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Vokietija Negali Išsisukti nuo 
Atlyginimo 

PREZIDENTAS NEPATVLR 
TINO ARMIJOS BILIAUS. 

Kongresas tuojaus sulaužė 
prezidento veto. 

J 

Toksai Anglijos Premjero 
Pareiškimas 

VOKIETIJA TURI PILDYTI 
TALKININKŲ NUOS

PRENDĮ. 

Taip sako Anglijos premjeras 
Lloyd George, 

/ 

Prancūzija labai nukentėju
si, pažymėjo Lloyd George, 
kad ii neturėtu teisės reika-

•i v 

lauti Vokiečiu pilnai nusigin
kluoti. 

\ 

VOKIEČIAI PAKELIA PRO 
TESTO STREIKĄ. Binmngham, Anglija, Vasa

rio 7, — Anglijos ministeris 
pirmininkas Lloyd George Va- Kai-knr keliamos demonstracl-
sario 5 d. čionai kalbėdamas 
apie augščiausios talkininku 
tarybos nuosprendį atlygini
mo klausime pareiškė, jog Vo
kietija esanti moraliai surišta 
išmokėti talkininkams paskir
ta suma. Bet iš kitos pusės — 

4. 4. J 

nuo skolininko bus imama 
tiek, kiek tasai išsfgalės iš
mokėti. 

JOS. 

Washington, Vas. 7. — Kon
gresas pravedė armijos bilių, 
kuriuomi nuolatinės Su v. Vai* 
stijoms karuomenės nustato
ma 150,000 VYTU. Tokiam ka-
reiviu skaitlui kongresas ski
ria ir išlaidas. 

Armijos bilius buvo pasiųs
tas prezidentui patvirtinti. 
Prezid. padėjo vypto, ty. nepat
virtino. Sugrąžino bilių kong-
resan su prierašu, jog padė
tis pasauly didumoje neatsi
mainiusi. Tad ir armijos siau
rini mas šiuo kartu negalimas. 
Pareiškė, kad mažiausias ar-

LENKAI EVAKUOSIĄ VIL 
v 

Paryžius, Vas. 7. — Laikraš 
tis Petit Parisien rašo, kad 
čia. viešintis Pilsudskį forma

l i a i pažadėjęs (?) Tautų Są
jungos tarybos pirmininkui 
Leon* Bourgeois, kad neregu-
liarė(?) Lenkų karuomenė e-
vakuosianti Vilnių, kaip tik 
busiąs nustatytas plebiscitas 
ir kaip tenai busianti pasiųs
ta internacijonalė karuomenė. 

< • — y =-
POKYLIS ITALŲ ATSTOVĄ 

PAGERBTI 

Kaune Sausio 5 d. einąs 
Lietuvos valstybės prezidento 
pareigas Stulginskis parengė 
pakylį Italijos atstovui Salai 
pagerbti. Dalyvavo ministe-
riai, keletas augštųjų valdi
ninkų ir Seimo atstovų. 

Svečių tarpe taippat buvo 
Italų pulk. Bergera, kurs dar-

TAUTĮI SĄJUNGA IR LIE
TUVOS KLAUSIMAS. 

-
Prof. Voldemaras, sugryžęs 

šiomis dienomis iš plenarinių 
|~Tautų Sąjungos pasėdžių Ge
nevoje, rašo Kauno* Lietuva, 
priėmė Kauno laikraščių re
porterius ir maloningai patie
kė gausių žinių apie Tautų 

lyno pranešama, kad Vokie
čiai darbininkai kasyklų ap-

protestus prieš talkininkų nu
skirtą atlyginimą. 

Saksonijoj 100,000 kasyklų 
įlarbininkai pakėlė protesto 

Sakė, kad Vokietija visuo-1 streiką. Nerimauja darninin-
met turi teisės paduoti talki- kai ir Rulir kasyklose. Kai-
ninkams savo kontr-pasiųh. - kur darnininkai atsisako dirb
inus. Bet negali to daryt i ^u ' - ! ilgiau, kaip G valandas die-
tiksln išsisukti nuo atlygini- . x 

mo 

mijos skaitlius turi but 280,-
Londonas, Saus. 7. —Iš Ber- j 000 vyrų, kaip yra pareika

lauta karo departamento. 
Kongresas, gavęs atgal bi-

Iskričiuose pakelia smarkius j lių, tuojaus be jokių svars
tymų sulaužė prezidento veto 
reikalinga balsų diduma. 

Spėjama, kad tą patį šian
die padarysiąs ir senatas. Tuo-

VOKIEČIŲ MONARCHISTŲ 
GRŪMOJIMAI. 

Politikinė kampanija vedama 
M. Lietuvoje. 

Ankštojoj Silezijoj darbinin
kai atsisakė dirbti viršlaikį, 
kaip yra parėdžiusi talkinin
kų komisija. Reikalauja ex-
trą užmokesnio. 

Muniehe keliamos demons
tracijos prieš talkininkus. Te
nai įsakyta talkininkams ofi-
cierams nesirodyti gatvėse su 
uniformomis. 

Visoj Vokietijoj pakilę, neri
mavimai del to nežmoniškojo 
atlyginimo. 

VOKIEČIŲ VADAI APTA
RIA TALKININKŲ REIKA

LAVIMUS. 

Nežinia kas bus Bavariojs mi
licija. 

Nes niekas labjaus nesus
tiprins talkininku, kaip Vo 
kiečiu norėjimas neduoti rei-
kalingo talkininkams atlygini
mo. 

Vokiečiai turi mažas mokestis. 

Šiandie Vokietija, sakė prem
jeras, atsidūrusi laikinajame 
bankrute. Taip bent apskaito 
ir išrodinėja Vokiečiai eksper
tai. Bet Vokietija veikiai ga
lės atsigauti. Tr pagal jos at
sigavimo talkininkai paduos 
jai galutinus savo reikalavi
mus. 

Jei Vokietija kartais ko
ki uo nors būdu negalėtų atsi
gauti, talkininkai, supranta
ma, iš jos nieko negalės im
ti. 

Taigi Lloyd George nuomo
ne, Vokietija be jokių išsisu
kinėjimų turėtų priimti talki
ninkų nuosprendį ir atsižadėti 
minčių, surištų su kerštu, ko
kį jai kuomet nors norėtųsi 
pakelti. 

Nusiginklavimo klausimas. 

Augščiausios tarybos uždė
ta mokestis ant Vokietijos 
nėra perdidelė, sakė premje
ras. Pirmaisiais keliais me
tais ji bus mažesnė už pensi
ją, Anglijos ir Prancūzijos iš
mokamą buvusiems karei-
viems ir našlėms su našiai-
v . . 
ciais. 

Taippat tas nėra jokia Vo
kietijos darbininkams vergi
ja. Juk kas-nors turi atlygin
ti už sunaikinimą Prancūzijos. 
Gal kas paklausti}, kad tai 
turėtų padaryti Prancūzijos 
darbininkai, kurie rėmė peti 
priešininkui ? 

Lygiai Vokietija turi ir nu
siginkluoti. Su armistieijo*f Rymas, Vas. 7. — Italijos 

met be prezidento parašo tas 
b klius bus Įs tatymas 

PRANCŪZIJOJE PAKELIA 
MA KOVA PRIEŠ KOMU 

NISTUS. 

.pradžia j i didelę pažangą at
liko nusiginklavime. Visgi ji 
tu r i d a r gana daug visokios 
karo medžiagos ir daugybę iš
lavintų vyrų, šiandie turinčių 
artimų ryšių su reguliare ka 
ruomene. M 

Berlynas, Vas. 7..— Vokie
tijos ministerių kabinetas čia 
bendrai su kitų Vokietijos 
valstybių premjerais tariasi 
klausimais paskirto talkinin
kų atlyginimo ir milicijos nu
ginklavimo. 

Nusiginklavimas ypač palie
čia Bavariją. Bavarijos prem
jeras Kali r priešinasi paleisti 
miliciją. Prūsijos kabinetas 
pastatė r&jj^alavmą klausyti 
talkininkų. Bet Kalu* savo nuo 
monės neatmainė. Pasakė jią 
gryšiąs Bavarijon ir pasitar
siąs su savo ministeriais^ 

Be to, konferencijoje nutar
ta painformuoti talkininkus, 
kad Vokietijos atstovai neda
lyvausią Londono konferenci
joj. Nes Vokietijos finansiniai 
ekspertai nesuspėsią paruošti 
kontrpasiųlymų j talkininkų 
paduotą atlyginimo sumą. . 

Šeši Rusai jau areštuoti 

j Paryžius, Vas. 7. — Čia su
areštuota 6 Rusai komunistai. 
Laukiama daugiau areštavi
mų. Išimta 21 warantas. 

Policija tyrinėja komunistų 
veiKTmą. Sakoma, jie daugiau
sia veikia Havre ir Nancy 
miestuose. 

Frankforte areštuota 14 
žmonių, tarp kurių yra kele
tas komunistų ir ginkluotų 
organizacijų' lyderių. 

Susekta, kad komunistai 
Prancūzijoje gauną Berlyne 
amerikoniškų pinigų. 

ANGLEKASIŲ STREIKAS 
KANSASE. 

Berlynas, Vas. 6. — Grafas 
von Buelow, buvusio kancle
rio princo von Buelowo bro
lis, kalbėdamas PMekalnėje, 
Rytų Prūsijoje, štai ką pasa
kė apie monarchistinę plat
formą artinanties rinkimams 
Prūsijoje: 

"Bavarijoje diduma gyven
tojų padėję rankas ant dur
tuvų prisiekė, kad jie nekuo-
met niekam nepaves gįinklų, 
kokius turi su savimi. 

" T ą pat reiktų pasakyti ir 
apie Rytų Prūsiją. 

"Musų kampanijas obalsis: 
"Neleiskime pakrikdyti musų 
civilės gvardijos organizaci
jų. • *tferlff&sų-oponentai grie-Į 
žtai stovės už pakrikdymą, 
tuomet mums daugiau nieko 
nelieka, kad tik ant jų galvų, 
deginti namus. ' ' 

Tas reiškia, kad monar-
cliistai turi pakilti prieš visus 
tuos Vokiečius savo oponen
tus, kurie mėgintų klausyti 
talkininkų įsakymų nusiginkla 
vimo klausimu, • 

, , . . , . . . . . . . , Sąjungą įr j0,s ̂ darbus musų 
buojas, kontroles komis ine . , s a n t i k i ų „ ^ ^ * 

Kalbose, laikytose Stulgius- k u r i a s ^ fr p a d u ( K j a i n ė : 
kio, užsienių reikalų ministe 
rio Purickio, Sleževičiaus, Žy
dų reikalams ministerio Solo-
veičiko, buvo reikštos didelės 
simpatijos Italų tautai ir jos 
kovotojams del laisvės ir tau
tinės vienybės, Buvo pabrėž
ta taippat idealingi moti va i, 
kuriais Italai remia Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės 
siekimus, kaip jie tad parodė 
Tautų Sąjungos suvažiavime 
Genevoje. j 

Italų atstovai atsakydami 
reiškė savo nuoširdžios simpa
tijos Lietiryių tautai, kurios 
laisvės kova jiems primenan
ti- pačių Italų kovas del lais
vės. Linkėjo tikrosios sekinės 
visiems musų taukiniems troš
kimams ] vykdyti. 

LIETUVOS IR UKRAINOS 
DERYBOS. 

Sausio 7 d. Kaune gauta ži-
ma: 'f ' * 

Sausio i d. Maskvoje pra
sidėjo taikos derybos Lietu
vos su Ukraina. Lš Lietuvos 
pusės dalyvauja taikos dele
gacija su J . Baltrušaičiu prie
šaky. Iš Ukrainos-gi pusės Fe
liksas Kon ir Kočiubinskii. 

"— Ar yra informuotos apie 
Lietuvą Tautų Sąjungos vals
tybės pasiėmusios rišti musų 
ir Lenkų konfliktą. 

— Didžiausios valstybės — 
Anglai, Prancūzai, Italai yra 
geriau informuotos, o mažo
sios, ypač tolimosios, kaip 
Pietų Amerikos, visai mažai 
— jos težino, kad kasžin kur 
yra tokia valstybė Lietuva. 

— O Tautų Sąjunga ar tei
kdavo informacijų apie mus iš 
savo posėdžio? 

— Taip. J i iškabindavo vie
šai biuletinius, kuriuose bu
vo žymima jos svarstomieji 
klausimai, nutarimai i r įtei
kiamieji dokumentai. 

— Ar pastebima susidomėji
mu musų ir Lenkų konfliktų 
Vakarų Europos visuomenė,? 

— Susidomėjimo yra. Kai aš 
] teikiau savo notas Tautų Są
jungai, tai daugelio šalių di 

į^Tamstos tarimasis Tautj 
Sąjungoj musų delegacijos ni 
važiavimas į Varšavą ir kaij 
Tautų Sąjunga žiuri ) gali 
mybę susitaikinti mdms • 
Lenkais tiesioginiu būdu, b( 
jos? 

— Man nekartą buvo išreij 
kšta mintis Tautų Sąjungojį 
kad butų labai pageidaujama 
daktas, kad mes tiesioginia' 
susitartume su Lenkais. Muši 
delegacijos nuvažiavimas 
Varsavą pakenkė darbui Oe 
nevoj, nes ten praktikinial 
sustabdė musų derybas ir H 
viešumos jas perkėlė į slap
tumą. Mums svarstant Gene-
voj musų ir Lenkų konfliktai 
viešai Tautų Sąjungoj api< 
mus girdėjo visas pasaulis, 
ėmus derėtis Varšavoj — kas 
girdėjo apie mus? Net tie pa
tys Lenkai savo laikraŠčiuo-
se mažai terašė apie mus ii 
musų delegacijos derybas VarJ 
savoj.. * t 

(Pabaiga bus) 

SUV. VALSTIJOS NEKA
RIAUJA PRIEg SOVIETŲ 

RUSIJĄ. 

Washington, Vas. 7. — Val
stybės sekretoriaus asistentas 
Davis paskelbė, kad nuo to 
laiko, kuomet Su v. Valstijos 
atšaukė savo karuomenę iž 

Į Rusijos, Amerika prieš Sovie" 
tų Rusiją nekariaujanti nei 

dėlių laikraščių koresponden-įyiešai, nei slaptą, ty. ners 

JAMAICA GELBSTI ANG 
LIJ AI. 

VILNIUS — LIETUVAI. 
-

Kingston, Vas. 5. — Sala 
Jamaica yra Anglijos posesi
ja. Kadangi Anglija turi daug 
skolų, salos, legislatura nus
prendė Anglijos iždan mokėti 
kas metai po $300,000 per 40 
metų. 

• 

Pittsburgh, Kas., Saus. 7 — 
Kansas Mine AVorkers unijos 
prezidentas Howat paskelbė 
200 anglekasių streiką. 

Kansas valstijos įstatymai 
draudžia\ visokius darbininkų 
streikus. Nežinia, kas išeis su 
tuo streiku. Matyt, bus areš-] 
tuotas Howat ir k i t i darbinin- Londonas, Vas. 5. — Naujai 
kų vadai. padirbdintas milžiniškas Vo

kietijos garlaivis Von Tirpi tz 
pavestas Amglijai. Tas pada
ryta taikos sutarties ysąlygo-

VOKIEČIŲ GARLAIVIS TE
KO ANGLIJAI 

ITALIJA PRIPAŽINO BOL
ŠEVIKŲ PASIUNTINĮ. 

užsienių ministeris Sforza par
lamente pranešė, jog trumpoj 
ateity Italija užmegs diploma
tinius ryšius su Sovietų Rusi
ja, nes bolšeyikii pasiuntinys 
Vorowsky Italijos vyriansy-

jbės jau pripažintas. 

VOKIEČIAI RAGINAMI 
VENGTI ŠOKIŲ IR LINKS-

MYBIU. i 
• 

" 

f 

Berlynas, Vas. 7. — Prūsi
jos valdžia paskelbė atsiliepi 
m§ l gyventojus. Paragina 
juos paliauti rengti šokius ir 
visokius pasilinksminimus šir 

tose* sunkiose Vokietijai valan
dose. Kuomet tėvynė atsidūru
si nelaimingon padėtin, Vokie
tis nevertas vadinties Vokie
čiu, jei taiso pokylius ir lin
ksminasi. ~" i". -M 

Talkininkai^ uždeda, ant Vo
kietijos nepaprastą atlygini
mą. Tad Vokiečiuose neturi 
but paminimos ir užgavėnios. 

Bavarijoje ir Badene visai 
uždrausti šokiai. 

Vienas Vilniaus laikraštinin
kas kalbėjęs su Žydų* sionistų 
organizacijos pirmininku Re-
gensburgu. 

Anot Regensburgo, Žydai 
pasiskirstę į daug partijų, ku
rios tarp savęs kovojančios ir 
neturinčias atatinkamų stip
rių jpaoįurų j Lietuvių-Lenkų 
gintus. Taigi Žydų nuomonė
se, galį but neįspėjamų atmai-

I 
Bet, anot Regensburgo, da

bartinėmis sąlygomis Žydai 
sionistai stovėtų už prijungi
mą Vilniaus Lietuvai. Nes Lie 
tuviiĮ reikalavimai teisingi. 

• Į • • • — • • II. • • ! ! Į . . I — • • 

SOCIJALISTAI PRALAIMĖ 
. JO ITALIJOJE. 

mis. • 

BOLŠEVIKŲ KAREIVIAI 
TERORIZUOJA BESARA

BIJA 
Paryžius, Vas. 7. — Aną 

naktį 18 bolševikų dcareivių 
perėjo Dmiestro upę ir užpuolė 

[Besarabijos miesčiuką Bender. 
Ęmė plėšti ir terorizuoti gy
ventojus. 

Pranešta Rumunų karuome-
nei. Būrys Rumunų kareivių 
nuvykęs į Bender per pusva
landį kovėsi su bolševikais. 
Dešimtį jų nukovė. Tarp^riu-
kautųx esą du komisaru. Kiti 
bolševikai pasprudę. 

tai norėjo pasimatyti su ma 
nim ir ieškojo manęs lįjza-
noje ir Genevoje. 

— Ar neparodė Tautų Są
junga musų klausimo spren
dime palankumo daugiau ku
riai nors vienai pusei, saky
sime -4- Lenkams? 

mianti nieku ir niekaip jokios 
intervencijos Rusijoje. 

KAS BUS TOLIAU? 

Chicagos Pagyvenimų Sam
dytojų Apdraud. sąjunga stato 
klausimą, kas bus pavasarį, jei 

„ .. , . !namų savininkai dar labjaus 
Ne, n sprendė musų . * J 

1 " ims didinti samdas. Nes kuo-

Rymas, Vas. 5. — Parla
mento soči jai istai atstovai 
smarkiai atakavo premjerą 
Giolitti. Bet parlamentas didu
ma balsų išreiškė p a s i t i k i m ą 
premjeru. 

PALENGVINAMOS BAUS 
MĖS ARMIJOJE. 

Washingtoii, Vas. 5. — IŠ 
vyriausiojo armijos teisėjo 
departamento paskelbta, kad 
Suv. Valstijų armijoje suma
žinamos bausmės už įvairius 
kareivių nusižengimus 21-ame 
atsitikime. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

klausimą, rodos, bešališkai. 
Man ir Lenkų atstovams bu
vo rodoma visame lygybės. 

— Ar nebuvo matyti. Tautų 
Sąjungoj aiškios įtakos kurių 
nors atskirų valstybių ir jų 
politikos pildymo! 

— Žinoma, didžiosios vals
tybės Anglai ir Prancūzai rū
pinasi tos įtakos turėti Tau
tų Sąjungoj. Jos turi ten — 
ir vieną kitą — savo šalinin
kų. Tečiau yrą valstybių, ku
rios eina visai savaimingu ke
liu, ir palaiko pusiausvirą ir 
bešalmgumą. 
— Ar Tautų Sąjungos nuta

rimai yra galutini ir nepakei
čiami! 

— Rodos, ne. Taip, per per
eitus plenumo posėdžius buvo 
nuspręsta Armėnai priimti į 
Tautų Sąjungą, bet Santarvės 
premjerų taryba Londone su
protestavo ir Armėnai buvo 
nepriimti į T. S-gą. 

— Ar Santarvė ir Tautų Są
junga yra tas pa t s ! 

— Ne, Santarvė yra atski
ras daiktas, reiškiąsis daugiau 
Anglų, Prancūzų, Italų ir kitų 
premjerų taryboj, o Tautų Są
junga yra ypatingų, jai ski
riamų, atstovų Taryba. 

— Ar laiko profesorius Tau
tų Sąjunga rimta, ne butafo
rine įstaiga! 

— Sąjunga butų įstaiga, tik 
jos sudarąs yTa nevykęs. Je i 
Sąjunga norės turėti pridera
mo jai rimtumo, tai turės per
sitvarkyti. 

— Ąr turėjo kokios įtakos 

met darbo žmonėms mažina
mos užmokesnys,«.namų savi
ninkai su pavasariu žada pa
didinti samdas už pagyveni-
mus. ' 

Tą problemą turėtų risti pa
tsai miestas, jei legislatura 
nieko nedaro. 

EVANSTONE BUS BALSUO
JAMA TEATRALIŲ KLAU-

SIME. 

L 
Priemiesčio Evanston pilie

čiai darbuojasi ateinantį pa
vasarį balsuoti klausime, ar 
sekmadieniais krutančių pa
veikslų teatrėliai turi but už
daryti ar atidaryti. 

KRAUTUVĖS TURI DIDE-
• LIŪS NUOSTOLIUS. 

Paskelbta, jog didžiulės de-
partamentinės krautuvės Chi-
cagoje aplink Naujus Metus 
turėjusios apie 15 milijonų dol. 
nuostolių, kuomet atpiginusios 
prekes. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų Salių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Vasario 5 
buvo tokia pagal Merchants Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingą svarui $3.85 
Prancūzijos šimtui frankų 7.14 
Italijos šimtui ^irų 3.59 
Vokietijos šimtui markių 1.60 
Liutevos šimtui auksinų 1.60 
Lenkijos šimtui markių .12 

/ 
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Antradieni*, Vasaris 8, 1921 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
B m kasdieną išskyrus nedeldienlua. 

P R E N U M E R A T O S K A I N A : 

CHICAGOJ I R U Ž S I E N Y J E : 
Metams • $8.00 
Puse i Metu . . V i . f i f T g f « i 4.00 

BUV. VALST. 
Metams v • • 90.00 
Puse i Metų . . • > . ; 3-00 

Prenumerata mokas! iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą v isada re ikia prisiųsti ir 
s enas adresaa Pinigai geriausia s ių
sti i šperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba (dedant pinigus i 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 00. 
2334 S. Oakley Ave., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
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Lietuva ir Tauty 
Sąjunga. 

AVasliingtone, D. C, išeina 
laikraštis ' ' T l * National Re-
publiean." Jį išleidžia The 
National Republican Publi-
shing Company. Iš to ir iš tu
rinio galima numanyti, kad 
tas laikraštis yra republikonų 
partijos augštas organas. Sa
vo numarije išėjusiame 29 
Sausio jis patalpino straip
snį "Lithuania and tlie League 
of Nations", t. y. Lietuva ir 
Tautų Sąjunga. Straipsnį pa
rašė p. Richard Hatton, bet 
kiekvienas Lietuvis galėtų pa
sirašyti po kiekvienu to straip
snio sakiniu. 

Straipsnis yra ramus, para
šytas žmogaus žinančio tarp
tautinius santikius ir rinitai, 

obalsius apie reikalą teisybės 
i c • 

tautų sugyvenime su tautomis. 
Pradžioje p. Hatton rašo, 

kaip gražiai išrodė, kad Pa-
derewskis pasisveikino su 
Voldemaru Tautų Sąjungos 
Tarybos posėdi je Rugpjūčio 
mėnesijc 1921). "Bet nepraėjo 
nei trisdešimties dienų po 
sutaikvmo Lenku ir Lietuviu 

* * • 4 . 

kivirčo, *kaip užsidegė karas 
tarp tųdviejų naujai atgavu
sių nepriguhnvhe valstvbiu 
blogiau negu pirma. Panie
kindama Tautų Sąjungos įsa
kymą Lenkija stūmė savo ar
miją į Lietuvą ir pagriebė jos 
sostinę Vilnių/ ' 

P-nas Hatton visai teisingai 
ir aiškiai išdeda, kaip nedo
rai apsėjo Lenkai pasiųsdami 
Zeligo\vskį prieš savo kaimy
nus, kaip paskui jam teikė jie 
gų kareiviais ir amunicija, 
kaip Tautų Sąjunga apgynė 
Zeligo\\-skj sustabdvdama Lie-
tuvius, kuomet šie pradėjo 
laužyti jam šonus. 

Autorius trumpai, aiškiai 
ir teisingai apsako, kaip Vil
nių pastatė Lietuvos kuni
gaikštis, kai}) tas miestas vi
suomet buvo tautos gyvenimo 
širdis ir kaip šiandien jis yra 
neatidalinamas nuo visos mųs 
žemės. 

Hatton pakelia ir plebiscito 
klausimą. Tame jisai visiškai 
sutinka su Lietuvos valdžia. 
Ji negali Įsileisti karuomene 
organizacijos, kuri pasirodė 
jai priešinga, kuri parodė 
daug užuojautos, pagelbos ir 
vienpusiškos paramos Len
kams Lietuvos priešams. Jug 
negali turėti vertės plebiscitas 
vienpusiškai pervarytas, kuo
met Tautų Sąjunga dar nei ne
prasitarė, kad Zeligowskis\iž-
U k raustytų iš Vilniaus. 

Šito straipsnio turinys sa
vaime yra geras ir ųaudingas 

Lietuvai. J is tampa ytin svar
bus, kad tapo padėtas į Re
publikonų Partijos augštąjį 
organą. Iš to matyt, kad Har-
dingas ne juokais pasakė, jog 
republikonų prezidentas pari-
pažįs Lietuva^ Tai-gi mes gal 
neapsirikome balsuodami už jį. 

Pagyvenimų Sam
dos. 

Nesenai Cbicagoje buvo ypa
tinga konferencija. Suvažiavo 
medžio ir kitos medžiagos sta
tyti namams pirkliai. Per ke
lias dienas raudojo, kad Suv. 
Valstijoms trųksta daugelio 
namų pagyvenimams. Tarėsi 
apie papiginimą medžiagos, 
apie sumažinimą darbinin
kams užmokesnio. Padarė ke
letą rezoliucijų. Tas pasiuntė 
Wasliingtonan ir išsiskirstė. 

Po tos už kelių dienų tais 
pačiais tikslais 1;okia konfe
rencija įvyko ir Washingtone. 
Toje konferencijoje dalyvavo 
jau parinktinesni ir žymesni 
žmonės. Savo atstovus turėjo 
ir vyriausybė. Buvo ir senato 
atstovai. I r toje konferencijo
je padaryta rezoliucijų. 

Po pastarosios konferenci
jos praėjo apie pora savaičių. 
Tečiau nieko negirdima ir nie
ko nauja. Negirdima jokių 
geistinų pasekmių. Tuo tarpu 
namų pagyvenimams trųksta 
jau milijonais. Ateina pavasa
ris. Tokiam Chicago jau šian
die kalbama, kad su pavasa
riu samdos dar augščiau pa
kilsiančios. Šiandie jau ne vi
siems prieinamos, gi pavasa
rį busią aršiau. 

Daugelis žmonių turi pini
gų. Mėgintų jie statydinti na
mus, nežiūrint medžiagos bran
gumo. Bet be bankų pagelbos 
vis-gi negali apsieiti. Reika
lingos namams paskolos. Gi 

Ar Bolševikizmas Pastovus? 

imančio Amerikos skelbtuosius bankos atsisako skolinti. Nes 
iš to skolinimo jos negali pa
daryti sau jokios naudos,. 

Medžiaga brangi, darbinin
kai neprieinami, bankos ne
skolina. Taip viskas ir stovi 
posenovei. Gal laukiama Kovo 
4 d., kuomet įvyks atmainos 
šalies vyriausybėje. < 

O juk kongresas su viena 
valanda galėtų įvykinti at
mainą ir statydinimą namų 
kaip su ranka pastumti pir
myn. Kongresas gali atšaukti 
pokarinius mokesčius, surištus 
su statymo namų industrija. 
Tuomet bankos butų prieina
mos statytojams namų. 

Nes ve kame dalvkas: 
Kuomet bankos ant namų 

skolina pinigus, jos tų morgi-
čių nelaiko šėpose užrakintų. 
Bet juos paleidžia turgau ir 
parduoda. Pirkusieji ima pel
no nuošimčiais. 

Šiandie tiems morgičiams-
nėra pirkėjų. Nes morgičių sa
vininkas turį mokėti pokari
nius mokesčius už pelną, gau
namą nuošimčiais. 

Kongresui rekomenduota po
karinius mokesčius už morgi-
čius panaikinti. Bet jis to ne
daro. Tai jau jo reikalas. Tuo 
tarpu darbininkams reikia 
vilkti vargas mokant augs tas 
samdas už pagyvenimus, ypač 
šios bedarbės metu. 

Tik statydinimas naujų na
mų papigintų pagyvenimų 
samdas. 

MOTINOMS PATARIMAS. 
(Pris iųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Vaikus penint reikia laiky
tis nusistatyto laiko, ir kiek 
galint nepenėti jų neskirtu 
laiku. Tas daug prisideda 
prie nuosaikumo, kas yra 
svarbiausias ne tik kūdikiams, 
l>et ir suaugusiems. 

(Pabaiga). 

Liaudininkų-komunistų cen-
tralė valdyba susideda iš 56 
asmenų; 55 Žydų ir 1 Ruso. 
Socijal-demokratų darbininkų 
centralėje valdyboje yra 11 as
menų; visi Žydai. Dešiniųjų-
socijalistų - revoliucionierių 
centralėje valdyboje yra 15 as
menų: 14 Žydų ir 1 Rusas. Kai-
riųjų-soeijal - revoliucionierių 
valdyboje yra 12 žmonių: 10 
Žydų ir 2 Rusu. Maskvos a-
narobistų kuopą valdo pen-
kiesia: 4 Žydai ir 1 Rusas, Pa
galios Lenkų-Komunistų par
tijos centralė valdyba susideda 
iŠ 12 asmenų. Jie visi yra Žy
dai. 

Sutrauka. 

Trumpai suimant tas skait
lines pasirodo, kad bolševikų 
Rusijoje yra 503 žmonės val
dantieji visą tos šalies gyve
nimą. Tame skaičiuje yra tik
tai 29 Rusai, 68 įvairių pa
vergtų arba šiaip svetimų tau
tų žmonės ir 406 Žydai. Iš to 
aiškiai matyti, kad bolševiz
mas Rusijoje yra svetimas da
lykas. Tas yra aiškiausias 
ženklas, kad bolševizmas Ru
sijoje negalės liktis amžinai. 

Svetimas Gaivalas Nepastovus. 

Ar jis norės, ar nenorės, l>et 
jis užaugįs Rusijoje tokią sve
timtaučių neapykantą, kad 
kraujo upėmis ji apteks visą 
žeme. Kadangi Žydų yra 
daugiausia bolševikų valdžio
je, taį galima tikėtis, kad su
kilimas prieš bolševikus pa
virs į Žydų skerdynes. 

Negalima sakyti, kad tat 
įvyks greitai. Rusų tauta ste
bėtinai pakenčia svetimą val
džią. J u g ir carai, pradedant 
nuo Katarinos" Antrosios, buvo 
iš Vokiečių. Per du šimtu me
tų tarpe augSčiausių Rusijos 
valdininkų, ministrų, guberna
torių, generolų ir kitų tokių 
galima*buvo priskaitytf nema
žiau penkių šimtų Vokiečių. 

Jeigu Žydai ir kiti svetim
taučiai dabar valdantieji bol
ševikų Rusiją bus neprotingi, 
tai sukilimas prieš juos pasi
darys trumpu laiku. Bet karė
je prieš Lenkus 1920 m. vasa-' 
ra bolševikai jau mokėjo nau
dotis Rusijos patrijotizmu. 
Kuo geriau jie surusės patys 
ir surusins bolševizmą, tuo il
giau palaikys valdžią savo 
rankose. 

Tvirtinimų Nepildymas. 

Bolševikai sakosi ir yra gry
niausi socijalistai. Socijalizmas 
sakydavo ir tikindavo, kad du 
didieji jo skelbimai yra: nelai
kyti karuomenės, ^nepripažinti 
tautybės. Bet apėmė Rusiją 
bolševikai pamatė,kad valdžios 
neišlaikys be karuomenės. Ta
da prisėjo bolševikams arba 
atsižadėti savo socijalistiškojo 
mokslo apie karuomenės ne
laikymą, arba atsižadėti val
džios. Bolševikai išrado, kad 
geriau yra atsižadėti savo 
mokslo negu savo valdžios. 

Dabar socijalizmo mokslas 
bolševikijoje stoja į antrą eg
zaminą, ai* išlaikys tautybės 
užsigynimą. Iki šiol socijaliz
mas tautybę priskaitydavo 
prie klaidų daugiausiai vargi
nančių ižmones. Betautiškas 
bolševizmas dėlto ir ėmė val
dyti *Rusiją be Rusų, nes jų 
tautybė buvo ir yra silpna. 
Žydai savo tautybę labai 
brangina nors apie tai nešne
ka, todėl jų nuošimtis bolševi
kiškos Rusijos valdžioje pasi
darė stebf5tįnai.dįd&lis.,'Toįiuo-
šimčio daugumą mes i pripa-

nėtąjaParyžiaus brošiūra, kiek 
dėlto, kad žinome Žydų tauty
be" jausmo galingumą visur 
ir visada. 

Teorijoje tautų nepripažin
dami bolševikai jau pagerbė 
tautybę pripažindami nepri-
gulnrybę Lietuvai, Latvijai, 
Estonijai ir kitoms buvusioms 
po Rusais tautoms. Taip pat 
jie mokės pagerbti ir Rusijos 
tautybę. Jau ir jų kalboje at
sikartoja caro žodžiai. Tas 
buvo "ca r vseja Rusi" . Bol
ševikai tai/p-gi daro "vserosi-
jskij sjiezd" per trejus metus 
penkerius kartus. 

Gyvenimas priverčia bolševi
kus pripažinti tautybę taip, 
kaip privertė pripažinti ka-
ruomenę. 

Nereikia Peikti. 
Kai-kas užtatai papeikia 

bolševikus, kad jie savo skelb
tųjų pažiūrų atsižada, bet mes 
visada džiaugiamės, kuomet 
žmogus atsižada klaidos. Bol
ševizmas virs dideliu ir geru 
vaistu. J i s išgydys socijaliz-
mą iš jo klaidų. 

Tos klaidos buvo pacifizmas, 
internacijonalizrnas. Paeifiz-
mas jau išnyko, internacijona
lizrnas jau pradeda braškėti, 
ateizmas pateks ilgiausiai. 
Bet ir jo klaidingumą pasau
lis pamatys iš bolševizmo pra
ktikos tada, kada dabar ge-
mantieji Rusų vaikai užaugs ir 
ims valdyti savo žemę. 

Kada socijalizmas atsižadės 
tų trijų klaidų, tada grynesnės 
pasidarys jo pažiuros ekonomi
jos srytije. Abejotina a r išliks 
jo komunizmas nors labiausiai 
atskiestas; bet galima tikėtis, 
kad paėmimas valstybėn ge
ležinkelių, telegrafų, telefonų, 
pirklybos ir kitų kai-kurių 
dalykų gali padaryti labai 
daug naudos.* Tik gaila, kad 
į tuos reikalinguosius dalykus 
socijalizmas mažai težiūri. J is 
nestygsta neišbandęs savo 
klaidų, nors tas bandymas ir 
jam ir žmonėms, daro daug 
nuostoliu. 

2iur. straipsnį priešingai švie
čiantį tuos dalykus "žydai ir 
Bolševizmas", kurs tilps rytoj. 

UKININKYSTĖ LIETUVO 
JE. 

(Pris iųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Vilnius, Uetuva. Pagal sta
tistikos sąrašą 1912 metais, 
45,8% žemės Lietuvoje buvo 
ūkininkų dirbamą, 24,3% bu
vo ganyklos ir pievos, 20,3% 
miškų, o 9% nedirbamos že
mės. Šį statistikos sąrašą Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus Ve
dėjams įteikė Lietuvos Agri
kultūros Ministerija su priro
dymu, kad Lietuvos ūkinin
kams davus užtektinai žemės, 
įrankių ir progos nekliudau -
čiai tą žemę išdirbti, kad 
trumpame laike Lietuva pri
sidėtų prie pristatymo maisto 
kai-kurioms tautoms, kurios 
beveik badą priverstos kęsti. 

Kol kas negalima dar tikrą 
dabartinį statistikos sąrašą iš
gauti, nes po karui daugelis 
ūkininkų dar neatsistatė, ki
tiems "trųksta darbininkų. Di
džiausias ūkininkų trukumas 
tai dabartinis karas su Len
kais, nes tautos jaunuomenė 
meta darbą ir eina kariauti už 
tėvynę. Tame- sąraše 42.8% 
ūkininkų žemės buvo užsėta 
rugiais ir našos davė 18,786,-
000 ceuterių; 4.5% kviečiais — 
našos davė 2, L26,000. centęrių;. 

terių avižų, 11.2% bulvėmis — 
našos davė . 31,160,000 cente-
rių; 4.1% kanapėmis — našos 
davė 220,000 centerių ir 3.3% 
kitais grūdais ir pašaru, iš
duodančiais našos 3,550,000 
tonų šiaudų bei 1,680,000 tonų 
šieno. 

Lietuvoje 1913 metais buvo 
762,000 arklių, 1,481,000 galvi
jų, 1,055,000 avių bei ožkų ir, 
2,000,000 kiaulių. 

Dabar Lietuvoj daugiausia 
auginama "žąsų ir kitokių pau 
kščių. Bitės taip-gi daug nau
dos Lietuviams atneša. Pirm 
karo užrube&uose buvo gabe
nama maistas ir gyvuliai, bet 
laikinai, pakol vietiniai, tin
kamai apsirūpins, mažai kas 
ir labai retai gabenama į už-
rubežius. • \ 
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f "DRAUGO" KNYGYNE 
E Galima gauti šios 

MALDAKNYGES 
» . . . $3.50 

2.50 
2.00 i 

NAUJOS KNYGOS. 
Telesporas Janusas, Klebonas 
kaltas, keturių .veiksmų kome

dija, Akron, Ohio, 1921 
m. 45c. 

•Sunku rašyti to veikalėlio 
recenziją, nes jo autorius yra 
tarp asmenų tankiai minėjamų 
komedijoje. Veikiančiųjų as
menų tikruosius vardus labai 
lengva įspėti, nes jie mažai 
teperkeisti. 

Komedijos turinys yra to-
kis. Viena bendrovė susidarė, 
bet neturėjo pinigų. Tada ji 
susidėjo su kita bendrove, ku
ri padarė paiką kontraktą su 
parapija žadėdama j a į pasta
tyti bažnyčią. Susiliejusios 
bendrovės valdyba ėmė kovą 
su klebonu, klebonas davė p e r 
antausį kvailam ir nedoram 
valdybos įgaliotiniui bandžiu
siam kleboną nutverti už spran 
do ir išmesti iš parapijos že
mės. Komedija baigiasi ben
drovės šėrininkų posėdžiu, ku
riame valdvba išvadinta asi-
lais. 

Kadangi komedijoje yra su
sipynę asmeniniai ir viešieji 
piniginiai ir kitoki ginčai au
toriaus su veikiančiais kome
dijoje asmenimis, tai šalije sto
vinčiam žmogui sunku supras
ti, kas kaltas, kas teisus. 

Lošėjams nelabai patariame 
tą komediją lošti, nes nežinia 
kaip butų su teismu, jei ten 
dalykas patektų. Akroniečiai 
gali tą žinoti, bet tolymesnie-
siems nejauku. 

I 

I Ramybė Jums (brangios odos paauks.) 
= Ramybė Jums (kailio apdar.) 
E Ramybė Jums (audeklo apd.) 
= Slos maldaknygės formatas y r a - 5 y 4 x 3 H . Pus lap iu turi 958, bot ne 
E stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra jvairių Jvairiau-
S sių maldų. 
= • • • * 
E Aniolas Sargas — juodas apd $1.25 
| Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd. . . . . ' 1»75 
= Aniolas Sargas — juodais apd. 1*50 
E Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd 1.75 
E Dangaus žvaigždudė — baltas celluloid apd. su 
E paveikslėliu ant apd **WP \ 
E Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd. . . . . . . 1.50 = 
| Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd 1.00 i 
| Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 = 
E Aniolėlis — juodais apdarais 1:50 E 
| Aniolėlis — juodais apdarais . . , 0.75 | 
E stos maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik pd 300 puslapiu. S 
B Spauda aiški. * s 

| Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 = 
| Pulkim ant kelių 2.50 E 
g Pulkim ant kelių 2.00 E 
E Pulkim ant kelių 1.85 = 
= Pulkim ant kelių 1.50 E 
E ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes . Jos kainų E 
S įvairumas priguli nuo apdarų. ~ 

= Maldų Knygele • • * • »oc« E 
s Maldų Knygelė .' 50c. • 
S Užsisakydami adresuoki te: v i 
| "DRAUGO" KNYGYNAS 
E 2334 So. Oakley Ave. Chicago, AL | 
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I Keliaujantiems Lietuvon I 
S Šį Pavasarį 
E KOVO 1 D. 1021 išplauks ant Laivo S A X O N I A per Hamburgą E 
E pirma partija žmonių važiuojančiu Lietuvon kartu BU Jonu R o m a - E 

S" nu, Lietuviu Prekybos Bendrovės prezidentu. E 

_ Jei nori su tą partija važiuoti tai tuojaus m u m s pranešk. Mea E 
E išgausim pasportus ir visus kitus reikal ingus dokumentus . A partija E 
E bus Lietuvoje j laika pradėti pavasario darbą. Galėsite parvažiuoti E 
Į: be jokiu keblumu nes p. I lomanas važiuos kartu su jumis iki Kauno . £ 
E Trečios klesos kaina iš N e w York iki Eytkunų S 130.70 P irmos 
= klesos $185.70. 
E Rašyk tuojaus del platesniu informacijų. 

I UTHUANIAN SALES CORPORATION, 
| 414 Broadvvay, Boston 27, Mass. | 
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TfcMYKITE 

Kensingtono Lietuviai ga
lite gauti nusipirkti "Drau
gą" dienraštį pas p. 

IG. TYSKEVIČIĄ 
314 E. Kensington Ave. 

FDRTouršTOMAcrfS SAKI 
P o Talgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina Tisus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, k a d rei
k ia pamėgint i vieną. Parduodama 
pas v isus aptiekorius. 

= 
Telefonus Armitage 9770 

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

Mokytojas Piano, Teorijos ir 
Kompozicijos 

2021 N. Westorn Ave . 
Chicago, 111. 

Z 
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PLATINKITE "DRAUGĄ.'8 žįstame ne tiek imdamies i uii 
• -

- v v 
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J. P. WAITCHEES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4600 S. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1053 
Dien. Koom 518—150 N. Calrk St. 

Tel. Randolph 3507 

Baltijos- AmerikosLiniįa 
TIESIAI B E P E R S Ė D I M U IŠ N E W Y O R K A J 

HAMBURGĄ Kaina 3 klesos $125") Karės taks 
LIEPOJŲ- " " " $145 J $5.00 

"P0L0NIA" išplauks Vasario 15 d. 
"LITUANIĄ" išplauks Kovo 4 d. 

K. K E M P F , General Western Passengcr Agent 
120 North La Salle St., Chicago, Il l inois. 

Arba kreipkitės prie mūsų agentu jūsų mieste . 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelfis 
LIETUVIS DENTISTA8 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Seredomis nuo 4 l ig 9 vakare 
4711 SO. ASHLAND AVKNUE 

mrU 47-tos Gatvės 

y* r'~ - 4 -L" —*— " —~ — " -~~̂ — * - r — T —' t — ~ — • —" —' —-~ —r"-~,'~'-~"i "** 

Dr. M. Stupnicki 
į 3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 i š ryto 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl io 
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 
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Dr. I. E. MAKARAS 
f 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 * y t e ; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:39 vakare 
Residencija: 10538 Perry Ave . 

Tel. P u l l m a n 342 

— » 

Tel. Randolph 2898 

A. A. SLAK1S 
ADVOKATAS 

Ofisas viduraiestyj 
ASSOCIATION BLDG. 

19 So. La Salle St. 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

Panedėl iais iki 8 vakare 
Nedėl iomis ofisas uždarytas 

%įm • !» • • » ! • • • • • • • • » ! • » — m » • » » » 3 i 

Pranešimas 
i Dr. M. T. STRIKOL'IS 
I Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
II Perkel ia ofisą j P e o p l e Teatrą 
11610 W. 47th Str . TeL BouL 160L 
į Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 | 
• vak. Nedėl . 10 iki 12 ryte. 

Rcs . 2914 W . 43rd Street 
I N u o ryto iki p i e t 
|TcI. McKinley 263 

ETelefonas Boulevard 9199 2 

s 

v 

D M . BIEŽIS • 
LIETUVIS GYDYTOJAS 9 

.. . .^ J<^ C H I R U R G A a • ; 
•A, .fflHįi*.We«tJ-3įtad Street I 

P h o n e Seeley 7439 

DR. 1. M. FEINBERG 
Gydo specijaiiai visokias vyru ir 

moterų lyt iškas l igas 
2401 Madison Str., kampas \Ves-

tern Ave., Chicago i 
Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.1 

r 

DR. C. KASPUTIS 
DKNTISTAS 

3331 South Halsted Str. 
^Valandos: 9—12 A. M. 
I 1—5; 7—8 P. M. 

U" 
1 Tel. Yards 6666 Drorar 9448 

Dr. V. A. SZYMKEVICZ 
j Lietuvis Gydytojas, C h i r u r g u | r 

8203 S. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 1 0 — l t iš ryto 1—1 ir 
«—8 •akar*' Ned. 1 9 — I I U »yto. 

& * • • • • • • • » * — • « * » * • » • • • • • • • • mį 
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* — -•- , - " • • JfreL Canal C222 

DR. C. K. CHERRYS g 
LIBTLTIS^ DENTJ8TAS g 

[$9£$ West 22f-nd & So. Leavit t St.jį 
|CA; Chioaso Jo 
,Valaiidos: . 9 :30 A. -M. to 12 N . į 

1:90 P." M. .to ,8:00 P . -|t<* 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
• » » » 

CLEVELAND, OHIO. 

T. F. 22 sk. darbuotė. 

" " * • " « 

ir kaip mes čia gyv€Jname. Jei 
gyventuniėin Lietuvoje, be a-
bejonės, visi būtume kovos 
lauke ir grumtuinės su nepa
sotinamu priešu. 

Kada siaučia kova, tada vi
si turi kovoti iki pergalės. 
Kas kovos metu nekovoja, tas 
teikia priešui pagelbą, o sa-

Sausio 17 d., š. m., Tautos 
Fondo 22 s k. buvo metinis su
sirinkimas, kurį atidarė pirm. 
A. Banys, pranešdamas dieno
tvarkę. Po to išklausyta įvai
rus pranešimai. Vakaro komi
sija (A. Banvs), kuris buvo viSkiams pralaimėjimą. Tai-gi 
Sausio 2 d., pranešė, jog pelno 
liko $145.00. Taip-gi tame pat 
vakare aukų surinkta apie 
$180.00. Raportas priimtas ir 
išreikšta komisijai padėka už 
gerą pasidarbavimą. 

Aukų rinkimo Lietuvos gy
nimo reikalams komisija (R. 
Žitkus) pranešė, jog vajui su
rinkta aukų ir nuo bazaro liku
sio pelno T. F . Centran išsių
sta $2,700.00. Aukos dar vis 
plaukia. Manoma persirist per 
$3,000.(X), nore kvota buvo tik 
$2,000.00. K a i p m a t y t , tai cle-
velandiečiai užims pinną vie
tą aukų rinkime, vajaus, Lie
tuvos gynimo reikalams. Valio 
elevelandiečiait 

• 

Nutarta surengti vakaras ir 
užbaigti lioterija likusių nuo 
bazaro dalykų, podraug galu
tinai išduoti pilną apyskaitą iš 
mūsų aukų rinkimo darbuotės. 

Valdybon šiems metams iš
rinkta: pirm. — J . Alberjtas, 
pagelb. — V. Janušaitis, nut. 
rast. — P. Jackus, mok. rast. 

J . Kuzas, ižd. — R. Žitkus, 
iždo glob. — Smulkis ir Baliu-
tis. 

Naujai valdybai linkėtina 
'metą sėkmingai darbuotis. 

Simono Sunūs. 

DAYTON, OHIO. 

Vienybė katalikiškų draugi
jų ir* kuopą, prie kurios pri
klauso draugijos: Šv. Petro, 
Hv. Mykolo, Šv. P . M. Moterų 
ir keletas org. kuopų, k. t. S. 
L. R. K. A. 191 kp., L. D. S. 
69 k p., L. Vyčių 96 kp., L. V. 
benas ir teatrališkas ratelis. 
Ta draugijų vienybė darbuo
jasi priklausančių draugijų ir 
kuopų reikalais, bet nepa
miršta nei savo brolių, esančių 
tėvynėje. Esančios vienybėje 
draugijos ir kuopos kiekvie
na beveik pirko L. P. bonų. 
Gaila tik, kati nuo to atsili
ko moterų draugija. Rodosi ir 
ižde turi keletą šimtų, tat turė
tų nepalikti užpakaly kitų 
d r-jų. Petys petin visi gelbėki-

visi kovon su dolieriais, pirk
dami antros Paskolos bonus, 
kurie jau artinasi, ir aukojant 
kodaugiausia šauliams ir Gy
nimo Komitetui. 

Visi darykime vieną Lietu
vos vajų iki neliks Lenko Lie
tuvoje. Mūsų paigelba yra mu
myse pačiuose ir kovodami 
už savo liuosybę iki galo kovą 
laimėsime. Taip yra pasiry
žusi Lietuvos liaudis. Parem
kime ją iki laimėjimui. Lai
kykime sau už garbę. Dievas 
ir vienybė tegu būva su mu
mis, o greitai mųs vėliava už-
plevėsus ant Gedimino kalno 
Vilniuje. 

Valio Lietuva su sostine Vil
nium! 

Bet nejauku darosi žiūrint į 
mūsų socijalistus, kaip jie žiū
rį Lietuvos reikalų. Ar jie ne
turi tėvų, brolių ir seserų, kad 
aukas deda ne Lietuvos nau
dai, o Rusijos bolševikams. To
kiu būdu jie nesigina prieš 
Zeligowskio užpuolimus. Skau
du darosi skaitant žinias iš 
Lietuvos apie Zeligowskio a p 
sėjimą su Lietuvos žmonėmis, 
kaip jie kankina mųs nekaltus 
brolius ir seseris, atimdinėda-
mi maistą, gyvulius, nuvilkda-
mi nuo jų paskutinius marški
nius. O jei da kurie pasiprie
šina, tai tuos arba primuša ar
ba visai nugalabina. 

Tai, matot, soeijalistai, gal 
ir jųs tėvas ar motina, ar bro
lis ar sesuo kankinami ponų 
Lenkų. Tai-gi ar ne laikas bu
tų susiprasti, pirkti L. P. bo
nus ir aukoti, kaip aukoja A-
merikos katalikai. Katalikai 
nežiūri kokios yra Lietuvoj 
partijos, bet visus lygiai šelpia. 

Tat, petys į petį, ginkim 
Lietuvos nepriklausomybę sa
vo aukomis. O tada susilauk
sim šviesios ateities. 

J. A. Tulauskas. 

Terre Haute, Ind., per Palekaitis, 
$5.00 

Watorbury, Conn., P . - Bekeris, 
50.00 

Pittston, Pa., per S. A. Sekr. 
Paukštį $37.25 

Hammond, Ind., P. Paulauskia, 
W. S. S ."...>.. $10.00 

Bridgewater, Mass., $1.52 
Chicago, 111., (Dr-|jogf Apšvietimo 

Brolių), $52.50 
West Harvey, 111., per Yųtel, 

d»00 no 

Paterson, N . J . , per Sprainait į , 
&d.o. ftfi 

Anisterdam, N. Y. (lėšoms knygų 
pasiųsti Lietuvon), $3.82 
Per paveikslų rodymą (Vaškas): 

Mahanoy City, Pa. (Lapinskas), 
, . . .t $15.85 

New Philadelphia, Pa. (Kun. Ma
zūras), $9.50 

E. Vandergrift, Pa. (Jakavieius), 
J $18.65 

Indiana Harbor, Ind. (Ciparas), 

Wilkes Barre, Pa. (Stulgaitis), 

Bayonne, N. J., (per Sedvykį), 
Chicago, 111., "Varpo" organiza

cijos pinigai, . . r . . . $1,830.15 
Westville, 111., aukso $15.00 

Iš viso $2,388.42 
Viso labo pasiųsta Lietuvon 

$1,830.15, — 126,000 auksinų ir 
15 dolierių auksu. Lieka Misijos 
Ižde 1921 metams $543.27 ir 10 
dolierių War Savings Stamps. 

Maj. P. Žadeikis, 
Už. L. Mis. Iždin. 

ĮVAIRIOS AUKOS. 

KENOSHA WIS. 

i ne tėvynę nuo imperijalistų 
Lenkų. 

Lietuvoje visi išvien kovoja 
>u žiauriu priešu — Lenkais, 
kurie vėl nori mus padaryti 
*avo baudžiauninkais, idaift 
ir toliaus vilktumėm jų jungtj. 
Bet Lietuvos liaudis pasakė 
nebūsim jūsų vergais ir visi 
griebėsi ginklo,kad išvyti prie
šą iš Lietuvos žemės. Ir mes 
jmnašiai imkimės tėvynės gy
nimo darbo. Visi, kaip vienas, 
taip kaip broliai, sesutės Lie
tuvoje, kurie savo turtu,gyvas-
timi gina tėvynę. 

Mes čionai būdami negalime 
stoti į kovotojų eiles. Del to 
mūsų būtina yra pareiga remti 
tuos kovotojus, sušelpti juos, 
kad užtektinai turėtų visokių 

inklų, net daugiau kiek turi 
užpuolikas Lenkas. Mes lygiai 

alime kovoti gausiomis auko
mis, tat nesigailėkim jų. Nes 
šimtinė ir tūkstantinė menk
niekis yra palyginus su kova 
fronte, apkasuose, esant su
žeistam ir kenčiant sopolius.Pa 
tekus Lenkų nelaisvėn-kaneios 
ir neišvengiama mirtis. 

Liepos mėnesy, praeitų me
tų, Birutės, dramos draugijos, 
mėnesiniame susirinkime nu
tarta parinkti knygų ir pasių
sti Lietuvos kareiviams. Ta. 
darbą atlikti įgaliota p. A. 
Kvedaras, kuris surinko ir pa
siuntė Lietuvon vieną dėžutę 
knygų. 

Po to Gruodžio mėnesio su
sirinkime nutarta daugiau pa
rinkti knygų ir pasiųsti Lie
tuvon. Dabar tapo įgaliotas aš 
žemiau pasirašęs. Surinkau 
knygų, paėmiau likusias nuo p. 
Kvedaro ir Sausio 23 d. pa
siunčiau Lietuvon, Kaunan, 
"Kariškių Žodžiui". 

Juozapas J. Blaiavičius. 

« 

a). Norwood, Mass., N. L. Draug. 
Kom., L. St. Seimo Pirm. A. 
Stulginskui, $300.00 

b). Paterson, N. J. surinko Perlo-
ječiai, del Perlojaus Šaulių bū
rio, $440.66 

c). Tamaqua, Pa., per kun. Gu
daitį, del Sužeistų Kareivių, 
$500, del Šaulių $300, per Prc-
zid. Smetoną, bendrai .. $800.00 

d). Baltimore, Md. Liet, Taryba-
Našlaičiams, per Soc. Apsaugos 
Depart, $800.00 

c). Boston, Mass. iš Nut. Liet. 
Draugų Kom., per Soc..Apsau
gos Depart., Nukentėjusiems 
nuo karo $2,000.00 
Iš viso $4,340.66 
Viso labo pasiųsta Lietuvon 3,-

600 dolieriais ir 48,450 auksiniais. 
Maj. P. Žadeikis, 
Už. L. Mis. Iždin. 

2) jog neorganįEuotas ir at-L1 

liekamas per privatines įstai
gas ir asmenis pinigų siunti
mas Lietuvon ir tat dar per 
Vokiečių bankų tarpininkystę 
atnteša daug mmstolių, kaip 
siuntėjams taip ir pačiai Lie
tuvos Respublikai, 

Visi susirinkusieji randa 
reikalingu įsteigti Amerikoje 
panašią, kaip projektuota, A-
merikbs Lietuvių Bankininkų 
Bendriją, su šiomis jos statute 

/ 
atmainomis: 

a ) pilnateisiu šios Bendrijos 
nariu gali būti asmens ir įs
taigos, sumokėjusios nario 
mokesnį nemažiau 500 dol. 

b) tinkamesniam veikimui 
tokios Bendrijos valdyboje ar
ba diTektoidjate turėtų " būti 
bent 1-3 balsų pavesta Lietu
vos Valdžios įgaliotiniems. 

c) visų siunčiamų Lietuvon 
pinigų distribucija tur but 
atliekama per įstaigas, kurios 
yra po valdžios kontrole." 

Tolesniam Amerikos Lietu
vių Bankierių Bendrijos -tvė
rimo ir reikalu, tvarkinio iš
rinkta komisija, į kurią įėjo: 
V. K. Račkauskas, F» J . Bago-
eius, ir JI Ambraziejus, kuri 
veiks pasitarus su Lietuvos 
Atstovybe Amerikoje. Komisi
jai įsakyta patvarkyti konsti
tucijos projektą, sustatyti mo-
tivuotą pranešimą Lietuvos 
Finansų Ministerijai, ir su
šaukti bankininkų, laivakor
čių pardavinėtojų ir pinigų 
siuntėjų įsteigėjų susirinkimą, 
kuomet paaiškės, jog toks su
sirinkimas gali duoti tinkamų 
vaisių. i 

Susirinkimas užbaigtas 6 v. 
(pasirašo) F. J. Bagočius, 

Sekretorius. 

PUIKUS BALIUS 
« Rengiamas •—— 

DRAUGIJA ŠVENTOS PETRONĖLĖS 

U t a r n i n k e V a s a r i o 8 d . , 1 9 2 1 (Užgavėnių Vakare) 
šv. Jurgio Parapijos Svetainėje \ 32-ras Place ir Auburn Avenue 

Pradžia 7:00 valanda vakare 

M 

Kviečiame visus be skirtumo atsilankyti į šita puikiu balių. Kaip pirma Drau
gija Šv. Petronėlės surengdavo puikius balius ir steiiį!. i ..-_r.::ėdintį atsilankiusius 
taip ir dabar busite užganėdinti ant paskutinio baliaus prieš užgavėnes. Kaip visados 
rėmėte ta draugiją tai nepamirškite ir dabar remti malonus svečiai. Kviečia Rengėjos. 
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Pinigai, Laivakortes Lietuvon 
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA 2EMAS. DASTATOME PI

NIGUS Į PASKUTINĮ PASTĄ Į 30̂  DIENŲ. 
. 

Parduodame laivakortes 
į Lietuva ir iš Lietuvos. ̂  

Padarome legališkns do
kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus. 

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Wasning-
tone. 

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

. 
Visus reikalus atliekame greitai ir sąž iniškai. Visais reikalais kreipkitės pas 

and CO. 
S 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, UI. 
fa 

L 

(Atsiusta.) 

AMERIKOS LIETUVIŲ BAN 
KININKŲ SUSIRINKIMAS. 

AUKOS LIETUVOS REIKA 
LAMS. 

(Nuo Kovo 21 iki Naujų M.) 

Plains ir Mincrsville, Pa., per J. 
Dariua, $26.43 

Indiana. Harbor, Ind., per Čipa-
re«, $20.00 

Atiaaburg, Pa., Juozo Pleezkai-
čio $5.00 

Paterson, N. J., per kun. Žilių, 
$42.68 

Philadelphia, Pa., per Miklą, 

Pprsistatykime sau, ką ken-' Westviu>, III., (Uracon), $$3.34 
čia uukq broleliai kovos lauke \Vaukegaa, UI, Ltškis . . $24.50 

(Pabaiga.) 
Valstybės /reikalų sutvarky
mus, vienok vis tikimės, kad 
Lietuvos Finansų Ministerija 
atras galimu savo atydą j š\ 
reikalą, atkreipti. Važiuojant 
dabar į Lietuvą Lietuvos Mi
sijai arba bent kuriems Mi
sijos nariams, jie galės ten y-
patiskai reikalą perstatyti ir 
šio klausimo svarbą Valdžiai 
nurodyti. Tai-gi mes turime 
bankierių Bendriją tverti, bet 
Lietuvos Valdižia turi joje da
lyvauti, ir pasekmingam to 
darbo užbaigimui Valdžios su
tikimas ir pažiūros šiame 'rei
kale yra būtinai reikalingi 
pirm visko kitko. 

'Paskirta komisija, į kurią 
įėjo M. J . Vinikas, Ch. A. Her-
man ir F . J . Bagočius, kurioje 
dalyvavo ir gerb. J . Vileišis, 
Lietuvos Atstovas, tam tikro 
pareiškimo sustatymui. Minė
ta komisija išnešė tokią rezo-
hueiją: 

"Turėdami omenyje: 
1) jog dėlei Lietuvos eko

nominės padėties sutvirtinimo 
sveikais ir tvirtais pamatais, 
yra butinaį reikalinga, idant 
visos Lietuvoje veikiančios 
bankos ar šiaip finansuojamos 
įstaigos butų jeigu\jau nevisai 
valstybinėmis, tai bent pasta
tytos ant pusiau valstybinio 
paa»įcį ir pi^.š i^ie^vall lži i>s 

( . IK A PROGA 
Norin^Uftu |«ryti 40.akerly fiirniJį už 

mažų, kainą. Yra stuba, maža barnė, 
mažus vištininka* 8 akeriai rugiais 
užsėta. 

Didžiausias rezortas kurie nori pra
leisti savo vakacijas. Farma randasi 
netoli Tulhnan, Michv 

Parduodu už pinigus arba mainau 
ant namo mieste. 

Atsišaukite klausdami farmerio., 
2 3 | t W. S4th St. Chicago, 111. 

puropean American Rureau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas 

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt. 

NOTARIJIŠAS 
Rcal Kstate. Paskolos, Insulinai 

Ir 11. 
800 W. 35tk S t , Kanip. Halsted St. 

Tel.: Boulevard 611 
Vai.: 9 iki 6 kasdieną 

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki 8 po pietų. 

— 

•-

Is priežastis važiavimo Europon— 
parduosiu cigarų krautuve ir kningy-
na pigiai Biznis gerai išdirbtas. Atsi
šaukite 

J. MAKAREWICZ 
1757 W. 47Ui Street,- Chciago, 111. 

GERA PROGA. 
Pasinaudokite. 

Parsiduosiu savo visą. bizni, krautuvę 
ir spaustuvę, taippogi stubos daiktus. 
Geras biznis, geroj vietoj, apgyventoj 
Lietuvių, Lenkų ir Anglų, su kuriais 
yra daromas biznis ir išdirbtas per 20 
metų. Priežastis mano pardavimo, pa
ti mirė ir aš turiu išvažiuoti J Lietu-
vavą 'užimti uke. Kas nori, turėti ge
rą biznį ir dar prie to išmokinsiu 
drukoriško darbo, koliai išvažiuosiu. 

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

• T. P. KRIŽANAUSKAS 
137 So. Maiii St. Shenandoah, Pa. 

§Tel. kanai l}%2 
1 Dr. E.Z. Z1PPERMAN B 

LIETUVIŠKAS DENTISTAS 
1401 So. Halsted Street / 

Vai. Panedėlij, Utarn. ir Ketvergėj 
9:30 iki 8:30 vak. 
Seredoj ir Subatoj 9:30 iki € vak. S 

Mes geriausia taisome dantis 
_Pėt. ir Nedelioj nuo 9:30 iki 1 -mai l 
• u ž prieinamieusia kaina. 

• DIDŽIAUSIA LIETUVIU ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ J v,™ „a, „ m ^ „ ta i„ 

mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 
• pilna eile moterų čeverykų 
• nuo $5.85 iki $14.00. 

S VICTOR SHOE STORE 
J 4719 S. Ashland Av. Chicago 

^ « S > nf l^%J L COMPANY'I^ 
Iš New Yorko be jokiu mainymą tiesiai į 

BREMEN ir DANZIG 
S. S. NEW ROCHELLE Išplauks Vasario 1 1 d . 

S. S. SUSQUEHANNA Išplauks Vas. 19 ir Baland. 6 
A.tsišaukit pas H. Claussenius & Co. General. Pasažterinial Agentai 

100 N. La Salle St., Chicago, m . TeL Franklin 4180 
Arba kreipkitės prie mųs lokalio agento. 

Saugok akių regėjimą. 

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

ĮPatarnauJu laidotuvėse kopljriausta. Rei-
Įkale meldžiu ateiSaukti, o mano darbv 
Ibusite užganėdinti. • 

114 W. 28rd PI. Chicago, 
Tel. OanaI 91M 

VALENTINE DRESBiAKING 
COliIiEGES 

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wclls St. 

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643 
SARA PATEK, pirmininkėj; 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriaus}' patarnavimą del 
Aklų, Ausų, Nosies Ir Gerkles 
Ligos gydoma specijalisto, 

W. F. MONCRUPF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJAUSTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-člos lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
Virgui PLATT'8 aptiekos 

Tėmykite mano parašą.. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki, 9 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 
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Canal 257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

fai*n<!«8: i o iki .'M . m o ; l iki i 
; , po pfet 6! iki 9 ^ k a r e . 

DR. S, NAIKELIS 
I i l E T C V I S 

G Y D Y T O J A S H t GRERTJRGAB 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

8252 South Halsted Street 
Ant viršaus Cnlversal State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nub 7 Iki • vak. 

Nedėliomis nuo 10 lkl 3. 
Telefonas Yards 9M4 

fTTnsn 
i i 
CVaJandos: 10 ryto iki 8 vakare" 
•Gyvenimas: 
1 1 
| 2811 W. 63rd Str. 
|Tcl . Prospect 3466. • 

1900 S. Halsted Str. 
Tel. Canal 2118 8 

EXTRA! Palikta mūsų sankrovoj. EXTRA! 
• štai kur stebėtina proga nusipirkti augžtos rų-
sles G VA RANTUOTA VICTROLA vertės iki $260.00 
tik už 135.00, priedų veltui 12 rekordų, 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATĄ. Šios NAUJOS PUIKI08 
VICTROLOS palikta mūsų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METU DIRBTUVĖS 
GVARANGUOS. Knm tai pirkti iŠ antrų rankų 
I.K -̂..:«>. .V-0...-I g^ii pirkti PUli i lA, NAUJA GVA-
RANTUOTA VICTROLA vertės iki $250.00. tik už 
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš mūsų 
SANKROVOS. 

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

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

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

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

NATIONAL ST0RAGE CO. 
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris 

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

Kaina t ik 

$35:?? 

••» 

MAGDE. "Ak, kaip man niešti gal-
t ą l libandiiau visokius mazgojimu*, 
trinkimui, muUavimu* — ir vitka* ta* 
nieko nepagelbėjo aso tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net doroti!" 

MARE. "ya, tai kam tau, kctt be-
reikalingai! tiurek, kokie mane plau
kai graius, ivelnu* ir gytti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RVFFLKS!" 

Kasta iyraRUFFLES? Ar 
tai gyduole? Ne ! ! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! R U F : 
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintomis, 

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

R U P F L E 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! Palkųi tikretkar-
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neaunnaujintų. 

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

T . M)- RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New York-

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUG*" 
>.vv-*-' 
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CHICAGOJE. 
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DRAUDŽIA GRĄŽINTI AT 
GAL NUPIRKTUS DAIK

TUS. 

mt 

i 

Ohioagos sveikumo komisi-
jonierius Dr. Robertson pas
kelbė u/ilraiulimą žmonėms 
gražinti atgal kartą nupirk
tus bilt* kokius vilkėjhuo dai
ktus, kaip tai marškinius, pa-
klotlnlus, autos, įvairios rūšies 
žaislus ir visokius toaletinius 
daiktus. 

Komisijonn'rius tvirtina, jot;-
~f\\ tokiais daiktu grąžinimais 
išnešiojamos ligos. 

Visoms krautuvėms Įsaky
ta nepriimti atgal kartą nupir
ktu daiktu. 

MĖGINO NUSIŽUDYTI. 

Miesto kalėjime mėgino pa-
sidarvti galą areštuotas C. Ke-
fly, kuris, policijos nuomone, 
esąs Thomas Sehuup, intaria-
nias apiplėšime pastos Tnion 
geležinkelio stoty. 

J is persipjovė arterijas, bet 
laiku buvo pastebėtas. 

i 

. AREŠTUOJAMI DARBI 
NINKU UNIJOS VADAI. 

Policija areštavo Cosmano ir 
ieško t 4Big T i m " Murphy. Jie
du intariamu pavogime $100,-
000, Pullmano kompanijai pri
klausančių, praeitą Rugpjūtį, 
kuomet maišas su pinigais iš 
geležinkelio vagono buvo iš
mestas Pullmano stoty. 

Mnrphy yra šlavėju unijos 
lyderis. Cosmano jo pagelbi-
ninkas. 

Juodu ima nagan federalė 
valdžia. Nes tie pinigai paštą 
buvo siunčiami. 
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.rios trukdo galutinam atsiga
vimui, sustiprėjimui. Kad tą 
dieną trispalvis ženklas dar 
arčiaus mus širdimi ir siela 
sujungtų su tn žmonių troški
mais, kurie per tuos tris ilgus 
vargingus metus, kardo nepa
leido iš ranku kovos lauke su 
daugybe priešu. Tr tas minčių 
ir siekio vienodumas, kad di
dintų pagarbą ir pasitikėjimą 
vieni kitais. 

Taj-gi dar kartoju — Švęs-
k i m. 16-ta Vasario. 

Dievo Apveizdos parapijos 
Federacijos skyrius nuo senai 
rengiasi prie didelio trukšmo, 
kad tą dieną iškilmingiausia 
butų paminėta. Bus geriausių 
kalbėtojų, dainių, deklemato-
rių. Oi i/anga visiems veltui. 

Ta ig i visi seni, jauni, maži, 
dideli j Dievo Apv. parap. sve
taine 7:30 valanda vakare. 

Rep. Kvieslys. ' 

I š TOWN OP LAKE. 

PRISIPAŽINO APIPLĖŠ? 
BANKĄ. 

Policija areštavo Anton Ze-
beramachei- ir Kavmond King:, 
abudu 20 metų. Jiedu praeitą 
vasara, apiplėšę Ogden A vė
line State banlcos pasiuntė ją, 
paimdami $6T)(). Abudu, sako
ma, prisipažinę. Tai padariu
siu su paties pasiuntėjo ži
nia. 

IŠ OHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

16-ta VASARIO. 

Lietuviams 16-ta Vasario, 
taip kaip Amerikiečiams "4-th 
of Ju ly" . Negalėdami del kai-
kurių aplinkybių tą dieną tin
kamai švęst, tai norint vaka
re, po dienos darbo, reikia at
eiti ir valandą, kitą praleisti 
ten, kur bus tam tyčia rengia
mos programos, paminėjimas 
tos didžios ir svarbios valan-

_dos, kurioje trys metai atgal 
garbingiausi Lietuvos tautos 
laisvės ieškotojai pareiškė pa
sauliui, jog Lietuva nuo šios 
valandos numeta vergijos pan
čius ir išeina pasaulin laisva, 
kaip ir kitos laisvai gyvenan-

\ čios tautos. 
Diena 16-ta Vasario, yra 

diena tautos saulėtekio ir pa
laimos; diena laisvės, begalinio 
džiaugsmo ir garbės. v 

16-ta Vasario kiekvienas ge
ros valios, mylintis savo gim
tąją žemę, gerbiantis savo kil
mės paėjimą turi prisisegt 
prie krutinės trispalvę žyme, 
kaipo ženklą pasididžiavimo, 
kad jos ūksmėje virš keturių 
milijonų Lietuvos piliečių bai 
gia naikinti paskutines blogu 
kaimynų statomas kliūtis, ku-

Kaž koks "Nauj ienų" raš
tininkas, pasivadinęs "Moti
nos sūnum" savo organe ap
šmeižė L. Laisvės Paskolos 
Komitetą, kuris veikė L. R. 
K. Federacijos vardu Town of 
Lake kolonijoj. J is rašo, buk 
ši stotis suardžiusi bendrą 
darbą ir aiškina: 

"Kada praeitais metais pra
sidėjo kurtis L. L. P. Bonų 
pardavinėjimo stotys, tai ir 
mūsų kolonija tą patį padarė 
ir įkūrė stotį. Bet klerikalai 
nepanorėjo prie bendro darbo 
prisidėti ir varde savo Rymo 
Katalikų Federacijos įkūrė at
skirą stotį. J ie gyrėsi turį pa
rapiją ir daugybę draugijų ir 
didžiausiu trukšmu kvietė 
bendruomenės įkurtą stotį 
lenktyn motis"^ 

Melas, kad katalikų L. L. P . 
stotis suardė bendrą darbą. J i 
ne tik neardė, bet visus kvie
tė prie bendro Lietuvos dar
bo. 

"Motinos sunūs" sako, kad 
mes, turėdami bažnytines 
draugijas ir parapiją, bonų te-
pardavėme tik už $21,000. 

Ar "Motinos sunūs" neme
na, kad praeitais metais SaA-
sio mėnesy mūsų stotis su
šaukė pirmutinį viešą susirin
kimą bažnytinėje svetainėje. 
Tada jau mųs stotis turėjo 
knygutes ir Misi jo? įgaliojimą 
pardavinėti bonus. Žmonių ta
me susirinkime buvo pilna sve
tainė. Reikalą Lietuvai pasko
los susirinkusiems tada-aiški
no gerb. kun. prof. Pr. Bnčys. 
Kada susirinkusieji išklausę 
gražios kun. Bučio kalbos pra* 
dėjo bonus pirkti, tai visokie 
"Motinos sunai" ir kitokie 
padaužos didžiausį trukšmą 
kėlė, kad tik kaip nors tam 
darbui pakenkus. Bet katali
kai į visus tuos užsipuolinėji-
mus nei kiek nekreipė domės. 

Kun i gaį iš sakyklos skelbė 
stoties susirinkimus, visus, be 
skirtumo pažiūrų, ragino pirk
ti bonų, nežiuriųt kur pirjtsi, 
ar toje, ar kitoje s t o t y j e . ^ 

Katalikiška spauda, ypa'tih-
gai "Draugas" , daugiausia 
skelbė, ragino visus pirkti bo
nų, nepaisant kur kas pirks. 
Pats dienraštis " D r a u g k s " 
bonų pardavė už $15,000. 

Dabar pravartu butų žinoti, 
gal 'M. sunūs" pasakytumei, 
už kiek "Naujienos" pardavė 
bonų? 

Ta ig i aišku, ka/Tjei ne ka
talikai, jų agitacija, spauda, 
kunigai, tai bonų nebūtų par
duota nei tieky kiek " Naujie
nos' ' pardavė. 

Bonų Pardavinėtojas. 
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das aprūpintas per 

Trustees Co-Operative 
o f America, 

prašant va 
lding Trades 
yra atviras 
nam žmogui, vyrui ir 
moteręi gero characto-
riaus Chicagoje. 
Šita sutartis duoda paveliji
mą skolinti iki 70 procentą 
vertes paties namo, ant to
kių išlygų kurios yra priei
namos kiekvienam statyto
jui su užtikrinimu įdėto ka
pitalo. 
Insurance Skyrius Minoj aus Valstijos yra ge
riausia sutvarkytas visose Suvienytose Valsti
jose, jis pavelija insurance fondus 50% ant 
vertės propertės. Trustees Cooperative Socie-
ty of America paskolins likusi balanca. 

u 

/ 

Kiekvienas darbininkas kuris dirba čionais 
prisižadėjo būti 100% teisingais darbe, tokiu 
būdu duodant pelną kapitalui, darbdaviams 
ir patiems žmoniems. 
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The Peoples Life Insurance Company, yra su
organizuota sulyg Illinojaus Valstijos įstatu ir 
po pilna kontrole The Cooperative Society of 
America. 

f-
Aplikacijos del sių penkių milijonu doheriu 
fondo turi būti ypatiškai išpildytos kompani
jos ofise The ^uilding & Loan Insurance De
partment of the Peoples Life Insurance Com
pany, 130 No. Wells St. Chicago. 
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LIFE INSURANCE 
COMPANY 

130 No. WEUS ST. 
E.A.Helson, President 
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Perkėlė MATO ofisą po BUBI 

S4729 So.-Ashland Avenu< 
Speoijalistas _ _ 

IDSEOVC, MOTEairj ir raic 
Jvalaadssau* 10 IM 12 flryts; aue 
l l iki i po piotų: auo T iki t!30 
•vakare. Nedėltomis 10 kii 1 
| Telefonas Drexel M80 • 
i . . . . . . . . . . . . . . . : 

mummiiimmmmiiiiiiiiimiiimimnii 
Ee*. i ISO Iadependeace Blvd. 

Telefonas Von Buren 204 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas ri Chirurgas 
Spedjalistas Moteriška, Vyriškų 

Vaikų Ir •tsų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 t f to S—3 po 

pietų, 1—S trak. NedėMomis 10—12 d. 
Ofisas «»54 So. Halsterf St^ Cnlcago 

Telefonas Drover PtfS 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIHIIUIIIII 

Darbininko Draugas 

PAIN-EXPELLER 
VaizbaženVHs uireg. S.*T. P«t. OftM. 

Gargus per daugiau kaip 
50 metų. 

Temyk Įkaro uUchor) Vaizba ženkit 

BIZNIERIAI GARSINK1TĖS 
i ' D R A U G E . " 

8 V, W. RUTKAUSKAS j 
ADVOKATAS I l • 

i 
* Ofisas Didmiesty! 
g 29 ftmth La S^ Street • 
I Kambaris SS4 
3 Telefonas: Central 6S9* 
Į m»m^mm<m » • • • » • • • • • • ĮĮ • ^ w • 

1 Vakarais, 812 W. 33rd Si I 
Z. Telefonas: Yards M81 S 

^ • • • • • • • • • • • • • • • 1 

DR. G. M. GLASER 
\ 

Ofisas 3140 So, Morgan St, 
' SS-fo 84., f ^ i ^ ^ t n 

8PECIJAXJ8TAS 
Moteriškų. Vyrlfckų, taipgi chro-

I aiškų n»ų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 1 po plotų, nuo 0 iki | valan
da vakare. 
Nedėliomia nuo 0 lkl S po pj^t. 
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