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Petrograde Pakilę Dideli Gaisrai - Pranešama Londonan ŽINIOS IS LIETUVOS

RYTPRŪSIŲ ŠALYJE TVA
NAS.

[Sovietų Komisarai Blaškosi į 
Visas Puses

Rusai Nacijonalistai Šaukiasi 

Amerikos Pagelbos

TALKININKAI APDĖSlį 
PABAUDOMIS VOKIETIJĄ
NEPRIIMAMAS KITAS VO 

KIETUOS PASIŲLYMAS.

SAKO, VOKIEČIAI NORI 
SUGRIAUTI PRANCŪZUI,v7

—, y.
AR TAI TAME BUTŲ KAS

Stebėtina.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

BOLŠEVIKAI IŠMUŠTI IŠ 
ORANIENBAUMO.

Rusai' iš Paryžiaus šaukiasi 
pagelbos.

* * f
Paryžius. Kovo S. — Iš Vi- 

Rusijos

vilius revoliucijų Petrograde 
ir apylinkėse. \

Visi dedasi prie revoliuci
jos.

Rusų Unijos agentūra Gel- 
singforse gavusi depešų, kad

borgo pranešama. iog misijos . • •• •• • •■ 1 . .. prie revoliucijos Rusijoje pri-
bolševikų spėkas revoliueijo-į 
įderini išmušė iš Oranienbnu-

sideda Įvairių luomu žmonės,
. „ lips visiems baisiai įsiėdė bol-

it), ties Suomijos užlaja, uz » .
1 Kili.!) mailių vakaruose nuo Pet- ,, _ ...• •

mo 
1!)
rogrado

Revoliueijonierių komitetas 
K ronštadtc buvo sudaryta ne

Revoliueijonierių karo lai-j- po|įtjkinių grffonių, b<4 iš 
vai Įplaukė Neves upėn ir j,,, jHjnkll jr 4|arbininkų 
pasiekė pati Petrogradą. Te
nai išsodino dali jurininkų,

Tas komitetas pasivadino 
provizijonale valdžia. T’askel-

prie kuriu prisidėjo dalis Pet- j,- -is pr()gramų. Suko, kuovei- 
rogrado bolŠeViku garnizono. kiaus tu,.(-,sins but sušauktas. /

, steigiamasis Rusijos seimas ir 
išėjo iš Petrogrado ir atsime-1 sugr^;inta laisV(-. akmeniniai 
te ant Gateinos, kur karo ko- pp,.kyliai, kurių Ivolševikai pa
mišą ras Trotzky Įsikūrė* Įniki- naikino.
na stovyklų. Į ______________

Naujesnes depešos iš Įvai-1
rių versmių patvirtina žinias,! 
jog Sovietų Rusijos valdžiai

Likusioji garnizono dalis*

BOLEVIKAI EINA ANT 
PETROGRADO.

Talkininkai užims daugiau 
miestų.

Londonas, Kovo 8. — Vakar 
Vokietijos dePegaeija padavė 
talkininkams nauja pasiųly- 
mą karo atlyginimo klausime.

Nėra žinoma, kaip didelis 
tas,kitas pasiųlymas. Tik ži
noma, kad talkininkai ir su 
tuo nesutiko ir nusprendė į- 
vykinti savo grūmojimus. Nu
sprendė užimti daugiau Vokie
tijos miestų, išilgai upės Rlii- 
ne paimti Vokiečių muitines 
ir ant Vokiečių išvežamų pre
kių uždėti sau patinkamų mui- 
liK-

l)r. Simons gynė Vokietijos 
•reikalus, kiek tik buvo gali
ma. Bet jam atsakyta, kad 
Vokiečiai esą blogų minčių 
karo atlyginimo klausime.

Visgi premjeras Lloyd* Ge
orge pranešė, kad talkininkai 
pastarąjį Vokietijos pasiūly
mų pebžiurėsių ir Lloyd Ge
orge duosiąs i tai galutiną at
sakymą.

šiandie Prancūzija griauja 
Vokietijų.

'Mayence, Vokietija, Kovo 
7.’— Pruneuzai verttiviai Rlii- 
ne provincijoje tvirtina, kad 
Vokietija'nusprendusi Prancū
zija sugriauti finansiniai. Sa
ko, pati Vokietijos vyriausybė 
su visomis reikalingomis smul
kmenomis pagaminusi pienus 
suvaržyti Vokiečiams prekybų 
su Prancūzija, įvairiais budais 
pakenkti atsistatydinti sunai
kintiems Prancūzijos plotams 
ir taip pasmaugti Prancūziją 
finansiniu atžvilgiu.

Iki šiolei, pasakoja Prancū
zai verteiviai, prekyba su Vo
kietija ėjo gerai. Daugiau mi
lijardo frankų vertės prekių Į _______ *
sumainyta. Kadangi franko ir LONDONAS. — Iš Kronštadto 
markės kursas stovi kaipir vie Į tvirtovės bombarduojamos Petro-

LONDONAS. — Talkininkų su 
Vokiečiais konferencija pasibaigė 
be nieko. Talkininkų karuomenės 
šiandie užima tris Vokietijos mies
tus: Pucsseldorff, Duisluivg ir 
Ruhrort. Vokiečiai sutiko per se
kančius penkerius metus mokėti 
karo atlyginimą. Paskui tarties 
tolinus. Bet talkininkams tas nepa
tiko.

AVASIIINOTON. — Preziden
tas ITarding vakar Baltuose Na
muose surengė pietus ir pakvietė 
kongreso rcpublikonus vadus. Nu
tarta kongresą speeijalėn sesijon 
sušaukti BMnndžin 4 arba 11 <1. 
Susirinkime buvo padaryta kong
reso veikimo programa.

DUBLINAS. —Airijos prezi
dentas de Valera paskelbė, kad 
Airiai kovosią už laisvę taip ilgai, 
kaip ilgai Anglai nenusileisią. An
glijos militnrinė policija pavadin
ta gaujomis žmogžudžių. f

noilame laipsnyje, tv 
kaipir vienodos vertės,

-y—

grūmoja baisus krizis, kurs 
gali pasibaigti nuvertimu tos 
valdžios.

Kreipiamasi į Hardingą*

. i
Rusijos sostinė liepsnose.
Londonas. Kovo 8. — Cent

ral Ne\vs korespondentas (lel- 
singt'orse praneša, jog Petro
grade padėtis aršėjanti. fvai- 

’ riose miesto dalyse pakilę di-Rusų “parlamentarinis ko
mitetas” Paryžiuje vakar mu
šė kablegrnmas į Suv. .Valsti- ‘ 
jų prezidentų Kardinga ir į 
komercijos sekretorių Tloove- 
r’į, prašydamas pagelbos re-
voliucij,„neriams Kn.nSta.lte'įv"s,i tv«rk«. »<b
ir Petrograde. Sako, jiems rei-1 
kalingas tuojaus netiktai mai- n,en< 
stas, bet ir kitokie daiktai.
Kablegramos pasirašytos ko

Sovietųi valdžia ant Petro- 
grando pasiutusi skaitlingų ka 
ruomene iš Maskvos su tikslu

Delei tankaus lietaus ir va
karinių vėjų, labai patvino 
Nemunas ir kitos upės. Iš to 
kilo didelis potviais, ypatin
gai Laukoje ir Pamaryje ir 
daug nuostoliu padarė. Lygiai 
kaip dešinysis Nemuno ir Pre- 
glaus kraštai yra taip patvi- i 
nę, kad visa Labguvos arba • 
Vėluvos apyganla išveizi, kaip 
neapmatoma juta. Karaliau
čiaus dirbtuvės turi daug nuo
stolių, nes jos guli pauĮ>ėmis:

Vilnius. Sausio 30 d., Vii-! 
niaus Lietuvių susirinkime Ta
po išrinktas naujas LietuviĮM 
laikinasis komitetas, į kurį hU 
tinko: Mykolų Biržiškų, Dr, 
Aageriėiii. kini. kini. Kuktų,t 
Brau. Biržiškienę, kun. čibįa 
ra, Jeekevičių ir Stašį. Kadail-* 
deltai: kun. Bieliauskas, dr. 
šlapelis. Ir. Basanavičius, Un- 
tūlis, Stankevičių.', l’:uilawlP 
čius ir kum Skrandis.

Vilnius. Emilija Yileikienoj 
po 8 dienų badavimo paleis-* 
ta iš kalėjimo iki teismui.

ir perdaug' medžių vanduo j lu ta, badavimo t paskelbimo; 
nunešė. Blogiau pasidarė i priežastis. Kuomet \ ileišienė^ 
Lankos gyventojams netoli vaikščiojo
Labguvos. Nuo Nemuno iki
pat Kursiškazt-n jurų yra 
skas ųptvinę ir plonu ledu 
sikloję, per kurį žmonės 
šiaip, nei taip
į miestą, kad 
nusipirkti.

Prie to miš’ 
laulždami diuų 
liūs nuostolius

VI- 

ap- 
nei

negali pereiti 
kas reikalinga

kuose vijai, 
medžiu, d 

padalė.

įs-
ide-

GINTARŲ KAINOS LABAI 
NUPUOLĖ.

<alėjimo kieme, si 
sitiko su suimtaisiais Lietuj 
visais mokiniais, kurie,nusiii 
darni kejutres, jmsvei 
•biamųjų darbuotoja. '

kino ger-> 
kis nepa-.; 

tiko kalėjimo administracijai 
ir juos nubaudė. Už tų 
kitus Lietuvių kalinių
klojimus Vileišienė užp.rotes-'ij 
tavo ir jiaskelbė badavimų.

miteto pirmininko Kedrinc.
Iš Revelio laikraščiui Ma- 

tin pranešta, kax1 Leninas su 
Trotzky’u pasirengusiu bėgti.

Komisarai bėga iš Rusijos.
Dvidešimts penki bolševikų 

komisarai, apleisti jiems pa
vestų kareivių, pasprūdo į Es- 
toniją, anot bevielio lelegrafo 
žinių.,.

Komisarai Zinovjov, Kali- 
nin ir visa eilė kitų pasprų- 
dę iš Petrogrado Suomijon.

kilėliai nusprendę tų'karuo- 
draugingai sutikti ir

jmtraukti savo pusėn.
Iš MaskNos bevieliu . teleg

rafu pranešta:
Petrogrado sukilėlių vadai

yra: Petriebenko, Jakovlev ir 
Savebenko, Sergiejaus Savcb- 

Įenko tėvas; kapit. Vladimir 
Burcev, inžinierius Orieskin ir 
buvęs dvasiškis Putilin. Gėn. 
Kozlo\vski, kuris buvo skai
tomos oficijale Sukilėlių gal- 
.vn, nedalyvauja sukilime. .Jo 
du broliu areštuota jurininkų 
mokykloje ‘ Petrograde.

KRONŠTADTAS — REVO 
LIUCIJONIERIŲ CEN

TRAS.

dų laužytojų .Jerniakų pasiun
tė j (hniiienbautn, netolios 
Kronštadto. Sovietų valdžia 
suspendavo Oranienbaumo sū 
Petrogradu susisiekimų gele
žinkeliu. *

“Sukilę jurininkai pasiuntė 
delegatus T’etrogradan. Bet 
tikrai nežinoma, ar jiems teks 
konferuoti su bolševikų vir
šininkais.

“Iš Maskvos, savo keliu? 
pranešama, kad bolševikai 
Petrograde numalšinę revoliji- 
cijonierius kruviniausiuoju te
rorizmu.”

ARMOTOS SULAIKĖ SUKI
LĖLIUS.

vra I Rradas. Iš Petrogrado atsakoma * Į
tad i didžiulėmis armotomis. Pranešta,

Prancūzams ir yra parankiau- ! 35 tūkstančiai revoliueijonierių
sias daiktas reikalingų prekių j c’na ant Petrogrado.
pirkti ne kur kitur, kaip tik --------------- ~ ■. - _
Vokietijoje. VOKIEČIŲ-LENKŲ RIAU-

W • V • SĖS SILEZIJOJE. -Vyriausybes varžymai.

Tuo tarpu Vokietijos vyriau Beuthen, Augštoji Silezija, 
svbė pagamino komplikuotų. Kovo S. — šičia anų dieną 
sistemų vesti prekybų su Pran-Lenkai su VokieČinis buvo 
euzija. Kas iš Vokiečių nori'pakėlę dideles riaušes dėl ple- 
vesti tokių prekybų,,pirmiau-i biseito. Daugiau HM) žmonių 
siit turi klausties Berlyno^vy- sužeista. Prancūzu karuonmnė

Kaip 
gintai u

visų juokių, 
kainos labai

tai ji ir 
nupuolė

ŠEŠI NAUJI KARDINOU
Rymas. Kovo 8. — 

slajitanie konsistoriuje

paskutinėmis dienomis. Gin
taro pirkliai pradeda savo 
perteklių išjuirdavinėti puse 
kainos. Kilogramas apdirbto 
pirmos rųšies -gintaro, kurs 
pirmiaus kainavo 4JM10, da
bar gi tik 1,200 markiu.

|>askelbė vardi 
kardinolų, kuri

Daugberty, Pld 
A rki vyskupai*^ 
y Vivo, Būrį 
Urancisco V?

.Jie sulaikyti Viborge.
Ma\im Litvinov, sovietų

pnsiuntinvbiu Užsieniuose vv- _ _ , ...
, v •' Pertrauktas susisiekimas sut įtinsiąs.komisaras, anot žinių,. • , , : Oramenbaum.Kevely sėdo bolševikiniu bu

vau, pasiėmęs iš Revelio ban- Londonas, Kovo A. — 2i- 
kos diibdę pinigų suma. lnios, kad Rusai revoliucijonie-

Tolinus pranešu imi. kad iriai paėmę Kronštftdtų, Suo- 
Krasnaja Godui bolševikinis nujos užlajos tvirtovę, patvir- 
garnizonas palinkęs prie revo- tintos pranešimais iš Gelsing- 
liucijonierių. į torso p<*r Coppnliiigenų.

Revoliiieijonierių rnnkosnn Apie tai čia iš Co|Minlmgeno 
atsidūręs miestas Pskovas. praneša Kxcliange Telegrnpli

Priešbolševįkiais vadas ,\n- korespondentas, 
tonov su atl.iHHI valstiečių a,r-j Ib'voliueijonieriai Kronš- 
inija kontroliuoja Voronežo ir tadtų vrn padarę savo orgnni- 
Tainbovo provincijas, pietinėj zacijos eimtru.
Rusijoj. į “Karo laivo Petropnvlovsk

Abdšsamlr Kerensky čia ga anuotas revoliiicijonieriai yra 
vo informacijų, kurios' pat-, nustatę (ant Petrogrado,” pa
virtina pakilusių prieš bolše- i žymi korespondentas. “.Jie le

Reikalauja nugalabinti Zinot- 
jovą.

Londonas, Kovo -7. — Kron- 
štailto sukilę kareiviai ir juri
ninkai, sakoma depešoje iš Ry
gos laikraščiui Times, ledais 
puolė Oranienbaunių praeitų 
penktadienį. Bet bolševikų ar- 
iiiotomis buvo atblokšti.

Iš keturių laivų šaudyta j 
Oranienbaumų.

Jurininkai pasiuntė Petrog- 
rndan reikalavimų prašalinti 
Petrogrado diktatorių gen. A- 
vorovų ir nugalabinti Petro
grado gubernatorių Zinovjo- 
vų.

Iš Revelio per Gelsingforsų 
parėjo žinių, kad prieš sukilė
lius visų veikimų paėmęs sa
vo rankosna patsai karo komi
saras Trotzkv.

ŽEMĖS DREBĖJIME ŽUVO
12,000.

Shanghai. Kinija, Kovo 8. 
— Kaušu provincijoje buvo 
baisas 'žemės drebėjimas. Pra
nešama, joji žuvę apie 12,000 
žmonių.

riausvbės speeijalio leidimo. 
Turi tai vyriausybei prista
tyti visokių pareiškimų ir pa
galiau ntc gautų leidimų bran
giai užmokėti.

Tad’Vokiečiai pirkliai, gavę 
leidimų, tuojabs pakelia pre
kėms kainas. Nes nori išrinkti 
pinigus, kokius sumokėję vy
riausybei.

Prekyba vesti su Anglija ar
ba su Suv. Valstijomis Vokie
čiams pirkliams nereikalingas 
vyriausybės leidimas. Vyriau
sybė pati nori, kad su tom ša
lim didėtų prekyba, nes tuo 
keliu tikimasi sulaukti paki
limo kainos markei.

Paryžiaus vyriausybė šian
die jiaskutinius savo surankio- 
jainus centimus atiduoda su
naikintiems Prancūzijos šiau
riams, kur reikalinga atstaty
dinti sunakintas

vos numalšino riaušininkus

NUŽUDYTAS AIRIJOS 
MIESTO MAJORAS.

Janava. Sausio 4 d. tarp 
Jaiiavos ir Ukmergės netoli 
[įleido rado užmuštų Jaiiavos 
pirklį. L. Baronų, 51) metų. 
Lavonas gulėjo vežinu* su j>er- 
kirstir galva. Arklys taijipat 
buvo užmuštas.

tasis Tėvas 
šešių naujų 
yra:

Belinis J. 
ladeljibijos

ĮJuan Beirloeli 
A rki vysk ūpas
dal y Barriupier, Tnrrangon! 
Arkivyskupas; Urancisco 
gone.si, jiojidžiaiis jiasiuntinj 
Madride; Josepli Scliulte, 
logne Arkivyskupas; ir MicĮ 
ael von Uaulliaber, Municbt 
A rkivyskujias.

Naujiems kardinolams ral 
| donos skrybėlės bus inteiktfl

i tų ketvirtadienį.

Dublinas, Airija, Kovo 8.— 
Miesto Limerick majoras Ge
orge Clancv anksti rytų nu
žudytas savo namuose. Jo 
žmona pažeista.

Tuo pačiu laiku tappat nu
žudytas ten ir lmvusis to mie
sto majoras Myrhael O’Calla- 
glian.

Aibudu buvo užpultu namuo
se bemiegant.

Ilakiai. čia nesenai nakty 
užpuolė keli plėšikai Eidelso- 
nų ir pareikalavo jiiuigų. Kuo
met namiškiai pakėlė riksmų, 
galvažudžiai nušovė Eidelsonų 
ir jmsislėjiė. Dar iki šiolai pik- 
tadariai nesurandami. '

Atėnai. Kovo 8. — Ant visų 
Graikijos geležinkelių linijų 
sustoję važinėje traukiniai. 
Streikuoja geležinkeliečiai.

puoja Rliine provincijos plo- 
dirbtuves. 1 <us- B<‘t' jie čia jau stipriai

Tam tikslui ir kitokiems pi
nigų gauti negali nei Londone, 
nei New Yorke.

įsigyvenę ir kaikur užvedę nuo 
savų tvarkų. .Ink tai penkio
likai metų okupuotė. O, rasi.

Viekšniai, Mažeikių apskr. 
Čia jau nuo senai buvo susi
tveręs “Blaivybės“ draugijos 
skyrius, bet neparodė savo di
delio gyvumo. Dabar antrų 
dienų Kalėdų buvo sušauktas 
susirinkimas. Pribuvo daug 
blaivininkų. Daug kalbėjo a- 
pie nepasisekimus ir jų prie
žastis. Susirinkusieji džaugėsi. 
kad ateityje gerinus seksis

KARDINOLAS LOGUE UI 
TAIKA, ’į

Bejfast. Airija, Kovo 8. 
Airijos primatas knrdinol 
Logne paskelbė kitų. savo 
tų Arinalig diecezijos kul 
gailis.

Dar kartų Jo Eminencij 
šaukia Airiją taikon. Nes 
venimns darosi vis nepakc 
čiamesnis.

Jis kviečia Airius padai 
paliaubas su savo priešini 
kais. Pasiųlo tų padaryti 
rijos globėjo Šv. Patrieko d| 
noje. Pataria toje dienoje

laivybę platinti. Išl indo nau-| siems kunigams pakelti sal

Tad Prancūzija būtinai turi Pn’ejus tam laikotarj>iiii 
gnrrti reikalingos pagelbos ne j l>rnn<'uzs,i atsisakys is ten jaisi 
iš kur kitur, kap tik iš Vo- traukti.
kietijos. Iš Vokietijos ir turėtų 
gauti žaliosios meilžiagos, kai p 
tai rąstų, plytų, anglių ir plie
no. Su ta medžiaga butų gali
ma atstatydinti sunaikintus 
plotus.

Ir jei to visa negaus, jei pre
kyba bus trukdoma ir apsun 
kinainn, Prancūzija susilauks 
finansinio žlugimo.

Tai gana gerai žino Berly
no vvriausvbė.

Mayence Prancūzai yra įs
teigę komercijos riiinus. Šitie 
rūmai su Balandžiu 1 d. ren-
gins atidaryti čia 
mereijinį bnznrą.

dideli

jų valdybą, kurion jiirmininku 
lajio klebonas, kum 1. Gudavi
čius,

Klaipėda. Nuo Vasario 1G 
<1. ’-ia ls*nkų konsuliatas ta
po įsteigtas. Konsuliu skiria 
mas Kazimieras Makler.

maldas prie 
apraminimų

Augščinusiojo
Airijos.

ORAS. — šiandie lietus; 
toj šalčiau ir gali būt sniego.

PINIGU KURSAS.

Prancūzai Rhine provincijoj.

. . i. . Kaunas. Vasario G <Prancūzai abiem Rinite .w . . . 1 i Kauną atvažiavo vienassonais yra pristeigę įvairios ' 
rųšies mokyklų,’kaip komerci- 
jinių, taip kitokių.

Prancūzų batika Rliine 71111-

I

vineijoje šiandie veda gerus 
reikalus. Bet baimės Praneli 
znms visgi daug. Nes Vokie
čiai gudriai apsieinu su ne-

Dar nesenai Prancūzai oku- geistinais jiems okupantais.

iiniisiu.ių .šveicarų spaustuvių 
savininkų |>. Otto Vtdter, ku
ris neri jinžinti sąlygas, ku
riomis sektųsi atidaryti Lic- 
tuvbje didelę spaustuvę ir raš- 

1 tų leidimą, kad padėjus Lie- 
1 tuvių tautos kultūros darbui. 

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

Svetimų šalių pinigų vertė,
I mini neamžinu Ko^
buvo tokia pngnl Merehants 
nn and Trust Co.:
Anglijos sterlingi) įtvarui 
I’runeįizijoM šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių
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Vilnius.

Nelaimingas tas Vilnius. Mū
siškė atstovybė iš Paryžiaus 
praneša, kad Tautu Sųjunga 
atsisakiusi nuo plebiscito Vil
niuje. Dobužis džiaugiasi ir gi
riasi mus diplomatų laimėji
mu. Apie tų laimėjimų rašo ir 
Informacijos Biuras prie Lie 
tuvių Atstovybės Amerikoje 
(Pečiaus mus ima noras tarti 
“Kam čia girti badų, kad tė
vas badu numirė.”

Į Kaip tiktai bolševikai užpro
testavo prieš plebiscitų Vil
niaus apgardoje “Draugas” 
rašė, jog Rusija tų padarė besi- 
geriiulama Lenkams. Jau ta
da galima buvo numanyti, kad 
Vilniaus apskritys liks po Zeli- 
gowskiu.
v Lietuvos diplomatų protes- 
tavime ir nepro testą vinie 
Apries plebiscitų buvo
kas žiu kokia nesuprantama 
maišatis.

Kų daktaras Jonas Staugai
tis pasiūlė Lenkams būdamas
Vai•savoje, ta dalia!
pasiūlo Tautų Sąjunga Lietu
vai. Nebereikalo ii. Jonas 
Staugaiti.- baigė medicinos fa
kultetų V aršavoje.

Užtatai dabar Lietuva turės 
maityti Vilniaus Lenkus, o l.en 
kai triuškins Lietuvius.

> Tokie diplomatui, kaip Pu- 
liekis, Voldemaras ir drtts 
Btaugaitis gal Lietuvius iš 
proto išvaryti.

Chicagos Lietuviai su to pa
ties miesto Lenkais vis dėl Vil
niaus. Ginčams kilus papras
tai kita ir klausimus: kas kal
tas?

Chicagoje žinia kas kaltas. 
Lenkų draugija “Unia Lubels- 
ka” panorėjo duoti paramos 
Varšuvos politikams ir tam ti
kslui Sv. Trejybės parapijos 
svetainėje sudarė posėdį, kuris 
išreiškė pagarbų avantu.ristui 
Zeligovvskiui ir sutarė, kad 
Vilnius priklausytų Lenkijai, 
lvad Lietuviai nenusiduotų nie
ko nežiną, tapo pasiųsti už- 
kvietimai kai-kuriems Lietu
viams:

Praėjo mėnuo laiko—Lietu
viai tylėjo. Tuda tos pačios 
Lenkų parapijos politikai su
darė antrų posėdį 20 Vasario 
ir žadėjo daryti dar trečių 27 
Vasario. Žinia, kad Lietuviai 
negreiti plepėti. Jie dar vis 
tylėjo. Tiktai keletas užkvies
tųjų nuėjo į antrųjį posėdį 20 
Vasario. Tenai juos išplūdo 
“bracia” Lenkai visokiais 
keiksmais gyvu žodžiu, o 21 
Vasario “Dziennik Cliicagos- 
ki” straipsnije “Z wiecu Unji 
Litewsko Polskiej na Trojco- 
wie” dar pridėjo stebėtinų da
lykų. Mes tuos dalykus vadi
name “stebėtinais” tik dėlto, 
kad tikrasis jų vardas butų 
peraštrus spaudai.

Ten pasakyta, buk p. M. E. 
Žaldokas nemokus, lenkiškai. 
Tai netiesa. Ten pasakyta, 
buk p. Žaldokas gynęs bolše
vikus ir Vokiečius. Pasakyti, 
kad tai netiesa yra permaža. 
Diplomatinės kalbos žodyne 
nėra žodžio, kuriuoini butų 
galima ganėtinai išreikšti ta 
pasityčiojimų iš tiesos. Dar 
prie to pridėta, buk p. Žaldo
kas buvęs triukšmadarių vadas 
tameZeligowskio pagelbininkų 
susirinkime. Tik žmonės visai 
neųiažistantieji Žaldoko gali ti
kėti, buk jis prisidėjo prie 
kokio nors triukšmo. Žaldo
kas gali netyčių patekti į 
triukšmų, bet jis niekad nėra 
dalyvavęs nei viename triukš
me. Triukšmų sukėlė patys 
Lenkai. Kol jie tik tarp savęs 
savinos! Vilnių, tol viskas bu
vo ramu. Kuomet jie ir Vil
niaus apygardos žmones į vėlė 
i savo inlrygas, tai ir pakilo 
triukšmas. Negi nori Vilniečiai 
tapti avantiirislais, kaip Želi-

Lietavos Informacijos Biuro Pranešimas

Čia žmogus remi kiek galė
damas Lietuvos diplomatijų, 
čia ta diplomatija rūpinasi, 
kad Lenkams butų gerai Lie
tuvoje.

■ Nestebėtina, kad Telšių var
nos jau didžiuojasi lenkiškais 
herbais, o Lietuvių armijos ka- 
Kniilkai gina tėvynės išdavi
kes.
. Lietuva turi duonos, pinigų 
ir kaiuomenės, bet neturi žmo
gaus, kuris galėtų padaryti 
trarkos. Kalti esame ir mes 
patys. Kaip lik kokis žniogu.- 
iškyla, kaip A. Smetonų, ar 
kitas, taip mes jj pasirūpiname
Irreiėiniisiai oi a-alint i. Kol ne- sprasime tautos autoriteto 

ikalo, tol vis turėsime “lai
mėjimų” kaip su plebiscitu, 
f. Gera nors tiek, kad dar ne 
rinktis pražuvo, Tautų Sųjun 
p)s pašildymu.- dar nereiškia 
įvykimo. Dabai tik reikia, kad 
Hsi Lietuviai kaip vienas žilin

us sukiltų prieš Zeligovvskio 
dministracijos palikimų \ d- 
iiuj<-.

Kas Kelia Audrą.

Lietuva ginčijasi su Lenkija 
Atropoję; gi m įjanie- n uir-

Vienų daigtų “Dziennik Clii- 
cagoski” pasakė teisingai, kad 
Žaldokas negynė Lenkijos. Jis 
išdėjo, kad Lenkija padarė Lic 
tavai daug skriamlos. Turbut 
Lenkas reporteris nesuprato 
Žaldoko kalbos, kad jis ja pa
vadino dviprksme (dwuznacz- 
na).

Vis-gi šitas Lenkų bruzdėji
mas padarė naudos. Vilniaus 
apygardos Lietuviai gyvenan
tieji Cbicagoje sujudo. Sek- 
madienije 27 Vasario suside
danti iš vienų Vilniškių Auš
ros Vartų Draugija sušaukė 
milžiniškų sueigų šv. Mykolo 
svetainėje ir vienbalsiai priė
mė neblogų rezoliucijų. Savaite 
vėliau G Kovo Ibigliton Parko 
ir Town of Lake upygardės 
turėjo dar didesnį posėdį Me
lš inley svetainėje ir taip pat 
užprotestavo prieš Lenkų ir 
Zeligouskio avantiirns. Galima 
tikėtis, kad panašių protesti- 
nių surinkimų bus dar ir dau
giau. Aišku, kaip saulė, jog 
Chičagoje triukšmus pasikėlė 
iš Laikų pusės.

Kas-gi pradėjo nmiinųstį 
KuroĮMije/ Ar Lietuviai užėmė 
dabartinę Lenkijos sostinę 
Varšuvą? Ne. Lietuviai nei ko
jos nekėlė j tų kraštų. Ar Lie
tuviai užpuolė buvusių Lenki
jos sostinę K rinka vų? Ne. Lie
tuviai to nei nesapnavo. Ar

Plebiscito nebebus.

Jau keletas dienų kaip ši ži
nia, jog Tautų Sąjunga atsisa
kiusi nuo plebiscito darymo 
Lietuvoje, yra pasklydus! lai
kraščiuose. Platesnių apie tat 
žinių iš Paryžiaus yra Vasario 
3 dįenų padavęs The New 
York Times, o Vasario 4 dienų 
buvo gautas “Eltos” kable- 
gramas tokio turinio:

‘ ‘Koenigsberger AUgemeine 
Zeitung praneša Kovo 2 iš Pa
ryžiaus. Tautų Sųjunga atmetė 
galutinai plebiscitų Vilniuje, 
kadangi Lenkai ir Lietuviai 
nenori. Tautų Sųjungos Tary
ba praneša, jog abi pusės davė 
paliulymų klausimų išspręst 
kitaip. Po Tautų Sųjungos 
priežiūra Laikai ir Lietuviai 
tarsis tiesiog. Žinia gal tikra 
ELTA, 4-111-1921.”

Be to nuo Dobužio tų pačių 
dienų gautas yra toksai ka- 
blegranias: “Vilniaus plebis
citas panaikintas Lietuvos nau 
dai. Dobužis.”

Pagaliau Kovo 5 dienų gau
tas yra naujas “Eltos” kable- 
gramas, kursai paduoda visų 
nutarimų šioj formoj:

“Kovo 2 Tautų Sųjunga pa
naikino Briusellio nutarimų 
daryti plebiscitų. Lenkų Lie
tuvių ginčų išrišimui nuspren
dė pavesti Lietuvių ir Lenkų 
konferencijai Briuselly, pirmi
ninkaujant P. Hyniansui. De
rybos; prasidės po mėnesio ir 
apims teritorijos klausinių ir 
ekonominius ir militarinius 
santikius. Ligi susitarimo (pri
imtos tokios sųlygos):

1) Zeligoivskis gražinamas 
ljenkijos disciplinon arba pa
mainomas reguliaria Lenkijos 
karuomene.

2) Tos kaiuomenės nedau
giau penkiolikos tūkstančių.

3) Lietuvių karuomenė tame 
fronte nedidesnė dviejų divi
zijų, kita grįžta į vidaus 
k rastų.

4) Lietuvos valdžia aprūpi
na maistu ir sėklomis Vilniaus 
srities civilius gyventojus.

Administracija palieka 
dabartinė, jokių naujų rinki
mų neturi būti.

G) Kontroliuoti pasilieka 
Tautų Sųjungos Militarė Ko
misija. Derybos Briuselly turės 
eiti pilnos lygybės pamatais. 
Elta, 4, 21, 1921.
Tokios tat oficijalės žinios.

Ar galima delei jų pasi
džiaugti, ar yra čion musų lai
mėjimas? Gerb. Dobužis rami
no Amerikos Lietuvius, jog ple 
biscitas panaikintas Lietuvos 

■ . *

naudai. Už tokį nuraminimų 
galima būti tik dėkingu, lė
čiau. prisimena kun. Dobužio 
telegrama, kuri buvo lygiai 
mėnuo tam atgal Amerikos 
Lietuviams prisiųsta. “Plebis
citas priimtas. Lietuva netru
kus bus pripažinta. Dalykai 
gerėja. Reikia rengtis plebisci
tui.” Tuomet buvo džiaugtasi, 
jog plebiscitas priimtas.

iš neoficijalių žinių mes ge
rai žinome, jog toksai ųutari 
nias delei plebiscito priėmimo 
buvo sukilęs Lietuvos žmonėse, 
ypač tarpLietuvos Šaulių daug 
nerimasties, o gal ir visų au
drų kai-kurių širdyse. Buvo 
rašomi memorijalai ir net kal
bama apie valdžios krizį. Pat
sai Tautų Sųjungos pirminin
kas L. Bourgeois apie tat su
žinojo ir savo telegramoj prie 
Kontrolės Komisijos pirmin 
ko Ghardigny iš Sausio 30 die
nos nurodo į pavojų, kursai 
iš priežasties plebiscito gali 
atsirasti, būtent ir bolševikai 
gręsia, jog nepakęs Vilniuje 
svetimos karuomenės ir Lietu
vių tauta esanti didžiai suju
dinta, kuomet matoma, jog 
plebiscitas daromas Želigovs
kiui dar Vilniuje tebesėdint. 
Jeigu spėti, jog plebiscito da

rymas tapo panaikintas delei 
nnisų žmonių opozicijos, tai 
tuomet priseina sutikti, jog 
plebiscitas panaikintas Lietu- 
Vos naudai. Lietuvos Vakižia 
ir žmonės pamatiniai nekuo- 
niet plebiscito nenorėjo, nes 
nepasitikėjo Tautų Sujungsi ir 
jos agentams, kuri aiškiai 
stovėjo ir stovi už Lenkija. 
Spiriama Alijantų Valstybių, 
Lietuvos Valdžia yra pasisuku
si, jog principijaliai ji tinkan
ti ant plebiscito, bet norėtų 
žinoti, khr ir kai p jis bus pra
vestas. Pirof. Voldemarui teko 
garbi rolė aiškinti, delei ko 
Lietuvos Valdžia negali K* jo
kios atidairos priimti plebisci-

siminti. Ačiū musų užsispyri
mui, jau esame laimėję, jog vi
sos pinklės delei plebiscito su
griuvo. Lygiu budu turės grių- 
ti ir visos kitos sųlygos, jeigu 
savo nusimanymų mokėsime ir 
gyva pajiega, o kur reikės ir 
pinigais paremti. Amerikos 
Lietuviai yra daug kuome jau 
pagelbėję — ta pagelba atneš 
ir toliaus dar geresnių vaisių.

Liet. Inf. Biuras.

IŠ LIETUVOS.
(Nuo musų korespondento).

Telšiai. Vasario G d. Tel
šiuose “Banko” salėje įvyko 
Telšių apskrities katalikų mo
kytojų suvažiavimas. Susirin
kimų atidaro pirm. A. Valat- 
kaitis, į prezidiumų išrinkti 
kun. ,J. Dagilis ir Br. Paltaro- 

Pl'ie kaitė. Kun. J. Dagilis skaito 
imn- paskaitų “Organizacijos rei

kalas”; išdeda, kad katalikai 
mokytojai eidami išvien, kaip 
ligšiol ateitininkai ėjo, gali 
daug ko pasiekti, prašalinti 
tuos pavojus, kurie gręsia nuo 
prieškatalikybinių elementų ir 
rainiai lavinties. Toliau išrink
ta nauja valdyba, kuri ir pa
siskirstė pareigomis sekančiai: 
pirmininkas Konstantinas Meš- 
kauskis, sekretorius Bronisla- 
va Paltarokraitė, kasininku 
Bronys Šapas, o jo padėjėja 
(kadangi šis gyvena ne Tel
šiuos) Elena Radišauskytė. 
Be to Revizijos komisija iš
rinkta iš: p. Miceikaitės, A. 
Vitkaitės ir O. Eidienienės.

Kilnojamo knygyno darbuotę 
praneša P. Sudžius, ištiekia
mas, kad ir sunkus buvo karo 
laikas ir kad visi buvo užimti, 
tečiau knygyno nors pradžia 
yra. Jau knygyne per šiuos 
keturis mėnesius esama į 100 
egz.; aukų surinktu į 731 auk 
o iš tų į penkias šimtus išleis
ta. Be to knygyno tvarkymo 
komisija buvus,i nusistačiusi 
kreiptis į Amerikos Lietuvius

lĮitmiiŲiiiiimiiiiiiiiiiimimiitiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiimimiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiinM
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to toj formoj, kaip Tauty ta- l'r prašyt pašalpos, tečiau ligi

Pamėginkite naujo.

Su užregistruotu veisbaženkllu Suv. Valst. 
Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visoi tvirtos, gemalus užmuSan- 

čioa ypatybes Siame vaiste idėtos, 
su priemaiša priimniai Švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra labai paveikiantis 
pleiskanų paSalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
•iaiypatai.

■ Dr. M. T. STRIKOL’IS ■
■ Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas ■

, ■ Pcoples Teatro Nante J
■1616 W. 47lli Str. Tel. Boul. ltioi
SValandos: G iki 8 vali. Nedėl ic!
■iki 12 ryte. ■
■ Res. 2914 W. 43rd Street ®I Nuo ryto iki piet. I
gTel. McKJnley 263 g

Lietuviai užkabino Lenkų 
vicŠĮiatijos lopšį, seniausių jos 
sostinę Gnieznų? Ne. Ijenkų 
ginče su Vokiečiuis už tų mie
stų Lietuva palaiko Lenkus.

Tai iš kur gi Lenkų nesuti
kimai su Lietuviais! Iš ten, 
kad Lenkai užpuolė Vilnių ir 
atėmė tų vienatinę Lietuvos 
shstinę.

Politiško plėšrumo pasauli,jt> 
daug. Lietuviai nesistebi, kad 
Lenkai to išmoko labiau ir 
daugiau už visas kitas nesenai 
vergavusias tautas. To vieno 
teišmokę, rimtos diplomatijos 
įiejM'rmaiię lankai didžiuojasi 
savo politiškais gabumais pa- 
žemimlainai Lietuviu*. Bet Lie 
tuviai už tat nepyksta.

Lietuvius erzina tat, kjid 
plėsdami Lietuvos šonus tų 
budeliškų darbų lankai pave
iki dideliems ir mažiems jan- 
čaraius — išgamom*: Pilsud
skiui, Mackevičiui ir pana
šiems. Kol Lmikai nesiliaus ši
tos užnuodintos priemonės, tol 
gero nebus.

ryibos buvo nutartas ir ypač 
delei tos priežasties, kad nėra 
galima pasiųsti tarptautinės 
kaiuomenės Vilniun.

Nežiūrint visų šių nurody
mų, Tautų Sųjunga vėl prispir- 
tinai reikalavo įteiktoj notoj 
Sausio 2L dienų pasiduoti ple
biscitui. Vasario 1 dienų Lie
tuviai pasisakė tinku ant ple
biscito, jeigu tik bus iškraus
tyta Zeligovvskio karuomenė, 
jeigu Lietuva bus pripažinta 
de iure ir t. t. Šio pripažinimo 
tuo tarpu Londono Alijantų 
premjerai nesuteikė n visas 
klausimas vėl norima rišti 
jau tam tikromis sųlygomis ir 
vadovaujant Belgijos Užsienio 
ministeriui P. Ilymans, su ka- 
ruome prof. Voldemarui teko 
gana aštriai susikirsti. Tos 
sųlygos yra viršiaus išdėstytos. 
Buvo .jau neniHfžai garnių, jog 
patys Lenkai nėbenorį plebis
cito. Veikiausiai priseina spė
ti, kad kitais keliais jiems nu
siseks daugiau laimėti, negu 
plebiscito taku. Jau šiandien 
Lietuvos Valdžia tur ir maitin
ti Vilniaus apskrities gyvento
jus ir šluoti jiems sėklų, o ad
ministracija ir karuomenė pa
silieka Isuikijos.

Prie tokios padėties visa 
Vilniaus gyventojų pyktis ir 
nerimastis delei maisto stokos 
liks ant Lietuvos Valdžios už
dėtu, o be to ir musų kartioine- 
nė nuo fronto atitraukiamu. 
Nėra jokios garantijos, kad ir 
Lenkui mųiradės reikalauti at 
lyginimo už pasitraukimų iš 
Vilniaus ar kitur.

Delei šių ir daugelio kitų 
priežasčių priseina susirūpin
ti, bet jokiu budu nereikia nu-

uol negalį gauti iš katalikų 
centro rekotnendttcijos lajM). 
Dar einu pasitarimų, kaip šį 
knygytų geriau sutvarkiu 
kad kiekvienas mokytojas ir 
kaime Imdamas iš jo knygų 
galėtų gaut skaityti. Be to su
sirinkusiems mokytojams iš
duota Amerikos Vyčių orga
nizacijos Chicagos apskrities 
atsiųstų dovanai Lietuvos jau
nimui Vyties. Dar svarstyta 
keletas .sumanymų ir tuomi su
sirinkimas baigtas.
• Tų pačių dienų (tad buvo 
šventadienis) buvo skirtas 10 
vai. ryto ir Mokytojų Profi 
sinės Sųjungos suvažiavimas, 
į kurį teatsilankę vos 7-10 mo
kytojų. Bendrai pnstebiania, 
kad mokytojų katalikų pažiu 
rotnis yra kur kas daugiau, te
čiau kadangi instruktorius 
Plaušinaitis yra priešingas ka
talikams mokytojams, tad dau
gelis* visai į suvažiavimus ne
silankė. Tečiau vis-gi į kata
likų lankytojų suvažiavimų 
atvvko 20-2.”) žinonė-

t M) PU lllfPM 0
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Aptiekose 
parsiduoda 
po 65 c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paSt? 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.♦
Bntinat
reikalan-
klte
šitokio
pakelio.
Žlnreklte,
kad butų
INKARO
▼als-
baleaklig.

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisai, Ir Oyvenlmo vieta 

6252 South Halsted Street 
Ant vlrAaiie rnlvenul st«U Bank 

Valandos nuo 10 iki 11 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 rak. 

Nedaliomis nuo 10 iki 8. 
TdeiMu Tards sau

•V.

T.

KAZIMIERO DR-Tfi, 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai:

Grigai imtas, pirmininkas,
1437 So. III h str.

Jurgis Batoitis, vice-pinn.,
1428 So. 11-1 h str.

Aug. Juknialis 1 rasi.,
1G2G Ncw Jcrsey Avc.

Khe. SmaidžmiHs 2 rast.,
1441 So. 10 slr.

Mikolas I)rassiitis iždininkas,
1512 Su. 11-tb str.

v* -e* * *
Kasus globėjai: Kaz? Imkėis ir‘ • t

Jon. Joėis, Pranciškus Daugirda 
maršalka. 1

rYc________ _.............. ... ■ _____ I

[uropiin Ąmorican flureau
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. l’etratis Ir 8. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, paSportai ir tt.

MOT ARIJU AAS
Kcal Estate, Paskolos, Insurlnal 

Ir t|.
809 w. 35(li St.. Kamp. Halsted St. 

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

Vak.: Utar. Kot. Ir Sub. Iki 9 vak. 
Ned.: tki 3 po platų.

8-
Tel. Yardn «#«« Droror 1448 

Dr. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 

Ak aferas.
8603 H. Halsted St. Chlmgo.

Valandos: 10—12 iŠ ryto 1 — 3 ir
t—8 vakar* Ned. 14—11 Ii ryto.

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CUIOAOO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5082

Valandos: — 
5 po pietų 
mis nuo 5

8 Iki 11 IA ryto:' 
Iki 8 rak. Nodėllo- 
lkl 8 vai. vakare.

arti 47-tos Gatvės
Tsl. Drorsr 7043

. C. Z. Vežei] ūs
LIETUVIS OENTISTAS 

4718 SO. AKIU.AND AVBBim
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak 

Reredomts nuo 4 lig 9 vakar*

BIZNIERIAI GARSINKITES 
‘•DRAUGE.” ■-

3
■■
3

I
I 
R
■4729 So. Ashland AvenueLJ Spccijal Intas ■
■DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGŲ j
gValantlosnuo 10 iki 12 ISryto; nuoS 
■2 iki 5 po pietų: nuo 7 iki 8:3oS 
■vakare. Ncdėiiomis 10 kil 1 Jg Telefonas Diesel 2SMO ■

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė seat o ofisų po rtum

s sausas* *
STclefonas Boulevard 9199 0

I DR. C. KASPUTIS į
5 DENTI8TAS <
v 3331 South HalsU-d Str. <
^Valandos: 9—12 A. M. •
Of 1 — 5: 7—8 P. M. 1

Dr. I. E. MAKARAS
I, lėtu vys Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 10900 Ko. Miehigan Avo., 
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare 
Rcsidtncija: 10538 Perry Are.

Tel. Pullman 342k----

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofiso* Didmiesty! t

29 South La Šalie Street
Rąmharls 884 

Telefonas: Central 6SM

Vakarais, 812 W. 33rd St.
Telefonas: Yards 4JM1

„■m,ihiiiiiiiiihiiiiiiihih,imu,ittinnm
Res. 1139 Indcpoodcnce lUvd. 

Telefonas Von Iturcn 291

DR. A. A. ROTH,
Rusas Gydytojas rl Chirurgas
Npocljallnlas Moteriškų, Vyri-.loj 

Valkų Ir vl>.ų chroniškų Ilgų
VALANDOM: 10—II ryto 2—S po 

pietų. 7—krak. N ėdė įlomi s 10—18 d. 
Ofisą* 3354 Ko. Mnlsted St., Chicago

Telefonas Drovcr 9693
iiimiiimimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimimin

fltfr- -- HM
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SVEIKATOS IR NAUDINGŲ 
NURODYMŲ KAMPELIS.

TRYS PAPRASTOSIOS SU
SIRŪPINIMO PRIEŽASTYS 

DEL VĖŽIO LIGOS.

LIETUVIAI AMERIKOJE.
DAYTON, OHIO.

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus)

Kadangi vėžio liga padaro 
baimės ir rūpesčio ir yra iš
tiesi] labai baisi, svarbu tat 
žinoti tris paprastąsias susi
rūpinimo priežastis. Pažiūrė
kime j jas arčiau:

1). Ar vėžio liga yra limpa
ma? Kiek mes dabar (žinome, 
ji nėra limpama. Jokių perų, 
kurie įleisti, arba įėję žmo
gaus ar gyvulio kunan, butų 
vėžio ligos priežastimi, ligšiol 
nesurasta. Taip-pat nėra jokio 
pamato tikėti pasakoms, daž
nai atkartojamoms apie “vė
žiu užkrėstus namus’’ arba 
“vėžio sodžius.” Sirgimų tu
ja liga kuriuose nors namuose 
arba gatvėje atydžiai ištyrus 
pasirodo, jog tuose namuose 
ar toje gatvėje gyvena dau
giau žmonių, turinčių kai pusę 
amžiaus. Kadangi vėžys yra li
ga vidurinio arba senesnio am
žiaus žmonių, tai suprantama, 
kur jų gyvena daugiau, ten 
dažniau atsitinka ir vėžio Ii 
ga. Taip-pat ištyrus pasakų a- 
pie vėžiu sergančius sodžius 
paprastai pasirodo, kad iš tų 
sodžių dauguma jaunuomonės 
yra kur nors iškeliavusi. Del 
tos priežasties gana daug vė
žiu miršta Vermonto ir New 
llampsbire valstijose, nes iš tų 
jaunuomenė išsikraustė į mies
tus. Vakarinėse valstijose, kar
ine gyvena daugiau jaunuome
nės, nuo vėžio miršta.labai ma
žai.

Pasakojimas, kad galima 
užsikrėsti vėžio liga nuo kito 
žmogaus yra tuščias. Iš dauge 
tūkstančių užrašytų vėžio ope 
racijų nėra nei vieno atsitiki
mo, kad ligonis butų užsikrėtęs 
nuo chirurgo ar (slaugės. Pasi 
baisėtinas apleidimas kai-ku 
rių ligonių atsitinka vien de 
to, kad jo prižiūrėtojai bijosi 
užsikrėsti tuja liga. Ypatingai 
tat yra' nelaiminga, kadangi 
vėžys, kuomet jis yra neišgy 
domus, reikalauja kantrios h 
žmoniškos priežiūros. Nors nė 
ra pavojaus gydyti ar aprai 
Aioti sergantį vėžiu ligonį, te 
Čiaus paprastas švarumas rei 
kaJauja, -kad sutepti apraišala 
ir įvairus nešvarumai apie Ii 
gonį sergantį vėžiu butų atsar 
giai surenkami ir dezinfektuo 
jaini, o apraišalai sudeginami 
Tui daryti reikia ne iš baimė? 
užsikrėsti vėžiu, bet dėl to, kai 
pūliuose ir apraišaluose būva 
įvairių perų panašių į tuo 
kurie yra priežastimi vočių 
rožės ir kitų odos uždegimų.

2).Ar vėžys gali būti pri 
gimtas? Vėžio liga beveik nie 
kad nebūva prigimta. Nie 
kas neguli taip gerai to dalyko 
patikrinti, kaip gyveninio ap 
draudimo bendrovės, kurios 
žiuri į tų dalykų pelno akimis 
Tos įstaigos spręsdamos ar ns 
niuo yra “good risk” nepaiso 
norM tikrai žino, kad kandida 
to tėvus arba kuris nors pro 
tėvių yra sirgęs ta liga, Jų pa 
čių atsargiai vedami rekordai 
per daugel metų prirodo, ka< 
tas dar neparodo, jog žmogų 
Iurėtų sirgti vėžiu dėlto, kur 
jo giminės yra sirgę. Ištikrųjų 
nesenai ir laimi tikrai vedami 
tyrinėjimui gyvenimo apsaugo; 
bendrovių statistikų galutinai 
pri rodė, kad nėra priežasties 
bijotis tos ligos, nors ir abndu 
tėvai butų mirę vėžio liga.

Tiesa, kad kai-lfUriubse bai
dymuose su pelėrhi*, lyg rodei 
si, jog vėžio liga dažniau*)^S v

Lietuvių Šv. Kryžiaus pa
rapijos kleb. kuri. M. Cibulskis 
Kovo 2 d., š. m., išvažiavo Lie
tuvon atlankyti savo senų mo
tinų, brolius ir gimines. Jis 
paeina iš Vilniaus gub., Tra
kų apskričio, Stancikų kaimo. 
Jis Lietuvoj prabus keturis mė 
nesiūs. Savo vietoj paliko kun. 
K. Ainbrozaitį iš Amsterda
mo, N. Y. i

Vasurio 13 d. buvo sušauk
tas nepaprastas parapijos su
sirinkimas, kuriame kun. M. Ci 
bu Iškiš pranešė apie savo va
žiavimų Lietuvon.

Tame pačiame susirinkime 
nutarta parinkti aukij Lietu
vos našlaičiams. Taip ir pada
ryta. Aukas rinko pats klebo
nas su dviem komitetais ei- 

amas per namus. Surinko 
$297.01). ,

Vasaaio 27 d., Šv. Kryžiaus 
iar. svet. buvo surengtas iš- 
eistuvių vakarėlis su progra

ma. Vaidinta “Klebonas kal
tas”, kurį atvaidino astuoni 
asmenys. L. V. Irenos gražiai 
grojo maršus pritaikintus prie 
atsisveikinimo. Baigiant pro
gramų geri), kun. M. Cibuls
kis pasakė įspūdingų atsisvei
kinimo prakalbėlę, ragindamas 
visus vienybėje gyventi, pla
tinti katal. spaudų, palaikyti 
katalikiškus draugijas, organi
zacijas ir t. t. Pelno vakarėlis 
davės $41.70. Visus pinigus 

lebonas žadėjo panašavęs 
Lietuvon įteikti Lietuvos naš
laičiams. Publikos buvo pilna
svetainė.

Laimingos kelionės kun. M. 
Cifrulskiui ir kad aplankęs 
Lietuvų ir sugryžęs papasako
tų mums kų Lietuvoje matė, 
kų girdėjo.

Mes, Lietuviai, katalikui, Šv. 
Kryžiaus parapijos, dirbkim 
kaip dirbom, kad sugrąžęs kleb. 
austų daug nuveiktų naudingų 
darbų kaip parapijos, taip ir 
Lietuvos naudai.

lteiigkim pramogas, augi ti
kim savus kuopos ir draugijas, 
dėkim aukas broliams, sesu
tėms, kurie kovoja už Lietuvos 
laisvę. Būdami vienybėj susi- 
lauksims geresnių vaisių.

J. A. Tulauskas.

kis, U. Šimkienė.
Viso surinktu $300.75.
Apie \\ eslviliečių veikimų

kaslink Lietuvos nerašysiu, nes 
jau buvo “Drauge” aprašy
tu.
t Jeigu iš aukotojų kurio 
auka butų įieĮMiniiiiėta, malo
nėkite pranešti. Bus pataisyta.

J. Rimkus.
» 310 \V. M ai u St.

AUKOS “ŠAULIAMS”.

(Nuo Lapk. 6 iki Naujų Metų)

ROSELAND, ILL.

Antradienio vakare, Kovos 
8 d., 1921, Lietuvos Vyčių S-ta 
kp. ruošia paskaitas iš Liet. 
istorijos Visų Šv. parapijos 
svetainėj, 108(16 V’abasli Avė. 
7:30 valanti. vakare. įžanga 
visiems veltui.

Bus rodama paveikslai Lie
tuvos istoriškų vietų, kurias 
aiškins vielinis klebonus kun. 
P. Lapelis. Prie dar bus ki
tokiu paniargiiiiinų.

Ar daug iš musų yru susi
pažinę su Liet. istorija.' Čia 
atsilankę turėsit progos pa
matyti Lietuvos paveikslus, 
kurie yra visiems svarbus.

Kviečiame visus atsilankyti. 
Kviečiame ir apielinkės Vyčiu 
kuopas.

Rengėjai.

[icola tuos gyvulius, kurie yra 
gimę iš sirgusių juo tėvu. Tė
čiai!, nors tas faktas ir yra ži
nomas vis-gi reikia pastebėti,

WESTVILLE, ILL.

Aukos surinktos Liet. nepri
klausomybės sukaktuvių jKuni- 
nėjinie, 21) Vasario.

Aukojo:
Lieta ................
l’o $5.00: kun. L 

nas, Al. Mineika.
l’o $3.0(1: A. 

Deltuvienė.

$111.00;

Donorą, l’a....................... 644.50
Easthaiapton, Mass............ 13.00
Forest City, Pa................ 170.00
Greėnpoęt, N. Y................ 10.00
Grund Rapids Mieli...........  465.35
Gardner, Mass...................  20.00
Grecnfield, Mass................ 10.00
llibbing, Minu...................  30.00
Hagerstown, Md................ 10.00
llerkinur, N. Y................ 55.00
Jfarduick. Mass................ 21.00
Uamtramek. Mieli................ 5.00
Indiana llarbor, li^d........  545.00
Jamesport, L. 1................ 230.00
Kearnv ir Harrison, N. J. 167.00
Kenoslia, \Vis.................... 31.00
Kingstou ir Edwardsvillc, Pa

.....................................  735.71
Linden, N. J................... 171.001
Los Angeles, Cal............... 110.00
Lcuiston, M e.................... 270.41
Liucoln, N. II................... 132.50
Mihvaukee, Wis................ 615.95
Montello, Mass.............. 117.65
Miehiguu. City, Imi.......... 84.00
Mcriden, Conn.............. 157.28
Mauchester, N. II............ 386.00
Maspetli, L.^i.............. 160.00
Nantieoke, l’a................... 100.00
Northamplon, Mass............ 285.00
New York City. ..
New Brilain, Conu.
Ne\v Ilaveii, Conn.
Neuark, N. .). ...
Nortvood, Ai, s. ...
Norlhamherst, A
Nežinomu............

Bi igma-' Xew philmb Iphia, 
i Pittsfield, Mass.

Deltuvas,

l’o $2.00: V. Vilkas, V. Mok- 
vill.

L. R. K. LABDARINGOS 
SĄJUNGOS CENTRO

VALDYBA:

Dvasiškas vadovas, prof. kun. P. 
Bučys, 2634 W. Marųuctte Road, 
Chieago, III.

Pirmininkas A. Nausėda, 1641 N. 
Paulina st., Chieago, 111.

Vicc-pirjnininkas F. Veryga, 
4539 So. Marshficld avė., Chieago, 
111.

Nutarimų raštininkas J. Puido
kas, 4437 So. Farfield avė., Chiea
go. 111.

Finansų raštininkas B. Neįtarto
ms, 4412 So. Riehmond st., Chiea
go, III.

Iždininkas kun. Ig. Albavieius, 
717 W. 18th St., Chieago, III.

. 31.00
. 356.97
1.284.97 

530.00 
. 190.10 
. . 10.00 
... 5.00
.. 15.28 

. . 64.50 

. 303.00Plaius, Pa....................
Pittston, Pa.................. 52.00
l’ittsburgh, Pa............ 1,041.20
l'assaie, N. J................. 50.00

.... 2.50Plainsville, Pa. ... 
l’o $!.()(): K. Sutkaitienė, O. p;lterson. N. .1.

Žilinskienė, M. Bindikienė, 
Paulas, J. (iuTizis, \Y. Mnzri- 

kad tat yra tik tai-j) kai-kttrių lnas, -h'sinskis, V. Lingvi
rusiu baltųjų pelių, bet ne tarp 
visų vaislių ir nekuoinet ne
buvo matyta tarpe baltųjų 
žiurkių, juros kiaulyčių, zuikių 
ir kitų gyvulių vartojamų tai 
ligai ištirti. Sųlygos, kuriose 
bandymai yra veriami, yra taip 

1 skirtingos nuo tų, kuriose gy
vena žmonių giminė, jog ga
lima tikrai sakyti, kad vėžys 
nebūva prigimtas tarpe žmo
nių. Kitaiis žodžiais sukant, 
bandymų prirodymai negali 
dar užstoti statistikos prirody
mų, iš kurių matyt, kad vėžys 
yra nepriginitas. Net ir tie, 
kurie tvirčiausiai sako, buk 
vėžys pereina iš tėvų ant vai
kų, tvirtina tik tiek, kad įsi
gilini vien palinkimus prie vė
žio ligos, bet ne pati liga. 
Daugiausiai kų galima patar
ti žmonėms, kurių šeimynose 
randasi vėžio liga, kad jie pa
tirtų ir ypatingai saugotų li
gos apsireiškimus bei kad sau
gotus tos ligos, taip kaip daro 
ir kiti protingi žmonės. Te- 
čiau, jie neturi rūpintis nie
kuo daugiau. Klaidinga nuoiuo 
nė, buk vėžys gimimu pereina 
kyla iš to, kad liga taip labai 
išsiplutinusi, dažnai užpuola 
kelius tos pačios šeimynos na
rius toje pačioje ar sekančiose 
gentkartėse.

3). Ar vėžys yra kraujo liga?
Jis nėra kraujo ligų ir neturi 
Imti Įmskaitytas prie vienos 
rusins su Veneros liga arba su 
ligomis, kurios paeina iš ; ne 
l4To ir ui tevarau-. pasielgimo.

nas, J. Liutikas, J. Kantautus,
L. Alusteika, K. Aličiuda, AL 
M ičiii'dicnė, R. Stoviem'-, J. Ali 
siunaitis, Kev. Cleary, S. Ber
tąsias .J. Laities, AL Lugaus- 
kienė, O. Šimkienė, Al. Rakaus- 
kis, (). Urbonienė, E. Ašmie
nė, O. Alauričienė, J-’. Astraus
kienė, M. Balsevienė, AL God- 
vinas, Al. Spudvilienė, V. Vai-
nugis, J. AIisevii-iakas, L, Būt- Torrlngton, Conn. 
kils, K. Razmas, K. Kulriskas, Thomaa, AV. Va.

Plyniouth. Pa. . 
Povvers, Ore. ... 
I‘liiladefį)hi,i. Pa. 
Portland, Ale. 
Koehester, N. Y. 
Kumford, Ale. . . .

| Ar Ne Laikas Pagalvoti: |
■■■III■■■I■■■■I■■

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

Chieago, III.
J. Rupšis, 4430 So. Maple\vood 

avė., Chieago, III.

Direktoriai:
J. Stcponkaitė, 4545 So. Fair- 

ficld avė., Chieago, III.
J. Petraitis, .4358 So. Washtenaw 

avė., Chieago, III.
B. Sekleekis, 3427 Auburn avc., 

Chieago, III.
A. Valančius, 1442 So. 49th Avė., 

Cicero, 111. *
A. Nausėda, 1641 N. Paulina St., 

Chieago, III.
J. Rupšis, 4430 So. Maplcwood 

avė., Chieago, III.
Kun. M. L. Krušas, 3230 Auburn 

avi;., Chieago, III.
F. Veryga, 4559 So. Marshficld 

avc., Chieago, 111.
Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W. 

Marąuette Road, Chieago, 111.
Kun. Ig. Albavieius, 717 W. 18th 

St., Chieago, III.
Kun. F. Kudirka, 2337 W. 23rd 

st., Chieago, III.
A. Dargis, 726 W. 18th st., Chi 

eago, 111.

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

Marųuettc Road, Chieago, III.
I’. Vitkevičių, 1432 S. 49 A v., 

Cicero. III.

100.00
25.50
10.00

173.75
26.00

295.75 
157.00

Redington, Ale....................... 10.00

RE^LAUJA^

KEIKIA lietuvių panjavė^j. Yra 
nuolatinė vieta tikram žinogbi, kuris 
gali pasakyti liesų pertikrlnimo bu 
dc. Turi turėt pardavėjo sugabuntus 
Mano ypati.ška pugclbu, privers prie 
pasisekimo ir užtikrinimo tuojau 
Nereikės laukti komISino. Bus apmo
kama pilnai kas savaitė. Tai ne yri 
Kcal Estate arba Insurance. Atsi 
šaukite tarpu 9 ryto iki 4 po pietų.

IS—22 K, Van Btircn Kt.
3-as floras. Matykit 

MU. Kovvny.

Silvi-r Creek, a. 
Severanee, C'olo. 
St. Louis, AIo. 
Seranton, Pa. . 
Springfiehl, III.
“Sandara“........
St. Charles, JII.

\V. Lilkaiiskas, J. K indel is, A. 
Galvanauskas, A. Gobis, P. Gi- 
liauskas. P. Juraškas, P. Erei- 
tikas, A. l'skavičius, A. Karu- 
zis, J. Alulskas. A. dausas, P. 
Balsis, 8. Nurimtas, d. Genis, 
d. Rolvičas, P. Bolsevaitė, A. 
Abromaitis, P. Gintoms, B. 
Gtmsleri.s, d. Tutoraitis, P. 
Lundronienė, K. Kašiusis, AL 
Sunvaitis, A. Kundrotas, d. 
Ramanauskus, S. Bugnis, V. 
Deltuvas, S. Poškas, V. Jan
kauskas, ,1. Brazas, d. Karpa
vičių, d. Šležas, A. Kazevičius, 
A. Vainauskas, d. šeimomis, 
d. Laniintnvičiiis, M. Rakaus
kienė, . Antanavičius, V. 
Černeckis, d. Gerulis, A. Apo- 
naitis, d. Slevinskis, AL Kau
šas, E. Alikiitavičienė, d. Bil 
kauskas, K. .fagnlauskus, V. 
Stasevičin, A. Nfaurišaitis, T. 
I’aiilukevičius, E. Gislerius" A. 
Partinkus, P. Alaiiričas, d. Ta- 
iniilonis, L. Norbutas, d. Stra
vinskas, S. Varnagis, d. šilog- 
nas, J. Milkus, P. Vitkus, d. 
Baraiiskis’, B.; Dilįjpmis, P. l'r
k,u.. . 1 yj -

Kodėl Milijonai auksinų (markių) tupo išmokėta Lie
tuvoje pasiųstų per mus?

Todėl kad mes siunčiam pinigus greitai ir pigiai (pa
gal dienos kursų).

Todėl kad mes pristatome pinigus jrer 30 dienų. 
Todėl kml mes išmokame grinais pinigais artimiau

siame pačto ir kvitos su parašais priėmėjų randasi mu
sų Biure.
SIŲSKIT PINIGUS VELYKOMS SAVIŠKĖMS PER

•s •« -
• ...’FcZi

i
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European American Bureau L

■■■■■Ir■

FABIONAS ir MICKIEWICZ Vedėjai

809 W. 35th St., (bamp. Halsted)
Chieago, Illinois.

ATMINKIT
Jog mes parduodame Draftus (čekius) ant Lietuvos ir A'o- 

kietijos Bituku pagal dienos kurso, o ant sumos virš $1,000.00 
dolieriu dar pigiau, už kurios išmoka grynais pinigais.

Parūpinant pašportus Į Lietuva, Latvia ir Russia.
Parduodame laivakortės iš New A'orko arba Kanados Vienu 

Laivu Į Bremena, Hamburgą. Liepojų ir Eitkūnus.
Jauskitės pas mus draugiškai. Pataryniai dykai. 

Valandos: Kasdiena nuo 9 ryto iki 6 po pietų 
Vakarais: Vtar. Ketv. ir Subatomis iki 9 valandai. 
Nedaliomis: Nuo 9 ryta iki 3 po pietų.

MUZIKA
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

lIEI'-.TIIt »VI-:NO li< >NSI-',|{\ A'I'OUI.K ME muzikos mokslu meltis*
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.

Mokinama jvairių muzikos šakų. Užsirašyti galima blle kada.
3259 South Halsted Street Chieago, III.

Telefonas Boulevard 9244

■ I <2 mil/KII steamshipIIVlAAI !■ COMPANY.IS I
Iš New Yot-ko be jokiu mainymu tiesiai J

BREMEN ir DANZIG
S. S. ANTIGONE išplauks Kovo 19 ir Gegužio 7 
S. S. SUSQUEHANNA Išplauks Bal. 6 ir Geguž. 211
Atsišaukit pas II. (’lnusscnius A- <'o. General. Pasn/ierliilHi Agentai | 

l<»« N. I.a Šalie St.. Chieago. III. Tel. I rnnklln 4130
Arba kreipkitės prie mus lokollo agento.

■■■I
I

I

113.58 
10.00 
31.00

328.78
66.60
39.00
15.00

136.85
245.75

32.00
837.21
701.25

Kcikalinga mergina prie pieno 
dirbtuvės, mokestis $12.00 j savaitė ir 
visas užlalkitnas t. y. valgis ir kam 
baris.

Stanis. Dntigicla .
3251 Emcrald Avc.

i R. M. 8. P.

Tridelphia. W. Va. . . .
Union City, Conn.........
AVorcestcr, Mass............
AA’aterhury. Conn..............1,401.69
AVestfield, Alass................ 10.00
AAb-st Pulliimn, Tll........... 1.677.00
A'oung^ovn, Ohio............ 300.00

PA1EŠK0J1MAL

ona Hadzijauskienė. (po antru vy
ru Kasputienė.) paieško savo brolių 
Prano, Juozą ir Jokūbą Jocius. I’a- 
ctnanėių iš bigių Kaimo Nemakščių 
parap. Raseinių apsk. Kauno Itedy- 
bos. r.abai tūrių svarbu reikalų kas 
žino kur jis randasi arba. jis pats 
malonėkite atsisaukt išluo adresų:

Ona Kasputlitiė,
132 .Mi--Ri-<- Avė. Monesscn, Pa.

IX Kl UOI’A
I a aitmi “O" J,aivai

NEU YOI<K — IIAMI1I lt<i 
< IIHKIUM lt(. — MM

OKIIITĄ ........... <«eg'C/lo ^1 — I icpoN 2
OKOI'RSA ... Birželio 4—liepos 10
C'nDVNA ....... Htrtelln IK—l.lrpam 30

1-2 ir 3-Mom KL Pnsažierlame
The K-; -.’ ” -

117 . «• ......... . . . .ivit,
Tel- leurhorn 1367 Arba Tikietų Parri.

DR. S. BIEŽIS
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IK CIIIKI ItGAS
2201 West 22u«l Street
Ganai 6222

Viso labo . , 
I’irniiaus buvo

.........$21,369.12
pagal-. 37.500.33

Abebiai aukų priimtų iki
Naujų ' Metu ......... $58,869.45
Tame sknilliuje randasi; 46,-

975.11; L. Boa. 11,400; Am. bon. 
350; Bendr. Šėr. 110; AV. S. S. 
34.34.

Jona.t Žilina, 
Liet. Mis. iždin.

PARDAVIM0^_

ANT PAHn.VVI.UO.
Du namai 

po du Batus
Itargenas

Turi būti parduotas tuojails 
213-215 — UOto Placo

Savininkų galima pamatyti Subato- 
rnis Ir Ncdėldteniuift po pietų.

AAT PAItOAVIMO.
Mainus, ant Emerald Avė. tarpe 

29-tos Ir 30-ios (latvių.
Kaina $14,000

Gerui apsimokantis namas. Atsišau
kite pus savininkų

5025 Ada Htrcct

BTel.
giles. 3114 W. 42n<l Street

Tci. MeKinley 438S"

*Tel. ltandolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vldumlestyj
ANNOGIATIOM BLOG.

IV Su. I.a Kalio Kt.
Valandos: 9 ryto Iki 5 po pietų 

l’auedėllals iki 8 vakaro 
Nedėliotais ofisas uždarytas

S< < l(,y 7430
DR. 1. M. FEINBERG

(iyilo h|><-<-Uallnl visokias vyrų Ir 
moa-ri) lytiškas Ilgus 

2401 Matllson Htr., kampas W<>a-
tem Avc.. ( lili-ago 

Vslandos: 2 t pi, plot 7 — • vak.

Parsiduoda teatras pigiai, patogioj 
vietoj, priežnstis pardavimo, važuojų 
Lietuvon. Atsišaukite.

l«3H W. «»th Slns-t

ojatitssuift arty
•jTel. Ganai 6222
S DR. C. K. CHERRYS
•j i.ii-.ti vis di:n i-Intas 
SMM West 22-nd A No. i.eailtt MUS 
dt Chbngo
•(valandos: 9:30 A. M. to 12 N.“

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

,a

Trisl-ullinun SIU,
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dontistsa , 
lOhlll No. Mlehlgnn Avenae

ANT RAMUOS.
2 kambariai dėl ofiso labai pato

gus daktarui arba kokiam kitam bls- 
nluj. Atsišaukite:

10737 H. Miehiguu Avė.

h \S II ADOTE?
laibai nefurUnga • molerispamcl 

pinigais' ant

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

Tel. ( ausi 2116
Volandoa: 10 ryto Iki 
Gyvenimas:

K Vukaroj

l»rc|iAė|| (j.O,I lp-tbook) nu pi v
,32..t?os E iV'uioe^i 1<m.rign,8>.. Tu, ,,

•ta. -a ui- do\ ma
T 3127 ( nioii .ttir. Chltvfto. M-—-

"♦•'A i’ *V *

’ ' ”' : i .'C J - A-
.lU.Li >,ė_. .i . .,Llė.C

2611 W. mirti Str. 
rospe«4 3466.

Ik? 1 -

R. M. S. P.
Europą

Dvlsųvaltlnl "D" kalvai

NEW YORK-HAMBURG
Sustojant

Chrrboiii'K ir Koiitlmmptnn 
OltItITA G< gūžio 21— Liepos 3
DHDI MA Birželio I8-Lie|ww
1-2 ir 3-fios Kl. l’asažicriatns
llie įlojai Mali Sietini Paeket C. 

117 W. VVashiitgton Ktrcet
Tel. IH-arborn 1367 

Arba prie Tlklctų pardavėjų.

=a

Tel. Ganai 257 Vak. Canat 211^

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
IMI Ko. Halsted Street 

Valandos: 10 Iki lt ryto; 1 lfel
po piet. < Iki » vakar*.

J. P. WAITCHEES 
Lawyer

I.ILTIVIN ADVOKATAS 
Vakarais: 450# K. Ashland

Tel. Vardu 106 3
jDK-n KiH.ni 516—IM M. Catffc 

Tel. Randojph 1507K,.-.---—



DRAUGAS Antradienis, Kovos 8, 192)

-S

CHICAGOJE.
MAŽESNĖ MOKESNIS STA FIELDO MUZIEJUS BUS A 
tVmo NAMŲ DARBININ- TIDARYTAS GEG. 2 D.

KAMS. ----------
, ---------- , Paskelbia, kad žinomas

Apie tai paskelbė “Associated Kraut paiko l'ieblo muziejus
Builders’’ ir kontraktoriai bus viešai alidarvtas (Jegnž.ės!

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

MISIJOS DIEVO APVEIZ- 
DOS BAŽNYČIOJE.

“Associated Builders” ir 
didžiuĮiai Cbieagos kontrakto- 
riai paskelbė, kad su ateinan
čio .Gegužės mėnesio 1 d. vi
siems karjieuteriiuns, mūri 
lunkams ir paprastiems darbi
ninkams bus sumažinta užmo
kestis.

Šiandie kiirpenteįiunis (<|ai- 
lidt •uis), mūrininkams ir ki
tiems mokama darbo valando
je $1.25; paskui bus mokama 
tik $1.00. Paprastiems

! 2 d. I
Muziejaus daiktai perkraus

tyti iš .laekson parko naujau 
mil'/.inišknn bastau (irant par-
ke.

Naujas bustas pastatydinti Į 
atsiėjo $0,750.000. Pat ys imi-1 
ziejaus daiktai iš gamtos isto-l 
rijos a likai n imt P $20,000.1100.

C0RK0 MAJORAS BUS 
CHICAGOJE.

darbi- Tomis dienomis, kaip pra
nešta. Cbieagon atkeliauja Ai-Į 

landoje $1.00; paskui jie gau-.rij„s Cork i<x,das niajo-
si»j 65c. valandoje. I ras O’C’alIagban.

Karpenteriai priešinasi. Į Tai tas pat. kurs Amerikon j
. .. . atkeliavo slapta ir \Vasbing-!

Karpe,.ten.) unijos prezl-' 
aentas Bri.i.s pran*. kad u-„ Antuika 
nija tokiam “liossli” nuspren 
d i i n u i pasi priešv si un t i.

Kontraktoriai .sako, jog sta
tymas namų negali atpigti, 
kol d'mbininkai bus brangiai 
nppiokanii. Jie tvirtina, kad 
tūkstančiai šiandie nedirban
čių darbininkų gaus darbo,
kuomet jiems bus pigiau mo-Jgoninėn jis mirė.

Policija mionioniaujn, 
tai busianti “juodosios

ninkams šiandie mokama va

Šį vakarą, t. y. Kovo 8 d., 
Dievo Apveizdos bažnyčioje 
prasidės Misijos, • kurios tęsis 
per visą savaitę ir baigsis 40 
valandų atlaidais Kovo 13. 14 
ir 15 dienomis.

Misijas suteiks gerb. tėvas 
Alfonsas Maria Pasijonistas.

Lietuviams katalikams pasi
taiko puiki proga šiame gavė
nios laike aprūpinti savo dva
sios reikalus ir sustiprinti sa
ve tikėjime.

Atlaiduose- dalyvaus skait
linga Chicagos ir apielinkės 
Lietuvhi dvasiški ja.

Kun. Ig. Albavičius, kleb.

gi nuo Kovo 2 d, ine jo jau 
neturime.

Po to kalbėjo svečias 
ponas Sabonis. Jis išreiškė 
kun. N,Pakalniui pagarbos jau 
siaus ir ragino jaunimą lavin- 
ties dailėje, kas tik prie ko Iii 
ii gabumų.

Tyla.

NORTHSIDIEČIAI ATKAR
TOJA “BOLŠEVIKUS.”*

Šiandie^vakai’e, t. y. Kovo 8 
d., šv. Mykolo parapijos sve
tainėj,. L. Vyčių 5 ta kuopa at
kartoja dramą — “Bolševi
kai.” Veikalas gana imlumus. 
Kurie jau matėte ir kurie dar 
nematėte, kviečiami atsilanky
ti. Vaidinimas prasidės 7:30 
vakare. Įžanga nebrangi.

Rep.

DA NEŽINO KAS YRA 
VYČIAI.

kari ji-

GAL BUS “JUODOSIOS 
RANKOS” AUKA.

Ant geležinkelio bėgių Chi
cago lleiglits atrastas mirti
nai pašautas M. Maradito, 15- 

TTanover avė. Paimtas Ii-

karna ir kuomet bus pradėti 
statyti nauji namai.

Kontraktoriai tvirtina, kad '<()S mika. 
šiąndie statyti namams me
džiaga yra brangi todėl, nes 
darbininkai brangiai apmoka
mi. Tegu darbininkai sutinka 
pigiau dirbti, sako jie, tuo
met ir medžiaga atpigsianti.
Ką sake statymo namų komi

sijonierius.
Cbieagos statymo namų ko- 

misijonierius Bastrom “Asso
ciated Builders” ir kontrnk- 
torių nusprendime sumažinti 

'darbininkams mokesnį nemato 
jokio palengvinimo. Sako, jie 
vieni tuo savo žygiu negali at
siekti pageidaujamo lH<slo.

Komisijonierius stovi už 
tai, -kad miesto majoras su
lauktų konferencija. Šitoje „ v

i , . iii" žmones užmušta ir 2.) suzeiturėtų dalyvauti kaip statv-į A_ ’
tojai namų. taip unijų atsto
vai. Įr tik bendruoju pasikal
bėjimu ir sutarimu butų gali
ma šis-tas padaryti.

Negalima statydinti namų.

kad
ran

GELEŽINKELIEČIŲ STREI 
KAS MEKSIKOJE.

Ardomi keliai, deginami tiltai.
Mexico City. Kovo S. — 

Geležinkeliečių streikas tarpe 
Monterey ir San Imis Potosi 
paaršėjo. Streikininkai ardo 
bėgius, naikina tiltus.

Federalė karuomenė apsau
goja važiuojančius traukinius. 
Daugel vietose siisiremiama su 
streikininkais.,

Vienoj vietoj sugauta 15 
streikininkų ir be niekur nie- 

v ko tuojaus visi pakarta.
Tarpe Tanipieo ir San Imis 

Potosi susidaužė du traukiniu, 
9 žn

i sta.
Tas nuotikis priskaitylas 

prie streikininku darbo. Bet 
darbininku vadui užgina.

Anot komisijonierians, šian
die žmonės jokiuo bildu nega
li •statydinti namų. Kas taip 
daro, kas statydinasi namus, 
tas už kelių metų papuls diri- 
Žiapelnių naguosna ir negalės 
išbristi iš skolų.

L' Tad verčiau palaukti, kol 
■ medžiaga ir darbininkai ai* 
pigsią.-Tas nereiškia, kad tu
rėtų atpigti taip, kaip Imlu 
1916 metais. Tų laikų prisieis 
laukti (keletu metų. Bet atpigti 
gali tiek, kad Imlų prieinama 
ir žmoniška, negu kaip šian
die v ra.

ITALIJA IŠTREMIA GRA 
FĄ KAR0LYI.

Londonas, Kovo fj. — Gra
fas Karolyi, buvęs Kngarijos 
tarybos prezidentas, kurs bu
vo apsigyvenęs Florencijoje, 
ištremiamas iš Italijos, sako
ma depešoje iš Rymo j 1 žin
domi laikrašti Times. ,

Pranešama, kad jis buvęs 
artimai surištas su pakilusio 
mis pastaromis dienomis riau
šėmis Florencijoje.

VOKIETIJAI SĄSKAITOS 
PASKUI SĄSKAITAS. -

SUIMTA 5 INTARIAMI.

Fedcralini ir miestu detek- 
tivai suėmė Cliicngoje penkis 
intarinmus paukščius, kurie 
ar tik nebus pasisavinę daug) 
k registruotų laišku iš puštos 
automobiliaus.

ŠĮMET BUS BRANGUS LE 
DAS.

Menka buvo žiema pasige
rinti kompanijoms ledo iš e- 
;erų ir upių. Tad išknlno jau 
leHriama, kad šįmet ledus lai 
ąs brangus.

SVARBUS PRANEŠIMAS.

L. R. Kat. Federacijos Chi
cagos apskričio susirinkimas 
bus šiandie, 8 Kovo, 7:30 va
kare, Aušros Vartų parap. mo
kyklos kambaryje (ant antrų 
lubų). •

Visų draugijų atstovai kvie

Syki vienoje pa garsėjusi oje 
kolonijoje su kitu darbuotoju 
teko valgyti lietuviškoji val
gykloje. Įėjo vyrukas ir pra
dėjo su patarnautoja kalbėti. 
Kaž kuo užsiinteresavusiam 
jam patarnautoja atsakė, kad 
tai buvo vvčiai. Nustebės vv-

čiami atsilankyti, nes bus ta- ru'<a*’paklausė jos: “Kas tai
riami svarbus reikalai.

P. Cibulskis, rašt.

Berlynas, Kovo 7. Talki 
niokai ir neulralės viešpatijos 
reikalauja nuo Yokielijos 175 
milijonus auksiniu markių už 
padarytus nuostolius nardan
čiomis laivėmis.

CICERO!.
Pamečiau $40.00 Dolierių.

Kas radote meldžiu siigrą 
žinti. I’ž sugrąžinimų a1 lygiu 
siu ir bitsiu dėkingas.

Juozas Mozeris,
1430 So. 49 Avė 

Cicero, III

PLATINKITE “DRAUGĄ-.”/

IŠ T0WN OF LAKE.

Vasario 23 d. Davis Sąnari 
parko svelainėje 17. Vyčių 13 
kuopa buvo surengusi vakarėlį 
atsisveikinimui su musų gerb. 
ir mylimu kunigu Norbertu 
Pakalniu.

Vyčiai, kurie jį taip labai 
mylėjo, išgirdę, kad turės su 
persiskirti, trumpu laiku su
ruošė vakarų ir skaitlingai su
sirinko atsisveikinti.

Vakarėlio vedėjas p. V. Stan 
ei kas įžanginėje prakalbėlėje 
paaiškino vakaro tikslą ir 
trumpai perbėgo kun. N. Pa
kalniu veikimų Vyčių organi
zacijoje. Paskui sekė progra
ma, kuri susidėjo iŠ įvairių 
dalelių.

K. Vitkauskaitė paskambi- 
o pijamą; Z. Jurgaičintė pa- 

<.‘įdomavo eiles “Linkėjimai” 
ir -olo padainavo “Kur bakū
žė : amanota”, F. Brazauskai
tė paskaihbino pijanų; M. Pet
rošius suluika išpildė jausmin
gą muzikos šmotelį; A. Pana
vas pasakė gražią, bet liūdną 
prakalbėlę.

Programai besibaigiant at- 
silahkė du brangiu svečiu: 
Cbieagos artistai Saboniai. Po 
mis Sabonis, skambinant pija
mi jo žmonai, padainavo tris 
• laidas: “Temsta dienelė”, 
“Aušt. Aušrelė”, “Namo bro
leliai namo”.

Jas dainininkas savo gražiu 
baritonu žnvėtė užžavėjo susi
rinkusius.

l’-nų Sabonių atsilankymas 
padarė mums didelį įspurij 
dviem žvilgsniais: viena, kad 
į'e atjautė musų liuduiausį 
vakarą, kokio nekuomet nesą 
me turėję^ kita, p. Sabonio dai
nos ligi soties patenkino musų 
jausmus. L. Vyčiu 13kp. pp. Sa 
boniams labai yra dėkinga.

Paskui kalbėjo pats kun. N. 
Pakalnis. Pasirodžius jam ant 
estrados visi nuliudome, nes 
žinojome, kini sakys atsisveiki
nimo žodžius.Bet kun. Pakalnis 
visai uetaip kalbėjo, kaip mes 
manėme. Vietoje atsisveikinti, 
jis nulius suteikė džiaugsmų ir 
vilties, sakydamas: “Vyčiai, 
jaunime brangus! AŠ su jumis 
neatsisveikinu šį vakarą. Aš 
jusu nepaliksiu, nes pats dar 
m žinau ar išvažiuosiu ar ne.” 
Jis matė nusiminusį jaunimą, 
tat ir stengėsi jį suraminti. Bei

yra tie vyčiai, ar jie yra kokit 
Panevėžiečiai, ar kas”. Patar
nautoja atsakė, kad tai yra to
kia draugija.

Kas žiu ar nėra Ja tokiu 
žmonių, kurie nežino kur gvve-
na. Perėjūnas.

SUSIRINKIMAI.

Iš NORTH SIDES.
Mot. Sąjungos 4 kp. ničn. juo 

susi rink iums įvyks trečiadienį, Ko
vo 9, 1921 m., šv. .Mykolo par. 
svet. lygiai S-ta vai. vakare.

Susirinkimas turčių įvykti kas 
antrą utaminką kiekvieno mėnesio, 
bet kadangi tą. vakarą, lai yra 
Kovo 8 Lieluvos Vyčių kuopa vai
dins “Bolševikai”, lai susirinkimą 
turime atidėt ant viršminėtos die
nos.

Visos sąjtingietės malonėkite at
silankyti šin susirinkimai), uis Ims 
svarstoma daug dahkt).

Taip-gi. nepamirškite atsives! 
nors po vieną naują narę.

One 1>. FuHitliuti, 
Mot. Ką-gOR -4-tos kp. rast.

iiiihiimiiiiiiiiiiimimiiiiiiimiiiiiiiiiiifiiiimiiiimiiiiiiiiimiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiift

| Pinigai, Laivakortes Lietuvon j
Jau išmokami į 26 dienas |

= Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH) =
į Štai pavyzdis kaip apie mus ir musų bizni iš Lietuvos savo giminiems rašo: =

= "(lavonu »iioM pinigus 1300 murkiu s dienoj Vitoarlo lai yra lygiai ui niėnodo po išsiuntimo. S
£ Mikalojus llalmt's visus iiiuiuh pinigus išmokėjo Iki akaliktll. Ir turimi' pranešti šiai kų. Nueikite pus X 
S p Povilu Baltučio ir pud. kliokite jam, nes per jo bunka greičiu tusia i ir .sųžiniškiausiai pareina pini- “ 
E r,il. Daug musu kaimynu per Baltut) siustus pinigus gavo. Kili kurie siuntė per kitas bankas laukia — 
E po ru'neaiu:.. Vieno žmogaus suvaikščiojo net tris karius laiškai šen Ir ten kol gavo pinigus, l’er £
S Baltuti siųsti kariu pareinu su laišku, o kartais ir grelčluua. “
“ Naumiestis, Gruodžiu 4, 11)20 Mokytojus 1). JurJonjts S3
į Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome legališ- = 
| kus dokumentus, davernystės, Įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybės | 
= Washingtone. =■
7 Parduodame lotus, namus, farmas. Padarome paskolos ir apdraudžiam nuo ugnies ir = 
= kitų nelaimių. 5
= Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas S
| PAUL P. BALTUTIS and CO. !

= 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, III. =
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Jūsų Akis
Ar jos raudo

nos, vandeni tos 
i ar užsidegę? Ar 
kenčiate nuo vai
kio. užauga, nusil 
įmint ij aklų vo- 

i kų, žvairumo, ar 
I kitų kokių akies 
i ligų? Jus nega
ilite atidėti gydy

mą nes laikas yra brangus. Ne
toli visos akių ligos galite* iš
gydyti, jeigu pradėta klikų. Juo 
ilgiau Jus ntidedate prideramų 
priežiūrų, tuo liga darosi aršes
nė ir tuo labiau jus esate pavo
jui liekant neregiu.

VISIEMS DYKAI.
Kuris tik prisius savo ir nors 

poros Lietuvių adresus, gaus 
labai naudingų knygelę dy
kai. Knygelė susideda iš 16 
pusi. vardu “Keno Naudai 
Dirbsime?” Reikalauk šian
dien adresuodamas atvirutę: 
Lithuanian Am. Trading Co.

Room 24
112 Grecne St. Baltimore, Md.

i Pasiteiraukite pas į 
į manę uždyką
Z Puleiskit man Išegzaniinuo- !
— Ii jllifų akis be užmokesčio. Jei- ■
= gti aš galiu jtn.os apgelbėti. a' ■
S laip a- .-.akysią, jeigu negalėsiu j
— aš lygiai atvirai ir tai pa-saky- !
X siu. Afi dtilei.siu jum pašinaudo- :
= ti mano 23-Vų metų patyrimu •
= kaipo akių specialistu ir mano j 
Z gabumu išgydyme tuksiančių at t 
“ s.tikimu, kuriuose kiti buvo at- I S sisakę gyilyti. Jus neprivalote Į 
= dalei.sti dalytėti jūsų tikis kitam ;
Z kaip tik okulistui augščiauslo j 
E laipsnio, o tai aš jums galiu su- i
— teikti. Neda leiskite trukumui :
~ pinigų jums kenkti. Mano kai- j 
£ tins yra prieinamos ir mes gale- j 
E sime^ susitaikyti ant išmokėjimų Į

| nelaukite—-atsiSau- L 
Į kitę šiandieną |
— Tų dalykų hoatidėliokite. .Tuo = 
~ greičiau prud> site gydymų, tuo — 
S greičiau pasveiksite. Jūsų akjs = 
S pačios nepasvelks. bet jos dartl- S i 
E si vis Idogesnės. Tam tikras gy- x
— <lvmas, ir tam į/kri akiniai ifigy —
~ dys jusu akis Jeigu tiktai pada- jS 
£ rysite) laika. Ateikite šiandien £ 
E pasimatyti su manim. Išcg/.o- E 
E minuosiu tl.ikai. "

Į ūr.F.O.Carter |
| Specialistas Akių, Nosies | 
£ ir Gerklės Ligų. £
= 120 S. State St.. 2 augštas 5i 
" Chicago, III. £
= Vai.: 3 iki 6: Nedėk 10 Ik 12 5 
£ Vienos duris ) šiaurę nuo & 
= Kair Krautuvės S
llllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

A-fA?

J. RAMANAUSKAS
Mirė Nedek Kovo (I. I»2I 

šv.- Aulam. Ligoninėj 25 meni 
niii/iaus. I’itėjo |š Puokštelių 
kalino Kiiršeithi pu ra p. Minulių 
A|>»kr. limo veiklus nuris št. 
Jurgio pnrup. “Kunkllų” < bo
ro. Pullko illilellnme iiiilimllme 
seseris Zotlju taliolieiiė Ir l.ud 
Uju \ IrhieUleiiė Iršiogeri Vi
lnim kuris gvvi4m imi iiiiiii. 02 1 
llnrher Mrivl. Jis rtipitm-l lul- 
ilotuiėmls.

I.nldolovės bus Senslnj Koto 
U, 1021 Iš si. Jurgio bu/ovėlos 
| ši. Ku/lnilern kupinės, telki
nio koltus rutulusi po įtinti. 32- 
30 I liktu tve.

Niiošlrdžiul kileėlnme visus 
gimines, draugus, choristus Ir 
|itiž|slunioC tlulviniiii Inkkituvė 
AT.

Ijlklotinėius rnpinusi grobo- 
rliis s. p. Muleiku.

’l

DR. 6. M. GLASER
Hmktlkiioja 2» metai 

Ofisas 31 tu Ko. Morgan Ht. 
Kertė 82-ro St., Ohteagu, III.

KI’ReiJĄl.lSTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų.
OFISO VA BANDOS: Nuo 1» ryto 
Iki .1 po pietų, nuo « Iki 8 r at an
tį ų vakare,
Nedėllomta nno 9 Iki S po plot. 

Telefonas Vards 0M7

Plmno . Cleeho 59C3

DR. A. P. GURSKIS
i.ii ii t is m s tįsias 

1H17 \V. I III. str. ( or. lllth Ate
(l.ern, III.

Vai. 9 l-ryi.i Iki 9 vak. Išimant 
Nedėlios Ir Heredas

\ AM Al IMS nlCES.M AKI NO 
<01,1 I J.I s

•1203 S. Ilalslcd. 2 1d" \V. Madlson,] 
1K.MI N. Helis M.

137 Mok i klos Jungi. Valstijose. 
Sinku .siuvimo, Pallernų Klrpl-J

mo, luslgning bizniui Ir narnama i 
Vietos diliuiurnos dykai. Diplomai.' 
Mokslas lengvais ntinokėjlmuls 
Kleuts dienomis Ir vakarais. I’a- 
j'cikuPiuKIt knygelės.

Tel. Seeley 1843
SAl:.\ PATEK, plrininuikė.j

OARSINKITĖS “DRAUGE.”

IW

Ar Tas Nuolatinis Skaudėji
mas Strėnose Senina Tave?
Ali tas nuolatinis skainlėjinuis strėnose senina tave? Ar jau
tiesi pnvargęs anksti iš ryto, ir turi skaudėjimus strėnose prie 
kiekvieno pasijudinimo? Tam turi būti priežastis? Kodėl ne 
surasti ir prašalinti ją? Dtd niekad nemanai, kad tavo inkstai 
gali būti ta priežastimi, šaltis ar persidirbimas tankiai pagrei
tina inkstų ligą; tuoniel rezultąjas lo viso galvos skaudėjimas, 
strėnų skaudėjimas, neregnliariškas inkstų dirbimas. Nelauk 
ilgai, liet tuojaus gauk vaistų, ilgas laukimas reiškia, ilga liga. 
VARTOK OOANS K4DNEY PILLS Jos pagelbėjo tūkstančiui 
pagelbės ir tau. Pasiklausk apie jas savo kaimyno!

Skaityk ką šitie žmonės sako:
((IKI \ 1KIANS. SK \ l Stl AŠ $I „vrslK \ItT( >J(>

Weneel Koallk, krlaučius. 715 
S. Soventeenth St. SU. Joneph, 
Mo. suko: "Man strėnose tiesiui 
durdavo taip. kad nš negalėdnu 
visai pasilenkti. Jeigu a.š ptisb 
lenkdavau tai negalėdavau vf* 
s-ti iitslllesti. Mano- draugai 
man patarė vanoti. Boans Ki I- 
ney Pilis, aš pamėginau vieni) 
dėžutė ir pasirodė kaip lik tas 
vaistas, kurio aš ieškojau. Iš- 
vartojus man kelias dėžutės dfl 
bar jaučiuosi visai sveikas."

Mrs. M. (loglta, 213 VVhite 
Si. Hancock, Mieh. sako: "Man 
labai strėnas skaudėdavo. Ir a- 
kise taip mirgdavo kad a.š ne
galėdavau nieko matyti nei 
.Urbti. Kuomet pasilenkdavau 
drabužius plauti tai negalėjau 
atsitiesti, visuomet Jaučiausi 
pavargus, mano inkstai dirbot 
nereguliariai. Aš buvai labai 
nerviška, pradėjus vartoti 
lUsins Kidne.v Pilis jaučiuosi
sveika.

DOAN’S
Kiekvienoj Vaistmyčiej 60c dėžutė, fister Nillbvrn C(„ Nfg. Cktn., Bsflil#, N. Y.
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ATMINKITE!
£ Tiem kuriems reikia mokėti taksus (Tn.vcs) Jog KOVO (MOR- = 
~ f I M S 15-ta jau arti jog mes atliekame išpllilimus taksų Rankų S 
S atsakančiai. 5

Tie kurio praeltėje plldle “Questionalrres” arba taksus gerai žino 
apie muši) naudingus patarimus.

Jauskitės pas muą draugišku!. Patarimus sutelkiame dykai.

European American Bureau
,FABIQNAS ir MICKIEWICZ, Vedėjai

(Buvę A. I’etratls ir H. I.. Fahionas)
= 809 W. 35-th Street, (Kampas Halsted) Chicago, III.

Valnndas: Kaadtcna nuo S ryto iki 6 vai. po pietį). e
Vakarais: I’tar. Ketv. Ir Subat. iki 9 vai. vakare. x
Nedėllotnis nuo 9 ryto iki 3 po pietų. g

................................... .

=

S
i

s■a

Švedijos Amerik. Linija
_______________ 27 Whlt»hall Stft, Ww York City_________________

(ireilns paturimi Imas kellatijanliems Iš New Turko per (iotenburgų 
(šiedljoje) iki IJepoju ir ltlgn

S. S. STOCKHOLM išeina 10 d. Kovo m.
S. S. DR0TTNINGH0LM išeina 24 d. Kovo m.

Trečiu kli.isa j I.IEI’tkH arba KY« \ 9113; i RKVKI4 *IIM» Ir 
S5 tNksu. Kelionei ima diilika dienų. Trečios klesos pasa/.ieriųl va
žiuoju kamluirluo'.c js. 2—I—B žmonės.

Norint ilkotus ar Informacijas uple paaportus susižinokite su 
vietiniais agentais. ,

Telefonas Armltage 9770
MARYAN S. ROZYCKI

Ml ZYKOS OIRFKTORII H 
Mokytojas Plano. Teorijos Ir 

Kompozicijos
2021 N. W este m Avė. 

Chicago, III.
- - - -

S. D. LACHAWICZ 1
LIETBVYB GRABORIU8 1

Patsrnatiju laldntuvAM Itoplclsuala. Ral 1 
kals msldtlu atsttauktl, 0 maao darbui 
busite ulgaaSdlntl. 1
M14 W. 93rd PI. fihtmgo, m.l

M. Danai IIH |

J. ... ... . — U. . S-




