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Prezid, Wilsonas Armėnijos 
Klausimu 

Siųl lo Talkininkams Užtikrinti 
Bolševikams Taiką 

VISAS REIKALAS SURIŠ- luotas jogas, nes vėl bijo bol-
TAS SU ARMĖNIJA. 

Armėnijai nepriklausomybė, 
kitoms — nieko. 

Washington, Sausio 24. 
Perniai Tautu Sąjungos suva
žiavime CJenevoje keblus Ar
mėnijos klausimas pasiūlytas 
rišti Suv. Valstijų prezidentui 
"YVilsonui. Tuo metu didesnę 
Armėnijos dali buvo užėmė 

»# t, 4-

Turkai naeijonalistai 
Prezidentas 

ševiku. Del to įvykęs nesusi-
I 

prat imas . 
Taigi prezidentas a t randa 

duot i sugestijų talkininkams, 
ty. susijungusioms viešpati
joms, užtikrinti Maskvos val
džių, kad ji nebus užpuldinėja-

SU NARDANČIA LAIVE 
ŽUVO 56 ŽMONĖS. 

Londonas, -Sausio 24. — Ad
mirali tetas paskelbė, kad nau
jo tipo Anglijos nardančioji 
laivė K—5 Sausio 20 d. panė
rė juroje ir neiškilo. Žuvo su 
ja 56 vyrai įgulos/ 

Tai buvo didelė laivė. Iš-
\ n g l i j a 
y r a ; Ts 

pakraščiuose. Pasiųsta joms 
perspėjimas.' 

IDEDIAMAS PREMJERŲ 
SUVAŽIAVIMAS. 

viso tos^rųšies Anglija turėjo 
keletą. Kitos y ra Tspanijos 

S. V. SENATAS JAPONIJOS 
KLAUSIMU. ma išlauko. Kuomet tas bus 

padaryta , sovietinė Rusija gal 
apr ims ir tuo keliu bus pa- Nes Japonija gali gaut kont 
liuosuota Armėnija ir šitai už-Į roliuoti Pacifiką. 
t ikr in ta nepriklausomybė. Į 

t - 3 j 

AVilsoV**8 •} apsi
ėmė taį darvt i . Tau VI kslui 
paskyrė net personali repre
zentantų. I r pareikalavo talki
ninkų daugiau informacijų Ar
mėnijos klausimu. 

Kol tuo reikalu bu susi
mainyta notomis, Arim .iijų 
staiga Turkai naeijonalistai 
apleido ir ja užėmė Rusijos 
bolševikai, Įsteigdami sovie
tus. Pirmiau buvo norėta au 
Turkais nacijonalistais tar t ies 
'apie Armėnijos paliuosavimų. 
Bet kuomet Armėnija pateko 
bolševikams, pragaišo .tyli-.-
viltis. Ta<l imta galvoti kito
kios priemonės. 

Davis 'o nota. 

Užvakar paskelbta pildan
čiojo valstybės sekretoriaus 
pareigas Davis 'o nota. Ta no
ta buvo pasiųsta Tautų Sąjun
gos pirmininkui Hymans Sau
sio 18 d. Nes Hymans tarpi
ninkauja t a rp talkininkų ir 
prezidento YVilsono Armėnijos 
reikale. 

Sekr. Davis kalba prezidento 
Wilsono vardu. Pirmiausia jis 
nurodo, kad Armėnijai var
gai pakilę Turkams nepatvir
t inus talkininkų padarytos 
taikos sutart ies. Bet kad Suv. 
Valstijų prezidentas nieko 
bendra neturįs su ta sutart i 
mi, tad ją i r aplenkiąs. 

Prezidentas painformuotas, 
sakoma notoje, kad Armėnija 
patekusi Maskvos kontrolėn. 
Je i ta ip , tai jau esąs visai 
kitoks reikalas. I r jeį norima 
Armėniją paliuosuoti, negali
mas daiktas tą padary t i pre
zidentui be talkininkų mora
lės ir diplomatinės paramos. 

Kas reikia daryti. . 

Prezidentas nusimano, sako 
sekretorius Davis, kad šian 
die su Rusija nelengvas daik-, 
tas susikalbėti . Nes j c šian
die valdo su pr ievar ta t iro
ninga mažuma, nežiūrint di
dumos Rusų gyventojų tikrųjų 
norų. Visgi prieš tų mažumų, 
ty. prieš sovietų vaMžia, ko
voti su ginklu butų oepras-
mingas darbas. Nes su ginklu 
nebus sugr iauta bolševikų val
džia ir paeion Rusijon nebus 
Įvesta ta ika. 

Rusijos sovietai pageidauja 
taikos. Bet j ie palaiko vigais 
pasieniais karuomene, nea bi 

Bet t a i ne viskas. 

Kad tas tikslas atsiekti, pre
zidento nuomone, pirmiausia 
reikia nuraminti Rusijos pa
sienių teritorijas, ty. visas 
naujas respublikas, pakilusias 
iš buvusių Rusijos provincijų, 
ka ip tai Kaukazo respublikos, 
Esti ja, Latvija, Lietuva. Šitos 
teritorijos DavisY> notoje var
dais neišvardintbs, bet pava
dintos " t rukšmau to jomis . " 

Kaipgi jas nuraminti , kad 
jos tolesniai nebaugintų Rusi
jos 1 

•]>s nurimtų, sakoma, noto
je, jei gautų pažadėjimą pa
ramos nuo stipresniųjų vieš
patijų. Bet didžiulės viešpati
jos privalo turėti omenėje, vie
ną daiktų, būtent, saugoties 
nepaliesti Rusijos čielybės, ne
sinaudoti Rusijos nelaimėmis 
ir suirusiu jos padėjimu. Nei 
patiems jokiuo būdu neįsi 
br iaut i Rusijon, nei ki t ienu 
leisti ta darvt i . 

Patys apsidirbsią. 

Prezidento nuomone, talki
ninkai šiandie sovietų valdžiai 
turėtų> štai ką pasakyt i : " J u s 
išlauko neužpuldinėjami. Did
žiulės valstybės savanoriai 
jums taį gvarantuoja. J ų s ga
lite turė t i taikų, jei taikos 
pageidauja te . ' ' 

Tuomet viskas butų aišku. 
Gi pačių Rusiją pa tva rky t i 

Paryžius, Sausio 24. — Kaip 
rytoj čia turėjo įvykti talki
ninkų premjerų suvažiavimas. 
Anglijos >remjeras Lloyd Ge
orge teei tus pasiūlė toliaus 
at idėti suvažiavimų, kol sus
t iprės naujas Prancūzų kabi
netas. 

Bet naujas Prancūzų prem
jeras Briand priešingas-atidė
jimui. J i s sako, kad J e i konfe
rencija neįvyks dabar, tuomet 
jo kabinetas grius ir Prancū
zijos valdžia teks buvusiam 
prezidentui Poincare. Gi šis y^ 
ra priešingas Anglijos nusis
tatymui 

OREGONO VALSTIJA-. 
PRIEŠ JAPONUS IR KITUS 

SVETIMŠALIUS. 

* 

-

OLANDIJA BAIZERIO 
KLAUSIME. 

timšalius, kad Japonai netu
rėtų priekabių. 

SENATORIUS NUBARA 
PROKURORĄ. 

į 

Washington, Sausio 23. — 
Susikir t imas Suv. Valstijų rei-
kah} su Japonijos reikalais 
Paeifike (Ramiajame vande
nyje) pagaliau pasiekė tokį 
punktą, kad senato užrubeži-
nių reikalų komitetas aną die
ną nusperhdė patyrinėti t* 
klausimą. % 

Pirmiaus ia komitetas turės 
snrThkti visas smulkmenas, 
palytinčias buvusių Vokiečių 
kabelių Paeifike, kabelio sto
ties Yap saloje ir ki tu Vokie
čiams priklaususių salų šiau
riuose nuo ekvatoriaus. Nes 

l a i visa pavesta Japonams 
kontrolėn. Tuo tikslu senato 
komitetui prisieis pa t i r t i ki-
tuomet taikos konferencijoje 
pada ly tus sutarimus. Nes tik 
pasiremiant tais sutarimais 
Japonai iš Tautų Sąjungos 
gavo mandatą tai visa apval
dyti . 

Tasa i pa t komitetas taip-
pat įsigilins klausiman, kodėl 
Japona i Kinijai nesugrąžina 
Sbantungo pusiausalio, ko
kiais tikslais okupuoja Vladi
vostoką ir ki tas Mancburijos 
dalis. 

Reikalingi slapti dokumentai. 

Senatorius Lodge, komite
to pirmininkas, aną popietį 
konferavo su veikiančiuoju 
valstybės sekretorių Davis. 
Šis pareiškė, kad ateinantį pir
madienį jis eisiąs prieš senato 

Paryžius, Sausio 24. — Gau
ta žinių, kad Olandijos vy
riausybė pasirengusi užginti, 
b u k ji norinti iš tremti kaize
r į , del jo suokalbi avimo. Nes 
jokio suokalbiavimo nesama. 

STIKLINIAI AUTOMOBI
LIAMS KELIAI. 

paliktų patiems Rusams. Tai- . komitetą i r š i tam pristatysiąs 
kininkai iš šalies gali tame 
pagelbėti. Bet mili tarinis puo
limas nekuomet nepageidau
jamas, nes jis neduotų gerų 
pasekmių. Rusai pa tys galė
sią apsidirbti , pa tvarkyt i savo mas komitetui induoti visas 
šalį. 

Notos pabaigoje sakoma, 
kad jei didižiulės * viešpatijos 
sutiksiančios su . tomis prezi
dento nuomonėmis ir t am tik
slui duosiančios moralę ir di
plomatinę paramą, prezidento 
personaHs atstovas Morgent-
hau tuojaus busiąs pasiųstas 
misijon Armėnijos reikale. 

15 MILIJONŲ BUŠELIŲ 
KORNŲ EUROPAI. 

New York, Sausio 24. — 
Herbert Hoover paskelbė, kad 
vidurinių vakarinių valstijų 
farmeriai nukentėjusiai Euro
pai aukoja 15 milijonų buše-

josi užpuolimų naujų nuo Ru- j lių komų. Auka pri imta. Kor-
sijos atskilusių valstybių. Šitos j nai kuoveikiaus bus sukolek-
gi valstybės vėl palaiko g ink- l tuo t i ir pasiųsti. 

Londonas, Sausio 22. — " U ž 
ateinančių penkerių metų An
glijoje bus 2 milijonu auto
mobilių vartojama vietoje 
750,000, kaip šiandie yna , " pa
sakė lordas Montagu viena
me susirinkime. 

Taigi tuomet automobiliais 
važinėti turės but pri taikint i 
i r geri keliai. Tie keliai turės 
but dirbami iš išlaikomos il
giems metams medžiagos. Ke
liams tokia medžiaga yra tin
kamiausia stiklas. ' 

Anot Montagu, tokiais ke
liais automobiliai galėsią va
žiuoti t a ip greitai , ka ip grei-
ciausieji t raukimai . 

Washiagton, Sausio 24. 
Senatorius France iš Mary-
land valstijos aną dieną smar
kiai nubarė generalį prokuro
rų Palmerį. Sakė, kad padė
tis Suv. Valstijose Palm erių i 
valdininkaujant pasidarius ar
šesnė kaip Rusijoje carų lai
kais. Pa ta rė jur idiniam komi
tetui išt irt i Palmerio departa
mento agentų darbus, surištus 

~ Daug Bolševiku Suareštuota 
Kaune 

LENINAS SERGĄS; 15ft SUAREŠTUOTA. 

COPENHAGP^N, Sausio 24. — Specijalėje depešoje iš 
Gelsingforso sakoma, jog patys Rusijos laikraščiai pripažįsta 
Lenino susirgimų. Gydytojui jam esą įsakę kokį laiką abso
liučiai ilsėties.. 

Salem, Ore., Sausio 24. — 
Vietos legislaturou induotas 
bilius, draudžiant is Japonams 
ir kitiems svetimšaliams įsi
gyti nejudomas nuosavybes 
visoje valstijoje. 

# Bilius ^daugiausia atkreipia
mas prieš J a p o n u s / B e t su ši
tais jis paliečia ir kitus sve- Toliaus sakoma, jog Maskvoje suareštuota apie 150 žmo

nių sąryšyje su pametimu bombos, kokia buvus ta ikome pa
čiam Leninui7 

Kaune suareštuota žymus skaitlius bolševikų susekus 
suol&lbį. Suokalbio tikslas buvęs plaišinti valdiškuosius tro
besius ir galabinti Lietuvos vyriausybės naaius. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
: 

su areštavimais radikalų. 

PANAIKINTAS SUSIMY-
LĖJIMO "BOARD'AS." 

. 

Austin, Tex., Sausio 24. — 
Naujas Texaso valstijos gu
bernatorius Neff panaikino 
kaliniams susimylėjimo vals-
t i j inį " b o a r d ' ų / ' Sako, gana 
tų nieku. *̂ r 

LANGDON PALAIDOTAS. 

Vladivostokas, Sausio 24. — 
Čia palaidotas buvęs vyriau
sias S. V. karo laivo Albany 
inžinierius Langdon, kurį ne
senai nušovė Japonas karei-

sunku atsakyt į tą klausima. 
"Sąjungos sferos nustebin

tos Askenazy nebuvimu. A i š y 

PROF VOLDEMARAS 
SMARKIAI GYNĖ LIETU 

VOS TEISES. 
I kiną tai pasipiktinimo vertu 

Lenkiškas laikraštis (laz. j atsi t ikimu šeštadienio posėdy, 
Krajowa rašo apie Tautų S ą - | k u r Paderewski šiurkštų biidu 
jungos posėdį, kuomet buvo j neleido Askenazv atsakyt 

vis, stovįs sargyboje. 
• 

_ 
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PLATINKITE "DRAUGĄ." 

TURGUS MASKVOJE IR 
BOLŠEVIKŲ RUBLIAI. 

visus iš taikos -konferencijos 
dokumentus i r informacijas, 
kokių senatoriai pageidauja. 

Suprantamas daiktas , prezi
dentas vVilsonas bus patar ia-

taiko* konferencijos paslap
tis tais klausimais. 

Sakoma, 1919 metais prezi
dentas buvo perspėjamas Suv. 
Valstijoms but labai #atsar-v 
gioms su Japonais Pacifiko 
klausime. Bet, matyt , to per
spėjimo-nepaklausyta, jei J a 
ponams tenka Paeifike kont
roliuoti salas, kurios priden
gia nuo Amerikos Philipinu*. 

MARTENS IŠKELIAVO 
RUSIJON. 

New York, Sausio 24. — 
Sovietinės Rusijos "ambasa
d o r i u s " Martens iškeliavo Ru
sijon su visu savo štabu. J i s 
deportuotas. T u o pačiu laivu 
deportuota apie 40 kitų bol
ševikų agentų. 

Berlynas. Vokietija, Sausio 
23 (Rašo angį. laikr. kores
pondentas) . — Maskvoje svar
biausia turgavietė y ra Sucha-
revska. Tai didelis keturkam
pis žemės plotas, užimąs kelis 
amerikoniško miesto ta ip va
dinamus " b l o k u s . " Abiem tos 
turgavietės šonais ir vidury
je nutiestos eilių eilės bude
lių su staleliais. Tena į kas
dien susirenka Maskvos šei
mininkės pirk ties maisto ir ki
tokių daiktų. Nes visko gali
ma ten parduoti ir pirkt i . Iš 
Maskvos apylinkių ten atva
žiuoja valstiečių moterys pa
sipirkt i reikalingų, o kar ta is 
ir visokių pertekliaus daiktų. 
Suvažiuoja daugybė ir speku-
liatorių, kurie padaro-didelius 
pinigus pigiai pirkdami viso
kias prekes ir tųč-tuojaus jak 
brangiai parduodami. 

Sueharevska vadinasi visas 
Maskvos gyvenimo centras ar
ba ašis. 

į Visi turi pinigų. 

Sovietinėj Rusijoj kas t ik gy
vas tu r i N pinigų * ka ip šieno. 
Tenai šiandie rubliai kurkas 
pigesni,' kaip caro laikais ka
peikos. * 

Štaj kokios turgavietėje kai
nos maisto rproduktams i r ki

tokiems da ik tams: 
Duonos svarui 400 rublių. 

Bulvių svarui 250 rublių. Dru
skos svaini 1,300 rub. Cuk
raus svarui 3,500 rub. Sviesto 
svaruį 7.500 rub. Vienam kiau
šiniui 250 rub . Pieno kvortai 
600 r. Papras to muilo šmote
liui 700 rub. Vienam obuoliui 
100 rub . Vienam agurkui 25 
rub. Vienam cigaretui nuo 50 
ligi 100 rub. Degtukų skrynu
tei 200 rub. Čeverykams 30,000 
rub. Vyriškų drabužių eilei 
nuo 60,000 ligi 100,000 rub. 
Viršutiniam žiponui 70,000 
rub.,. Porcelano lėkštei 500 rub. 
Mediniam šaukštui, peiliui ar 
šakutėms 300 rub. Skardi
niam peiliui ir šakutėms 1,000 
rub. 

Kitos indomybės. 

Gatvekariu^pavažiuotį ?Jas-
kvoje reikia mokėti 8 rubliai . 
Kadangi gatvekarių mieste y-
ra vos keletas, t ad žmonių 
visuomet prisikimšę. Dauge
lis važiuoja prisikibę iš lauko. 

Bet jei norima pavažiuoti" 
tolesnį galą, galima nusisam
dy t i " izvoščiką" , kurių vi
sur y ra užtektinai. Karietėle 
kokius penkis " b l o k u s " pava
žiuoti atsieina apie 1,500 rub
lių. Už poros mailių tolumą 

svarstomas Vilniaus klausi-
mas. Sako: 

" Į posėdį atėjo Paderewski 
kalbėt reikalu, kurį per še
šias savaites sėkmingai gynė 
prof. Askenazy. Paderewskio 
debiutas Vilniaus kalustme 
susyk pasižymėjo Voldemaro 
laimėjimu. Plebiscito reikalas, 
jei nėra jis paskir tas , tai bent 
supainiotas taip, kad jo vai
siu da r aiškiai riunratvrnega-
1 * į—r * 

ima. 
"Voldemaras išdėstė visą 

eilę priekaištų prieš "v idur i 
nės -L ie tuvos" gyventojų atsi-
klausimo nutarimą. Be kito ko 
Voldemaras nurodė į bolševi-
kų-Lietuvių sutartį Liepos 12 
d. (1920 m.) ir į preliminari
nę taikos sutartį padarytą Ry
goj Lenkų su bolševikais. Vol
demaras laikės pozicijos, kad 
Rusai y ra gyvai suinteresuoti 
Vilniaus klausimo išsprendi
mu, kad Tchitcherinas pasi
sakęs darysiąs intervenciją. 
Voldemaras prašė, kad jei gy
ventojų atsiklausimo nutari
mas jau negalįs but atšauk
tas, ta i bent jo įvykymas tur i 

Barnes 'ui . >? 

GIRIA LIETUVIŲ ORO 
LAIVYNĄ. 

Iš Vilniaus pranešta Kau
nan, kad Lenkai didžiai ste
bisi Lietuvių orlaivių (lėktuv 
vų) veikimu. Lietuvos oro lai
vyno e?anti tokia pajėga, su 
kuria jiems negalima kovoti. 

i 

• v 

is 

mokama ligi 10,000 rublių. 
Tokias už važinėjimą kai

nas ^noka ne t ik visi žmonės, 
bet i r patys valdininkai . 

vo atsakymo pasiaiškint 
Voldemaro apsukrybių i r pa
siliko bendrų žodžių paviršiu
je. Tai buvo tolygu atsakymo 
stokai iš Lenkų pusės. 

"T iesa , ta ryba pagal iau 
nu ta rė i r toliaus laikyties sa-
vo pirmojo nutarimo, bet sa
vo takt ikoj padarė pirmą, žin
gsnį prie dalyko nutęsimo, a-
t i dėdama pirmųjų tarptaut i
nės karuomenės dalių siunti
mą į Vilnių tolimesniam lai
kui. 

" B e n d r a s įspūdis toks, kad 
Voldemaras pasiekė ta ip Len
kams palankiai susidedančių 
dalykų atidėjimo ir ties .klau
simo ženklu jų pastatymo. 

"Pade rewsk i pareiškęs ta
rybos nariams, kad Askenazy 
negalėjęs a te i t į posėdį del li
gos. Tą rpacią dieną tečiau su
važiavimo pirmininkas Hy
mans sut iko su Askenazy ir 
pradėjo jam da ry t iškalbas, 
kad, būdamas sveikas, pasi
sako sergąs ir klausė, kuri 
ga l in tLbut jo nebuvimo posė
d y priežastis. Askenazy parei
škęs pirmininkui, kad jam 

YRA IR TOKIŲ LENKŲ 

Lenkų laikrašty Cazeta Kra-
jowa rašo p . ' J . Seybutt-Roma-
nowicz ' i Istorijos pagr indais . ' 

J i s sako, kad tik Lenkų 
naeijonalistai stengiasi pada
ryt i Lenkais t a kalba kalban
čius Vilniaus krašto gyvento
jus. 

O ištikrųjų taį y ra Lietu
viai arba Gudai, pamiršę savo 
kalbos. 

P . Romanowicz šaukia luos 
žmones atsiminti savo kilmę, v 

ZELIGOVVSKIO MOBILIZA
CIJA. 

Gautomis žiniomis, Vilniu-
bu t ' a t i dė t a s . je sumobilizuota 5,000 naujo-

"Paderewsk i nesugebėjo sa- kų. Sumobilizuoti Lietuviai 
intariami neištikimunie i t lai
komi visai a tskirai ir prie ki
tų apystovų. 

Zeligowskio karuoemnės da
lys papildomos naujokais. 

Neištikimi kelią maištus 
Lenkų kareiviai siunčiami 
Lenkijon. 

REZIGNAVO CHILE KABI 
NETAS. 

Santiago, Sausio 24. — Clii-
le respublikos ministerių ka
binetas atsistatydino, kuomet 
senatas nesutiko patvirt inti 
naujai . paskir to pasiuntinio 
Japonijai ir Kinijai . 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Sausio 22 
buvo tokia pagal Merchants Lo-
an and Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui $3.T7 
Prancūzijos šimtui frankų 6.58 
Italijos šimtai lirų 3.52 
Vokietijos šimtui markiu 168 
Lietuvos šimtui auksinų 1.68 
Lenkijos šimtui markių .12 
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UETTJVTŲ KATALIKŲ BEEITRASTIS 

f̂  "DRAUGAS" 
Bina kasdieną išskyras nedėldlenius. 

rRENCMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Fusei Metu ..-._.. .y.Įgs»-. • 4.00 
8IJV. VALST. 

Metams • ••"T» . . . » « • « • • jo.oo 
Pusei Motų • v . . . , . S.00 

Prenumerata mokasi tškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne ano Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba {dedant pinigus 1 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley Ave., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

Rubsiuviy Reikalai. 
Kasžin kokis Kriaučių Ko-

mitetas iš New Yorko išsiun
tinėjo lapus įvairiomis kalbo
mis, tarp tu ir lietuviškai 
šaukdamas "Mūsų kova turi 

- Imt laimėta". Lapuose yra tei-
. singu minčių, yra klaidu ir y-
ra pavojingu patarmių. 

Tiesa yra, kad iš b7) tūks
tančių didžiojo Xew Yorko ru-
bsiuvių tedirba vos keli tūks
tančiai. Tiesa' v ra, kad karo 
metu rubsinviai turėjo daug 
darbo ir ėmė didelių pelnų. 
Tiesa yra, kad dabar pasiutu 
rūbų Amerikoje yra daug dau
giau negu perkančių juos. 

Prie tų tiesų galima butų 
pridėti, kad Vokietija buvo ir 
yra pigių gerų rūbų šalis. Kol 

J;'karo metu pašau lis negalėjo 
pirkti rūbų iš Vokietijos, tol 
Amerika dirbo daug rūbu ir 
gabeno svetur, parsitraukda
ma daug aukso ir mokėdama 
rubsiuviams geresnes algas 
negu augštų mokyklų mokin
tojams. Karui sustojus Vokie
tija vėl ima dirbti ir vėl ga
bena pigių gerų rūbų svetur. 
Į Ameriką kol kas n.'gabena, 
nes Amerika dar neturi pirk-
lybos *u Vokietija. Kaip tik 
susidarys ant poperos taiktj 
ta rp Suvienytų Valstijų ir Vo
kietijos, taip Vokietija prista
tys Amerikai rūbų užtektinai 
ir pigiai. Suvienytu Valstijų 
Vyriausybė, turbnt, tyčia vil
kina taikos sudarymą, kad Vo
kiečiai ilgiau negalėtų gabenti 
savo išdirbiniu i Šia sali 

Rubų pramoninkai stabdo 
Į dirbtuves, kad susidarytų rū

bų trukumą, kad tuomi pasi
naudojant galima butų išpar-

I duoti jau pasiūtuosius rūbus 
. tomis pačiomis augs tomis kai
nomis, kokios >usidarė karo 
metu. 

i 

Daugiau už kitas prie per
versmui palinkusi rubsiuvių 
unija Amalgamated Clothing 
\\ oikers nėra prisidėjus prie 
Amerikos Darb0 Federacijos. 
bet tos unijos vadai Hillman, 
8cldosberg ir kiti supranta, 
kad rubų pramonėje neapseis 
be didelio supurtymo. Hillma-
nas sako, "kad jis su pagelba 
unijos, stengiasi išvengti strei
ku, visuomet >tovi už taikos 
ramias derybas su darbdaviais, 
kad viešpatautu taika ir bro
liškas susi roką vi nias su darb
davių susi vieni j imu", rašo 
Kriaučių Komitetas. -

Už tatai Kriaučių Komitetas 
Hillman^, Sehlosberg'į.ir Sip-
iekovą vadina karaliukais, So
fijai-išdavikų pasekėjais, be
gėdžiais ir kitais tokiais var
dai-. Kriaučių Komitetas šau-

Darbin inko Draugas 

PAIN-
Vatibaženklts n/.r«g. 8. V. Put. Ofis». 

(jaitus per tuugiaii kaip 
50 melų. 

kia darbininkams: "Xei per'l&uvk JUr© Uuchor) VaiibaienklĮ 

nago juodmėlj negalima pasi
tikėti Hillmanu, Šiplekovu ir 
K o . " Nesvarbu, kad tame ne
pasitikėjimo šauksme Schlos-
berg'is išskirtas. 

Nenaujiena, kad kokioje nors 
organizacijoje kyla nepasitikė
jimas vadais. Tat galėjo įvyk
ti ir Susivienijusių Amerikos 
Drabužio Darbininkų Sąjungo
je. Nepasitikintiems valia sa
vo nuomonę išreikšti. Bet čia 
pasitaikė faktas. Minėtosios 
unijos delegatų surinkimas iš
reiškė pasitikėjimą vadais. 
Kriaučių Komitetas kaltina 
už tatai tuos vadus sakydamas 
"Hilmanas, Siplekovas ir Ko 
įbruko į mūsų gerkles rezoliu
ciją, kur nusiskundžiama, kad 
darbdaviai atmetė darbininkų 
pasiūlymą susitaikyti ramiu 
keliu; toje rezoliucijoje "sako
ma, kad rubsiuviai pilnai už-
giria savo vadus už dervbas 

Sff 

praeiti je; vėl aimanuojama, 
kad, girdi, jei bosai nenori su
gyventi brolybėje, tai, nors 
rubsiuviai ir trokšta taikos in
dustrijoje, unija esanti pasi
rengus kovoti, bet, vienok, 
unijtstai pilnai pasitiki pasiža
da remti savo vadus ." 

Kriaučių Komitetas buvo ma
žumoje. Diduma buvo kitokios 
nuomonės. Dabar Kriaučių Ko
mitetas nepasiduoda didumos 
nutarimui, tiktai ima agituoti 
tarp rubsiuvių: "Tvuotankiau-
siaį šaukime masiniusbedarbių 
susirinkimus... Susirinkimuose 
neleiskime ant pagrindų tų 
unijos vadų." 

Jei rubsiuviai paklausytų 
Kriaučių Komiteto, tai jie pra
laimėtų dabartinę kovą su 
rubsiuvių pramoninkais ir 
pirkliais. Padėtis dabar yra la
bai rimta ir pačiai A. A. C. W. 
Unijai labai sunki. Jei toje 
Miikio|e 'valandoje dar nebus 
susiklausymo tarp vadų ir dar
bininkų, tai darbininkai gaus 
dirbti tokiomis sąlygomis, ko
kiomis pramoninkai norės, f 
padėtį reikia žiūrėti i ramiai ir 
rimtai, kad vėliau nereiktų 
gailėtis. 

Kriaučių Komitetas yra 
mums nežinoma organizacija. 
.Ii tik pasisako, kad jos tiks
las yra sudaryti masines be
darbių demonstracijas ir tose 
iškelti. "Darbo priemonių 
kontrolė darbininkams." Tuo 
pačiu obalsiu įvyko bolševikų 
revoliucija Rusijoje. Pasirodė, 
kad tenai darbo priemones 
kontroliuoja vis-gi ne darbi
ninkai, o biurokratai. Tečiaus 
Kriaučių Komitetas Tarybų 
Rusiją vadina darbininkų iš-
siliuosavimo žvaigžde. Aišku 
tat, kad Kriaučių Komitetas 
politiką bolševizmo praplati
nimą stato augščiau už Ame
rikos rubsiuvių reikalus. 

Iš to lengva suprasti delko 
New Yorko rubsiuvių diduma 
pasitikėjo labiau savo unijos 
vadais negu Kriaučių Komite
tu. Kriaučių Komiteto šauks
mui gali pritarti asmenys, ku
rie Amerikos rubsiuvių lėšo
mis nori pasitarnauti Rusijos 
bolševizmui, kurie nemato, jog 
bolševikiška revoliucija Suvie
nytose Valstijose gali praryti 
daug aukų, bet negali pasisek-

Antradienis, Sausis 25, 1921 
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Suv. Valstijų Prezidentas. 
Nors Amerikiečiai žino, kaip 

gyvena jų prezidentas, bet šį-
tų, prisiminti gal bus naudinga 
vienam asmeniui atsitraukiant 
iš prezidentavimo, kitam sto
jant į jo vietą. 

Alga ir gyvenimas. 
Algos prezidentui yra skir

ta 75 tūkstančiai dolierių me
tams. Prie to prisideda 25 tūk
stančiai kelionių išlaidoms.Bet 
prezidentas nemoka už sėdynę 
traukinije, nes vienas trauki
nys visuomet yra parengtas. 
J is ten ir tada važiuoja, kur 
prezidentui reikia. Washing-
ton'e, D. C. geležinkelio stoti-
je yra didokas ir gražus kam
barys, kuriame Prezidentas 
gali pabūti kiek nori prieš iš
važiuosiant traukiniu arba 
parvažiavęs. Keliauti juromis 
Prezidentui yra tam tikras 
laivas. Jei nori Prezidentas 
gali naudotis kiekvienu karo 
laivu. 

Už vietą prezidentas nemo
ka, nes Baltieji Namai yra 
laikomi Suvienytų Valstijų lė
šomis. Tuose namuose yra 
gražus ir didokas knygynas, 
labai patogi gražių paveikslų 
stovylų galerija. Prie Baltųjų 
Namų priklauso keli stikladar-
žiai, kuriuose auga įvairių žo
lynų ir gėlių Prezidento kam
bariams papuošti. * Tų stikla-
daržių vedėjai specijalistai ir 
jų darbininkai gauna algas iš 
Suvienytų Valstijų. J ie atsako 
prieš vyriausybę, jei Preziden
to gyvenime trūksta gėlių ar 
žolynų kur reikia. 

Apie Baltuosius Namus yra 
didokas daržas su puikia pieva 
tarp senų didelių ir gražių 
medžių. Tame darže yra pui
kiai 

susidedanti kapelija, arba be-
nas. To beno muzikantai algas 
gauna iš Suvienytų Valstijų. 
J ie tur groti, kada reikia, ar
ba kada Prezidentas liepia. 

Prezidentas neišmeta trijų 
centų dienraščiui, nes yra vi
sas gerai išlavintų raštininkų 
pulkas, kurie kuotrumpiausiai 
ir kuoaiškiausiai sutraukia vi
sų laikraščių žinias ir jas kas 
dien paduoda peržiūrėti Prezi
dentui. 

nam kitam .nevalia vartoti. K*i-
da jis važiuoja laivu, ta vėlia
va būva iškelta ant laivo stie
bo. 

Po Prezidentavimui. 

£Z 

Išeigos. 
. 

Nei viena parapija neturi tei
sės reikalauti iš Prezidento, 
kad jis mokėtų bažnyčioje už 
sėdynę, arba už jeigą pas du
ris. Taip-pat ir kliubai turi 
jam duoti visas nario teises, 
jei tik jis nori prigulėti, bet 
mokesčio iš jo negali reikalau
ti. Kapitoliuje yra keletas gra
žiai įrengtų kambarių, kuriuo
se Prezidentas gali būti kada 
nori ir kiek nori. 

Prezidentienė yra Baltųjų 
Namu šeimininkė. J i turi pri
vatinę sekretorę, kurią pati 
sau pasirenka. Algą užmoka 
Suvienytų Valstijų iždas. Visi 
Baltųjų Namų padarai, rakan
dai ir virtuvės f taisai yra Su
vienytų Valstijų nuosavybė. 
Tždas žiurj, kad tat visa butų 
tvarkoje. 

Prezidentas gali važinėti 
arkliais arba automobiliais. 
Paprastai Suvienytų Valstijų 
pinigynas daro kontraktą su 
kokia nors geriausia automo
bilių finna, kad ji nuolatai 
laikytų Baltųjų Namų garą-
džiuje keletą geriausių įvai
rios rųšies automobilių dengtų 
ir atdafų, mažesnių ir dides
nių. Prezidentienei ir jos duk-

išdirbtas la\vn-tems'oiterimSiautoinobiliai būva e-
j . ' * »i I f 

Amerikoje daug yra pramo
ninkų ir bankininkų gaunan
čių daug daugiau algos negu 
Suvienytų Valstijų preziden
tas. Bet ir prezidento gyveni
mas ne visai blogas dėlto, kad 
jis neveik visą savo algą gali 
atidėti senatvei. * 

Vienas tame dalyke yra ne-
taip geras daigtas, kad pre
zidentas, ypač prezidentienė, 
turi gana daug aukoti labda
rybės tikslams, o tų aukų pas
kui niekas negrąžina. Prezi
dentas negali aukotį nei do-
lieriais nei dešimtinėmis, o 
progų aukoti jis turi begalo 
daug. Jefferson'as išbuvęs 
prezidentu aštuonerius metus, 
nors dar ilgai gyveno negalė
jo išbristi iš skolų. 

A. Carnegie dėlto įkūrė bu 
vusių prezidentų fondą. Iš to 
kiekvienas asmuo buvęs Su-
yienytų Valstijų prezidentu 
turi teisę gauti po 25 tūkstan
čius dolierių kas metai. Apie 
tą Carnegio fondą buvo daug 
ginčų. Kai-kurie labai protin
gai sakė, kad žmogui buvu
siam augščiausiu Suvienytų 
Valstijų vadu nepritinka būti 
kapitalisto ančpyžininku. Bet 
ir tą reikia pripažinti, kad 
išėjimas iš Baltųjų Namų pre
zidentavimo laikui pasibaigus 
nei vienam negali būti malo
nus, jei buvęs prezidentas 
pats nėra kapitalistas. Geriau
sia butų, jei pats Suvienytų 
Valstijų iždas aprūpintų eks-
prezidentų ir jų našlių gyve
nimą iki pabaigai. 

Tik ką gautos Knygos 
iš Lietuvos 

Bažnyčios Istorija (215 pnslap.) 50c. 
Ar-gi kalta čia Katalikų Bažnyčiai 50c. 
Dvasiškoji iškalba (Kun. Dro. Jauniaus) 35c, 
Kataljkų Tikėjimas ir jo priešai I 25c. 
Ar katalikas gali būti socijalistu? 50c. 
Auksinės Varpos (Dainos) &C. 
Antano Baranausko (Vyskupo k a š t a i ) 25c. 
Darbininkų klausimas 15c 
Iš Gyvulių gyvenimo (Labai įdomi) ..". 20c. 
Ponas ir Muzikai (Teatralis veikai.) 20c. 
Lietuvių Kalbos Sintaksė 75c 

Tikybinio Turimo. 
Jėzaus Kristaus Gyvenimas r 60c. 
Šventųjų Mūsų Globėjų Gyvenimas 50c. 
Trijų Dienų Rekolekcijos /,.. 40c. 

"DBAUGO" KNYGYNAS. 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Dlinois. 
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Y. W. RUTKAUSKAS j 
1 ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty!: 
29 Sooth La Salle Street Jį 

| 

Vakarais. 812 W. 33rd St ! 

Kąra baris 824 
Telefonas: Central S8»* 

Telefonu: Varde 4SJM 

^Telefonas Boulevard 9199 2 

f DH. G. KASPUTIS 
3 DENT1STAS 

3 3 1 / South Halsted Str. 
2Valancbs.: 9—12 A. l t . 

,1>—5; 7—8 P. M. 
«saAa*«R.«:aAa*jaAft*aAa.*a*a*a 

6 1 D R . CHARLES"sEGAL j 
a Perkėlė scavo ofisą no n u n • 

žaismams klojimas. Apie daržą 
iri'aži ir stipri geležinė tvora. 
Wilsono laikais tame darže 
ganydavosi pulkelis avių. 

Šeimyna. 

Visi Baltųjų Namų tarnai 
ir tarnaitės ima algas iš Su
vienytų Valstijų, nes Baltieji išdavė įsakymą, kad 50 polici-
Namai yra Suvienytų Valsti- jantų neturėtų kitokio darbo. 

lektrikiniai. Prie to kiekviena 
dirbtuvė rūpinasi prezidentui 
aukoti geriausia savo darbo 
automobilį, jei tik prezidentas 
apsima ta dovanų priimti. 

Nuo to laiko, kaip tapo nu
žudytas prezidentas McKinley, 
Suvienytų Valstijų kongresas 

r ti. Mes nekuomet nedrįstum 
kalbinti Lietuvius paklausyti 
Kriaučių Komiteto ir nešti sa
vo gyvybę rusiškam stabui 
aukoti be savo naudos. 

jų, o ne prezidento nuosavybė. 
Augšeiausieji tų Namų vedimo 
valdininkai vra keli. 

Pirmiausiai privatinis Pre
zidento sekretorius. J i s susta
to ir prižiūri prezi
dento dienotvarkę, t. y. ką ka
da prileisti prie Prezidento, 
priminti jam kada ir kur jis 
yra žadėjęs nuvykti., Privati
nio sekretoriau* pagelbinin-
kas atplėšia prezidento laiškus 
pasako jam jų turinį, priren
gia atsakymus, taip kad prezi
dentui belieka tik pasirašyti. 
Mažesnės svarbos laiškams at
sakymus duoda pats sekreto
riaus pagelbininkas. Jis vyrimi-
uėja ir išsiuntinėja reikalin
gąsias privatines prezidento 
telegramas. Telegrafų kompa
nijos prezidento telegramas 
Suvienytose Valstijose leidžia 
dovanai. Už telegramas į kitas 

kaip tik sergėti Prezidentą ir 
jo namus. Tie policijantai sa
vo sargybos valandas dalinasi 
taip, kad nei dieną nei naktį 
Prezidentas nelieka be sargy
bos. Prie tų atvirųjų poli ei jan
tų dar yra ir detektyvų būrys. 

Namų Išrengimas. 

šalis užmoka Suvienytos Vals- bet jei kas pagenda greičiau, 

i 

tijos. Taip pat ir telefonai 
Prezidentui ir prezirentieuei 
yra dovanai/ 

Toliaus yra Baltųjų Namų 
sąskaitų vedėjas. J is veda vi
sas sąskaitas ir prižiūri, kad 
viskas butų tvarkoje. Suvie
nytos Valstijos moka algą taip
gi Prezidento barzdaskučiui. 
Prezidentas skiriasi nuo pap
rasto Amerikiečio tuomi, kad 
ne jis eina pas barzdaskutį, o 
barzdaskutį** ateina pas jį. 
Prezidento gydytojas neturi 
kitokio darbo, tik prižiūrėti 
prezidento sveikatą. .Algą nž-
moįca Suvienytos Vatetįjps, 

Baltuose Namuose' taip-gi 
yra iš labai gerų muzikantų 

Baltuosiuose Namuose lėkš
tės, stiklai, šaukštai, šakutės ir 
peiliai yra Suvienytų Valstijų 
nuosavybė pažymėta mųs ša
lies ženklais. Visų tų stalo 
reikmenų yra po dešimt tuzi
nų geriausios rųšies. Staltiesės, 
rankšluosčiai ir kiti namų bei 
lovų audiniai yra taip-gi Su
vienytų Valstijų ženklais žy
mėtis Jie tyčia tam tikslui 
audžiami., 

Paprastai Baltųjų-namų ra
kandus reikmenis ir baltinius 
atnaujina kas ketvirti metai, 

tai nelaukia visatinio taisvmo, 
tik pataiso susyk. 

Valgiai. 

Baltųjų Namų gyventojai 
nesuskumba tiek suvalgyti, 
kiek Įvairus pirkliai prisiun
čia į juos pačių geriausių kum
pių, kalakutų, vištukų, įvai-

Kių sūrių, pyragų ir kitokių 
valgomų daigtų. Jei tuos daig-
tus Baltųjų Namų užveizda pri 
iifta, tai malonę ir garbę pada
ro siuntusiems. Tie paskui gar
sinusi esą Baltųjų Namų mais
to pristatytojui. ", 
'; KolĮpi-ėzldeutiis nammįę,- ipį 
ties Baltaisiais N«n^ass' plevė
suoja vėliava, kurios nei-vie-

Kadangi paskelbtasai' vajus 
Lietuvos Laisvės Reikalams 
užsibaigė su 1 d. Sausio, 1921 
m., bet daugelis kolonijų savo 
kvotos dar neprisiuntė cen-
tian, tai-gi šiuomi prašome, 
kad visas aukas surinktas Lie
tuvos Laisvės Reikalams pri
siųsti centran iki 1 d. Vasario, 
1921 m., kad but galima liku
sius pinigus pasiųsti Lietu
von ir paskelbti, kiek kuri ko
lonija surinko aukų. 

Kad nors išdalies pastūmė
jus pirmyn kultūros darbą, 
kurį praeitas Seimas buvo už
sibrėžęs atlikti, turime rengtis 
prie Amerikos Lietuvių Die
nos, t. y. 6v. Kazimiero die
nos 4 d. Kovo, kad tą dieną 
visos, nors ir mažiausios ko
lonijos, prideramai paminėtų. 
Visi, kam rupi Lietuvos .pakė
limas iš vargo rengkimės, kad 
viską kuogeriausia prisiren
gus. 

Paskutiniuoju laiku šios 
kolonijos prisiuntė dapildymui 
savo kvotų: 

Waterbury, Conn. '473.75. 
Elizabeth, Pa. S. L. B. K. 

A. 197 kp. 345.00. 
Chicago- 111. (18tos gatvės) 

256.00. 
Cliidago, UI. (North Side) 

303.00. 
Cliieago, UI. (West Side) 

447.24. 
New Haven, Conn. Šv. Pran

ciškaus Dr-ja 50.00. 
..Broliai ir sesutės, budėki

me, lies Tėvynės likimas pri
klauso nuo mus išeivijos. Vi
somis išgalėmis mažinkime 
vargus, remkime kovojančius 
už Lietuvos laisvę. Apsidėki-
me nuolatinėmis,, mokestimis 
Tautos Fondan, kad galėtume 
teikti .nuolatinį paramą mus 
brangiai ginitinei, Lietuvai. 

Ta^sJ?on(|as; 
;' 222 so : mii-sti-eet:,. 

BroolvlNTv'N.-Y.' 

Fhone Seeley 7439 

DR. I. M. FEINBERG 
Gytlo spoiijaliai visokias vyrų ir 

motery lytiškas ligas 
244)1 Madtson Str.. kanpas \ V o 

tern Avc , Chicago 
Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.( 

Perkėlė scavo ofisą po num • 

•4729 So. Ashland AvenueJ 
' Specialistas ! 
•DŽIOVV, MOTEIU ir VYRŲ U ( . \ J 
•Valandosnuo 10 iki 12 išryto; n u o l 
• 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30S 
gyakare. Nedėliomis 10 kii 1 • 
| Telefonas Drevei 2880 • 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — g iki 11 iš ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

r . . k 

Dr 
kanai 2222 

I 
. E.Z. ZIPPERMAN 

LIETUVIŠKAS DENTIKTAS 
1401 So. Halsted Street 

I 
I 
I 

Ofisas 1O0OO So. Mk-higan Avc. 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po \. 

piet, 6:30 iki 8:30 Vakare 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvy*. Gydytojas Ir < frirurgas 

itesidencija: 
Tel. 

a-
10538 Perry Ave. 

Pullman 342 
K 

•Vai. Panedėlij, Utarn. ir Ketverge i 
E9:30 iki 8:30 vak. Z 
•Seredoj ir Subatoj 9:30 iki 6 v a k . ! 
I Mes geriausia taisome dantis • 
§Pėt . ir Nedėlioj nuo 9:30 iki 1-maifl 
puž prieinamieusia kaina. | 

X 

• 

IŠ LIETUVOS. 
—— 1 

• 

• 

Punskas. Mūsų apielinkė la
bai daug kenčia nuo Lenkų 
okupantų. Jie eina per kai
mus ir piešia žmones. Užeina 
keli •desėtkai, tankiausia va
žiuoti atvažiuojamu kulkasvai-
džiais, nes bijo po kelis eiti, 
kadangi Lietuvoje daug yra 
šaulių. Nežinau, ar žinote jus, 
kas tai tie šauliai. Tai tie, 
kurie telkiasi į būrius ir ima 
iš valdžios ginklų ginties nuo 
plėšikų Lenkų ir apsigina kai-
kuris ka imas / kuriame daug 
yra šaulių. Šieia apie mus tai 
bijo Lenkai 'eiti, Hes tuojau 
šauliai juos apšaudo. Alkani, 
kaip žvėrys, nuplyšę, tai kur 
užeis ir ką nutvers, tai jau jų. 
Ar drabužis ar kitoks* daiktas 
jiems vistiek. Kur užeina ka-
ruomenė, tai taip-gi ima ką 
tik nutveria. O valdžia rekvi
zuoja. Kai užsakys kiek javų 
supilti, tai reik atiduoti kad 
ir su šiaudais. Kas neklauso, 
tani pabaudą uždeda. Pagavę 
kur Lietuvį tuoj kalėjiman 
kiša. Net balžnyeion negali ei
ti be leidimo. O ką toliau, tai 
negalima nei apsakyti nei.ap
rašyti. . ; r 

Tel. Randolph 2898 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidtuniestyj 
ASSOCIATTON BLDG. 

19 So. L<a Salle St. 
Valandos: 9 ryto iki 5 po piety 

Panedėliais iki 8 - vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas 

» a m ą 

K " " • - • — ~ « 

WAITCHEES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Av 

Tel. Yards 1053 
Dien. Roosn 518—159 N. Calrk St. 

Tel. Randolph 8507 
IĮ • • • • • , • „ » , , , mmm m . mm 

D M . L. YUŠKA"! 
1900 S. Hakted Str. • 

• 

1 
I 
I 

a landos: 10 
!Oyvenimas; 

Tel. Caual 2119 

ryto iki 8 vakar* 

2811 w . 63rd Str. 
Prospect 34€6. 

Phone Canal 257 

DR. P. Z. ZAUTORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1891 So. Halsted Street 

Valandos: 1% iki I I ryto; 1 Iki 4 
« po piet. f iki • vakarą. 

" 

V 

*»<.'<• 

ii'miiiiiiimniiiiiiuiiitHiimiiHiinHimi 
«««• 1199 Indcpendenee Blvd. 

Telefonas Vou Buren 294 

DR. A. A. ROTH, ; 
Rusas Gydytojai ri Chirurgas 
Si»eeijali<tas Moterišku, Vyriškų 

Vaiku ir visu curouĄįkų Ugų 
A H D 6 S : 1 0 ~ U rrto 2 ^ » po, 

. • v M "rak. KedėikHBkf•, 10-112 £ 
Ottiiaw M54 So. Halsted Si., Chiįaai, 

u 

" : , i .« i . * >f 

% " : iiiniifiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiitfiiiiniHiiifrt 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
« » i L mm » m i t T i — • i • » « » » » 

VALPARAISO, IND. 

Musų Darbuotė ir Padėkos 
žodis. 

(Pabaiga). 

rion turiu priminti, kad tos 
parapijos klebonas kuu. Ču~ 
luM-kis žymiai prisidėjo prie 
sukvietimo tos- kantrios publi
kos. 

(.iruml. 24 d. sulaukėme ka
lėdiniu va kurijų, kurios tęsėsi 
uot keturias dienas. Vieni 
keliaujame pas sayo artimes 
nius ir ten valgome Kūčių va 
karienę bei praleidžiame pir
ma Kalėdų dieną, kiti-gi, gy
venimo aplinkybių verčiami, 
tenkinamės po senąja Vaipos 
pastoge. Vieni, nors trumpai, 
l>et gal džiaugsmingai jas pra
leidome, gi kitiems gal iš su
graudintos širdies žibutė — a-
šarėlė suvilgė skruostus. O 
juk visus dengia ta pati vė
liava ir visi to paties obalsio 
vedami siekiame savo ateities 
tikslo. 

Antros Kalėdų dienos—sek
madienio rytas.Aplink smiegas 
žemę bučiuoja. Visi palikę ka
lėdinę puotą, kur katras ją 
turėjome, skubinamės j Oary, 
Ind., kad suvažiavus laiku tin
kamai prisirengti prie vakaro. 
Kadangi atvykome gan anksti, 
lai buvo laiko aplankyti ir 
(iarės Lietuvių katalikų baž-
nvtėlę. 

Pamaldos. Laike jų eboras 
užtraukia Kalėdines giesmes 
arba kaip Lietuvoje vadindavo 
"Bernel ius." Klausaisi ir ne
jauti kaip tavo širdis skęsta 
meilės gelmėje; kiltos mintys, 
kilti pasiryžimai vienas po 
kitam plaukia iš sielos, kurią 
.Ji.-ai taip numylėjo. Htai 
džiaugsmo ašara lygir netyčia 
suvilgo blakstienas, o iš širdies 
veržiasi žodžiai: O negęstan
ti Auka, amžinai liepsnok ant 
to aukuro ir uždegus žmogaus 
širdį savo meile, sujungk ją su 
Tavo Tėvu Po mišių kle
bonas kun. Martišiunas pasa
lu) gražų tai dienai pritaikinta 
pamokslą ir ant galo nuošir
džiai ragina savo parapijonos 
atsilankyti moksleivių vaka
ran ir tokiu būdu savo užuo
jautą jiems parodyti. 

Pasibaigus pamaldoms po
nai (iedvilai kviečia visus 
moksleivius pas save. Užeina
mi'. Ugi prirengti pietus mu
šu laukia. Stebimės. Kad ii 
širdvs tu žmonių — ir ant auk-

nemainytum. Na, ką dary-

A. antra kuopa savo susirin
kime, laikytame Sausio 2 d., 
vienbalsiai išreiškė širdin
giausią aeių. 

A. Rakauskas, 
Kuopos įgaliotinis. 

dija visą šeimyną, o ypač musų 
vaikų jaunas širdeles. Neįdo-
maukinie bedieviškais raštais, 
nenorėkime žinoti,- kas juose 

minėtose kolonijose visiems r a š o m a - K a i P ž*vis patekus į 
Lietuviams su jų dvasios va- t m k l * n e & a l i i š e i t i i r l i e k a s u ' 
dais priešaky L R K M S g a u t a ' t a i P i r k a t a l i k a s P r a 

S ( ) 

si. Anot Lietuvių, patarlės: 
" Je i duoda, tai imk, jei mu
ši, tai bėgk." Susodina visus 
mažiai ir linksmai pasišne
kučiuodami visi drauge valgo
me skaniai prirengtus pietus. 
O kokia jautri Lietuvio-Lietu-
vės širdis! J i viską gatava 
kitam paaukoti. Ištiesų, ištie 
su, šiai šeimynai priklauso 
pagarbos ir padėkos žodis. 

Papietavę skubinamės sve
tainėn viską susitvarkyti. Ket
virtą valandą po pietų publi
ka jau svetainėje. Šį sykį vai
dinimas taip išpildyta, kad 
vargu kas kitas butų jį išpil
dys geriau. Nuo nekuriu net 
b ko girdėti, kad 'už pamaty
mą tokio veikalo, tai žmogus 
ir penkinės negalėtum gailėtis. 

Pasibaigus programai tęsia
mi šokiai. Čion jaunamas gra
žini pasilinksminęs iki vėly-
bo> nakties išsiskirsto, gi mes, 
Jausdamiesi išpildę savo už-
duoti, linksmai grįžtame namų 
•iak prie savo kasdieniniu dar
bo. \ 

PHILADELPHIA, PA. 

dėjęs skaityti bedieviškus raš
tus tampa įtrauktas bedievy
bės sukurin, iš kurio jau nebe-

, gali išeiti. Todėl skaitykime ir 
platinkime dorus, katalikiškus 
laikraščius ir knygas. 

Vystanti. Šakelė. 

— • • 

šalinMinės nuo bedieviškų 
raštų. 

Kaip pavojinga yra skaityti 
bedieviški raštai, parodo se
kantis atsitikimas. 

Mieste Philadelphijoj gyve
na Onute N. Čia gimus i r au
gus iš mažens ji buvo gera, 
dora mergaitė ir lankė Šv. 
Kryžiaus parapijinę mokyklą. 
Buvo gabi lošėja ir pasižymė
jusi dainininkė. Paaugusi sva
jojo įstoti vienuolynan, kad 
pasišvęsti Dievui ir kultūros 
darbui. 

Bet ant nelaimės Onutė pra
dėjo skaityti bedieviškus raš
tus. Išsykio retkarčiais, paskui 
tankiau ir tankiau. Gavusi per
sergėjimą atsakydavo: "Nesu 
taip kvaila, kad bedieviški, 
raštai mane galėtų suklaidin
ti. Skaitau juos tik del žin-
geidumo. Aš atskiriu gera nuo 
blogo.' 'Bet kas pavojaus ieško, 
tas jį ir randa. Žaizdamas su 
ugnim neišliksi nenusidegęs 
rankų arba gerdamas nuodus 
neliksi nenusinuodijęs. Taip 
buvo ir su Onute. Skaitydama 
bedieviškus raštus ji ma
žu pamažu ėmė atšalti nuo ti
kėjimo, pradėjo draugauti su 
"laisvų pažiūrų" berniokais ir 
galu gale sutiko apsivesti su 
vienu "progresis tu ." Šliubą 
ėmė da bažnyčioje, nes širdy
je matomai buvo užsilikusi ki-
birkšlėlė katalikų tikėjimo, ku 
rį būdama maža taip mylėjo. 
Bet po šliubo, pradėjus naują 
gyvenimą su bedieviu, Onutė 
paliovė lankyti bažnyčią, pra
dėjo neiti į katalikiškus va
karus ir rodyties visai priešin
ga viskam, kad yra dora ir ka
talikiška Galu gale paliko be
dievė. 

e*> 

Suserga Onutės motina. Gu
lėdama ant mirtino patalo šau
kiasi duktės, kad pakviestų 
jai kunigą, nes jaučia, jog ar
tinasi pabaiga jos gyvenimo. 
Išgirdusi motinos prašymą 0-
nutė ėmė juokties, sakydama.: 
"Mamytė, nereikalauk kuni
go; jis niekam nereikalingas 
ir nieko tau nepagelbės' \, Pra
šo motina Onutės, kad atneš
tų jai nors paveikslą nukry-
žiotojo Išganytojo. Onutė atsa
ko: "Stabus nori garbinti, aš 
netikiu į juos. '5 

Ant laimės tuo metu atėjo 
kaimyno moteris, kuri išpildė 
visus Onutės motinos reikala
vimus. Pašauktas klebonas Šv. 
Jurgio parapijos aprūpino li
gonę visais Šv. Sakramentais. 

Sužinojęs kunigas apie Onu
tės gyvenimą, bandė ją per
kalbėti, įtikinti, kad pamestų 
tą kelią, kuriuo dabar eina, o 
sugrįžtų ant tiesiojo. Nesuju
dinama Onutė . šaltai kunigui 
atsakė: " T u pats klaidžioji po 
tamsybes. Katalike as daugiau 
jau nebusiu." 

Brangus skaitytojau! Šis 
trumpas paveikslėlis aiškiai 
kaip ant delno parodo, prie 
ko veda skaitymas blogų raš
tų, klausimas bedieviškų pra
kalbų. Tat ar-gi neverta paėr 
mus šluotą iššluoti lauk visus 
bedieviškus raštus, kurių dau-

l didį nuoširdumą ir pri- ' giausia į musų naiįaus privelka 
jauiima moksleivių, augščiau laisvi burdingieriai ir jais nuo-

MILWAUKEE, WIS. 

sk. posėdis ir ragino senus na
rius užsimokėti už šiuos metus, 
o naujus įsirašyti. 

Susirinkimas tęsėsi ilgai. Bu
vo renkama darbininkai del 
vakaro, apie kurį žemiau pa
minėsiu! Po to pirmininkas 
pranešė, kad susirink, išrinktų 
naują valdybą šiems metams. 
Visi stovėjo už tai, kad val
dyba šiems metams paliktų ta 
pati. Nei vienas iš valdybos ne
atsisakė ir apsiėmė dirbti per 
šiuos metus. Reiktų laikraštyje 

Wy — 

Šių metų Sausio 16 d. baž
nyčioje po pamokslo klebonas 
paskelbė L. R. K. rėmėjų dr-
jos susirinkimą ir paragino, 
kad visi, kurie da nepriklauso 
prie tos organizacijos, ateitų 
susirinkiman i r įsirašytų. 

Išgirdęs tokį paraginimą 
nutariau ir aš nueiti ir įstoti 
buriu rėmėjų organizacijos, ku 
ri šelpia pavargėlius ir gydo 
sužeistus inųs brolius Lietu
voj. Išėjęs iš bažnyčios tuo
jau nuėjau svetainėn, kurioje 
radau nedaug susirinkusių 
žmonių. Užklausęs žale sėdin
čio, ar tik tiek susieina žmo
nių, gavau atsakymą, kad 
Milwaukee's Lietuviai nemėg
sta lankytis į labdaringus su
sirinkimus. Daugeliui, esą, ge
riau karčiamoje keletą stik
liukų " m o o n s h i n e V ištrauk
ti. Atidaręs pirmininkas susi
rinkimą paaiškino, kad tai me
tinis L. R. K. rem. dr-jos 

paskelbti tokie tėvynainiai, tik 
gaila, kad nežinau visų^ pavar
džių. Manau, kad tą padarys 
panelė raštininkė. 

Vakaro programa b\wn 
graži. Mažos mergaitės labai 
gerai atliko savo užduotis, 
taipo-gi ir visi kiti. Gaila tik, 
kad mažai buvo femonių. Gė
da tiems, kurie paskendę gir
tuoklystėje nenori remti pra
kilnių darbų. Širdingas ačiū 
lai būva tiems, kurie darbuo
jasi motinos Lietuvos labui. 

Šiandieną ji yra dideliam 
varge, nes kovoja su priešu 
už savo laisvę ir neprigulmy-
bę. Toje kovoje *r šaukiasi 
musų pagelbos. 

Tat stokim visi kaip vienas, 
petys į petį ir bukime tikrais 
sunais savo močiutės, kuri mus 
užaugino. Musų aukos užgy
dys žaidas brolių karžygių, 
kovojančių už jos laisvę. Dė-
kimės, Mihvaukečiai, visi prie 
šitos organizacijos, aukokime 
kiek galėdami. 

Milwaukietis. 

TAUTOS FONDO PAJAMŲ BEI IŠLAIDĮ) ATSKAITA. 
GRUODŽIO MĖN. PAJAMOS 

Philadclphia. Pa. 106 sk. vajau* 366.00 
E. Vandergrift, Pa. 108 sk. vajaus 585.00 
Westville, III. vajaus 34.65 
New Britain, Conn. 5 
Pittsburgh, Pa. 94 «k ' 290.00 
( hieago, 111 17.25 
Boyne €ity, Midi ' 6.00 
Rockford, 111., 44 sk įV 26.57 
Manchester, Coim. SLRKA. 216 kp ' . . . . 76.00 
Cambridge, Maus. K. J. Našlaičių P . . , 157.64 
Gilberton, Pa. 84 sk , , . . ; $ 40.00 
St. Louis, Mo. 68 sk ...... '.. 44.75 
S. Boston, Mass. K. J. Naši. F. .. .*' 172.38 
Wilson, Pa. 96 sk , 122.00 
Chicago, 111. per "Draugas" ' .' 45.90 
Hudson Heights, N. J. P. P . 10.00 
Chicago, UI. per "Draugą*" 100.00 
Hartford, Conn. 33 ak 1,116.50 
Forest City, Pa. 48 Nk > 390.00 
Pittston, Pa. 63 sk 400.00 
^'Hioago, m . «>tj SK. . . ^ . . . . . . . . . ou.U' 
Cleveland, Ohio 22 sk.\ 
Chicago, 111. 31 sk. . . . 
Norwood, Mass. 52 sk. . 
Chicago, III. 60 sk. . . . 
Paquonoek, Cona 
Worcester, Mass 
Brighton, Mass 
Elizabeth, N. J. R. M. 
Lawrenee, Mass 
Chicago, 111. 43 sk į '. r, 141.50 
Cicero, 111. 59 sk 1,180.80 
Curtis Bay, Md. 28 sk. 8.25 
Manchester, N. H. 49 sk '.. 30.00 
36. Boston, Mass. 11 sk. k...' * 150.00 
New Britain, Conn. SLRKA. 109 kp. . . . . ' . , . 30.00 
Racine, Wis. 79 sk .N. #. ' . . . . 56.0 
BentleyviHe, Pa. 88 sk. 

PINIGAI 
Iš Amerikos siunčiami pini

gai į Lietuvą; greičiausiai pa
siekia adresantus Lietuvos kai
muose, kada yra pasiusti per 

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

kuri turi sąskaitiškus ryšius su 
Lietuvos Bankoms. 

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

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

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

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

Ofisas atdaras iki 9 vai. vak. 

K* vou» sttmsffimz 
Po valgiai neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIO. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas.visus aptiekorius. 

Tel. Harrison 6«88 
• S 

i 

DR. L. C. BORLAND 
200 S. State Str. Kamp. Adams' 
Scred.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12 
vai. iki 12 dieną 

Lietuvis perkalbėtojas 
g » - - » - — 

2 ftt3»gtattftifttt&*gftgtft»tt<*»g 
•iTel. Canal 6222 ^ 
I DR. C. K. CHERRYS į* 
•j METI'VIS DENTTSTAS 
^2201 Wcst 22-nd & So. LeavHt StJJ 
0{ . Chieago Jo 
SVaiandos: 9:30 A. M. to 12 N.Į& 

1:00 P. M. to 8:00 P. M. jį" 
.̂ Aft̂ a*a*fiAa*jaAa*«jta*ja*£':so 

Columbia 
LIETUVIŠKI REKORDAI 

AVIKAS 
U^CAS, 

Padaryk kiekvieną savaites dieną linksmu šventadieniu. 
Kiekviena savaitės diena būna šventadieniu, pilnu jums smagumo, 

jeigu jus padabinsite savo namų gyvenimą su Columbia Rekordų mu
zika. Jus rasite ant Columbios Rekordų tas senoviškas pažįstamas 
mėliodijas, kurios nuves jumis atgal į saldžią atminti praeities. Tos 
komiškos dainos privers jumis užmiršti viską ir padarys laiką links-
miu. Tie triukšmingi šokiai ir puikus maršai pripildys jūsų sielą 
lnksmybė. Faktiškai, jųs galite pritaikyti muziką prie kiekvieno jūsų 
reikalavimo. Jųs rasite užvardinimus, vardus artistų ir numerius 
Pilname Katalioge Columbijos Rekordų Lietuvių kalboje, kuriuos 
bile vienas Columbijos pardavėjas su mielu noru suteiks jums. Štai 
pilnas programas vokališkos ir instrumentališkos muzikos: 

10 Inch — $1.00 

*]-4272 
Strazdelis. \ 

M. Petrauskas, foenor. 
.Spragilų daina. 

U-4362 

r Vilniaus polka. 
Armonikų duetas. 

E-3799 -
Tamsioji naktis. Valcas. 

E-3315 < 

Kur upelis teka. 
Jonas Butenis, basas. 

Viltis. 

Murmbriškiu polka. 
Armonika solo. 

Jurgiuko kazokas. 

E - 3 1 8 8 ^ 

f A n! kalno karklai siūbavo. 
Mišrus Choras. E-2387 <l 

fKokietka vtotka. 
Columbios Benas. 

Pasėjau žalia nu a. Klumpakojis. 

Žiūrėkit kad butų Co
lumbia Vaizbaženklis ir 
paminėk numerius Co
lumbia Rekordų— 

Columbia Lietuviški re
kordai yra stebėtini t i e 
tuviški Rekordai, pada
ryti Lietuviškų artistų. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sJUKJ* A v 
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. 110.31 
1,600.00 

233.00 
12.00 

438.95 

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

Lietuvis Gydytojas, Ohirurgaa i r ' 

8203 S. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 16 ryto 1—S Ir 
6—8 vakar** Ned. 10—12 1* ryto.; 

Tai. Drover 704 

Dr. C. Z. Vezel os 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 0 vak. 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės 
~£> 

. . . . . . . . 
^ - J5.0U 

Detrort, Mich. 8-93-168 sk .7 : 1,460.38 
PhiVflim TU V T> * 10 00 

Rochester, N. Y. 24 sk. i 102.00 
Shenandoah, Pa. SLRKA. 40 kp 31.70 
Beckmeyer, 111. 123 sk. . . , 7 50.00 
Naugatuck, Conn. L. D. S. C8 sk 5.00 
Frackvįlle, Pa. 103 sk '. 48.50 
St. Louis, Mo. 68 sk 19.45 
Easton, Pa. 100 sk • ' 34.33 
Scrantou, Pa. SLRKA. 30 kp 37.00 
Gardncr, Mass. 162 kp. .' 52.00 
Graud Rapids, Mich. SLRKA. 54 kp ,. 13.31 
Brooklyn, N. Y. S. S. 13 sk ' v . . . . V 312.55 
Reinerton, Pa ' / . . . . . 21.00 
Homestead, Pa. 23 sk. . . . ' . . . . 521.44 
1 OI llčlJlCl, v / i c . IV. io. . . v * . • • » • • » • • • • • • • • « « • • • • • . • . . . . . • • • <J".W 

Cicero, 111. 59 sk .'.! ' , 229.00 
Lewiston, Me. 99 sk / 60.00 
Toronto, Canada .^ 20.00 
Hudson, Pa. SLKRA. 73 kp 15.00 
Old Forge, Pa. SLRKA. 70> kp. t, 160.00 
Raiine>Wis^79,sk: . . ] % . ' . . u;>.;̂  : . . . . . . : . . . / 55.00 į 
J i ' i K ' '" "•iBiiįiiga vftus:). \ 

VALENTINE DRESMAKING 
COIiLEGES 

6205 S. Kateted, 2407 W. Madison, 
1850 N. WeUs St. 

137 Mokyklos Jun«t. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Desigųing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai. Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa-
eikalaukit knygelės. 

Tel. Seeley 1643 
SARA PATEK, pirmininkė 

LEVESKKGEMOKYKLA 
IR PREKYBOS Del Suuguty 
MOKINA: Lietuvių ir Angly kalbų; 
Grammar School, Hlgh School ir 
Prekybos dalykų taip-gi prirengia 
prie kvotimu \ visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: Nuo 8:00 ryto 
iki 4 p. p. Vakarais nuo 7:80 iki 
9:30. 
1747 So. Halsted St. (arti 18tos gat.) 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja M metai 

Ofisas 8148 So. Morgan St. 
Kertė S2-ro St., Chicago, DL 

SPECIJALISTAS 
MotsriSkų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki S po pietų, nuo 6 iki 8 valan
dą vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki S po plst. 
Telefonas Yards 687 

^fc^c»—<y • • • • • • • • • • » » • » » • • ! 

Pranešimas 
1 Dr. M. T. STRIKOL'IS • 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas! 
j Perkelia ofi.-a į People Teatrą ; 

•1616 W. 47th Str. Tel. Boul. 1 4 0 | 
I Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 | 

vak. Nedvl. 10 iki 12 ryte. 
Hes. 2914 W. 43rd Street m 
Nuo ryto iki piet. 

• 1*1. MeKinley 268 1 

DR. S. NAIKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
Ofisas ir Gyvenimo rietą 

8252 South Halsted Street 
Ant v ir iam T/nlvenal Mate B a i k 

Valandos nuo 10 iki 12 ryta; ano 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 8 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki k 
Telefonas Yards nu 

ar 

CUNARD LINE 
S. S. SAX0NIA 14,300 Ton*, 

S?.'Jsio 22 d:ena 
Kambarių Kaina $180.00 
3čia Klasę. Kaina $125.00 

Pridedant $5.00 Karės Taxų 
TIESIAI I HAMBURGĄ 

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

Jūsų mieste randasi lokalis agentas. Eik pas ji. 

S. D. LACHAWICZ 
L I E T U V Y S G R A B O R I U S 

ĮPatarnauju laidotuvėse kopigrlausia. Rel-! 

Ikale meldžiu atsišaukti, o mano dari: 
I busite užganėdinti. 
18814 W. 28rd PI. Chicago, l l l . | 

Tel . Ganai 2 i t » 

— i 
- • _ aaLL'j^. 

DR. S. B1EŽIS 
LIETUVIS <3YDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
' 8801 West 22nd Street 

l.,rCaaal'^6222 k 
.l. 3 U 4 W- 42n<l Street Z 

Tel. i Mčkinley : 4 9 8 8 g 

MAGDE. "Ak, kaip man mesti gal
vą t Iiband&iav visokius mazgojimus, 
trinkimus, muiląvimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo muo tu bjauri* pleis
kanų... Man geaa net darosi!" 

MARE. "Na, tai kam tau kast be
reikalingai! Živrėk, kokie mano plau
kai gražus, švelnus ir lysti. 0 tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES!" 

Kasta iyraRŲFFLES? Ar 
tai gyduolė? Xe!t Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prigelBi gamtai suteikt žmogaii priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? 

R U P F L B S 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkute aptiekoje. Kaštuos tik 
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

' F . AD. RICHTER 6 CO.. 3*6-330 BroaaSray. 

ENGIAND1 
WIT-EOGC SPRING 

Sold ewiyw\\BTO by fuminire deolers 
sxtui departnumt storos -

1NCLANDER SPRJNG BED CO. 
žknv'&rk -EcosUvt*. - Chlc*«S> . 
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I CHICAGOJE. 
ŽMONĖS NEPATENKINTI 

VANDENIU. 
Chieagos sveikumo tloparta-

mentoparėdymu į miestui pri
statoma, vandenį įmaišoma ge
r a doza ehlorinos (kasdien L 
800 milijonų galionu vandens 
įmaišoma 8(M> svarų praskies
tos chlorinos). Nuo tos prie
maišas vandens kvapsnis ne 
kažkoks ir geriant atsiduoda. 

Chloriną vandenin dedama, 
kad užmušti įvairius ligų p e - t ™ * i r >™ m™ rimtas. Ant
rus, ypae šiltinės gemalus. Bet r a * n e h l r i ^ v e i k Jo k , 0 f ; I^a*-
pati elilorina žmogaus sveika-

WEST. SIDE. 

Sausio 23 d. Meldažio sve
tainėje buvo Dramos Kursų 
mokinių .vakaras. Tie kursai 
yra vedami pdės Unės Babic-
kaitės. 

Vakaro programa susidėjo 
iš dviejų lošimų ir šokio. 

Sulošta "Anglekasių Vyres
nysis ' ' ir "Sumuštas Veidro
d i s / ' ' 

Pirmas veikalėlis turi pras-

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
. KOLONIJŲ. 
L. R. K. REM. DR JOS SKY

RIŲ DOMEI. 

tai ne tik nekenkia, bet dar ją 
sustiprina, sako sveikumo ko* 
misijonierius Dr. Robertson. 

Visgi daugelis žmonių pa
kelia protestus prieš tų neva 
" t e r š i m a " vandens. Sako, pa
gėrus vandens, jiems chloriną 
atsiduodanti iš burnos ir ki
ta ip kaip kenkianti žmogaus 
viduriams. 

Žinomas miesto 
Dr. Bundesen»užgina, kad eldo 
rina kenktų žmogaus sveika
tai. J i s prirodo, jog kasdien 

• rytmeėiais jis pats su vande
nin chlorinu vartojąs. Tr ge-
riaman vandenin dedas šimtų 
Įtartu datigian chlorinos, nesrn 
dedama pumpuojamai! miestui 
•andenin. 

4 

mes. Jo uždavinys, turbūt, 
vien tik gerai pajuokinti pub
liką. Nes jis beveik iš vienų 
juokingumų ir susideda. Kaip 
kokis išsireiškimas galėtų bū
ti jame praleistas, Bejt, kaip 
sakoma yra, " i š dainos £o-

taip ir čia » J 

PAŠAUTAS POLICMONAS. 

Henry O. Shepard Printing 
Co. kasierius Logan praeita 
Šeštadienį nešė $5,500 iš ban-
kos apmokėti darbininkus. Ir 
jau buvo arti savo įstaigos 
durių, 632 Sherman gat., kuo
met keturi automobiliniai plė
šikai pasikėsino nuo jo atimti 
pinigus. 

Bet kasierių lydėjo poliemo-
nas Andrew Craigii. Šis pa
matė iš automobiliaus įšokan
čius plėšikus. Ir tuojaus į 
juos ėmė šaudyti. Plėšikai pa
kėlė kovų su policmonu, tuo 
tarpu kasierius su pinigais su
spėjo įbėgti įstaigos vidun. 

Policmonas pašautas. Bet, 
turbūt, ir plėšikai ne visi svei
ki pabėgo. Nes nesuspėjo pa-
simti nei automobiliaus. 

Pasirodė, automobilius buvo 
pavogtas. Viduje atrastos ke
turios skrybėlės i r pora revol
verių. Tuo tarpu plėšikai dė
vėjo paprastas kepures. 

Policmonas atsižymėjo ap
saugodamas pinigus. Matyt, 
'jis bus paaugštintas seržan
tu. 

d žiu neišmesi, 
padaryta. 

Lošimas išėjo gerai. Artis
tai savo roles mokėjo ir todėl 

chemikas ' 1 0 ^ , h l o
v

s a i ; V i s k a s >***> £ana 
natūraiiškai. Vietomis rodėsi, 
kad matai tikrą atsitikimų, o 
ne vaidinimą. Tai nuopelnas 
p-lės Babickaitės. Ji lošime v-

•r 

ra labai naturalė. J i įkvepia 
tai ir savo mokiniams. Nete
ko matyti tuos lošėjus pir
miau, tai negalima pasakyti 
kokią pažangą jie. padarė po 
vadovyste p-lės Babickaitės. 

Keikia tikėtis, kad jie to
kios gabios ir išsilavinusios 
artistės, kaip p-lė Babickaitė, 
vedami pažengs da toliau ir 
lietuvišką teatrą kels vis au-
gštyn. 

Prie šio vakaro genijų žy
mių reikia paskaityti, kad pra
sidėjo beveik į laiką. Nesuvė
lino ant valandos, kaip nekar
tą kaip kur atsitinka. 

Vienas dalykas buvo nuo
bodus šiame vakare — tai il
gos pertraukos. Viena buvo 
kuone ilgesnė už patį lašinių. 

Atsilankęs. 

REIKALAVO KRYŽELIO; 
PALEISTA 5 KULKOS. 

L. Raudonojo Kryžiaus "Rė
mėjų Dr-jos Chieagos Apskri
čio labai svarbus susirinkimas 
bus pirmadieny,' Sausio 24 d., 
1921 m.. Dievo Apveizdos pa
ra p. svet. (prie \8 ir Union 
Ave.), 7:30 P . U. 

Šiuomi yra kviečiami visų 
Chieagos ir apielinkių L. R. 
Kryžiaus Rėmėjų Dr-jos sky
rių valdybos ir atstovai atsi
lankyti tan susirinki man, nes 
yra daug dalykų, kuriuos rei
kės sutvarkyti ir pasitarti 
kaslink šių meto veikimo. 
Kviečiame podraug visus vei
kėjus, nes bus renkama nauja 
valdyba šiems metams. 

Pageidaujama, kad ir kitos 
draugijos, arba organizacijų 
kuopos, prisiųstų atstovus, nes 
čia yra bendras visų reikalas. 
Visi juk duodame aukų L. R. 
K' V ryz. 

Kovoje su daug stipresniu 
priešu daug žūva mūsų bro
lių, daug lieka i r sužeistų. 
Reikalų juos aprūpinti nerei
kia nei aiškinti, nes visi mes 

f Pinigai, Laivakortes Lietuvon | 
S SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. PASTATOME PI- i 
E NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ. S 
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ko. 
Publikos buvo labai daug. 

Paskutmiems jau ir sėdynių 
neteko. 

Vietinis klebonas kun. Kru
šas padėkojo publikai už skait
lingų atsilankymų ir gražų už
silaikymų. 

Pelnas skiriamas parapijos 
naudai. 

* Elsė. 

žinome. 
Praeitais metais visi L. R. 

K. Rem. Dr-jos skyriai gra
žiai pasidarbavo. Tikiu, kad 
šiuosmet dar daugiau pasi
darbuos. 
L. R. K. Rem. Dr-jos Chieagos 

Apskričio Valdyba. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

PRAŠALINTAS IŠ TARNY
BOS POLICIJOS KAPITO 

NAS. 

/ 

Chieagos eivilės tarnybos 
komisijos nusprendimu iš tar
nybas prašalintas policijos ka
pitonas Ryan. 
J o prašalininio reikalavo pa

tsai policijos viršininkas. Ka
pitonas nepildes sąžiningai sa
vo pareigų, būdamas policijos 
viršininku Engle\vood distrik-
te. 
Policijos viršininkas Fitzmo-

rris tikras botagas apsileidu
siems policnionams. Del apsi
leidimo ir girtavimo jau dau
gelis policmonu neteko vietų. 
Taip ir reikia. 

R. J . Manly ir jo sesers duk
terį Alma Canning ties na
mais, 7211 Constance avė., už
puolė plėšikas. Nuo jo atėmė 
20 dol., gi nuo mergaitės kak
lo nuplėšė auksinį kryželį. 

Užpuolimų pamatė iš namų 
Manly motina, M>s. Manly. 
Išbėgusi ėmė vyties bėgantį 
plėšikų ir šaukti, kad jis pi
nigus pasilaikytų, bet kryže
lį atiduotų. 

Į tų moteriškės šauksmų at
sisukęs piktadaris šovė į jų 
penkis kurtus. Bet nepataikė 
ir pabėgo. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

PASPRŪDO INTARIAMI 
PLĖŠIKAI. 

NAMINIAI SVAIGALAI PA 
SMAUGĖ. 

Namuose po num. 1614 Fisk 
gat. atrastas negyvas stalau-
ninkas Joseph Corba. Sakoma, 
jį pasmaugę naminiai svaiga
lai, kokius labai mylėjęs. 

PLATINKITE "DRAUGĄ> 

Būrys detektivų, vadinamų 
"rifle sąnari", įvažiavo auto
mobilių stotin, 16 gat. ir Ash
land aveM pataisyti savo auto
mobilių. 

Tuo metu iš stoties išvažia
vo dideliu automobiliu trys 
jauni vyrai. Išvažiuojantieji 
atrodė intariamais ir todėl de-
tektivai puolėsi, norėdami va
žiuojančius sulaikyti gatvėje. 
Važiuojantieji atsisukę ėmė 
šaudyt į detektivus. Detektivai 
vydamies atsakė šūviais. In
tari amieji pasprūdo, nes de
tektivų automobilius buvo tai
somas. 

PENKIOS DIENOS DARBO 
GELEŽINKELIEČIAMS. 

Erie geležinkelio kompanija 
savo darbininkams susiaurino 
darbų ligi penkių dienų savai-
tėję. 

Sekmad. vakare, Sausio 16 
d. pastangomis gabaus rriuziko 
p. Sabonio, buvo pastatyta o-
peretė "Adomas ir dievą". 
Pažymėtina, kad ši operetė 
buvo bene viena iš geriausia 
pavykusių pastatyti chieagie-
cių tarpe. Nors operetė ne tiek 
muzikalė, kiek komedijinė, 
vienok p. Sabonis gerai mokė
jo atlikti juokingą Adomo 
rolę, tat klausytojams labai 
patiko. Neskaitant jo malo
naus i r gerai išlavinto balso 
(baritonas), kurį galima ly
ginti su garsiojo Rusų operos 
dainininko Šalepino balsu, ir 
judėjimais savo rolę labai pui
kiai atliko. 

Jievos rolę vaidino p-nia 
Leokadija Sabomenė. Kiti ar
tistai ir-gi buvo atsakanti sa-
vb užduotyse, kaip Sadauskas, 
dvarininko Korpio rolėj, Ra
manauskas bei Kudirka tar
nų. Žodžiu sakant, operetė taip 
nusisekė, kad nei mažiausios 
kritikos negalima buvo rasti. 

Prie to dar buvo ir pavienių 
solistų. Ponas J . Ramanauskas 
puikiai padainavo porą daine
lių: a) "Leiskit į Tėvynę" 
(Pociaus) ir b) "Kam šėrei 
žirgelį " (ir-gi Pociaus). Pu
blika delnų plojimu reikalayo 
atkartoti. 

P-nia Janušauskienė, viena 
žymiausių Chieagos ir abelnai 
Amerikos Lietuvių solistė, 
padainavo ir porų dainų, ro
dosi, vertimus. Iššaukta tretį 
kartų padainavo " K u r bakūžė 
samanota." Gyvendamas vidu
rinėse valstijose jau girdėjau 
apie p-nių Janušauskienę, tų 
garsiųjų Chieagos lakštingėlę. 
Ir išt ikrųjų nei kiek nebuvo 
perdėta. 

Beje, bučia ir pamiršęs 
Kanklių chorų, kuris yra ve
damas to paties muziko p. Sa
bonio. Ji© puikiai padainavo 
porų dainų: "Tykus vakarėlis 
(liaudies daina) Hr "Mėnulis 
augštumoj" (vertimas iš ope
ros Rigoletto). Duetas p . Ra
manausko su p-nia Janušaus-

Aukotojų surašąs, davusių 
aukas Lietuvos gynimo reika
lams per kun. Petraičio pra-
karoas, Lapk. 10 d., per. metų 
kurias surengė A. L. R. K. Fe
deracijos skyrius. 

Apart aukų, bridįceportieeiai 
tų syk j ir L.. L. P. bonų išpir 
ko už $5,000 dol. 
A. Daunora i $25.00 
J . Černauskas 20.00 
Kun. M. Krušas .' 20.00 

Po $12.00: Ig. Saunoras, P. 
Preitikienė, O. Švelniutė. 
" Po $11.00: A. ČTnga, T. Var-

nauskis, D. Stenis, N. Jaunis, 
A. Beinoraitė, P. Baltutis i r A. 
Jucienė. 

Po $10.00 B. Lazdauskas, J . 
Mockusį Kun. J . Svirskas, J . 
Žakas, V. čtečis, J . Matjošai-
tis, P. Daugėla, A. Gečias, S. 
Masilienė, J". Bu<dreckis, O. A-
leliuirienė, A. Nausėdienė. 

Po $a00: O. Paulauskienė, 
K. Varkalis, J . Jurgenas, O. 
Balsaitė. 

Po $5.00:>O. Kandoraitė, L. 
Ruzgis, J . Čikalaviėius, P. Žė-
kavS, K. Brazaitis, T). Žalis, A. 
Gumulauskienė, R Tamašai-
eiutėj J . Mockus, J . Mišeikis, 
Kun./J, Statkus, P. Janušaus
kaite*, J - Zilatvis, D. Pušins-
kienė, N. Jučaitė, K. Jučaitė, 
A. Andrešiunas, A. Rokas, P. 
Januškevieia, J . pabijonas. 

Po $4.00: P . Čuišienė, A. 
Paulauskas, J . Garuckas. 
Po $3.00: P. Tamošauskas, U. 

Bilienė, J . Kūlis, V. Gedvilas, 
A.jGilienė, K. Čepelis, V. Ka-
silauskienė. 

Po $2.00: P. Daugenas, S. 
Miniot, P. Gustaitienė, A. Kri-
pas, Z. Leščauskienė, R. Jur
kienė, J . Vabalas, F . Kareiva, 
J . Paužaitė, J . Matušelis,_P. 
Starkus, V. Žemgulis, -B, Po
cius, V. Palionis, J . Bruknis, 
M. Montvilienė, J . Martinkie-
nė, O. Vasilauskienė, J . Mar
kauskas, V. Junienė, O. Kova-
lauskienė, J . Mockus, S. Sat-
kauskaitė, S. Milinis, K. čep-
skis, A. Janusas, P. Augusti
na i č ius , P. Samaška, J . Pui-
šis, J . Varkelis, A. Žukus, J . 
Adomaitis, J . Urba, M. Oven-
lienė, J . Strazdauskas, T. Kra
sauskas, T. Grožinskas, K. 
Klevią, T. Aleliunas, P. Rup-
linis, O. Karpavieienė', D. 
Žarnaitis. 

P . Preitekaįtė $1.50. 
Po $1.00: G. Paleikienė, B. 

Bitautienė, M. Varkulienė, A. 
Stambrys, J . Miškinis^ K. Ja
nuškevičius, S. Saunoras, A. 
Barčius, A. Rimkus, J . Jurjo-
nas, P. Kudžiunas, K. Sut-
kauskas, B. Gurskienė, A. Nau 
sėdaitė, N. Čėsna, J . Sangaila, 
V. ^Petrauskas, J . Butkienė, A. 
Norbutas, J . Zelnis, P. Aleliu-
naitė, P. Matas, J . Martinkus, 
A. Genutis, M. Sirvidienė, J . 
Pabijonas, A. Gečias, . O. Ra
manauskienė, M. Overlingaitė, 
J . Vertterienė, A. Valaneiuna'i-
tė. O. Staskonienė, M. L. G u-
rinskaitė, J . Gerunis, K. Ka-
ruckis, K. Radečius, A. Ged
gaudienė, M. Marušas, A. Jau
nis, A. Trijonis, A. Tamošaitis, 
P. Saičis, P. Maskolėnas, J . 
Ukonis, P. Tusis, K. Kučinskis, 
S. Paulauskis, A. Tamutis, J . 
Bergelas, S. Mišeikis. * 

(Pabaiga Asm). 
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Parduodame laivakortes 
į,Lietuvų ir iš Lietuvos. , 

Padarome legališkus do
kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus1! 

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washing-
tone. 

Parduodame lotus, na
mus, -termas, padarome 
paskolas ir apdraudžiame 
nuo ugnies. 

= « Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas ? 

f PAUL P. BALTUTIS and CO. I 
I 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, UI. Į 
fliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifffiiiiiiiiiiirifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiitiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiliiiliillllini^ 

I | NORTH SIDE. 
• \ ?—w 

Moterų Sąjungos 4-tos kuopos 
vakariniai kursai bus antradienyj, 
Sausio, 25, 1921 m., Šv. Mykofe-
par. svet. Visos narės malonėsite 
susirinkti kuoskaitlingiausia, nes 
bus labai svarbių užsiėmimų ir 
nesigailėsite, kad naudingai laiką 
praleisite. 

^Ona R. Pahdiutė, 
Mot. »ą-gos 4-tos kp. rast. 

Saulio 17, 1920 m. Įvyko 
metinis susirinkimas šėrinin-
kų 'Lietuviu. Valstyjinio Uni-
versal State Banko. Buvo iš-
duotas raportas ifanko Val
dybos, iš kurio paaiškėjo, kad 
pereitais' 1920 m. Naujų de
pozitų priaugo apie $1,000,000.-
00. 

Grino pelno padaryta virš 
$40,000.00. Prezidentas Banko 
J. J . Elias savo kalboje vaiz
dingai išdėsti puikų progre
savimą Banko, pabrėždamas, 
kad didis Banko augimas liko 
atsiektas pasidėkuojant ben
dram visų. kaip valdybos ir 
direktorių taip ir jpaeiu šėri-
ninkų sumaningam veikimui. 

Ūpas visų buvo puikus. Ban
ko Surplus iš $25,000.00 liko 
padidintas iki $50,000.00. Dar 
viena naujiena. Rekomenduo
jant prez. J . J . Elias, liko nu
tar ta surengti šią vasarų pa
rankiausioje vietoje milžiniškų 
piknikų Universal State Ban
ko šėrminkų ir visų depozito-
rių su gražių programų ir pa
silinksminimais. Teko patyrti 
kad visa Banko valdyba liko 
senąja: J . J . Elias Prez., Wm. 
M. Antonisen, Vice Prez. & 
Cashier, J . J . Krasowski, Viee-
Prez., S. V. Valaneliauskas, 
Asst. Cashier Banko turtas 
jau sekias virš $2,850,000.00. 
Tai yra vienas iš didžiausių 
Lietuvių Valst. Banku. 

Narys. (Apgr.) 

DIDŽIAUSIA LIETUVIU ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE S0UTHSIDEJ 

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

VICTOR SHOE STORE 
4719 S. Ashland Av. Chicago 

Baltijos AmerikosLinija 
V i e t o j R u s i j o s A m e r i k o s L i n i j a 

- -

TIESIAI BE PERSĖDIMU l£ NEW YORKA J 

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

"ESTONIA" buvęs "CZAH^ išplaukia 1 Febr. 
"POLONIA" buv. "KURSK" išplauk. 15 Febr. 

f 
Agent 

Illinois. 

Kreipkitės prie musij agentu jusu mieste arba 
K. KFMPF, General Westem Passenger 

120 North La Sallc St., Chicago, 

i 

- . 

REHCALAUJ^ 
REIKALINGAS tuojaus at

sakantis Vargoninkas. Alga 
$75.00 I r ineigos. Atsišaukti 
pas 

Kun. E. V. Grikis 
396 Church Street 

New Britain, Conn. 

Reikalingas atsakantis var
gonininkas tuojaus. 

Kun. A. Briška 
4400 So. Fairfield Ave. 

Chicago, UI. 

JANTJPARDAVMO^ 
Namas ant pardavimo 2 pagyve

nimų su elektra ir visais pagerini
mais, basemejatas ištaisytas Sale lo
tas ir tfaradžius. Parsiduoda pigiai 
nes savininkas apleidžia miestą,. 

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

Parduoda pigiai laikrodėlius žie
dus jtaipo-gi visokios kningas, Kan-
tičkas. Maldos kningas ir vjsokios 
rūšies ir patentuotas giduolės iš prie
žastis kito biznio. 

V. GAIŽAUSKAS 
S212 Aubiirn Ave. i Ohicago, m . 

Ant pardavimo pirmos klesos Ko
moda galima matyti kasdien nuo 8 
iki 6 valanda vakare. 
921 W. 33 St. 2-ros Lubos užpakalio 

MES GALIME GAUTI PILNĄ SUMA UŽ JUSU 

LIBERTY B0NDSUS 
Jeigu Jus turite Liberty Bondsns ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite 
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Bašykite šiuo antrašų . 

Baltic States Development Corporation 
35 South Dearboni Str., 

I 
Chicago, Illinois, I 

sas 
= 

EXTRA! Palikta sankrovoj. EXTRA! 
štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rū

šies GVARANTUOTA VICTROLA vertės iki $250.00 
tik už $35.00, priedų veltui 12 rekordų. 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATĄ. šios NAUJOS PUIKIOS 
VICJROLOS palikta mūsų SANKROVOJE didttu-
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES 
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iš aatrų rankų 
mafiina, kuomet gali pirkU PUIKIA, NAUJĄ GVA
RANTUOTA. VICTROLA vertės iki $250.00, tik už ' 
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš mūsų 
SANKROVOS. 

Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krau
tuvės nei sankrovos lygios mūsų sankrovai palygi
nant nupiginimu. 

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

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

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

NATIONAL STORAGE CO. 
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris 

2023 So. Ashland Ave., Kampas 21-os Gatvės. 

Sankrovos 
Kaina tik 

$35:oo 

• J — 
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Keliaujantiems Lietuvon a 

Šį Pavasarį 
= KOVO 1 D. 1921 išplauks ant Laivo SAXONIA per Hamburgą 
55 pirma partija žmonių važiuojančiu Lietuvon kartu «u Jonu Roma-

S~~ nu, Lietuviu Prekybos Bendrovės prezidentu. 
Jei nori su tą partija važiuoti tai tuojaus mums pranešk. Mes 

_ išgausim pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus, fll partija 
S bus Lietuvoje j laika pradėti pavasario darbą. Galėsite parvažiuoti 
S be jokiu keblumu neš p.*Romanas važiuos kartu su jumis Ikt Kauno. 
^ Trečios klesos kaina iš New York iki Eytkunų $130.70 Pirmos 
g klesos $185.70. 
H ' " Rašyk tuojaus del platesniu informacijų. 

| LITHUANIAN SALES CORPORATION, 
I 414 3roadway, ą Boston 2 / , Mass. 
iiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIlT 

BIZNIERIAI GARS1NKITES " D R A U G E . " 

^ 

•\ 


