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Paryžiuje Susirinko Tautų. 
SąjungosTaryba

Bu Aptariamu ir Vilhiaus Plebiscito 
Klausimas

NENORIMA VIEŠAI SKEL 
BTI NUTARIMŲ.

Šveicarija nepatenkinusi T. 
Sąjungos.

Paryžius, Vas. 22. — Petit 
Luzentburg minuose vakar še
ši jon susirinku Tautų Sąjun
gos taryba. Pirmininkauja pa
tsai tarybos pirmininkas, Bra
ziluos ambasadorius Prancūzi
jai Dr. Gąstoa da Cunba.

Taryboj išnaujo paskirti ke
turi nariai iš Sarre klonio val
domosios komisijos, kuriems 
laikas taryboje buvo nesibai
gęs. Tie nariai yra: M- Ranlt, 
komisijos pirmininkas, Pran^ 
cuzijos; majoras Lambert, 
Belgijos; grafas de MoĮtke 
Hvidtfeldt, Danijos; R. D. 
Waugli, Kanados.
Viešojo skelbimo klausimas—

Nutarta pakviesti Tautų Są
jungos tarybon TRstovus Vo
kietijos, Ųngarijos ir Ekvado- 
rio. Nes Tautų Sąjungos" su
važiavimas Genevoje buvo nu- 
sprepdęs, kad taiyboje daly
vautų atstovai visų interesuo
tų valstybių.

Popietiniame tarybos susi
rinkime pakelta klausimas a- 
pie viešąjį skelbimą tarybos 
nusprendimų. Pilnai išvystyta 
opozicija už skelbimą visko, 
kaip buvo reikalaujama rezo
liucijose, paduotose (JenevoS 
suvažiavime.

• Visa eilė klausimų.

’z Šitoje tarybos sesijoje bu* 
aptariama visa eilė klausimų,

Talkininkų Konferencija 
Londone

GRAIKAI NETEKS DALIES
TRAKUOS

^1 • ____
Turkams bus duota balso.I
Londonas, Vas. 22. — Čia 

prprfideda talkininkų1 premje
rų konferencija artimųjų Ry
tų klausi mez Paskelbta, kad 
pirm konferencijos premjeras 
Lloyd George sutikęs su prem
jero Briand noru — dalį Tra
kijos atimti nuo Graikų ir su
grąžinti atgal Turkijai.

Šitas sutarimas tečiau nega
li turėti reikšmė* taip ilgai, 
kbl nesutiks visa eilė kitų kon
ferencijos atstovų.

Jei sutarimas bus įvykintas, 
Graikija nęteks vienos ketvir
tosios dalies Trakijos,,

Turką# turės balso.

Lygiai proponuojuma įsilei
sti ir Turkų atstovus interna- 
cijonaJėn konferencjjon, kont- 
roliuojančion Konatahtinopolį.

Ir šitame klausime sutarę — čia gyvento-
abudu premjeru. Jiedu nuomo-Į juose pakyla nepasitenkini-", 
niauja, kad tukino sprendimu' inai turint pašonėje kilis *a- 
busią patenkinti kaip Graikai, lą, iš kurios plusta visokių li-

. taip Turkai. t ,gų.

5

kaip tai Danzigo, Armėnijos 
ir plebiscito Vilniaus srity. 
Podraug bus aptariamas bjau
rimas gelbėti Armėniją.

Taryba apsvarstys tris svar- 
bepniuomns- Tautų Sąjungos 
konstitucijai paduotus'priedus 
(amendmenfUs). Tie priedai 
buvo paduoti Genevos suvožia 

- vinie. Jie yra:
1. Iš Tautų Sąjungos Kons- 

tueijos visai prašalinti 10 skir
snių. '

2. Priimti Sąjnngon visas 
tautas ir šalis, kalios tik pa
geidauja prigulėti.

3. Tarybon nariai turi būt 
renkami abelnąjame Tautų 
Sąjungos suvažiavime.

Manoma baigti Kovo 3 d.
V x

y Kalbama, kad tarybos sesi
ja čia pasibaigs Kovo 3 d. Nes 
ligi tos dienos bus suspėta ap
tarti visus svarbesniuosius rei
kalus.

Rasi, šiandie ar rytoj tary
ba aptars Šveicarijos pasiel
gimą. Ta šalis neštu i ko per 
savo teritoriją praleisti Tautų 
Sąjungos siunčiamos karuome- 
nės plebiscitan Vilniaus sri
ty, I^etuvoje.*

Nors toksai Šveicarijos pa
sielgimas, pareiškiama prane
šime, nepadaręs intakos j per
kėlimą tarybos sesijos iš Gene
vos Paryžiun, visgi viena na
rys, išreiškęs nenorą keliauti 
Genevonf

! šitoje sesijoje bu~ aptaria
mas tad klausimus apie nukė
limą Tautų Sąjungos tarybos 
sėdybos iš Genevos kitur.

Be to, jiedu mano, kad pirm 
nbelndsios konferencijos Tur
kai sn Graikais pasitarsią ir 
susitaikinsią Trakijos ir Smir
nos klausime.
f

Graikai laikosi sutarties.

Visi tie premjerų sprertdi- 
niai reiškia, kad’ Turkijos tai
kos sutartyje bus padalytos 
atmainos, nors pirirtiau aiškiai 
buvo skelbiama, jog Anglija 
esanti prešipga atmainoms.

Graikijos atstovai savo ke
liu intįkina talkininkus, kad 
Graikija nusprendusi laikytics 
taikos sutarties ir dnrbuotįes, 
kad jos sąlygos butų pilnai 
pildomo*.

Prancūzijos premjeras Im* kit
ko tvirtina, kad Prancūzija 
prižiūrėsianti, idant—sutartis 
su Vokietija butų pildoma., ir 
kad Vokietija duotų pilną at
lyginimą. »

New York.

ŽMONOS TURI KLAUSYTI 
SĄVO VYRŲ.

Už tai stovi Prancūzijos se- 
/ natas.

Paryžius, Vas. 22. — Užva
kar Prancūzų senatas atmetė 
senątoriaus Martin paduotą 
rezoliuciją, kad iš PrancuZi- cijalio 
jos bnusminių Įstatymų,paša
linti lą 213 Na|«)leono laikais 
padėtą posmą:

‘‘Vyras turi globoti savo 
žmoną, t^i žmona turi klausy
ti savo vyro.”

Senatorius Martin savo pa
duotoji* rezoliucijoje argumen
tavo, kad šiandie motervs tu
ri lygins tėme* su vyrais po,.. po smarkaus apsišaudymo-tijos atstovų: nncijonalistai
litikoje, tad ir moterystės ry
šiuose turi būt lygios teisės.

Kai-kurie senatoriai jo tą 
rezoliuciją pavadino bolševi
kine, priešinga įstatymams, 
tvarkai ir net pačiai prigim
čiai. Po trumpų diskusijų at
mesta rezoliucija.

Pagal Prancūzijos įstaty
mų, moteriškė neturi teisės 
apsivesti be tėvų arba globė
jų leidimo. Taippat negali par 
duoti personalės nuosavybės. 
Vyras turi teisę kolektuoti 
savo žmonos uždarbį. Be vyro 
sutikinu) žmona negali gauti 
pasporto.

_____________
Į 6 MENESIUS GYVENIMAS 

BUSIĄS PIGESNIS.

Bet negali būt kalbos apie 
prieškarinį pigumą.

Philadelphia, Pa.. Vas. 21.— 
Nacijonalė Industrijinė tary
ba čia turėjo konferenciją. 
Konferencijos metu buvo a iš 
kinama, kad už keleto* niet 
gyvenimas Suv,'Valstijose at
pigsiąs ligi 40 nuoš. daugiau
to, kaip' yra buvę pirm karo 
1914 metais.

Gyveninio brangumas augš- 
čiausią laipsnį buvo pasiekęs 
Liepos mėn., 1920 nl. Buvo 
106 nuoš. nugščiau už 1914 me 
tus. Z

Šiandie stovi 78 nuoš. nug
ščiau. Gi už kokių šešių mė
nesių tas nuošimti*' nudribs 
ligi 65 ar 60.

Taigi, prieškarinių kairių ir 
prieškarinio pigaus gyvenimo 
vargiai kuomet nors bus su
laukta.

VAGILIAMS TEKĘS MILI 
JONAS GROBIO.

Toledo, O., Vas. 22. — Pra
eitą savaitę čia keletas plėši
kų pagrobė paštus automobi
lių, prikrautą maišaus su siun
tiniais. Pakilęs pundas, kad 
plėšikams tekęs milijtfhn dolie- 
rių grėbis.

KARO PADĖTIS UNGARI- 
JOJE,

Viennar Va*. 2. — Dek grū
mojimo generalįo darbininkų 
streiko visoj Ungarijoj paskel
bta karo pailėtis.

Ungarijoje įstatymais už
draustu darbininkams strei
kuoti. Svarbesnėse vietone su
traukta karnomenė.

įvesta aštri cenzūra -špan- 
dai.

PLATINKITE “DRAUGĄ ”

13 AIRIŲ ŽUVO KOVOJE. NAUJAUSIOS ŽINIOS. KAS DEDAS LENKUOSE.
Anglai atrado paslėptos amu- 

. nicijos.

, Cork, Airija, Vas. y22; — 13 
Airių nukauta ir S suimta į- 
vykusianie susirėmime su An
alais šitoj apskrity, anot ofi- 

Anglų pranešimo. Iš
paimtų trys sužeisti.

Spėjama, kad tai busiantis 
pirmasis toks skaudus Ai
riams pralaimėjima 
su Anglais.

Be to, šitoj pačioj apskrity
šalimais Middlvton būrys An- * .glų buvo - užpultas civilių 
vienų namų.

is

civiliai pagalinu buvo išhlaš 
kyti.1 pažeistas vienas Anglų 
kareivis.

Namuose atlikta krata. At
rasta paslėptos amunicijos' ir 
ginklų.

GAL S. V. ĮSIGYS VAKARI 
. NES INDIJAS.

Washington, Vas. 22. — Šią 
savaitę senate bus svarstomo, 
ar kartais -nuo Anglijos neįsi- 
gyti Vakarų Bfdijų. Gal bus 
■paduotas Anglijai pasiųlvmns. 
Jei ‘Anglija sutiktų parduoti, 
tad atsiskaitytų skolas, kurių 
ji kalta Su.v. Valstijoms' dau
giau 4 milijardų dol. Tai bu
tų geriausia priemonė atgau
ti skolas. ■<.

BAISI VĖTRA RYTINĖSE 
VALSTIJOSE.

New York, Vas. 22. — To
mis dienomis čionai ir, kitose iluvlIlunrs. ouv. ,mss| 

tu1 valstijose siautė smarki vėtra, ^hoję neturi atstovo, 
su sniegii. Labai daug prisni
go. Čia dėl daugybės sniego 
ir vėtros žuvo 7 žmonės.

Philadelpliijoj ir kituose 
miestuose dėl vėtros ir sniego 
susisiekimas kokiam laikui 
buvo pertrauktas.

ORAS. — šiandie nepasto 
vus oras; pavakarėj ir rytoj 
laukiamas lietus ar sniegas; 
lytoj šalčiau.

DAUG DARBUOJASI V0 įjinę 
KIETUOS MONARGHISTAI

Taippat priet socijalistus vei
kia ir komunistai.

Berlynas, Vas. 22. —• šian
die Vokietijoje yra kur-kns 
dnugfau tikinčių j monarchi
ją ir palankių sostui, negu 
pirm poros metų, kuomet bu
vo panaikintas kaizerio vieš
patavimas.

Svarbiausioji šito apsireiš
kimo priežastis, tai didis ne 
^msitenkini'inas dabartine so- 
cijalistų valdžia. Šita valdžia 
nepatenkinti ne tik monnr- 
cbistai, bet ir kairieji soei- 
jalistni arba radikalai.

Bet priešingųjų monarebi- 
jui žmonių yra kuokas dau
giau Vokiečiuose. Tik 
vargas "tame, kad jie suirę,! 
neturi 'reikiamos vienybės. 
Tuo tarpu monarelustai yra 
stipriai susiorganizavę. Jų 
tnrpan incina daugiausia mi- 
lifnriniai žmonės. J(į propa
ganda stipri.

Tiesiog , pasakius, šiandie 
Vokietijos gyventojai pnsidn-

Washington. — BusiTnąjam 
valstybėsxsekretoriui Hughes 
asistentu paskirtas Henry P. 
Flątelier, kituoinet buvęs am- 
I >asa<lori ils Meksi k oje.

Paryžius. — Prancūzų užrn- 
bežinių reikalų ofisas oficia
liai paskeltu*, kad lurtsevikai 
, mėmė * Ti l’l i są, 11 r i izi jos sost ų 

mnSųje. n(, M|esfft gatvėse, sakoma, 
buvęs baisus kraujo pralieji
mas.

Berlynas. — Prūsijos sei 
man per linkimus laimėjo pur

3f; liaudies partija 34; cent
ras 24;'demokratai -14; soci
jalistai didžiupiiečiai 59; iie- 
prigulmingieji socijalistai 15; 
komunistai 15.

Londonas. — Talkininkų kon
ferencijoje Graikijos delegatai 
pranešė, kady Graikai patys 
vieni galį Apsidirbti su Tur
kais nacijonalistais.. Tad jiems 
talkininkų pagelba esanti ne
reikalinga.

Washington. — Japonija, 
sakoma, atsiprašiusi Suv. Val
stijų Rel nušovimo amerikoniš
ku leitenanto Langdon Vladi
vostoke. Be to, 22 Jdponų bri
gados vadas gen. Vislu Ųara 
suspenduotas.

Paryžius. — Tautų Sąjun
gos taryba posėdžiauja. Turi 
kelis amendmentus. Nežino 

“kas veikti be 'Suv. Valstijų 
nuomonės. Suv. Valstijos ta-

PRIEŠ I&BĖGANT GROBIA 
LIETUVOS TURTĄ.

Gautomis žiniomis, Lenkai 
jau išardė visus siauruosius 
geležinkelius jų okupuotame 
Lietuvos plote, išveždami me
džiagą į Lenkiją, dabay pra
dėjo ardyti ir vežti platųjį ge
ležinkelį, nuimdami bėgius Jg- 
nalinio stoties ruožte."

j dvi partiji: monarebis- 
tinę ir priešmonarchistinę. 
Pietinė Vokietija, išėmus ke
lis industrijinius.eentcus* yra 
monarohištino. Vidurinė Vo
kietija priešmonarchistinė. 
šiaurinė Vokietija, išėmus 
Berlyną, Hanoverį, Hambur
gą, Bremeną ir kftą vieną ar 
du miestu, stovi* už inonarcbi- 
ją. Tuo tarpu ’ Mecklenburg. 
Poiųerania ir vakarinė ir ry
tinė Prūsija skaitosi tiesiog 
reakcijinėmis. tarytum, Berly
ne vis dar butų tas pat kai
zeris VVi'lbelmas Antrasis. 
Vokietijos inonareliistai dar

buojasi neatlnidžiai ir jie turi 
vilties sngrąžinti šaliai >nonar- 
cbijų. Kartą jiems nepavyko 
sugriauti dabartinės vąblžios. 
Sakosi. niMaivę kaip reikiant 
prisirengę Ret antruoju kar-

v’MMjtu, šoko, jjui busią kitaip.
Monarcbistų partijos vy

riausiais vadais skaitosi Hin- 
denburg, Lndondtfrftf,’ Maeke- 
nsen ir Hoffman.

Šiandieninė Vokiečių 1 val
džia labai nestipri. Ir todėl 
nestebėtina bus, jei "trumpoj 
ateityj ji buš pakeista kita. 
Kod»4 ne, jei žmonė^ to nori.

“ Rzeczpospolita” Nr. 2 de 
da Lenkų ekonominio gyveni
mo 1920 m. apžvalgą.

“Visi tikėjome, kad turėda-. 
mi tiek išlaidu ir visose sri
tyse įžymių žmonių, atgavę 
nepriklausomybę, iškart įei- 
siin į Europos tautų šeimyną, 
kaipo galinga susitvarkiusi ir 
mokairti vest ūkį, tauta.

Tečiau tikrenybė žiauriai 
sugriovė musų viltį. Būdami 
nelaisvėj, teikdami musų kan
kintojams puikių ministeriją 
visokios rųšies ūkių vedėjų, 
geležinkelių viršininkų, fabri* 
kų direktorių, valdininkų irtt. 
tečiau kai mes įgijome lais
vės, visa tai išnyko — ar iš
glebo, ar tapo atstumtu kaž
kokiais nesugebiančiąiš asme- 
nunis^ kurie, išlindo į dieriBs 
šviesą iš tamsių skylių, ir (la
bai- mnsų ūkis turi labai lių- 
dną vaizdą. Ketvirta dalis lau
kų dirvonuoja, pūsė fabrikų 
Atovr,' miestai skęsta tamsu
moj, o gyventojai alkani ir ne
turi nieko, prie ko pripratęs 
kultūringas žmogus, šąla visur 
— kaip puikiuose minuose 
taip vargingose pirkiose, ir vi 
sur vienodai ankšta ir tvanku, 
nes žmonių turinčių savo ži
bioj visą kambarį, vis mažiau 
randasi musų tarpe./''

Pustuštės krautuvės ir san
deliai, nes nėr kuo prekiaut, 
musų markė turi vertės tik 
aukso fenigo' neturime kre- 
difo ir‘ nieko kito mums ne
lieka^ kaip ramintis, kad 25 
mėnesiai nepriklausomo gvvė- 
nimo', tai. pertrųmpas laibas 
sutvarkyti valstvl>ę, nes Tan
kai pergyvena valstybės k ud i - 
kybės dienas, kuris turės juk, 
pagaliau, parbaigti.

Pirmoji pereitų metų pifsė 
duodavo kuogeriausios vil
ties. Derlius atrodė busiąs 
puikus, pramonėj pasijuto šie 
kimus didelis akcines bendro
ves organizuoti, daryt naujus 
ir gaivinti senus kapitalus/ 
Bolševikų įsiveržimas sunai
kino visą tą dygstantį gyve
nimą, sunaikino didelę krašto 
dnlį, sugriovė pranionę. Klai
dinga ekonominė ir .mokesnių 
politika galutinai sužudė at- 
gįutymo dvasią ir mes įėjome 
į visotino nusivylimo dvasios 
sukempėjimo ir privatinės įn- 
cijatvvos puolimo gadynę.

Valstvbinimas laimėjo visoj 
linijoj. Nepaisant vidaus po
litikos keitimo pažadų, ke
liama vis naujų monopoliza- 
cijų slimanymų. Valstybė ne
nori ii savo rankų išleist net 
VihiLs ir jos įplaukų laivinin
kystės. nors aiškini pasirodė, 
kad ji nesilgeba to uždavinį* 
pati atlikti. Susisiekimo padė
tį “(Rzeczposp”, šitafj) vaik- 
duojn: “normaliniai geležin
kelio linija 19 kil.‘ privalo tu
rėti 3 — 4 garvežius, mes tu
rime tik 1—2”. Prieš bolševi
kams įsiveržiant Lenkų vals
tybė turėjo 3000 garvežių, ku
rių formaliniai “ligonių“ bu
vo 40rė, tečiau bolševikam* 
ftėjus, ligonių garvežių skai
čius pakilo ligi 70%. Vagonų 
turima tik pusė to, kiek nor- 
nialinilTi butų reikalinga.

REIKALINGAS VISŲ LIE-
TUVIU DARBAS. < :

______ / Z - ' \-
(Lietuvos Informacijos Biurą 

. Pranešimas).
Del Lietuvos nepriklauso

mybės šventė* Lietuvos Atsto
vybė Amerikoje Vasario 16, 
dieną yra pasiuntusi Lietuva* 
Valdžiai Užsi<*nio Reikalų Mid 
nisterio, J. Purickio vardu to-1 
kią kablegramą:

“Visose Lietuvių koloni
joje apvaikščiojama nepri
klausomybės šventė. Ameri
kos Lietuviai duosniAi am j 

kauja Lietuvos Gynimo Ko
mitetui, kad atvadavus soa- 

/ tinę Vilnių Lietuvos Rytus 
iš Lenku okupacijos. Inta- 
kingas Amerikos veikėjas* 
advokatas McAdoo iš prie-- 
žasties musų nepriklausomy-^ 
bėsį yra iuteikęs platų me
morialų State departamen- ‘ 
tui ir nuo savęs indėjęs lai* 
kraičiuose atsišaukimą rei- 

l kalaudams, kad neatidėlio
jant butų Lietuva pripažin
ta, nes tik tuo keliu Lietu
vių tauta gali būt apsaugo-; 
ta nuo Rusų Lenkų invasi-^ 
jos. Prašoma suteikti nuo: 
Lietuvos Misijos ir Atstovy-1
bės narių pasveikinimą Vai- ' 
stybės Prezidentui Stulgins
kiai, Seimo nariams. Kabi
netui. Karuomenei.
Vasario 19 dieną valdžif 

vardu nuo J. Purickio yra’ 
gautas t Aks atsakymas: j

* 'Ji
“Ačių Misijai ir Atstovy

bei už pasveikinimus. Pas- 
veikinimus Prezidentui, Sei
mui ir Karuomenei. Praneš-* 
kit Amerikos Lietuviams, 1 
kad valdžia nei kiek neabe
joja, kad Lietuvos Rytai su 
Vilniumi bus atgauti, kad 
tai greičiau įvyktų reikalin
gas patvarus ir suvienytas 
visų Lietuvių darbas, Val
džiai vadovaujant. Ameri
kos Lietuviai, kurie daugiau 
šia padėjo Lietuvos valsty
bę sukurti, tuopat uolumu 
padės jai stiprėti.

Purickis.*

S. V. NETURI GLOBOJE 
KERENSKY'O VALDŽIOS 

PINIGŲ.

Washington, VHs. 22. — Pi- 
nigvno sekretorių* fTouston 
paskelbė, kad šalies vyriausy
bė neturinti savo globoje jo
kio buvusios Kerelisky’o val
džios fondo.

PRANCŪZAI NEPATEN
KINTI VYRIAUSYBĖS 

PASUKSIMU.
Paryžius, Vas. 22. — Trys | 

daugiau Prancūzų generolai 
paaugštinti maršalais. Prancū
zai nepatenkinti, kad aplenk
tas žymus gen. Castelnau. • )

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $2^,000 Vnwirio 2t 
buvo tokia pajini Merchanta Lo- 
an and Truat Co.:

Auglijoa sterlingi] svarui $3.87
Praneuzijoa šimtui franku 7.29
Italijos Šimtui lirų 3.
Vokietijos šuniui markių 1.H4
Lietuvos šimtui auksinų I.G4
Lenkijos šimtui markių .13



0RKĮJGKS intradienis, Vasaris 2?, 102T

UDBTUVIŲ KATALIKŲ DIENRAITIS

“DRAUGAS”
PRENUMERATOS KAIMAI

CHICAGOJ IR UŽSIENYJE! 
RftOtABMI ••••••*> • ••••*'
PUOCŠ Mctg - »«r. . .i-.mr,. i

BUV. V AUSY.
M.00
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Jurgis Washing- 
tonas.

Beveik kas metai Vasario pa
baigoje mus mintys grįžta porų 
šimtų metų atgal į senovę, mi 
nedarnas Jurgio Washingtono 
užgimimų Bridges Creek’e, 
Westmoreland’o apskritije Vir 
ginijos Valstijoje 22 Vasario 

.1732 m. Kų tik praleidę Lie
tuvos neprigulmybės sukaktu
ves ypatingai rimtai turime 
pažiūrėti į tų, kuris Suvieny 
toms Valstijoms išlaikė nepri- 
gulmybę, t. y. į Jurgį Wasli- 
ingtonų. Sulyginę jo laikus su 
mus laikais, jo gimtinę žęmę 
su mus gimtine šalim randa
me daug kuomi pasimokinti.

Wasbingtonui teko dirbti du 
dideliu darbu, kurių dviejų jin 
buvo nesi mokinęs. Neperėjęs 
karo mokslų jis tapo vyriau
siu Amerikos kaj-vedžiu 16 Bir 
želio 1775 m. Neperėjęs politi
kų ir teisinių mokslų jis tapo 
naujos viešpatijos prezidentu 
jos politikos vedėju 30 Balau 
džio 1789 m. Taip pat ir Lie 
tuva šiandien ųeturi jos nau 
jai respublikai reikalingu as 
menų perėjusių gerus priren 
giamuosius mokslus ir įpratu 
šių valstybės darbų dirbti ilga 
prityrimu.

Nors Washingtonas mažai 
teišmanė karo vedimo gudry 
l>ę, bet Amerikos kongresas 
dar mažiau už Wasbingtoiif 
turėjo nuovokos, tėčiam- liepė 
jam apginti New Yorkų nuo 
Anglų. VVashingtonas nuošir 
džiai pildė įsakymų, išduotų 
puikesnių už save, bet ta pa
klusnybė nepalengvino užduo
ties nei nesumažino Anglijos 
jiegų. Už kongreso klai 'n tu
rėjo atsakytiWashingtonas Jis 
ty’ėjo ir nesiteisino. Žemo bu
do žmonės dėjo pastanga^, kad 
jį atstačius nuo karuomenė.- 
vadovavimo. Bet nieko geres
nio už jį nebuvo. Jis nusiteisi
no, kentėjo, bet nednrė pagie
žos. Jis tarnavo savo gimtine' 
žemei, o ne jos politikams, ma 
žai turintiems išmanymo, daug 
blogumo.

Jo karuomenė buvo a'kuita, 
apiplyšusi be gerų ginklų, be 
ūpo. Kurtais didelėmis kuopo
mis pereidavo pas priešus. 
Točiuitft jis sunkioj/* valandoje 
nerpluukė ,ier Dclauuiiį prasi 
: lamdydamas ledus, kuinus 
priešų, išvarė jį iš savo žeinė> 
ir Amerikos laisvė tapo n.alie
jui! nu. Po to jis grįžo į savo 
namus ir norėjo puaihėti, pu 
likdamas kitiems iškovoto* litis- 
vės tvarkymų.

Bet jo tautiečiai buvo maži. 
Jie ginčijosi ir pykosi kaip šu- 
nes su kūtėmis. Kongresus ne
turėjo pagarbos savo t-alije net

svetur. Kad jįp neiširtų reikėjo 
atvykti ir Washingtouui. Bur
gis tupo jo pirmininku. Kons
titucijai susidarius, jis tapo 
pirmuoju prezidentu.

Amerika tada turėjo žmonių 
mažiau negu dabar Lietuva: 
tik tris milijonus su viršum.
' 3et ji turėjo vienų žmogų Jur
gį Washingtonų. Bepreziden- 
taujant kilo priešų, kurie jį va
dino ir Neronu ir vagim. Jis 
nežiūrėjo ir savo darbų dirbo, 
ne sau ant garbės, o savo žemei 
ant naudos.

Kiti buvo ip mokintesni, ir 
sumaningesni, ir . smarkesni 
už Washįngtonų, bet jis buvo 
augštesnis už visus tuomi, kad 
centėdamas neteisybes nepasi
davė kerštui ir nemetė tiįešojo 
darbo, kad -nekuomet/neieško
jo savo naudos, o tik vienai 
visuomenei tarnavo. įPrie to jis 
turėjo ir trečių ypatybę: nebi
jojo, kad kas jį nustelbtų. Pri
pažindamas savo trukumus, mo 
kėjo matyti kitų gabumus li

tuos kvietėsi, kad jam padėtų 
dirbti. Tokiu budu jis išvedė 
Amerikų į Laisvę.

Šiandien Lietuva turi tų vi
sa, kų turėjo Amerika tarp 
1775 ir 1799 metų. Ar turi Lie
tuva jai reikalingų Jurgį, tai 
klausimas! Tų klausimų norė
tume įbrukti mus "politiškų 
partijų vadams, mus minis
trams ir mus Steigiamojo Sei
mo vadams.

Kad Gabrys nepaneš į Wa- 
slūngtonų, tai aišku. Kad Sme
tona užsigavo prityręs nema
lonumų, tai liūdna. O mes taip 
tikėjomės juomi!

Iš kur tie Blogumai.

LIETUVOS MISIJOS PRANEŠIMAI.
Dalei Paskolos Stočių atsto

vų suvažiavimo.

Vasario 23 dienų buvo šau
kiamas visų Lietuvos Pasko
los stočių atstovų suvažiavi
mas, kaip tat buvo patarta 
tam tikro paskolos stočių 
darbuotojų susiHnkimp. 'Pe
čiaus šis suvažiavimas prisei- 
na atidėti tolesniam laikui. 
Ikišiol iš Lietuvos nėra žinių, 
ar St. Seimas yra jau svarstęs 
ir aptaręs antrosios Lietuvos 
Valstybės Gynimo paskolos 
dėsnius ir lygiai nėra žinių, 
ar bus prisiųsti' kokie Lietu
vos valdžios įgaliotiniai šiai 
antrai paskolai vykinti.

Kad davus ganėtinai laiko 
oj-’e šios antrosios paskolos 
prisiruošti ir kad iki paties 
suvažiavimo susilaukus ir 
S'tigiamojo Seimo nutarimo ir

1 atvykimo valdžios įgalioti
nių tai paskolai vykinti, jeigu 
tokie butų pasiųsti, minėtasis 
visų ^Lietuvos Paskolos stočių, 
suvažiavimas a tuk-lamas yra 
po Velykų, ir yru šaukiamas 
Nevv Yorke K -vo 30 dienų.

Apie vietų paties susivažia
vimo ir jo dienotvarkę bus pas
kelbta paskirus. Lygiu budu 
atidedamas yra tolyinesniam 
laikui ir Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus darbuotojų pasitari
mas, kursai buvo projektuoja
mas drauge su minėtu suva
žiavimu padaryti Vasario 22 
dienų.

(pasirašo) J. Vileišis. 
Liet. Atstovas Amerikoje

15,-11,-1921.

Visoje Europoje ir kitose 
žemės dalysb šiandie siaučia 
tik vieni blogumai., Žmonės vi 
sur paliesti visokių nelaimių 
ir negirdėto skurdo. Smaugia 
juos bailus ir ligos. Spaudžiu 
juos piktų gaivalų pageltoji 
tiranija. Neteisybės nei kokios 
perkūnijos trankos visose ša
lyse, tautose, pačiose valdžio
se. Jos įsisunkė į galvos sma- 
genis visų ten, kuriems turėtų 
rūpėti tik teisybė.
' Už visus tuos blogumus mes 
kaltiname buvusį didžiulį ka
rų. Tiesa, jis pakilo iš perdi- 
delio pasiputimo, iš pamiršimo 
Dievo Įsakymų. /

Karas savyje baisus. Prari
jo jis dešimtis milijonų žmo
nių gyvybių. Nuklojo jis žiau
rių kovų plotus karžygių ka
pais.

Karas pakėlė skurdų. Iš ši
to pietomis išsirito bolševi- 
kizniės. Pastarasis sumynė 
žmonių tvarkos įstatymus ir 
išskleidė raudonųjų tiranijos 
vėliavų.

Bet tas pat karas iš griuvė
sių ir pelenų pakėlė visų eilę 
pavergtų ir pamirštų tautų. 
Tos tautos ilgus amžius buvo? 
spaudžiamos. Norėta jas visai 
pragaišinti.

'I’ai-gi, karas, nors jis savy
je baisus, bet davė ir gražių 
pasekmių. iM iii jonus žmonių jis 
paliuosavo iš vergijos. Milijo
nai milijonams iškovojo lais
vę.

Pasibaigus didžiuliam ku
tui, butų buvę gulimu punui- 
kinti pakilusius blogumus. Kas 
galėjo tai padaryti, to nepa
darė. Už tai įeikia kaltinti 
keršto ir neteisybės pagautus 
didžiulių viešpatijų vadus.

Taikos konferencija Pury- 
žiuje galėjo Europą jaikelti iš 
griuvėsių. .Ji galėjo kiekvienai 
tautui užtikrinti laisvę ir ne 
prikluusoiuybę. Ligšiol Euro 
pa butų buvus jau utnau,įėju
si. Nebūtų buvę visų tų šian
dieninių blogumų.

Bet konferenciją to nedarė.

BEIEŠKANT NAUJŲJŲ 
TAKŲ.

Kaip matyti iš paskutinių 
-dviejų jau paskelbtų ir šian
dien skelbiamo iš Kauno kable- 
gramo, Lietuvos užsienio poli 
tikoj yra įvykusios šiokios-to- 
kios atmainos jr„ tarsi, galima 
spėti, jog yra ieškoma naujų
jų imisų politikos takų. Musų 
valdžia yra sutikusi ant ple
biscito, reikalaudama, kad bu
tų pirmiausiai pripažinta Lie
tuva de jure, kaipo teisėta ne 
priklausoma Europos valsty
bė, kad šio plebiscito praveili
ūtui butų suteiktos lygios tei 
sės agitacijai ir kad ten, kur 
bus daromas plebiscitas, ne 
Imtų svetimos karuomenės.

Kadangi mums svarbiausiai 
rupi, kad Zeligowskio karuo- 
menė butų prašalinta, tai su 
tinkant ant plebiscito mes 
kaip ir sutinkame, kad tasai 
plebiscitas butų ir Vilniuje da 
romas. Kaipo šio sutikimo pa 
sėkmė — tai yra griežtas Tuu 
tų Sąjungos komisijos iš Lcn 
kų pareikalavimas, idant jie į 
sakytų Želigovskiui iš Vii 
niaus išsikraustyti, l^enkų vai 
džia yra atsisakiusi iš 
pildyti tokį reikalu
vinių, pasiteisindama. jog j 
tegalinti'tik prašyti Zeligosvs 
kio, o jeigu jis neklauso, tui

Ji vadavosi ne teisybe, bet ne 
teisybėmis. Kai-kuriose šalysi 
ji atgaivino sugriautų auto 
k/atizmų, pridengdama denio 
kratijos skraiste. Užsiuud 
mažesnes tautas didesniomi 
tautomis. Nugalėtam ir pnr 
blokštam priešininkui nėra su 
siiuylėjimo.

Taikos konferencijų su dum 
blais sumaišė karo metu skelb 
lūs visoms tautoms gražino 
sius obuolius.

Ve kodėl šiandie siaučia blo 
gumai. Tai visa pnkilo iš tos 
konferencijos, kurioje uetei 
sy-bė apkarūnuota, dora supu 
vintą,*AugHČiaasiojo ir artym 
meilė puniekiųta. # /

rods telieka tik vienas išva 
das, jog patiems lietuviams 
prisieina Zeligowskį iš Vil
niaus iškraustyti. Ir tokiam 
Lietuvių darbui pati kontrolės 
komisija turėtų jau dabar pa
dėti, o ne tų darbų stabdyti 
kaip yra dariusi iš pradžios.
Tai viena gera pusė.

Antra gera pasekmė yra ta
me, jog atsisakydami nuo Ze- 
igowskio iškraustymo iš teri- mės.’ 
orijos, ant kurios Lenkai tur 
pretensijų, jie privalo atsisa
kyti ir nuo tolymesnių ant 
Vilniaus pretensijų, jeigu jis 
lutų musų karuomenės užim 
as.

Be to sutikdama ant plebis 
eito ir reikalaudama, kad Ze 

gowskio karuomenė butų 
irašalinta, Lietuvos valdžia 
dar tuomi nėra prisipažinusi,
; og ji tinkanti ant, plebiscito 
•ačiam Vilniuje.. Lietuvos val

džia nesykį yra skelbusi, jog 
utinkant su visuomenės nusi

statymu ji niekados nesutiks 
ant plebiscito Vilniuje, kaipo 
savo sostinėj. Reikia spėti, jog 
tokios nuomonėj tebesilaiko ir 
Steigiamojo Seimo nariai, ku
rie jog pirmame savo posėdyje 
yra patvirtinę Lietuvos nepri
klausomybės pareiškimo for 
mulų, o ten jog skelbiama Lie 
uvos nepriklausomybė su sos 

tinę Vilniumi. Kaip praneša
ma, Vakario 4 dienų buvo svar
stomas užrubežio politikos nu
sistatymas ir jis buvo užgirius 
užsitikėjimo balsavimu. Jeigu

ietuvos valdžia butų tos nuo
monės, kati reikia sutikti ant 
plebiscito Vilniuje, tai tokio 
užgyrimo nuo Steigiamojo 
Seimo nebūtų susilaukusi, o 

>e to ir patsai ministerių ka
linėtas, sykį pareiškęs, jog 
jis nekuomet netiksiąs ant ple
biscito Vilniuje, negalėtų to 
iau pasilikti prie valstybės 

vairo ir varyti politikų, prieš 
kurių jis, yra išsitaręs.

Delei visų šių priežasčių rei 
kia spėti, jog Lietuvos valdžių 
ir dabar nėra dar sutikusi ant 
plebiscito Vilniuje, o tik an 
plebiscito, kurio pamatai buvo 
ir pirmiaus pareikšti.

Duodama savo sutikimu 
bendroj formoj ant plebiscito 
Lietuvos valdžia išnaujo pas 
latė ir patį Zeligowskio būvi 
mų Vilniuje, kaipo į maištinir. 
ko ar vilko buvimų. Atsisakiu 
fx*nkaiiis jį iškraustyti, pri 
iteina T. Sųj. tarybai vėl svars 
tyti tasai klausimas, o patsai 
Zeligow*kis jau nerimųstauja 
stiprinus, nujausdamas, ka« 
jum ateina galas. Tat patvir 
tina gautoji kablcgruma iš 
Kauno, kuri buvo pasiųsta 
Vasario 12 dienų.

“Lietuvių lx*nkų klausimas 
bus svarstomus Genevos kori 
ferencijoj Vasario 21 dienų 
Lietuvos reikalus atstovaus 
Galvunuuskis, padedant M 
lūšiui ir Klimui^Plebiseito nu 
statymai komisija, kuri yri 
dabar Varšuvoje, keliaus Iv 
gili bildu ten. Be to Balutis 
Žemaitis ir Jonynus Vasario 
13 dienų iškeliauja Varšuvon 
kad pasitarus su ta komisija 
prieš jos iškeliavimų (Gene 
von).

“Lenkų karuomenės koneen 
tracijn musų visame fronte, 
ypiningai apie Maišogulų 
Turmonlų aiškiai yrn pat 
uiyta. Lenkai mobilizuoja jau 
tiimų nuo 19 iki 39 metų Oj 
soj, Braslave, Vidžiuose, Diik 
štuose, Baginiuo-e ir V aisčiu 
nuošė. Lenkai pardavinėja

gimusi Lietuvos valdžia yra 
iškėlusi griežtų protestų.

“Lietuvos Saldžia yra su
teikusi augščiausį padėkos 
aipsnį Amerikos Raudonoje 
kryžiaus darbuotojams: Ame
rikos Raud. Kryžiaus atstovui 
I altijos valstybėms pulkinIn
tui Ryan yra įteiktas “Vyties 
tryžius pirmojo laipsnio. Be 
o esamiems nuo Sausio mėli. 
<aune oficieriams leiteu. Tiri- 
dges ir d-imi de Samoskoy pa
skirtį tokios pat rųšies atžy-

li«jtncijos žemę lų gyventųjų 
kurių vaikai yra atsisukę sfo 
tį į Lenkų kariiomenę suli^ 
įsakymo, ’l’aip daroma ftvėnti

Lietuvos Inf. Biuras.
11. 1921.

ftV. TĖVAS IR LIETUVA.

Pradžioje šių metų Kaune 
>uvo Katalikų Veikimo Centro 
suvažiavimas. Jis per Lietuvos 
atstovų prie Apaštalų Sosto 
i? Sausio pasiuntė Šv. Tėvui
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“DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti iios '

MALDAKNYGĖS
Ramybė Jums (brangios odos paauks.) ........... 33.50
Ramybė Jums (Kilio apdarj J........  ............. 2.50

£ Ramybė Jums (audeklo apd.) ......................... 2.00
S Stos maldaknygė* forniataa yru 614x1*4. Vualuptų turi »atk bet ne

■tora, nes apauadtiųu ant plonov popieroa. Joje yru J vairių Įvairiau
sių maldų.

• • • • f
Aniolas Sargas — juodas apd......................... .  31-25

Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd................  1.75
Aniolas Sargas — juodais apd............................ 1.50
Dangaus žvaigždutė — juod. nnnkš. apd.......... 1.75
Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su

paveikslėliu ant apd...................................... . 1.75
Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd............  1.50
Dangaus žvaigždutė — juodo audek. apd............  1.00
Dang&us žvaigždutė — juodais apd. su uždegimu 1.50

! Aniolėlis — juodais apdarais .......................... 1:50
; Aniolėlis — juodais apdarais ............................... 0.75

Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi bevelk po 300 puslapių.
! Spauda alftkl.

s Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00
telegrama. Šv. Tėvas paliepė s Pulkim ant kelių.......................................................... 2.50

= Pulkim ant kelių ................ .....•............................. 2.00
B Pulkim ant kelių .................................. >................. 1.85
| Pulkim ant kelių .......... ........................................ . 1.50

ši maldaknygė yra. šiek tiek didesnė už pirmesnes. Joa kalnų 
Įvairumas priguli nuo apdarų.
Maldų Knygelė ................».................... ................ 75c.

B Maldų Knygelė ................................ .......................... 50c.
B Užsisakydami adresuokite:

į x , “DRAUGO” KNYGYNAS
| 2334 So. Oakley Avė. Chicago, HL į
RiiimNuiiummiiNiiiinMmiiiniiiiiiiHiiiNiiiiHtiHiiiiiHiNiiiiNiiiiiiiiiimiiiiiiiNii

tardinolui Gaspari-i tuojau 
atsakyti. Mes neturime Lietu
vių telegramos teksto. Kardi
nolo telegrama vyskupui Ka
revičiui buvo šitokia: “Šven
tas Tėvas labai priėmė pa
garbos, atsidavimo ir paklau- 
nybės jausmus, kuriuos Jūsų 
Ekscelencija ir Katalikų Vei
simo Centro organizuoto su
važiavimo nariai reiškė. .To 
Šventenybė visa savo tėviška 
širdimi siunčia Apaštališkų 
lalaimininių linkėdamas gau
sių Dievo malonų.” Tos savo 
elegramos kopijų kardinolas 
įaskui oficijaliai pranešė Lie- 
;uyos atstovui.

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI,

Meldžiu atsakyti į sekančius 
klausinius “Drauge”.

Ona.
Kl.: Kodėl kunigus laike Šv. 

mišių laužo Šv. Ostijų į tris 
dalis?

Ats.' faip yra Bažnyčios įsa
kyta šv. Trejybei ant garbės.

Kl. Gavau girdėti, kad Gre- 
kų kunigas laike pakiįėjimo 
atsisuka į žmones su Švenč. 
Ar tai tiesu?

Ats. Tiesa.
Kl. Kodėl kunigai sekma

dienyje neima dėl mišių. Sako, 
kad nevalia?

Ats. Dėlto, kad laiko Mišias 
už parapijų, bet ta priedermė 
yra tik klebonams ir vysku
pams: ri<iti kunigai gali imti 
kaip paprasta.

Kl. Velniai esu buvę anio- 
lai, tai kaip gali aniolas Dievų 
regėdamas nusidėti. Juk Buž- 
nyčin mokina: Šventieji ir a- 
niolai negali nusidėti.

Ats. Prieš velnių nuodėmę 
angelai Dievo veido neregėjo. 
Tų malonę jie įgijo jjergalėj< 
pagundų, kurios velniai neper
gulėjo.

Kl. Kaip Žydai numiršta, 
k (ir eina jų dusios?

Ats. Sulig Dievo paskyrimo. 
Ir jos pereina })irmiausiai Die
vo teismų. Kadangi jos ne
krikštytos, tai Dii*vo veidų 
neregi.

1ŽTREMTI RUSUOS UNI- 
VERSITBTAI?

(PrlHlŲMta iš Am. Iluud. Krytim)

Belgradas, Herbija. Kimi- 
gnikšėiutė (Ilga Alexandrovna, 
M*suo mirusio caro, atlankius 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
stotį šioje vietoje, sudarė ga
lutinus nuturimus atrmliinui 
ir atidarymui pirmojo Rusi- 
jos universiteto svetimoje Su 
Ivje. Jos užmanyinas yra. kuri

■■■■■■■■■■■■■H
DR. S. BIEŽIS ■

LIETUVIS GYDYTOJAS ■
IR CHIRURGAS g

1201 Wcst 22nd Street ■
i. Canal 6222 m
m*. 8114 W. 4ind Street g

Tel. McKInley 4988>

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

10801 So. Mlchlgan Avenne 
RoMlaod. IU.

VALANDOS j 8 irto Iki •
849 Ir 9180.

Phone Clceho 5963

DR. A. P. GURSKIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4847 W. 14th Str. Cor. 4»th Avc. 
Cicero, III.

Vai. 9 išryto iki 9 vuk. Išimant 
Nedėlios ir Screda*

Telefonus Armltago 9770
MARYAN S. ROZYCK1

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas "Plano, Teorijos Ir

Kompozicijos 
3021 N. Westcm Avė.

Chicago, III.

STel. Canal 6223

J

■ Dr. M. T. STRIKOL’IS !
I Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas b 
I Pcoples Teatro Name ,
|l«l« W. 47th SU. Tel. Boul. lOOj

Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 10 
iki 12 ryte.

Kcs. 2914 w. 43rd Street ■

■
I

Nuo ryto Iki piet.
■Tel. McKInley 288 t

niun, kurie randasi ištremti 
svetimose šalyse iš priežasties 
Rusijos revoliucijinio padėji
mo, ir kaip galint jiems suteik
ti mokslo, idant su jų pagel- 
ba Serbijoje rastųsi mokyklos 
ant tokių put principų, kaip ir 
kad Rusijoj būdavo.

Kursai bus nuo pradinės 
mokyklos iki universiteto lai
psnio.

L
PASAULIO MOKINIAMS 

SUSINĖSIMO BUDAS.
(PrislųHta iš Am. Kami. Kryžimta)

Washingtonas. Jaunasis A- 
inerikos Raudonasis Kryžių.' 
yra išradėju mokinių tarptau
tinio susinešimo budo, tai yrn 
stengiamasi įvairių tautų ir 
įvairiose valstijose mokiniams 
sudaryti šutantis, idant jie su
sirašinėtų su Amerikos moki
niais. Via jau vykinama ir 
jau nuo kurio tai laiko Ameri
kos mokiniai rašosi su moki
niais 'Prancūzijos ir Italijos. 
Labai žingeidus ir pagirtinas 
dalykas, nes tokiu budu mo
kiniui susirašant ne tik pamy
lės ir žingeiitausis svetimų ša
lių gyventojais, bt*t daug pri
sidės prie paskatinimo Ameri 
konų mokinties Metinių kalbų. 
Mokiniai dalinasi paveikslė
liais, atvirutėnnų ir aprašinėįi-

uų apskrito je. Prieš loki ei- furiokufc \i«Us Rusijos moki- m«i- savosios šalie.-.

TeL Drovar 7849

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki • vak. 
Seredomia nuo 4 Ils * vakar* 
4719 80. ASHLAND AVENUE 

arti 47-toe Gatvės
=;=■ = = = :ąffs»asaa

DR- C. K. CHERRYS I
LIETUVIS DENTISTAS 3

$2201 West 22-nd A So. Leavitt St.' 
čv Chicago #
^Valandos: 9:30 A? AL to 12 N.2

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

DR. A. L YUŠKA
1900 S. Habted Str.

Tel. Canal 2118
Valandos: JO ryto Iki 8 vakar* 
Gyvenimas:

2811 W. 83rd Str.
Tel. Prospect 8406.

3 V. W. RUTKAUSKAS
■ ADVOKATAS5 Ofisas DldmlestyJ:
| 28 South La Šalie 8treot
| Kambaris 894
~ Telefonas: Central

Vakarais, 812 W. 33rd 8t
Telefonas: Yarda 4MI

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 99 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan M.
81-ro 8L, Chicago, HL 

8PECIJALI8TAJ3 - 
Motadlkų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 18 ryta 
iki S po platų, auo • Iki 8 valaa* 
4< vakare.
Nadėlioml* nuo 9 liti 9 po pint.

Telefoną* Yar&i 887 ,

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIflIlININHflTn
Res. 1189 Indepcmlcnce rilvd. 

Tclcfottas Von Bureo 9g4

DR. A. A. ROTH,
Kumm Gydytoja* rl Chirurgas
Hpc<-IJaIUUn Moteriškų, Vyriškų 

Valkų ir vh»ų chroniškų ligų
VALANDOS: 10---H ryto 9—-g po 

pietų, 7—A vak. Nedėliomls 10—19 d. t 
Ofisas 3854 So. HaUted St., Chicago

Telefonas Drovcr 9493
jiiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiumiiH
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Xnlradfenis, Vasaris 22, l§2t

LIETUVIAI AMERIKOJE
MELROSZ P ARK, ILL.

Šios kolonijos Lietuviui, 
nors nedideliame skaitliuje, 
bet daug gero nuveikė Tėvy
nės naudai. Jeigu visos koloni
jos sulig Lietuvių skaitliams 
butų taip veikusios ir auko
jusios, tai inusų tėvynėn do- 
lieriai butų plaukę ir plauktų 
ne šimtais, bet tūkstančiais. 
Tada galas butų parėjęs ir 
Zeligowskiui ir kitiems Var
šuvos .ponams, kurie užsimanė 
Lietuvę praryti.
Šelpimui Lietuvos čia yra įsi

kūrę Tautos Fondo, L. R. K. 
Rėmėjų Dr-jos skyriai. Apart 
tų, nesenai puslaisvamanėliai 
sudarė liberališkų Piliečių 
Sujungę, kuri mažai dar pasi
žymėjo.

Nesenai vietos Lietuviai bu
vo sušaukę susirinkimų, ku
riame nutarta suruošti dideles 
prakalbas kaipo paminėjimų 
trijų metų sukaktuvių nuo pa
skelbimo Lietuvos laisvės. T;s 
prakalbos ruošiamos sekmadie
ny, Vasario 27 d., Igno Vai
čiulio svetainėje, prie 23 ir 
Lake gatvių. Prakalbos prasi
dės trečių valandų po pietų. 
Kalbėtojai bus Dr. Biežis ir 
Dr. Cberry, abu iš Chieagos. 
Be to bus pamarginimų, k. a. 
dainų, deklemacijų.

Tai-gi, kurie jaučiatės Lie
tuviais ir prijaučiate tėvynei, 
kuri tris metus būdama lais
va ir nepriklausoma pajiegė 
nugalėti du priešu, o šiandie 
kovoja su trečiu, ir tai žiau
riausiu; kurie norite, kad mu
sų tėvynė nepatektų vergu- 
vėn; kurie ankščiau ar vėliau 
žadat grįžti gimtinėn ir gerė- 
ties pilna laisvę — kviečiami 
tų sekmadienį sueiti krūvon, 
išreikšti šuniškus tėvynei jau
smus, atiduoti pagarbų musų 
valdžiai ir sušelpti brolius, e- 
sančius kare su imperijalistais 
Lenkais. Tų sekmadienį tegu 
nei vienas Lietuvis nelieka na
mie. Kas be jokios svarbios 
priežasties liktų namie, tas 
gali Imti tėvynės priešas.

Visi tat į trijų metų sukak
tuvių vakarų! Lietuvis.

me veikiame. Nors viskas iš- 
sykio lėtai eina, bet ilgaimu 
gal pasitaisys. Kų jie mums 
per laikraščius užmėtą, viskų 
mes šaltai priėmime ir esame 
jiems dėkingi. Mes tuščiai ne- 
sigarsinųme ir nesigarsinsime.

Štai, šių metų Vasario 8 d. 
musų Jaunimo Dramos draugi
ja suruošė vakarų parapijos 
naudai. Vaidino komed. “Už
kerėtas Jackus”. Buvo keletas 
dialogų, deklemacijų ir padai
nuota keletas dainų. Programa 
užbaigta tautiniu himnu, kurį 
dainuojant buvo išskleista Lie
tuvos vėliava.

Be klaidų ir-gi neapsieita. 
Užtat norime publikos atsi
prašyti, nes musų draugija pir
mų sykį statė scenoje veikalų. 
Mes nesididžiuojadie kaip mu
sų kaimynai, bet duodame ži
noti, kad ir mes gyvuojame, 
nors kiti mums to pavydi. 

Dramietis, “Draugo” sk.

benų, po Markevičiaus vado
vyste, kurs Šv. Petro parapi
jai daug putarnuuja.

Gyvenę ir dirbę Akroue jau 
gali sugrįžti, nes darbai po bis- 
iutį pradeda eiti. Naujiems 
važiuoti į A kronų pirm Balan
džio mėnesio nepatartina.

Akroniškis.

LAIKYK KŪDIKĮ LAUKE.

SIOUX CITY, IOWA.

KINGSTON, PA.

Prieš užgavėnes Kingstono 
Lietuviai turėjo tris vakarus: 
vieno programų Lietuvių pa 
rapijinėje salėj, tos parapijos 
naudai, išpildė šeštadienių mo
kyklų vaikai, antro — mažų 
mergaičių choras, taip-gi para 
pi jos naudai, o trečio — Va
sario 6 d. — didžiųjų choras, 
atvaidindamas veikalų Valka 
tų, .Šaulių naudai. Be to cho
ras da buvo įrengęs šokius 
Lietuvos našlaičių naudai.

Sausio 3(1 ir Vasario G Lietu
vių bažnyčioje buvo renkamos 
aukos Lietuvos našlaičiams. 
Aukos pasiųstos J. E. Žemai
čių vyskupui P. Karevičiui. 
Sjn'-ju, kad kingstoniečiai virš 

"penkiais šimtais dolierių su
šelpė Lietuvos našlaičius.

K. K.

Vasario 6 d. triūsu vietos 
varg. S. Simonaičio Šv. Kaz. 
parapijos svetainėj buvo su
ruoštas didelis koncertas pa
rapijos naudai, kurio progra
ma susidėjo iš dainų, solų, du
etų ir kvartetų. Visų dffininkų 
•ia neišvardinsiu, nes perdaug 
užimtų vietos, bet negaliu pra- 
eisti nepaminėjęs gabiausių 
solistų, k. a. p. S. Simonavi-
ius, kuris solo gražiai padai 

navo “Lietuva brangi,” ir 
Simonavičiėnė, kuri solo ža 
vėtinai išpildė “Kiir bakuži 
samanota,” A. Petronis “Jo 
jau dienų”.

Apart dainų, dar buvo ir 
niuzikališkį šmoteliai, kuriuos 
atliko S. Simonavičius su su 
vo žmona ant smuiko ir piano, 
kas publikai labai patiko. Pa- 
rapijonys labai niekingi pu. S 
Simonavičiui už surudšimę 
tokio koncerto.

Publikos buvo neperdau 
ginusia,gal,dėl tojkad pasitaik 
negražus oras: jx*r visų dienų 
snigo ir pustė. Todėl daugelis 
iš tolinus negalėjo atsilankyti 
Bet kurie buvo, liko patenkin 
ti.

Pelno liko su virš $70 dol. Po 
koncertui visi linksmus skirs 
tesi naudingai laikų praleidę 
(leistina, kad p. Simonavičiu 
ir dažniaus tokių koncertų su 
ruoštų.

Vietinis.

ęPrlsiųatu IA Am. Ruud. Kryžiaus)♦ '
Kūdikiai serganti krokliu, 

eigų kitokios pavojingesnės 
igos prie to nesiranda, dienos 
ftike kiek galint privalo būti 
aikomi lauke, o naktimis ant 
miegamųjų prieangių. Jeigu 
prieangių nėra, tai visi langai 
miegamųjam Jtambary turi Im
ti iškelti. Žinonia, kūdikis turi 
būti šiltai įrengtus, kad drebu- 
ys nekratytų, bet neperdaug 

šiltai, kad neprisieitų prakai
tuotų" ar drabužių sunkumų 
cęsti.

Kol kūdikis turi karštį arba 
nusilpnėjęs, tol turi būti lovoj 
aįkomas, nes pasikėlus gali 
engvai peršalti. Lova turi bū
ti kaip galint arčiaus prie lan
gų, bet vėjo neperpučiamo 
Loviniai drabužiai turi būti 
taip apkamšyti, kad kūdikis 
negalėtų nusispardyti.

Kroklu sergantieji kaip tik 
nušąlu, tuoj gauna uždegimų 
plaučių ar net ir gerklinių li
gų. Todėl vėsiai, ne šaltai, li
gonis turi būti laikomas.

Dulkės labai pavojingos 
krokliu sergantiems, viena, 
kad plaučiams daug kenkia, 
kita, kad verstinai verčia ligo
nį nuolatos kosėti.

Maistas ligonio taip-gi turi 
būti sargiai prižiuromas.Jis tu
ri būti lengvas, kaip tai pienas, 
kiaušiniai ir pitlevotų kvie
tinių miltų valgiai.

Budas gydymo nėra kitas, 
kaip tik gydytojo nurody
tas, nes krokliu sergančio pa
dėjimas paprastai priguli nuo 
paties ligonio..

LIETUVOS PREKYBOS 
PRAMONĖS BANKAS.

CICERO, ILL.

Sausio 29 d. J. Šakio svet. 
Lietuvos Kareivių draugija 
suruošė balių Lietuvos gynimo 
naudai.

Įplaukų buvo $240.8(1, išlai 
dų $120.80. Pelno liko $120.00. 
Pinigai pasiųsti Lietuvon pei 
Lietuvos Misijų.

Komitetas.

AKRON, OHIO.

š. m., Šv. Pet-

SHEBOYGAN, WIS

Musų padangėj Lietuviai 
judu, krutu, veikia. Vieni vei
kia gerus darbus, kfti-gi tik 
didžiuojasi ir kitus niekina 
Nieko čia nenoriu užgauti, tik 
noriu pasakyti grynų teisybę 
kad kai-kurie musų veikėjai 
didžiuojasi sugrovę draugijų 
centrų ir dar kurstymus daro 
musų d rungi joj. Bet vargu 
jiems tas pavyks. Jie mums 
kenkia, kirk žali, o nir- bli-

n n kęsas
Skyriuose paskolų išduota 

auk. 12,000,000.
Išviso auks........ 22,022,023
V. Račkausko kalba yra tai 

nu«A pat pradžios iki galo gry
nas šmeižtas visų Lietuvos ban 
kų. Bet ypač plusta jis m. Ban
kų, gal būt dėlto, kad važiuo
damas iš Amerikos Lietuvon 
jis tikėjosi t»uti m. Banko di
rektorium, kaipo kandidatas 
nuo Atstatymo B-vės, tečiau

jei adresatai negreit pinigus 
tegalėjo gauti. Del perlaidos 
No. 487, tai adres. du syk buvo 
nusiųsta pranešimas apie atė
jusius jam pinigus, bet ne mu
sų kaltė, kad jis pinigų pasi
imti neatėjo. Del perlaidos 
No.439,kuri buvo anuliuota,bet 
vėliau per apsirikimų m. Ban
ko buvo išmokėta, tegalima 
pasakyti, kad mes esame 
griešni žmonės ir kaipo tokie

neišpildžius Atstatymo B-vei negalima išvengti klaidų. O

IR

(Tųsa.)
Yra tiesa, kad Lietuvos ban

kų pelnas susideda dauginusia 
iš kursinių operacijų, teeinu 
tai ir nenuostabu, nes dabar 
viso pasaulio bankai ant va
liutos uždirbu.

J. Vileišiui, kaipo gyvenu
siam Lietuvoj ir buv. Fin. Mi- 
nisteriui negalėjo nebūt žino
ma, kad disoonto operucijų 
nebuvo galima daryti, nes Lie
tuvoje ligi paskutinio laiko ne
buvo nei notarų, nei vekse
lių prekybos apyvartoje. T’. Vi
leišis kalbėdamas apie Lietu
vos bankų veikimų, apie tai, 
matyt, buvo uftniršęs.

Kas dėl “konstruktyvių 
transakcijų ekonominėj
voj,” t. V7 finansavimų preky
bos ir pramonės, tai apie tai 
tegu kalba cifros.

Paskolų išduota

pasižadėtos sutarties su m. 
Banku, p. Račkauskui nebete
ko m. Bunko direktorium būti 
ir todėl iš apmaudos, nors vi
sa ir ne tuo adresu, jis prišne
kėjo ant m. Banko nebūtų da
lykų.
• Del, dejfozitorių: musų Ban
kas šios dienos žiniomis turi 
einamųjų sąskaitų apie 14 mili
jonų, o terinininių indėlių lai
kui nuo 1-3 metų ir daugiau 
per 2, 5 milijonų auks. Be to 
musų Banke yni įdėta ant di
delės stirnos apsaugojimui pi
nigų ir visokių brangenybių, 
iš ko matyti, kad Lietuvos kai
miečiai geriau sudeda pinigus 
į butelį ir užkasa į žemę, vie
toj nešti juos į bankų ir padė
ti ant nuošimčių yra daugiau 
niekas, kaip plika'frazė ir Lie
tuvos žmonių pažeminimas. 
Taip žmonės darė, kad apsau
gojus^ nuo ugnies pinigus tose 
vietose, kurios buvo karo vei
kimų srity, arba laike žiaurių 
okupantų. Tečiau dabar kuo
met Lietuvoje tvarkų saugo 
pačių žmonių pastatyta valdžia 
ir yra savi bankai, Lietuvos 
žmonės nebeturi pamato taip 
elgtis ir taip nedaro. "

Del p. Račkausko tvirtini
mo, kati Lietuvos bankų veiki
me nematj'.i nieko konstruk
tyvinio, atsakyta jau ankščiau.

Yra netiesa, kad m. Bankas 
neišdavęs Atstatymo B-vei a- 
pyskaitos ir kad ligi šiol yra 
m. Banke Atstatymo B-vės ne 
išmokėtų jierlaidų, o pinigai 
iš m. Banko Atst. B-vei negrą 
žinami. Faktinei dalykai stovi 
visai atlmlai, lies apyskaita 
Atst B-vei yra paduota jau se
nai, tečiau ligi šiol m. Bankas 
nesulaukė dar iš Atst. B-vės 
prigulinčios mums sumos už 
patarnavimų.

Netiesų taip pat p. Račkaus
kas kalbėjo, sakydamas, kad 
valdžia atsisakydavo tvirtinti 
naujai besitverančias bendro
ves, jei pinigai bus deponuo
jami m. flankun. Ištikrųjų yra 
bendrovių, kaip va: “Ringu- 

“ Spindulio”, “Nemu- 
‘Eglvno”, “Dubysos” il110

gai p. J. Strimaitis su Atst. 
B-vė yra šventi ir neklaidin
gi? Taip bent išrodo iš visų 
jų ilgų kalbų ir išmetinėjimų 
Lietuvos bankininkams ir ypač 
m. Bankui, kuriems jie nesi
gaili visokių gražių žodelių, 
kaip “spekuliantai”, “Rusijos 
metodų persisiurbę žmonės” 
(p. Račkauskas), “mulkiai”, 

neteisingi žmonės ’ ’ arba Lie
tuvos valdžios įstaigų ir bankų 
vadina “apsileidimu, krimina- 
lišku nekompetentiškumu ar 
tiesiog šuleryste” (F. Bago- 
čius). (Daugiau bus.)

AUKOS GYNIMO KOMITE 
TUI.

nniHMMiMmmuiiHimifiiiiiiiiiHi

ATMINKITE!
Tie kuriem reikia mokėti takaus (Tuzes) JOG MES ATLIEKAME 

YlflPILDIMUS TAKSU BEANKU ATSAKANČIAI.

Tie kurte praeltėje pildie “tjuestionairros” arba takaus gerai žino 
apie muaų naudingus patartinus.

Jauskitės paa mus draugiškai. Patarimus suteikiame dykai.

Europaan American Bureau
FABIONAS ir MICKIEWICZ, Vedėjai

(Buvę A. Pctrails ir S. 1,. Fabionaa)

809 w. 35-th Street, (K"Tnas Halsted) Chicago, IU. :
Valandas: Kasdiena nuo 9 ryto Iki 6 vai. po pietų.
Vakarais: Utar. Ketv. ir Subat. iki 9 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

ūHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

9
(Per L. Misijų)

Nuo Lapkr. 6 dienos iki Naujų 
Metų.

Ashland, Wis.......... .... $143.00
Atlttgtfurg, l’a.......... ......... 89.00
Aubum, III.............. ....... 178.50
Akron, Ohio............ .........314.35
Ansoniu, Conn. ... ___  265.00
Akron, Mich........... ......... 20.00
Burgettstown, ra. . .....J 66.00
Batavia, III............ ....... 116.50
Brooklyn, N. Y. .. ........... 3.62
Braddock, Po......... i:b,73
Bremerton, Wash. . ....... 39.00
Buffale, N. Y. ... ......... 19.00
Baltimore, Md......... ..‘.L 2.525.00
Bulpitt. III............. ....... 219.00
Bemis, Wash...........'L....... 10.00
Bairdford. Pa. ... ......... 10.00
Chicago, III........... ... 10,889.10
Cicero, III............... 1....... 138.25
Cambridge, Mass. .......... 9.00
Canada.................... ...........20.35
Carlinville, III. ... ......... 14.00
Camenton, N. Y. . ........... 20.00
Ccdar Point, III. . ........... 43.00
Cliutou, Iowa, ...., ...........39.00
Clifford, III........... ......... 17.00

(Daugiau bus)

Reikalingas tuojaus atsa-
kantis vargoninkas. Alga $75.
Atsišaukite pas

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

PaieSkitu Anastazijos Rudjinskes, ij
pirmiau gyveno Plttsburgh, Penn., da 
bar nežinau kur. Pranežkite Aiuo ad
resų : K

Elzbieta Daknfteže 
10 Portland St. I.iverpool, Engtandkt., kurios neturėjo teisės pra

dėti veikti, ligi pusė pamati
nio už akcijas kapitalo nebus 
sudėta m. Banke. Vadinasi, 
nesant Lietuvoje Valstybės- 
Banko, m. Bankus reikalui e- 
sant tartum jį pamaino ir tai 
nenuostabu, nes m. Bankas iš 
finansinio atžvilgio yra pusiau 

<l,,‘ valstybinis, nes Valstybė* turi 
pusę jo akcijų*skaičiaus, irVals 
tybė dalyvauja tu. Banko val-

HMM

Švedijos Amerik. Linija
_______________*4 Statą Str—t, Waw York City________ t
Greitas patarnavimas kellaujunlienis iš New Yorko per GoU-nburm

(Švedijoje) iki Liepoju ir ltlgu
S. S. STOCKHOLM išeina 10 d. Kovo m.

S. S. DROTTNINGHOLM išeina 24 d. Kovo m.
Trečia kliasa J LIEPOJ (' arba RYG> $145; Į REVELJ $150 ir 

$5 tak>ų. Kelionei (nut dvylika dienų. Trečios klejos pasažioriai va
žiuoja kambariuose po 2—1—0 žmonės. ,

Norint tikietun ar informacijas apie pasportus susižinokite su 
vietiniais ugentuiB.

MUZIKA
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Paic&kati savo brolių Domtninko ir 
Stepono Paliuftių paeina iŠ Kauno 
Hed. saulių Apskričio Buisogalos pa
rapijos JanuAkonlų sodžiaus apie 14 
metų, kaip apleido Lietuvą 6 metai 
atgul gyveno New Yorkc, jie patys ar 
kiti atsmaukite:

ANTANAS FALIL'SIS 
4310 S. Honore St. Cliicsgo, III.

FARMA ANT PARDAVIMO.
AS norių surasti vyrų dėl savo 25,- 

000 akrų fanuos, geras puikus juod
žemis, 14,000 dirbamos; jranklat ir 
visi reikalingi darbui daiktai randa-

BEETHOl ENO KONSEltV ATOIMJOJE piuzikos mokslo iucfAS.
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.

Mokinama Įvairių muzikos Sakų. Užsiraftyti galima bile kada.
3259 South Halsted Street Chicago, Hl.

Telefonas Boulevard #244 <

Iš Ncw Yorko be jokių mainymu tiesiai J

BREMEN ir DANZIG
S. S. ANTIGONE Kovo 12 ir Balandžio 30 

S. S. SUSQUEHANNA Išplauks Bal. 6 ir Geguž. 21
AtaiSauklt pas H. Cluusscnius & Co. General. Pusažieriniai Agentai 

400 N. La Saite St.. Chicago, III. Tel. Franklln 4130
Arba kreipkitės prie mus lokalio agento.

Jūsų Akįs
Ar Jos raudo

nos. vundenėtos 
. ar užsidegę? Ar 
kenčiate nuo vul- 
kto, užaugu, nusil 
pnintų akių vo
kų, Žvairumo, ar 
kitų kokių akies 

•ligų? Jus nega- 
I lite atidėti gydy

mų nes laikas yra brangus. Ne
toli visos akių ligos gulima iš
gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo 
ilgiau Jus atidedate prideramų 
priežiūrų, tuo liga darosi aržes
nė ir tuo labiau Jus esate pavo
jui liekant neregiu.

l

Tel. Kundolph 2S98
A. A. SLAK1S

ADVOKATAS 
Ofisas vklumicstyj

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St

Valandos: 9 ryto iki S po pia 
Panedėliais iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas

^Telefonas Boulevard 9199

I DR. G. KASPUTIS
DF.NTI8TA8 

3331 South Halsted Str.
°lValandos: 9—13 A M. 
oj 1—5; 7—8 P. M.

Vasario G d. 
ro parapijonai pobažnvtinė 
svetainėj sulošė komedijėlę 
“šalaputri.s”. Artistai: Palec
kis, Draskys, Paulanskutė ir 
Janušytė savo roles atliko ar
tistiškai. Nors iš priežasties 
bedarhės žmonių buvo nedaug, 
vienok gryno pelno fiv. Petro 
parapijai liko keliasdešimtis 
dol.

Dabar tie pūty* ir kiti pam
pi jonai bei choristai Velykų 
antroje dienoje sulos “Piršly^ 
bos”, o atvelykyje — “Klebp- 
rtas Kaltas”.

Turini* puikų lietu’iškų

1919 — 1920 m. (ligi 24 lupk.) 
Kaune.

• Paskolos užsieny mus val
džios reikalais auks. 3,(100.0(111. 

Stambiems pramoti inkam."
auks. 2.985,772.

Bendrovėm.-, auks.\2,O37,185. 
Kooperatyvams auks. 1,072,-

800.
Smulkiems pramonininkams 

auks. 539,07G.
Draugijoms auks. 213,475.
Ratidonuiu

83,000.
Fabrikoms
Sveikatos

auks. 30,000. 
Viso . ...

Kryžiui ntiks.

auks. VGO,7I5. 
Departamentui

...... 10,022,023

dviiie ir jo reikalu nriožiuroie p,rm "iokestu. »i,ooo, baiancas i, ar j., ivinuitj pi ii.AHiityt užmokėsi 14 pelno nuo Urmos. Atsl-
per Finan.«ųM-jo«atstovų, kurs ftaukite.
sprendžiamuoju balnu incinam KE,INE'rT 421 mrht National 
n i fili • , UANK BLOG.Banko v aklybon ir Tarybon ir
kurs svarbesniais klausimais 
turi net veto teisę, perduoda 
mas ginčiamųjį klausimų Fi
nansų Ministcrio galutinam 
sprcmlinmi. '

Dabar dėl Įaupibkiamų p 
Jono Strimaičio “faktų”.
Liet. Atst. B-vė, sako p. J 
Strimaitis, pasiuntusi savo 
perlaidas 1919 m. Spalių in. 1 
d. Tečiau m. Rauktis tų pirmą
jį siuntinį tegu vo 1920 m. Sau
sio mėti. pu baigoje urbti Vasa
rio mėti. prtulžiojp. Su kitais 
perlaitlų siuntiniui.* buvo ne
kieti 1 gerinu. Todėl Hupranta- 
m<». I cd ne m. Runku*, kalta*-,

ANT KANUOS.
2 kufubanai dėl ofiso labai puto- 

gus daktarui arba kokiam kitam bis- 
nluj. AtsIAauklte^

10737 H. Mit-IUgaa Avr.

ORRA PROOA, 
Pasinaudokite.

nąralduoalu aąvo viaą blgaj, krautuve 
Ir apguatuvt, talppogt atiibos daiktus. 
Oeraa bisnls, geroj vietoj, ąpgyventoj 
Lietuvių. Lepkų tr Anglų, su kuriate 
yra daromas' bianls Ir atdirbtas per 30 
metų. Priežastla msno pardavimo, pa
ti mirė Ir ai turiu išvažiuoti I Ižetu- 
vąvą užimti uk$. Kas nori, turėti gs> 
rą blsu) ir dar prls ta llmoklnalu 
drukoriėko darbo, koltai iėvalluoslu, 

Kas nori ir žino, kas tai yra bisnle, 
ateikite arba atsižnnklts sekančiu 
antraėu: . ..

T. r. KRIONAUaKAS

mane užrinkae, > v
Daleiskit man iėegzuminuo

ti jūsų akis be užmokesčio. Jei
gu uė galiu Jums apgelbėti, aš 
taip ir sakysiu, Jeigu negalėsiu 
aė lygiai atvirai ir tai pasako
siu. AS daloislu Jum paSinaudo- 
tl mano 23-Jų metų patyrimu 
kaipo aJtių specialistu ir mano 
gabumu išgydyme tūkstančių at 
sitlkimų, kuriuose kiti buvo at
sisakę gydyti. Jus neprivalote 
flaleistl dalytėti Jūsų nkls kitam 
kaip tik okulistui augAčiauslo 
laipsnio, o tai aS Jums galiu su
telkti. Nednleiskttc trukumui 
pinigų jums kenkti. Mimo kai
nos yra prieinamos ir mes galė
sime susitaikyti ant iSmokėjimų

Nelaukite—-atsišau- 
klli šlindlefle

Tą dalykų neatldėliokilo. Juo 
greičiau pradėsite gydymą, tuo 
greičiau pasveiksite. Jūsų akjs 
pačios nepnsvelks, liet Jos daro
si via blogesnės. Tani tikras gy
dymas, ir tam tikri akiniai ISgy 
dys jūsų akis Jeigu tiktni pada
rysite) laikų. Ateikite Aiandicn 
pasfmatytl mii munim lšcgau- 
mlnuoain dykai.

Or.F.O.Carter
Specialistas Akių, Nosies 

ir Gerklės Ligų.

120 S. State St., 2 augitas 
Chicago, UI.

Vai.: » jki <; Nedėl. 10 ik 12
Vienon duris ) Šiaurę nuo. 

Falr Krautuvės

DR. S. NAIKEUS
LIETUVIS

OVT'Y’mjąo tt» < 'HIKI
ir Uyvenlmo vieta

3363 South Halsted Strese ta virinas Fnlvenai1 Rtota BhS
Valandos nuo 10 Iki 13 ryta;
3 Iki 4 po pietų; nuo 7 tkl t

Nedėliomis nuo 10 Iki » 
Talafamn Varde MM

Dr. I. E. MAKARAS
Lietu vys Gydytojus Ir Chli 

Ofisus 10900 So. Michlgan 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki M

piet, 6:30'iki 8:30 vakare i 
ResidcnciJu: 10633 Fcrry As

Tel. Pullman 342
4m

rOR7cHARLEs”sEGJ

Perkėlė sravo ofisą po na

14729 So. Aihkiid Avi
Spceijalistaa

IDŽIOV V, MOTERŲ I* VYRŲ 1
,Valnndosnuo 10 Iki 12 iSryto;

nuo 7 iki i 
Nedėliomis 10 kii 1

Ikmol

SValnndnsnuo 10. ik 
■2 iki r, po pietų; 
■vakare. Nedėltoml 
| Telefonas

437 Sn. Ilsiu St. •benandosk. Pa.

s
.„g *cala. ‘o.

VALENTINE DRES) 
COI.I.KGEH

[«306 K. Hsl-dnl. 3407 W. N 
136b N. Wella St.

137 Mokyklos Jungt. Va 
Moko Siuvimo, l'aiternų

h n o, l'cslgnlng bizniui Ir 
Kietos duoda mos dykai, Dlpl 
IMokslus lengvais atmokėjii 
ĮkIcsor dienomis Ir vakarai*, 
reikalaukit knygėlėa.

Tai. Seeley 1448
SARA PATEK, plrmll
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"SYLVE
' Dviakte Operettfe,

z
Muzyka W. Blys-H^rbert, Sulietuvino P. Bukšnaitis

North Side Turner Hali
820-828 No. Clark Street

1 Nedėlioję, Vasario-Febr. 27,1921,8:00 vai. vak.
| iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii iiNiiiii.Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Stato Scenoje
)

Chicagos Liet. Vyčiu Apskričio Choras
z A. S. POCIUS, Vedėjas

Bertramas Lacey, ...... Jonas Ramanauskas
Kunigaikštis Toblytum,............. Justinas Balsis
Vincas ..........•................... . ? Anicetas’ Šlapelis
Sylve . ................................................. Ona Pocius
Elze . .................. .. Zopija Žukauskaitė
Arabele .......... A............... Zopija Mastaoskaite

J

Araminta ................................ Elena Jovaišaitė
Jole....................»........................Stefanija Lauraitis
Mole.........................................Viktorija Volteraitė
Dole.........................>............ Juozapina Rimkaitė
Raulas ...................................... Nikodemas Kulis

Resižorius Justinas Balsis.
’/

RINKIMAI ALDERMANŲ APLANKANT DRAUGUS 
NETEKO AUTOMOBILIAUS

HŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

Iš BRIGHTON PARKO.

Šiandie Chicagoje rinkiniai 
aldermanu. Balsuoti vietos a- 
tidarytos nuo 6:00 ryto ligi 
5:00 vakare.

Be aldermanu rinkimų pilie
čiai skirs kandidatus j miesto 
iždininkus ir miesto klerkų.

Pagaliau >bus ' balsuojama 
dar 8 milijonų dpi. vertės bon- 
dsų klausime.

Lygiai balsuoja visi pilie
čiai, kaip vyrai, taip moterys.

MĖGINO PABĖGTI KELI 
KALINIAI.

Iš detektivn biuro kalėji
mo mėgino pabėgti keli kali
niai perpjuklavę geležines 
grotas. Tarp jų buvo žmogžu
dį* Lont^ Kasper. z

Bet laiku pastebėta jų išsi
kraustymas iš kameros ir jie 
buvo suginti kitau kambarin.

Pasekmėje nuo jų atimta 
viršutiniai rūbai.

S. Miller, 401 lndependenee 
boulv., atvažiavo automobiliu 
ties 14-ta ir Loomis gat. ap
lankyti savo draugus.

(latvėje paliko ,automobilijU 
ir pats inėjo vienų nnnių vi
dun. Kiek palaukus, nugirdo 
automobiliuos tratėjimų.

Išbėgo laukan. Trys vagi
liai jau liovusiuoju jo automo
biliu. Ėmė •vyties ir šaukti. 
Prie vijimo prisidėjo dar vie
nas poli cmonas.

Bei ar pagausi vėjų. laukuo
se. Vagiliai nuvažiavo.

ŪKININKAI SUVEŽĄ KOR 
NŪS.

Illinois Agrieultural Assoei-

Vasario/ 8 d., Š. m., Labd. 
Sųj. 8 kp. laikė susirinkimų 
p. Švertvečio name, nes abu' 
parapijos mokyklos kambariu 
buvo užimti Moterų Sąjungos 
pramoga.

Perskaitytas praeito susirin
kimo protokolas. Pankui atsto
vui Centro posėdžiuosna išda
vė raportus. Po to išklausyta 
komisijos raportai iš buvu&io 
basoro. .

Visi apgailestavo, kad nega
lėjo bazaro pratęsti. Butų pa
darę du syk tiek pelno, kiek 
padaryta per du vakaru. Vis- 
gi kuopa pasiryžo palikti šiuos 
met Lab. Sųj. Garbės narė su 
$1,000.00. Pirma buvo įmokė
ta $100.00, dabar nutarta įmo
kėti $500.00. Prie to nutarta

Gegužės mėnesy ...... 194.52
Birželio mėnesy ......... 70.4d
Liepos mėnesy............ 59.30
Rugpjūčio mėnesy .... -------
Rugsėjo mėnesy ......... 91.60
Spalio mėnesy............ ............
Lapkr. mėnesy ......... 110.60
Is 1919 metų buvo likę 15.21

Viso................
Centran 1920 m. 

Vasario mėnesy . 
Balandžio mėnesy 
Birželio mėnesy .. 
Lapkričio mėnesy

,.. $995*33 
įnešta:

. . $300.06 
... 130.06 
... 180.02 
... 343.75

Viso................... $953.77
Išlaidos 1920 m.:

Kovo mėnesy ............. $1.00
Balandžio mėnesy........... 1.00
Birželio mėnesy ......... 17.80

>19.80 
. 953.77

European American Ęureau

ation gavo žinių, kad j mies- vasani Parapijos dar
žas, surengti piknikas ir įmo
kėti Centrui paskutiniai $400.

tėlį įflnreka, TU., aplinkiniili 
fanneriai suvežą savo komų. 
kokių yra pažadėję duoti Eu
ropos žmonių pagalbai.

Fabionas ir Mickievicz ved.
jiuvę A. Petratls Ir S. I* Fabionas

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt,

NOTARIJIšAS
Real E stato. Paskolos, IosurlOai 

Ir tt.
809 W. 35tli St, Kump. Halstcd St. 

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

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

Y

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yąrds 5032

Valandos: — ,8 iki 11 iŠ ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedalio
mis nuo S iki 8 vai. vakaro.

Z

MIRĖ APSKRITIES TARY
BOS PREZIDENTAS.

J - - • j

Vakar Chicagoje visai neti
kėtai mirė Cook apskrities ko- 

’misijonierių tarybos preziden
tas Peter Reinberg, eidamas 
63 metus. Jis gyveno savo re
zidencijoje, 8643 Sheridan ro- 
»d.

Jis buvo gimęs Chicagoje 
1858 m^ Miesto* politikon jis 
įstojo 1894 metais. Tuomet jis 
buvo išrinktas aldermanu. Al- 
dermanavo ligi 1912 metų. 19- 
14 metais buvo išrinktas ap
skrities komisijonierium.

Visas laikas jis buvo veik
lus narys Kolumbo Vyčių 
(knights of Colnmbns) ir ki
tose katalikiškose organizaci
jose.

^Eurekoj yra geležinkelio 
stotis, iš ten komai bus gabe
nami kokian nors centran ir 
siunčiami Europon.
PATIKklNSJDS^ROTĄ

_______ \
Gydyfojupis ekspertams pa

vesta patikrinti proto sveiku
mą Mis. r8u\vnsend, kuri su 
savo dukterimi buvo palaido
jusi darže savo mirusios mo
tinos lavoną.

Jei kaip, tai Mrs. Town- 
send bus uždaryta silpnapro
čių įstaigon, gi jos duktė pa 
vesta giminėms. Duktė nela
bai nori skirties nuo motinos. 
Gi pati motina protestuoja 
prieš tokį koronerio parėdy
mu < i-

Taip-gį išrinkta komitetas pa
darymui serijų išleidimui 
likusių nuo bazaro daigtų, k. a. 
gražaus laikrodžio, penkių ci
garų do-žių ir dviejų automo
bilinį “tiras”.

Tame susirinkime įsirašė, ro
dos, šeši nauji nariai. Brigh- 
tonparkiečiai labdariai nepa
ini ršta našlaičiij ir nepaliauja 
yeikti jų naudai. Kuomet kiti 
i vakarus eina, tai labdariai 
svarsto, kaip daugiau pada
ryti pinigų, kad greičiau stotų 
našia itnamis. Garbė jums, lab- 
da riai j

Brightonparkietis.

Viso .............
Centran įnešta .

_ 1 -------------
Sykiu ...............  $973.57

Pas iždininkų B.; Seklecki
1921 m. liko ............. ±21.76

Lab. Sųj. 5 k p. knygos yra 
vedamos geroje tvarkoje, ypa
tingai pavyzdinga tvarka vrn 
finansų raštininkės, p lės K. 
Garųckaitės, knygose. ■

Reiktų, kad kiekvienas Bri- 
dgeporto Lietuvis priklausytų 
prie Lab. Sąjungos 5 kp. i

V. Dimša,
3431 So. Emerald Avė.

SUSIRINKIMAI.

LABDARINGOS SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS.

AR VISI JAU ŽINOTE?

K-
Tel. Yarda 8668 Drover 8648

Dr. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis Gydytojas, Chirurgu ir 

AkuAcras.
8203 S. Halstcd Rt. Chlcago.

Valandos: 10—12 18 ryto 1—3 ir
6—8 vakare Ned. 10—12 18 ryto

1Hhone Sceley 7439
DR. į M. FEINĘERG

Gydo speeljaliai visokias vyrų Ir 
moten; lytiškas ligas 

2401 Madison Str.. kampas Wes-
tem Avė., Chlcago 

Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.

ftUIMTA 14 GAMBLIERIŲ.

AIRIAMS LAIMĖTA 50.0000 
DOL.

betektivų būrys po num. 
664 No. Clark gat. išlaužė 
dvitjas stiprias duris, kol įsi
gavo kambarin, kur 14 žmonių 
lošė pinigais. Visi suimti.

SUSKALDĖ GELEŽINE ŠĖ
PA-

„ Nežinomi piktadariai nak
čia įsilaužė Western Union 
Telegraph ofisą n. 1512 West 
Grand avė., suskaldė gelež'mP 
šėpų ir paėmė 500 dol.

Congress, viešbuty praeitų 
šeštadienį vakare vietos Ai
riai buvo'surengę pokylį, ku
riu pakviestą svečiai už apsi
lankymų ppklojo jw> $100 
kiekvienas.Y

Šeštadienio pokvlyj šimti
nėmis surinkta 50,000 dol. Ši
tie pinigai skiriarfii nukentė
jusių Airiją šelpti.

Pokyly buvo ir Jo A ilgėto
ji Malonybė Chicagos Arki 
vyskupas.

Ar visi jau žinote, kad Va
sario 27 d. Lietuvos Vyčių 
Chicagos Apskričio choras 
rengia koncertų North Side 
Turner svetainėje, 820-828 W. 
Clark Street. Ar žinote, kad 
tame kohcerte statoma scenoje 
opečetė Syfvia? Kaipgi iš Lie
tuvių nemyli muzikos, dainos? 
Visi myli. Todėl visi kviečia
mi tnn koncertan. Tikrinu, 
kad visi busite patenkinti ir 
sykiu paremkite chorų, kuris 
nepailsdamas darbuojasi dailės 
srityje. L. V. Chicagos Apskri
čio choras jau parodė vietos 
Lietuviams savo gaburtius. Ka
trie abejojate — atsilankykit. 
Abejojimai išnyks. •

' Ų A. Mureika.

Labdaringos Są-go^ susirin- * 
kimas bus rytoj, Vas. 23 d., 
1921 m., 8 vai. vakare, Dievo 
ApVėizdos parapijos svetainė
je, 18-tos gat. ir Union Avė.

Visi kuopų atstovai kviečia
mi susirinkti, nes bus svarbus 
susirinkimas.

' Valdyba.

L. VYČIŲ KUOPOMS.
ftiuomi primenu visom* Lietu

vos Vyčių Chieago* Apskričio 
kuopoms, kad kurios dar neišrin- 
kot dviejų Sei/no Komisijos narių 
(pagal pereito Apskričio nutari
mo), prašomos išrinkti ir atsiųsti 
į šaukiamų Seimo Komisijos susi
rinkimą, kuris įvyks ketvirtadienį, 
Vas. 24 d., Dievo Apvciados para
pijos jvet., 7:30 vai. vakare.

.Tan reikia pradėti darbas, nes 
laikas trumpas. Visi Seimo Komi
sijos nariai turi Imtinai suvažiuo
ti. Seimo Komisijos Narė.

IŠTRAUKTA $370.

LONDONAS. -— Anglijoje n- 
merikoniškog anglys daug piges
nės už Anglijoj iškasamas anglis.

IŠ BRIDGEPORTO.

Valentine Sartori važiavo 
Cottage Grove gatvekariu. Ne
žinomi vagiliai ištraukė jam 
iš kišeniahs $370. *■V.-

1 Nuo mokesčių už įplaukas 
paliuopuoti visi valstijų a p 
mokami darbininkai.

PENKIASDEŠIMTS DARBI 
s NINKU
(Millnery Workem)v 

įpratusių dirbti šiaudiniu* darbu*

Vasario 17 <J. ftv. Jurgio pa
rapijos mokyklos 1 kambary į- 
vyko peržiurėjiihns T>ab. Sųj. 
5 kuopos knygų, žemiau pa
duodu, raportų:

Įplaukų 1920 metais buvo:
moterų skrybėlėm*. Mokama ge- Įkaušio mėnesy ........... $19110
riausioa algos šiame mieste. Vasario mėnesy ..t... 14L10

EIGER and BROS Kovo mėnesy ............... y! 09.40
1249 So. Wabash Avė.1 Balandžio mėnesy .........  5.70

ę—---------------- ----------
Tel. Ganai 267 Vak. Ganai 2118

DR, P. Z. ZALAĮDRIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 So. Halstcd Street 

Valandos: 10 Iki 12 ryto: 1 Iki 4
po ptęt. 4 Iki 9 vakare.

J. P. WAITCHEES 
Lawyer

METtrVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 430# S. Ashland Avė. 

Tel. Yards 1053
Dlen. Room 318—13# N. Oalrk St.

Tel. Randolph 8^07

i

S. D. LACHAWICZ
LIET ( VYS GRABORIIJS

I
Patarnauju laidotuves* koplrfausla. (tal
kais nistdilu ttrtftauktl. s mano darbu 
busite uiranedlntt.

2814 W. 9Sid FL Ohleago, m. 
Tel. Ganai 2199

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

t X
Per Spalio mėnesį Lietuvoje išmokėjo du mili

jonų keturis šimtus penkiasdešimtis tūkstančių, 
devynis šimtus ketunolikų auksinų atsiųstų per 
mus iš Amerikos. Lapkričio mėnesį iš Amerikos^ 
pasiuntė per mus j Lietuvą tris milijonus septynis 
šimtus septynias dešimts aštuonis tūkstančius, de- 
vyniasdešimts penkius šimtus. /

KODĖL?

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

A. Teisingai patarnauja. Siunčia pagal dienos 
kursų imdama tik mažų dalį už savo darbų.

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

3. Greitai išmoka. Turi savo skyrius Kaune, 
Vilniuje, Panevėžyje, Skuode, Mažeikiuose, • 
Liepojuje ir Vabalninkuose ir tiems kurie 
negali ateiti patįs atsiunti pinigų, tai pa
siunčia paštu iš Kauno.

4. Saugiai siunčia. Dar nėra nei vienas skati
kas prapuolęs siunčiant per mtas.

AR NE LAIKAS
Ir Tamstai siųsji savo giminėms Lietuvoje pini

gų ant pavasario? Ar ųe laikas pradėti siųsti per 
įstaigą, kuri yra su virš dviejų tūkstančių Lietuvių 
nuosavybė?

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

Visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

Lithuanian Sales Corp.
414 West Broadway,

Boston 27, Mass.^

Arba į musų skyrius:
CHICAGOJE, 3249 South Halsted Street,

MTLKES-BARRE, 300 Savoj Thcatre Bldg.

AČIŪ.
— •e -------

Tariame jįirdi n ginusį nčių vi
siems giminėms, pažįstamiems ir 
kaimynnms už dalyvavimą musų 
sūnaus, Stanislovo, laidotuvėse* 
Taip-gi ačių jo draugams Vyčiams 
už taip gilų išreiškimą savo už
uojautos nuims nubudimo vdlai^ 
doje. x

■Antanas ir ftnif Kaimai.

A REAL BARGAIN '
C ■

SelfReducing
»«3 6O AT#'- 

A r

5-k
GERIAUSI 
GORSETAI 
DIKTOMS 
MOTERIMS

LENGVI bet 
STIPRUS

•htfgti fino knt.t- 
tnvlnlnkao neiti- l>II>tl<> «« IKI 36 
rt' PARDUODAMI

BIZNIERIAI GARSINKITE 
“DRAUGE.”

-m Z

MM ____ _(»nt ’<^». NEVPKIIU O-
.•uX°j™m/lt TAM LAIKUI .m Arini mul
i*8mo nverrmr.FASiVTns mmTtm 
Swt- H. U rw> N.« T«h

AMERIKONIŠKA LINIJA
TleMoglnls

NEWYORX-HAMBURG
Geriaiisin* keliam Lietuviam* Ir Rusams.

Didžiausi Moderniški Laivai 
MANCHURIA MOSGOLIA MINNEKAHDA (Naujas) 
Kovo 3-čią — Kovo 17^tų (3-čių Klasų Tiktai)

» % Kovo 31-mų
Trecia Kilnia Iš Ncw Ynrko | F.ilkiiniim 8ISO.AO 

* Trecia KIIiimi Iš Ncw Toriui 1 l,le|Mijy 8132.00
TreCIom kllneos pum.Hterlnl valgo didžiam dlnlng kambaryj, kur 

tarnai jiems paturnan.la. Uždaryti kambarini renervuojaml mo
terims Ir valkams. AtslAnuklte j Kompanijos Ofisu, 14 No. Dear- 
iMim Ktr. Chloogo, arba j Lokali Agentą. z

PAMĖGINK
10c 30c 60c Buteliai ar Proikel

LABAI GEROS DEL
GALVOS SKAUDĖJIMO

/

-L

PapudineV/ PAMĖGINK




