; nuo 7 Iki • rak. 

Neddllomie nuo 19 Iki 3. 
MMeuee Tarta M44

L1THUANIAN SALES 
CORPORATION

414 Broadway Boston, 27 Mass.

Per Spalio mėnesį Lietuvoje išmokėjo du mili
jonų keturis šimtus penkiasdešimtis tūkstančių, 
devynis šimtus keturioliką auksinų atsiųstų per 
mus iš Amerikos. Lapkričio mėnesį iš Amerikos 
pasiuntė per mus į Lietuvą tris milijonus septynis 
šimtus septynias dešimts aštuonis tūkstančius, de- 
vyniasdešimts penkius šimtus.

, KODĖL?
Deltovkad Lithuanian Sales Corporation (Lie

tuvių Prekybos Bendrovė):

1. Teisingai patarnauja. Siunčia pagal dienos 
kursų imdama tik mažų dalį už savo darbų.

2. Greitai pasiunčia. Pinigų paduotų persiunti 
mui neužlaiko, bet tuojaus perlaidų išduoda 
kurių pats siuntėjas pasiunčia Lietuvon.

3. Greitai išmoka. Turi savo skyrius Kaune, 
Vilniuje, Panevėžyje, Skuode, Mažeikiuose, 
Liepojuje ir Vabalninkuose ir tiems kurie 
negali ateiti patįs atsiimti pinigų, tai pa
siunčia paštu iš Kauno.

4. Saugiai siunčia. Dar nėra nei vienas skati
kas prapuolęs siunčiant per mus.

AR NE LAIKAS
Ir Tamstai siųsti savo giminėms Lietuvoje pini

gų ant pavasario? Ar ne laikas pradėti siųsti per 
įstaigų, kuri yra suvirš dviejų tūkstančių Lietuvių 
nuosavybė?

Rašyk šiandien ir reikalauk kad mes prisiųsta
me savo kursų, tada sulygink su kitais.

Visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

Lithuanian Sales Corp.
414 West Broadway,

Boston 27, Mass.
Arba į nnisų skyriu«:

CUICAGOJE, 324!) South llalsted Street,
W1LKES-BARRE, 300 Savoj Tlicutre Blitg.

Sold b>’ fuivnhiro doolorg
and lUporum'iit btotu» -

fnc.i anixu -.prino m.sy co

Trr iKTT •' •
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[uroptin tmirlcM Ruren
Fabionas ir Mickievics ved.
buvę A. Petrati* ir H. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt.

NOTAKIJC8AB
Kcul Estatc, Paskolos. lusuriuai 

Ir tt.
MUtt W. 35tli SI,, Kanip. Hulstcd St. 

Teki Koulcvard *11 
Vai.: 'J iki 6 kuudienų

Vuk.': l'tur, Ket. Ir Hub. iki U vak. 
Ned.: iki 3 po pietų.

_________________________ ii

INDIANA HARBOR, IND. riams,' kutvie ėjo per namus

DR. 6. M. GLASER
Praktlkuola 30 metai 

orima 8140 So. Morgan St. 
Kert* IS-ro St., Chieugo, Ilk 

8PECIJALI8TA8 
Motariikų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki I po pietų, nuo * iki 8 valan
dų vakare.
Nedėllomla nuo t iki 1 po plot

Telcfouaa Vaida 087

l’hone Seeley 7439
DR. 1. M. FEINBERG

Gydo sprcijaliai vLsokias vyrų ir 
mulerų lytiškas ligas 

2401 Madison Str., kampas Wcs-
1 tcm Avė., Chicago
Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.

■ V. W. RUTKAUSKAS |
■ ADVOKATAS
5 Ofisas DidmiestyI:g 29 South La Šalie Streetg KambarLs 834

Telefonus: Central *880

Vakarais, 812 W. 33rd St.
Telefonas: Varde 488* I

pardavinėdami L. L. P. bonus 
ir rinkdami aukas šauliams, 
nes jie daug visko prisiklausė 
ir privargo vaikščiodami.

Bonų pardavinėjime darba
vos sekantieji:

Ona Šimoniutė, P. Renieikis, 
S. Radziukė, P. S. Randokas, 
P. Rudis, V. ^ietrauskaitė, V. 
Ruibis, S. Balatavikė, V. Ci- 
paras, Raštutis, E. Aukselevi- 
čiutė, T. (lūžis ir kun. J. Ču- 
berkis.

Del ginklų Šauliams sekan
tieji:

lis, K Sutkus, O. Gudienė, M. 
Kontrimas, J. Pukeims, J. Va
linskas, J. Saleika, A. Kai ris, 
Pr. Pašvinskis, Pet. Pašvins 
kis, V. Tonipkunas, A. Grik- 
šas, J. Tauksviče, V. Rudaitis, 

i J. G utinonas, .1. Zaleckis, J. 
Spogis, A. Drink, M. Repšis, 
P. Mikei bertas, A.. Kirtiklis, | 
N. Stanof, P. Uža, P. Linelius, 
J. Vinckus’, A. Sitkus, R. Su- 
luitaitis, M. Pietkienė, V. Vai
čienė, A. Makūnas ir P. Pet
rauskis.

Antanas Glemža,
L. L. P. Stoties rast.

CICERO, ILL.

L. R. K. kalni. Są-gos 3 kuo
pos metinis posėdis buvo Sau-

FARMOS

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vards 5032

Valandos: — 8 iki II iš ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedalio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.

i Pranešimas |
■ Dr. M. T. STRIKOL’IS ■g Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas ■ R Perkelia ofisų į Pcoplc Teatrų ■ 
ll«l« W. 47th str. Tel. Boul. l«ol
■ Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8| 
u vak. Nedėl. 19 iki 12 ryte. ■
■ Kės. 2014 W. 48rd Street n5 Nuo ryto iki piet. g
■Tel. MeKlnley 2*3

Pbone Canal 267

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 8o. Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 
po piet. 6 iki 8 vakare.

*Tel. Harrlson 6688

DR. L. C. BORLAND
200 H. Siute Str. Kanip. Adams 
Sercd —6 iki 8 vak. Ned 10 ikt 12 
vul. iki 12 dienų

Lietuvis iierkalbėtojas

Telefaaa* PuUoaa I

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

10801 So. Micbtgaa Avcnne 
KoMlaad. III.

VAlJtNDOHi 0 ryte Iki 0 vakare.
' ^Tol. Pu II man 842 Ir 8180.

t AI,LNTINE IlKEHMAKING 
t'OI.I.EGEN

[8205 s. Halsted. 2407 W. Mutllsoii,' 
1850 N. Wclls St. 

v* 137 Mokyklos .Itiugt. Valstijose

}S Muko Siuviniu, I’atternų Klrpi- 
Siiio, liisigninK bizniui ir naiuuins 
VViiluH dumiu mus dykai, Diplomai 
JJ.Mokalas lengvais atinokėjliuuis. 

Klesn. dienomis ir vjiftiruls. J’u- 
reikul.nikit knygelės.

Tel. Sėtiny 1643
SAKA PATEK, pirmininkė

Skausmus ir gėlimus nutildo
4*

PAIN-EXPELLER
VaUbsž.4 nblU n Ar r g H. V. Ugi. Oliso,

4*

DRAIKIAS REIKALE

Visos didžiausios, vidutinės 
bei mažos Lietuvių kolonijos 
jau pasirodė laikraščiuose su 
savo nuveiktais naudingais 
darbais tėvynei, Lietuvai, k. t. 
pirkiniu L. L. bonų, aukoji
mu L. Kauliams, L. K. Kryžiui 
ir t. t. Bet lnd. llarbor, lnd., 
lys mažutėlės kolonijos, rodos, 
kad nėra ir nedalyvauja šiame 
svarbiame momente padėti tė
vynei išbristi iš vargų ir jki- 
dėti išvalyti neprašytus sve
čius, Lenkų barbarus, grobikus 
iš Lietuvos žemių.

Visos kolonijos pasigyrė, ką 
katra nuveikė ir veikia, bet 
lnd. Harbor, lnd., kolonija ne
turėjo laiko ilgas korespodulen- 
eijas rašyti ir visuomenei gir- 
ties, nes nušilę visi darbavosi 
rinkdami aukas L. Šauliams ir 
pardavinėdami L. L. bonus. Vi 
si, galima sakyti, yra pasiža
dėję aukoti ant tėvynės auko- 
ro tiek, kiek bus reikalinga. 
Tame darbe daugiausia pasi
darbavo ir garbę užsipelnė vie 
tinis klebonas kun. Jonas Ču- 
berkis,,stoties pirm. — B. Ja- 
siulis (Yasulis), ižd. — V. Ci- 
paras ir kiti kolektoriai, ku
rie savo karštomis kalbomis 
ir tėvynės meile taip suvienijo 
visus tėvynės darbe, kad maižai 
rasis namų, kur neturėtų L.

* L. bono. Žinoma, yra apie tu
zinas atšalėlių, kurie nieko ne
aukojo, bet yra ir tokių, kaip 
darbininkas Jonas Paulauskas, 
kuris pilko bonų už $500.00, 
Draugiškas Pasilink. Kliubas 
ir-gi už $500.00, p. Butvydžio 
visa šeimyna po $100.00 ir t.t 

150 šeimynų čia bonų išpir
ko už $15,200.00. Nors kvota 
sulig skaitliaus žmonių viii 
perdidelė — 20 tūkstančių,— 
bet lnd. llarbor, lnd., žmonės
ako, kad pirksim da po vie

ną boną ir savo kvotą išpildy
siu). «

Daug liarbiečiai yra aukoję 
R. Kryžiui, Šauliams ir nu- 

kcntėjusiems nuo Lenkų Vii 
niaus Lietuviams. Per demon 
straeiją pakviestas kalbėti p 
Alijošius iš Cliicagos viešai 
pasakė, kad “girdėjęs apit 
lnd. llarbor, lnd. Lietuvių vii 
nvbę, bet dabar pats savo aki 
mis tą vienybę ir dosnumą tė 
vynei, Lietuvai matąs”. Nes 
tą dieną sudėjo L. R. Kryžiui 
$200.70 ir Šauliams $295.00 
Sulig skaitliaus* žmonių, tai 
nikštukas pralenkė dideles ko
lonijas.

Prie musų kolonijos auko
mis yra truputi prisidėjus ii' 
Kast (’bieago, lnd., I>et bonais 
tai mažai, nes iš 57 šeimynų 
yra pirkę tik apie 17 žmonių. 
Vienok tikimės, kad Kast Cbi- 
cago, lnd., neliks namo, kur 
nebus L. L. P. bono.

Atsišaukus L. Misijai, su- 
bruzdoni eiti per namus rink 
darni aukas L. Šauliams dėl 
ginklų ir stebuklus padarėme.

Maža lnd. llarbor, lnd., Lie
tuvių kolonija labai retai 
skelbiasi save laikraščiuose. 
Dabar-gi tegul visuomenė žino, 
kad mes daug dirbam tėvynei, 
Lietuvai, bet mažai upic save 
rašome. Tai gi:

L. L. P. bonų išparduota už 
$15,20(1.00.

f., šauliams aukų viso .su
linkta $1,865.50.

L. R. Kryžiui esame surin
kę *276.70.

Nukentėjusienis nuo Lenkų 
Lietuviams Vilniuje $91.00.

Visa sudėjus krūvon — pa
sidaro $17,433.20.

T*. Baltrušaitis, J. Kail is, A. Į šio 16 <1., 1921 m. Protokolas 
Andre kas, P. Barzdys, P. S. perskaitytas ir priimtas. 
Randokas, J. Kučinskas, V. Raportus iš peržiūrėtų kny- 
Ciparas ir P. Pavlauskis. gų. Pasirodė, kad Lai). Sąj. 3

Tai-gi ačiū visiems kolekto- kp. 1920 m. jeigu turėjo $708.- 
riams, kad širdingai darbavo- 65. Pasiųsta centran $699.60 
tės tėvynei, Lietuvai. Prašau Ižde liko $9.05. Balansas iš 
ir toliaus su tokia pat energi- 1919 m. $15.12. Dabar ižde 
,a darbuotis tėvynės gynimui, randasi $24.17.

Žemiaus paduodame sąrašą Raportas iš buvusio L. S. 
isų aukojusių po $20, $10 ir seimo, Gruodžio 5ir 6 d. Pasi- 

$’’• I rodė, kad seimas Įiavyko ir da
Po $20.00: Kun. J. Čuber-Į labiau pakėlė narių ūpą. Sei- 

kis, K. Bružas ir K. Grikšas. mo nutarimus 3 kuopa užsibrė
Po $15.00: K. Rudminas ir žė vykinti gyveniniam 

Seifer I* umrture C o. lnd. Har-I Pirmiausia išrinkta agitato 
>or- riai ir bus siuntinėjami laiš

Po $10.00: S. Toleikis, J..Ru- kai visoms pašelpinėnis drau 
gmis, I. Kucinskis, P. L inskis, gijoms bei kuopoms, kad su- 
j. Kasperavičių; P. Maciulskis, pažindint su labdarybės nu- 
S. Bartkus, S. Barzdis, J. veiktais ir veikiamais darbais 
Markelis, A. Vilius, J. Rimke- ir kad pritraukti visas ta> 
vicia, J. Grigalauskis, K. Til-1draugijas bei kuopas mokėti 
vykus, S.. Urbonas, V. Drun-Į kasmet nuo 100 narių po 
gėlas, A. Narmontas, P. Vene- $|||.(|(), o kiek yra virš šimto 
kils, P. Žukelis, J. Stulpinas, dadėdant j>o $5.00. Tuip-gi kad 
J. Kvedaras, J. Šalkauskis, P. I visos dr-jos nuo surengtų va 
Paplauskas, P. Jucius, P. Jur- karų, piknikų 10% skirtų lab- 
cas, V. Daminskis, P. Žukevi-1darvbei ir t. t.
čia, S. Talakauskis, K. Labo- Visų Šventų draugija prime
nąs, T. Urbas, P, Daunora, V. kad nutarė įstoti į Garbės 
Purauskis, T. Mosteika, S. Le- narius, įmokant $100.00. Tam 
viin (Žydas), J. Rūksta, J. Gri-1 tikslui nutarė surengti vaka 
galauskiSj V. Klapatauskis, P-Į t ą. Garbė draugijai, kad pri- 
Garjonis, A. Kasparaitis, J. jaučiu našlaičių vargams 
Mockus, A. Andreikus, K. Lau P as Jonas Mikolainis ir 
rinavičia, L. Zanauskis, L. Fa- pvtras Pekanauskas pasižadė 
bijonaviciu, L Vilkimas, J-J jo kas mėn. mokėt il.ab. po $J 
Stropas, A. Kukta. P. Bar- Tai graži dėl našlaičių auka 
zdys, A. Gudliauskis, P. Pet- Kad ir daugiau ciceriečių 
raitiene, J. Rutkauskis, ,J. A-1 pavyzdį pasektų
velis, P. (iiildikas, D. Avelis,! Kolektos klausimas atidėta.-
J. Zinka, M. Uliarwood, A. Įsekančiam susirinkimui išrišti 
Purkevicia, J. Budvitis, \.| Lotas Petro Mockaičio, pa- 
Kelnarskis, J. Petrauskis, J. lankotas Jabdarybei, jRilikta.- 
Poškus, J. Radzins,J. Karvelis, ja,įtarti p. P. f'ekanauskui ir p; 
A. Martinavičių, V. Dragūnas,
A. Bekeža, P. S. Randokas, V 
Ruibis, V. Vemckevičia, P. Ša- 
blauskis, J. Mockus, I). Jan 
kauskis, J. Beleekis, V. Gaubis,
K. Gedgaudas, K. Krikšas, J.

Ant faunu darbui niekad neatoju 
Bedarbes niekas ne nežinoja 
Ir tu brolyti pirk pas mus fauna 
Tikrai turėsi amžina darba.

Į Redakcija lauka rašykit
Informacijų suu paprašykit
O lurtaloga prisiųaim gružu
Visokių faunu didžiu ir mažu. 

Viena furmukie sau pasirinkai 
Ant jUivaaario ir nusipirkai 
Tikrai ir puikiai tu padarytum 
Kud tuojaus laišku mums parašy

tum.
M. WALENCIUS.

Geriuu.se pirktis farmas per 
Redakcija Amerikos Ūkinin
ko dabar geras laikas pasitei- 
riaut i'arniu katalogo. Iš mus 
puikios Lietuvių kolonijos. O 
mielini jums prisiųsim, su gra 
žeis pasiskaitymais ir infor
macijom.

AMERIKOS ŪKININKAS
119 Washington St. 

Hart Michigan.

$500 Dovanų $500

Pirmas Mastinis Balius!
------------------------------ RENGIAMAS------------------------------

Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašelpinio Kliubo

Subatoj, Sausio-Jan. 29,1921
M. Meldažio Svetainėje 2242 West 23-rd Place

Pradilu 7:3» v»l. vakare Orkestrą Nariu J. Phillips

Lietuviui ir Ijetuvaitis :‘r uiuti be skirtumo malonėkite 
atsilunk>ti ant Šito muši) didolu baliaus bus įtuodaiuos didelės ir geroa 
dovanos ChleuKos biznieriui sutelkė labai daug “eash" pinigais ir taip 
visokių gerų dovanu kokiu dar nebuvo duota Cbicagos Lietuviams taip 
nepraleiskite šitos progos, u Liet. Piliečių Darbin. PaAelpinlu Kliubas of 
Ciiicago. Teiksis visus užganėdinti. Kviečiu visus Kliubo Narlpi.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

MUZIKA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII

UKKI'HOVENO KONSKKVzlTOKlJOJK muzikos mokslo metas.
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.

Mokinama Įvairių muzikos Sakų. VžsiraSyti galima bile kada.
3259 South Halsted Street Chicago, III.

Telefonas Boulevard 9244
|?el. kanai 2222

Dr. E.Z. Z1PPERMAN I
Į.IETI VIŠKAS DENTISTAS | 

1401 So. Halsteil Street g
Vai. l’anedėlij, litam, ir Ketvergėj 
9:30 iki 8:30 vak. ■

'rieredoj ir Subatoj 9:30 iki 6 vak.m 
Mes geriausia taisome dantis S 

gl'ėt. ir NedėlioJ nuo 9:30 iki l-niai" 
guž prieinainieusia kaina. I

J. P. WAITCHEES 
Lawyer

LIETIV1S ADVOKATAS 
Vakarais: 4309 S. Asliland Avė.

1 Tel. Yards 1053 
Dien. Hooin 518—150 N. Calrk SL

Tčf. Itandolph 3507 
į.,...,...................... ... ........................;

s®
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO- 
NIC. Prašalina visus nesmagumas 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
ki* pamėginti viena. Parduodama 
pas visus aptlekorius.

i DR. CHARLES SEGAL į
® Perkėlė seavo ofisų po num g

.1'.'
■ 2 iki 5 po i>ietų; nuo 7 iki 8:30a 
(vakare. Nedėliomis 10 kii 1 s 
| Telefonas Drevei 3880 ■

Baltijos-AmerikosLinija
TIESIAI BE PEKSEDIMU Iš' NEW YORKA J

HAMBURGĄ Kaina 3 klesos* $125Karės talr* 
LIEPOJŲ Kaina 3 klesos $145} $5.00

“ESTONIA”",v,s CZAR”i5plauks 1FEBRUARY "PŪLDNIA” bUVęS “KUBSK” išplauks pĖg
K. KEMPE, General Westem Passcnger Agent 

120 North La Šalie St., Chieugo, Illinois.
Arba kreipkitės prie musų agentu jūsų mieste.

■ MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU !

i LIBERTY BONDSUS
Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite 
mums kiek turi 1 e, kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antraiu

35
Baltic Stalas Development Corporation
South Dearborn Str., Chicago, Ulinois*

gJTelefonaa Boulevard 9199 įj

I DR. C. KASPUTIS a
•J DENTISTAS

8881 South Halstiil Str.
ėjvulundos: 9—12 A. M. J)5 1—5; 7—8 P. M. #

tyTcl. ('anaiof 6222

|čijim savininkui.
Pati 3 kuopa nutarė sureng

įti vakarą ir tam tikslai įšrin 
ko« komitetą

Iš centro raportą išdavė pp 
J. Šliogeris ir J. Mikolainis

Maurušis, J. Bute, L. Karu-1 Raportas vitaibalsai priimtas 
lavicia, A. Plingis, S. Ruzicln, IĮ Centro iMisodžius išrinkta 
J. Kasparavičių, P. Bicržins- keturi atstovai: D. Rckaaskic- 
kis, A. Bell, A. Matulevičia. nė, M. Dumbruuskas, A. Va 
J. Vengraitis, S. Juodis, T. hunčius, J. Šliogeris.
Guzis, L Balčiūnas, J. Saka-Į Pakeltas klausimas surengti 
lauskas, A. Anuži.N, K. Jure- Į viešą rinkliavą ant gatvių, jei- 
vicia, L. M«»trikis, P. Mažri-Įgą galima bus gaut budimus iš 
uiienė, K. Brczgis, S. Budri- „d,,sfo valdžios. Tą dalyką iš 
kis, V. Ciparas, M. Jokūbai- tirt jialikta p. J. Dgintui. 
tis, J, Andriulaitis, A. Striau-| po išrinkta nauja valdy- 
kas, J. Kailis, A. Raštutis, M. h„, |f)21 m.: pirm. P. A-kanaus 
Sclaitis, A. Šimutis, M. Kūne kas, pirm. pagclb. M. Liukas, 
va, V. Bucinskis, D. •ludickis, I rast. J. Ilgintus, 1521
J. Praševičia, P. f’ernatiskis, s<>. 50-tli A ve., fin. rašt. J. Mi- 
A. Kasparuvičin, M. Kaspa- kolainis 1529 So. 50-tli Avė., 
ravičia, K. Bucinskis, A. Vru | Valančius. 1511 So. 49
bliauskas, J. Geltunbickis

Po $5.00: A. Kavcrn, K. Bu
cinskis, J. Gailius, A. Jankaus- 
kis, P. Zanauskis, V. Snbnsti- 
jonus, B. Gcnušauskis, A. Kri
ščiūnas, J. Šimkus, J. Juškų,

tli Ct., iždo globėjai: O. Kra
sų lįsk iciiė, A. Dainclienė, mar
šalka Y. Bukauskas, kores- 
(KUidcntai J. Šliogeris ir A. Z. 
Bislis.

Garbės narys V. Bukau»kis
J. Valavičių, P. Jurgutis, J. j(, $25.00.
Kavieru, M. Rudžius, P. Za I 
ranka, J. Štamas, Z. Rud/is. 
M. Slefenderis, J. Butrimas, 
A. Samoška. P. Rudis, P. Pak- 
štis, J. Bernotas, A. Gcnibntas I 
J. Siduugas, 3’. Meškausku 
V. Kiaurakis. J, Gumuliauskis, Į 
A. Vi lieku, J. Baišins, K. Ba 

piikliiii o ir kolekto- tunis, Z. Ydeikionė, K. Ž\iib

Mėnesinių suplaukė $18.55. 
Viso $43.55. A. Z. B.

DR. S. BIEŽ1S
LIETI VIS tiVOVTOJAH 

IK CIIIKLKGAM
3201 23n<l Ktrcet
Ciiijnl 6222

Ki>». 3111 W. 42ii.l Mr.*et
cKlulcyTel 4988«

DR. C. K. CHERRYS j*
* METI VIS DENTISTAS * 
.■•.2301 W<-»t 23-ud A- Ho. Leavltt St.£

< 'lilcugo Jo
•(Valandos: 9:30 A. M. to 12 N* 

1:00 I'. AI. to 8:00 P. AI. U

DR. A. L YUŠKA
1908 S. Habted Str.

■Valandos: 10 
SGyvcnlinati:

Tel. t 'aiuil 2118

rytu iki 8

2811 W. U3ni Str.
l’rųppoct 3466.

[Tel. Yards 6666 Drover 844S

Dr. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvis Gydytojas, Chirurgą* Ir 

Akuicras.
8203 S. Halsted 8L Chicago.

Į Valandos: 10—12 IA ryto 1—2 Ir 
[6—8 vakar* Ned. 10—12 II ryto.

-K
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Kės. 1 180 lnile|M'ndcnco Hlvd.

Ti h fiiiius Vau Kuri ii 201

DR.A.A.ROTH,
Kii«h<. Oyilytojas ri Cblnugas 
Mpet'ljnlbda* Moh-rMtkt), Vyriškų

Vaikų Ir viny ilirruiiškų ligų 
VALAMMIS: IO—I1 ryto 2—3 po

pietų. 7—8 tuk. NedėlkMUla 10— 12 d. 
t>fi.sa» 3354 8o. Halsted Kl., CIUragu

TriefoMs Ornvvr 0003 
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| VISUOMET TURĖK OMENIJE
= Kad musų nauja krautuvė pripildyta puikiausių 
| auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų 
| laikrodėlių, laikrodžių, lenciugelių, karolių 
s ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų.

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

J. WENCKUS
Laikrodininkas

3327 So. Halsted St. Chicago, UI. 
s
IIIIHIIIIIIIUIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

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

Pridedant $5.00 Karės Taxų
TIESIAI 1 HAMBURGĄ

3čios Klasos Kaina į Eitkūnus per Hamburg $130.40 
Pridedant $5.00 Karės Taxų 

Jūsų mieste randasi lokalis agentas. Eik pas ji.

Carter’s Uttle Liver Pilis
Vaistas KurisNegali Būti Links

mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
MnLn Pigu Ik a
Mažas Oosnm

Mažu Kaina

RTER5
IIVER
PILLS.

Reikalingas Visiems
Tikra* turi

Kraują, net. trinti. l,i-lrM<"u 
yra prletMllnil l.blKku.li. 
vaMa.

■ARTER’S IRON PILU
dums iniKi-lbcs, pnoieginklte

Geriuu.se
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SU BATO J, SAUSIO-JAN. 29, 1921 1ANTRAS METINIS BALIUS

SU PROGRAMŲ
rengiamas LIETUVIŲ EX-KAREIVIŲ DR-JOS

Seventh Regiment Armory Svet., 34 ir Wentworth Avė.
Lietuviu Ex-Kareiviu Draugija rengia šį balių dėl labo nukentėjusių nuo 

karės; Kaip pirmiau tarp ir šiuo kartu visas grynas pelnas yra skiriamas tam tik
slui. Šis balius bus pamargintas su įdomių programų, jame dalyvaus Birutės Cho
ras ir žinomi Chicagos artistai. Griež gera orkestrą. Kviečia visus
Pradžia 7:30 vai. vakare EX-KAREIVIŲ DRAUGIJA.

BBBBBBBIBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBiaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBHBBMBaB;aUBaBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBi

KALBA APIE SAMDŲ KI GAISRAS PULLMANO ĮS 
LIMĄ. TAIGOSE.

Apm taiiiciitinii) namų džia- 
nitorių unijos galva Quesse 
tvirtina, jog' su pavasariu pa
gyvenimų samdos dar labjaus 
pabrangsiančio*.

Gali būt. Nes nauji namui 
jau kelinti -metai čia nestato
mi, gyventoji) skili t liūs tuo 
tarpu priauga ir pagyvenimais 
tiesiog nepasidalinama.

Galimas daiktas, kad sam
dos pakils, nes namų savinin
kų nėra kas juos galėti) su
valdyti. Ką jie nori, įai daro.

Visgi ne visuomet jiems bus 
auksiniai laikai. Tegu tik at
pigs statymas namų. Tuomet 
jie negalės prisišaukti žmonių 
į Savo pagyvenimus.

Bet jei nebūtų statomi nau
ji namai, tai savininkus tu
rės pagaliau patvarkyti išlei
sti įstatymai. Be to ilgiau čia 
nebus galima apsieiti.

I’iilhuaiio vagonų Įstaigose, 
1OS gal. ir Langley avi*., va
kar išryto buvo pakilęs gais
ras.

Gaisras smarkiai palietė 
dirbtuvę. Sunaikinu daug nau
jų vagonų. Nuostoliai apskai
tomi ligi $3(X),000.

KOLONIJŲ.
IŠ REPORTERIO UŽRAŠŲ.

TYRINĖJAMA MIEGO 
LIGA.

Cbicagoje mirė keli žmonės 
taip vadinama miego liga 
(sleeping siekness), Sveikumu 
komisijonieriaus T)r. Robertso 
lin įsakymu neleista mirusių 
laidoti, kol nebus atlikti rei 
kalingi tyrinėjimai.

Ta nepaprasta liga atrodo 
kaipir kokia letargija. *

Komisijonieriaus tikslas pa
tirti, ar tikrai tie žmonės yra 
mirę nuo tos nežinomos ligos.

TRUKŠMAS MIESTO VAL 
DYBOJE.

Iškelta aikštėn, kad Įmrniai 
dviem miesto statydinimo eks
pertam, Lynch ir Mesce. už jų 
kokius tai didelius pasidarba
vimus išmokėta daugiau mili
jono dolierių.

Del trr pakilo trukšinas. Pa 
kilo intarimai. Prasidėjo ty
rinėjimai.

mėsininkas papuolė
LEDAUNĖN.

Du juodu plėšiku užpuolė 
mėsos krautuvę p«» num. 455 
E. 37 gat. Krautuvės savinin
ką uždarė ledaunėn, paėmė 
daugiau šimto dol. iš regis- 
terio ir pabėgo.

Už dešimties mitintų atėjęs 
krautuvėn žmogus pnlitiosavo 
mėsininką iš šalto “kalėji
mo.”

GAZOLINOS EKSPLIOZIJA.

Paris Clenners and Dvers 
darbavietėje, 304 West 31 gat., 
bevalant drabužius eksplioda- 
vo kubiliukas su gazoliną. 
Vicnaų žmogus pavojingai ap
degintas pakilusių liepsnų, ki
tas pritrenktas.

Pakilęs gaisra- padarė apie 
4.(W>0 dol. nuostoliu.

PAVOGTA 10 AUTOMOBI 
LIŲ.

Praeitų pnr.| Cbicagoje pa 
Vogta dešimts automobilių.

IŠ BRIGHTON PARK.
----------- Zeligowskio‘Valdžia’Griūva!'

šv. Agnietės choras, prie Kas VILNIŲ Valdys? 
parapijos Nekalto Prasidėjimo!
P. M. laikė metinį susirinki
mą 14 d. Sausio. 1921 m. Ap
svarsčius bėgančius reikalus, 
nauja valdyba užėmė vietas.
Al asų gerbiamas pirmininkas 
ir choro vedėjas Stanislovas 
Žilius atsisakė nuo pirmininko, 
pareikšdamas, kad apleidžia 
mus ir išvažiuoja j New Bri
tain, Conn. Po to pareiškimo 
visi nutylu. Tai buvo nuostolis 
Hv. Agnietės eliorui. Nei vie
nas nesitikėjo tokio greito at
siskyrimo su savo vedėju.

Visiems atsipeikėjus iš to 
nepaprasto atsitikimo, choras

Prakalbos!
Su programų ir šokiais

Dr-jos Am. Liet. Ex-Kareivių 
7-tos Kp.

Pėtnyčioje, 
Sausio 28,1921 m.

M. Meldažio Svet.
2242 W. 23rd Place

Pradžia 7 :30 vai. vak. Įžanga 25c.

BOLŠEVIKAI
Penkių Veiksmų Dramą rengia

Liet. Vyčių 5tos Kp. Artistai-Megijai
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljlllllllllllllllll

“Patricia.'*
Tukino vardu, keturių aktų 

dramą iš pirmųjų krikščionių 
gyvenimo statys scenoj Šv. 
Kazimiero Akademijos Beinė- 
jų draugija School Hali sve
tainėj ant Town of Lake, Ko
vo 6 d.. 1921 m.

Veikalas yra taip neišsaky
tai gražus, kati sunku butų 
jį tinkamai apipiešti. “Patri- 
cią” loš gabiausios vienuolyno 
mokinės — artistės. Suvirs 
30 mergaičių ims dalyvumą ja
me. Veikalą mokina garsi Vie
nuolyno rezisorė, Sesuo M. Sko 
lastika, toji pat, kuri praeitais 
metais pastatė “Vakarienbu- 
ti” šv. Jurgio parap. svetai
nėj gavėnios laike.

šis veikalas bus rodomas 
pirmą syk Cliicagoj Lietuvių 
kalbtjje. Irtai didžiausias vei
kalas, kuri kada dar Vienuoly
nas statė scenoj.

Perdaug girti “Patriciją” 
butų taip betiksliu darbu, 
kaip spalvuoti leliją. Tik pa
tariama gerb. visuomenei bi
lietus pirkti kaip galint iškal- 
no, nes Sejmol Hali svetainė 
yra neperdidžiausia. Bilietų 
galima giluti visose kolonijose 
pils A. R. Draugijos skyrių 
valdybas. Kaina tik $1.00, 75c. 
ir 50c. \

Nepamirškit, kad “Patrici
ją” galėsite pamatyti tik 
Kovo 6 d.

Vėliau — parašysiu npie tą 
veikalą daugiau.

\ Sjf * sjt
Antras mnTbnns siurprizas 

laukia Chicagos Lietuvius. Su
žinojau, kad musų nuksobalsė, 
numylėta eliieagiečių daininin
kė ponia Maria Janušauskienė 
Balandžio 3 d. duos koncertą, 
t. y. pirmame nedėldieny po 
Velykų Kimball Hall’eje, vi- 
durmiesty.

Ponios .Tnnušauskienės ger
bėjų yra legijonas ir visi labai 
džiaugiasi, kad visuomenei 
prašant galų gale ji su
liko duoti koncertą. Tai Ims 
ne by koncertėlis, Imt tikru 
dainos šventė, nes kas sykį 
girdėjo jos nepalyginamo gra
žumo balsą, negali sulaukti 
kol vėl turės progos išgirsti 
tos talentuotos dainininkės 
'luinai imą.

Kaip tik sužinosiu, kur ga
lima gauti pirkti bilietų ponios 
M. Janušauskienės koneertnn, 
stengsiuos pranešt “Draugo” 
kaitytojams.

Reporteris.

Kalbės ką tik atvažiavęs iš Lie
tuvos, Vilniaus apskričio vyriau-

pradėjo tartis susirinkti pas- s’as teisėjas, gerb. P. B. BRA- 
CHULIS.

Kalbės geri). “Naujienų” ved., 
P. GRIGAITIS. Taip-gi pirmu

kutini vakarą prieš išvažiuo
siant į tą pačijj svetainę ir pa
sakyti paskutinį sudiev. Kaip 
tarė, taip ir padarė. Paskirtu 
laiku susįrinko ir po trumpam 
jų pasikalbėjimui tapo įteikta 
maža dovanėlė, kurią su dė
kingumu priėmė. Paskui dar 
padainavo keletą dainelių ir 
po karštų atsisveikinimų pra
dėjo skirstyties, linkėdami ko- 
geriausio pasisekimo naujoje 
vietoje.

Reikia pažymėti, kad p. Ži
lius buvo geras veikėjas ir 
pa t vijotas, tėvynės mylėtojas, 
nes Lietuvos Paskolos bonų 
pirko už $300.00 ir taip yra 
stambiai aukojęs tėvynės rei
kalams, Jis gaudamas menką 
atlyginimą už savo darbą su
taupė tiek, kad nupirko pluoš
tą bonų.

Todėl ir nhuns labai buvo 
liūdna skirties su taip geru 
draugu . Bet mintimis sekame 
paskui jį ir linkime jam kuo- 
nnsekmingiausiai darbuoties 
I -ižuyčios ir tautos naudai.

J. N. Z.
z■■■1,1 ■ ■ — I , -II lM **

SVEIKINA WESTSIDIE 
MUS.

Žinomas westsidiečinms p. I). 
F. Gudavičius, kuris 1920 m. 
išvažiavo Lietuvon, šiomis 
dienomis atrašė laišką P. 
Taurozai, kurimne sveikina 
visus westsi diec i us. 
šia sveikina gerb,
kun. F. Kudirkų ir visus ko
mitetus, “Draugo” įstaigos 
vedėjus, p. Brachų, Stungvillą, 
visas Samuolių, Norbutų ir 
Bladikų šeimynas, Paliūnų, 
Brazį ir viųus pažįstamus, lin 
k ėda mus viso labo.

P. T&urosa.

kartu AVestsidėjc (laimios gerb. 
Z. MASTAUSKAITE. Bus taip-gi 
ir deklcmaeijų.

Bus puiki muzika, kurią gerb. 
J. P. PHILLIPS aukauja šiam 
vakarui. ' Kviečia,

Liet. Ex-Kareivių 7-ta Kuopa.

REIKALAUJA.
REIKALINGAS tuojaus at

sakantis Vargoninkas. Alga 
$75.00 Ir ineigos. Atsišaukti 
pas

Kun. E. V. Grikis 
396 Church Street 

New Britain, Conn.

Reikalingas "Sheerer-man" ir "de- 
rrlck-man” dėl serap-iron yardaf. At
sišaukite

SAM COHEN A SON 
A2nil Avė. A 10 Street

GERA PROGA.
Pasinaudokite.

Parslduosiu savo visų bizni, krautuvę 
ir spaustuvę, taippogi stubos daiktus. 
Gerus biznis, geroj vietoj, apgyventoj 
Lietuvių, Lenkų ir Auglį), su kuriais 
yru duroiųas biznis ir išdirbtas per 20 
metų. Priežastis mano pardavimo, pa
ti mirė ir aS turiu išvažiuoti j Lietu- 
vųvų užimti likę. Kas nori. turėti ge
rų. biznj R dar prie to išmokinsiu 
drukortško darbo, koliai išvažiuosiu.

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

T. P. KRI2ANAI SKAS 
137 Ko. Maln St. Klicnandoali, Pa.

Pirmiau-
klebonų,

1$ WEST SIDES.
T. M. 1). 28 kuopos metinis su

sirinkimas įvyks Sausio, 28 d., 
7:30 vai. vak. M. Meldažio svet., 
2242 W. 23rd PI. Valdyba.

Pamatyk šį veikalą o visi abe
jojimai pranyks apie komunistus, 
Šis veikalas vaizduoja dabartini 
Rusijos padėjimą, jos tvarka.

X
Nusipirk tikieta iš kalno nes ga

li pritrukti sėdynių.
/

Pastaba. Svetainė atsidarys 7-ta 

vai. lošimas prasidės 7:30 vai. 

vakare. \
I

Atėjęs į šį vakarą nesigailėsi 

nuoširdžiai kviečia visus

Lietuvos 5-tą Kuopa.
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Nedelioje, Sausio 30, 1921
North Side Turner Svetainėj
820-828 N. Clark St., netoli Chicago Avė.

Didelis Balius!
Rengia

PINIGAI
Iš Amerikos siunčiami pini

gai į Lietuvą; greičiausiai pa
siekia adresantus Lietuvos kai
muose, kada yra pasiųsti per 
Federalę Paskolų Bendrovę

666 W. 18th St., Chicago, 
kuri turi sąskaitiškus ryšius su 
Lietuvos Bankoms.

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

sargiausiai ir patogiausiai vež 
tis pinigus Federalės Paskolų

Mergina paieško kainbario ant Bendrovės Drnftll formoj, iŠ- 
North Sldes, prie mažos šeimynos nu f

duotus ant Lietuvos bankų; tie 
bankai išmoka pinigus draftų 
savininkui be jokių nutraukų. 
Parduoda laivakortes ant dvie
jų tiesiausių į Lietuvę linijų, 
ant kurių nereikia persėsti. Iš 
Montreal į Eydkunus (netoli 
prie Kauno), kaina $107.15.

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

Skolina pinigus ant Ameri
kos ir Lietuvos namų, Žemių ir 
ūkių.

Ofisas atdaras ikj 9 vai. vak.

valgių arba be. kas turite tokiu vie
tų meldžiu atsiliepti po num.

Misa A. U.
l«:»l Milvvaukcv Avė, City.

Paieškai) Jono Joskss kuria 190S 
įgyveno ('siuntėt, Mirti. Jla puta fcr- 
■ bu kua žinote pruneškite šiuo adresų: 

A. JOSKA
ū N. a-ml St.____ Portlaml, Orogon

EXTRA
Parsiduoda bučerne ir gro- 

eerne arba mainysiu ant au- 
tomobiliaus, loto ar ko nors 
priernaiąo. Atsišaukite greitų 
laikų po numerių.

2956 S. Union Avė.

Lietuvių Kareivių 
Draugija 

Subatoj, Sausio 29,
John Shaltis Svet.

4837 W. 14th St. Cioero, III.
I

Pradžia 7:30 vai. vakare
Įžanga 35c. Ypatai.

Visas pelnas skiriamas Lie
tuvos gynimo nuo Lenkų. Nuo
širdžiai kviečiame visus atsi
lankyti.

Komitetas.

S. D. LACHAWICZ
LIETUVY® ORĄ IUjRIl’8

I
l'atnrnnuju laidotuves* Itoplglauala R«l 
l<»l« nisMIlu st šliaukti, • mano durim 
busit* uifantdlntt.

2S14 W. SSrd FL Ohloaoo, OI. 
Tel. (fenai SIM

I■■■II■■■■I■■%

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ

Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios 
mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 
pilna eile moterų čeverykų 
nuo $5.85 iki $14.00.

VICTOR SHOE STORE
4719 S. Ashland Av. Chicago

EXTRA! Palikta musų sankrovoj. EXTRA!
AtnJ kur ntebštlnn proga nualplrktl aur>ton rų- 

Ules OVAUANTVOTA VICTROLĄ vertės Iki S2S0.00 
tik už *36.00, priedų veltui lt rekordų, *00 adatų Ir 
DEIMANTO ADATĄ. fiioe NAUJOS PUIKIO8 
VIPTROLOS paliktu mueų 8ANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MASINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS 
OVA RANGUOS. Kam tai pirkti Iš antrų rankų 
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ QVA- 
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki *260.00. tik u* 
**5.00 hii rekordui* Ir adatoms VELTUI Iš musų 
įANKhOVOS. •

Pilnut užtikriname tnmlRta, kad nėra kitos krau
tuvės nei sankrovos lygios musų sankrovai palygl- 
nant nupiglnimu.

Mes žinome, kad apsimokės tamlstal atvažiuo
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime kele
te nugštos rųšles TIKROS ODOS IR VELOURO 
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
mų pasiūlymų. Mums reikia vletoa

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mleete Ir 
prleinlesėluose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
TY BONDSAI PRIIMAMI.

Atdara kas dienų Iki * vai. vak. Ncdėldlenlala nuo 10 ryto Ikt 4 p. p.

NATIONAL STORAGE C0.
Viršiausia sankrova Ir pardavimo knmbarla

3033 Ho. Ashland Avė., Kampan 31-os Gatvės.

Sankrovos 
Kaina tik

»35^

I




