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METAI-VOL. VI. No.

Mažosios Tautos Raginamos 
Vienyties prieš Bolševikus

BOLŠEVIKAI PLENUOJA 
PUOLIMUS.

To labai bijosi ir Ungarija.

Berlynas, Sausio K). - l'n- 
gnrija iv Tx*.nkija, taippnt lk- 
rainija, Rumunija iv Pnbalti- 
jos valstybės apimtos baimės 
dėl bolševi kui ruoši mosi atnau 
jinti prieš jas visas karą su 
aleinanėiu pavasariu.

Ypač Ungarija labai bijosi 
lo naujo bolševikų puolimo. 
Uhgarija supranta, kad bolše
vikai visais laikais dega irdegs 
kerštu prie l’ngarijos už sug
riovimą ten komunistą val
džios, kuriai vadovavo žino
mas Belu Kun.

Anot gaunamu žinią, buvęs 
l’ngarijos taikos delegacijos 
Paryžiuje pirmininkas, grafas 
Apponvi, paduodu sumanymą 1 
kuoveikiaus sudaryti sąjpngą 
l’ngarijos, Lenkijos, Rumuni
jos ir Pabaltijos valstybių. 

‘Bolševiką pavojus šiandie4 8 ’

IŠ LIETUVIŲ SU LENKAIS SANTIMŲ
PAPILDOMOJI SUTARTIES Tas pat angliškai:

PROJEKTO DALIS KAL
BOS VARTOJIMO.

Lenkai nesutinka.

Gruodžio 31 dieną buvo pa
duota spaudini sutarties pro
jektas, kursai Lietuvių vai 
džios delegacijos Gruodžio 211 
d. buvo Varšuvoje pasiūlyta* 
Lenkų valdžiai.

Sausio X dieną nuo B. Balu 
ėio iš Kauno prisiąsta kable- 
grania, kurioje paduodama 
dar vienas tos sutarties punk
tas <I<*1 kalbos vartojimo •Ry
tinėje Lietuvos daly kaip vie 
tos savivaldybių įstaigose, 
taip-ir valdžios įstaigose, ka
me gyventoją kalba yra mai
šyta.

“Vietos savivaldybės įs
taigose, o taippat ir visose 
valdžios 'įstaigose tose vie
tose, kame yra nevienoda 
gyventoją kalba, daugumas 
gyventoją kalba tur lygias 
teises su valstybės' kalba. 
Lenkai atsineša negatyviai 
kaip prie šio punkto, taip 
ir prie visos sutarties. Pil
nutėlis nuorašas bus prisių
stas artimiausiu kniyjeru.”

(Pasirašo) Balutis.

RUSINU! TURI KUOPLAŠIAUSIĄ AUTONOMIJĄ
RUSINIJA TURI PLAČIĄ 

AUTONOMIJĄ.

Ji yra Čeko Slovakijos glo 
boję.

Praga, f'eko-Slovakija, Sau
sio 10. — Kraštutiniausiame 
rytiniame f’ekp-Slovakijos ga
le yra provincija, vadinama 
Podkarpatskaja Rus arba Ru- 
ainijn.

Rusinija skaito 070.000 gy
ventojų. Ją iš visų pusių ru- 
bežiuojn Lenkija. Galicija, Ru

labinus kaip kitados grūmoja 
visai Europai,” sako grafas 
Apponvi. “Mano nuomoms 
bolševiką ordas gali sulaikyti 
tik visos pasieniu valstybės, 
susijungusios krūvon. Atėjus 
pavasariui — pavojus noišven 
gtinas.
“Kol Ingarija saugoja Kar

patų kabią perėjimus, Buvoja 
gali Imt rami. Bet vienos l’n
garijos sargyba ne tiek stipri, 
kad ji visuomet galėtu sulai
kyti bolševiku potvmj. f’eko- 
fclovakai ir gi anažai ką gali 
gelbėti.

“Kuomet liolševikai ]iersi- 
ristą per Karpatus, tuomet vi
durinė Europa atsidurtu jų 
malonėm Austrija, kurios so- 
eijalistai palinkę radikaliz- 
mati, nenorėtą bolševikams 
priešiuties.”

Pagaliau grafas Apjmnyi pa 
reiškia, jog niekas negalįs pa
sakyti, kas gali veikties Vo
kietijoje, kuomet bolševikai 
pakiltą nbclnan puolimam

“fu self-government loeal 
institntions also in all Go
vernment loeal institntions 
in locolities \vith mi.ved po- 
pulalion tlie langunge of 
majority kas eipial riglits 
\vith statė langunge. Polisli 
tliis deelarntion as a \vhole 
was negali ve. Kuli eopv by 
next eoipier.

(Signed) Balutis. 
Lietuvos laikrašėią žinio

mis, šioj delegacijoj dalyvavo 
Steigiamojo Seimo viee-pinni- 
ninkas d-ras Jonas Staugaitis 
( o ne knn. Staugaitis, kaip 
buvo pranešta), Steig. Sidnio 
nariai Vladas Jurgaitis ir Sta
sys Dirgys ir Augštąją Kur
su vadovas Zigmas Žemaitis 

Visu tą sąlygų išdėstymas 
yra svarbiu ilnlyku, nes Len
kijos vadai yra skelbę, ir šian
die skelbia visokių nesąmanių 

'apie Lietuvos valdžios inten-I 1 '
eijas. Taip. buvo sakoma, jog 
bus uždrausta vartoti lx*nkų 

I kalba, kad visi susisiekimai 
turės Imti atliekami tiktai 
Lietuvių kalba, ir tl. Lenkai 
iki šiol nenori sutikti. Bet a- 
teis laikas turės nusileisti.

Lietuvos Inform. Biuras.

muilija ir 1 ilga rija. >
Rusinija yra centras-nesuti

kimų. Ją nori ypaė pasisavin
ti Lenkai, kaip jie,savinasi ir 
kitas svetimas žemes. Spėja
ma, kad f'eko-Slovakjjn ilgus 
melus neįstengs apsaugoti Ru
sinijos. Ir ją kaimynai pasida
lins į dalis nei kokie va
nagai.

Seniau Rusinija -prigulėjo 
jl’ngarijai. Talkininkų taikos 
konferencijoje jai pripažinta 
autonomija ir pnvesta Celpi- 
Slfivukijos globom Pasakyta,

kad ji negali Imt prijungiama 
prie f’eko-Slovakijos.
Prezidentas — amerikoniškas 

advokatas.
f'eko-Slovakijos prezidentas 

Rusinijai skiria gubernatorių 
prezidentą. Praeito Gegužės 
mėn. guliermitoriu ‘ ’ paskyrė 
Grigeli ją Zatkoviteb. Šis yra 
iš Pittsburglm, Pa., (Suv. Val
stijose) advokatas. Zatkoviteb 
Amerikon buvo nuvežtas jau
nas ir ten išėjo advakaturos i 
mokslą.

Jis sako, kad kuomet susi- j 
rinksiąs Rusinijos seimas ir 
Šiek-tiek busią patvarkyti rei
kalai, jis keliausiąs atgal A- 
merikon ir užsiimsiąs ten advo 
kate praktika.

Zatkoviteb patsai vrn Rusi
nąs. Europon gryžo pasibai
gus karui.

Gyventojai analfabetai
Rusinijos vyriausiuoju mie

stu skaitomas Uzgorod, turįs 
apie 25,000 gyventojų. Mieste 
be Rusinu gyvena apie 12 nuo
šimčių Vngarų ir apie 14 nuoš. 
Žydų. Visi Žydai ten užsiima 
prekyba.

80. nuoš. Rusinijos gyven
tojų yra analfabetai, tv. nemo
ka skaityti ir rašyti. Kuomet 
pačiam Vzgorode prisieina 
žmones šaukti kokiu susirin
kimam jie sušaukiami bugnan 
mušant, arba paskelbimus iš- 
1 įpilant.

Tenai sodžių mokytojai skai
tosi žmonių vadai ir patarė
jai. Jie dažnai nemokantiems 
skaityti sodiečiams paskaito 
naudingą žinią iš laikraščių.

Organizavimo reikalais pat
sai gubernatorius lanko so
džius ir kalba sodiečių susi
rinkimuose.

Nesenai komunistai Rusini- 
joje buvo mėginę sukelti su
irutes. Bet jie veikiai buvo iš
ginti. Ir todėl ten nėra strei
kų.

Nerimavimų pasitaiko agra
rinių reformų klausimu. Pas
taraisiais tečiau laikais dideli 
žemės plotai padalinti sodi<> 
eiams.
Darbininkai dirba Vokietijoje

•PervirSis Rusinijos darbi
ninkų kas metai vasarą ir ru
denį išeidavo uždarbiauti į il
ki us Ungarijon. Praeitais me
tais tie darbininkai buvo iš
ėję Vokietijon. Sugryžo jie iš 
ten parsigabendami įvairių 
reikalingų prekių vietoje pini
gų-

Žiemos metu vyrai dirba 
Karpatų miškuose. Kerta me
ilinius, kurie gabenami dau
giausia Vokietijon.

Rusinija turtinga druska, 
vynuogėmis, vaisinis, lignitu, 
geležies ruda, žilini u.
Gubernatorius Zatkoviteb su 

ko, kad su laiku toj šaly bu
sią galima įsteigti dirbtuvių 
su jiajėgn vandenų, tekančiu 
nuo kalnų. Tuoiąpt žmonėms 
nereikės kitur darbo ieškoti.

Londonas, Samdo 11). — Ti
mes laikraščio korespondentas 
iš Rymu pranešė, kati lakūnas 
d’Annunzio pasiliekąs Fiunie. 
Jis tenai rašąs kažkokią is
toriją apie Ritime. Ir nenplei- 
siąs miesto, kol nebaigsiąs sa
vo veikalo.

ANGLŲ KARO TEISMAS 
APKALTINO KUNIGĄ

Londonas, Sausio lb. -- An
glų karo teismas Airijoje at-, 
rado kaltu vienuolį kunigą 
Domininką, žinomą mirusio 
badu Corko lordo majoro Mc- 
Siviney nuodėmklausį, už 
“suokalbiavimą” prieš Angli
ją. Bausmė jam dar nepaskir 
ta.

Anglų valdžia knn. Domi
ninką suareštąvo nesenai da
rant kratas vienuolynuose ša
limais Dublino.

Karo teisme paskaityti ku
nigo rašyti laiškai apie Anglų 
šėlimą Airijoje ir ištrauka iš 
jo dieninio, kur buvo pareikš
ta, kad kiekvienos tautos gv- 
ventojai. priešinasi išlauki
niams užpuolimas ir prieš 
juos kovoja, Airija su Angli
ja kovoja pradėjus 1171 me
tais.

Tais ir kitais žodžiai jis 
prasižengęs prieš kakalių ir to
dėl esąs kaltas.

Tėvas Domininkas atsisakėf 
pripažinti to Anglų teismo 
tei sotumą.

FOCH PAGERBIA SUV. 
VALSTIJAS. -

Paryžius. Sausio 10. — Na- 
eijonalė Kataliką gerovės ta- 
tyba parengė susirinkimą. 
Kalbėjo maršalas Foeli, kurs 
augštai pagerbė Suv. Valsti
jas už prisidėjimą kantn. Sa
kė, kad kuomet Amerika pri
sidėjo prie talkininką, ji iš 
karo laimėjimo „galėju laukti 
vientik moraliu pasitenkini
mo.

Jis pareiškė, kad kuomet 
gen. Pershingas atvykęs jo 
vyriausiojon stovvklon tomis 
juodomis talkininkams valan
domis, tai jis pirmiausiai pa
sakęs :

“Mes pasiduodant jūsų pat
varkymui, aš ir mano karei
viai: Siusk mums kur tik rei
kia, mes ten eisime. Pasiųsk 
nms į musių lauką.’’

GRAIKŲ ARMIJAI PAS 
KIRTI NAUJI VADAI.

Paliuosuota daug venizelistų 
oficierų.

Atėnai, Graikija, Sausio 10. 
Karalius Konstantinas patvar
ko Graiką armiją. IS genero
lų ir 200 pulkininkų, buvusio
jo premjero Venizeloso šali
ninkų, paliuosuota iš armijos. 
Anų vieton paskirti nauji k» 
raliui ištikimieji vadai.

Karo ministeris Demetrios 
Gottnaris iškeliavo Trakijon 
peržiūrėti karnomenės.

Karalius Konstantinas vie
ną savo brolį paskyrė armijos 
generolu, gi kitą pulkinin
ku.

Graikijoje šiandie viskas 
butą girai. Tik neturima pi
nigų. It iš niebur jų negali
ma gauti.

Aną dieną karalius atidarė 
parlamentą.

Iš DARBO LAUKO,
DETROIT. MK'TL, Sausio 1(>. 

— Praeitą savaimę čionai industri
ja žymiau ėmė atsigaivini i. anot 
darbdaviu sąjungos sekretoriaus 
flnint pranešimo. Apie 5,000 dur- 
bininku išuaujo gavo darbus. 
(Srant išreiškia nuomonę, jog in
dustrijos atgaivinimas slinks pa
lengva. laipsniškai. Ir tik tuomet 
žymiai pakils, kuomet automobi
lių įstaigose prasidės normaliai 
dailiai.

čia trumpu laiku bus atidary
ta .metinė parista aulomobilių. Su 
tąja paroda, rasi, pagerės stovis 
industrijoje.

Uždarytos Fordo ir Dodge auto
mobilių dirbtuvės. Kalbama, kad 
Fordo dirbtuvėse darbui prasidė- 
sią su Vasario pirma d.

Kitose visose vietose didžiulėse 
dirbtuvėse mažai dirbama. Kai-ku- 
riose visgi didesnis skaitlius dar
bininką priimamas.

ROCHESTER. N. Y., Sausio 
10. — Roehester Casting korpo
racija su poros milijonų kapitalu 
čia pradėjo statydinti milžinišką 
dirbtuvę. Sakoma, už kokių šešių 
mėnesiu dirbtuvė busianti baigta 
ir tūkstantis darbininkų turės dal
ba.

SUHENEGTADY, N. Y.. Sausio
1b. — General Electric kompani
ja paskelbė, kad visiems savo dar
bininkams, išilirbnsiems penkis ar 
daugiau metų, .mokės 5 nuoš. dau
giau ai lyginimo (duos bonusus).

I TK'A, N. Y.. Sausio 10. — 
Savage Anus kompanijos įstaigos 
šimulio atidaromos po viso mėne
sio bedarbės. Darbininkų busią 
priimta tiek, kiek yra buvę pirm 
karo. Užmokesnis darbininkains 
nebus sumažinta. Bet darbininkai 
turės dirbti devynias valandas 
dienoje vietoje aštUliniu.

ROCHESTER. N. Y., Sausio 
10. — Išmiujo atidaromos čia ėe- 
veiykų dirbtuvės. Apie Sausio 1"» 
d. darbai prasidėsią pilimi. Ir'kie
kvienoje dirbtuvėje bus dirbama.

ALLENTOWN, I’A., Sausio 10. 
Ncw Jersey Žitie Co. paskelbė su
mažinanti darbininkams užmokmnį 
10 nuoš. ir panaikinanti bonusęi 
sistemą. Su Sausio 15 d. dirbtu
vėje darbai prasidėsią pilnai.

MINNEAPOLIS, MINN..- Sau
sio 10. — Miiineapitlis. Si. J’aul 
ir Snult Ste Marie geležinkelio 
darbavietėse paskelbti!* 5 dienu 
darbas savaitėje. Tas paliečia n- 
pie 1,400 di'bininkų. Nuo Rug
sėjo 1 d. ligšiol paliuosuota apie
1.250 dar,liniukų.

tireat Norlhern geležinkelio 
kompanija taippat siauiina dar
bininkų eiles.

PAKELIA REVOLIUCIJĄ 
PRIE& ITALUS. .

.(Londonas, Sausio 10. — Sa
los Veglia gyventojai sukilo 
prieš Italijos karuonienę ir 
prokliatnavo “Kroatų respub
liką,” anot žinių iš Rymo.

Veglia dar nesenai laivo 
valdęs žinomas lakūnas d’A-
nminzto.

PLATINKITE “DRAUGĄ.

Gen Žukauskas apie Supila 
mp Lenkt)

Sakosi nesąs diplomatas.
Kauno laikraščio Lietuva 

knrespimdentas turėjo pasi
kalbėjimų su 1/ietuvos armi
jos vadu generolu Silvestru 
Žukausku apie padėtį. Ji štai 
kas rašoma:

“Kadangi aš esu tik kariš
kis ir joks diplomatas av po
litikas, tai ir prašau klausyti 
manęs lik mano pareigų sri
ty — dėl fronto operacijų, 
karnomenės tvarkymo ir t. p. 
klausimais. Ir tuojau, nesigir 
liautas pasakysiu, kad musų 
karuomenė yra dabar geroj 
tvarkoj, jos upąs — geresnio 
4t- ? z
ir nereikia ir veikiai bus įvei
kti trukumai ir užkištos visos 
spragos, kurių kadai ir buvo... 
Be to, pabrėžiu, kad labai ma
ža turiu laiko.”

Pasižymėjusieji vadai.
“Kas nulėmė mums, gerbia

mus generole, musų sėkmin
gas kovas ties Airvintnis ir 
Giedraičiais
“Paskutiniai įvykiai, kaip 

antai, Vilniaus gynimas, Šir
vintų ir Giedraičių operacijos, 
dar kartą parodo musų karei
vių ir ją vadą narsumą. Pa
sisekimas pareina tik nuo to, 
kiek kas moka ir sugeba tik
sliai vykdyti uždavinius. Ge- 
i ą-geriatlsias pienas neduos 
pageidaujamą vaisių, jei jo 
nemokėsi ivvkdi.nti. Širvintų 
Gieilraiėių operacijos buvo at
liktos kuopuikiatisiai, nors jos 
buvo labai painios ir sunkios. 
Tai vadų ir, žinoma, kareivių 
nuopelnas. Via visa eilė pasi
žymėjusią tose kovose. Dau
giausia pasižymėjo 7-jo pulko 
vadas, majoras Rėklaitis ir to 
paties pulko majoras Kerbelis. 
Jie-Širvintą karžygiai. Dides
nis nuopelnas 4-jo pulko vado, 
kapitono Variakojo, kurs su 
savo pulku dvi dienas spyrės 
narsiai puolusiam jo pozicijas 
priešininkui.

Operativinis skyrius.

“Giedraičių karžygiai yra 
2-asis pulkas su savo vadu ma
joru Petruiėiu. Majoro Mustei
kio divizija nemaža padėjo o- 
perneijoms, aktingai žygiavusį 
savo kovos lauke. Širvintai ir 
(iiedraiėiai yra papulkininko 
Adamkeviėiaus bare. Turiu 
pabrėžti to štabo karininko 
rimtumą ir sumanumą ir jo 
štabo mokėjimą dirbti. Tad 
dar kartą sakau: visos dalys 
darbavosi tose operacijose 
taip pavyzdingai, kad reikia 
tik gerėties. Gydytojai negąs- 
taudami ėjo savo pareigas, 
tiekdami pagelbos ir newng- 
dami pavojaus.

“Retas kas žino, kiek tu
rėjo dirbti operativinis gene- 
ralio štabo skyrius. Tam, kurs 
to dalyko neišmano, pasirody
tų, kad tai ramus darbas už
pakaly. Bet tai visai ne taip. 
Dieną ir nuktį sėdi jis įsik
niaubęs į žemlapį, su telefono 
triub«‘le rankoj, intempęs ner
vus. Operativinis skyrius seka 
operacijų veikimus, renka vi

sas žinias apie savuosius ii 
pie priešininkus, kad nieko 
pražiopsotų iv laiku apsai 
tų nuo pavojaus. Tas su® 
labai sunkus darbas, ate 
mingas, teko dirbti pulki 
kui Kleščinskiui ir innj 
Šuntskiui."

Pakilo kareiviu dvasia. '
‘O kaip, gerbiamas 

musų fronto pasisekimas 
liepė į musų karnomenės u 
Kiek ji dabar yra tvirta 
organizuota

“Musų fronto pasiseki, 
labai pakėlė kareivių dvi 
ir energiją. Papildę musą 
mijos eiles, dabar, reikia 
nvti, turėsim, kad ir ne 
bet stiprios karnomenės. 
sų kareivis yra geriausia 
jėga kovai, narsiai mokos 
dalyku ir išmokytas yra 
vojingas priešininkui.”

Buvo didelio pavojaus.*
“ K u rios pasekmės 

mums iš sumanytojo pi 
gen. Želigovskio?”

“Gen, Želigovskio sumi 
tas pienas, jei tik jis bntų 
vykęs, butų sudaręs, 
smūgio musų kairiąjatn ko1 
sparnui. Perskėlęs ties Š»i 
tais musų frontą i d vi dali 
įvedęs ton spragon rezeri 
jis butų užgriuvęs ant mi 
užpakalio; dviem kavaleri; 
pulkais, apėjęs musų kai 
sparną, butų puolęs iŠ šiam 
ir musų frontas, gal būt, bi 
buvęs sunaikintas. Turo 
nms keturis kartus daugi 
karnomenės. priešininkas t 
tai galėjo tikėti, kad jam 
siseks. Tail aišku, kad ž#t- 
reikėjo sudaužyti priešinu 
grupę ties širvintais, kad 
žiemių apsaugojus llkmei 
nuo jo kavalęrijos. Sui 
gas 'žygis ir priešo įveiki! 
snardė jo pieną.”

Kavalerija — tai vėjas.

“Kaip sekės atkirstai 
šininko kavalerijai atgal 
sprąsti?”

“Kavalerija lauke, tai 
tiek, kaip vėjas lacke. 
leriją tegali pagauti tik 
Valerija. Šiaip ar taip rt 
sis pėstininkai atkirsti jai 
liūs, kavalerija išsilenks 
kelių ir pasprųs tolinu; 
žvalgai tepakliųva.

“Girdėjau kaž-kas rūgo, 
kad priešininko kavalerija 
pagauta. Žinoma, tas, k 
kiek nusimano apie karo 
lykus, to nepasakytų.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė,) 

nant nemažinu $25.000 Sat 
buvn tokiu pagal Merehanta 
an and Truat Co.:
Anglijoa sterlingii įtvarui 
Prancūzijos šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markir



DRAUGAS Pirmadienis, Sausis 10, 1921

sur plačiai atsiliepiu: Papigin- 
katalikų dienraitih kitę gyveninių, mes mielai 

’»» Idirbsime už mažesni; užmokės
iu.

Yra vilties kad to darbo 
kongresas imsis po Kovo'4 d., 
kuomet bus sušauktus nepap
rastai! sesijon.

"DRAUGAS
dlcn* Uekyraa ncdėldlenlue. 

PRENUMERATOS KAUTAI 
LGOJ IR CtSlENYJE:

>•••«•< > e e • e e

Senatorius McCormick.
Kų lllinojaus valstija išren-j visų pasaulį, o kurių būtinai 

<u savo atstovu j federalį Su-, reikia mus gimtiniam kraštui.

ips, Tokiu bildu’ Suvienytos 
Valstijos užėmė pirmąją vie
tą imt žemės, .los dabar turi 
reikalų visur. Kol kas tik 
Raudonasis Amerikos Kryžius 
turi visame pasnulije savo įs
taigų ir stovyklų. Bet veikiai 
priseis Amerikai turėti visur 
savo politikos atstovų pasiun
tinių ir savo konsiilių saugo
jančių prekybos reikalus. Tai
gi labai intymus Suvienytųjų 
N’alslijų uždavinys yra suda
ryti didelį ir gerą diploniati-' 
nį korpusą, kad jis galėtų ap
rūpinti visą tą daugybę di 
džių rei kidų.

Iki šiol Amerikos diplomą 
tinis korpusas būdavo iš |xdi- 
tikų ne vis,| savo anižį pašven
čiančių lėžrubežiniains Ameri
kos reikalams aprūpinti. Tuv
iui žvilgsniu Anglija pralenkė 
mus. Toilel ypač dabur svarbu 
yra prie didžiųjų valstybių 
turėti Amerikos atstovus ne- 
menkesnius už Anglijos dip
lomatus. Dėlto reikiii rengtis 
prie didelės Amerikos diplo
matų mobilizacijos. Toki pri
tyrusieji ir nepaprastai gabus 
žmonės, kaip Knox, Lodge 
Bryun, Lansing ir kiti vei
kiausiai gaus pasiskirstyti 
įvairias divlžiausias Europo 
sostines, kad jas padarytų A- 
merikai palankiomis arba 
nors nekenksmingomis. Keikės 
diplomatų mobilizacija, ir m 
inie. kad aniems užrubežinienis 
Amerikos atstovams užilavi- 
nius palengvinus.

Peržiūrėję Amerikos reika
lų šviesoje senatoriaus Mc- 
Cormiek’o iš užrubežio parsi
vežtuosius prityrimus, kiek jis 
juos pagarsino, mes beveik dri

Tik ką gautos Knygos 

iš LietuvosSvarbu, kad1 McCormick’as 
žiuri į politikos dalykus iš 
šitos praktiškos pusės. Jei p. 
Colby butų taip mintijęs apie 
Suvienytų Valstijų politikų, 
tai mes nebūtume turėję skau
džios ir kenksmingos notos.

Tuo praktikos žvilgsniu ve
damus senatorius McCormick 
mintija, kad Amerikos tikslai 
geriausiai yra pusiekiami į 
lojant į Tautų Sąjungų

vienytų Valstijų Senatų, tas 
jau savaime yra taip žynius us 
niuo, kad kiekvienas Ameriko
je gyvenantis-apšviestas Lietu
vis turi užtektinai priežasčių 
pažinti jo pažiūras. Prie to 
prisideda ir antra priežastis, 
kad senatorius McCormick tu
rėjo drąsos viešai ir aiškiai 
papeikti Versailles’o taikos 
sutartį, už kų ji tautų klau
simų neteisingai apdirbo. Tas 
senatoriaus laiškas buvo ra
šytas “Draugui” 1919 m. 
Tuomi senatorius parodė, kad 
jisai jaučia, kų jautė Lietuviai 
.'•kaitydami tos sutarties raštų.

l’o šiųmetinių rinkimų laik
raščiai paskelbė, kad išrink
tasis Suvienytų Valstijij pre
zidentas mintija perorganizuo
ti augščiausias jų valdymo įs
taigas, būtent prezidento sek
retorių departamentus, ir kad 
to perorganizavimo projektų 
pavedė sustatyti senatoriui 
McCormick’ui.

Trūnijai! po to senatorius 
išvažiavo į Europa. Jis jau 
sugrįžo ir p. Seott M.owrei 
pagarsino jo pažiūras dien
rašti je Daily News Chicago,jo 
5 Sausio šių metų. Iš to pasi
kalbėjimo turinio matyt, kad 
senatorius važinėjo Europon 
jiamatyti savo akimis kų bu 
v<> patyręs iš raštų, ir kad te 
nai jisai domėjosi pirm visko 
tarptautiniais santikiais.

Jis aplankė ne vien Lundo 
nų, Paryžių, Rymą ir Berlynu, 
kur gulima pažiūrėti, kaip vei 
kiii gerai sustatyta didelė: 
valstybės mašina. Bet jis buvo

SS.00 
. 4.00hmi Metų 

VALST.
Metama ........ .................. H.00
Enaat Metų 8.00

Prenumerata mokaal IBkalno. Lal- 
akaitoal nuo užalraSymo dienos 

■e nuo Nauju Metų. Norint permal- 
adreaą vlaada reikia prisiųsti Ir 

adreaaa Pinigai geriausia šių 
gtt llperkant kraaoje ar eaprese "Mo- 

Order" arba {dedant plataus 1 
notų laišku.

“DRAUGAS” PUBL. 00.

Paklausykim 
Mažučiy.

Pirm dviejų su viršum nie 
tų, 13 Gruodžio 1918 m., mirė 
a. a. kun. Antanas Staniuky-

8. OaUey Avė., Chicago. I nūs. Ant jo kapo dar ir šian- 
Tel. Roosevelt 7791 Įdien nėra kryželio. Seserys 

Kuzimierietės už jo šermenis 
užmokėjo 500 dolierių, neskai
tant Mišių už jo dūšių ir tų iš- 
knsčių, kuriuos turėjo iš savo 

Iturto. Turto nabušninkas ne
turėjo nei nepaliko.

1919 metais Rugpjūčio mė
nesi je buvo kilęs sumanymus 

[perkelti a. a. kun. Antano 
Kaupo lavonų šalę a. a. kun 
A. Staniukvno lavono ir, ant 
tų dviejų Amerikos Lietuvių 
žymiausiųjų kunigų liendro 
kapo pastatyti bendrų koply 
čių visuomenės lėšomis. Su-

. .... ' , , i- „moh'tojai skvrė tam tiksluiAngliškoji spauda kasdien / •' . •. v . v. v • |du šimtu dolierių. bet užmiršopaduoda žinių apie gyvenimo'

Kaip Atpinga Gy
venimas.

atpigimų. Džiugina visuomenę 
ritančiais normaliais lai

kais. Nurodo j mažinimų dar-
įinkams užmokesnių, į beau 

'gantį skaitlių bedarbiaujančių

išpildyti nutarimų.
A. a. kun. Staniukynas kuo-

daugiausiai darė naudos Lie 
tuviams Amerikoje tuomi, kad 
atsidėjo Šv. Kazimiero Sese

tipria sąlyga. Jis nepasako, 
vokia turėtų būti ta sąlyga, 
ei mus kas klaustų tai su

vytume, kad ta sąlyga turėtų 
uiti visų tautų priėmimas Są
jungom Kol ne visos tautos 
ų priguli, tol Sąjunga yra 
ik pergalėtojų sutartis išnau

doti silpnesniuosius, tol nėra 
valbos apie teisybė. Be teisy- 
>ės Tautų Sąjunga virsta ar
šiausia autokratiznio ir impe 
rijaiizmo rusini.

Įstodama į 'rautų Sąjunga
Amerika turi įsivesti su sa
vim Vokietijų, Rusiją, Lietu
va ir kitas šalis, kurios iki 

iol netapo priimtos. McCor
mick’as protingai sako, kad 
tokiu bildu Amerikai nereikė
tų dalyti begalės atskirų su
tarčių su įvairiomis tautomis, 

kad Europos rytuose išiivlv-

Bažnyčios Istorija (215 puslap.) ....................... . 50c.
Ar-gi kalta čia Katalikų Bažnyčių! .................... 50c.
Dvasiškoji iškalba (Kun. Dro. Jiuiiiinus) ............. 35c.
Homilijos (pamokslai) Visų metų Sekmad........ $1.50
Sakyklai Vadovas (pamokslai) 3 knygos ......... 3.00
Viešosios Sv. Sakramento Adoracijos Vadovėlis .. 50c. 
Paveikslai žmogaus nusidėjėlio, teisaus ir tobulo 35c. 
štai 'l’avo Motina (Geguž. ir Spalio mėn. skaitymai) 25c.
Jėzus musų meilė ................................. . .................  25c.
Štai Viešpaties Turnaitč’ (Gegužinė) ........  20c.
Katalikų Tikėjimas ir jo priešai ........................... 25c.
Apie tikrąjį pamaldumų ...................................... 25c.
Ar katalikas gali Imli socijalistu! .......................  50c.
Dvasiškoji Komunija ................................................. 15c.

Auksinės V'arpos (Dainos) ................
Antano Baranausko (Vyskupo Raštai)
šeimyninkėms Vadovėlis .....................
Darbininkų klausimas......... ................
Jš Gyvulių gyvenimo (Labai įdomi) .

Ponas ir Muzikai . (Teatralis veikai.) 
Šventoji Agnietė (Teattalis veikai.) .

“DRAUGO” 
2334 So. Oakley Avenue

KNYGYNAS.

, Chicago, Illinois.

onių. Sako, vis tai apšireiš-1r,n,s’ kurios veda čionai L>< 
Rimai, žadantieji geruosius lai- Puv’’‘l n,”kyklas. Kas mokyklų 

naudų, supranta, tas kun.
r,„n • • v *• .■ I Staniukvna gerbia■ t Reikia pnpuzinti tiesos lai-1 , * . . .

raščianis. Atpigs gyveninius, I runipai ]>o jo mirties is.į- 
sugryž normaliai laikai. Bet 'a’r”l mokyklų vaikučiai bu- 
ligi tų normalių laikų prisieis sul,,anV sudėti po centų po

r ilgai palaukti. Tuos lai kitų. kad nabasninkui pa
ltus galėtų pagreitinti kon- ,llinkla pastaciu.-, be, užaugii- 

TČsas. Jis turi autoriteto tai s’‘‘ji sumanymo neparenic 
daryti. Deja, kongresas ta Saikeliai .-udejo kelia> dešim- 
usitnų palieka rišti galingų-dolierių, kurių neisteko 

m kapitalui. Kapitalui gi be-J l’al,ii’iklui statyti. Du metai
rupi visuomenės vargai

daugybė

Žvilgterėjus į gyvenimo ilt
inių neima žmogaus didelis 

pradžiugintas. Nes iš visų mai
sto produktų kiek žymiau ai 

*gę tik miltai ir cukrus. Gi vi 
kiti produktai stovi augs

ije kainoje kaip buvę. Kai 
irie net brangesni negu kare 
stu Imta.
Tiesa, turint miltų, galima 
Isigaminti pigiai duonos

.'urint duonos negalima J likų Lietuvių vaikučiams. Mes 
ligoti bado. Bet viena duona broliukai ir seMitės sutaikina

praejė, bet vaikai kum Sta 
niukyno neužmiršo. I šį mi
nimi dedame rašteli vieno to
kio jaunučio Lietuvio. Žino
ma. kad nuoširdžiai jam pri
tariame.

PATARIMAS APIE KRUTA 
MUOSIUS PAVEIKSLUS.

Pradėdamas naujus 1921 me
tus Sausio 2 d. aš siiinania'.i 
duoti tokį patarimų visų kata

nintant taippat negalima gar 
•inti gyvenimo atpigimo. N< 
part duonos žmogui reikaliu

dar rūbai ir pastogė.
Klibų jau galima gauti siek

tieji papigintų. Bet su pasto
ge, tai šalis atsilikusi toli už 
pakuly. Dalykų žinovai sako, 
kud šiandie Suv. Vaisiijoiiis 
tl-ųksta daugiau poros milijo 
nų namų su pagyvenimai-. Su 
karo pradžia visoj šalyj sulai 
Ryta namų statymas. Namams 
ptatyti medžiaga buvo icika- 
Jinga karo tik-lams. Karo nic 
tu ta medžiaga pabranginta 
ir šiandie laikoma.-i tų nilgštn 
kainų, nors kurą- jau senai 
pasibaigęs. Senato komitetas 
tyrinėjo ta klausimų. Bet pa- 
sėkmės nežinomos, <• juk tai 
opiausias klausimas.

Maisto, rubli, ir kitų daiktu, 
gyvenimui Imt inu! rei kalingų, 
pnjiigiiiiiuų gali pmlaryti kon 
•gresas. Kongresas tai vi.-a gn 
Ii pagreitinti. Jis gali pas 
Telbti taikų su Vokietija i: 
jis gali sumažinti pokariniu- 

mokesčius. Po tų įvykių kai| 
beiuatni viskas atsimainytų.

Bet kod'-l kongresas taip ne 
tam. tai jau jo pntie- reikti 

b*. K:ik kita butų. jei jis Ii 
riša nežinotų. Ib t jis žino. lik

lliėia visuomenė- velkamu 
vbili.

ei '• darbininkai h

šįmet nelankyti kintamųjų 
paveikslų vietos, n<>- tėveliams 
labar sunku uždirbti pinigas. 
Bet siitaiipintus tokiu bildu 
ėnleliu.- padalinkime į tris 

dalis. Viena dali.' teliekie tė
veliam.-. kita dalis teeinie prie- 

amlos namui, trečia dalis a 
a. kun. Stiiiiiiikyno paminklai 
Kam mum.- Šelpli -vetimtaiioių 
ridamuosius paveikslus, kad 
Lietuviai dar neturi prieglaii 
los nei mažiems vaikeliam, 
nei žiliem- šimeliams. Aš pusi 
akau. kad aš e.-u Ant iną- Je 
in.-kas. Gimiau 1911 m. 22. Iki 

landžiu dienų. AŠ esu dabai 
ketvirtame skyriuje ir turiu 9 
metu-. Gerbiama 1‘edakeijn 
meldžiu patalpinti Šitų mano 
straipsnelį.

Redakcijos prierašas. .Me
labui linksmai talpiname An 
turniko Jesinsko pirmų -traip 
-lieji i laikraštį ir pritnriiiim 
jo ,-iimaiiyniui. .Minus rodosi 
kad vaik'Tmi galėtų retkar 
•iai.' ir nueiti j kriitainim.-iii-' 
paveikslus, bet ne tankiau 
kaip - v kį į mėnesį, o i tris du 
lis dalint i tik Ino- pinigus, ku 
rie atlik' liovus taip lankiai 
vaikščioti, kaip tai laidavo iki 
Šiol. Ir dali- skiriama tėvams 
galėtu Indi taip didelė, kaip 
abidvi ano' dalvs, I. y. kaip 
kilis -kirminą paminklui ir 
prj*iland,ii.

taip-gi Varšuvoje ir Dragoj 
:ur Amerikietis negali rasti 
pageidaiijainų pavyzdžių, je 
am rupi pagerinti aiigšėiau 

• a savo šalie- valdymą. Ta. 
i i- šalies žiūrint j tą kelio 
; beveik kiša.-i mintis. ka< 

McCormick Ja- keliavo pažiu 
rėti Europos, su kuria jam 
reikės nuolat susidurti v 
daili užrubežinę Suvienytu 
Valstijų |M>litiką.

McCormick’ui rupi ta poli 
tiku. Jis sako kad gabus vai 
lybės sekretorių.- Su vieny 

toms Valstijoms yra taip pu 
reikalinga- taiko- laiku, kai 
<ad generolas Dočkus buvo 
reikalingus talkininkam- ka 
ro laiku. Senatorius yra pi 
name vyriško.- išminties su 
brendimo anižije. Jei puls M< 
Cormickas luptų tuo neliejan 
ėiu kraujo tautų vadu' Hm 
dingui prezidentaujant, tai 
ine- nesistebėtume ir džiaug 
tumė.-. Beveik neabejojame, 
kad Amerikos ir Lietuvos san- 
tikiai visiškai pagerėtų.

Senatorius -ako, kad Alne 
riko.- ir Europos reikalai ne 
gali taip alsidaliidi, kad v ie

nepasitenkinimo
Amerika.

McCormick 'as žino, kad da
bartinę 'rautų Sąjungą visi 
<ritikuoja ir kad netolymoje 
ateitije ją sugniužys jos pa
čio- sunkumas. Bet visai pa
niekinti tą Sąjungą nėra ga
lima. Senatorius nesako del- 
ko. Mes andai rašėme aiškiai. 
Jei Amerika mnem į Sąjungų, 
'.ai Anglija pavarto- tą Sąjun
gą prieš Ameriką.

Kati negalima Imtu to pa 
daryti, tai reikia iš Tautų Są
jungos atimti egzekiftyvę' ii 
leisdavybės valdžia.-, o palik 
t i vien teisino nuosprendžių 
valdžią. S-m,dorins neišaiški
na kokią veikmę turės teis 
įnb nuospremlžiai, jei nebus 
jiegos priverčiančios juo- pil
dyti. Gal to klau.-imo aiškini 
Inas pakenktų Suvienytu Vals
tijų politika'. Tegu Ims ir taip. 
Tegu Ims nor.- teisina-, beša
liškai išduodantis ištarmes ne
žiūrint polilišku kombinacijų, 
o žiūrint vien teisybės.

.M cl'oi mick 'a- kalba apie 
tankiu.- tni ptnid iuiu- bildu 
kongresu.-. .Matomai, kad jiems 
liktų pri< Icriuė išdavinėti 
larptaiitiniii- Įstatus ir aps
varstyti klausimas, ką daryti 

n tais, kurie nępaklnii-ė 
tai plautinio teismo ištarmės. 
Jau daug kartų buvo skelbia 
loa. kini kaip lik Uardinga'
tos prezidentauli. taip ,-u 
auk' pirmą toki kongresą 

V a-liingloiiaii. Jau senai ta

Pa. 87.59, kvotaLxport, 
buvo 59.

Beckmeyer, III. 59.99, kvo
ta buvo 59.

Daugumoj kolonijų, kurios 
jau yra surinkę po pusę ir

, ... ... .. daugiau, joms paskirtos sustūmę spėti, kad jo pažiūras! , ....j.- , . . , . lups, reikia kad dar luski pu-Įvykmus butų nauda Amen- . L . . ‘
kai pirmiausiai, nes jos reika
lu.-.jis supranta. Butų naiulos 
ir pasauliai, nes jisai, žino A-!- Lietuva rengiasi 
menkai priklausančių jatne|Vo jėgomis atsiimti, 
vietą ir neketina tos vietosi
panaudoti, kad kitų lėšomis 
vieną niitiikAiiis. Jei lal .Mc- 
( orinickas tap- valstybės sek
retorium prie I bu dingo, nms 
rainiai z.iurėsinie i ateiti.

Saugok akių regėjimą

< vo-

AR GI SUSTOSIME PU 
SIAUKELYJE.

ni gidėtij ap-'cili be kitų. .M«< 
vilnės (bevelims) auginto jum- l‘‘ik<>jo padarvti 
pietinėje Amerikoje labai iii Dabai 
pi. kad Europiečiai galėtų daug m 
pirkti medvilnės ir kad tarė 'iitničių. 
tų pinigo užmokėti už tą. Ši para-yla 
tas dalykas rupi ir Lietuvai.
lei Amerikiečiams rupi med 

-vilnės pardavimus, tai Lieta 
viaais rupi jos pirkimą-. A 
bejieais VIII bendri- reikalii- 
-iidaryli. kad pinigą bala 
t vnrkoje.

.McCoriaick a- mmėja ‘daug 
kilų pirkly bo- šakų \ėdnnčių 
prie to palie-. Me- i.’ to dau
gelio pavyzdžių i-ėmėm lik 
v ienų. \ patingai • arba Lie 
tuviam-, prie to galėluim 
alio -avę- pridėti lauko dilbi 
mo mašina-. g< l<'žink< lių c•'* 
kmeiii-, telefonų pialai-u ii 
langelį kitu prnmomjo pada 
ra, kiniai* Amerika jiraknlg

pašantįjį- v ra gana 
veika i|- net ei-i ngir 
Neviena tokia lapo 
ir pa-irašvla Parv

žiu |e a rbn jo apielinkė-e i riliu 
pai po karo. Naujieji kongre 
iii turėtų didumą tų imlei v 
)ių pataisyti. Be) A metikai 
ant.a .'ijšaukli kongresą, kol 

ji liepi įpaži't;i Iii sutarčių, po 
kariomi- ym pa-i rašiusio 
lindo- turinčio ja- pildvti. 
I'o< lel \lc( 'm mick ’a- p:itari;i 
pripažinti ta- atarti l.okio- 
jo \ r;i, k.al il"ai lia g,alini a 
Imlu ja lai vti.

K a ro laika Suv iciiy t ų \ ai 
-lipi t ifrl. bei ei; diisv k pa 
diib-jo. du ' a aoio ue tlžillla'o 

daugiau ma;a 3(1 kailio o lai 
v ynu . rtoi dili iio|,iįh» pilim;

Gi iv u.'.ilgn'i

Xoi.- daugeli.- kolonijų pil
nai atliko savo uždavinį, iš
pildė su dideliu kaupa joms 
pa.'kirtą kvotą, bet reikia jai 
pažinti, kad laivo ir np-ileidi- 
mo.

Lietuvos vorgai. pavojus 
diir nepraėjo ir kova už lai
svą dar toli neužbaigia, 'kiti 
gi, broliai ig .-e-utės. iieiilllei- 
skime rankų, nesustokime 
pusiiiukelyje, vary kinio pa 
kol iit.-icksinie tikslą, tai viii 
pilkai surinksimo tiuliu- pa- 
-kirtn did i ji akli Lietuvos Lai 
avės Reikalams. Pastaruoju 
laiku šio- kolonijos išpildė sa
vo kvotas;

(levoliind, Dilio 2,725,92, 
kvota buvo 2,IMKI.

iMioit. .Mieli, 2, l99.bi. kvo 
ta buvo 2.99H.

Gicero. III. (ir L. If. K. 
I.90U), 2.999.92, kvota buvo 
2.1 H H l.

Chicago. III. 12 .-k. N. S. 
I.D37.15. k v. I-. 1.299.

Tliomp-onv il(e. Cniin. 151. 
99. k v. laivo 75.

Srli'-io'ctiol i. N, V. 22S.99. 
kvota laivo 299.

Dglc.-by, III, 251.59, kvota 
laivo

llrie b t mi, Mii- . 2^2.59,
klota laivo 59.

tiiinėtų darbų jnrniyn ii 
ta bu.- pilna.

Vilnių sa- 
Lciikai

sutraukia Vilniun daugiau sa 
vo karuoineįiės. Taigi, iš ta 
aišku, kad Lietuvos karimiae- 
nei be musų pagalbos sunku! 
bus savo tikslą atsiekti. Dė
kime dolierj prie dolicrio, kad 
Lietuvos kovus ir kančias pa
lengvinus. pergalę jai užtik
rinus.

Tautos Fondas,
222 So. <>tli St..

Biooklvn. N. V.

slss vaistas tavo skilviai yra EATO- 
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o taa reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas ilsus aptiekorlias.

LEVESKIOSiMOKYKLA
IR PREKYBOS DU Smighl?
MOKINA: Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Crauiniiir Sehool, Migli School Ir 
Prekybos dalykų talp-gl prirengia 
tu ie kvotimu j visas augštesniusias 
mokyklas. Uienmois: Nuo U:00 ryto 
Iki -I p. p. Vakarais nuo 7:30 Iki 
9:30.
1717 Ko. Ilulsted St. (arti INtos gat.)

l'hono Canal 2 37

DR, P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
įsai So. Ralsted Street 

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 1 Iki
po plet. 4 iki 9 vakare.

te_ u

tiiir pa a lik z-

Mindau,
Iii b||11,

"Iii |*5a‘gc. 
ta b.n,, IIH).

| j: i •,;
I.Tula !• iro

M. \ ii.

;i.

lMi.99. kva

199.99. |<vn

< 'mm.
199.

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sti
listą skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia. Jos pri
valote kreipties J many klausti 
paturimo dėl Jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas sutelks 
Junti: geriausj patarnavimą dėl 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specljalisto,

W. F. MONCRČFI’, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECIJALI8TAS 

1SO1 8. Ashland Avė., Chicago. 
kertė 18tos gatvės: 3-člos lubos

Kambarls 14-15-K-17 
VirSui PLATT'3 aptlekos

Tčmyklle mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto Iki • 
vak. Ncdėllomis nuo 9 ryto Iki 
12 d.

Dr. L L MAKARAS
Uetuvys Gydytojas Ir Chirurgas 
Orisas 10900 So. Mtcblgan Ave^ 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 Iki 4 po 

plet, 4:30 iki 8:30 vakaro. 
Realdenclja: 10B3M Psrry Ave^ 

Tat. PuUman 342

Tel. Drover 7949

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTIOTAS 

Valandoe: nuo 9 ryto iki 9 vak.
8eredomls nuo 4 lig 9 vakare . 
471S SO. ASHLAND AVKVUH

arti 47-toe Gatvėe

Tel. Kandolph 2898

A. A. SLAK1S
" ADVOKATAS

Ofisas vMtirmtcstyJ 
AKSOC1ATION BLDG.

19 No. Tat Salto St.
Vulandos; 9 ryto iki & po pietų. 

Panedėlials Iki 8 vakare. 
Ncdėliomts ofisas uždarytas.

Telefemia Fiillmaa

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

tomu So. Mlehigan Aveme 
Kkaelaad. III. *

VALANDOai e r>(« Iki t vekere, 
I. Pnllman .*149 ir ŠIUO.

u.s.MAi Į-gaaasasi
19 ta Vasario ir Balandžio 6, 1921
I N<-«v Vorko lir Jokiu nuiluvniu Ite-lal )

BREMEN ir DANZIG
S. S. "SUSQUBHAMNA”

Al u.u,l ui. p.i I. K. M XII. Ml.ttlKHIp (t)MI’ANV. Ine.
II. t’l. M AM .MI K A < o. <i<'u--raliMi Pn-nrk-rlnifli Agentai

UMI N. I.., fenile SI.. I lih iign 
I n ii'.hl .-i. -. i ,n> ISO Uro.oluiiy

III. Tel. I-rntikim II3O 
New York Ciiy
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LIETUVIAI AMERIKOJE
MILWAUKEE, WI8.

Kalėdų dovana Lietuvai.
Per Kalėdas pas p. J. Le- 

bedkevičių buvo susirinkęs 
latrelis svečiu. Beužkandžiau- 
junt p. Vik. Rakštis įnešė, kad 
reikia sudėti Kalėdų dovana 
Lietuvai. Visi vienbalsiai pri
tarė. Tuojau įnešėjęs pinutis 
padėjo ant stalo penkinę. Jį. 
sekė kiti. Vienas patiesė net 
$20.00. 'I'ada namu šeiminin
kas, J. Leliedkevieius, kurs vi
soje Milwaukėj yni pasižymė
jęs gausiomis aukomis Lab
daringiems tikslams paklojo 
$25.00. Sudėjus aukas ir sus
kaičius pasirodė nepilnas 
šimtas dol. Tada Kl. Dakta- 
raitis įnešė, kad pripildyti 
pilnų šimtų ir vėl pradėta dė
ti dolieriai.

Namų šeimininkė, p-nia Le
bedkevičienė, atnešė da $5.00 
ir tokiu badu ]>ad.šimtą su kau 
pu. Nutarta tuos pinigus pas
kirti “Geležiniam Vilkui.”

Aukas davė: Juozas Lebed- 
keyičius $25.00, Ad. Saronas 
$20.00. Po $6.00: J. Babkaus- 
kas, Kl. Baktaraitis, V. Rak
štis, F. Budris. Po $5.00: Ig. 
Suteiki s, P. Mikšis, Pr. Bagin- 
skas, J. Adomaitis, Pr. Armu- 
nas, Julė Lebedkevičienė, P. 
Banis $2 ir Ad. Vindavas $1.00 
Viso $102.00.

M’fhvaukėj Lietuvių galima 
suskaityti ligi 400, kuriu tar
pt* nėra inteligentų, o visi pa
prasti darbininkai. Jų tarĮK* 
koks trečdalis da yra lenk liur
bių. 'Pik mažas būrelis yra ti
krų tėvynainių. Bet tas ma
žas būrelis trumpu laiku da
vė Lietuvai paramos: L. L. 
P. durnų išpirko už $5.050; 
Rami. Kryžini suaukojo ir pa 
siuntė $650: draugijos suauko
jo $724.95. Viso $7.324.95.

Tai-gi miluaukiečini klau
sia didelių kolonijų Lietuvių 
pramoninkų, daktarų, advoka
tų ir kitų inteligentų, kuri** 
garsinasi tarpe prastų darbi
ninkų, gyvenimų daro ir tur
tus krauna, ar daug (lasėte 
Lietuvai.' Ar daug davėte 
Lietuvai visi tie, kurie grau
denate ir raginate darbinin
kus aukoti gynimui Lietuvos 
laisvės. .Jus einate gražiai pa
sipuošę. o ar al-kirėte nors 
dešimkę nuo savo turto ir ati
davė! Lietuvai.' \yrai, mote
rys, pageliam Lietuvos ailui- 
jai tik ne tuščiomis rankomis, 
o gausia auka!

Lietuvos bernas.

KEWANEE, ILL.

Negaliu praleisti nepaminė
jęs Kettunėr. Lietuvių prakil
naus pasidarbavimo reikale 
našlaičių prieglaudos. Kada 
us buvau jinkvicdas su pra
kalba, Lapkričio 24 d., 1920 
m., man pribuvus teko silsi 
likti su vietiniu klebonu kum 
Vaiču, kuris tik kų buvo at
vykę-. Kevanėti. Patyriau ne
paprastų jo mandagumų ir ka 
da pranešiau at-ilankynio lik
sią. ji- labai tam darbui pri
tarė. Nuėjus svetainėm kum 
\ aičis mažiai i sii-iriakiisius 
prakalbėjo ir prašė, kad nei 
'iena- neliktų neprisidėję.' 
prie to reikalo. Negana to, 
pats piriuiaii'ia aukodama' su 
I oiuilelai.' perėjo p<*r 'Velninę 
n surinko pluoštu aukų. Tą 
dienu keunniečini našlaičiams 
-mlėjo 66 do|. ir' siiorganiziio 
ta -lipei Lale Sųj. kuopa, kuri 
/lalėjii veikti.

< m i be Ke\v anos I Jei iiviaiu- 
i .-.1 I m:. \ ,ličiui ip* įi-

supranta reikalų našlaičiams 
prieglaudos.

Žemiau seka aukotojų var
dai. -
A. Mikėnas ................  $5.00
K. Narkevičių................3.0(1

Po $2.00: P. Narkevičienė. 
W. Sauklis i r P. Zujus.

Po $1.00: kliu. L. A. Vaieis, 
A. Tarvainis, J. Nedvaras, K. 
Kvetinskas. J. Paleckis, J. Sa
kalauskas, P. Varanavičių, P. 
Plaeikas, J. J arkas, A. Rama
nauskas.

Pirmiau buvo prisiųsta $20. 
Viso labo Keivunės Lab. Sųj. 
21 kuopa Centran per S. Ju
cevičių pasiuntė $86.00.

Vardu Lab. Sujungus, šir
dingai dėkoju Kevvanės Lietu
viams. Linkiu ir toliau pasek
mingai darbuotis našlaičių 
naudai.

S. Jucevičia,
Lab. Sųj. agitat.

LAPORTE. IND.

La purto miestelis, gal, visai 
mažai žinomas, nes laikraš
čiuose apie jį kaip ir nerašo
ma.

Paskutiniame laike čia labai 
įsigalėjo girtuokliavimas. Nors 
šalis iš vardo ir sausa, bet 
mažai to prisilaikoma. Apgai
lėtina, jog Lietuviai, daugiau
sia moterėlės, Užsiima dirbi 
mu tai]» vadinamos “moon 
šiline.”

Laukdainus Naujų Metų 
vienas nelaimingas Lietuvis 
taip daug užsigėrė to pra
keikto raugalo, kad dabar gy
dytojas netvirtina jo išgyji- 
mo. Duota žinia nelaimingojo 
švogeriui užsigėrėlio, kuris 
gyvena Ciceroje, 'Lasai atva
žiavęs pranešė vietos polici
jai, kurios viršininkas nuro- 
dyton vieton pasiuntė detek
tyvus. Suni'eštuola keletas ge
riančių ir patys dirbėjai. Dar 
rasta beslepiant galionų degti
nės, nes, matyt, buvo nujau
čiamas policijos atsilankymas.

Gėda Lietuviams, kad aut 
tiek žemai leidžia sau niipiil-
ti. švogeris.

SI0UX CITY. I0WA.

Gruodžio 28 <|. mus atlankė 
svečius klierikas Pr. Juras iŠ 
Kernisli semi na rijo.'.

Sustojęs Siou.v City'j sve
čius atlankė ir moksleivį J. 
Zabiilionį. kuris klerikų nu
sivedė bažnyčion ir svetainėn 
ir viską išrodė. Puskui buvo 
užėję pas klebonų M. Kolvekn, 
bet nerudo namie, nes buvo 
išvažiavęs Dmalion. Apšilau 
kė ir pas vietinį vargon. S. 
Simanavičių, kuris gražiai pri 
ėmė ir pavaišino. Pasišneku 
įdavęs klinika.' išvažiavo. I 
stotį palydėjo moksleivis J. 
Zabulionis.

Naujų Metų vakare parapi
jos svetainėj buvo vakaras ir 
pijumi Loterijų. Suvaidinta 
du juokingu voikaliiku “Auk
so Veršis“ ir “Seni ir Nauji 
.M«*Hii.” Vaidinimas getui išė 
jo. Visi vaidintojai savo už. 
duotis gerai atliko. Veikaliiis 
vaidino: Rozenblato rolėj A 
Jončis, Raštininko J. Bil- 
kevičiiis, Dukters S. Dar- 
mailienė, Gnlslcin'o tėvo ,1. 
A domim i . sumins J. Grigu- 
liūnas, Antrą \iikali -eini me
tų J. Adomonis, Naujų Metų
K. Gogelis ir giltinės K. Ibi 
t namiškus. IC zisiei i imi ir va 
karo Vedėju buvo J. Zabulio 
uis. Publikos buvo pilna sie
ktinu, l.uri Iii o p.iLtikipta

Pelno parapijos naudai liko
suvirs $200. ,

Pijaną ištraukė A. Miltie- 
nienė. Pasilinksminę visi grį
žo į namus su gerais įspū
džiais. Vietinis.

Ifi LABD. SĄ GOS CENTRO 
POSĖDŽIO.

(Gruodžio _3 d., 1920 m.)
I'arpe kitų svarstymų pusi 

rodė, kad kai kuriose kuopose 
laikoma be naudos stambios 
sumos pinigu.

Atkartota senas Centro pa
tarimas, kad kuopos nelaikytų 
pinigų savo ižde, o siųstų Cen
tro i'ždan, nes ten pinigai ne
ša nuošimčius.

Radosi įnešimas, kad reikia 
Labdarybei pirkti ūkė, kuri 
randasi vakaruose uiti Chiea- 
gos, su 28 akrais žemės ir 
triobėsiu už $17,000.00. puika
vus jau nupirktus 10 akrų naš- 
laitmmiiui sale Manjuettc 
parko ir šalę Šv. Kaz. Vienuo
lyno.

įnešimas vienbalsiai tajHi at
mestas su Įiažymėjiinu tokių 
klausimų daugiau nekelti iki 
neturėsim -našlaičiams ir se
neliams prieglaudos, (ii šian
die visas jiegas reikia įtempti 
aukų rinkimui iki užteks jų 
pasiūtymui prieglaudos. 'Lik 
pastačius prieglaudų Sąjunga 
žiūrės, kad nupirkus už $17,- 
000.00 ta* 28 akrus, bet šimtų 
geros žemės, kad ir m* išdirb
tos, t. y. nors gyvuliams au
ginti iki ūkė bus išdirbta.

Prie šios progos p. Boliesln- 
vas Sekleckis ateityje žadėjo 
{Sąjungai dovanoti savo 20 ak
rų ūkę. Reikia žinoti, kad to
kių ir panašių aukų Lietuvių 
tar|M* rasis ir daugiau, taip 
kaip pas kitataučius.

Žinoma, kas norėtų nejudi 
namų Imtą Lab. Sąjungai pa 
aukoti šiandien. Sąjunga vi 
suomei priiin.' rupindamo' lin 
kainai jį išnaudoti. Bei pirkti 
už pinigus mažas ulės. kaip 
buvo pašildyta, butų slambi 
k laida.
Sekančiam Labiliu y bė> pikui 

kili nutarta padaryti 2.000 
tikietų ir stnniineriiioti. Ti 
kieta' Ims 3.5c. Iš anksto per
kantieji turės teisę dalyvauli 
laimėjime $15.on auksu. Ka' 
pirks tikietų pikniko dienoje 
prie kasos langelio, iii* turės 
mokėti 50c. ir netarė teisės 
dalyvauti laimėjime. $15.00 
auksu aukojo p lė Antanina 
Beinoraitė, narė L. S. 5 kuo 
pos.

Valdybos linklčiias. Pirm, 
didž. balsų Lipo užgirius -ena 
sis p. Antanas Nausėda, vice- 
pirm. taipgi užgirius -eunsis 
I”'. V’eryga, nors .jis posėdy j ne
buvo, nidar. rasi. A. Valan
čius (jaunasis), lin. rast, B. 
Ncrinrtonis,

Neatsilankiii 'enąjam ižd., 
kum I. AU>a\ičnii naujo ne
linktu. Iždo elob.: SL lanija 
Sal kuiis-kaitė ir .Jonas Miko 
lai n i s.

Ncatsilankius senajam dva
sios vadui prol. kini. P. Bu 
eini, kito taip gi nelinkta.

Del vėkms laiko agitalori u 
palikta išrinki i sekančiam po
sėdy.

Sulig 1 L iiod. 5 ir 6. 1920 m. 
Seimo pi ilarimo, t eiil ro -( no 
nutarimo, įvedama dr .joms 
mokesčiai. I>r ja, tiirinli 100 
narių kas uiet moka po $10.00 
ir nuo kiekvu*ao sekančio 100 
dadeda, po $5.00. J vedama 
laip gi dr jom- lO'i niokoti • 
nuo pelno vakiirų, balių, pik 
nikų ir I. L m’/.iiirinl. ar dr 
ia jau via į-lojus į LjiIi. Sąj. 
Garbės mu iiis, ar ne. '

(i lAmpa avo kolonijoje turi 
! 13' kali'lil.i ų Ir ju i’* '-i *i

minėtų duoklę jau moka. Be 
to eina pagelbon kuopai reng
damos bendrui vakarus, pik
nikus ir bazurus. laiukiama 
tp ir nuo visų kolonijų dr-jy.

J. Šliogeris.

MADISON SQUARE GAR 
DEN RENGIAMA 

PARODA.
(Prisiųsta Iš Am. Kami. Kryžiaus)

Pokylinė parodu, vadinama 
“ America’s Alaking", l uošu
mu ateinančiu pavasariu Mu- 
dison >Square Garden, New 
Yorke, kurioj bus perstatytu 
autentiškai ir nuturitetiškui, 
ka ir kiek ateiviui, nuo pirmu
tinių kolonistų iki dabartinio 
laiko, yra prisidėję ir nuveikę 
visose Suvienytų Valstijų 
mokslo nr pramonės šakose. Į- 
vairios tautos New Yorke tu
rės didžiausias teises dalyvau
ti, Įirisidedant ir kooperuojant 
su įvairiomis žymiausiomis 
mokslo įstaigomis.

Egzekutyvis Komitetas sa
vo susirinkime, kuris įvyko 
Bankers Vlulre, išiviškė, kad 
jau keletą kurtų buvo svarsto 
nia, kų ir kiek Amerika yra 
suteikus ateiviams. Bet, štai, 
randasi pirma proga ateiviams 
Įiasirodyti, kų ir kiek jie yra 
nuveikę Amerikai.

Ateivių prisidėjimas bus ge
riausia parodytas duilininkys- 
iės ir amatų veikalų perstaty
mais ir muzikos gabumais. Y- 
patinga svarba bus priduota 
įvairių tautų išdirbystėms. 
šita paroda bus šaltiniu ge- 
lesnio it' tvirtesnio užmezgi
mo ryšiu tarp ateivių ir A- 
inerikomi, kas daug pagelbės 
net ir didesniam pasekmingu- 
įm* Suvi( nvtų Valstijų.

(leneralio Komiteto vedėjai 
yra Krankliu K. Lane, buvusis 
Vidaus Sekretorius ir Dr. 
lolni II. I niky, Nevv Yorko 
Val.'tijos Mokslo Komisijonie- 
rins. Tolinus generaliniu komi- 
lele seka: \\illiaiu Ettinger, 
majoras J. i-'. I lylan, teisėjas, 
A. I. Likus. II. L. Bidgman, 
lamo.Bryne, \\ illiam J. \Val- 
lin ir William Boiuly.

PAAUSINIS UŽDEGIMAS.

Kaaiisinis uždegimas yra gan 
skaudi liga ir paprastai vargi- 
i a vaiku.', bet kartais ir su
augusiu.'.Ženklai paaiisinio už
degimo yra, kad tuoj sutinsta 
gį.'lo' žanduose po auimis. 
L,ihai užsikrečiama ir papras
tai viena' ligoms nuo kito pla
tina liga. Labai patarlina li
gonius pamisimo uždegimo 
kiek galint vienus laikyti, kad 
ne.'imaišyti, su visais, ypatin
gai vaikai'. Liga apsireiškia 
į apie dvi savaili po užsikrė
timo. Daug saugiau suaugu
siems negu vaikams Imti apie- 
linkėj, kur randasi ligonis.

Ženklai. Labai sutinsta gįs- 
los žanduose po ausimis. Tuoj 
i audusi skausmas net ii' karš
ti.', jeigu reikia kramtyti, kal
bėti ar bent burnų aii-darinėti. 
Kartai' paausiais uždegimas 
ramlii-i tik vienam žande, bėt 
paprastai abiejuose. Apie tre
čią ar ketvirtų dienų po sali 
iiimo liga būva pavojingiau
sia, ir po tam atslūgsta net 
ir žymiai susimažina skaus
mas. I’aaii.'inis uždegimu,s yra 
maža liga, be| daug skaudesnė 
\yiams mgu moterims.

Budai gydymo. Lengvas 
slapias maistas, kaip tai pieni 
te linbos, kiaušiniai (minkš 
D), pieną ar ryžiai. Reikia 
saugoti' ruk'ties ir vaisių, ku 
rnio.-e riie ti- aadasi. Hilli 
pi įdėjimui ai šiltai aprišu.- 

Į gerklę yra geras gydymo bu 
’•••*“š*uždegimas gy 

i.-Jauko, i vi
lin . |’:i:i iiA i 11.-i 11n »n m • i*
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Pinigai,Laivakortes Lietuvon
SIŲSKITE ranous LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI.

NI0US Į PASKUTINI PASTĄ Į 30 DIENŲ.

Parduodame laivakortes 
į Lietuvą ir iš Lietuvos.

Padarome legališkus do
kumentus, dovemastis, 
įgaliojimo aktus.

rvtUs'-'V-* ‘Y* ■“ . ..• w -
1

/t R ~

Esame registruoti Lietu* 
vos Atstovybės Washing- 
tone.

Parduodame lotus, na
mu*, formas, padarome 
pa skolas ir apdraudžiamo 
nuo ugnies.

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

PAUL P. BALTUTIS and CO.
901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, III.
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Pranešimas!
Nekurie “Draugo” skaityto

jai nekantrauja, kad da nega
vo “Draugo” kalendoriaus.

Bet mes jau prašėme turė
ti šiek tiek kantrybės ir da 
prašome. Kalendoriai jau da
linami ir greitai visi “Drau
go” skaitytojai turės gauti, 
tik negalime tūkstančius žmo
nių susyk aprūpinti, nes ka
lendorių negalima taip greitai 
padaryti, kaip laikraštį.

“Draugo” Adm.

GRAND RAPIDS’O LIETU
VIAMS.

JUOZAPAS MARGELIS i
“Draugo” Agentas persikėlė 

į naujų vietą 509 W. Leonard St. 
N. W. Ten jis turi krautuvę su 
įvairiais daiktais. Patarnauja ga
vime šipkorčių ir siuntime pinigų 
į Lietuvą.

Pas jį galima gauti pirkti mal
daknygių, užsiprenumeruoti
“Draugą” ir kitokius reikalus 
atlikti.

WESTPULLMANIECIAI!
Atkreipiame Jūsų atydą, 

kad pas Jus dienraštį “Drau
gą” atstovauja p. M. Kiupe- 
lis 11949 So. Halsted St.

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti “Draugą”, taip- 
jiogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti į 
dienraštį.

R Kl K ALINGAS tuojaus at
sukantis Vaigoninkas. Alga 
$75.00 J r ineigos. Atsišaukti 
pas

Kun. E. V. Grikis 
396 Church Street 

Nevv Britain, Conn.

I’uieškau savo scscroa mergaitės 
Alenos Kziknnskinlės J’levogallt) 
kuinu, l’iimtos parapijos Tranų pa
vieto. Vilniaus guhcrnijos nfi pali
kau ja maža. J.ictnvojc. Dabar girdė- 
jim kad ji Amerikoje, meldžiu Joe 
piii'bis ar kas žinote pranešti už k<) 
Imsiu laimi dėkingas.

Morta MasnlonliHė 
I23M Vidury Mr. Waukegan, III.

thiriiis jokio vaisto nereikia 
\artoti, išskiriant ką nors vi
duriams suminkštinti.

PERSERGĖJIMAS KĖLIAU 
JANTIEMS EUROPON.

Aiiiciikos piliečiai, kcliau- 
jimli Europon, privalo apsirū
pinti pinigiaiškai, yputingui 
Migiyžiiuo Amerikon kelionės 
išlaidomis, kad neprisieitų kini 
džioti ii reikalauti Amerikos 
luinsitlių parūpinti grįžimo lė
šų. Amerikos konsuliui ne tam 
tikslui raminsi svetimose ša
lyse ii nėra pas juos tokiems 
atsilikimams fondo. Valstijos 
BepurtaiOenlas nuolat gauna 
nuo kai-kurių konsolių nusi
skundimus, kad Amerikos pi
liečiui iŠ visų pusių kreipiasi 
Įiiniginiškos pagelttos, kad su- 
-.i'.Mi Amerikon.

Parsiduoda inink&tų gerinu) biznis, 
pirmos klases, vienatine vietų tame 
bloke. Priežastis pardavimo, savinin
kas turi kita bizni. Atsišaukite.

724 W. Stst Street

DIDELIS BAR6ENAS
ILLINOJAUS FARMOS

83 akru faiuna prie pat miesto 
ir gero kelio, žeme lygi, upelis bė
ga per ganikla. Miškas ir gražus 
sodnas, 7 kambariu namas su 
skiepu didele bame 60 tonu ccl- 
lar, vištininkas, kiauliuinkas, svir
nas garadžius ir sande mašinoms, 
“smoke house” ir kiti budinkai, 3 
arkliai, 8 karves, 1 jautis, 150 viš
tų, 4 žąsis, 4 kalakutai, 2 vaistines 
kiaulės, 300 bušelių avižų, 200 bu
šeliai kornu, 25 toniai šieno, ru
giu, kviečiu ir vulviu dėl žiemos ir 
visos mašinos reikalingos dėl far- 
nios. Šita farma turi būti parduo
ta arba išmainyta į trumpa laika 
iš priežasties ligos. Kaina $13,500, 
įmokėti reikia puse, o likusius ant 
5 metu ant 6%, pasiskubinkite nes 
tai gera farma ir atsišaukite pas 
savininka

Petras Bomeika,
736 W. 35th St. Chicago, UI.

50 akru farma, 2 mylios nuo 
miesto 7 akrai ganiklos, miškas ir 
gražus sodnas, geros tvoros, 6 
kambariu namas, barne svirnas, 
mesinyčia, pienine šį apielinke lie
tuviais apgyventa. Norinlieje pirk
ti farma, kaina liktai $300. Neap
leiskite šito bai'gcno, nes parsiduo
da už puse kainos.

Mrs. MARY OZMAN,
736 W. 35th St. Chicago, 111.

90 akrų farma, 70 akrų dirba
mos, 20 ganiklos, su mišku, juodže
mis, žvyras su moliu maišytas, 
31/2 mylios nuo miesto, geri Budni
kais ir didele barne. Kaina $6500 
puse reikia įmokėti, o kitus ant iš- 
mokesčio.

120 akių žeme ligi 15 akrą soti 
no, 5 kambariu namas 2 barnes, 1 i 
mylia nuo miesto upelis bėga pci 
ganikla, žeme derlinga, parsiduo
da už puse. kainos $7800, įmokėti 
reikia $1000 o kitus ant. išinokėji- 
mo 6%. _______

tiOakrų farma, geri budinkai, so
dnas geriv-- i. .15 aki-,i iliiln
mos Žeiuvs, ir Ui.saaa, parsuiuotm 
su mašinos ir gy vuliais, šienas gru
dai, upelis bėga jier ganikla, 2 
mylios nuo miesto kaina $5000. j- 
inokėti reikia $3000 o kitus anl 
lengvui išmokėjimu, parsiduoda iš 
priežasties senatvės, nepraleiskite 
šito bargeno.

40 akrų, farma 20 arką miško, 
tvoros geros budinkuis, kaina 
$1800. įmokėti reikia $5()ti o kitos 
anl lengvu išmokėjimu ant 6%.

Viršminėtos fanuos yra dideli 
bargenai ir jeigu nori įgyli gera 
farnta tai eonais tavo proga. Pa
liauk kitam tarmines o nusipirk 
farma ir busi bosu ant savęs. Del 
platesniu informacijų kreipkitės 
šiuo adresu:

FIRST NAT. REALTY CO. 
736 W. 35th St. Chicago, III

Baltijos-AmerikosLinija
1 lėtoj K»i'IJ<»> — .Interikos Linija

IIISIVI UI l’IHslOIMI IS JiEU YOHKA |

HAMBURGĄ Kama 3 Klesa $125. Karės taks $5.00 
LIEPOJAU Kama 3 Klesą $145. Karės taki $5.00 

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

hn-ipklli'- prie roii'H iiKcnln Jiim, mie-lc arini
H.' KEMPE, ♦.cneivil M'eMern Pitom'nger Agciii 
* I2O Jiortli f.n saite St.. l'IiiritKo, llliinds.

Tel. CanaI 222

DR. E. Z. Z1PPERMAN
LIETI VISKAS DKNTI8TAJ8 

1401 So. Haisusl Street 
Vai.: Panedėlj, t'tarn. ir Ketverge 
9:30 iki 8:30 vak.
Keredoj ir Subatoj 9:30 iki 6 vak. 

’et. ir NedėlioJ nuo 9:30 iki 1-mai 
Mes geriausia taisome dantie

už prieinamiausią kaina.
5=uįį3įaa: š'įįrį=į~ą ažaaaįS

I

A. PETRATIS S. FABUOVAS

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

REAL ESTATB—HT8URAMGB 
Enropean American Bonas

Siaučia Pintgaa,
Lalvokoitoa 

VOTAKHUIAB 
SOS w. SStll s>.

Telcphoae Boaleraad <11

Telefonas Uoulevard tlM

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

SS31 South Hatetod Street
Valandos: S—11 A. M.

1—5; 7—8 P. M.

'H

J. P. WAITCHES
LAWYER

IJETUVIR .W7OKATA» 
Vakarais: t.VtlU K. Ashland Are. i 

Tel. Vardą 1063
Dicn. Itoom 5IH—158 Ji. Clark 

Tel. Kandolplj 3507

W-
Tel. Yards 6666 Drovar 8448

Dr. V. A. SZTMKEVIOZ
Lietuvis Gydytojas, OhlmrgM Iv 

Akuienw.
8208 8. Halsted St. Chicago. 

Valandos: 10—12 Iš ryto 1—8 iv 
8—8 vakar** Ned. 18—18 14 ryt®.

lllllllllllllllllllllilHIIIIIIIIIIHIIIIIHIINMI 
Resld. 1138 Independenoe Blvd.

Telefonas Van Barai H4

DR.A.A.ROTH,
Kasas Gydytojas tr Chlroi*aa 

Speeijalistoa Motertik®, Tyvtfh® 
Vaiką Ir vto® chroalik® Ug®

V4T,4WT>ns* m—vi ryto • t® 
i—a »sk. AedėUomls 10—12 <

Ofisas 8354 So. Halsted M., ChtaMB

niiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiMt

Į Tel. Harridon 6688

DR. L C. BORLAND
1202 8. State Str. Kaotp. AdM 
j Valand.: 1 Iki 4 po pl«t. Kodai. 12 
| vai. iki 12 dleniį.
i Lietuvis perluUMtojM
Sercd —6 iki 8 vak. Ned. 18 Iki II

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
\ hil'. až**.ikUi ’ižreg, > Y. Put, OAm*.

Garsas per ilMasim. kaip 
’»0 meili.

'i'.:*'iyu (kaso 'Aurimij Vaizbuzeaklį.
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j CHICAGOJE.
VISI NIEKŠAI TURI ATSI 

BURTI KALfiJIMAN.

Piiieilą šeštadienį j Oiclios 
t ra Hali pnlicijits \ iišininka- 
buvo sušaukęs kuone visus 
Chicagos policijos v\į'isiiiuo 
gins, pradėjus kapitonais ir 
įtaigus seržantais. .Susirinko 
daugiau tūkstančio poli 
vijos viršininku.

Į juo> kalbėjo patsai miesto 
majoras Thompson. Tai pir 
mus toks Įvykis Chicagos i- 
torijoj, kad patsai miesto ma 
jorns personaliai kalbėtu į 
fkaitlingąjį policijos buri.

Majoras paragino policijos 
vyresniuosius be jokios ato
dairos (pakelti kovą prieš vi
sus niekšus, prieš visokius 
mieste siaučiančius piktada
rius. Pulti juos visus visur, 
areštuoti ir kimšti Į kalėji
mus. *

Piliečiu vardu kalbėjo geli. 
Charles ,1. Da\ves, Jis repre
zentavo 50 gvarantuotojo, ku
rie pasižadėjo sudaryti 
000 <lol. romią policijos nau 
<lai. Iš to fondo bus skiriama 
jtašelpa šeimynoms po žuvu
siu policmonu kovojant prieš 
piktadarius.

Miesto majorą su tuo nopn 
prastuoju susirinkimu supa
žindino ir pakvietė kalbėti po 
licijos viršininkas h'itzinorris.

To susirinkimo metu miesto 
gatvėse ir policijos nuovado
se buvo pasilikę tik vieni pa 
prastieji policmonai.

UŽ PIGESNĮ PIENĄ IR 
DUONA.

UŽIMA VIE^Ą NAUJAS 
GUBERNATORIUS.

šiamlie Springfielde, vv 
riaiisiąjam Illinois valstijos 
mieste, įvyksta iškilmvbės. 
Senasis gubernatorius Lowd»Mi 
pasitraukia. Jo vietą užima 
peiuiai išrinktas gubernato
riumi I .«•!! Small iš Kahkakee. 
III. •
' Naujas Inihornatoiius, Small 

bus 27 gubernatorius nuo 
IS|S metu. kuomet Illinois bu- 
\o pripažinta savispAi vals 
t i.ja ir pi iimta kaipo tokia ki
tu valstiją linijom

Springfielde suvažiavę dau
gybė žymiausiųjų republikoiią 
partijos vailu. Nes Small yra 
repnblikomis iš žinomos Tho- 
mpsoiio I,nndino srovės, 
kuri rinkimu melu smarkiai 
kovojo su kita republikonu 
srove ir pagaliau laimėjo val
stijos valdymą.

[vyksta dideli parudavimai 
militariniu ir šiaip pilieču or
ganizaciją.

Naują gubernatorių prisie
kdins augščiaiisiojo valstijos 
teismo teisėjas (’artvv riglit.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

Iš NORTH SIDES.

PABĖGO DU KALINIU 
KAREIVIU.

Iš Port Sheiidan utilitari
nio kalėjimo pabėgo du kali
niu kareiviu, apmušiisiu sto
vintį sargyboje .kareivį James 
Zappi.

Pabėgusiu yra Rayinond 
\\'ood ir Kari Kergtison.-Pir
masis buvo byloje karo teis- 
sine, gi kitas buvo laikomas 
kalėjime kaipo dezerteris.

Chicagos miesto tarybos ko 
mitetas gyvenimo brangumo 
įhiusiiue paskelbė, kad pirmo 
ir duonos gaminimo .kompani
jos neverčiamos pagaliau turi 
susiprasti ir papiginti kaip 
pieną, taip duoną.

Pieno išvežtoji nio kompani
jos kvortai pieno gali imti 12 
rentą ir turėti užtektinai pi I 
no. Ir duona gali but parduo
dama mažesniam kepaliukui 
imant Ule. ir Jai galima tarė 
ti geras pelnas.
Komitetas sako, kad kumpa 

nijos turi susiprasti pačios. 
Neturi jos laukti, kol prieš jas 
pakils visuomenė, kol bus pra 
dėta kova.

ATPIGINAMOS ANGLYS.

Paskelbta, kad *su šiamlie 
vi.-os augliu sandeliu kompa
nijos -utikusios papiginti an
glis mm $1.99 ligi $2.99 tonui. 
Apie tai pirmiausiai, dar šeš
tadienį, buvo paskelbusi did
žiulė Ųonsuniers kompanija.

Lengva numanyti anglių 
kompaniją geradari ilgumas 
Peršvelni žiema. Žmonės per- 
tnnžai suvartoja augliu, mažai 
perka. Tuo tarpu kompani
joms reikalinga daugiau par
duoti. nes reikalingi pinigai. 
'I no iitpigiiiimu norima para
ginti žmones pirkti augliu.

Sausio 2 d. Lab. Sąj. (S kuo
pa laikė metinį susirinkimą 
šv. Mykolo parap. svetainėje.

Kalbėtu apie vakarą, kurį 
Sausio 23 d., Schoenhofeno 
svet. rengia bendrai visos 
Nori h Sides katalikiškos <lr- 
jos. Iš raportą paaiškėjo, J<ad 
viskas beveik jau priruošta. 
I žkumlžiais riiĮMiitis palikta 
moterims. Dabar tiktai prašo
ma visu norlhsidiočią parem
ti tą vakarą, nes visa nauda 
-kiriama našlaičiu labui. Įžan
gos bilietą iškalno galima nu
sipirkti pas visą draugiją na
rius. Nutarta visas pastangas 
dėti, kad tas vakaras atneštu 
pageidaujamą vaisiu.

Rengiamojo vakaro komite
tas pranešė, kad seriją knygu
tės ištraukini ui laikrodėlio 
jau išdalintos ir greitai pri
pildomos.

Toliau svarstyta apie auką 
rinkimą našlaičių prieglaudai 
einant per Lietuvių namus. Ta
ni,* susirinkime jau padaryta 
pradžia, nes p-lė Klz. Kremin- 
skaitė pirma davė $1Q.9O. Žiū
rėsime, kas bus antras, trečias 
ir L t. Ta pati ji-lė. Kremins- 
kaitė įstojo į Lab. Sąj. Garbės 
narius ir įmokėjo $10.00. Kiti 
du asmeniu sekančiame susi
rinkime pasižadėjo įstoti į 
Larbęs narius.

Dideliai džiaugsminga mąs 
kuopai pradžia šią metą. Lai 
ir visas metas būva toks. Dar 
pastebėsiu, kad musą kuopa 
šįmet pasižadėjo visa energija 
veikti, kad darbo vaisiai butu 
didesni už kitu kuopą.

Tirip-gi prašoma draugiją 
komitetą pasirūpinti, kad vi
sos draugijos pradėtą mokėti 
metines Lab. Sąj. duoklės. Pi
nigus gylima įduoti arba vie
tos Idobonui, arba kuopos iž
dininkei, p-niai B. Naujokie- 
nei.

šeštoji Lab. Sąj. kuopa sten
gsis kodaugiausia surinkti 
j inigii, kad greičiau Sąjunga 
p. statytą našlaičiams prieglau 
dą. kurios visi mes laukiame.

A. Nausėda.

Apsvarsčius bėgančius dr-jos 
reikalus, išduota raportas iš 
I.iet. R. K. Lab. Sąjungos bu
vusio seimo Gruodžio 5 i į- G 
d., 1920 III. Atstovui K rali 
čiptias ir B. l'stilo paaiškino 
apie seimo nuveiktus darbus. 
Tadu įnešta, kad S. š. V. Jė
zaus dr-ja pastotą Lab. Sąj. 
Garbės narė. [nešimas priitu 
tas. Nutarta išprndžios įmo
kėti $25.00, o likusius išmokė 
ti dalimis. Šįta dr-ja jau pir 
miau keliais ai vė jais yra au
kojusi Lab. Sąjlingai, taipgi 
nepraleidžia nepaminus ir ki 
tą svarbią reikalu. Praeitam 
susirinkime Lietuvos gynimo 
reikalams paaukojo $59.00. V- 
ra vilties, kad ir ateityje S. š 
V. J. draugija darbuosis lietu 
viškoj dirvoj šelpiama su 
vargusius ir nelaimėj (‘Šan
čius savo brolius, nes naują 
valdybą sudaro veiklus asme
nys.

Visiems patartina remti to
kias draugijas, kurios neuž
miršta visuomenės reikalų. 
Tat linkėtina S. Š. Y. J. dr- 
ja i šiais metais palikti skait
lingiausia nariais iv stipriau
sia turtu.

Narys.

FEDERACIJOS METINIS 
SUSIRINKIMAS.

A. L. R.-K. Federacijos Chi
cagos Apskričio metinis susi
rinkimas bus antradienyje, 
Sausio 11 d., vakare, Dievo 
Apveizdos parap. svetainėje, 
Chicago, III. šiame susirinki
me bus renkama apskričiui 
valdyba 1921 m. Tad ir svar
bu, kad į šį susirinkimą kuo 
skaitlingiausiai atsilankytu 
draugiją ir skyrių atstovai ir 
atstovės._____  ^.Valdyba.

Iš NORTH SIDE.

Moterą Sąjungos 4 kp. .mėnesi
nis susirinkimas bus antradieny], 
Sausio 11, 1920 m., šv. Mykolo 
pa r. svCt., lygiai 8 vai. vakare.

Visos narės privalo būtinai at
silankyti, nes bus svarstoma labai 
daug svarbią dalyku.

Taip-gi maitinėsite užsimokėt 
savo mėnesinei mokestis pradžioj 
metų.

fina R. Paliuliui f. 
Mot. Są-gos 4 kp. rast.

SUIMTAS P0LICM0N0 UŽ 
MUŠĖJAS.

Aną pirmadienį žinomas po
licijai piktadaris Kdvvard Mo
rris vienoji' kavinėje nužudė 
policmoną John Mullen.

Per ištisą savaitę policija
ieškojo žmogžudžio ir paga
linu praeitą šeštadienį sugavo.
Nutvėrė jį begulintį vieno far-
liierio sukrautuose korną lam
buosp, ties 91 gatve ir Wcs- •tem avė. Policijai buvo pra
nešta apie jo ten slnpstimąsi.

Piktadaris pakliuvo, nes ne 
turėjo artimą sėbrą, kurie 
jam butą pristatę pinigą ki
lni- iškeliauti. Neturėdamas 
nei cento, turėjo slapstyties 
apylinkėse.

Išvakaro, prieš siiimsiant. 
jis buvo užpuolęs vieną žino 
gu su pinigais. Bet užpuoli 
Inas nepavyko ir tas jo despe 
ratinis 'žygis pabaigė jam ka 
rijerą.

SUAREŠTUOTAS JUBI 
LIERIUS

MINISTERIŲ PIRMININKŲ 
KONFERENCIJA PARY

ŽIUJE.

Pilsudskį sergąs; negalįs ke 
liauti Paryžiun.

Paryžius, Sausio 19. — Tai 
kiniliką ministerią pirmininką 
konferencija čia jvvks Sausio 
19 <1.

šitomis dienomis Paryžiun 
tlirėją atkeliauti Lenką prezi 
(lentas Pilsudskį. Bet iš Var
šuvos pranešta, kad jis sergąs. 
Sakoma. gal po iiiinisteriu 
pirmininką konferencijos jis 
pasveiksiąs ir čia atkeliausiąs.

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAP.

.Tolins J. Reingold, 2128 Ko, 
TIarding avė.. suareštuotas. 
Jis yra jubiliei ius ir intaria 
nias . pirkęs daug pavog 
tą jubilieiiniii daiktą.'

REIKALAUJA 9 MILIJONŲ 
PROHIBICIJAI.

Washington, Sausio S. - 
Žemesniojo kongreso buto iš» 
laidą skyrimo komitetui vidu
jiniu mokesčiu komisijonie 
l iaus a-istentas Mycrs ,insulto 
jo aną dieną, kad svaigalą 
probibicijos jvvkdinimni rei
kalinga dedesnis būrys agenlu 
ir užtektinai pinigą. Agen
tams reikia skirti didesnes al
gas. kad apsaugoti juos nuo 
ėmimo papirkimą. Sakė, kad 
tam tikslui ateinantiems me
tams Ims reikriNinga nuo 7 ligi 
9 milijoną dolierią išlaidą.

Draugija Šv. Jono Evange
listo rengia vakarą ir kviečia 
visas draugijas bei pavienius 
asmenis koskaitlingiausia at- 
dlankyti ir paremti dėl to,kad 
dali pelno skiria našlaičių la
bui. Tai prakilnus užmany
mas.

Vakaras Ims su |>erst.atymu 
Sausio IG d., 1921, parapijos 
svetainėj. Tėmykit didesnį 
paskelbimą “Drauge”.

Turiu primint, kad šita dr- 
ja ne tik iš vardo kutalikiš- 
ka, liet ir katalikišku keliu 
eina. Praeitam susirinkime 
liuosa valia sudėta keletas 
dol. užpirkimui šv. Mišią. 
Trumpu laiku •draugijos na
riai sužinos dieną, kada bus 
laikomos šv. Mišios.

Tai-gi, da kartą prašome 
visu ateiti mąs dr-jos rengia
mai! vakaran.

Rengimo Komitetas.

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti "Draugą” arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį spau
dos darbą kreipkitės prie p.
A. Valančiaus.

1511 S. 49 Court
Pas JĮ galima gauti malda 

knygių ir kitokią knygą.
Pasinaudokite.

Iš BRIGHTON, PARK.

Sekm. Sausio 2 d., 1921, Sal
džiausios širdies Viešpaties 
Jėzaus dr-ja laikė metinį su
sirinkimą Nekalto Prasidėjimo 
Šv. M. P. parapijos svetainėj.

KAINA $4,500
$95(1 Casli, kitus mėnesiniais 

mokesčiais, graži 29 akrą ūkė 
arti Tinley Park ant Roek Is- 
land Railwav, Nepraleisk šio 
hnrgeno.

Paul Baubly 
1404 West 18th Street 
Telefonas Ganai 6296

BARGENAS
Gražus 49 akrą žemėti pietas 

arti Palos Park, tiktai 2.5 my
lios nito “loop” Parduos arba 
mainys ant kitos propertės. 
Del platesnių informaciją at
sišaukite arba rašykite.

Paul Baubly 
1404 We»t 18th Street 
Telefonas Canal 6296

JOHN KUCHINSKAS
UETLVIM ADVOKATAS

Oflau* Dtdmlcnty)
UR Šo. guliu Street

ICamburlH Sld Tel. Central 3#B4
Valandos: D ryto Iki 1 po plet

Went Slden Dflaui,
S201 W. 22-nd Street 

Kerte l,eavltl Ht. Tel. Cunal tfi62 
Valandose nuo 4 Iki 6 po plet Ir 

nuo 7 Iki V vakare

__________
Tel. Canal H22Ž d

DR. C. K. CHERRYS $
Lietuvis Dentistas

£•2201 Wcat 22-nd & So. Ix-av1tt S t s.1
<’hicn go.

IValanilov #:S0 A. M. to 1J N.$ 
1:00 P. M. to 8:00 P. M.

—

DR. S. BIEŽIS.
LI ITT U VIS GYDYTOJAI 

III CHIRURGAS
2201 Wcst 22nd Mtreet

Tel. Canal 6222 }
Rcs. 8114 W. 42nd Street t

k —
Tel. McKInley 4988 j

Y. W. RUTKAUSKAS |
ADVOKATAS S
Ofisas Didmiesty): I

29 South La Šalie Street 5
Kambarį* S24 g

Telefonas: Central S8M ■

Vakarais. 812 W. 33rd St. ■
I
ii

Telefonai: Yards 4681

Phone Seeley 7439

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

moterų lytiškas ligas.
2401 Madison St., kampan Wes* j 

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

Dr. A. L. Yuška
1900 S. Halsted Str.

Tel Canal 2118
Valandos: 10 ryto iki S vakaro 

Gyvenimas
2811 W. 63rd Htr.

Tel Prospect 3448.

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą ( Pcople Teatrą 

1616 W. 47th St. Tel. Doul. 160 
Valundos: 1 iki 3 po pietų. 8 iki 8 

vak. Nedėk 10 Iki 12 ryte.
Rcs. 2914 W. 4Srd Street.

Nuo- ryto Iki plet.
Tek MeKInley 268

DR. S. NAIKELIS
LIETCVT8

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
orianJ. Ir Gyvenimo vieta 

8252 South Halsted Street 
Ant vlrftMia t'nlvenml State Baafe 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 Iki 9 vak. 

Nedėliotais nuo 10 Iki ."4, 
Trlefeoas Tardė 8644

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė Mtvo offa* po nam.

4729 So. Ashland Avenue 
SpedJaltatM

IOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGŲ

Valandon'buo 10 Iki 12 lftryto; nuo 
2 Iki 6 po pietų; nuo 7 Iki 6:19 
vakare. Nedėllotnla 19 Iki 1. 

Telefoną* Drezel 8880U

DR. 6. M. 6LASER
I*mktlkunja 29 metai 

Oflm* 8149 8o. Morgan Ht. 
Kertė 82-ro Ht.. Chleago, UI.

81’ECIJAL.ISTAfl 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi Chro

niškų Ilgų.
OFISO VALANDOM: Nuo 16 ryto 
iki S po pietų, nuo 6 Iki I valan
dą vakar*.
Nedėllomle nno 9 Iki 8 po plet. 

Tdefnmu Tania 987

S. D. LACHAWICZ
MEfl’VYN GRABOniVH

I
reteri.euju l»l<lotnv*iw kopl(l«u.le. Rel 
kale m.kiliu etoltauktl. e mase darbu 
bualte utranbdintl.

2814 W. ISrd PI. Chicago, UI.
Tel. Ganai 8199'

DIDŽIAUSIA UETUVIŲ CEVERYKŲ 
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ

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

VICTOR SHOE STORE
4719 S. Ashland Av. Chicago

AMERIKONIŠKA LINIJAI
x l*i,iurni(\ima x

! NEW YORK-H AM BU RG
X (Icigiu-lus kelias l.ielm iaiiis Ir Husams.

S Didelis moderniškas laivas “MANCHURIA”
Ę Išplaukia SAUSIO 13. 1921
= Trečia Kliasa iš New Yorko į Liepoją $132.00
E Trečia Kliasa iš New Yorko į Eitkūnus $130.00
2 ^rečius kliasos pasažierial valgo didžiam dinintf kambaryj, kur a 
S tarnui jiems patarnauju, l’ždaryti kutnlavrlui reoervnojuml ino- S 
X torims ir vaikams. Atsl&uukilc į Kompanijų,, Ofisą, 14 No. llear- S 
“ boru Str. Cliieago, arba j I.okalį Agentą. X
nimmiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiš

z/'

a

I'-.I v

.V.4Y7DJ?. kaip man nieiti gal
vą i' Hbandiian Ti»okius mazfjDjitHU*, 
triukimaa, luuilariminf — ir rinkau tau 
itirko pruagilbtju uuo tu bjauriu plein* 
kanu... Man gėdų net darosi!"

MARE. ''Na, tai kam tau kįst be* 
reikalingai! Žiūrėk, kokie mana plau
kai gražus, šei lnan ir 8yni i. O tai 
todėl, kad an vartoju Rt'EF'LES !'* 

Kas tai yra RUFFLF.S? Ar 
tai gyduolė? Xe!! Ar kve
piantis vanduo? Net! RUF- 
FI.ES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis,

■t

X »'•
u

kuri- prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
Imi gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt 
smagesniu už čystą neniežinčią galvos odą?

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
irynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLF.S pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

.\u.-ipirkte šiąnakt Rl'FT'LES bunkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., liet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums “.še. pačio markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

■F. AD. RICHjpCR £, CO., 3Ž6-330 Broadway, New York

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

Sausio 22 diena

Kambariu Kaina ......................... $180.00
3čia Klasą Kaina .........................  $125.00

Pridedant $5.00 Karės Taxu
t TIESIAI I HAMBURGĄ

3čios Klasos Kaina į Eitkūnus per Hamburg $130.40 
Pridedant $5.00 Karės Taxu ' - 

Jusu mieste randasi lokalis agentas. Eik pas ji.

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU

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

Baltic States Development Corporation
35 South Dearborn Str., Chicago, IUinois.

Užsiprenumeruok “Vytį”
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyčio” 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dahar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną “Vyties” numerį.

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba ncatvai'zduoja dalyko taip, kaip iliustracija.

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos 
gamtą.

Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
“Vytį.” Prenumeratos kaina: Metams $2.50.

“VYČIO” Administracija 
3261 S. Halsted St. Chicago, III.

it/ uquic 
E AZEZ OUICKLYJ

Papudine
PAMĖGINK

10c-30c-60c Buteliai ar Proškel 
LABAI GEROS DEL

GALVOS SKAUDĖJIMO




