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Turkų Sultanas Smarkauja 
Prieš Nacijonalistus 

Prancūzai Bijosi Vokiečių-Rusų 
Puolimo 

S U L T A N A S IGNORUOJA 
NACIJONALISTUS. 

Nes tie kasa po juo duobes. 

Konstantinopolis. Vas. 15.— 
^Snltano ignoravimas ir neap

kenti mas Turk n naeijonalistu 
gali pakelti nepramatomas 
painiavas ateinančioje Londo
no konferencijoje, kuri prasi
dės Vasario 21 d. aptar t i ar-
timu'įu Rvtu klausima. 

Iš sultano rūmu pranešta, 
kad sultanas didžiai nepaten
kinta- naeijonalistu pasielgi
mu ir nusprenflęs <u jais ne-
susidėti. J i s juos kaltina uzur 
pavime j<> teisiu kaipo kalifo 
ir sultano. 

Kuomet didysis veži ras 
(premjeras) laivo pasiūlęs sul 
tanui pasirašyti po nuospren
džiu, kuriuomi atmainoma 
mirties bausmr naeijonalis-
tams, jis pakėlė baisy t rukš-
mą ir atsisakė padėti parašą. 

Sultanas pareiškė, kad jis 
Angoios nacijonalistus neat
mainomai laik.^s paprastai
siais sukilėliais ir su jais ne
nori turėti nieko bendra.. 

Toli nuo pr ipai in imo. 

Londono konferencijon sul 
tanas parinko delegatus: Te-
\vfik paša, Osman Nizami pa
ša ir Mustapba Recba*l pa
ša. 

.lis isakė didžiajam vezimi 
duoti instrukcijų tai delegaci
jai, kad ji jokiuo būdu nepri
pažintų Angoios naeijonalistu 
valdžios. 

Ir jei sultanas laikysis to
kio atsinešimo į talkininkus, 
tuomet pati Londono konfe
rencija neturės pasisekimo. 
Xes be sultano valdžios su
tikimo talkininkai negali pri
pažinti Angoros valdžios, gi 
be šitos Turki jos klausimas 
nebus išrištas. 

"A. 
Kelionės lėšos. 

Talkininkai , kviezdamį Tur
kiją Londono konferencijon, 
buvo pažymėję, kad delegąci-
jon i neitų ir naeijonalistu at
stovai. Šiandie pasirodo, kad 

dasaį talkininkų noras neiš
pildomas. 

Sultano valdžia talkininkų 
komisijai, kuri kontroliuoja 
Turkijos finansus, padavė rei
kalavimą siunčiamos delega
cijos lėšoms paskir t i 130,000 
svarų sterlingų. Bet komisija 
tas lėšas sumažino perpus. 

Permaža pinigu. 

Delegacijos sekretorius sa
kosi j is nuo ka ro pradžios ne
turėjęs iš ko ir progos nusi
p i rk t i eilės naujų viršutinių 
drabužių. 

Keliaujant Londonan reika
lingi švaresni drabužiai . I r jei 
talkininkų komisija sumažina 
kelionės lėšas. Turka i bus pri j 
versti keliauti apdriskę. 

Tokiame padėjime y r a kuo 
ne visi Turka i delegatai. 

PRANCŪZAI PRAMATO 
VOKIEČIŲ-RUSŲ P A K I L I 

MA. 

Prancūzi jai bus reikalinga 
Amerikos pagelba. 

Paryžius , Vas. 15. — Suv. 
Valstijos tur i but pasirengu
sios pasiųsti 4 milijonus ka
reivių Praneuzijon, jei Vokie
čiai su Rusais pakils pnoli-
inaii, perspėja gen. Renaud, 
uugštesnėsės ka ro mokyklos 
profesorius. Prancūzų spaudo
j e 

Toksai puolimas,lengvai ga
limas, sako jis. Okupavimas 
Rulir plotų neapsaugos Pran
cūzijos. Xes Rusai gali nuš
luoti kalvas dešiniajame upės 
Rlfme šone, nežiūrint didelių 
nuostolių. Kad tuo ta rpu Vo
le iečiai gali pereiti Olandiją 
a r Šveicarija ir talkininkus 
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pulti užpakaly. 

Talkininkų nuostoliai didesni. 

(ien. Renatui p i rmukar t o-
ficijaliai pripažino, kad karo 
metu vakarų fronte talkinin
kai savo kareiviuose labjaus 
nukentėjo už Vokiečius. Vo
kiečių nuostoliai paduodami 
ligi 2 milijonų kareivių. 

Kad tuo tarpu nuostoliai 
talkininkų štai kokie: Prancū
zų 2 milijonai; Anglų 600,000; 

AMERIKA SUSILAUKS 
DAUGIAU KARDINOLŲ 

Rymas, Vas. 15. — Iš Va
t ikano oficijaliai paskelbta, 
kad Kovo pradžioje slapta
me popežiaus konsistoriuje į 
kardinolus bus pakeltas J o 
Augštoji Malonybė Pbiladel-
pbijos Arkivyskupas. Dennis 
.T. Dougberty. 

Šitame konsistoriuje tad A-
merika gaus tik vieną kardi
nolą. Bet, kaip spėjama, ne
užilgo raudonos skrybėles nuo 
popežius gausią dai ; Cbica-
gos i r~New York o Arkivys
kupu. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
v 
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PARYŽIUS. — Susektas platus 
komunistų suokalbis. Vietos por
cijai pateko dokumentai. Iš tų 
sužinota, kad su Gegužės 1 d. 
komunistai ruošėsi sugriauti šian
dienines ivaldžias Italijoje, Pran
cūzijoje J r Ispanijoje. Norėta įs
teigti sovietai. 

; 0 ' C A L L A G H A N N E A P L E I S 
S. VALSTIJŲ. 

-
nUBLlNAS. — Sinn-feineriai 

paskelbė, kad Airijos respublikos 
parlamentas turėjęs slapią sesiją. 
Pirmininkavęs de Valera.^Sis pra
nešęs, kad susitaikymas su Ang
lija negalimas daiktas. 

DU J U R I N I N K U PAŠAUTA 
UŽPUOLIMO TIKSLAIS . 

f^ 
Taip bent mano admirolas 

Strauss. 

BUENOS AIRES. — Vietos 
Arkivyskupas paskelbtame gany-
tojiniame Gavėnios rašte prane
šė, kad Šv. Komunija nebus duo
dama moterims, kurios nepado
riai bus apsirėdžiusios. 

NFW YORK. - tti apsireiš-

Washington, Vas. 14. -— 
Darbo sekretorius AVilsonas 
buvo parėdęs, kad Airijos 
miesto Corko lordas majoras 
O'Oallaghan turįs apleisti 
Suv. Valstijas Vas. 11. 

P a s Darbo sekretorių lan
kėsi 0 ' €a l l agbano apginėjas 
Doyle. Po konferencijos pra
nešta, kad O'Callagban pasi
liekąs ir toliaus Suv. Valsti
jose. Tr apleisiąs šalį, kuomet 
jam busianti t inkamoji pro
ga tą padaryt i . 

KOVA PRIEŠ TEISĖJĄ 
LANDIS. 

A — 

PROF. VOLDEMARAS A-
PIE LIETUVOS DELEGA

CIJA VARŠAVOJE. 
feiomis dienomis gryžo iŠ 

Varšavos mūsų delegacija, ku
ri buvo Lapkričio mėnesy val
džios tenai siųsta — rašo 
Kauno " L a i s v ė j e " prof. Ą. 
Voldemaras. — Išvažiavo ji 
nenoromis, p. Sardinji (Cbar-
digny) reikalaujant. Valdžia j 
net protestavo prieš jo reika
lavimą siųsti delegaciją. 

Bet delegacijos ūpas, t ik ką 
a tvykus Lenkijos s o s t i n ė n , | P i r m a m e Lenkų-Lietuvių po-
tuoj atsimainė. Jos žodžiai. ^ F * d a b a r t a m P a aiškesni 

g* išėjimą Į jūres ir sutiko su-
darvt i kitas ekonomines kon-

» 

vencijas (p. 3.) 
Toliau žadama" asmens au

tonomija Lenkams Lietuvoj 
(p. 5) ii* kalbama apie "ben
drą Se imą" ir "bendrą sosti
n ę " (p. 9 i r 10). 

K a i p matome, mūsų delega
cijos pasiųlymas susideda iš 
dviejų pusiu: ~H Lenkijos val
stybei ir 2) Lenkų tautai , 
kiek ji gyvena Lietuvoj. 

Pradėkime nuo santikių su 
Lenkija, ka ip valstybė. Arti
miausi ryšiai, kuriuos p . Stau
gaitis minėjo savo prakalboj 

(MM); Kusų, Por tugalų ir I ta
lų 25,000. Išviso 2,705,000 ka
reiviu. 

Ki tur Vokiečiai mažiau nu
kentėję. 

Kituose karo frontuose — 
Rusų, Serbų, I talų ir Rumu
nu ir ki tur , Vokiečiai mažiau 
nukentėję už savo priešinin
kus. Ant vieno žuvusio Vo
kiečio y ra žuvę t rys k i tų tau
tų kareiviai. 

Kad Vokiečiams pavykę 
daugiau nukauti talkininkų 
kareivių, tas paeina iš to : ge
resnės pas Vokiečius instruk
cijos metodos; geresnieji gin
klai; labjaus a tsargus panau
dojimas kareivių. < 

Cien. Renaud reikalauja re
organizacijos Prancūzijos ar
mijos, kad atsiekti viršenybę 
ir " d u o t i Amerikai t inkamo
jo l a iko išnaujo įsimaišyti ir 
išgelbėti pasaulio laisvę. 

Manila, Vas. 15. — Suv. 
Valstijų karo laivyno Azijos 
vandenyse komendantas, ad
mirolas S t rauss , čia pranešė, 
kad amerikoniškus jur ininkus 
Vladivostoke buvo užpuolę 
Rusų būrys, matyt , apiplėši
mo tikslais. 

Ju r in inka i buvę lankėsi VIa-
divostoko apylinkėse. Gryž-
tan t jie susidūrė su buriu Ru
sų, matyt , buvusios Rusų ar
mijos oficierų. 

Argumentų metu norėta ju
r ininkus apiplėšti . Tie nepa
sidavė. Tad iš jų du peršau
ta. 

Rusijos policija del to nuo-
tikio areštavo visą eilę Rusų 
civilių. Tas nuotikis netur i 
jokių -savy internacijonalių 
žymių. I r re ikalas tno^vilgs-

virsta medum, bent Lenkams. 
Anot žinių iš Wasbingtono, ID-™* Staugai t is , Seimo viee-

kova prieš federalį teisėją 'p i rmininkas, delegacijos galva 
įLandis kongrese jau pradėta , ^ r e i škė "Lie tuv ių giliausį 

kė šiltinės epioVmija. Jau du žmo-, Žemesniajame kongreso bute džiaugsmą, kad galop pahau-
gu krito aukom. Epidemija atvež-1skundą prieš teisėją p a k ė l ė ^ t a P ° padarytos t a r p mu-

atstovas Wel ty iš Ohio v a l s > u * ***** ka ruomenės . " 
tijos, demokratas. Tuo tikslu Pr imenam skaitytojui, kad p . 
da r nepadarvta rezoliuciją, Staugai t is kalbėjo apie Lietu-
bet gana to, kad skundas j a u ! r i 9 džiaugsmą del paliaubų su 

ta iš Europos su ateiviais 
masi aštrių priemonių. 

Ima-

ATIDARYTAS KANADOS 
PARLAMENTAS. -

Belgų 25°000; Amerikonų 5 5 , l n i u Pabaigtas. Nes Japonai 
nojsimaišę. 

»» 

UŽDRAUSTA GELEŽINKE
LIEČIAMS POLITIKA. 

Toronto, Ont., Kanada, Vas. 
15. — Cąnadian National ge
ležinkelio prezidentas Hanna 
paskelbė, kad visiems to gele
žinkelio darbininkams uždrau
s ta maišyties šalies politikon 
visokiais žvilgsniais. ' 

ORAS. — Šiandie gražus oras; 
laukiama oro atmaina rytoj die
ną ar vakare; temperatūra kįla. 

ATIDAROMAS A N G L U O S 
PARLAMENTAS. 

N 

Lloyd George pasirengęs kar-
čion kovon. 

Londonas , Vas. 15. — Šian
die karal ius savo palydovu 
lydimas a t idaro Anglijos par
lamento sesiją. Ši ta sesija gal 
bus labai priešginiaujanti 
premjero Lloyd George politi
kai, kur i pasigamino daugybę 
neatlaidžių priešininkų. 

Sakoma, kad šiandie a r ry
toj premjeras par lamente kal
bės, ta ip*sakant , j is laikys 
kvotimus iš savo valdymo. Ne
žinia tad k a i p j is išeis iš to. 
Nes1 j au senai j i s politikinių 
priešininkų smarkiai kri t ikuo
jamas. 

Sakoma, net patsa i kara
lius susirūpinęs Lloyd George 
valdžios likimu. 

Premjeras labjausia puola
mas už nevykusią politiką Ai
rijoje, ku r š iandie/baisiai lie
jamas kraujas i r palaikomas 
negirdėtas teroras. 

Ki tas svarbus da ik tas — tai 
didelė bedarbė Anglijoje. 

Pramatoma smarki politikinė 
kova. 

i 
, 

Ottawa, Kanada , Vas. 15. — 
Kanados generalis gubernato
rius, Devonsbire princas, va
ka r čia a t idarė Kanados try
liktojo parlamento penktąją 

• • 
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Šitoje sesijoje vyriausyliė 
susidurs su s t ipr ia opozicija. 
Pastaroji , sakoma, pareika
laus paleisti parlamentą ir pa
skelbti r inkimus atstovų. Nes 
šis par lamentas buvo r inktas 
t ik karo laikotarpiui ir su ka
ro pabaiga j is turėjo Imt pa
leistas. v 

Be to, vyriausybė susidurs 
su ūkininkų veikimu. Ūkinin
kų atstovai pareikalaus grie
žtų atmainų tarifoje. 

"Šitame parlamente vyriau
sybė turi savo pusėje daugu
mą atstovų. - / -

, 

pakeltas. 
:_. Senate tuo pačiu reikalu 
veikia senatorius Dial. 

Svarbiausias užmetimas tei
gėjui, ta i tas, kad jis, būda
mas šalies valdininku, vvriau-
sybės apmokamu, užsiima pa
šaliniu darbu ir už tai gauna 
gerą algą. J i s apsiėmė but 
"baseba l l in inkų , , aukščiau
siuoju arbi tru. I r už tai jam 
]>er metus mokama $42,500 al
gos. 

Tuo tarpu kongreso parėdy
mu draudžiama apmokamiems 
vyriausybės valdininkams užsi 
imti pašaliniais darbais . 

Pakeliami kongrese skundai 
prieš teisėją Landi s šiandie 
y ra didžiausia sensacija. 

Chicagoje apie teisėją nuo
monės pasidalinusios. Vieni 
kalba už jį, kai-knrie prieš. 

Reikia pasakyti , kad teisė
jas Landis yra stiprus šulas 
pildyme šalies įstatymų. 

Zeligowskiu, kuris norėjo pa
griebti Kauną, t ik mūsų ka
ru omehės tapo sumuštas, i r 
per tas paliaubas išgelbėjo sa
vo karuomenę nuo pražūties. 

Tuščias džiaugsmas. 

J i e turi išsireikšti ekonominės 
konvencijose. Įsidekime tai ge
ra i galvon. Čia yra nekaltas 
žodis dideliam daiktui . Eko
nominių konvencijų niekas ne
daro atskirai . Su jomis visa
da greta eina politikos i r mi-
litarės konvencijos. Kiekvie
na valstybė, įgijusi k u r nors 
ekonominių privilegijų, rūpi
nasi jas apsaugoti , ekonomi
nio reikalo apsaugojimas te
galimas t ik politikos ir mili-
tarinėmis priemonėmis. 

Konvencijų pavojus. 
Darydami su Lenkija eko-

Kad Lietuviai butų b e s i - ! n o m i j i e s konvencijas, mes gre-

THINGS THAT NEVER HAPPEH 
Copyright, 

J A P O N A I PRIPAŽINO 
BIUDŽETĄ. 

Tokyo, Vas. 15. —"žemes
niajame par lamento bute vy
riausybės paduotas biudžetas 
pripažintas be jokios atmai
nos 266 balsais prieš 152. 

džiaugia iš tų paliaubų, mes 
sužinojom pirmą ka r t ą ir p . 
d-ro. Staugaičio. Mūsų valdžia 
savo laiku net protestavo 
prieš tas pal iaubas kaipo jai 
primestas kontrolės komisijos, 
bet Seimo yice-pirmininko au
toritetas didesnis už valdžios. 
J i s gi Lietuvių vardu reiškia^ 
džiaugsmą del šių paliaumj, 
taigi džiaugkimės! 

Bet šiuomi dar nesibaigia 
džiaugsmas d-ro Staugaičio. 
Toje pačioje savo prakalboje 
j i s sako: "Džiaugsmingai mes 
priėmėm T. S. kontrolės komi
sijos pakvietimą pradėt i tary
bas del plebiscito. ' J Abejoju, 
kad kas nors Lietuvių prisi
dėtų pr ie šio p . Staugaičio 
džiaugsmo. Bent protestai , ku
rių tenka išgirsti iš visų pu
sių to džiaugsmo niekur ne
rodo. Anaiptol , juose reiškia
mi jausmai visai priešingi 
džiaugsmui. 

Lenkai buvo pradžiuginti . 

Pasidžiaugęs iš plebiscito, 
delegacijos galva pareiškė vil

tai a ts idurtume tokioj padė
ty, ka ip kad savo laiku Vo
kietija norėjo surišti Lietuvą 
eile konvencijų, vadinasi, iš 
mūsų nepriklausomybės tebe-
liktų vien vardas. 

Bet nežiūrėkime tolimesniu 
i 

pasekmių ir skaitykime valan
dėlei, kad galimos Lietuvai su 
Lenkija vien ekonominės kon
vencijos: Ką tai mums reik
štų? Tai reikštų, kad Lietuvos 
darbo žmonės turėtu aplinki
niu būdu mokėti Lenkijai 
duoklę ir išmokėti jos skolų 
dalį. 

Neužmirškime, kad šiandie 
Lenkija tur i .daugiaus šimto 
milijardų skolos. Ska i tan t že
mai nuošimčius, ja i reikia per 
metus išmokėti penkis mili
jardus , o pereitų metų visos 
jos pajamos buvo tik t rys mi
lijardai. 

Aišku, k a d Lenkijos finan
sinė padėtis grei ta i bus blo
gesnė už Rusijos i r jos bank
rotas neišvengiamas. J u k j i ' 
tebegyvena t ik spauzdinimu 
naujų pope^mių pinigų, kurių 

, . . , .v .v , . . . . T . , grei tai niekas neims, k u r nelies, kad į snsus dabar t im Lae- f .. , . . . . . 
! T . . v .. * Ibus galima karo ir policnos tuvių-Lenkų gmcą gal ima bus . . . . . . v

 -

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
Tėve, a r ats imeni tą kvoteri, kurį man davė dėdė Juo

zas vakar vakare! Taigi už j j aš nusipi rkau šepetėli dantims 
v a l y t i Tas bus daug naudingiau, negu bučiau ėjęs teat-
rėlin. 

sueiti į "a r t imiaus ius santi-
^ 1 ^ ^ Lietuvai su^Lenkija. 

A r reikia sakyt i , kad Len
kų valdžia pasiskubino pasių
sti Tautų Sąjungai šios dele
gacijos vertimą. 

Tokioje idilijoje prasidėjo 
mūsų delegacijos derybos su 
Lenkais Varšavoj . Kuo gi jos 
ba igės i ! P o tokios gražios 
pradžios galima buvo laukti , 
kad \ i s k a s baigsis geriausiai. 

Lenkams pažadėjimai. 

Pe r tolimesnes derybas Lie
tuvos delegacija parodė d a r 
daugiau nuolaidumb. Gruodžio 
20 d. j i įteikė Lenkams pa-
siiįlymą iš 11 punktų. Atme
tus antrąjį, ka ipo nieko ne
reiškiantį i r visai netinkalnai 
suredaguotą, lieka dar dešimts 
Štai svarbiausieji: Lietuvos de 

pegaci ja siųlė Lenkijai liuo-

pneraonenus priverst i žmones 
juos imti . 

Taigi tokiose aplinkybėse 
kas i& Lietuvių sutiktų da ry t i 
ekonomines sutar t is su Lenki-
ja,^atiduotų Lietuvą ja i vergi-
voje. Ką reiškia "bend ra s 
jon. 

" B e n d r a sos t inė ." 
Pažiūrėkime daba r į deiega-

(Seka 4^ąjame pusi . ) , 
— — — — — — — — — ^ — » 

PINI6ĮĮ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $26,000 Vasario 14 
buvo tokia pagal Merchants Lo» 
an and Trust Co.: 
Anglijos strelingų svarui $3.89 
Prancūzijos šimtui frankų 7.25 
Italijos šimtui lirų 3.67 
Vokietijos šimtui markių 1.75 
Lietuvos šimtui auksinų 1.75 
Lenkijos Šimtui markių^ .13 
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LIETUVIŲ KATALIKU DIENRAŠTIS 

"DRAUGIAS" 
MĖam kamti-mą Išskyrus nedėldlenlus. 

PRENUMERATOS KADfA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams . , • • • • • • •_• • • • • •_•: 8W.Uu 
Pusei Meta . «%-».»ryyyy.. *̂ H> 

SUV. VALST. 
Metams • »vr« • • • • • • • • • 66.ou 
Pusei Metu . . . . . . - . . . - . . . • : < 8.00 

Prenumerata mokasi ĮSkalno. Lai
kas •kaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba įdedant ninLsus i 
registruotą, laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 00. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

Airiy Kova už 
Laisvę. 

i 

• 

L 
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Septyni Šimtai metų praėjo 
kai Airiją ir Airius svetimi 
valdo. I r per tuos šimtus me
tų visas laikas Airiai kovojo 
už pasiliuosavimą. Kovoja jie 
ir šiandie. Ir Dievas žino, ka
da jiems užtekės ta laisvės 
aušra. Ta kova tautai bran
giai atsiejo. Prarijo ji ne šim
tus, bet tūkstančius geros šir
dies žmonių. Paguldė jie gal
vas tik todėl, kad patys troš
ko but laisvi ir geidė paliuo-
suoti savo tėvynę, iškovoti 
tautai laisvę. 

Pirm didžiulio karo Europo
je ilgus metus Airiu tauta ra
miai laikėsi ir kantriai kentė 
svetimųjų persekiojimus. Bu
vo niiomoniavimų, kad ji bene 
bus užmigus ir į savo likimą 
pamojus tik su ranka. 

Teeiau taip nebūta. Tuo lai
kotarpiu tauta augino savo 
spėkas. Gimė ir augo nauji 
tautos milžinai. Tauta neat-
sižadėjo savo troškimų, neatsi
kratė savitumo jausmu. Jau
nesnėje gentkartėje dar lab-
jaus ėmė liepsnoti pasiliuosa-
vimo troškimas. Ir tik laukta 
progos, kad ta liepsnelė galė
tų pakilti dideliu gaisru. 

Pasitaikė proga. Tai buvo 
didžiulis karas Europoje. Sve
tima ranka Airius .stūmė tan 
karan. Kuomet jie išreiškė ne
norų, apsukri pasaulio diplo
matija paskleidė skardų obal-
sį, kad po karo visos tautas 
gaus laisvę, kad karas veda
mas už pasaulio demokratiją. 

Pasibaigus karui Airiai pa
reikalavo laisvės, kaip buvo 
žadėta. Bet jie apsivylė. Pasa
kyta, kad ne jiems ta laisvė 
buvo žadama. 

f*o šito Airiai pakylo kovon. 
I r jau daugiau poros metų Ai
rijoje liejamas kraujas. 

Tauta daug nukentėjo. Bet 
ji yra ir stipri, ir išlaikoma, ir 
turtinga. Išlaikoma ji savo 
jaunimu, kuris pašvenčia gy
vybę kovoje už laisvę. J i tur
tinga ne tik materijaliai, bet 
ir žymiais savo sunais ir duk
terimis. Skaitlinga dalis žy
mių Airių gyvena šiapus van
denyno. Ir ta dalis savo tėvy
nės reikalams nesigaili nei 
turto, nei pasišventimo. 

Per praeitus porų metų Ai
riai čia ant tėvynės aukuro 
sudėjo milijonus dolierių. Ir 
kaip ilgai ta kova už laisvę 
tęsis, taip ilgai čia aukos 
bus dedamos. 

Šiandie Airijoje del tos ko
vos apie 200 tūkstančių Ai
rių atsidarę dideliu vargan. 
Neteko* jie duonos ir pastogės. 
Tad prasideda šelpimo dar

bas. Tan darban kas-gi kitas 
stos pirmiausia, jei ne Ameri
ka. Tik vieno antai New Yor-
ko Arkivyskupo atsiliepimas 
į savo arkivyskupijos tikin
čiuosius trumpu laiku davė a-
pie 200 tūkstančių dolierių. 
Pašelpinis Amerikonų būrys 
jau iškeliavo Airijon prakilnų 
darbų veikti. 

Savo keliu tauta veda kovų 
už laisvę ir nepriklausomybę. 
Vieni karžygiai krinta, jų vie
ton kiti pakyla. I r nenurims 
kovoje už teisybę ir žmogaus 
teisę. 

Reikia Taikos. 
Praėjo suvirs du metu, kaip 

pasibaigė karas Siif. Valstijų 
su Vokietija. Bet ligšiol tarp 
abiejų šalių nepadaryta taika, 
neatnaujinti draugingi santi-
kiai. 

Tai labai retas atsitikimas, 
kad po karo taip ilgai butų 
tęsiamas padarymas taikos. 

Šiandie visi su pasiilgimu 
laukia Kovo pirmųjų dienų, 
kuomet užims vietų naujas ša
lies prezidentas. Nes tasai 
žmogus jau ne kartę yra pa
reiškęs, kad jo vienas pirmu
tinių darbų bus padaryti tai
kų su Vokietija ir atnaujinti 
pirklyiba su ta šalimi. 

Taika būtinai reikalinga. 
Suv. Valstijose turime didelę 
bedarbę. Milijonai darbininkų 
neturi užsiėmimu. Už ta be
darbę mes kaltiname įvairius 
čia ypatingus apsireiškimus, 
kuriuos pakelia darbas sn ka
pitalu. / 

Bet už bedarbe reikia kai-
tinti ir užtęsimų taikos. Kuo
met bus atidarvti Vokietijos 
rubežiai, ir kuomet per Vokie-
čių žemę bus galima laisvai 
susisiekti su Rusija, be al*\jo-
nės, čia pagerės laikai. Nes 
tuomet užtels galvbės įvairiu 
prekių i tas šalis ir čia atsiras 
naujo darbo. 

Busimas mūsų prezidentas 
yra atostogose, Floridos vals
tijoj. 1'areina žinių, kad jis 
ir' tenai pareiškęs apie taika 
ta pat, ką yra pasakęs seniau 
būdamas namie, Oltio valsti
joj. 
Pirmomis Balandžio dienomis, 

sakoma, jis sušauksiąs kon
gresų nepapraston sesijom 
Susirinkus kongresui pirmiau
sia bus pagalvota apie taiką. 
Sakoma, bus patvirtinta tai
kos rezoliucija. Tuomet nu
dribs nuo visos šalies karo me
to retežiai, kurie velkami jau 
penkti metai. 

Tai-gi pirmiau bus paskelb
ta taika su Vokietija ir tik 
paskuį bus pagalvota, kas pa
daryti su garsiąja Versailieso 
sutartimi. 

Visi šaukia taikos. Ir jos 
tikrai reikia. 

KLAUSIMAI ir ATSAKYMAL 

LIETUVOS VĖLIAVA. 

Klausimas 2. Kokių turi 
reikšmę Lietuvos trispalvė vė
liava? Amerikos Suv. Valsti
jų vėliavos reikšmę visi žino: 
kiek valstijų, tiek žvaigždžių. 

D. Žutautas. 
Atsakymas. Valstybių ir 

tautų vėliavos pirmiausiai 
reiškia tų valstybę, kurį ją y-
ra pasiskyiiis. Prie tos reikš
mės dar gali būti ir kita smul
kesnė. I r žvaigždės Suvienytų 
Valstijų vėliavoje yra ne pir
moji, bet antroji reikšmė. Dau
gelis valstybių vėliavos neturi 
tos antrosios reikšmės. Jos 
reiškia vien savo salį h- dau
giau nieko. Bet Lietuvos vė
liava turi abidvi reikšmi. J i 
reiškia^pirmiausiai Lietuvių 
tautų. Paskui ta vėliava reiš-

Lietuvių Raštija XVII Amžije. 
' Apskrita amiio išvaizda. 

Septynioliktasis šimtmetis 
Lietuvai buvo vargų amžis. 
Lenkų raštija tuomet buvo la
bai stipri, pakilo augštai ir ži
bėjo tikrų didžiavyrių šviesa. 
Iškalbingiausias to amžio Len
kas Petras Skarga gyveno 
Vilniuje ir buvo Lietuvos uni
versiteto rektorium. Supranta
ma, kad jis žavėjo mųs jau
nuomenę savo nepaprastais 
gabumais ir tikrai augštomis 
dvasios ypatybėmis. Ta mus 
jaunuomenė buvo iš bajorų, o 
Lietuvos bajorija iš pat pra
džių mažai tegerbė savo kal
bų. Palinkusi labiau svetimus 
gerbti negu savo tautų bran
ginti Lietuvos bajorų jaunuo
menė pasidavė auksinio Lenkų 
raštijos laikotarpio pagun
doms, nesuprasdama reikalo, 
nei nenorėdama savo žemėje 
kurti lietuviškų mokslo ir iš
kalbos židinį. 

Kaip .šešioliktame, taip ir 
septynioliktame šimtmetije Lie 
t u vos raštija ėjo trimis įvai
raus tikėjimo taikais, arba., gre-
riaus sakant, buvo susispietusi 
į tris būrius: katalikiškų, re-
formatiškų ir liuterišką. Nors 
katalikų Lietuvoje buvo dau
giau negu aną abejų tikėjimu, 
tečiaus katalikiškoji raštija 
nebuvo dusyk didesnė už aną 
dviejų tikėjimų raštijas sky
rimu imamas. 

Skargos ir kitų Lenkų įtaka 
labiau }>asiekė katalikus, negu 
kitų tikėjimų amones. Katali
kai išliko skaitlingesni už sa
vo priešus tik dėlto, kad dau
giau negu pusę septynioliktojo 
šimtmečio stabdė savo priešų 
plitimą ne kuo kitu tik tiesio
giniu tikėjiminės apšvietos 
darbu kaimuose. Antroje šimt
mečio pusėje Lietuvių raštija 
galėjo augti tiktai Prusnose, 
hes visa Didžioji Lietuva de-
gė karo liepsnomis: Švedams 
užėmus mus kraštą ir didžpo
niams kariaujant tarp savęs. 

Tie karai reformatų arba 
kalvynų literatūrų nuslopino 
visai, o katalikų sumažino 
daugel. Tarp katalikų septy
nioliktame šimtmetije veikė 
Mykolas Daukša, didesnis už 
kitus, bet jo neminėsime, nes 
jį aprašėme, kalbėdami apie 
šešioliktojo šimtmečio rašti
ninkus. 

Prūsų Lietuvos Raštija. 

Prūsų Lietuviu raštija suly
ginamai yra gana gausi, bet 
joje veikia Vokiečiai ne l ietu* 
vi a i :Sengstoek,Segebad, Klein, 
Sehulz, llartknoch. Lietuvių 
tėra tik du: Vaišnora ir Sa-
punas. Sapunas nebeišleidžia 
savo rašto. Tų padaro už jį 
Vokietis Schulzas. 

Lozorius Sengstock'as, gi
męs Luebeek'o mieste 1562 ta
po Lietuvių liuterių klebonu 
Karaliaučiuje ir 1612 m. išlei
do 145 bažnytines giesmes 
vardu: "Uiesmas chrikszezio-
niselikas ir duobaunischkas 
per vissus maetus Baznyczioje 
Diewo giedamas' ' . Tų giesmių 
bloga buvo kalbą ir netikusi 
poezija. Jau tada sveti mtau-
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kia dar šituos dalykus/ Rau
donoji pala apačioje reiškia 
kovą su niųs laisvės priešais 
ir tėvynės meilę. Žalioji pala 
vidų riję reiškia viltį Įr Lietu
vos pievas, pavasario javus ir 
girias. Viršutinė geltonoji reiš
kia nunokusius javus bei auk
są, t. y. turtą ir gerovę. Tai
gi trispalvė Lietuvos vėliava 
mums sako: kovok už tėvynės 

' ir "Mes grįšim 

čiai mintydavo, kad Lietu
viams viskas tinka. Tų gies
mių apie 125 buvo versta iš 
kitų kalbų, o apie 20 paties 
Sengstook'o parašyta, bet nei 
savosios nebuvo geresnės už 
verstąsias. 

Sengstockas dar antrą 
kartą išleido Vilent'o Euchi-
ridijoną ir Jo Evangelijas 
su epistolomis (t. y. lekcijo
mis). Ši knyga ne Vilento ver
sta Lietuvių kalbon. 

Simanas Vaišnoras 1600 me
tais išleido Margarita Theolo-
gica, (t.y. Tikėjimo mokslo 
žemčiūgas). 

Laurynas Segebad 1625 m. 
atspausdino Dovydo Psalmes 
vokiškai ir lietuviškai. 

• 

Dangelis Klein Vokietys bu
vo Tilžės klebonas. 1653 me
tais jis parašė Lietuvių kal
bos gramatikų: "Gramatica 
Lithuanica •' Karaliaučiuje 
sį>austa pas Reusnerį. 1666 at
spausdino "Naujas Giesmių 
knygas". Tos buvo didesnės 
ir geresnės už Sengstocko iš
leistąsias, nes 121 senoviškas 
giesmes pataisė, o 106 išvertė 
patsai iš Daeh'o, Helmboldt ,o, 
Heermann'o ir Frank'o. Dak
taras J . Šliupas tvirtina, kad 
kai-kurie Kleino vertimai esą 
geresni už vokiškuosius origi
nalus. "Giesmės ' ' paskui tapo 
dar du katrų perspausdintos. 
Tais pačiais metais Klein'as 
paruošė dar ir kitą parapi
joms reikalingą knygą būtent 
"Naujos Mukių knygelės." 

Kristupas Sapunas parašė 
kitų. trumpytę Lietuvių kalibos 
gramatikų "Elementą Linguae 
Lithuanicae".Ją 1678nu išleido 
Teofilius Sehulz. 

Kristupas Hartknoch tuip-gi 
buvo Vokietys, gimęs 1644. J is 
1679 atspausdino du lotynišku 
raštu: Seleetae dissertationes 
historieae devariis rebus Pru-
sicis (t. y. Parinkti straipsniai 
apie įvairius Prūsų dalykus) 
ir Dissertatis de lingua vete-
ruiii Prussorum (Straipsnis a-
pie senųjų Prūsų kalbą). Tas 
pats rimtas mokslininkas vo
kiškai parašė: Alt und Neues 
Preussens oder Preussiscber 
Historien Zwey Theile 1684, 
(t. y. Prūsijos Senovė ir Nau
jovė arba Prūsų istorijos dvi 
dali). Nors Hartknoehas rašė 
vien tik apie Prusus, ne apie 
Lietuvius, bet ir Lietuvos is
torijai jo veikalai yra dideliai 
naudingi. J i s mirė jaunas 1687 
m. Lietuviškai jis nieko nepa-

v . 

rase. 
Tikrai sakant Prūsuose Lie

tuvių raštijų septynioliktame 
amžije pažymėjo trys Vokie
čiai ir du Lietuviai. Vienas 
tarp tų dviejų rašė ne lietuviš
kai tik lotvniškai, bet Lietu
vių kalbos gramatikų. Di
džiausias raštininkas D. Klein 
dirbo vien parapijinio gyveni
mo tikslams, pagerindamas 
bažnytinių giesmių kalbai bet 
nepa<Įaugindamas mųs raštijos 
turinio. 

(Daugiaus bus.) 

šalį Lietuvos 
t e n " yra dvi mišram chorui 
daini. ^ 

Visos šios dainos yra pilnos 
gražių minčių, prakilnios dva
sios ir puikai apvMktos muzi
kos rūbais. Jos turėtų rasties 
kiekvieno muzikos mylėtojo re
pertuare. Tuomi paremąįme 
gerb. kompozitorių p. A. Alek
sį 
mus. 

ir papuošime savo progra-

Vincas Greičius. 
Cleveiand, Ohio. 

NUĖJO Į KAPUS GERAS 
LIETUVIS. 

Perniai Lapšiuose, Seirijų 
parapijoj, mirė a. a. Karolis 
Tumasonis, tretininkas, geras 
Lietuvis patrijotas. Mirdamas 
ėjo apie 60 m. amžiaus. Buvo 
nedaug pamokytas. Iš jaunat
vės tarnavo Dievui ir arti
miems. Visų amžių išgyveno 
nevedęs. J is buvo aplankęs 
Rymų ir Šventąją Žemę. 

A. a. Karolis dirbo tėvo ukė-
ie bendrai su kitais namiškiais. 
Bet visuomet turėdavo laiko 
atlikti daug patarnavimų ir 
svet imiems 

Lietuvių spaudos varžymų 
metu pas nabašninką lietuviš
kos |&iygos ir laikraščiai buvo 
atvežami vežimais rs Paprūsės. 
Kluone šiauduose \ visuomet 
būdavo pilna maldaknygių, 
laikraščių ir kalendorių. Per 
nabašninko rankas lietuviški 
raštai platindavosi ne tik po 
visą Suvalkų Dzūkiją, bet ir 
Vilniaus gubernijoje. 

Kituomet jis* buvo daug nu-
kentęs nuo lenkberaių už lie
tuviškus giedojimus Seirijų 
bažnyčioje. 

Kadangi nabašninkas plačiai 
buvo žinomas ir visose aplinki
nėse parapijose, tad laidotuvė
se dalyvavo didelės žmonių 
minios. 

Tegu Dievas jam suteikia 
amžiną atilsį dangaus karali
joje! Brolis. 

, 

UTHUANIAN SALES 
CORPORATION 

Per Spalio m&iesį Lietuvoje išmokėjo du mili
jonų keturis šimtus penkiasdešimtis tūkstančių, 
devynis šimtus keturiolika auksinų atsiųstų per 
mus iš Amerikos. Lapkričio mėnesį iš Amerios 
pasiuntė per mus j Lietuvę tris milijonus septynis 
šimtus septynias dešimts aštuonis tūkstančius, de-
vyniasdešimts penkius šimtus. 

K0DEL? 

Dėlto, kad Lithuanian Sales Corporation (Lie
tuvių Prekybos Bendrovė): 

1. Teisingai patarnauja. Siunčia pagal dienos 
kursą imdama tik mažą dalį už savo darbą. 

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

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

r 
rskati-
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BjKes. 

DR. S. B1EŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS | 

IR CHIRURGAS | 
2201 West 22nd Street § 
Canal 6222 • 
3114 W. 42nd Street J 

Tel. McKinley 4988* 

Pnone Seeley 7439 

DR. I. M. FEINBERG 
Gydo specijaliai visokias vyro ir 

motoru lytimas ligas 
2401 Madlson Str., kampas Wes-

tern A ve., Chicago 
Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak. 

S? 

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

AR NE LAIKAS 
Ir Tamstai siųsti savo giminėms Lietuvoje pini

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

Rašyk šiandien ir reikalauk kad mes prisiųstu-
me savo kursą, tada sulygink su kitais. 

Visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu: 

Lithuanian) Sales Corp. 
414 West Broadway, 

Boston 27, Mass. 
Arba į mūsų. skyrius: 

CHICAGOJE, 3249 South Halsted' Street, 
WILKES-BARRE, 300 Savoj Theatre Bldg. 

mmmmmmmmmmmimmmm 
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NAUJOS DAINOS. 

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos šešios gražios naujos 
dainos. Keturios vienam balsui 
ir dvi mišram chorui. Žodžiai 
šių visų dainų, išimant viena, 
yra jauno mūsų poeto L. Ši
lelio, o mužiką jauno, gabaus 
ir daug Lietuvai žadančio kom 
pozitorio A. Aleksio! 

Dainos: *i Visuomet širdis 
surakinta", "Mei le uždegta 
krūtinė," "(jlraži ėia giružė" 

laisvę, neprastok vilties ir su- ir "Ak, myliu t a v e " yra pri-
silauksi didelių turtų bei lai- einamos su vidutinio apėinio 
mes. balsu solistams. O "Ginkįm 

DR. S. MIKELIS 
UETUVIB 

GYDYTOJAS IR OBTRURGAB 
OHmm tr Gyvenimo vieU 

8252 South Halsted Street 
Ant IIIIMIM Univeraal °*n*t Baak 

Valandos nuo 10 Iki 12 ryte; nuo 
S iki 4 po pietų; nuo 7 lkl • rak. 

Nedėliomis nuo 10 iki J. 
TlIlflSS 

m •— = 

Iš New Yorko be jokių mainymu tiesiai į 

BREMEN ir DANZIG 
S. S. SUSQUEHANNA Išplauks Vas. 19 ir Baland. 6 

S. S. ANTIG0NE Kovo 12 ir Balandžio 30 
A-tsišaukit pas H. Olaussenius & Co. General. Pasažieriniai Agentai 

100 N. La Šalie St.. Chicago, 111. Tel. Frauklin 4180 
Arba kreipkitės prie mųs lokalio agento. 
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Tel. Canal 
< 

DR. P. Z. ZALATORIS 
257 Vak. Canal 2118 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
Valandos: 10 iki 12 ryto; l ik! 

po piet. 6 iki 9 vakare. 

35 = • = 353 

iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitumjimtiiuini 
Ret>. 1189 IndepenOenoe Blvd. 

Telefonas Von Borcn 284 

DR. A. A. ROTH, 
Rus«s Gydytojas ri Chirurgas 
Speeijalistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
Ofisas 3364 So. Halsted £%., Chicago 

Telefonas* Diover 0693 
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BIZNIERIAI GARSINIflfES 
" D R A U G E . " 

Baltijos-AmerikosUnija 
12 B*oadway New York City 

™ — 
TIESI Kelionė Be Persėdimo IŠ NEW YORKO Per LIBA\ A Arba 
^ ^ ^ HAMBURGĄ — EITKŪNUS 

I L I E T U V A 
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų pacto laivai išplaukia: 

8. h. "L1TUANIA" Kovo 4 
S. S. "ESTONIV Kovo 1« 

S. h. "POLON1A" Kovo 30 
laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams^ 

Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba .pas 
K. KEMPF, General Wcstern Passenger Agent 

Visi 

120 Noith La SaUe St., Chicago, IUinols. 

Tret'M 

. 

Tautos 
metiniam 
30 d., 1 
visus sa 

F 

M 

i Pranešimas 
į Df. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

|Tel. Canal 6222 o? 

S Perkelia ofisą 1 People Teatrą 
• 1616 W. 47th Str. Tel. Boul. 16 
•

Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 ik,i 8. 
- vak. Nedėl*. 10 iki 12 ryte. 

Res. 2 t l 4 W. 43'd Street 
Nuo ryto iki piet. 

Tel. MeKiuley 263 

• 

i i 
DR. C K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W«st 22-na A So. l^eavitt StJS 

Chicago ^ 
JValandos: 9:30 A. M. to 12 N . 3 

1:00 P. M. to 8:00 P. M. S 

Ęfm 
į DR. CHARLES SEGAL j 
1 Perkėlė seavo ofisų po num g 

•4729 So. Ashland AvenaeJ 

DR. 6. M. 6LASER 

Speeijalistas M 
IOVU, MOTERŲ ir VYRU LIGUS 

ralandosnuo 10 iki 12 išryto; nu 
|2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:3+ 
rakare. Nedėliomis 10 kii 1 

Telefonas Drexcl 2680 

i o | 
I 0 | 

S 5 — ~ 

Praktikuoja St 
Ofisas 8149 So. Morgan St. 

Kertė S2-ro St., 

I 
1 
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čios, taip | 
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se nepam 
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padėtį. J 
Lietuvai 
L. P. boi 
nimui, ki 
daugiausi 
Pirko boi 
visos dr; 
kurios til 
kų paniai 

Kadan^ 
v v • • « 

scionių u 
tulikai, a] 
goms įsta 
steigiamo! 
ir čion, 

Kadan; 
natkiė AJ 
tuliku įst 
džios eur 
/ynę Lieti 

amerikietį 
aukoms, 
iškeltas 
dangi T. 
Lietuvai 
mybę, to< 
šioje para 
savo autk; 
kalanis vii 

Kadan; 
vra susitl 
bėti pan 
eios vidų) 
mes gerbi 

Kadanj 
katalikų 
klebono ii 
sitvėrusiol 
lės, yra bt 
pamičio 
ma, kaip 
bonas ir 
nizmo pal| 
sidavėlia 
gus turį: 
kūmo nil 
syti, t( 
Fondo ( 
susirinkiu 
Lietuvių 
ir veikam 
Bažnyčiom 
testuodani 
M. 
vietos 

i 

miero 
laisvamani 
dengusiai 
Jis nėra 
talikų nan 

Valdybi 

SPECIJ AUSTAS 
Motorisku. Vyriškų, taipgi chro

niškų Ugy. 
OFISO VALANDOS: Nuo 16 ryto 
lkl 1 po pietų, nuo 6 lkl g valan
da vakarą. 
Nedėliomis nuo • lkl 2 po put . 

Telefonas Yards ąsT 

! 

Sausio 
draugija 
nė j buvo 
kaiėlj uaŠl 



Trečiadienis, Vasaris 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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RAGINE, WIS. 

Protestas. 
Tautos Fondo 79 skyrius 

metiniame susirinkime, Sausio 
30 d., 1921 m., apsvarstęs 
visus savo reikalus, priėjo 
prie nepakenčiamų šmeižtų, 
knrie nuolat randasi " Sanda
roje* ' su liberalo M. Kaspa
raičio parašu. Tų šmeižtų pla
čiai neminėsime — juos turi
me savo rankose. 

Kadangi mes, Tautos Fondo 
nariai, esam nariais ir Šv. Ka
zimiero parapijos, todėl ger
biame ir parapiją ir kleboną, 
kuris niekur nėra prasižengęs 
neį viešame veikime, nei para
pijos reikaluose. Kun. A. Dau
gis, klebonaudamas dviejose 
parapijose, abejose kiek tik 
gal darbuojasi kaip Bažny
čios, taip ir tėvynės labui. Ka
da buvo L, L. P. bonų vajus, 
gerb. klebonas per kelis sek
madienius ir savo pamoksluo-
>e nepamh'šdavo priminti žmo
nėms apie vargingą Lietuvos 
padėtį. J is visus ragino eiti 
Lietuvai pagelbon perkant L. 
L. P. bonus, ir, ačiū tam ragi
nimui, katalikai parapijonys 
daugiausia tų bonų išpirko. 
Pirko bonų ir pati parapija ir 
visos draugijos bei kuopos, 
kurios tik stovi ant katalikiš
kų pamatų. 

Kadangi labdarybė via krik-
ščionių idealas, todėl mes, ka
talikai, aukojame ir labdarin
goms įstaigoms, kurios yra 
steigiamos kaip Lietuvoje, taip 
ir čion, Amerikoje. 

Kadangi Tautos Fondas vie
nut inė Amerikos Lietuvių ka
talikų įstaiga, Kiiri nuo pra
džios europinio karo šelpia tė
vynę Lietuvą ir, ačiū gausiom^ 
amerikiečių Lietuvių katalikų 
aukoms, Lietuvos vardas tapo 
iškeltas pasaulio akyse, ka
dangi T. F. ir takus praskynė 
Lietuvai į laisvę ir neprigul-
mybę, todėl įsteigę jojo skyrių 
šioje parapijoje mes, katalikai, 
savo aukas dedame tėvvnės rei 
kalams vien per Tautos Fondą. 

Kadangi Altorinė draugija 
yra susitverusį tikslu prigel-
l>ėti parapijai, puošti bažny
čios vidų, todėl tą draugijėlę 
mes gerbiam ir ją remiam. 

Kadangi Racino Lietuvių 
katalikų darbuotė, pradedant 
klebono ir baigiant nesenai su
sitvėrusios Altorinės draugijė
lės, yra besąžiniškai p. M. Kas
paraičio šmeižiama, purvina
ma, kaip pasakymas, kad kle
bonas ir parapija yra komu
nizmo palaikytojai, Lenkų par
sidavėliai ir t. p., kokių žmo
gus turįs nors kiek sąžiniš-
kumo niekados nedrįstų ra
šyti, todėl mes, Tautos 
Fondo 79 skyr. nariai, tame 
susirinkime, gindami Racino 
Lietuvių katalikų nuveiktus 
ir veikamus darbus Tautos ir 
Bažnyčios labui, griežtai pro
testuodami pareiškiame, kad 
M. Kasparaičiui neturi būti 
vietos Racino Liet. i v . Kazi
miero par. svetainėje, kaipo 
laisvamanių lyderiui, prisi
dengusiam tautystės skraistė. 
Jis nėra vertas peržengti ka
talikų namo slenkstį. 

Valdyba: 
P. Karalunas, pirm., 

J. Žutautas, ižd. 

Įterija trijų dovanų: $25 pini-
Igais, auksinio laikrodėlio ir 
klernato. Vakaro vedėjum bu
vo p. K. Tvarkunas. Trumpai 
paaiškinęs tikslą, perstatė se
sutes Bukšaites, kurios puikiai 
padainavo duetą. Kaip visuo
met, taip ir šiuo syk publika seniausia 
jas lydėjo gausiu delnų ploji
mų ir buvo iššauktos atkartoti. 

•Paskui Br. Jaugutė padekle-
mavo eiles "Ki lk Tėvynė", 
A. Perminiutė paskambino ant 
pijano, Agota Statkiutė padek-
lemavo eiles "Lietuvos Didvy-

DETROIT, MIGH. 

Sausio 30 d. Labdaringoji 
draugija pobažnytinėj svetai
nėj buvo surengus puikų va
karei] uaslaičių naudai su lio-

riams , : Po to p-nia A. Ban-
dzienė pasakė prakalbą išdės-
tydama našlaičių vargus. Ragi
no kiekvieną Detroito* Lietuvį, 
Lietuvaitę nepasilikti neprisi-
rašius prie Lab. Sąjungos drau 
gijos. Baigdama kalbą ragino 
Detroito moteris organizuotis 
ir rašyties Moterų Sąjungon, 
nurodydama, kad tik organi
zuotos moterys galės pagerinti 
savo būvį. Malonu matyti, kad 
tarp Detroito moterų atsiran
da tokių kalbėtojų, kaip ponia 
Bandzienė. 

Paskui p. F . Stankus padai
navo solo " E r a mano bran
g i , " kuris publikai labai pa
tiko. Reikia pažymėti, kad 
p. Stankus turi gan gerą balsą, 
tik reikia jį dar daugiau pa
lavinti. 

Toliaus Anelė Bukšaitė pas
kambino ant pijano, o J. Va
liukas padainavo solo. Kadan
gi Valiukas visuomet užžavi 
publiką, tai ir šį kartą jis vi
siems patiko. J . Kasevičiu^ 
paskambino ant pijano. 

Po to kalbėjo gerb. kun. F . 
Kemėšis, kuris išdėstė ir nu
rodė šaltinius, kur ir kaip ga
lima butų gauti pašeipos naš
laičiams. Ragino labiaus ru
pi uties jais. 

Toliaus A. Juodsnukiutė pa-
deklemavo eiles "Kelk i s" , o 
J. Baikauskaitė "Lietuvos 
vėliava". 

Ant galo Lietuvos Vyčių 79 
k p. choras, vedamas varg. A. 
Aleksio, padainavo porą dai
nelių ir Lietuvos himną. 

Turiu pažymėti, kad visą 
programą surengė p. A. Alek-
sis, kuriam reikia ištarti nuo
širdus ačiū. 

Po programos buvo lioterija 
$2f> teko Albertui Birštonui, 
Lietuviui. J o tikieto mini. bu
vo 717 (kolektorius S. Navi
kaitė). Laikrodėlis teko Juo
zapui Botaičiui. Jo tikieto 
num. buvo 142 (kolektorius A. 
Perminiutė). Klernatą ištrau
kė Jonas Bukantis. Jo tikieto 
num. buvo 878. (kolektorius A. 
Baikauskaitė). 

Tikietų pardavime daugiau
sia pasidarbavo Adelė Permi
niutė ir Adelė Baikauskaitė. 
Pirmoji pardavė 350 tikietų, 
antroji 284. Po viskam buvo 
žaidimai ir abelnas pasilinks
minimas. 

Našlaičių Mylėtojas. 

DU BOIS. PA. 

Mūsų jaunimas sauvalius. 

Kad sulaikyti ^jaunimą nuo 
ištvirkimo, reikia imties viso
kių rimtų priemonių. 

Mes aiškiai matome, kad 
jaunimas būtinai reikalauja 
suturėjimo, jo sulaikymo nuo 
visokių tvirkinimo bangų, 
nes jie pats neturi dar tiek jie-
gų, dar nepermato tų piktų 
kliūčių, kurios kas valandą jo 
vaidentuvėje apsireiškia, o y-

:^pač mūsų mieste, kur protes
tonų statomos »visos jiegos, 
kad tik įaugamąjį miesto jau
nimą patraukti savo įtekmėn. 

Čion yra susiorganizavę įvai
rus protestonų jaunimo klių-
bai, kurie traukte traukia be 
jokio skirtumo prie savęs visą 
katalikų jaunimą. 

Ne šių dienų Dubojaus Lie
tuvių ir kitų katalikų apsilei
dimas, bet tas jau, regis, daug 
metų atgal, kaip katalikai vis 
buvo ^apsileidę. 

Airių parapija čion yra 
Kadaisia prie jos 

priklausė visų tautų vietiniai 
katalikai, sykiu ir Lietuviai. 
A i r i a i i r š i a n d i e n e a u g š č i a u 

stovi, kaip kad pirmiau, nes 
ypatingai jaunimas jų dar ir 
dabar nesuorgaaiizuotas; mat 
jų pirmutiniu tikslu buvo tik 
kitų tautų katalikus patraukti 
prie jiftvo parapijos, o savai
siais nesirūpinta. Nors para
pijinę mokyklą turi, bet su 
priaugančiu jaunimu neturi 
pasisekimo, nes jis išleistas iš 
mokyklos nebuvo organizuo
jamas. 

Lenkų parapijos jaunimas 
dar ištvirkesnitf negu Airių. 
Tas daug prisideda prie ištvir-
kinimo ir Lietuvių jaunimo. 
Lenkų vaikinai sekioja paskui 
Lietuvaites, tos vėl arčiau pa
žįstamos užsiima pakrikštauti 
su jais, dažnai šokių vakaruo
se sueina, o kiti kaimynystoje 
gyvena. Tą patį atkartoja kai-
kurie vaikinai Lietuviai sutikę 
Lenkaites. 

Lietuvių vietinės parapijom 
jaunimas, nesuklysiu pasakęs, 
stipriau laikosi, negu Ai
rių arba Lenkų. Penki metai 
suėjo, kaip čia klebonauja 
gerb. kun. M. J . Urbonas. J i s 
iš pat pirmųjų dienų toj pa
rapijoj pradėjo orgaaiizuoti 
Lietuvių jaunimą ir kiek galė
damas kėlė jį tautiškame susi
pratime, vesdamas doros keliu. 

Bet toli gražu... Nėr IŠ ko 
dar džiaugties. Mūsų jauni
mas visapusiškai turėtų but 
kitokis, negu kad jis dabar y-
ra. 

Aš nekaltinu jaunimą, jei sa-. 
vo silpnybių nesuprasdamas 
būva nepaklusnus, apsileidęs, 
vėjavaikis, nemoka mandagaus 
apsiėjimo, tikėjime dažnai svy
ruojantis, abejojantis. Dažnai 
tik šiaip bei taip atlieka, ant 
kiek jis dar yra nepamiršęs, 
savo pareigas. 

Tankiai jaunimas norėtų 
būti prakilnus, geras; gražių 
ypatybių pasimokyti, bet jam 
nėra progos, nes neturi kas jį 
pavedėtų prie tų tobulumų. 

Jeigu mes visi jaunimui ro
dytume gražų pavyzdį ir jį 
linkstant į silpnas puses pri-
gelbėtume .susiturėti, tuomet 
musų jaunimas butų pavyzdin
gas ir prakilnus. 

Prie jaunimo arčiausia pri
eina jų gimdytojai ir pirmiau
siai jis nuo savo tėvų mokina
si gražaus, doro gyvenimo ir 
kitokių tobulybių. Jaunimas 
greit išmoksta visokių blogųjų 
pusių, jei mato savo tėvus blo
gai darant. 
* Apie tuos dalykus pakalbė

sime kitu kartu. 
Bet geistina butų, kad visi 

•Dubojaus Lietuvių tėvučiai 
daugiau prisidėtų prie savo 
vaikučių ir prie priaugamojo 
jaunimo, vaikinų ir merginų, 
ant kiek galint, juos tobulinti 
ir raginti prie gerų tikslų. 
Drausti priaugančius sunūs ir 
dukteris, kad jie visai ne
draugautų su protestonų jau
nimu, kad nelankytų jų susi
rinkimų, pramogų ir t. t. Ra
ginti tankiau lankyti savo baž
nyčią, tankiau eiti prie Šv. Sa
kramentų. Taip elgianties vai
kai bus paklusnus savo tėvu-
čiains, ištikimi šv. Bažnyčiai 
ir išaugs į mandagius, prakil
nius ^ I ^ n e s . f. 
- Tėvai* turėtų-žinoti visus 

savo vaikų žingsnius, kur jie 
vakarais eina, ką jie veikia, 
kaip jaunimas elgias susiejęs, 
ar nėra ten papiktinančių nedo 
rų kalbų, žaidimų ir t. t. 

O užvis svarbiausiai drausti 
nuo girtuokliavimo ir lošimo 
iš pinigų. Juk net koktu da
rosi, kaip pamatai girtą jau
ną vaikiną arba merginą. Iki 
sočiai girtuokliauja seni ir su
augę Lietuviai, tai stengkimės 
nors jaunimą blaivą auklėti. 

Jūsų Prieteiis. 

' « • * » • > 

IŠ ROSELAND 

Šiomis dienomis mums pra
nešta, kad Sausio 1 d. ryte pa
simirė Adomas Šeimis, palik
damas dideliam nuliūdime 
moterį, 5 sunūs ir 5 dukteris. 
A. a. Adomas Šeimis buvo ty
laus >budo žmogus, geras ka
talikas ir tėvynainis. Ameri
kon atvyko su pirmutiniu l i e 
tuvių buriu ir pabuvęs kiek 
grįžo Lietuvon, nes tame tarpe 
Amerikoje buvo blogi d ai kai. 
Už metų vėl atkeliavo Ame
rikon, kurioj ir išgyveno iki 
mirties. Priklausė prie Šv. An
tano ir Šv. Juozapo draugijų 
ir prie SLKKA. 2-tros kuopos 
nuo pat įsisteigimo. 

Pamaldas už jo dūšią Visų 
Šventų bažnyčioj laikė 
kun. P. Lapelis. Palaidotas 
ant Šv. Kazimiero kapinių. 

Vienas velionio sunūs, Ta
nias, yra žynius veikėjas ir 
skelbėjas Lietuvių vardo sve
timtaučių tarpe. J is išleidinė-
ja anglų kalboje laikraštį 
"The Litbuanian Booster". 

A. S. 

Tel. Randolph 2&98 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj 
ASSOCIATIOJT BLDG. 

10 So. L a Saite St. 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

Panedėl iais iki 8 vakare 
Nedėl iomis ofisas uždarytas 

f Dr, I. E. MAKARAS 
Mctuvvs Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10000 So. Miehigan A v e v 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 p$ 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare 
Residencija: 10586 Pcrry Ave. 

Tel. Pu l lman 342 

3=E 

M . Drov«r 7042 

Dr. C. Z. Vezeiis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak, 
Seredomis nuo 4 l ig 9 rakare 
4710 SO. ASHLAND AVEMUE 

mrU 47-tos Gatves 
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Ar Ne Laikas Pagalvoti: • 

i 
i 

Kodėl Milijonai auksinų (markių) tapo išmokėta Lie
tuvoje pasiųstų per mus? 

Todėl kad mes siunčiam pinigus greitai ir pigiai (pa
gal dienos kursą). 

Todėl kad mes pristatome pinigus per 30 dienų. 
Todėl kad mes išmokame grinais pinigais artimiau

siame pačto ir kvitos su parašais priėmėjų randasi mū
sų Biure. 
SIŲSKIT PINIGUS VELYKOMS SAVIŠKĖMS PEB 

i 
I 
1 
I 
! 
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PAIEŠKOJIMAS. 

Paieškų u Vinco Aleksas iš Ku-
nidiškių, bu v. Kalvarijos apskri
ties, pirm karo gyveucs Jungtinė
se Valstybėse, Kalifornijoje. Pra
šo atsiliepti jo tėvas Jonas Aleksa, 
Taikos teisėjas Kalvarijos' mieste, 
Marijampolės apskr. 

V A L E N T I N E B R E S M A K I N G 
C O I i L E G E S ^ 

• 2 0 5 S. Halsted. 2407 W. Madison,j 
1850 N . VVelLs St. 

187 Mokyklos Smigt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi-; 

mo, Des igning bizniui ir namams. ' 
Vietos duodamos dykai, Diplomai.; 
Mokslas lengvais atmokėjimais . 
Klesos dienomis ir vakarais . Fa-1 

reikalaukit knygelės . 
Tel. Seeley 1643 

SARA PATEK, pirmininkė. 

iSTelefonas Boulevard 9199 2 

* . DR. C. KASPUTIS 

n -

\ 
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• j DENTISTAS ĮjJ 
3331 South Halsted Str. 

^ V a l a n d o s : 9—12 A. M. JĮ 
1—5; 7—8 P. M. 

: ' • • • • •. •_ - , Ttr 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. . 

Valandos: 10 
Gyvenimas: 

Tel. Caual 2118 
ryto iki 8 vakare 

2811 \V. 63rd Str. 
Tel. Prospect 8466. 

~ — # 

WAR SAVINOS STAMPS 
i S S U E D 0 y THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

REIKALAUJA, 
Reikalingas tuojaus atsa

kantis vargoninkas. Alga $75. 
Apsišaukite pas 

Kun. E. V. Grikis, 
396 Church Street 
New Britain, Conn. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda, Saldumynu (Candies) 

ir v isuoku dalykų krautuvė. Lietuviu 
apgyventoj vietoj arti viešos ir baž
nytines mokyklos priežasties parda
v imo patirstė ant v ietos meldžiu at
sišaukti š iuo adresu: 

4614 So. Wood Gatvė Chicago, 

Iš priežastėš važiavimo Europon— 
parduosiu cigarų krautuve ir kningy-
na pigiai biznis gerai išdirbtas. Atsi
šaukite 

J. M AK ARK W1C Z 
1757 W. 47th Street, Cliciago, IU. 

. . nu. 

GERA PROGA. 
Pasinaudokite., 

Parsiduosiu savo visą. bizni, krautuvę 
ir spaustuvę, taippogi stubos daiktus. 
Geras biznis, geroj vietoj, apgyventoj 
Lietuvių, Lenku ir Anglu, su kuriais 
yra daromas biznis ir išdirbtas per 20 
metų. Priežastis m a n o pardavimo, pa
ti mirė ir aš turiu išvažiuoti j Lietu-
vava užimti ųkę. K a s nori, turėti ge 
rą biznj ir dar prie to išmokinsiu 
drukoriško darbo, koliai išvažiuosiu. 

K a s nori ir žino, kas tai yra biznis, 
ateikite arba atsišaukite sekančiu 
antrašu: ^ . . 

T. r . KRIŽABfALSKAS 
197 80 . Main S t Shenandoau, Pa . 

J. P. WAITCHEES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1053 
H o o m 518—159 N. Oalrk St. 

' l ^ ' T e l Randolpb 3507 
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Telefonas Armitage 9770 

MARYAN S. R0ZYCKI 
MCZYKOS D I R E K T O R I U S 

Mokytojas P lano , Teorijos ir 
Kompozici jos 

. 2021 N . Westcrn Ave . 
Chicago, IU. 

=y 

Tel. Yards 6686 Drover 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

l i e t u v i s Gydytojas, Chirurgas ir 

* ' 8208 8. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—8 ir 
6—8 vakar* Ned. 16—18 i i ryto. 

fc»" • • • • • • • - « • « J • • • • • • • • • • • • • *i 

Pullman S5« 
Dr. P. P. ZALLTS 

Lietuvis Dentistas 

Phone 

DR. A. P. GURSKIS 
Ciceho 5963 

LIETUVIS DENTISTAS 
4847 W. 14th Str. Cor. 49th Ave. 

1 Cicero, III. 
Vai. 9 Išryto iki 9 vak. Iš imant 
Nedėl ias ir Seredas 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angl i škos Ir Uatnvtfkos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės , s te 
nografijos, typswrit ing, plrklybos tei
sių, S U T . V a l s t istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polit ikinės ekono
mijos, pil ietystės, dailiarašystes. 

Mokinimo valandos: nno 9 ryto iki 
4 valandos po p ie tų: vakarais nno 6 
iki 16 vai. 
3106 80. Halsted St., Chicago. 

f V. W. RUTKAUSKAS 
J ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty!: 

I 29 South La Salle Street 

S Kambarls S M 
Telefonas: Central «89e 

m m ^ ^ ^ • • • • • • » « » » » » » • « 

jj Vakarais, 812 W. 33rd 
Telefonas: Yards 44*1 

t 

i 

FABI0NAS ir MICKIEWICZ Vedėjai 

) W. 35th St., (kamp. Halsted) 
Chicago, Illinois. _ . 
ATMINKIT 

Jog mes parduodame Draftus (čekius) ant JUetuvos ir Vo
kietijos Banku pagal dienos kurso, o ant sumos virš $1,000.00 
dolieriu dar pigiau, už kurios išmoka grynais pinigais. 

Parupinam pašportus į Lietuva, Latvia ir RussiaC. 
Parduodame laivakortės iš New Yorko arba Kanados Vienu 

Laivu į Bremena, Hamburgą, Liepojų ir Eitkūnus.' 
Jauskitės pas mus draugiškai. Patarymai dykai. 

Valandos: Kasdiena nuo 9 ryto iki 6 po pietų 
Vakarais: Utar Ketv. ir Subatomis iki 9 valandai. 
Nedėliomis: Nud 9 ryta iki 3 po pietų. 

5C 

AMERIKONIŠKA LINIJA 
Ticsoginįs Patarnavimą 

NEW YORK-HAMBURG 
Geriausias kel ias Lietuviams ir Rusams . 

Didžiausi Modemiški Laivai 
MANCHURIA MOSGOLIA MINNEKAHDA (Naujas) 
Kovo 3-čią Kovo 17-tą (3-čią Klasą Tiktai) 

Kovo 31-mą 
Trečia Kl iasa i š*New Yorko į E i tkūnus $130.00 
Trečia Kl iasa iš N c w Yorko i Liepojų 1132.00 

Trečios kl iasos pasažieriai valgo didžiam dining kambaryj , kur 
tarnai j i ems patarnauja Uždaryti kambariai reservuojami mor 
terims ir vaikams. Atsišaukite i Kompanijos Ofisą, 14 No . Dear-
born Str. Ciiioago, arba į Lokali Agentą. 

• 
• 
• 

• • 
! 

MUZIKA 
•iitiiiiiiiiiiiiiiniiiiniitiiiiiiiiii 

B E E T H O V E N O K O J V S E K V A T O R I J O J E muzikos moks lo metas . 
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m. 

• Mokinama įvairių muzikos šakų. Užsirašyti gal ima bile kada. 
3259 South Halsted Street Chicago, BĮ. 

Telefonas Boulevard 9244 

• 

S 
• 
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Švedijos Amerik. Linija 
24 Stato Street, New York City 

i • 

Greitas patarnavimas kel iaujant iems iš Tiew Yorko per Gotenburgų 
(Švedijoje iki D A N Z I G U 

S. S. STOCKHOLM išeina 10 d. Kovo m. 
6. S. DROTTNIKGHOLM išeina 24 d. Kovo m. 

Antra klesą iki DANZ1GUI $215.000. Trečia klesa iki D A N Z I G U 
$135.00 ir $5.00 karės tax'ų. Kelionei i m a dvyl ika dienų. Trečios 
klesos pasažieriai važiuoja kambariuose po 2—i- g žmonės . 

Norint t ikietus ar informacijas apie pašportus susižinokite su 
vietiniais agentais, i 

—— 

PIKTINKITE "DRAUGĄ." 

' ' = = 

EXTRA! Palikta musų sankrovoj. EXTRA! 
£tai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rū

šies GVARANTUOTA VICTROLA vertės iki $250.00 
tik už $35.00, priedu veltui 12 rekordų, 300 adatų Ir 
DEIMANTO ADATA. š ios NAUJOS PUIKIOS 
VICTROLOS palikta musy SANKROVOJE didžiu
lių muzikal ių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MASINA turi DEŠIMTS METU DIRBTUVĖS 
GVARANCUOS. K a m tai pirkti iš antrų rankų 
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIA. NAUJA GVA
RANTUOTA VICTROLA vertės iki $250.00, tik u i 
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų 
SANKROVOS. 

Pilnai užtikriname lamlsta , kad nėra kitos krau
tuvės nei eankrovos lygios musų sankrovai palygi
nant nupiginimu. 

Mes žinome, kad aps imokės tamistai atvažiuo
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi m e s turime ke le 
tą augštos rųšies TIKROS ODOS IR VELOURO 
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
m a pasiūlymą. Mums reikia vietos. 

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir 
priemiesčiuose. Taipgi išs iunčiame C. O. D. L I B E R 
TY BONDSAI PRIIMAMI. 

Atdara k a s dieną ik i 9 vai. vak. Nedeldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p. 

NATIONAL ST0RAGE C0. 
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris 

2023 So. Ashland Ave., K a m p a s 21 -os Getvės . , 

Sankrovos 
Kaina tik 

= / 
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t AREŠTUOJAMI AUTOMO 
BIUSTAI. 

Su vakar polioija Chieagoje 
ejnė gaudyti automobilistus, 
kurie prie savo mašinų netu
ri įsigiję 1921 metu valstijos 
licencijų. 

Vakar kelios dešimtys au
tomobilistu vidumiesty buvo-
policijos sustabdyta, paimta 
ju pavardes ir po $10.00 nuo 
kiekvieno depozito, kad ant 
rytojaus atvyks teisman. 

NĖRA KAM CENZŪRUOTI 
KRUTANČIŲ PAVEIKSLŲ. 

JAUNAS ŽMOGŽUDIS PAT 
RAUKIAMAS TEISMAN. 

Bernaičif pasitaisymo St. 
Charles mokvkloj. netoli EI-
gin, am), dieną 16 metu Frank 
Gossetti primuse miegančią Įs
taigos viršininko asistento TJO-
velett moterį, apvogė kamba
rius ir pabėgo. Buvo suimtas 
Elgine. Tuo tarpu primuštoji 
moteriškė mirė. 

Gossetti buvo laikomas pa 
sitikėtinu vaiku. Suimtas pri
sipažino. Atiduotas krinumr-
lin teisman. 

Cbicagojc krutančiu pavei
kslu filmu cenzoriumi skai-
tos i policijos viršiniukas. Bet 
jis neturi laiko peržiūrinėti 
filmų. Vi ji tą darbą atlieka 
kiti, jo ^vald in ia i . 
Visuomenė nepasitenkina to

ki uo padėjimu. 

PROF. VOLDEMARAS APIE 
LIETUVOS DELEGACIJĄ 

VARŠAVOJE. 

UŽ 6 MĖNESIŲ ATPIG 
SIANTI DUONA. 

Duonos gaminimo kompani
jas praneša, kad duona "gal" 
Cbicagojc atpigsianti nž se
sių mėnesiu. 

Kompanijos teisinasi, kad 
jos prisipirkusios daug miltu 
dar tais laikais, kuomet jie 
buvę brangus. Tad kol tu mil-
tu neišbaigsią, negalėsią pn-
piginti duonos. 

PAMINĖJIMAS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTUVIŲ. 

N 

m 

(Iš West Side). 
Vasario 1(> d. sueis treji me

tai, kaip Lietuva pasiskelbė 
nepriklausoma valstybė. Vi
sos \Vcst Šulės draugijos tu 
sukaktuvių paminėjimui ren
gia vakarą su muzikale prog-
raina \r su atatinkamomis su
kaktuvėms kalbomis. Bus pa
gerbtas tuoini tas istorinis i 
vykis. Bus pagerbti mūsų di-
dvyriaf, žuvusieji už Tėvynės 
laisvę. Taippat tuo vakaru 
bus sustiprinta mūsų dvasia 
ir meilė link Tėvynės. Nes 
reikia, kad mes dar su dides
ne energija dirbtume su tiks 
lu išgauti Lietuvai iš sveti
mų valstybių pilną nepriklau-

' somybės pripažinimą. Nes, 
kiek žinoma, dar ne visai 
skaisti saulutė apšviečia mū
sų gimtinę šalį. 

Šiuomi atsiliepiama Į visus 
AVest Sidės Lietuvius, kad jie 

\ rengiaman vakaran susirink
tų kuoskaitlingiausiar- ir iš
pildytų savo privalumus. Vi 
si Lietuviai turi eiti vakaran 
pasiklausyti ne tik programos, 
kalbų, bet ir pagerbti mūsų 
brolips, paguldžiusios savo 
galvas už Lietuvos laisvę.. 

Tą patį vakarą bus paskel
bta pilna atskaita iš nuveiktų 
darbų Lietuvos Laisvės Pas
kolos stoties. Kiekvienam bus 
žingeidu patirti, kiek, pinigų 
westsidiečiai paskolino Lietu
vai. 
t Vakaras^ įvyks trečiadienio 
(seredos) vakare (Vakario l(i) 

(Pabaiga nuo 1-ojo pusi.) 

ei jos pažadus Lenkams Lietu-
Seimns" ir ' 'bendra sostinė", 
kurios mes radome delegaci
jos pasiūlyme? Bendra sosti
nė? Kam, su kuo? Lenkijai su 
Liet u v/i ? Ne. Tai - kame? 
Atsakymą randame antrame 
mūsų delegacijos pasiūlyme iš 
Gruodžio 31 d. — apie "sn-
tvarkvma Lietuvos kanto-
nais" . "Vidurinė Lietuva", 
kaip ją Zeligo\vskis pakrikšti
jo gauname autonomiją, kuri 
ištikruju yra federacija, o ne 
autonomija. Vadinasi, Vakarų 
ir Vidaus (o kur gi tada "Rvtn 
Lietuvą?) Lietuvos renka ben 
ilraji Scima ir turi bandrajn 
sostine. 

I r tas nepatenkino Lenku. 

Tštikro reikalingas buvo vi
sas mūsų valdžios genijus, kad 
priėjus prie panašaus absur
do. Valstybės sostinė gauna 
autonomiją! Želigovskis gali 
džiaugtis. Jo darbas neša sa-
vo vaisius. Mnsų valdžia pra
deda tikėti jo jmskelbtu radi
niu, kad yra trvs Lietuvos: 
Vakarų (kauniškė), * Vidaus 
(vilniškė) ir Pytų (bene Mim-
sko?) Jam dabar nesunku bu^ 
išromyti mūsų valdžiai, kad n<» 
sostinė gauna autonomiją, o 
pakraščiai. Beabejo jis pasių-
lys autonomiją Vakarų Lietu-
vai su Šiauliais sostine, nes 
Kaunas su Panevėžiu, anot 
Ze1igowskio, su Vai savos val
džia turi įeiti i vidaus, len-
kiška ja Lietuvą. 

Ar patenkino bent Lenkus 
šie mnsų delegacijos pasjųly-
mai ? Pagyrimų jai Lenkai ne
sigailėjo, l>et rado, kad jos 
siųlomieji ryšiai su Lenkija 
perdaug silpni. 

Tokioje šviesoje atrodo Var
sa vos derybos, kiek jos iki 
šiol mums" žinomos. Visuome
nė negalį likti nežinojime, ko
kią jai ateitį jos vadai ruo
šia. Laukiame smulkesnės šių 
derybų apyskaitos, kad galuti
nai jas įvertinus. 

tuvos piliečiais pamylėtume ją 
su siela ir širdimi ir garbintu- fc 

me tą trispalvį ženklą, kuris 
mus suveda j vieną bendrą, 
platų reikšmingą gyvenimui o-
balsį Laisvė!!! J vieną bendra 
sentimentą, kuris yra mums 
patieans ir buvo mnsų bočiams 
tuo sleptingu gyvybės slėpiniu 
Tautvstė. 

Malonu yra pranešti,*kad to
kia turtinga programa pa vyko 
suruošti! Gavome gabiausius 
asmenis, 'kurie mokės tą vaka
rą mintį analizuot ir nupiešt 
iš visų perspektyvos pusių. 
Profesorius kun. P. Bučvs kai-
bes temoje: Tarptautinė Lie
tuvos padėtis, ponįa A. Nausė
dienė, "M. D . " red., temoje 
Moteris ir Taifta, p. V. Stul
pinas, Litlu Sales Corp. Chi-
cago Apskričio vedėjas temo
je Kknnoininė vergija, kun. 
N. Pakalnis temoje Tdealus 
jaunimas. Taip kad tos ke-

te DIEVO AP VEIŽfiOS 
PARA*. 

Sausio 14 d. Dievo Apveiz-
dos parapijos svetainėje Šv. 
Jono Evangelisto draugija su
rengė vakarą, kuriame geros 
valios Lietuviai suaukojo 5 
dol. Liet. Rftud; Kryžini. 
Draugijoj nutarimu, pinigai 
pasiųsti Lietuvon per L. Misi
ją. Š. Grisius, 

VISI Į 1 6 VASARIO 
VAKARĄ, 

Kas šešioliktos dienos Vasa
rio nepagerbs ir nesijaus joje 
išdidinu, kad Lietuviu esąs, 
tas dvasioje tėvynei bus mi
ręs. Berods tokių klausimų 
nei nereikia bereikalingai ties
ti ir išvedžiojimų daryti. Vi
si nusimanome, kokia prieder
mė yra kiekvienam iš mūsų 
toj dienoje pasirodyti... Užtai 
ir pasitikime, kad šešioliktą 
dieną Vasario bus pilnutėlė 
ffrisirinkus Dievo Apveizdos 

M. Meldažio svetainėje. Prn- s v e t a i n ė paminėti tą didžią ir 
garbingą tautos šventa, už 
kurią ir vargo ir ašarų, turto 
ir gyvasties buvo gausiai su
aukota iki vergijos pančiai 
sutrūnijo ir nutruko nuo Lie
tuvos kūno sąnarių, atsimi
nę, kaid šimtmečius išvergavę, 
o šiandien laisvais tapę Lie-

džia 7 :00 vakare. B. L. 

SUSPENDUOTA TJRYS PO 
JJCMONAI. 

Cbicagof* policijos viršinin
kas vakar suspendavo tris po-
licmonus daugiau. 

tnrfos temos nutapys visą da
bartinį ir busiantį Lietuvos gy
venimo vaizdą, iš kurio gale-
sime daug, daug išmokti. 

Tarpais kalbų bus puošiama 
gražiausiais muzikos tvari
niais, -kaip tai solais, smuiko, 
piano ir baJso. Jas išpildys pa
garsėję, mylimi mūsų dailinin
kai ponai Saboniai, panelės 
Petkiutė, Volteraitė ir Butne-
raitė, p. Balsys, mokyklos 
vaiku choras ir t. t. 

Patartina nėveluot, ateiti 
laiku, kad viską pamačius ii 
išgirdus. Tr kad gauti tinka
mą vietą atsisėsti. Nes labai 
galima, kad gali priseit ir pas
tovėti. Kvieslys. 

PRANEŠIMAS AŠTONIO 
LIKTIEČIAMS. 

Katalikų Federacijos 15-to sky
riaus susirinkimas įvyks šiandie, 
Vasario 15 d., 8 vai. vak., Dievo 
Apveizdos p#rap. mokyklos kam
baryj. Teiksis pribūti kodangkm-
sia atstovų nuo visų draugijų, nes 
turime daug aptarti svarbių rei
kalų, ypatingai apie rengiamąjį 16 
Vasario paminėjimą. Valdyba. 

IŠ NORTH SIDES. 

BRIDGEPORTIEČIŲ DOMEI 

Šiuomi primename visiems 
Bridgeporte gyvenantiems*Jjie 
i u v. ir prašome atsiminti, kad 
trečiadieny, Vasario 16 d., su
eina trys metai, kaip mūsų tė
vynė, Lietuva, pasiskelbė lais
va ir nepriklausoma valstybė. 
Ta diena bus minima visose 
Amerikos Lietuvių kolonijose. 
Tat bridgeportiečiai ypač pra
šomi tą dieną papuošti savo 
namus Lietuvos, podraug ir 
Amerikos, vėliavomis. 
^ ' r i e progos primename, jog 
ą dieną Bridgeporte, Šv. Jur

gio par. svet. bus didelės pra
kalbos su puikia programa. J-
žanga veltui. 

Am. L. R. K. Fed. 15 skr. 

^ Moterų Sąjungas 4 kuopa.turės 
vakarinius kursus šį vakarą, Va
sario 15, 1G21 m., 7:30 vai. vaka
re, šv. Mykolo par. svet. 

Narės, malonėkite visos susi
rinkti, nes bus kas ypatingo. 

Ona #. Paliidiutė, 
Mot. Są-gos 4-tos kp. rast. 

Dr. M. Stupnicki 
I 3107 So. Morgan Street 1 

CHIOAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iŠ ryto: 
6 po pietų iki '8 vak. Nedalio
mis nuo B iki 8 vai. vakare. 

— ' ' I M ^ M ' V ^ 1 

IŠ NORTH SIDES. 

Visose Amerikos Lietuvių 
kolonijose rengiamasi pami
nėti Vasario 16 dieną, kaipo 
dienų, kurioje Lietuva pasi
skelbė laisva, nepriklausoma 
valstija. Taip lygiai ir north-
sidiečiai nenori užpakalyje pa
silikti. J ie rengia tą dieną pra
kalbas su įvairiais pąmargini-
mais. Todėl visi Lietuviai, ku
riems rupi tėvynės reikalai, 
atsilankykite trečiadienyje (se-
sedoje) T 6* d. Vasario, vakare 
7:30 į Šv. Mykolo parap. sve
tainę. Kalbės gerb. kun. Vai
tukaitis iš Cicero ir kįti. 

Rengėja Komisija. 
* 

U BRIDGEPORTO. 

Tautos Fondo 32 sk. susi
rinkimas įvyko Sausio 23 d. 
Aptarus bėgančius reikalus, 
sekė mokėjimas duoklių, ku
rių įplaukė $13.75. Taip-gi 
rast. pranešė priėmęs is S. L. 
R. K. A. 15-tos kp. $25.00, L. 
D. S. 29 kp. $25.00 ir L. Vyeių 
16 kp. $36.00. Taip-gi T. F. 32 
sk. yra priėmęs ir Moterų Są
jungos 1 kp. $41.00. Linksma, 
kad mūsų draugijos aukoja 
Lietuvai per vietinį T. Fondo 
sk. 

Vincukas. 

Jūsų Akįs 
Ar jos raudo

nos, vandenėtos 
ar užsidėgrę? Ar 
kenčiate nuo vai
kio, u'iaufru, nusil 
pnintų akių vo
kų. Žvairumo, ar 
kitų ^kokių akies 
ligų ? Jus nega
lite atidėti gydy

mą nes laikas yra brangus. Ne
toli visos aklų ligos galima iš
gydyti, Jeigu pradėta laiku. Juo 
ilgiau jus atidedate prideramą 
priežiūrą, tuo liga darosi arSes-
nė ir tuo labiau Jus esate pavo
jui liekant neregiu. 

Pasiteiraukite pas 
manę uždyką 

nuleiskit man iSegzarninuo-
ti jūsų akis be užmokesčio. Jei
gu as gailu jums apgelbėti, aš 
taip ir sakysiu, jeigu negalėsiu 
aš lygiai atvirai ir tai pasaky
siu. Aš daleisiu jum pasinaudo
ti mano 23-jų metų patyrimu 
kaipo akių specialiątu ir mano 
gabumu išgydyme tūkstančių at 
sitikimų, kuriuose kiti buvo at
sisakę gydyti. Jus neprivalote 
daleisti dalytėti jūsų akis kitam 
kaip tik okulistui augščiausio 
laipsnio, o tai aš jums galiu su r 
teikti. Nedaleiskite trukumui 
pinigų jums kenkti. Mano kai
nos yra prieinamos ir mes galė
sime susitaikyti ant išmokėjimų 

Nelaukite—atsišau
kite šiandieną 

Tą dalyką neatidėliokite. Juo 
greičiau pradėsite gydymą, tuo 
greičiau pasveiksite. Jūsų akjs 
pačios nepasveiks, bet jos daro
si vis*- blogesnės. Tam tikras gy
dymas, ir tam tikri akiniai išgy 
dys jūsų akis jeigu tiktai pada
rysite! laiką. Ateikite šiandien 
pasimatyti su manim. ISegza-
ininiiosiu dykai. 

Or.F.O.Garter 
Specialistas Akių, Nosies 

ir Gerklės Ligę. 
120 S. State St., 2 augštas 

v Chicagd, m. 
Vai.: 9 iki 6; Nedėl. 10 ik 12 

Vienos duris J šiaure nuo 
Fair Krautuvės 

S. D. LACHAWICZ 
LIKTU VYS GRABORIUS 

uju UUdotuvdM koplsiaturi*. Itai 
meldšlu aUrt šaukti, e n u o darbu 

ulsaaėdlntl . . 
u w. iscd Pt ' nucago, ni. 
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Pinigų Siuntėjams L ie tuvon žinotina 
Pirmas Chicagos yalstij iuis Bankas užmezgė ryčius su dtdžioju JJetuvos Pre

kybos ir jft-amonės Banku Kaune. Kablegrama iš Kauno Čionai talpiname. 

VARTOKITE Šf TIESIOGINI SIUNTIMĄ! 
Siųskite Jūsų pinigus Lietuvon dabar per šia seniausia ir Didžiausia Valstiiino 

Banką šioje apygardoje. Pinigai Lietuvoje yra išmokami paskutinėse pastose. 

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
• 1112 West 35th Street 

A STATE BANK 

•N 

• 

Atdara Seredos ir Subatos Vakarais. 

V 

INDOMIAUSIOS PRAKALBOS 
4 Lietuvos Neprigulmybes Trijų Metų 

Sukaktuvių Paminėjimui. 
' 

Rengia A. L. R. K. Federacijos 19-tos Skyrius Brighton Park 

Seredos Vakare, Vasario-Feb. 16 d., 1921 
iNek. P. M. P. Bažnytinėj Svetainėj " Prie 44-tos gat. ir So. Fairfield Ave. 

Pradžia 7 vai. vakare 

Kalbės žymiaTTSi kalbėtojai, kurie paaiškins visa Lietuvos garbinga praeiti ir da
bartini padėjimą. Tai-gi visi Lietuviai kas tik mylite savo tėvyne Lietuva, kviečiami 
atsilankyti ir dalyvauti tose didžiai svarbiose prakalbose^ 

Prakalbų Reng. Komisija. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii I I I I IU I I I I I I iiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiaiiiiiifiiiiiaiHiiiiiini, 

s Didelis Koncertas su Prakalbomis! 
Paminėjimui Lietuvos Respublikos Neprigulmybes 

Trijų Metų Sukaktuvių 
RENGIA 18 GATVES KOLONIJA 

Vasario 16 d., 1921 m. Palace Teatre 
Durys atsidarys 6:30 vai. vakare. Programas prasidės 7:06 vai. vakare. 

E Dalyvaus tclentingi Amerikos Lietuviai dainininkai: M. Rakauskaitė, Pranas Jakutis, A. K. Kveda
ras ir A. Freitikaitė ir goriausi Amerikoje kalbėtojai ir t. t. 

Ruoškitės visi Lietuviai į ta Iškilminga jrakarą. paminėjimui trimetinių sukaktuvių laisvos Lietuvos, 
Tikietus galima gauti sekamose vietuose. Paul P. Pilkis krautuvė, 182?. So. Halsted S t , N. C. 

Krukonio bučerne. 1810 So. Peoria St , Povilo Tubučio ir Gedvilo krautuvė, 1818 So. Halsted St., ir = 
A. Dargio raštinėj 726 W. 18 St^ Naujienų Raštyny. 1789 8o. Halsted Street. 

Publikai renkanties bus rodomi krutomi paveikslai. To vakaro visas pelnas eis Lietuvos gynimui. 
Pinigai bus pasiųsti Lietuvos Mesijai J 24 vai. Kviečia nuoširdžiai visus Lietuvius atsilankyti ant šio 
vakaro. v Bendras 18 gatvėjs Kolonijos Komitetas. 

^niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiftiittiiiiiiiiiiifiiiiitiiiiiuin 

Furopean American Rureau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
touve A. Patratis ir S. L. Fabionas 

Siuntimas pinigą, laivakor
tės, pašportai ir tt. 

NOTARlitfiAS 
Real Estate, Paskolos, Insurinai 

Ir tt. 
80flr W. S5th S t , Kamp. Halsted S t 

Tol.: Boulevard 811 
Vai.: 9 iki 6 kasdiena 

Vak.: Utar. Ke t ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki S po pietų. 

T 

PLATINKITE "DRAUGĄ. ) * 

uiiiiiiiiHiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiitimtiiiiiiiiiiiiiiiruiiuiiiiiiiiiimiiiinimiĮi 
S Phone Boulvard 481 

j Ashland Jewelry Music Store Į 
Specijales Golumbia E 2 Grafanola | 

su 12 rekordų $126.50. Specijale^ C 2 1 
Grafonola su 12 rekordų $56^0. | 
Cash ar ant išmokesčio. Naujausi lielu-

= H i* viski rekordai. 
= I = 

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

4537 So. Ashland Avenne 
§ Chicago, IŪ. _ 
^ifiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiufiittiiiiiiiiiiitfftfiMiiiitiiiiiiiitiiiiitfiiiiiiiiiiimnsiiiiiii^ 
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