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Vokietija Siųlo 37 Milijardus 
Talkininkams 

Pakilę Nesutikimų Prancūzų 
su Lenkais 

IPHILAOELPHIJOS ARKI- VALDŽIOS ANARKIJA 

• 

VYSKUPAS - KARDI
NOLU. 

. 
i 

LENKUOSE. 
\ 

9= 

Lenkų laikrašts Varšavoje 
"Zona , " aiškindamas Grabs-

Philadelphia, Pa., Vas. 12. kio pasitraukimą iš I^enkų ka-
Associated Press depešoje I bineto tuo, kad jį atšaukė tau-

Gal Wrangeiis Susibendraus 
su Japonais 

MILITARINIS KLAUSIMAS 
PAKĖLĖ NESUSIPRATI

MUS. 

VOKIEČIAI PASAKO, KIEK 
GALI ATLYGINTI. 

Net Prancūzai nesutinka 
Lenkų pageidavimais. 

su 
Gal prašys Suv. Valstijų tar 

pininkaviny. 

Berlynas, Vas. 12. — Anot-
laikraščio Deutsche Zeitung, 
kurs gavęs žinių iš ištikimų
jų versmių, Vokietijos flnan-

Paryžius, Vas. 12. — Papi 
liau tarpe Prancūzų ir Lenkų 
pakilo nesusipratimų, kuomet 
imta aiškinti padarytos sąjun
gos reikšmę ir nauda. 

Ekonominiu žvilgsniu są
junga pavykusi Prancūzams. 
-Šitie, pasiduodami Lenkų prie 
teliais, darys Lenkuose pel
ningus sau Į vestiniams. Ypač 
Galicijos žibalo laukuose Pran 
cnzai tikisi pasipelnyti. 

Prancūzų norai. 

Bet utilitariniu žvilgsniu į-
vyko nesusipratimu. Ištikus 
kokiai nelaimei Lenkams, ypa 
č nuo lK)lševiku pusė*, Prancii 
zai pasižadėjo duoti morale ir ,tą kontrpasiųlynn> Vokiečių 
materijai? pagalba. Taippat I vyriausybė pirmiausia nori 
Prancūzai •gali pristatyti te- paduoti autoritetams Pary-
clmikiniu dalyku. Apie siunti-įžiuje ir tuo keliu patirti, ar 
mą Prancūzų karuomenėsjLen- bus galima jį induoti Londo-
kijon negali but kalbos. no konferencijon ir ar jis bus 

Bet vietojo to(\P.ancuzai nars tomas tenai talkininkų 
nuo Lenkų reikalauja, kad jie a t s t o v U -
jokiuo būdu neplatint\i savo Gali šalinties nuo konferenci-
rubff'.ių Rusijos llėšonus. Pran . jos. 
cuzai tiki Kusi ja veikiai at-
sigausianti pranykus bolševi-

iš Rymo pranešta, kad vietos 
Arkivyskupas Dennis J . I)ou-
gherty bus' paaiigštintas kar
dinolu. Toji žinia čia patvir
tinta-. 

Į dešimtį dienų Arkivysku
pas" iškeliaus Ryman, kad te
nai būti pirmomis Kovo die
nomis. 

Arkivyskupas šiuo kartu a-
pie savo paaugštinimą atsisa
ko viešai tarti kokią nors nuo
monę. x 

tiriinkai, nenorėdami atsakyt 
už pražūtingą Lenkams, Pil
sudskio politiką, kurs, anot to 

sau vai i ai, laikraščio, dirbą 
neatsi žiūrėdamas nei į kabinę 

NORIMA NUVERSTI TUR-
KŲ SULTANĄ. 

iU» 
jardus dolierių, karo atlygi
nimo. Ton sumon įskaitomi 
talkininkams išmokėti pinigai 
ir paduoti visokie daiktai. 

Kiek žinoma, talkininkai y-
ra nustatę apie 56 milijar
dus dolierių atlyginimo. 

150 milijardų markių, sa
koma. Vokiečiai pasiketinę iš
mokėti per trisdešimtį metų, 
anot to paties laikraščio. Si-

sų ministeris su savo padeje- Ronstantinopals, Vas, 12.— 
jais ir ekspertais nutaręs tai- | A n g 0 W s e i m o penkiolika a t_ 
kininkams pasiūlyti 150 mi h- ^ p a r e i k a l a v o T l | r k ų n a . 
jardų markių, arba 37 nuli- e i j o n a l i s t u v a l d ž i a s > i d a n t S i t a 

pasidarbuotų prašalinti nuo 
sosto Turkų Imltaną, kuris 
veikia prieš nacijonalistus, tai
gi ir prieš savo tėvynę. 

kams. Tuomet Lenkams nes
magu butų apleisti pasisavin-' 
tas teritorijas. 

Lenkų pozicija. 

liet Lenkai tvirtina l ^a ip . j 
Jie sako, jog Rusija nepakil
sianti ant kojų ilgiausius me-j 
tus. Todėl šiandie Lenkams y-
ra gražios progos pasisavinti 
kuodaugiausiai Rusijos žemių, 
nusistatyti kuotinkamiausius 
rubežius. 

Del šitų skirt ingi pažiūrų 
pakilo nesusipratimų. Neži
nia kas išeis pasekmėje. 

Ir jei kartais Vokiečiai pa
tirtų, kad jų kontr-pasiųlymą 

.talkininkai atsisako sulyginti 
> su savo nustatyta atlyginimo 
j suma, tuomet, augščiau minė
to laikraščio nuomone, rezul
tate Vokietijos valdžia atsi
sakytų visai siųsti ir delega
tus Londonan, kur tuo klausi
mus KoVo 1 d. turi prasidėti 
konferencija. 

Toliaus tas pat laikraštis 
sako, kad tuomet vyriausybei 
nieko kita daugiau nebeliktų, 
kaip tik šaukties Suv. Valsti
jų tarpininkauti šitame atsiti 

tą, nei į Seimą. Visi ministe-
riai mokėję tik sakyt "duok, 
mokėk", bet visai nesiklausę, 

I ar yra kuo mokėt. Ypatingai 
daug pinigų reikalavęs karo 
ministeris, klausydamas vy 
riausio karo vado — Pilsuds
kio įsakymo. Nyko milijonai, 
tūkstančiai milijonų, pagaliau, 
•milijardai. Pavasarį Lenkų rei 
kala i, rodos ėmę gerėti, bet 
Pilsudskiui pasinorėję vaidint 
Napoleono vaidmuo — nutarė 
padaryt didelį žygį į Kievą ir 
iš Dniepro krantų statyt 
reikalavimus Rusams. I r pa
darė tai be savo ginklų pa-
briko, su tnščia kasa... ir už 
tai šimteriopai turėjo užmokė
ti Lenkų tauta. Toji žygiuotė 
surijo milijardus markių, ge
riausias karuomenės eiles, pa
darė didžiausių ekonominių 
nuostolių. Tr todėl nenuostabu, 
kad rado skolos nuo Gegužės 
mėnesio smarkiai pašoko ir 
markės kursas, palyginti už-
sienio pinigų^ valiutoms, puolė 
neapsakomai. 

Dabar už franką reikia mor 
kėt 30 markių, už Anglų-svarą 
— 1500 mk., dolterio^ negausi 
nei už 400 mk^ dolierio, kurs 

Washington, Vas. 11. — N i - | P r i e " k a r a atsiėjo apie 5 mk. 
caragua respublikos mieste T a i reiškia, kad atatinkamai 
Managua saugoti Suv. Valsti
jų pasiuntinybę pastatyta Suv. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
CHICAGO. — Vakar iš vaka

ro ties namais po įmm. 8f>2 BĮ ne 
Island nežinomi piktadariai su-
plai.sino bombą. Tuo metu tuose 
namuose buvo laikomas l?-os war-
dos demokratų įmtingnR. Keli šim
tai ̂ žmonių buvo salėje, kuomet 
su didžiausiu trenksmu plyšo 

Del "Naujienų" Streiko 

streiku. Tarnaudami (tSrbinin-
kams visuomet negalėjome 

bomba, sugriaudama namų prie-fpaVyll(^ti v j e t o s j r "Naujienų';' 
š i lk i 1 7 5irtnr»m en//>io<-i Tfo iL-n • • .' i i • _-_ •« šakį. 17 žmonii) sužeista. Kai-ku 
rie labai pavojingai. Chieagoje 
perdaug jau> bombų pametama. 
Bombos mėtomos del jubdų žmo
nių nusikratymo, ded drabininkų 
nesutikimų. Dabar bQmbos' riša
mos jau su politika. Kas-nors nc-
kaltę anl bolševikų. i 

Kuomet priešui pasitaiko neT 

laimė, tuomet padoriam žmo
gui darosi keblu. Del to mes 
nesikišome į i 4Naujienų" na
minius ginčus, kol tie nevirto 

Seimo atstovai su 1 taną kal
tina pataikavime talkinin
kams, už paskelbimą manife
sto, kuriame pasakyta, kad 
Turkų jnacijonalistų veikima.s 
esąs rtepatrijotinis, už pasmer
kimą miriop nacijonalistų va
du ir kt. ^., • 

VLADIVOSTOKAS. — Penki 
Suv. Valstijų jurininkai apšaudy
ta. Vienas sužeistas. Japonai meta 
kaltę nt bolševike. 

DUBLINAS. — Prieš Airių sa
vanorių kareivius Anglai ėmė var
toti lėktuvus. Seniau to nebuvo. 

spaustuvės rankpelniams ko 
vojo su jų darbdaviu. Tas da
vimas vietos priverčia mus 
pasakyti mūsų nuomonę apie 
ginčą. 

"Naujienose" dabar eina 
trilinka kova. Pirmiausiai ir 
l&bjausiai p. Kl. Jurgelionis 
kovoja su šėrininkais už pel
ną: Šėrininkai, arba geriau sa
kant jų valdyba, padarė la
bai neprotingą kontraktą su 
p. Jurgelioniu apsiimdami jam 
mokėti 10% nuo įeigų. Įei-
goms nesveikai ištinus p. Jur
gelionis prie algos gavo prie
dą šešių tūkstančių dolierių. 

SUAREŠTUOTAS 21 JURI
NINKAS. 

WASHINGTON. - Senatorius : M a ^ a U n a l l d ° S
v P ^ ? ^ * . s o d / 

Borah tvirtina, kad jei Suv. Vai 
stijos ginkluosis ant vandens, tu 
rės karą su 
ja. 

PRiANCUZIJAI BLOGAI SU d ž i a i Pa l i e (V ' i a Jaikraščio š ė r i " 
PINANSAIS. 

Gal bus paimta 25 nuoš. viso 
turto. 

V. jurininkai. Iš jų 21 aną die
ną užpuolė ten ir sunaikino 
laikraščio La Tribūna spaus
tuvę, kad laikraštis juos šmei-
žęs. 
Visi areštuoti. Karo laivvno 

sekretorius Daniels labai pa
sipiktinęs t no jurininkų žygiu. 
Ir už tatai jiems gali sunkiai 
tekti. Teks ir pačiam jų ko
mendantui. ' 

turėjo pakilt ir užsienio pre
kė kainos, kaip, pav., vaistai, 
medvilnė, siūlai, apavas. Tuo 
būdu įsipainiojom į dideles 
skolas (turime jų^50 milijar
dų markių) markės vertę ira-

P*ryžius, Vas. 12. — Pran
cūzija atsiduria desperatinėn 
finansų padėti n. Apgalvoja
mos visokios priemonės. Vie
ną iš griežčiausių .priemonių 
pasiūlo laikraščio L'Action 
Francais redaktorius Maurras. 
Šis pataria valstybės reika
lams paimti (konfiskuoti) 25 
nuošimtį viso ,tautos turto. 
Kitokio išėjimo nesama. 

Maurraso propozicija. 
Štai kokius jis tam tikslui 

mingai minėtume p. Jurgelio-
nio laikus, nors nesiskubina
me jį kaltinti. Tarp vyrų, 
stojančių prieš jį, yra taip-gi 
tokių, kuriais negalime džiau
gtis. Į tokių kovą mes neno
rėjome kištis. 

Dar eina ir trečia kovą toje 
pačioje vietoje tuoi pačiu lai
ku. Tai kovos ugniai Brook-
lyno/komunistų "La i svė" pa
rūpina malkų savo straips
niais nuo senai. "Naujienų" 
kova su "La i sve" yra dvejo
pa. Pirmiausiai jedvi kovoja 
del to, kad" vienam dienraš
čiui rodosi, jog jis geriau su
pranta socijaliznuį, o kitam, 
kad jis^/Ta minčių kova yra 
gana ąJį^ri. Bet ji aštresnė 
darosi dar ir del to, kad 
dviem socijalįstiškiem dien
raščiam perankšta tarp Ame
rikos Lietuvių. Iš šalies žiū
rint rodos, kad užpuola "Lai
svė", o "Naujienos" ginasi. 
Galima net spėti, kad komu
nistai nepasitenkina vienu tik 
peikimu ir žodžių kovą stip
rina veiksmais. 

Nors komunizmas yra nuo-
ninkus ir darbininkus. t seklesnis už atskiestąjį socija-

Vienkart su ta kova eina liziną, tečiaus juodu abu yra 
nesutikimas tarp spaustuvės klaidos. Atskiesta klaida ma-
darbininkų ir jų prižiūrėtojo (žiau kenkia visuomenei už 
p.! Jurgelionio. Tas vyras yra gryną klaidą. Del to mes n e - \ 
gana aštrus. J is yra dirbęs*" norime "Naujienų" pražūties 
ir " D r a u g o " redakcijoje. Ne- ir del to laikėmės ir laikysi-
gali sakyti, kad mes džiaugs- mės tolokai nuo šito gi»čo. 

cijalistams už pi Grigaitį, 
"Naujienų" ūkės vedėjas ga* 

Japonija arba Angli- V ° d a l 1 ^ d k i e s n * j * * * * H l l ž 

, redaktorių ir vadą. Noras su
lyginti abiejų ujžmokestį skau-

mušėm ligi skatiko ir pasi-|pienus paduoda: 
darėm elgetos, kuriems nieks j 1. Nuženklinti visus po"pe-
nenori paskolint aukso sauja- rinius pinigus, sumažinant jų 

BLOGAI GRAIKIJAI SU FI-
^ NANSAIS. 

Atėnai, Vas. 12. — Graiki
jos ekonominė padėtis kas-

me. Vokietija turėtų prašyti Mien aršėja. Finansų padėji-
iz-

GAL IŠ SIBERIJOS BUS 
PUOLAMI BOLŠEVIKAI. 

Suv. Valstijų, kad Prancūziją ***** eina blogyn. Mažai 
sulaikyti nuo pildymo g r u m o - l ^ n įplaukia pinigų. Gi išlai-
jimų užimti Rubr apskritį, j dos — milžiniškos. Tik vienos 
Nes jei Prancūzija mėgintų o-

, . kupuiti apskritį reikštu pake-
Paryžius Vas. 12. — (HaY . , . *\cZ 

J ' namą nauja karą pnes Vokie-
Rusų rateliuose kalbama, kad, ^ J r ^ d a ] į m i s s w d y t n 
turbūt, gtp. Wrangehs pasi ; y e r s a i l l e s o t a i k o s s u t a r t į 
rengs naujan puoliman pnes , 
Rusijos bolševikus. Sugestija Vokietijai kreip-A. . . v » i ties i Suv. Valstnas Vokie-

Siuo kartu tasai puolimas >v. l <>... \ .. 
. . . . .. .v c,., •• v ciuose pakele entuznazmą. 

turėsiąs įvykti is Sibenjos so- T .. v . . T^. ^ 7*..; * . J « j Laikraštis Die Post tvirtina, no ir su Japonu pagelba. 

armijos palaikymui Smirnoje 
kasdien išleidžiama 3 milijo
nai drachmų. 

PLATINKITE "DRAUGĄ. >> 

niauja, butų geras daiktas dar 
patelė entuzijazmą. ^toliau atidėti Londono konfe

renciją, kad jon geriau prisi-

Tno tikslu jau einančios su ikad tokiame atsitikime Suv. rengus Vokiečiams. 
T . * T i i Valstijos galėtų nustatyti at-! I r tas pat laikraštis tuojaus 
Japonais tarybos. Jau apkal- . .-. . r rw -v, • , . 
bamas tnansportevimas Rus,, y g l m m o ST? f***^™ F*"'?W* ^r"* ' ^ l™*?1 ipoi 
kareivių (gen. Wrangelio lie-

žiurų ir talkininkai, be abe- talkininkai su tuo sutiktų. Nes 
jonės, turėtų klausyti. Be^ to, atlyginimo klausimas jiems y-

anų) j a d \ o s o -ą. į Vokiečiai įsitikinę, kad Suv. ^a skubus daiktas. Skubus to-
Nesenai Japonijos vąįdinin- Valstijos paduotų daugiaus del, kad apie Kovo 15 d. arba 

kaį čia buvo surengę pokylį prieinamesnę sumą, paremtą vėliau ton konferencijon galė-
Rusų generolams. Juk ne vel- teisybe. , tų ineiti ir Suv. Valstijų atsto

vai ir šitie dar sumaišytų vi-tui tokie daiktai daromi. Tu
ri but kas nors 
Rusų ir Japonų. 

nauja tarpe Talkininkams skubus daiktas. 
sus tuos talkininkų nusistaty-

Deutsche JZeitung nuomo- jino pienus. i 

lės. Taip, Pilsudskis savo žy
gi uote į Dnieprą nužudė Len
kų kilnybę, atvedė kraštą į 
visuotiną suirutę ir mus visus 
padarė elgetomis." "Kol bu
vo karas su bolševikais — sa
ko "Zona , " — kentėm, pas
kui, norėdami greičiau taikos 
sulatfkt tylėjom, manydami, 
kad reikalaf^pasitaisys ir Pil
sudskis, nusiraminęs, pradės 
klausyti seimo ir teisės. Bet, 
deja, niekas nepasitaisė. Pil
sudskis juokias ir toliau iš 
seimo nutarimų. Visai nepas
kirtas maršalkų, pasidarė La
pkričio 14 d. didelę bulavos 
įteikimo iškilmę — tikrai pa
saulio pajuokimui, kurs/žino, 
kad seimas^į maršalkų nepas
kyrė ir Lenkai niekad netu
rėjo maršalkos-bulavos (kala
vijo), tiktai lazdą. 
Nežiūrint Rygos derybų, Pil

sudskis siunčia savo pamėg
tam Petlurai paramos paleng
vint kovą su bolševikais, ta
rytum Lenkai dar norėtų ieš
koti sau naujo " g u z o " ir, ap
skritai, kovot be galo! 

Pirmiausia reikią, kad Pil
sudskis klausytų seimo, ,nes 
kitaip nebus galo jo avantiū
roms ir nejsigalės , rami, iš
mintinga, ir kreipianti domės 
j ekonominius reikalus politiką 

vertę 25 nuošimčiais 
2. Konfiskuoti 25 nuoš. visų 

depozitų bankose, inėmus kre
ditus. 

3. Konfiskuoti 25 nuoš. ver
tės visų šaly nuosavybių, kaip 
žemės," taip trobesių; iš morgi-
čių valstybė turi paimti* 25 
nuoš. Mažesniems savininkams 
leisti tą prigulinčią vyriausy-
iJei sumą (25 nuoš.) išmokėti 
dalimis. 

140 milijardų frankų. 

4.. Priversti visas kompani 
jas atiduoti valstybei ketvir
tą dali viso savo pamatinio! 
kapitalo. J 

5. Kokiomis nors specijalė-
mis priemonėmis uždėti mo
kesčius ant svetimų šalių kre
ditų. 
Tuo keliu, sako Maurras, bu

tų ' surinkta, valstybės naudai 
apie 140 milijardų frankų ir 
finansinė padėtis kiek-nors pa
taisyta. 

Tą klausimą, sakoma, vei
kiai svarstys parlamentas 
uždarytoje sesijoje. 

Ateinančiais metais valsty
bės iždui reikės turėti mažiau
sia 60 milijardų frankų išlai
dų. Mokestimis bus surinkta 
tik apie 23 milijardai. 37 mi
lijardų trųksta. 

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANEŠIMAS 

Lietuvos Informacijos" Biu
ras gavo sekamą kablegramą 
iš Kauno nuo p. Balučio: 

"Gavome užtikrintas žinias, 
jog Tautų Sąjungai gavus už
tikrinimą paramos nuo abiejų 
valdžių, Tautų Sąjungos Ple
biscito Komisija, kuri dabar 
yra Varšavoje, prašo Lenkų 
valdžios įsakymo demobilizuo
ti Zeligowskio karuomenę, kas' 
butų kaipo pirmas žingsnis 
prie plebiscito. 

įSapieha kategoriškai atsisa
kė sakydamas, jog Lenkų val
džia negali priversti Zeligow-
skj. Komisijos atyda buvo at
kreipta į Lenkų atsakymą 
Tautų Sąjungai, kuriame Len\i 

a- ^ 

BOLŠEVIKAI SU LENKAI! 
PASIRAŠĖ TAIKOS 

SUTARTĮ? 
Gelsingforsas, Vas. 12. — 

Iš Maskvos bevieliu telegrafu 
pranešta, kad Sovietų Rusija 
jau padariusi taikos sutartį su 
Lenkija. Sutartįs pasirašyta 
praeitą ketvirtadienį. 
NEDUODA SENATO KOMI

TETUI SUTARIMO. 

dcai pažadėjo tiktai moralę pa 
r^nią. Mes esame pažadėję pil
niausią ir širdingiausią para
mą. 

Vasario 4 dieną mūsų užru-
bežinis nusistatymas buvo iš
dėstytas Steigiamajame Seime 
ir užgirtas užsitikėjimo balsa
vimu. 

Mūsų delegacija sugryžo šią 
nakt iš Varšavos Kaunan. 

Yra pasitikima, jog Lietu
vos klausimas bus svarsto
mas busimoje Londono konfe
rencijoje. 

Washington, Vas. 41. — Se
nato užrubežinių reikalų ko-
m i A a s pareikalavo valstybės 
sekretoriaus Colby jam duoti 
tekstą sutarimo, koks padary
tas su Japonija Californijos 
klausime. 

Sekretorius atsisako duoti. 

TALKININKŲ PROTESTAS 
AUSTRIJAI. 

BERLYNO POLICIJA AT
RADO ARSENALĄ. 

Londonas, Vas. 11. — Į lai
kraštį Times iš Berlyno pra
nešta, xkad tenai policija vis
liuose namuose rado 45 kulka-
svaio^žius, diugybę šautuvų ir 
amunicijos. Tai visa prigulėjo 
organizacijai, žadinamai Hei-
matsverband. 

Vienna, Vas. 12. — Talki
ninkai'" pasiuntė formalį pro
testą Austrijai, kad ji neį ne
svajotų apie prisijungimą prie 

ORAS. — Šiandie ir ^ytoj ap
siniaukę ir nepastovus oras; vi
dutinė temperatūra. 

PINIGŲ KURSAS, 
Svetimų Salių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Vasario 11 
buvo tokia pagal Mepchants Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos strelingų svarui $3.89 
Prancūzijos šimtui frankų 7.25 
Italijos šimtui lirų 3.67 
Vokietijos šimtui markių 1.72 
Lietuvos šimtui auksinų 1.72 
Lenkijos šimtui markių .13 
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Į Pasaulio Ginkly 
Jiega. 

. Saukdamas Suvienytąsias 
Valstijas į karą Wilsonas ža
dėjo, kad jis bus paskutinis,nes 
po jo įvyksianti amžinoji pa
saulio taika. Tą pažadą mus 

- Prezidentas atkartojo karui 
pasibaigus pereito rudens me
tu, prieš didžiuosius rinkimus. 
Dabar Wilsono balsas nutilo. 
Talkininkai nuginklavo Vo
kietiją, bet nenuginklavo sa
vęs. 

Amerikos Senatas svarstė 
sumanymą liautis karo laivų 
statymą nors šešiems mėne
siams. Komisija peržiūrėjusi 
tą sumanymą D Vasario išda
vė savo raportą pilnam Sena
to posėdžiui ir tarė: "Xei ko
kis nusiginklavimas negali tu
rėti vertės, Jei jis nėra visati-*| 

- ' n i s , " ir pridėjo "vargas, kad 
dabar visatino nusiginklavimo 
nėra ir mes turime žiūrėti į 
dalykus taip kaip jie yra. Nes 
jei kokia tauta liktų neapsi-
gynus nuo užpuoliiuo, kuomet 
kita rengia visokius karo pa
būklus, tai tat butą nevien be
protystė, bet da-gi didžiausias 
pavojus pasaulio taikai, kokį 
tik išneša mintis.'* Senatoriai 
protingai kalbėjo. 

Anglijos ir Amerikos laik
raščiai 9 Vasario dieną buvo 

* prinešę, kad Anglijos pasiun
tinys Amerikai p. Geddes, da
bar viešėdamas atostogose Lon 

Bet Prancūzai tikisi dideles 
aukso krūvas gauti nuo Vo
kiečių. Jei gautų, tad to auk
so užtektų ir Lenkams. Tik ne
žinia, ar Vokiečiai bus duos-
nųs. Tai dar klausimas. 

Militariniu žvilgsniu ta są
junga turi daugiau reikšmės. 
Vyriausiai ji atkreipta prieš 

1 Suvienytos Valstijos greita^Vokiečius ir Rusijos bolševi-' 
done pasakęs, kad Anglija^įrJ 

bėga žemyn taku, ant kurio su-
sitikusios ims kariauti. ^Tos 
pačios dienos va k a iv A n J I jos 
užrubežinių dalykų raštinė pa
skelbė, kad nei vienas Angli
jos diplomatas tokių žodžių 
netaręs, ir kad visį klausimai 
kylantieji tarp Amerikos ir 
Anglijos yra gražumu suveda
mi sutartim Bet nedidelis dai-
gtas yra ar p. (ieddes ištarė 
neatsargų žodį ar neištarė. Di
delis daigtas yra, kad panašus 
paskalai ir jų užgynimai be
veik visuomet^ atsiranda vien 
tada, kada karas jau visiškai 
arti. 

D a r a u reiškia daugiau už 
žo<ižius. Geriausias Anglijos 
lakūnas Hon. \Villiam Francis 
Forbes-Sempbill su trisdešim-
čįa parinkčiausių draugų par
sisamdė » Japonijai, kad joje 
sudarytų didžiausią pasaulije 
oro laivyną. Japonija nesigaili 
pinigų, o Anglijai netrūksta 
puikiai išlavintų vyrų. 

Amerikos Senatas pareiškia, 
kad jos laivynas neturi būti 
mažesnis už neį vieną laivyną 
pasaulije. Anglija nusiduoda 
to negirdint, bet tokių pareiš
kimų j L nelfuomet nepakęsd a-
vo. 

Tai-gi Amerika turi apsi
žiūrėti. Karo departamento 
sekretorius N. Bake? taip ir 
daro. 9 Vasario jis pranešė 
kongresui, kad Prancūzija lai
ko 732,000 vyrų po ginklais ir 
1,560,000 atsargos kareivių, t. 
y. tokių, kurie dirba liuosi 
namieje, bet yra perėję karuo-
menės tarnybą ir gali būti pa
šaukti, kaip tik reikės. Italai 
po ginklais turi 350,000 vyrų, 
bet jų atsarga yra 4,627,000. 
Anglijos karuomenė, suside-
dančioji iš baltų vyrų yra 
295,000. Paskui yra 130,000 
vietinių ir kolonijalių kareivių 
ir 233,000 teritorijalės karuo-
nienės. Viso labo 658,000. Ang
lija skaitosi neturint atsargos 
karuomenės, bet ir ji be abejo
nės nepanaikino raštus tų vy
rų, kurie perėjo didžiojo ka
ro mokyklą. Nors tie dabar y-
ra paleisti, bet jie yra nema
žesnė jiega už Italijos atsar
gos karuomenę. — Japonija 
turi 1,918,000 karuomenės, bet 
tik 273,000 nuolatinės. 

Sulyginus su tomis visomis 
annijomis Suvienytų Valstijų 
karuomenė 175,000 vyrų išrodo 
labai menkutė. Amerikiečiai 
mėgsta visas savo įstaigas ir 
padarus turėti dideles. Kas 
žin, kodėl jie nemėgsta dide
lės armijos. Kol nebuvo gar-j dešimties 
laivių nei lakstytuvų, tol van
denynai gynė Suvienytas Vals
tijas. Dabar besigailint pinigų 
didelei armijai galima susi
laukti to, kad reikės. gailėtis 
prakištos nuosavybės.' Karuo
menė yra tautos laisvės ir jos 
turto apginėja. 

= 

Del Majoro Žadeikio Rašto. 
Nauja. Knygutė. 

Nepersenai išėjo plona kny
gutė, arba brošiūra, angliškai 
' ' pamphlet, ' ' pavadinta ' ' Su 
Lietuva ar prie Lenkijos." 
New York, N. Y., 1921. Ant 
knygutės luobelio yra Bim-
šos paveikslas, kaip Lietuvos 
Vytis prisimynęs lenkiško ere
lio sparnus kerta jam kalavi
ju. Paveikslėlio i r brošiūros 
turinys vienokis: majoras iš-
rodinėja, kad žmonėms daug 
naudingiau yra būti laisvoje 
tėvynėje negu dėtis su kuomi 
nors kitu. " Pasakymas, kad 
Lietuvai naudingiau grįžti 
prie Rusijos ar jungt is su Len
kija, kaip~^šattas drugys mus 
nukrečia," rašo Žadeikis (p. 
20). Visi mes pritariame tiems 
žodžiams, nes visi taip pat 
jaučiame. 

Prancuzų-Lenkų 
Sąjunga. 

Besilankant Paryžiuje Pilr 
sudskiui, Prancūzai su Lenkais 
#*r" daugiau susibroliavo. Pa
darė jie utilitarinę ir ekonomi-
nę-pirklybinę sąjungą. Ekono
miniu žvilgsniu ta sąjunga tu
ri mažų reikšmę. Nes abidvi 
>ali šiandie yra plikutėli. Pran 
euzijos gyventojai nepasivel
ka prispausti mokesčių naštos. 
Tas pat yra ir Lenkuose. Taip 
i l g a i žmonės negalės vargti. 

kus. Prancūzai amžinai nega
li pasitikėti Vokiečiais. Jei 
kuomet nors Vokiečiai mėgin
tų pakilti prieš Prancūziją, 
Lenkai butų gera pagelba 
Prancūzams. 

Lenkai" labai bijosi Rusijos 
bolševikų. I r jei pastarieji iš
sijudintų puoliman, Prancū
zai Lenkams gelbėtų. Be kit
ko Prancūzai deda daug vil

nies Lenkuose, kad jie šiokiu 
ar kitokiu būdu prisidės su 
griauti bolševikizmą Rusijoje. 
Prancūzai mielai prie to pri-
sidėtų. Tuomet Prancūzams 
atsidarytų kita auksinė vers
mė,. Rusija atsimintų, ką ji 
yra kalta Prancūzams iš seno
vės. 

]/ Prancūzija neturi pinigų. 
Bet karo laukuose ji gali but 
stipri ir gera Lenkams padė
jėja visuose jų žygiuose. Nes 
ji turi daug ginklų, visokių 
karo ]>abuklų ir karo medžia
gos. Tai visa įsigijo kuone 
pusdykiai nuo kitų viešpatijų 
pasibaigus karui. Daug karo 
pabūklų gavo i^ nuo Vokie
čių. 

Lietuva Kyla. 
Žadeikis, duoda daug stam

bių prirodymų, kad turime 
ginti savo tautos neprigulmy-
bę ir neleisti Vilniaus sveti
miems. Brošiūrėlės pradžia 
išmintingai sukelia viltį paro
dydama, kad Lietuvių darbai 
neina vėjais. Jeigu kas pirm 

metų butų sakęs, 
kad Lietuva turės ką šiandien 
turi, tai butų išrodę lygf^sap-
nas. Tečiaus tat yra gyva tie
sa " I r darbas sekasi. Umu 
laiku liko išvalytas kraštas 
nuo įvairaus plauko praėjunų 
ir ginkluotų užpuolikų. Iš cha
oso pradėjo vystyties tvarka ir 
harmonija, iš griuvėsių pradė
jo statytis naujas gyvenimas. 
Šiuo laisvės ir gerovės keliu 
einant padaryta jau daug 
V i s i p i l i e č i a i . . . , b a j o r a i s l i k o . " 
(p. 3.). 

Autorius tvirtina, jog Lie
tuva y r a užtektina* PHįMjfc 
kad galėtų išlikti neprigul-
minga: jos žemės plotai di
desni už kelias kitas Europos 
viešpatijas ir žmonių turi dau
giau. Žemdirbių šalis vis leng
viau apseina be kitų negu ta, 
kuri turi misti pirkta duona. 
Būdama tarp vakarų Europos, 
gyvenančios dirbtuvėmis, ir 
tarp rytų Europos bei Azijos,iš 
kur eina į vakarus žalioji me
džiaga, Lietuva turės pralob
ti patarpininkaudama. Moks
las Lietuvoje iki šiol buvo 
augštesnis negu Rusijoje ir 
Lenkijoje, o dabar kyla taip u-
mai, kaip niekur visame pašau-
u J e. 

Daug vietos knygelėje pa
vesta tam, kad paaiškėtų kaip 
stovi Lietuvos viešasis turtas. 
Žadeikis suveila Lenkijos sko
lų skaitlines ir į ietuvos skolų 
skaitlines. Iš tų pasirodo, kad 
Lietuvos turtas šimteriopai 
geresnis už Lenkijos. 

- Vilnius su Lietuva, 
Didžiausias knygutės rūpes

tis yra įkalbinti užimtųjų že

mių Lietuvius, kad jie nenorė
tų dėtis su Lenkais. Tam tiks
lui ižrodyta paties Lenko Au
gusto Balinskio pėduotomis 
žiniomis, kad Vilniaus žemės 
gyventojai yra Lietuviai, ne 
Lenkai.Nors jų dalis kalba "po 
prostemu", bet ta kalba nėra 
lenkiška, tik trijų kalbų miši
nys, (p. 8) J ą Lietuvai gali 
savintis tiek pat, kiek ir Len
kai. 

Čia mes* su autorium nesu
tiktume. Kalba "po prostemu' ' 
nėra mišinys. J i yra graži ir 
sena Baltgudžių kaiba, kurios 
išmoko dalis rytiečių Lietu
vių. Dėlto jie nepasidarė Balt-
gudžiais, nes ne viena kalba 
susidaro tauta, Žadeikis teisin
gai sako, kad i r Airiai, nors 

[kalba angliškai, bet nėra Ang
lai (p. 8) . Taip pat i r Ašme
nos bei Lydos l ie tuviai neuž
miršo savo tautos, nors užmir-J 
šo savo tėvų kalbą. Yra Len
kų Vilniuje, bet ne ką dau
giau, kaip Lietuvių Varšavo-
je (p. 9). 

Pasistatęs labai gražų, nau
dingą ir tikrai reikalingą tik
slą, Žadeikis panaudojo jam 

Kunigams Įskaudinta. 

Gaila, kad autorius pergreit 
rasė savo knygelę ir dėlto ne
apsisaugojo klaidų. Einant ko
vai su Lenkais del Vilniaus, 
visiems Lietuviams reikia eiti 
išvien. Tą vienybę ardo, kas 
neteisingai įžeidžia vieną žy
mią tautiečių rusi. Žadeikis 
rašo: "Nesiduokite suvadžioti 
Lenkijai tarnaujantiems kuni
gams, ikurie'naudojasi ir nau
dosiu bažnyčių sakyklomis ir 
stengsis atbaidyti jumis nuo 
Lietuvos i r įtikinti, kad jūsų 
išganymas yra L ^ I l J o ^ . " (p. 
24). Ponas, Majofas užmiršo 
padaryti skirtumą tarp Lenkų 
ir Lietuvių kunigų. J o masoniš 
kai taktikai to užmiršimo rei
kėjo. J is nežinojo, kad Vil
niaus Vyskupijoje nei Lenkai 
kunigai negali stengtis atbai
dyti žmonių nuo Lietuvos nei 
naudotis tani tikslui sakyklo
mis, nes Vilniaus vyskupas tą 
uždraudė ir prižiūri, kad bu
tų pildoma. Už tatai Lenkų 
vyriausybė reikalauja iš po-
pežiaus, kad vyskupą Matule
vičių prašalintų iš Vilniaus. 
Laikraščiuose buvo net žinių, 
kad Lenkai žada .sutraškinti 
savo diplomatinius santikius 
su Apaštalų Sostu, feaneta sim-
plicitas išteisina p. Žadeikį, 
kad jis to viso nežinojo. Jug 
diplomatinė Lietuvos misija 
neturi žinoti, kas darosi pa
saulio politikoje, nors tat ir 
lyti Lietuvą. 

Netaktas. 
Žadeikis padarė abejotinos 

vertės garbę Vilniečiams pa
sakydamas, kad jie nėra "byd-

• m 
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lo . " (p. 20) Žinoma, kad nėra! 
Nei p. Žadeikis nėra avingal-
vis. Bet mums nebūtų parėję 
nei minties tą minėti, jei jis 
butų žinojęs, jog pasakyti tei
sėjui, kad jis nėra vagis arba 
respublikos prezidentui, kad 
jis nėra pienburnis, žmonėse 
visai nesiskaito tarp pagyri
mų. 

Vilniečiai labiau už kitus 
Lietuvius klauso kunigų. P-
nas Žadeikis kunigams tekšte
lėjo šmeižtą, o Vilniečius taip 
užtarė, kad nei keiksmu nebū
tų skaudžiau įžeidęs. Tat visa 
padaryta toje valandoje, kada 
labiausiai reikia visiems su
tarti, kada Vilniečių mintis 
ir jausmus reikia kuolabiau-
siai pagerbti. Lenkų agentai 
ims veikti tarp Vilniečių ir 
parodys jiems, kad Lietuvos 
Misijos narys rašo netiesą ant 
kunigų ir pačius Vilniečius į-
žeddžia. 

Tą savo galingumą Lenkai į-
gysią svetimomis lėšomis, pa
vergiant mažesnes už save tau
tas. Del to šiandie Prancūzai 
ir aplinkybių verčiami nelink
sta pripažinti Lietuvos respu
blikos. Patį Vilnių jie, kaip ir 
Lenkai, skaito lenkiškuoju. 
Mėgina kabinties ir prie kitų 
Lietuvos dalių. 

Kad Prancuzų-Lenkų sąjun
gos vainikan įpinama Lietu
va, toji žalioji Rūta, apie tai 
negali but dviejų nuomonių. 
Kas-kita, kiek daug toji gėlė 
pritiktų bajoriškame vainike. 
Bet apie tai nepagalvojama. 

Prancūzams su Lenkais pri
tinka broliauties. Nes vienų 

Prancūzai daro sąjungą su!ir kitų valdžių priešaky stovi 
Lenkais, nes jie tikį* kad a į (daugiausia vieno plauko žmo-
eity' Lenkija busianti galinga, nės, daugiausia masonerija. 

N 

Pritinka dar ir del to, kad nei 
vienur, nei kitur negyvuoja 
tikrąji demokratija. Lenkuose 
gyventojai pasiskirstę į ponus 
ir chlopus. Taip yra ir Pran
cūzuose. Nors tų chlopų arba 
prasčiokų yra nepalyginamai 
daugiau, bet jie priversti po
nams vergauti. 

Apie lygybę negali but kal
bos. 

Kiek duos naudos tiems ir 
kitiems ta užmėgsta sąjunga, 
parodys ateitis. Tas pirmiausia 
prigulės nuo vokišlčbjo aukso 
ir naujų įvykių Rusijoje. Iš 
Lietuvos jie nieko sau . gera 
negalį laukti. Nes jei jau Lie
tuva liegalėtų atlaikyti Pran
cuzų-Lenkų suokai bia vi mo," tai 
gana butų džiaugsmo ir 
tiems Lenkams. 

Vilniečiai, Neklausykit Lenkų. 

Broliai Vilniečiai! jus ne
klausykite tų agente apgaulin
gos kalbos. Visa Lietuva jus 
myli ir gerbia, o kad p^Žadei-
kis bevažiuodamas į Ameriką 
užsimiršo įsidėti išminties, tai 
nepaisykite to! Dvidešimt trys 
puslapiai jo rasto yra visai ge
ri ir naudingi. Skaitykite juos. 
Rasite gerų dalykų, nors per
daug nesuprantamų žodžių. 
Paskutinis dvidešimt ketvir
tasis puslapis nuo viršaus iki 
viduriui tarp-gi geras. Tik jo 
pabaigoje ir 20-jo vidurije yra 
užkritę mėšlo ant skanaus ir 
sveiko valgio. 

Nors tokių daigtų dar pasi
taiko mųs valdninkams, bet tai 
yra mažmožis sulyginus su ca
ro nagaika, arba su Lenkų 
prispaudimu. Neužmirškite, 
kaip Lenkai paėmę nelaisvėn 
Lietuvius kankino juos Wado-
vicuose, kaip žudė kunigus 
Trakų ir Vilniaus paviete, kaip 
Seinų vyskupą senelį vargino 
ir niekino, kaip jo pagelbnim-
ką kanauninką Grigaitį kalė-' 
jime laikė. Tai didelės skriau
dos. Tai ne išsitarimo paiku
mas. 

Vilniečiai su Lietuva. 
Lenkai pasivadinę Vilnie

čiais susėjo ir išreiškė pagarbą 
Zeligow*kiui. Jų.s suseikite ir 
pasakykite tiesą. Daug kentė
ję perilgai tylite. Ką jaučiate 
širdyse, tą pasakykite viešai, 
kad esate Lietuviai, ir kad ga
na Lenkams varginti jūsų kan
trybę. x 

Visi Chicagos Vilniečiai ir 
Seiniečiai ir kitų * Pilsudskio 
skriaudžiamų žemių gyvento
jai nesutilptų į vieną svetainę, 
tai reikia nors dviejose a r tri
jose vietose susirinkti, ne ki
tiems tikslams, o tik tiek, kad 
išreiškus, jog Lietuviai su Lie 
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| Pulkim ant kelių 2.00 
s Pulkim ant kelių , . . . ^ . . . 1.85 

Pulkim ant kelių 1.50 
š i maldaknygė yra l iek tiek didesnė už pirmesnes. Jos ka inų 

E įvairumas priguli nuo apdarų. 

§
s Maldų Knygelė 75c. 

Maldų Knygelė 50c. 

ciai -senai 
• 

Vienas tokis surmkiinas tu 
pa- j į&uUbutį.. JSwtlf Hidęje. ,Tįri 

galėtų suseiti visi is Cicero," iš žinotų. 

* Užsisakydami adresuokite: -

"DRAUGO" KNYGYNAS f 
| 2334 So. Oakley Ave. Chicago, 111. | 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street į 

CHICAGO, ILLINOIS 
. Telefonas Yards 5032 

((valandos: — 8 iki 11 iš ryto:J 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl io-
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 
K ^ į J C ' % d i « N l ^ į ^ ' * » į ^ ^ - ^ > P ^ į " M » ^ ' į i S > < > ^ ^ 

flSrCHARLEŠlEGir] 
' Perkė lė seavo ofisą po num tt 

84729 So. Ashland AvenueJ 
Specijalistas ' • 

• D Ž I O V I , MOTERŲ ir V Y R Ų LIGTJ -

•Va landosnuo 10 iki 12 išryto; nuo 
• 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki S:30 
( v a k a r e . Nedėl iomis 10 kil 1 _ 
| Telefonas Drexel 2880 • 

i...............! 

i 

> ! > • • » • • , • » » » » • » • • • • • • • • » » • ! 
Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118J 

I DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1831 S o . Hals ted Street 

{ Valandos: 10 Iki 12 ryto; 1 iki 4 
, po p i e t 8 iki 9 vakar*. 

H ~ T " 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

S Dr. M. T. STRIKOL'IS • 
M Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas • 
II Perkel ia ofisą į P c o p l e Teatrą J 
1 1 6 1 6 W. 47th Str. Tel. BouI. 160B 
• Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 lkl 8SJ 
Z vak. Nedėl . 10 iki 12 ryte. | 

R c s . 2914 W . 43rd 
* N u o ryto iki piet. 
• T e l . McKinley 263 

Street 

! 
• I 

ot4«A^SAa-:j:ata=!:*atA=»atA*!aia*a 
•jTel. Canal 6222 g 
S DR. C. K. CHERRYS I 
• j . LIETUVIS DENTEBTAS 
9?2201 West 22-od & So> Leavitt St.JJ 
cS Chic-ago ą 
•(Valandos: 9:30 A. M. to 12 N.°j 
g 1:00 P. M. to 8:00 P. M. 
o^gj&ta*g*gttfliftttgA&*gt&»* 

Telef«aas rullman 866 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 So, Michlgan A v e n o e 

RoMland, 111. 
VALANDOS: 9 ryt© Iki 9 

ai. Pu l lman 342 Ir 8180. 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
Ofisas Ir Gyvenimo vieta 

8252 South HaLsted Street 
Ant Ttr&aaa Unlversal State Baa* 

Valandos nuo '10 iki 12 rytai; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 

Nedėl iomis nuo 10 lkl '.,. 
Telefonai YarCs 8644 

DR. 6 . M. GLASER 
Praktikuoja 29 meta i 

Ofisas 8148 So. Morgan St, 
Kart* 8 2 - B D St., Chicago, VSL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų. 
OFISO VALANDOS: N u o 19 ryto 

J iki 8 po pietų, nuo • iki t valan
dą vakarą. 

Nedėl iomis nuo 9 Iki 2 po p l a t 
I i Telefonas Yards 887 

• • • m » » » • • » • > • • ! • • — • • ' • • • • • i * 

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

jGyvenimas: 

Tel. Canal 2118 

TO ryto iki S 

?el. 
. 2811 W. 88rd Str. 

Prospect 3466. 

West Sides ir nuo Aštuonio
liktosios gatvės apielinkių. Ki
tas-surinkimas turėtų būti ar
ba Town of Lake arba Šv. Jur
gio parapijoje. Ten turėtų su
sirinkti ir Roselandas ir South 
Chicago ir Brighton Parko ir 
Marquette Parko apielinkių 
gyventojai. Abejotina ar sutilp 
tų vh\. Tada reikėtų skirti Bri-
dgeportq\ su apielinkėmis nuo 
Town of Lake su apielinkėmis. 

Tik reiki-a nesnausti, nes 
priešas budrus. I r reikia Vil
niečiams šičia Amerikoje pa
sakyti Amerikai, kad nenori 
būti su Lenkais. Klaipėdos 

rašto Lietuviai nori būti iš-

uPhone Seeley 7439 

ii DR. I. M. FEINBERG 
Gydo specijaliai v isokias vyrų Iri 

moterų lyt iškas l igas 
2401 Madbon Str., k a m p a s W e s -

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

1 ^ ^ * » — * » ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ — " • ^ V • ——— 

• • • • • • • • • • • • * • • * 

; V. W. RUTKAUSKAS g1 
1 ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty!: 

29 South La Salle Street 
Kam baris 324 

Telefonas: Central 8889) 

\ • 

Vakarais, 812 W. S3rd St • 
Telefonas: Yards 4€*f ' 

% 
tuva nori būti. Tai ir gana.-: Lvien^u.visa Lietuva..IrVilnie-

nori, -tik neikia, ta 
pasakyti, ' ka<l visa* pasaulis 

• .". o-.-

iiiiiifiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimi 
Res . 1139 Indepeadence Blvd. 

Telefonas Von Buren 384 

DR.A.A.R0IH, 
Ktisas Gydytojas r i Chirurgas 

- Specijalistas Moterišku, Vyrišku 
Vaiku ir visų cl ironiškų UĘU 

VALANDOS: 10—11 ryto 3—3 po 
piety, 7—8 vak. Nedėl iomis 10—13 d. 
Ofisas 8884 So. Halstcd St., Chicago 

Telefonas Drover 8888 

aiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ttnil if i i 
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Pirmadienis, Vasaris 14, 1921 
. j i i 

D R A U G A S 

TE V Y N EI. 
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Iš mbų išvilkta senovės, 
Paniekinta il^ai, ilgai, 
Su pančiais ant rankų ir kojų 
Tu vergė despoto buvai. 

Ne tik turtus jis tavo plėšė, 
Ne tik galėjo viską imt — 
Nesykį kalbą ir gyvybę 
Tau bamlė visiškai atimt. 

No i p>n> žodžio, nei paguodos 
Tu niekur, niekur, neradai, 
Tau grabas vien padirbtas buvo 
T r rodomi salti kapai. ^ 

It susilenkus žilgalvėlė 
Pažvelgus Į milžinkapius, 
Verkiai atminusi senovę, 
Palaidojus sunus-narsius. 

Bet nors tave skriaudėjai engė. 
Vienok nepametei vilties, 
Kad truks kada vergijos pančiai 
Užšvies laisvužė ant šalies. 

Nūnai jau anšt nauja gadynė, 
Antai jau šviečiasi rytai, 
Nors dar tamsu, nors dar po šalį 
Nakties tebplaukioja ūkai. 

Bet greit ir tie išnyks, saulutė 
Skaisčios laisvužės užtekės, 
Pakilsi Tu ir kultūringas 
Gyveninis Tavo prasidės. 

« 

Aras. 

RENGIASI PRIE LIETU- j atsisėsti. Bet štai kitaip Die
vas lėmė. Pasidarė didžiausias 
palaidinys. Patvino upės, di
džiausias purvas pasidarė. IŠ 
13 į 14 Sausio ištiko dideliau-
sia vėtra ir sulaužius Nemuno, 
Vilijos leda, išnešę į jure. Ka
rą vesti Lietuvos laukuose 
šiandien negalima. Vidaus-gi 
priešus, parsidavėlius bolševi
kams, tą pat iš 13 į 14 nakty 
apie 100 žmonių sučiupo Val
džia su visais jų dokumentais, 
pienais, proklemacijomis ir su 
12 pūdų dinamito etc. Pakliu
vo visos viršūnės. 

Dievas sergsti ir gina Lie
tuva ! Bitikas. 

VIŲ 0IENOS. 

Kad sėkmingai prisirengus 
paminėti Lietuvių Dieną, kolo
nijos jau pradeda rengties. 
Ne\varkas, kaip visada, pir
masis sukruto ieškoti kalbėto
jų minėtai dienai. Mahanoyus 
nenori pasiduoti, taip pat vi
somis spėkomis rengiasi pri
deramai tą šventę paminėti. 
Rochesteris ketina visas kolo
nijas sumušti, kviečia geriau
sius kalbėtojus ir taip viena po 
kitai kolonijos ruošiasi išank-
sto, kad nauda tėvvnei atne-
šus kuodidžiausią. Tad-gi, T. 
F. skyriai darban, laiko jau 
nedaug beliko. 

Pastaruoju laiku sekančios 
kolonijos dapildymui savo kvo 
tų prisiuntė šias sumas: Cle-
veland, Ohio, nors jau pilnai 
kvota išpildyta, vėl $488.97 
pi* 
k 
1 
111., $167.40; jų kvota taip-gi 
jau pilna buvo. Bridgeport, 
Conn., $125.50; iki kvotos da-

LENKŲ MARKĖS KURSAS 
ŠVEICARIJOJ LABAI 

ŽEMAS. 

Už 100 Lenkų markių Švei
carai duoda vos G5 sentimus ir 
tai nevisuos bankuos. Už Lie 

)nsiuntė; viso bus $3,214.00. j t u y m m m i k g g a l i n 1 5 ^ g a l l t i 
cvota buvo tik $2,000.00. Va-11Q f ; & o k ų i r 5 ^ 9miig0Uf #, 
m Clevelandiečiams! Cicero, j b a k i t a i p u ž ^ L i e t a u k s i n u s 

galima gauti 1,000 Lenkų auk
sinų ir dar su magaryčiomis 

Šiandien svaras sterl. 24 
piklvimu truko $115.00; 111 » 1 • A • • *, OOAO 

*I AA/̂ AA ir T 1 k j franci, tai-gi maždaug 3,84b-kvota $1,000.00. Kankakee, 
111., $174.00; kvota gi $150.00. 
Tamaąua, Pa., $161.00. Spring-
field, 111., $167.14. Minersvile, 
Pa., $400.00. (Ji Sbamokin, 
Pa., jų kvota buvo $300.00; 
jie gi padarė $713.25. 

Negana to, kad kvotą dvi
gubai surinko, jie ir T. F. sk. 
sutvėrė iš 24 asmenų, kurie 
kas mėnuo mokės T, F. palai
kymui Lietuvos reikalų. Gar
bė Shamokin 'o lietuviams! 
Daugiau tokių kolonijų! 

Naujo skyriaus valdybon į-
eina: pirm. E. Malakauskas, 
ižd. J. Derenčius, rast. P. 
Kudžma. 

Taip, broliai ir sesutės, 
dirbkime tėvynei naudingą 
darbą, lai mūsų darbai „už 
mumis, kalba. 

Tautos Fondas, 
222 South 94h Street, 

Brooklyn, N. Y. 
x ' 

DIEVAS GINA LIETUVĄ. 

Lenkų auksinai. 
Rusų (Petrapilio) pinigai 

Šveicarijoj geriau stovi negu 
Lenkų, nes duodama buvo už 
100 — 1 frankas, kuomet už 
100 Lenkų m. — 70 snt. 

Lenkija leidžiasi į bedugnę, 
ir teisinga, kad pasipūtę bu
tų nužeminti, bet ir priešų 
gaila, jug tai kiek bolševizmu 
atsiduoda ir Vasary buk lau
kiama svarbių Lenkijoj atmai
nų. Žiūrėsime. 

Nediplomatas. 

ORLAIVININKAMS PROGA. 

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

(Ypač Lietuviams patartina). 
Trumpoje ateityje Karo De-

partmentas pasiūlys progą 500 
vaikinams mokinties orlaiviais 
lekioti. Ta proga galės naudo-
ties tik vaikinai nno 20 iki 27 
metų, kurie baigę nors augš-
tesnę mokyklą .(High School) 
ir turinti norą pramokti ir la-
vmties orlaivių klausimais. Jie 

Šiomis dienomis turėjo įvyk- hus siunčiami į Air Service 
ti didelės atmainos Lietuvoje School, March Field, Biversi-
— bolševikai buvo suplenavę de Oalifornijoj, arba Carlstrom 
iš oro ir iš vidaus užpulti Lie- Field Arcadia, Floridoje, 
tuvą. Iš oro, t. y. Rusijos bol-1 Per pirmus keturis mėnesius 
ševikai, neva norėdami išvyti bus mokinama apie orlaivių 
iš Vilniaus Zeligowskį, turėjo ypatybes, prietaisas ir lėkioji-
užpulti ir užimti visą Lietuvą, mo budus. Toliaus, per šešis 
Viduje-gi turėjo tuo laiku vie- mėnesius bus mokinama toles-
tiniai pakelti maištą, nuversti nis lėkiojimas, bombardavimas 
esamą valdžią, išgalabinti žy-' ir tėmijimai. Trys iš šių šešių 
mesaius veikėjus ir jų vietoje Į mėnesių bus praleisti vien tik Į buvo priversti nužudyti šiuos 

lėkiojinrai. Angščians nurody
tose mokyklose bus suteikia
ma tik pirmų keturių mėnesių 
mokslas, tolesnis pareikštas 
šešių mėnesių mokslas bus mo
kinamas Rockwelt Field, San 
Diego, Californijtoj; Ellington 
Field, Houston, Texuose ir 
Post Field Fort Wi 11, Oklaho-
moje. Kovo 1 d., šių metų, bus 
priimami kandidatai į pradinę 
mokyklą. 

Užbaigus šiuos a|>u kursu 
kandidatui bus suteikiama an
tro lietenanto laipsnis. Kan
didatai, kurie nori pasinaudo
ti ta progn, gali susinešti tie
siog su Director of Air Servi
ce, Washingtone arba* teirau
tis apie tai vietinėje /rekrutų 
stotyje. 

Tik nevedusieji gali ta pro
ga naudotis. Vedusieji nebus 
priėmami į kandidatus. Moki-
nanties bus apmokama mėnesi
nė- alga $75.00 ir kožną dieną 
bus skiriama vienas dolieris 
maistui; drabužiai ir gy
dytojo ar dentisto patarna
vimas veltui. 

Kas link tos progos, Majoras 
Generolas Petras C. Harris, 
Adjutantas Generolas Suvieny
tų Valstijų karuomenės sako: 

" Oriaivininkų armija būti
nai reikalinga ne tik karo ge
rovei, bet daug ' prigelbės ir 
pramoniniam valstijos stoviui." 
Šia proga turėtų naudotis 
kiekvienas vaikinas, baigęs 
augštesnę mokyklą, kurį gy
nimo aplinkybės priverstinai 
namie nelaiko.'' 

Kandidatai turi taip-gi būti 
gan geros sveikatos, nes sto
jant į mokyklą kožnas turi pir
miau priduoti gydytojo pa
liudijimą. 

SKELBIMAI DAUG PRI-
GELBSTI KOVOJE SU 

ŠILTINE. 
„ ^ 

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Kaunas, Lietuva. Skelbimai 
visokiomis spalvomis ir viso
kio didumo su parašais Lietu
vių kalboje, labiausiai atkrei
pia domę svetimtaučių Kaune, 
ypatingai Amerikonų, kurie 
mano, kad tai krutamu jų pa
veikslų skelbimai. Toks įvai
rumas skelbimų ir paveikslai 
daugelyje atsitikimų užneša 
dramos veikalams. Amerikos 
Raudonasis Kryžius privers
tas pavartoti šiuos paveikslus, 
idant kaip nors prisikalbinus 
Lietuvius prie atėjimo į eiepi-
jimos stotį. Šiuose šiltinės lai
kuos* kitokiu būdu negalėda
mas prikabinti Lietuvių ir 
prirodineti jiems būtiną eiepi-
jimos reikalą, Amerikos Rau
donasis Kryžius tiesiog turėjo 
visą baisenybę nupiešti paveik
slais ir visur iškabinėti, kad 
patėmiję šiltinės baisenybę no-

4roms nenoroms ateitų įsičiepy-
ti. 

Siltiųei taip įsigalėjus Lietu
voje ir Lietuviams neprisilei
džiant čiepyties, , Amerikos 
Raudonasis Kryžius nežinojo 
kaip ir ką daryti. Sužinojęs 
priežastį, del ko Lietuviai taip 
bijosi čiepijimo, jiems nei ne-
padyvijo, bet turėjo išrasti 
prikaibinimo būdą. Pasirodo, 
kad Rusijos laikuos, kada šil
tinė taip plėtojosi, Rusijos val
džia buvo išsiuntinėjus^ gau
jas pus-gydytojų ir šiaip val
dininkų, kurie su didžiausiu 
žiaurumu ir be jokio pasigai
lėjimo, nieko nežiūrėdami, vi
sus, kiek tik siekė ar sugavo 
čiepijo. Kad tą butų sanitariai 
ir tinkamai darę, gal nebūtų 
taip Lietuvius išgąsdinę, bet 
kadangi tas viskas taip "žiau
riai ir per prievartą buvo da
roma, tai daugelis net ir mirė 
iš to čiepijimo. 

Ir išėjo ant to, kad Lietuviai 

jos eiepijimo ponus, jmes-
dami juos į seną šulinį, ir nuo 
to iki dabartinių laikų čiepiji
mas Lietuviams yra baisenybė. 
Bet Amerikos Raudonasis Kry 
žins su pagelba šių skelbimų 
ir įvairių paveikslų išpalengvo 
gal itikrins ir parodys Lietu
viams reikalą eiepyties prieš 
įvairių ligų gemalus. 

Kas tai yra šiltinės eiepiji-
masf (Šiltinės čiepijimas yra 
visiškai nepavojingas. Tfys la
šeliai prieššiltinės medžiagos 
po vieną kas savaitę. įleidžiama 
žmogaus kunan, paprastai į 
ranką po uodą. Kožnas įčiepy-
tas nors jaus galvos skaudėji
mą ar net ir patinimą rankų, 
bet tas nėra pavojinga. Tai tik 
čiepijimo apsireiškimai. Šilti
nės čiepijimas apsaugoja žmo
gų nuo vieno iki keturių me
tų. ^ 

Visada čiaudint ar kosėjant 
privalome nosinę nors ranka 
užimti burną ir pareikalauti, 
kad mūsų aplinkiniai taip da
ryt"-

Gerk nors keletą puskvorčių 
vandens kasctien. 

Užlaikyk bumą, dantis ir» 
liežuvį kaip galint švariai. 

^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3=32235=: 

PRANEŠIMAS. 
Siunčiame piningus Lie 

tuvon, prfšiuntimas užtik 
rintas. 

v 

Inšuruojame nuo ugaies, 
"namus, rakandus ir auto
mobilius. 
Parduodame namus, sko

liname piningus. 

Evaldas & Pupauskas 
840 W. 33rd St. 

Yards 2790 > 

t«ARSAylNGSSTAMPS 
ISSUED BY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

t - i 

— — — 

LEVESKIOBiMOKYKLA 
IR PREKYBOS De! Suasgult 
MOKINA: Lietuvių ir Anglų kalbv,, 
firammar School, High School ir 
Prekybos dalykų taip-gi prirengia 
prie kvotimu j visas augStesniasias 
mokyklas. Dienomis: Nuo 9:00 ryto 
iki 4 p. p. Vakarais nuo 7:30 iki 
9:30. 
1747 So. Halsted St. (arti 18tos gat.) 

Saugok akių regėjimą 
• > 

Kada kankinies del . galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
Žiūrint — tai reiškia, Jos pri
valote kreipties \ manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų, patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma specljalisto, V 

W. F. MONORTJFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTkS 

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

Kambaris 14-15-16-17 
Viriui PLATT'S aptiekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 0 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

S 

Phone Canal 1678 
Notary Public 

JUST1N MACKIEWICZ 
Real Estate 

Loans, Insurance & Foreign 
v Exchange 

2342 South Leavitt .Street 
Chicago, EL 

Siunčiu Pinigus į Lietuvą 
pagal dienos kursą. 

Kiekvieno Lietuvio Namai 
p r i v a l o b u t i p a p u o š t i , a r t i s t i š k a i p a d a r y t a i s p a v e i k s l a i s , T a u -
tos didvyrių stoYylose. Biustai iš gipsą: Dr. Basanavičiaus, 
Knn. Maironio Dr. V. Kudirkos, Vytauto, brond šviesiai ir tam
siai 9 colių aug. $2.00 vienas, Keistučio ir Birutės $3.00 pora 
spalvoti ir brondzuoti, Žirgvaikis 2 pėdų augščio, baltas $4.00 
bronzuotas $5.00 spalvotas $6.00. Agentams duodu gera nuo
šimti. Norintiems turėti paveikslus savo miliniu asmenų stovy-
lose, aš padarau atsakančiai, ir už prienamą kainą. 

SKULPTORIUS V. UNDARAS 3249 S. Halsted St. Chicago. 
iiiii]!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii:uiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiui 
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f Keliaujantiems Lietuvon I 

iiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiifiifiiffiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiitmifliiuitiiiiiiinfiiiiiiuitiiiiiiiij. 

Kapitalas ir Surplus 
$250,000.00 

Į VELYKINE DOVANA 
Suvargė einančia Lietuvoje kova už laisvė Tėvynės Jūsų glmi-

5f nės ir drangai laukia nuo jūsų piniginės pagelbos. 
Nes jie bus amžinai jums dėkingi už kiekviena prisiųsta jiem do-

lieri. Susieisite dar kada nors. -r— Atminkite. 

| . UNIVERSAL STATE BANKĄ 
Kaipo grynai Lietuvių Valst. Bankas, Geriausiai kiekvienam Pa

tarnaus Persiuntimo Pinigų Lietuvon, paruptnime pasu ir laivakor-
eln. Pinigai — markes eina brangyn. 

1 s ATEITIS UŽTIKRINTA. • - , • -
Kuris taupo pinigus tikrame, tvirtame ir ištikimame Banke. 
Pra«lėk čediti kas savaitė savam Banke — UftfIVERSAL STATE 

BANKE. Čia padėtus pinigus visada galima gauti ant pirmo parei-
S kalavimo BU 3-ėių nuošimčiu. * . 

f MŪSŲ TURTAS-VIRŠ $2,850,000.00 
S Banko Valandos: Kasdiena nuo 9 iki 4 po piėtu. Utaminkais nuo 9 

iki 4,. vakare nuo 6 iki 8:30. Sonatomis: visa diena iki 8:30 vakare. 

(UNIVERSAL STATE BANK 
| 3252 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, IL1. \ 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijf 
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\ P. KV0RKA & SONS I 
1549-51-53 W. Chicago Avenue 

Radandai, Pečiai, Kar-
petai, Pianai, Victrolos, 
Siuvamos Mašinos, Plau
namos Mašinos etc. 

Cash arba ant lengvų išmokesčių. 
Telefonas Monroe 3682 

• • • • 
• 
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I UETOVOS PREKYBOS • PRAMONES 
BANKAS 

Vilniuj 
Liepojuj 

ir jo skyriai 
Panevėžyj Šiauliuos Raseinius 
Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje 

kogreičiausia išmoka pįiiigus pasiųstus per savo AGEN-
I TUR^lšrEAVARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi 

nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi 
t 7% padėjus 2 metams i 

5% ,? 1 " 
;3% >> 

\ . 
neapribuotam laikui. 

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė-
jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas 

I M. NARJAUSKAS 
Į 747 BROAD STREET, NEWARK, N. J. 
SlIlIlIUIIIIIIIIIIIIHUIimiHUIIIIIIIIUIIHIIHHIIIIIIIIIIIUIHIHIIIIIIIIIIHMNHIUinim 
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\ Šį Pavasarį 

KOVO 1 D. 1921 išplauks ant Laivo SAXONIA per Hamburgą 
pirma partija žmonių važiuojančiu Lietuvon kartu su Jonu Roma
nu, Lietuviu Prekybos Bendrovės prezidentu. 

Jei nort su ta partija važiuoti tai tuojaus mums pranešk. Mes 
Š§ išgausim paspdrtus ir visus kitus reikalingus dokumentus. Si partija 

bus Lietuvoje i laika pradėti pavasario darbą. Galėsite parvažiuoti 
be jokiu keblumu nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno. 

Trečios klesos kaina iš Nėw York iki Eytkunų $180.70 Pirmos 
5 klesos $185.70. 

Rašyk tuojaus del platesniu informacijų. 

f UTHUANIAN SALES COlfPORATION, 1 
I 414Broadway, Boston 27, Mass. § 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiis 

AMERIKONIŠKA L IN IJA 
Tiosoginjs Patarnavimą 

NEWYORX-HAMBURG 
\jr 

Geriausias kelias Lietuviams ir Ri 
didžiausi Moderniški Laivai 

S. S. MANCHURIA Išplauks Vasario 24 
S. S. "MONGOLIA" Išplauks Kovo 10 

S. S. MINNEKADA (Naujas)'Kovo 24, (3 klesa tiktai) 
Trečia Kliasa iš N<ew Yorko {^Eitkūnus $130.00 " 
Trečia Kliasa iš New Yorko 1 Liepojų $132.00 

Trečios kliasos pasažieriai valgo didžianf diningr kambaryj, kur 
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojami mo
terims ir vaikams. Atsišaukite } Kompanijos Ofisą, 14 No. Dear-
born Str. Chicago, arba į Lokalį Agentą. 

UllllllllIlllllllllIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlHUIIIIIIIUIHIIIIIHr 

II N P. CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted S t ; Chicago, UI. 
J 

Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 
neatideliodami pasidarykite dauglaus arba 
didelids. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno i i kelių skir
tingų., » 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veeVlijose, grupes, 
pavienius .ir t t Darba atliekame kuoge-
riausia. ' Pbone Drover CtCt 

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiifuii mini 
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I i AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS IR PRAMONĖS 

TARYBOS DARBUOTĖS. 

(Prisiųsta.) 

Sausio 9 dieną, New Yorke, 
Waldorf Astoria, įvyko meti
nis Amerikos Lietuvių Preky
bos ir Pramonės Tarybos susi
rinkimas. 

Siame susirinkime dalyvavo 
atstovai nuo įvairių įstaigų ir 
šiaip pavieni asmenys, kaipo 
l i e t . Pr. ir Pram. Tarybos na
riai, būtent: 

Baltic State Finance Corp. ir 
Progress SJioe Mfg. Co. F. J. 
Bagočius, Am. Eagle Raincoat 
Mfg. Co. Sig. Zaviša, Petras 
Mikolainis, Juozas Ambrazie
jus & Co. Juozas*iAmbraziejus, 
Atlas Clothing Corp. Charles 
Urbon, Akcinė Bendrovė * 'Vai
šiją* ' ir Boston Instrument 
Mfg. Co. Kaz. Šidlauskas, Lie
tuvos Atstatymo Bendrovė Jo
nas Strimaitis ir S. A. Trečio
kas, Baltic States Bank, A. B. 
Strimaitis, Amerikos Lietuvių 

. Audinvčia ir Lietuvos Muilo 
; B-vė, P. J. Kazlauskas, Lietu

vos Mechanikų Sąryšys Juoz. 
Segevieius, "Drobės" Ben
drovė B. K. Kondratavičius, 
Jurgis Šliakis ir Juozas Ši
maitis, "Vienybė" dienraštis, 
J. O. Sirvydas, P. S. Vilmont 
& Co. P. S. Vilmont, Lietuvių 
Filmų B-vė K. Liutkus. 

Be to ir svečiai su patariamu 
balsu: Aug. Ch. Herman, M. M. 
Kačiųtė-Herman, V. J. Dauno
ras, Katarina Sirvydas ir P. 
Bukšnaitis. 

Nuo Lietuvos Atstovybės 
Amerikoje dalyvavo Lietuvos 
Atstovas Jonas Vileišis, Lietu
vos Atstovybės Beikalų. vedė
jas M. J. Vinikas ir Prekybos 
ir Pramonės Skyriaus • prie 
Lietuvos Atstovybės vedėja 0-
na Draugeliutė. Be to nuo Lie
tuvos Misijos dalyvavo jos 
iždininkas kun. J. Žilius. 

11 v. 30 m. prieš piet metinis 
susirinkimas buvo atidarytas 
J. Vileišio "trumpa prakalba, 
kurioj buvo nurodytas* šio su
sirinkimo tikslas ir pasiųlyta 
dienotvarkė. Susirinkimo po
sėdis sulig statuto tapo pri
pažintas teisėtu.. 

Susirinkimo pirmininku ta
po išrinktas A. B. Strimaitis 
ir sekretorium F. J. Bagočius. 
Kadangi iš Tarybos Direktori-
jato nebuvo atvykęs nei jos 
pirmininkas J. S. Vasiliauskas 
(nuo Amerikos Pramonės Ben
drovės) ir F. J. Kalinauskas 
(nuo Lietuvių Prekybos Ben
drovės), tai visą apyskaita a-
pie pačios Am. Lietuvių Prek. 
ir Pram. Tarybos ir Direkto-
rijato darbuotę ir praėjusį lai
ką išdavė Direktorijato sek
retorius F. J. Bagočius ir Di
rektorijato narys J. Strimaitis. 
Apie iždo padėtį referavo A. 
B. Strimaitis, nurodydams, jog 
už praėjusį laiką sumokėta 
narių mokesnių 210 dol., kurie 
Am. Liet. Prekybos ir Pram. 
Tarybos vardu ir tapo sudėti 
Baltic States Banko j . Sąmata 
išlaidoms kitiems metams, kai
po minimum, nustatoma 600 
dol., kurie pasitikima padeng
ti narių mokesniais ir kito
mis įneigomis, o jeigu kiek pri
truktų padengimui išlaidų, tai 
visi Tarybos nariai sutiko pa
dengti jas-lygiomis dalimis, 
kiek ant kiekvieno nario iš-

* puls. 
Visi pranešimai apie Direk

torijato veikimą tapo priimti. 
Padarvta pertrauka pietums. 
Popietiniame posėdyje dau

giausiai apsistota ant dviejų 
klausimų, būtent kokios for
mos paliudijimus galėtų išda
vinėti Amerikos Lietuvių Pr. 
ir Pram. Taryba toms Ameri
kos Lietuvių bendrovėms, ku

rios nor perkelti savo darbuo- tui. Nepadarę to, nustoja na-
tę Lietuvon įr kiki: paliudiji- rys lės teisės. 

• « • • v I * * i • * * mai galima išdavinėti įvai 
rioms Lietuvių prekybos ir 
pramonės įstaigoms, kurios y-
ra ar tai Lietuvoje ar Ameri
koje susitvėrusios ir čion per 
savo agentus užsiima pajų ar
ba šėrų pardavinėjimu. Susi
rinkusieji buvo tos nuomo
nės, įog kokia nors kontrolės 
forma su Lietuvos Valdžios 
pritarimu reiktų įvesti, kad 
apsaugojus Lietuvių visuome
nę Amerikoje nuo išnaudoji
mo, pardavinėjant šėrus tokių 
įstaigų,, kurios nėra tinkamai 
ir sveikais ekonominiais pa
matais suorganizuotos. Pir
muoju klausimu buvo pasiū
lyta, paremta ir priimta tokiu 
rezoliucija: \ 

"Kiekviena Amerikos Lietu
vių prekybos, pramonės ir fi
nansų bendrovė turėtų užsi
registruoti Amerikos Lietuvių 
Prekybos ir Pramonės Tarybo
je ir jeigu kokia bendrovė 
norėtų parkelti savo veikimą 
Lietuvon, tai nuo Amerikos 
Liet. Prek. ir Pram. Tarybos 
ji privalo išgauti liudijimą, 
kuriame butų teikiama reko
mendacija ir nurodomas ben
dras josios veikimo vaizdas. 
Tokie liudijimai privalo būti 
įietuvos Atstovo Amerikoje 
parašu patvirtinti. Amerikos 
Lietuvių Prekybos ir Pramo
nės Taryba yra nutarusi pa-
siųlyti Lietuvos Valdžiai, kad 
tiktai su tokiais liudijimais bu
tų leista susiorganizavusioms 
bendrovėms Amerikoje perkel
ti savo veikimą Lietuvon." 

* Kaslink pačių šėrų pardavi
nėjimo, tai Lietuvos Atstovy
bė yra paaiškinus, jog daug 
kas iš Amerikos Lietuvių klau
sinėjo, ar geri yra šėrai tai 
vienos, tai kitos bendrovės, ar 
patartina jie pirkti, ir 1.1. Iki-
šiol Lietuvos Atstovybė visa
dos susilaikydavo nuo kokių 
nors patarimų davimo šiais 
klausimais, tečiaus yra tos 
nuomonės, jog panašus pata
rimus galėtų^ išdavinėti Ame
rikos Lietuvių Prekybos ir 
Pramonės Direktorijatas, pa
siremdamas gautomis žinio
mis iš įvairių bendrovių apie 
jų7 bendrą padėtį. Apsvarstęs šį 
klausimą, susirinkimas yra 
priėmęs tokią rezoliuciją: 

"Amerikos Lietuvių Preky
bos ir Pramonės Taryba nusi-
stato, kad visos- bendrovės, 
kurios yra įsiregistravusios 
arba inkorporuotos Lietuvoje 
arba Amerikoje ir nor sukelti 
kapitalą tarp Amerikoj l ietu
vių, butiftai užsiregistruotų 
Lietuvių Prekybos ir Pramo
nės Taryboje ir nurodytų ko
kiu būdu* kapitalas bus ren
kamas ir kaip apsaugojamas, 
ir Tarybos Direktorijatas, iš
tyręs reikalą ir atradęs gali
mu, žmonėms pareikalavus ga
li išduoti .liudijimus ir nuro
dymus.' • 

Kai-kurių buvo patariama 
už tokius liudijimus imti ko
kį nors mokesnį. 

Tuo tikslu-gi, kad Ameri
kos Lietuvių Prekybos ir Pra
monės Taryba galėtų žinoti a-
pie tokią įvairių įstaigų padė
tį, yra nutarta: 

"Amerikos Lietuvių .bendro
vės, kaip lygiai ir bendrovės į-
s i kūrusios Lietuvoje, bet A-
merikoje keliančios savo ka
pitalą, privalo kasmet ik\ Ko
vo 1 d. įteikti Amerikos Lie
tuvių Prekybos ir Pramonės 
Tarybai prisiektą pareiškimą 
(Worn statement) apie savo 
pramonės stovį; tiems pareiš
kimams Taryba kas metas iš
siuntinėja savo nariams tam 
tikras blankas, kurias nariai 
išpildė sugrąžins Direktorija-

Pagaliaus Direktorijato na
riais sekantiems metams su
lig balsu daugumos ištinkti 
buvo sekantieji asmenys: 

F. J. Bagočius, J. O, Sirvy
das, J. Ambraziejus, A. B. 
Strimaitis, J. S. Lopatto, P. S. 
Vilmont, P. J. Kasiausias, ku
rie pifrmame Direktorijato po
sėdyje Sausio 10 d. yra šiaip 
tarp savęs pasiskirstę darbą;: 
Pirmininku, J. S. Lopatto, 1 
yiee-pirm., P. S. Vilmontas, 2 
Vice-pirm., J> O. Sirvydas, Se
kretorius, F. J. Bagočius, Ka-
sierium, A. B. Strimaitis, Kon
trolieriai, Juozas Ambraziejus 
ir P. J. Kazlauskas. 

Kaip ir pinmiaus, Direktori
jato posėdžiai nutarta laikyti 
pirmą trečiadienį kiekvieno 
mėnesio. Nuolatinis Amerikos 
Lietuvių Prekybos ir Pramo
nės Tarybos ir Direktorijato 
adresaą; 

lietuvių Prekybos ir Pra
monės Taryba (Lith. Board of 
Commeree and Industry) 162 
West 31st Str., New York Ci-

Red. Prierašas: Talpindami 
šį pranešimą pažymime, kad 
privatė organizacija stiebiasi 
pasisavinti valdiškos įstaigos 
teises. Tame yra* žymus prak-
tingo socijalizmo žiupsnis. So
či jalizmui nepritariantieji ban
kai ir pramonės įstaigos lai
kosi nuošaliai 

A K I Ų 
ŽINOVAS 

Atitaiso žvairos akte 
vienu atsilankymu, ke 
Jokios chloroformo*. 
Suvirs 800 išgydymu 
užrašuose. 

Ateik ir leisk aužiurėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specijalia išstudi
javo galva. Ypatingai gydo 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

LIGAS. 
PATARIMAS DYKAI 

Silpnos Akjs Kurčios JLaĄ* 
Skaudamos Akis 
Raudonos Akįs 
Žvairos Akįs 

Tekančios . AvaC 
Ūžiančios Aus|a 
Užkimštos Ausjs 

Skaudama Nosis Skaudama 
Rėganti 
Kreiva 
Užkimšta 

Nosis 
Nosis 
Nosis 

Silpna 
Kataruota 
Papūtus 

Gerklė 
Gerklė 
Gerklė 
Gerki* 

Franklin 0, Carter, M. D. 
SS metai prie State gatvės 

ISO So. State St., Chicago, IIH. 
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie-

niais nuo 10 iki 12. 

g . , . , - . . . . . . mmmmmm 3 
Phone Ciceho 5963 

DR. A P. GURSKIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4847 W. 14th Str. Cor. 49th Ave. 
Cicero, 111. 

. Vai. 9 išryto iki 9 vak. Išimant 
Nedėlias ir Seredas 

SVEIKINAM SU TRIJŲ ME
TU SUKAKTUVĖMS, NEPRI

KLAUSOMOS LIETUVOS. 
Jau tris metai laiko, kaip 

Lietuva pasiliuosavo nuo ca
rizmo ir kaizerizmo jungo. 
Lietuvos gyventojai apsivalo 
nuo įvairių užpuoliku, bert-
montininky, apsivalis ir nuo 
Lenkij-avanturystų. Trumpu 
laiku apsigynimo darbas bus 
užbaigtas. 

Mus visų Lietuvos piliečių 
laukia didžiai svarbus ir pra
kilnus darbas, tai atbudavoji-
mas šalies/pakėlimas kultūros 
ir industrijos Lietuvoj. Mes A-

Dvasiškas vadovas, prof. kun. P.Jmerikos Lietuviai privalom 

Ar Tavo Gimines Lietuvoje 
Reikalauja Pinigu? 

. . . (• 

' : • Jeigu nori kad jie gautų 

GREITU LAIKU 
Tai siųsk Jiems per didžiausią Valstijine Banką Stock Yardų Distrikte 

• * 
Piningai dabar pasiunčiami Lietuvon per šia Banką yra dastafomi tenais 

GREIČIAU NEGU CAD PRIEŠ KARE. 
Jeigu negali yfcatiškai atsilankyti į Banką. Tai rašyk reikalaudamas infor

macijų pas 

P-ną Rapolą Gečiu • 

• 
STOCK 
YAROS 
STATE BANK 
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A. L. R. K. LABDARINGOS 
SĄJUNGOS CENTRO 

VALDYBA} 

Bučys, 2634 W. Marquette Road, 
Chicago, I1L 

Pirmininkas A. Nausėda, 1641 N. 
Paulina st., Chicago, III. 

Vice-pirmininkas F. Veryga, 
4539 So. Marshfield ave., Chicago, 
Tll 

Nutarimų raštininkas J. Purto-
kas, 4437 So. Farfield ave., Chica
go, IU. 

Finansų raštininkas B. Nenarto-
nis, 4412 So. Richmond st, Chica
go, 111. 

Iždininkas kun. Ig. Albavičius, 
717 W. 18th St, Chicago, WL 

Iždo globėjai: 
St. Jucevičia, 726 W. 18th St, 

Chicago, UI. 
J. Rupsis, 4430 So. Maplewood 

ave., Chicago, 111. 
** 

Direktoriai: 
J. Steponkaitė, 4545 So. Fair-

field ave., Chicago, Iii. 
J. Petraitis, 4358 So. Waahtenaw 

ave., Chicago, 111. 
B. Sekleckis, 3427 Auburn ave., 

Chicago, 111. 
A. Valančius, 1442 So. 49th Ave., 

Cicero, IU. 
A. Nausėda, 1641 N. Paulina St., 

Chicago, 111. 
J. Rupsis, 4430 So. Maplewood 

ave., Chicago, 111. 
Kun. M. L. Krušas, 3230 Auburn 

ave,, Chicago, UI. 
F. Veryga, 4539 So. Marshfield 

ave., Chicago, I1L 
Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W. 

Marąuette Road, Chicago. IU. 
Kun. Ig. Albavičius, 7r7 W. 18th 

St., Chicago, IU. 
Kun. F. Kudirka, 2337 W. 23rd 

st., Chicago, IU. 
A. Dargis, 726 W. 18th st., Chi

cago, I1L 

Agitacijos komisija: 
Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W. 

Marąuette Road, Chicago, IU. 

P. Vitkevičių, 1432 S. 49 Av., 
Cicero. III. 

VALENTINE DRESMAKING 
CO 

6205 S. HaLs 
)OLLE 
ted! 24 

GES 
2407 W . 

.. 

1850 N. Wells S*. A 
137 Mokyklos Jungt Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patteraų Klrpi-J \ 

mo, Designing- bisntut ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjiruais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa-

eikalaųkit knygelės. 
Tel. Seeley 1«43 

SARA PATEK, pirmiainkė. 

\ 

steigti fabrikus Lietuvoj, su
teikti jos gyventojams tinka
ma užsijiemimą, aprūpinti ša
lies gyventojus reikalingoms 
reikmenims, kad nereiktu mu
ms svetur ieškoti, tokių reik
menų, kuriuos mes lengvai ir 
liuosai galim patįs pasiga
minti. ' ' 

Štai, Liet. Am. Rūbų Išdir
binio B-vė iškilmingai sveikina 
savo bendradarbius, dalinin
kus, ir visus piliečius Nepri
klausomos Lietuvos su meti
nėms sukaktuvėms Vasario 11 
diena. 

Minėta bendrovė yra pir
mutinė tarpe Lietuvių kuri iš
kėlė ta minti ir pajiegė su
traukti plačias Amerikos Lie
tuvių minias į organizuotą 
kūną. Sukėlė gana tinkamą 
kapitalą pradėjimui verpimo-
audinio fabriką Lietuvoj. Taip 
gi Lietuvoj Valdžia suteikė mi 
nėtai bendrovėj didelės konsė-
cijas rūbų gamybosv industri
joj ir pasižadėjo remti ben
drovę finansiškai ir morališ
kai. 

Dalis bendrovės direkcijos 
priešakyj su verpimo-audimo 
mekaninku sparčiai darbuoja
si Lietuvoj prirengime verpi
mo-audimo fabriko, kuris šj 
pavasarį pradės rūbų gamybos 
darbą. 

Lietuvos linai, vilnos ir ki
ti valakniniai augmeriai, tai 
yra Lietuvos auksinios mainos. 
Minėta bendrovę gamindama 
rūbų materiją suteiks didelę 
paramą Lietuvos gyventojams, 
taip-gi ir duos puiku pelną sa-, 
vo dalininkams už investuotą 
kapitalą. 
- Todėl, skaitytojau, jei&u 
dar neturėjai progos patapti 
šios bendrovės harių-dalinin-
kų, tai tuojaus klausk pilnų 
informacijų įstojimui, nes jū
sų prisidėjimas prie^ninėtos 
bendrovės pagraitins Lietuvos 
atstatimą kartu pagerins jū
sų ateitį. 

Iith. Am. Clothing Mfg. Corp 
809 West 35-th Street, 

Chicago, 111. 
(Apgarsinimas) 

Didysis Bankas 
ant kampo 

47tos ir Ashland Ave. 
v • . 
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Pinigai, Laivakortes Lietuvon 
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI-

NIGUS Į PASKUTINĮ PA8TĄ Į 30 DIENC. 

H 
1 

Parduodame laivakortes 
į Lietuvą ir iš Lietuvos. 

Padarome legališkus do
kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus. 

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas 

PAUL P. BALTUTIS and CO. 
901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, 111. 

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washing-
tone. 

• 

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

i 

I 
I 
I 
I 
I 
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ŠTAI KUR 
SEKRETAS SVEIKATOS 

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA. LIE
TUVIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal 
Europos metodą, nuo visokių ligų. 

Mes turime % sekretą kuriuom PERGALIME visokias ligas. Ta sek*, 
reta sužinosite kaip vartosite MUŠU VAISTUS, nes mušu PAfiJLOVINTI 
raistai PASEKMINGAI GYDO. _ 

Visuose gerose APTIEKOSE visoj Amerikoj galima gauti šias mušu 
liekarstas: 

Salutara Biteri del viduriniu ligų. 
Regalatorins del moterių. 
Kraujo Valytojas kurie pats užvardijimas išaiškina reikalingumą. 
Salutaro LinimenUs del visokių kaulų skaudėjimo ir kitoMų skausmu 
Trajanka Kas-gi dar jos liesino? Tos garsingos namų gyduolės 
Reikalaukite mūsų surašo vaistų ir žolių—siunčiama už dyka, 

v SALUTARAS DRUG & CHEM. C0MPANY 
1707 So. Halsted St., Tel. Canal 6417 Chicago. 

• 
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DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE CHICA80JE 

^4r . A' 

NEMOKĖSI PINIGUS BERHKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausiu Ohicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negauti. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau* 
šios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Silabi
nius įr deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik mkia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas I?. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, TLL. 

Telefonas; DEOVBB 7808 

šulams ŝ  
miškas, 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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CICERO ILL. 

Kas bus toliau su mūsų L. L. 
P. stotimi I Kaip sužinoma, tai 
darbas yra sustabdytas. Su 
tuo pasiliauja ir stoties veiki
mas. Bet reikia juk reugties 
prie ateities. Jeigu nebusime 
atsakančiai prisirengė, tai ir 
pasekmes turėsime tokias, 
kai pi r su pirma paskola — ne-
daeishne nei iki pusės mums 
paskirtos kvotos. 

C J erą pavyzdį davė paskuti
nis L. L. P . stočių Chicago* 
apskričio susirinkimas. Jame 
dalyvavo devynių kolonijų sto
čių valdybos arba įgaliotiniai. 
Nutarta rengties prie ateities 
ir daug kalbėta apie suvažia
vimą, kuris šaukiamas Ne\v 
Yorkan šio mėnesio 23 d. Dele
gato apskritis negali siųsti, 
nes neturi pinigų lėšoms ap
mokėti. Tat nutarta pasiųsti 
"memorandumą", kurį paga
mins stočių valdybos. 

Visos stotys rengiasi prie 
16 Vasario. Tikiu, kad ir Ci
cero tinkamai tą dieną pami
nės. 

Vienas iš bonų pardavėjų. 
'N 

SIOUX CITY, IOWA. 

sSausįo 30 d. Šv. Kaz. par. 
svetainėj buvo gražus vakaras 
tos parapijos naudai. Vietos 
artimai-mėgėjai, kurie visada 
su pasišventimu darbuojasi <lel 
parapijos, sulošė trijų veiksmų 
dramą "Palomis ežero dug
nuose". Nors tas veikalas 1918 
m e t a i s b u v o <lu s y k i u l o š t a s , 

bet, publikai reikalaujant, tre
čiu svkiu atkartotas. 

Vakaras pavyko. Publikos 
,tiek priėjo, kad ir sėdynių tru
ko. Tame vakare nemažai bu
vo ir Rusų, kurie labai gėrė
josi ir sakė, kad pirmą sykį jie 
mato toki gražų l ietuvių vei
kalą. 

Lošime dalvvavo: Gineičio 
rolėj — J . Grigaliūnas, Meil-
rodės — A. Andriunienė, Gri-
nuolės*— L. Balčiūnienė, A-
čiutės — N. Karalaitė, Rangio 

K. Baranauskas, Vaidelioto 
K. Gogelis, Burtininkės — 

A. Biržetienė, A maldo — J. 
Bilkevičius, Treterio — J. Ra
simas, Šviesuolės — Karalie
nės — K. Adomonienė, Grožu-
tės - M. Strazdaitė, Auskės — 
L. Urbonienė, ' Zulelės — Jf 
Strazdaitė, Audronės — Pakė
nienė, Vejutės — A. Darulitė, 
Kaimiečiai: J . Balčiūnas ir A. 
Miltienienė. 

Režisierium ir vakaro vedė
ju buvo moksleivis J . Zabulio
nis. Lošimas gerai išėjo ir pub
likai patiko. Nemažą įspūdį 
darė atsakančios visiems veik
smams seenerijos, kaip tai 
miškas, ežeras ir graustinis. 

Po lošimui Undinės išnešė 
Amerikos ir Lietuvos vėliavas, 
o visi artistai ir artistės už
traukė Lietuva, tėvynė, mūsų. 

Po programos buvo žaidimai 
iki vėlumai. Pelno liko suvirs 
$100 dol. Vietinis. 

iš priežasties kitokių darbų 
Lietuvos gelbėjimui negalėjo
me arba / nesuspėjome 
tos dienos paminėti. 
Tai mūsų kaltė ir šįmet 
mes ją atitaisysime. 

Vasario 2 d. Šv. Kaz. para
pijos svetainėj buvo mitingas. 
11 draugijų atstovai vienu bal
su nutarė ne bile kaip, bet tin
kamai apvaikščioti trijų metų 
Liet. nepriklausomybės paskel
bimo sukaktuves. Tam tikslui 
Vasario 20 d. po pietų rengia
ma prakalbos Union Hali. Į-
žanga visiems bus liuosa. 

Apart prakalbų, bus įvairi 
programa. Tat, brolau, sesuo, 
visų mųs pareiga dalyvauti 
toje iškilmėje. Būtinai visi at
eikite ! 
Kadangi Lietuvoje kova mųs 

brolių už laisvę eina su amži
nu priešu — Lenkais, todėl, 
kad paremti juos, eidami į tą 
šventę nepamirškit atnešti ir 
žaliukų. Jie labai . reikalingi 
Lietuvoje vodant žūtbūtinę ko
vą už Lietuvos nepriklauso
mybę, kurią nori praryti Len
kijos ponai ir žulikų gaujos. 
Tai gyvas reikalas nmstf; Lie
tuvių, gyvenančių išeivijoje. 
Tas reikalas visiems turi ly
giai apeiti. Nesakykime, kad 
jau daviau ir vėl prašo. Tiesa, 
daugelis jau pailso bedirbda
mi ir aukodami del motinos 
Lietuvos. Bet atminkime, kad 
mes, gyvendami Amerikoje, 
turime geresnes gyveninio są
lygas ir vis ne taip esame pa
vargę kovodami dolieriais, 
kaip kad mųs broliai Lietuvo
je šaldami apkasuose i r sargy
boje. Prašant aukos nesusirau 
kime, bet didžiuokimės^jog ir 
mes nors maža parama galime 
prisidėti prie statymo Lietu
vos valstybės rūmo. Kurie 
duoda aukų ir dirba Lietuvės 
naudai, tie nešiojai garbingą 
Lietuvos piliečio vargią. 
\ Jei trokštame nepriklauso
mos Lietuvos, be jokių išsisuki 
nėjimų turime, kaip ištikimi 
jos sunųs ir dukterys, teikti 
Lietuvai visokeriopą pašelpą^ 

Tat, nepamirškite Vasario 20 
d. Visi, būriais, skaitlingai su
sirinkite į Union Hali. 

Tą pati vakarą buvo ir sto
ties susirinkimas patikrinti 
prisiųstą atskaitą iš L. M. už 
1920 m. parduotus bonus. Nu
tarta, kad visi atstovai savo 
draugijų susirinkimuose pra
neštų pasekmes mųs darbo, 
taip-pat, kad išrinktų naujus, 
ar tuos pačius užtvirtintų, at
stovauti busiančiai Apsiginiino 

1$ CHICAGOS IR APYLINKĖS KOLONIJŲ. 

RACINE, WIS. 

Mųs kolonijos Lietuviai, 
kaipo ištikimi Lietuvos pilie
čiai, praeitą "metą nemažai iš
pirko L. L. P. bonų ir gražią 
sumą sudėjo aukų apsigini-
mui nuo Lenkų. 

Dabar, besiartinant Lietu
vos Nepriklausomybės pąskel : 
binio trijų metų sukaktuvėms, 
Vasario 16 ei., kaip kiekviena 
me darlie nebuvome paskuti
niai, taip ypač tos istorinės, 
dienos negalime taip sau pra
leisti. Praeitais dviem metais 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

P-Lft KOTRINA GARUC 
KAITĖ. ' į 

pasidarbavus Brklge-
porto draugijų labui. Septinti 
metai jau kaip pildo pareigas 
Lab. Sąjungos finansų rašti
ninkės. Tris metus buvo L. Vy
čių 16 kuopos finansų rast. J i 
yra narė jaunų mergaičių Se^ 
kalto Prasidėjimo Šv. P. Ma
rijos draugijos, taip-gi nuo 
pat jaunų dienų priklauso prie 
"Kankl ių" choro. 

IŠ T0WN OF LAKE. 

Sausio 28 d Šv. Krvžiaus 
parapijinėje svet . \vyko meti
nis susirinkimas A. L. R. K. 
Moterų Sąjungos 2i kuopos, 
kuris buvo neskaitlingas. Per
bėgus kuopos veikimą pasiro
dė, kad praeitais metais są-
jungietės nedaug ką nuveikė, 
nes, rods, tiktai vieną vakarą 
buvo surengusios. Daugelis 
gt\\ m a n y t i , <lel k o g i t a i p ? E^el 
to, kad praeitais metais sąjun-
gietės Huvo užimtos didžiausiu 
darbu, t. y. pardavinėjimu L. 
P. bonų. Apart to dar buvo į-
vairios rinkliavos po namus, 
taip kad vj*os sąjungietės bu
vo inžittitds 'Tėvynes-darbu, ues 
Lietuvos reikalus jos stato pir
moje vietoje. 

Pat ri jotizmo dvasia apsi
reiškia jose tame, kad kiekvie
na turi. pirkusi L. L. P. boną 
nemažiau už $100.00. Pati kuo
pa ir-gi yra pirkusi boną už 
$50.00. J / i 

Šiame susirinkime svar
styta tolesnis kp. veiki
mas. Nutarta įrengti šeimyni
nį vakarėlį, arba visų pager
bimo vakarienę.* Mat Sąjun-
gietės žino taisykle, t. y* 
gerbti kitus, jei nori, kad kas 
jas gerbtų. Komisija tam tik
slui išrinkta iš šių asmenų: 
p lės M. Brenzaitės, V. Gal-
naitės ir p-nios A. Baltutienės. 

Paskolai. Baigiant sus i r inkimą! L a i k ą i r v i o t ^ ? > a d e j 0 paskelbti 
kai-kurie pradėjo diskusuoti v e į j a u 
partijų reikalais. Reiktų atsi-*' „ . . 
minti, kad panašios diskusijos 
Paskolos stoties susirinkimuo
se nėra geistinos. 

M. Kasparaitis, 
L. L. P.' stoties rast. 

AURORA, ILL. 

Vasario 13 d., 2 vai. po pie
tų Aniolų Sargų par. svetai
nėje bus Lab. Sąjungos 18 kp. 
mėnesinis susirinkmas. Visus 
narius kviečiame atsilankyti, 
kurie priklauso nuo < Sausio 

Valdyba šienas metams iš
rinkta: Dvasios vadovas gerb. 
kun. X. PakaJnis, vienas iš 
uoliausių mūsų veikėjų, |>imi. 
— p-lė M. Brenzaitė, pagelb.— 
p-nia A. Baltutienė, 1 rast. — 
V, Cialnaitė, 2 rast. — nepas
tebėjau, iždininkė p-nia Vens-
kevičienė, iždo globėjos p-nios 
II. Petroševičienė ir O. Rugie
nė. 

Naujai valdybai linkėtina 
šiais metais pasekmingai dar
buotis. 

9 d., 1920 m. Bus išduota kny v 

gutės, kurios buvo likę pas 
Finansų raštininką. Nepriklau
santieji da prie Lab. Sąj. att-
roriečiaį kviečiami atsilanky
ti taip-gi ir įsirašyti. 

Vaidyba. 

Tyla, 

RED. ATSAKYMAI. 

Lazdynėliui * (Clevelande. 
Ohio). Apie moksleivių vakarą 
jau tilpo žinia kito mųs ko
respondento. 

IŠ TOWN OP LAKE. 

L. Vyčių 13 kuopa rengia 
paskaitas jaunimo reikalais, 
kurias duos gerb. kun. N. Pa
kalnis, Šv. Kryžiaus parap. 
svet. kiekvieną panedėlį, ga
vėnios metu, pradedant Vasa
rio 14 d. Pradžia paskaitų 7:30 
vai. vakare. J šias paskaitas 
kviečiamas vios šios parapijos 
jaunimas. • Koresp. 

Dievo Apveizdos parapijos 
choro metinis susirinkimas į-
vyko Vasario 1 d., š. m., kurį 
vedė pirm. J. Balsjs. 

Raštininkė Albina C. Ala-
burdaitė perskaitė praeito su-
sirinkkno protokolą, kuris 
vienbalsiai liko priimtas.' Pas
kui sekė valdybos raportai. Iš 
jų pasirodė, kad praeitais me
tais vadaujant p. J. Balsiui 
choras žymiai paaugo nariais 
ir daug nuveikė. -
! Apsvarsčius bėgančius rei
kalus, rinkta šiems metams 
valdyba. Pirm. Balsis per ak
lamaciją paliktas ir šiems me
tams, rast. — Alb. C. Alabur-
daitė taip-gi per aklamaciją 
palikta, iždin.—E. Benaitė, 

Augantis Ąžuolas. 

IŠ BRIDGEPORTO. 
* 

^Vasario 2 d/ įvyko susirin
kimas Susivienijimo Lietuvių 
Namų Savininkų Bridgeporte. 
Susirinkimas įvyko Mildos 
svet. ir buvo nepaprastai 
skaitlingas. Naujų nariu, įsto
jo net 43. J . A. Ambrosius, 
advokatas namų savininkų, sa
vo kalboje aiškino apie prohi-
biciją. J i s sakė, kad pavojin
ga yra namų savininkams, -jei
gu rendauninkas gamina svai
ginančius gėrimus. Davė pa
tarimus, kaip ir kokiu būdu 

(Pabaiga ant 6 pusi.) 

, PAIEŠKOJIMAI. 
P a i e š k n u K a z i m i e r o t r P e t r o n ė l ė s 

. l ė k š t u L i e t u v o j g j ' vcmis i i j J e d ž i o t g 
sodo*, Ilakii] parapijos, Telšių pavie
to, Mažeikių apskr.čio, Kauno rėdy-
bos. Girdėjau kad pirmiau gyveno 
New Yorke. Norėčiau kad duotų žinę 
Aiuo adresu: 

Petronėlę Vaškienė, 
1742 si nu h i niou \w. Chicago, 111 

S. D. LACHAWICZ 
IilETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvėse kopigiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 
2314 W. 2Srd Placc Chicago, UI. 

Tol. Canal 2109 

f* 
ATONIC 

3 S E csji'injfcižĮĮ^ii 
Po valgiui neužmirSk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviai yra EATO-
NIO. Prašalina visos nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pas visos aptiekorina. 

r-
LIETUVIAI ! 

Kurie Norite Siųsti Pinigus 
važiuoti į Tėvynę arba atitraukti į Ameriką gimines 

kreipkitės pas mus. 
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|Te l . kanai 2222 
! Dr. E.Z. ZIPPERMAN 

LIETUVIŠKAS DENTISTAS 

•i 
i 
i 
i 

1401 So. Halsted Street 
Vai. FanedėllJ, Utarn. IrKetvergąJ 

:30 iki 8:30 vak. 
Seredoj ir Subatoj 9:30 iki 6 vak.2 

M a u trarin n v i n ^ l i a n m a d a U t i S — 
L-maiĮ 

AfflJ>ARMVIMO. 
^Parsiduoda Saldumynu (Candies) 

ir visuoku dalykų krautuvė. Lietuviu 
apgryventoj vietoj arti viešos ir baž
nytines mokyklos priežasties parda
vimo put irsto ant vietos meldžiu at
sišaukti šiuo adresu: 

•1614 So. Wood Gatvė Chicago, 
• • II J I •• — • I III — I • • • — - ™ I I I l J U * • » ! ! • • • • • I M 

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

J. MAK \REWICZ 
1757 H. 47th Street, Chciago, 111. 

Tel. Randoiph 2898 
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj 

ASSOCIATION BLDG. 
19 So. La Salle St. 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 
Panedėliais iki 8 vakare 
Nedėliomts ofisas uždarytas 

j j » » « » » » ! • • • • • • • • • • • • • • • • » » 3 | 
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gTel. Canal 267 = 

I DR. C. K. KLIAUGA 1 
LIETUVIS DENTISTAS 

S 1 8 3 1 S o . ISa l s t ed St. . Chicmso , II*.S 
Kampas 18th St. 

aValand.: 9—12 ryta, ir 2—9 vak.a 
ūiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiHiiiiiiiiiiin 

BTelefonas Boulevard 9199 , 
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European American Burean S 
FABI0NAS ir MICKIEWICZ Vedėjai I 

809 W. 35th St., (kamp. Halsted) { 
Chicago, Illinois. | 

Parupinam pasportus važiuojantiems į Lietuva ir Ru
sija. Parduodame Laivokortės iš New Yorka arba Ka
nados vienu laivų į Bremena, Hamburgą, Liepoju ir Eit- S 
kūnus. j 

Parduodame Draftus ant Lietuvos ir Vokietijos Banku • 
u i kuriuos išmoka grinus pinigus. f 

Taip-gi siunčiame pinigus į Lietuva ir,visas svieto da- ! 
lis paj^al dienos kurso ir išmoka grinais pinigais arti- I 
įmauto pašto per: 30 dienu. Kvitos su parašais priėmėju ' 
randami mušu Biure. • 5 

-^-
Valandos: Kas diena: 9 ryta iki 6;po pietų. 
Vakarais: Utarn. Ketv. irSafc. iki 9 vai. 
Nedel: 9 ryto ik 3 po pietų. s 

#. DR. C. KASPUTIS » 

i DENTISTAS 
S331 South Halsted Str. 

gValandos: 9—12 A. M. 
5 1—5: 7—8 P. M. 4 

v 

Parsiduoda gera farma Illinois valst. 
40 akrų dirbama žemė 1 % mylios 
nuo miesto ir yra puikus miSkas, 
upelis bėga pro pat kiemą, pigiai ir 
nereikia visu "cash" mokėti, kitus 
aš palauksiu ant sutartos, turi būti 
parduota šitą savaitę. 

P. Andriekus 
4017 So. Artesian A ve. Chicago, 111. 

BAKGKNAS 
Parsiduoda puikus namas medinis, 

8 kambarių 2 lotai ant kampo. 15 
gutvės ir 48 court, Cicero galima 
pirkti pigiai ir ant gerų išlygų. 

A. CHAPIfcTIS 
4812 \ \ . 1$ St. Cicero, 111. 

PAKSIDUODA drabužių krautuvė. 
Biznis išdirbtas per 9 metus geroj 
Lietuvių apgyventoj vietoj. Pardavi
mo priežastį datirsite ant vietos. Kas 
norite atsišaukite greitai nes svetim
taučiui nenorėčiau parduoti. Adresas: 

Draugas Publistting Co. 
2334 South Oaklcy Ave. 

(J. K.) 

ANT PARDAVIMO 
Geras lotas 6913 So. Tallman Ave. 

šitas lotas bus parduotas už tiek kiek 
mokėta. Atsišaukite pUs savininko: 
0821 CampMI Av. Tel. Republie 2780 

Parsiduoda — pigiai namas arba 
mainysiu ant automobilaus, loto ar
ba kokio kito biznio. Atsišaukite. 

ADAM 
3114 So. Halsted Street 

GERA PROGA. 
Pasinaudokite. 

Parsiduosiu savo visą, bianj, 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 i Lietu-
vavų, užimti ūkę. Kas nori, turėti ge
rą biznį ir dar prie to išmokinsiu 
drukoriško darbo, kolial išvažiuosiu. 

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

Telefonas Armitage 9770 
MARYAN S. R0ZYCKI 

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Piano, Teorijos Ir 

Kompozicijos 
2021 N. Western Ave. 

Chicago, 111. 

H 
Lietuvių Pinigų kainos kį-
la; siųsk pinigus tuojaus 
per šią didžiausią ir seniau
sią valstijinę banką šioje 
apylinkėje: : 

Tel. Yards 8666 Drover 8148 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgai Ir 

8203 S. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—3 ir 
6—8 vakare Ned. 16—18 II ryto. 

r 
Dr. C. Z. Vezelis 

Tel. D r o v « 7042 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Seredomis nuo 4 lig 9 vakar* 
4712 SO. ASHLAND AYEVTJS 

arti 47-tos Gatvės L 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Mirhigan Ąye., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4, po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare 
Residencija: 10338 Pcrry Ave. 

Tel. Pullman 342 
— — K *«2 • » • * • • m m i 

• 

• 

Pinigai siunčiami į Lietuvą 
ir visas dalis pasaulio. 

Laivakortės ant 
visų linijų. 

Central. 
anufactur ing 
District Bank 

1112 West 35-th Street 
Turtas Virš $6,000,000.00 

A STATE BANK 
Atdaru Panėdcliais, Scrcdos ir Suimto* vakarais 

COMPANYPJ 
Iš New Yorko be jokių mainymu tiesiai J 

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

Š. S. ANTIGONE Kovo 12 ir Balandžio 36 
Atsišaukit pas H. Clausscnius & Co. General. Pasažieriniai Agentai 

100 N. La Salle St., Chicago, I1L Tel. Franklin 4130 
Arba kreipkitės prie mųs lokalio agento.' 

- _ . - . » i 

M m m m fc— •» i •.; 

J. P. WAITCHEES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Ave.' 

Tel. Yards 1053 
IMen. Koom 518—1541 N. Calrk St. 

Tel. Randoiph 3507 

• 

B DR. S. BIEŽIS 
UETUVIS GYDYTOJAS 

* IK CHIRl RGAS 
'̂ 801 West 22ttd Street 
Canal 6222 ' 
8114 W. 4Jlnd Street 

Tel. McKinJey 4 

• 
1 i 
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STPAKHf 
IO 

w 
MELBA STRAIOHT 

Th e C up 

12 
OTrieB^ 
SIZES 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krautuvninko—Bet Jelga 
krautuvninkas neturi—rašyk mums. 

I.LEWISCIGARMFC.CO.N«wiKjtJ.j 
Largest Independent Gfįor Facfory inthe WorlcL 

mmmm 

Carter's Little Liver Pilis 
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Pigulka 
Mažas Donas 

Maža Kaina 

Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems 
Tikras tori pasirašymą* 

Kr*ojM 
yra prieiastUni 
veidą. 

mmmm 

neturintis Gelettai 
iibhikusių C ARTER'S IRON PILLS 

drums pagelbės, pamėginkite Cm 

• 
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Pirmadienis, Vasaris 14, 1921 
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8 s North Side Turner Hali 
820-828 No. Clark Street 

*> 

Dviakte Operettė 
* — 

Muzyka W. Blys-Herbert, Sulietuvino P. Bukšnaitis 

Stato Scenoje 

Nedėlioję, Vasario-Febr. 27,1921,8:00 vai. vak. 
tjiiiiffifiifiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiitrifsiififiiiiiiiififi iiiiiiiiiMniiiiiiiifiitiiniiiiiiifiiifiiiiififiiiiifiiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iif""1" 

' -

Chicagos Liet. Vyčiu Apskričio Choras s 
2 

5 A. S. POCIUS, Vedėjas 

" • H H l l I l I l l I l I l I l I l I I l I l ė l l l l l l 

Bertramas Lacey, Jonas Ramanauskas 
Kunigaikštis Toblytum, . : , . . . Justinas Balsis 
Vincas Anicetas Šlapelis 
Sylve . Ona Pocius 
CiIZc . . . . . . . . i /.0131J u Žukauskaitė 
Arabele Zopija Mastauskaitė 

Aramlnta Elena Jovaišaite 
Jole Stefanija Lauraitis 
Mole Viktorija Volteraitė, 
Dole Juozapina Rimkaitė 
Rauks Nikodemas Kūlis 

j Resižorius Justinas Balsis. 

- - - * 
. a a • • ir T -• — - - - — . . - - — • • • • • • » ^ ? ^ 

CHICAGOJE. 
• • 

IŠ CHICAGOS LIETUVIĮĮ I 
•ir*--

LINCOLNO DIENA. 

Vasario V2 d. išpuola l.in-
polno diena. Tai naeijonalė 
Snv. Valstijose švento. Šito 
Kovo 12 d. sueina 11- metu, 
kaip Abraham Lincoln yra gi
męs. 

Lincoln buvo šios šalies pre
zidentas. J is pagarsėjo tuo, 
kad paliuosavo iš vergijos vi
sus juodus žmones. Ta vergi
ja daugiausia buvo palaiko
ma pietinėse valstijose. Del to 
tos valstijos pasikėsino atsimes 
t: nuo šiauriniu valstijų. Paki-

i . . . . * 

/lo civilis karas. Pietines vals
tijos pralaimėjo savo žygius. 
Laimėjo Lincolnas ir jo i:lė 
jos. 

Del to Lincolno vardas šiai)-
die su pagarbą šioj šaly mi
nimas, jo pelenai gerbiami. 

NUGALABINTAS ŽMOGŽU-
DIS. 

Vasario 11 Chicagos kalėji
me nugalabintas žmogžudis 
Kdvvard Brislane, kurs buvo 
teismo pasmerktas miriop už-
mižudvimi Crawford teatro 
inanadžerio Mills Kovo 11 d., 
1920 m. Jis Mills nužudė ]>lė-
šimo tikslais. 

IŠNAUJO ATIDAROMA PO 
LICIJOS NUOVADA. 

PERKASE ATRASTA MO 
TERŠKĖS LAVONAS. 

Policijos viršininkas Fitz-
morris paskelbė, kad YVood-
lawn policijos nuovada, E. (>4 
gat. ir Harper ave., kuri pirm 
lieju metu buvo uždaryta, iš-
naujo atidaroma. 

NAUJAS GUDŲ LAIKRAŠ 
TIS VILNIUJE. 

(Pradžia ant 5 pusi.) 

turi apsisaugoti, kad nebūtų 
valdžios nubausti. Visais rei
kalais ragino narius kreipties 
prie jo, kuris atliks dykai. -

Trumpai kalbėjo ir Walter 
Norkus, kuris eina j Aldermo-
nus 4-joi wardoj, prašydamas 
Lietuvių remti jį savo balsais 
balsavimo dienoje, kaipo Lie
tuvi. Šita organizacija nors 
dar jauna, bet veikli. Todėl, 
kad butų Lietuvių tarpe susi
pratimas, reikia kiekvienam 
Lietuviui naimį savininkui prie 
Jos priklausyti. Toks susivie
nijimas kokius nebąt skundus 
paduoda per advokatę, kuris 
žino visas teisės, Jabai greitai 
miesto valdžios būva ištirti ir 
visi negerumai formališ-
kai apžiūrėti ir pataisyti. 

A. Booben 

PUIKUS KONCERTAS 
Paminėjimui Lietuvos Nepriklausomybes 3 Metų Sukaktuvių 

rengia MILDOS TEATRAS 
PANEDELYJ, VASARIO 14-tą 1921, 7-tą vai. vakare 

Surengimų/ Programo rūpinas p. Pranas A. Jakutis. 

s 

s 

« = 

-

i. 

f 

PROGRAMA IŠPILDYS: — P-Jė Felieta Nausėdaitė (10 m e t u ) , 
Klasiški ftokiaf; 

i 

i sugalvojo 
n. 

BRIGHTON PARKO VIL
NIEČIAMS. 

TEISĖJAS NUBARA BAN-
KOS DIREKTORIUS. 

Teisėjas Landis Vasario 11 
d. nagrinėjo byla 19 metų vai
kino Francis Care y. 
, Praeita- rudenį tas vaikinas 
dirbo bankoje National City 
mieste Ottawa, 111. J is buvo 
*'* teller ' iu ' ' . Mėgino pavogti 
$96.000. Bet tik pavargo ir 
pagaliau pats pasidavė polici
jai. Banką atgavo visus pini
gus. 

Teisėjas paklausė vaikino, 
kodėl jis taip darės. Tasai 

ą 

prisipažino ir atvirai pasakė, 
kad blogai buvo apmokamas. 

Tad po to teisėjas kreipėsi 
į bankos prezidentą, kiek tas 
vaikinas kasdien priimdavo 
bankon pinigų ir kiek jam bu
vo mokama algos. 

Prezidentas atsakė, ka<\ vai
kinas kasdien priimdavęs nuo 
25,000 Ugi 35,000 dol. ir jam 
per mėnesį buvo mokama $9(1 

To buvo gana teisėjui. Nu
barė jis bankos valdybą uiž pi
gų apmokėjimą tokio svar-
• i u • • i ™ i . . 1 P A R S I D U O D A 
baus darbininko. Pasakė ,us n a u j a s m u r i n l s n a m a s p o 5 i r 6 r u i . 
pagalvosiąs apie vaikino nu- |n u i s ' sraž»°j Lietuvių apgyventoj 

, . " T « . - . . « į vietoj, nepertoli nuo gatvekarių iš 
baudiiuą. Ir laikinai Carey.visų 
palidosavo be jokios parankos, 
Kuomet tasai pasižadėjo bile 
kada šaukiamas ateiti teis
man. 

Vilniuje pradėjo eiti naujas 
(Judų laikraštis "Naša Dum-
ka,' remias Lietuvius. 

Ties Blue Island apsausini- y i s o s { . m t ( > s i 5 s k v n w T / e n 

mo perkase atrasta nežinomos j ̂  i m s k e l h r bovkota Finki-
moteriškės lavonas. « a l v a i 1 I l a m s - Vilniaus "seimą,» 
kuone visai nukirsta, kojos L m . ; s u i r a ] v o j n Var&ivos r>o-
stipriai surištos, lavonas pli-L. 
kas, tik su vienais čeverykai-. 

Neatrasta jokių identifika
vimo ženklų. 

FMue Islando grobininkas 
'vrueger tvirtina, jog lavonas 
vandeny išbuvęs du ar tris 
mėnesius. Vilniečiai Lietuviai, ginki

mės!!! 
Sausio 16 d. Chicagos Len

kai, pasivadinę Vilniaus ir a-
pielinkių Lietuviais, susiėję iš
reiškė pagarbą Lenkų avahtu-
ristui Zeligowskui ir išreiškė 
norą būti po Lenkais. Skau 
džiai jie mus įžeidė! Jie pa
reiškė pasauliui, kad mes, Lie
tuviai, norime būti po Len
kais, kad jų ponija, misdama 
mūsų prakaitu, vėl sugrąžintų 
baudžiavą, pradėtų mus plakti 
kančiais. kaip plakė mųs tė
vus. Vilniečiai, krūvon! Nu
traukime Poznanės ir Galicijos 
Lenkams kaukes ir parodyki
me pasauliui plikus melagius. 

Rytoj, tuojau po pamaldų, 
Nekalto Prasidėjimo Šv. P. M. 
parapijos svetainėn šaukiamas 
Brighton Parko Vilniečių Lie
tuvių susirinkimas. Suseikime 
ir atsiveskime savo draugus! 
Padarysime pienus^ kaip turi
me ginties prieš Lenkus, kurie 
mūsų vardu pasauliui meluoja! 

Vilniečiai Lietuviai, ginki
mės! , -

Ig. Sakalauskas. 

PRANEŠIMAI. 
IŠ NORTH SIDES 

* 
Šiuomi pranešam L. D. Sįį. 20 

kp. nariams, kad mėnesinis su
sirinkimas bus Vasario 13 d., 
šv. Mykolo pa ra p. svetainėje, 
tuojau po pamaldų. Visi na
riai kviečiami atsilankvti. Ku-
rie pasilikę su mokesčiais, pra
šomi užsimokėti. Užsimokėję 
nariai gaus ^metinį L. D. S. 
! alendorių, kuris yra labai 
naudingas. Geistina butų, kad 
kiekvienas narys atsivestų ir 
po naują narį. ( 

Valdyba. 

^ * - * » » » » » » » » ^ — » - » — — — ~ — » - » - » - » »— 
: 

Pastaba: —*- Mildos Teatro Bendrovė savo met in iame sus ir inkime 
paaukavo Teatrą tai dienai ddvanai. Visas pelnalT e i s L ie tuvos Gyni-

SOLISTKS: — l'-lė \ orkaitė; P-nio* Janušauskienė ir Brueienė; , m o Reikalams. Visi artistai dalyvaujantiej i programe p a a u k a v o savo 
D I E T A S : -— P- lės (Ina Rudauskai tė ir Salome Staniuliutė; j iegas tam prakilniam tikslui. Chteągos Lietuvių V i s u o m e n ė Pr iva lo 
VYRAI SOFISTAI: — P-nas Pranas A. Jakutis ir P - n a s - X (Vau- paremti š i t* koncertą savo ats l lankimu ir tuomi prisidėti prie pa va

ja Žvaigždė): ' dav imo Vilniaus iš Lenkų. 
S V M P H O N Y ORCHESTROS iiiu/ikaittai po vadovystė p-no Petro Teatras bus Atdaras nuo 6:30 vai. vakaro. Koncer tas pras idės 7 

Sarpalfc* puoš programa. Dalyvaus ir "BIIU TKS CHORAS". Ant v a l # v a k a r c . Jžanga t i k t a i s eentn ant Balkono ir 75 centa i apač ioj . 
Koneert inos grajis p-nas Juozas Barauskas, profesi joną lis artistas. 

Sol is tams a k o m p a n u o s : — P- lės He lena Tutl iute ir Rronisia N a u - GAUSINGAI ATSILANKYTI TAN K O N C E R T A N KVIEČIA VISUS 
sėdaitė; ir p-nal Vincas Sarpalius ir Antanas 01sZewskls. Į LIETUVIUS .MILDOS TEATRO B E N D R O V E S VALDYBA. 
B I S TAI D I D Ž I A I S I S IR PU1RIAU9IS KONCERTAS KOKIO D A R P . S. PASITIKIMA ATSILANKIMO I R DR. AliftEIKIS T A N K O N -

N E G I R D E J O M E ! \ CERTAN. SU P R A K A L B A . 

•5 
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LIETUVOS VYČIŲ CHICA
GOS APSKRIČIO ATLETŲ 

DOMEI. 

ftiuomi kviečiu visus Lietu
vos Vyčių Cb. Apsk. Atletus į 
specijalį susirinkimą^ kuris į-
vyks^ubatoj , Vasario 12, 1921, 
Aušros Vartų parapijos svet., 
2323 W. 23rd Place, 3 vai po 
pietų. 

Turėsime pasitarti apie a. a. 
St. Kairio, mūsų pirmininko, 
laidotuves. 

Todėl, gerbiamieji, atsi-
lankykim šjn susirinkiman, pa-
svai-stysim,^ kaip paskutinį kar 
tą, galėsime jam patarnauti. 

Pranas J. Paliulis. 
— 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

pusių, arti Kedzie Ave.. Vist 
ąžuolo triming~ai maudynės, e lektra Į de l š i ų m e t ų . 
ir kitos vigados. Parduosiu labai pi
giai už pinigus, arba gal sutiksime 
ir išsimainyti ant ūkės arba kito ma
žesnio namuko. Atsišaukite vakarais 
po 5, nes aš dienomis dirbu arba 
Nedėliomis, an't 2 lubų, arba adresuo
kite: 

J O S E P GAUDĄ, 
4545 So. Talnian Ave. 

V 

» WEST SIDES. 
i z 

Šv. Klazimiero Akad. Rėmėjų 
10-tas skyrius turės susirinkimą 13 
Vasario, pirmą valandą, Aušros 
Vartų parapijos svetainėj. 

Malonėsit visos narės atsilanky
ti šitan prįešmetiriin susirinkiman, 
nes bus svarstoma svarbus reika
lai. Bus renkama nauja valdyba 

f 

Meldžiu nepamiršti, kad už ši
tuos metus* n*i viena dar nėra 
užsimokėjus. Tai sykiu prašau at
sinešti ir mokestis. 

r. B. 

* ' 

/ 

•.•• 

DIDELES RISTYNES " 
NEDŽLI0J VASARIO (FEB.) 13 D., 1921 M. 

Nek. Pras. Šv. Mar. Par. Svet. 4 4 ir Fairfield Ave. 
Pradžia 7 vai. vakare Įžanga 50c. ir augsčiau. 

Risis Juozapas Bancevičius. Kazimieras Kazakauskas, Benis 
Stepans}vi, Oharley Curley, Dom. Dudinskis, Peter Žilinskis 
Otto Pi*opotnik ir George Briss. 

Šios imtynės bus labai svarbios, nes Lietuviai imsis Lenkais 
todėl kiekvienam reikėtų atsilankyti ir pamatyti. 

Kviečia visus 

r 
RENGEJIAr. 

t 
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Phoite Boi| l \ai'd 491 

i Ashland Jewelry Music Store f 
įpecijales Columbia E 2 Grafanola 

su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 | 
Grafonola su 12 rekordų $5G.50. 
Casb ar ant išmokesčio. Naujausi lietu-

STANISLOVAS C. KAIRES 
Mirė Vasario 10 d., 1921 suvažinėtas automobiliaus. Velionis 

gimė Gegužio 8, 1901, paėjo iš Kauno Redybos Panevėžio Ap 
skr. Raguvos Parap. Amerike išgyveno 9 metus. Paliko dide
liame nuliūdime tėvus, sesutė 7 metų ir broliuką 5 metų. 

Visi giminės, draugai ir pažįstami yra širdingai kviečiami 
aplankyti ir paskutinį syki pamatyti šio jauno vaikino lavoną 
kuris randasi pas tėvus 2243 West 23rd Place. 

Laidotuvės bus panedėli Vasario 14, 1921 iš Aušros Vartų 
bažnyčios į švento Kazimiero kapinės. Ištark nors Amžina 
Atilsi! x 

Furopean American fįureau 
Fabionąs ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petrat is ir 8. L. lTaUionas 

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt. 

NOTARIJUŠAS * 
R c a l Estate , Paskolos , Insul inai 

Įt tt. • 
800 W. 35lh St,. K a m p. Halstcd St. 

Tel.: Boulevard 011 
Vai.: 9 iki 6 kasdieną 

Vak.: Utar. Ket. ir# Sub. iki 9 vak. 
Ned. : iki 3 po pietų. 

Dr. 0. VAITUSH, O. D.\ 
LlKTl'VIS AKIV 8rBCIAI.ISTA8 

Palengvins visu aklu 
tempimą, kas yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votuna^.. skAudančiUB 

ir užsidegusius karščiu akiu kc^fvoa akrą 
katerakto, nemiegio; netikras akia indedam. 
Daroma eg-.uminas lektra parodantis ma-
iiausiaM kiaidaa Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti mutanttams pagelbsta. 8er-
Kėkite savo regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 1S Iki S vakaro. 
Nfad<'-iiomiw nuo 10 Ikt 1 • vai. po piety. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
TrtefoniM Drerer U6M. » -. 

TĖMYKITE 

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

IO. TYSKEVIČIĄ 
314 E. , Kensington Ave. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angli&*oa tar HttnvtMcoi 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės , «te-
nografijos, typewriting, pirklybo* tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, ' g-eograf ijos, poli t ikinės ekono
mijos, pilietystės. dailiarašystes. 
• Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 

4 valandos po pietų; vakarais nuo f 
Iki l t vai. 
3106 So. Halsted St., Ohicago. 

vižki rekordai. 
Didel iame pasirinkime auksi

niai laikrodžiai, deimontai , iic-
Į • dai ir kiti auksinai dalykai. 

| 4537 So. Ashland Avenue 
Chicago, Iii. 

Tl|||||| | | | | | | | | |llllHI!IIIIIIIIItlIllieillllllllllllllIIIIIISI!lll!llll!IIIIIIIIIIIIIi!fIIIItII1II||||||T 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGį" • 

EXTRA! Palikta musq sankrovoj. EXTRA! 
fital kur stebėt ina p r o ^ i nusipirkti a n g i t o s rų-

§ies GVARANTUOTA V1CTROLĄ vertės iki $250.00 
tik už $35.00, priedų veltui 12 rekordų, 300 adatų ir 
DEIMANTO JADATA. Šios NAUJOS P U I K I O S 
VICTROLOS 'palikta mūsų S A N K R O V O J E didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MASINA turi DEŠIMTS M E T U D I R B T U V Ė S 
GVARANCUOS. K a m tai pirkti iš antrų rankų 
mašina, kuomet grali pirkti PUIKIĄ, N A U J A GVA
RANTUOTA VICTROLA vertės iki $250.00, t ik u i 
$35.00 'eii rekordais ir adatoms VELTUI iŠ m ū s ų 
SANKROVOS, 

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

Mes žinome, kad aps imokės tamistai a tvaž iuo
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi m e s tur ime ke le 
tą augstos rūšies TIKROS ODOS IR V E L O U R O 
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos. 

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

Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo ro r y t o iki i p. p. 

NATIONAL STORAGE C0. 
Viršiausia sankrova ir pardavimo karabaris 

2028 So. Ashland Ave., K a m p a s 21-os Gatvės . 

Sankrovos 
Kftina tik 
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