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COUNTRY EDITION MĖTAI-VOL VI. No. 6 

Talkininkų Sopjudoma Unga rija 
su Austrija 

i 

VAKARINĖ UNGARIJA TU 
RI PEREITI AUSTRAMS. 

Pertrauktos Ungaru-Austrų 
tarybos. 

Vienna, Austrija, Sausio 7. 
— Talkininkų taikos konferen
cija šiandieninės Ungarijos 
vakarinę dalį pripažino Aus
trijai. Ligšiol tečiau Ungari-
ja nebuvo verčiairta atiduoti 
tuos plotus Austrijai. Pasta
romis dienomis talkininkų am
basadorių taryba nusprendė tą 
klausima išrišti. Tr apie tai 
pranešė VngariJKii ir Austri
jai. Ambasadorių pranešimas 
pasiekė Budapeštą kaip kar-
itas tuo metu, kuomet pasek
mingai buvo baigiamos Un ga
rų-Austrų prekybos tarybos. 

Kodėl tas taip padaryta. 

~ Dantelis klausia, kokhai< 
tikslais taikos konferencija 
Paryžiuje pri])ažino- Austrijai 
vakarine Vrtgsrija. 

Atsakymas yra aiškus. Tal
kininkai pabūgo, ka<f po ka
ro Ungarija su Austrija iš 
naujo nepadarytų stiprios są
jungos. Tiedvi ša J i prisiėjo ko-
kiuo nors lmdu supjudyti, f r 
surasta priemonė. Vakarinės 
Ungarijos priskirimas pri> 
Austrijos turėjo Imt tas abiem 
šalim nesutikimu obuolvs. Ne-
apsirikta. 

Kovota prieš sąjungą. 

Ungarijos su Austrija są-
jungai <lidžiai priešinosi Itali
ja. Šita daugiau už kitas ša
lis kovojo prieš tai taikos kon
ferencijoje. 

Tam priešinosi ir Čcko-Slo-

\ . 

šalim —'Ungari ja ir Austr i 
ja, gražiai SLigyvena. Bet jei 
pastarosios padarytų sąjungą, 
simpatingmnas atsįmahrftų. 

RAGtNO DUOTI PAŠELPOS 
AIRIJAI. 

Airiai kovos ligi paskutinio 
lašo kraujo. 

"Philadelphia, Pa., Sausio 7. 

i 
GERĖJA KARDINOLO 

GIBBONSO SVEIKATA, 
A Iš DARBO LAUKO. ŽINIOS IŠ UETUVCfc 

gintų susijungti su Vokieti 
ja. Tada Prancūzija sujudintu 
visą žemę. 

Kas palyti vakarinės Unga
rijos, Austrija jaučiasi, kad 
ji galinti naudoties proga— 
pasisavinti tuos plotus. Nes 
tai industrijinė sritis. 

Tarybos. 

Kuomet taikos konferenci
jos nutarimas ilgas klikas ne
buvo pildomas, Ungarija lai
kėsi nuomonės, kad tas klau
simas ir taip praeisiąs ir pa
siliksią kaip yra buvę. ^ 

Todėl Ungarijos vyriausybė 
pakėlė prekybos tarybas su 
AustrNa. Tarvbos buvo veda-
mos draugingai- Ungarijos 
Mistinėje. TomU .'L:u«.;M su
tarimas- turėjo but p a s i v y 
tas. 

T i 
Pertrauktos tarybos. 

Baigiant tarybas staiga 
gauta nuo talkininkų amba
sadorių tarybos įsakymus, 
kad taikos konferencijos nu
tarimas turi but piIdytinas, 
kad vakarinė Un^irija turi 
pereiti Austri jai , 

Gavus tą įsakymą tuojaus 
tarybos pertrauktos ir delega
tai pakriko. (Ji Ungarijos vy
riausybė paskelbė, kad ji jo-
kiuo'bitdu neatiduosianti Au
stram* vakarinių plotų. 

Ungarija tuose plotuose tu
ri skaitlingą karuomenę. 

Kuomet dvi šąli 

Baltimore, Md., sausio 7.— 
Paskelbta ' čia, jog kardinolo 

jų šalininkų susirinkime /kai 
bėjo mirusio Oorko lordo ma
joro McSwinev sesuo, Mary 

Tegu tokia Austrija pamė- , M c S w i n e y R a g i n j j i n a i s a v o 

Čia skaitlingame Airių irYudbbonso sveikata gerėja.,Bet 
< / - ! • • i • • i . • i m » r lt , v»* j 

gydytojai patarę kardinolui 
but lovoje. Bu juo matyties 
niekas neleidžiama. 

Toledo, 0., Sausio 7. — Čia 
bedarbių daugybė. Darbininkų 
šeimynose pakilęs vargas. 
Miesto majoras Sehreiber su
šaukia mitingą visų miesto Ln-

ta šluoti kokio nors darbo be
darbiams. 

BUVCS PREMJERAS UŽ 
DARBIAUJA RAŠTAIS. 

-

viecgeninus, sudaryti fondą, 
kuriuo butų gailimą šelpti nu
kentėjusią Airiją. * 

Kalbėdama pareiškė3 jog re
voliucijos laikais Amerikoje, 
kuomet šiosjfolies gyventojai 
buvo pakilę pasilinosuoti iš 
po Anglų jungo, pirmutinis 
laivas, prikrautas įmušto ba
daujantiems Amerikos karei
vi ems, ėia buvo atplaukęs* iš 
Airi jos^ 

Airijos respublikos prezidenN 

to de Valerą sekretorius, Ha-
rry Boland, kalbėdamas salcev 

kad de Valerą iškeliavęs Ai-< j Sakoma^ kas savaitė jisai 

Budapeštas, Sausio 7. — 
Buvęs Ungarijos ministeris 
pirmininkas grafas Albertas 
Apponyi, į kurs yra pasirašęs 
po talkininkų su Ungarija pa
daryta taikos sutartimi, po 
karo netekęs versmių užlaiky
ti savo šeimyną ir šiandie už
darbiauja rašydamas edrlrm-
jalus vienam Ungiarų laikraš-

^ m 
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KOKIOSE VIETOSE NUS
TATYTA NEUTRALĖ ZONA 

U. v Kuomet prieš praeitus Ad
ventus Uietuvių karuomenė su-

dustrijų atstovų. Bus pasitar-Įpliėtė Leiikus Giedraičiuose 

vakija . Šiandie kaip Italija, f gražine ju gyventi, tai kini n 
mėgino 

taip Čeko-Slovakija su abiem j kai <anas supjudė. 

Prezidentas de Valerą Airijoje 
AIRIJOS PREZIDENTAS 

PASKELBĖ MANIFESTĄ: 

Anglai nežino, kur jis apsi
verčia. 

Dublinas. Sausio 7. — Vie
tos Airių laikraštis Freeman 
Journal paskelbė sugryžusio 
Airijon respublikos preziden
to de Valęra manifestą į Xi-
rių tautą. Tuo manifestu už- Anglijos vyriausybė. Tos vy-J 

* y * * A * * • v • v i • s « V * ' • - • • • ginčijama Airių išreiškiamas 
noras taikinties su Anglija jos 
paduodamomis Airiams salv-
gomis. 

Kalbėdamas apie taiką de 
A'alera sako, jog jis neatsukąs 
apkurtusios ausies į Anglijos 
pa>yųlymus, jei tokie pasiųly-
mai butų paremti pripažini
mu Airijai laisvės ir pilnos 
nepriklausomybės. 

Jei Anglų tautos atstovai 
y ra pasirengę susieiti su Ai
rių tautos atstovais kaipo ki
ti kitiems nepriklausomi ir 
lygiomis tautinėmis teisėmis, 
tuomet taika galima, pasakyta 
manifeste. 

merikos butiniai buvęs reiba> 
lingas — imti atsakomybę 
vadovavime sinn-feineriams, 
ypač kuomet suareštuotas 
sinn-feinerių organizacijos įs
teigėjas Griffith ir žymus<|os 
narys-vadas prof. McNeill. 

Toliaus de Valerą užeina, 
kad jaiu kokią-nors nepalie-
čiamybę butii gvarąntavusi 

rijon ne taikinties su Angli 
jįos vyriausybe, bet patvarky
ti respublikos re>kalus šiuo 
svarbiuoju momentu. 

Boland Airių „tautos vardu 
pareiškė, jog Airiai nesitai-
kinsią su Anglija. Tįk kovo
sią ligi paskutinio lašo krau 
JP 
my 

Komitetas paskelbė, jog su
sirinkime šelpti Airi ji} fondui 
surinkta pav i r š $r)0,000. 

jp už savo šalie| neprikĮaiKso-
mybę. 

cnu. 
» • 

parašąs du editorijaliu straip
sniu ir U'A tai per metus gau
nąs niilijoną kronų. Šitais lai
kais milijonas kronų yra ly
gus 2,000 amerikoniškų dolie-
rių. 

V 
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* Waynesboro, Pa., Sausio 7. 
— Landas Tool kompanijos 
800 darbininkų nubalsavo pri
imti kompanijos pasiųlymą— 
dirbti 48 valandas savaitėje 
su 20 nu oš. mažesne užhiokes-
nimi, Tiągu leisti uždaryki dir
btuvę, y ,' >• 

' N 
. 0i m i I I 

Fitzgeraid, Ga., Sausio 7. — 
Atlanta, Birmingham į& At
lantic geležinkelio valdyba 
paskelbė darbininkams suma
žinimą 50 nuoš. užmokesnio 
iš to, kiek buvo padidinta 
pradėjus 1917 metais. 

WILS0tf0 REPREZENTAN 

GRAIKŲ KAREIVIAI NU
ŽUDĖ PULKININKĄ. -

Atėnai, Graikija, Sausio 7. 
— Būrys nežinomų kareivių 
čia užpuolė ir nužudė arti sa
vo namij praeinantį pulk> Fa-
tzeas, kurs, premjeraujant Ve-^ 
nizelosui, buvo vyriausiuoju 
karo teismu teisėju. 

.. . , • 

VOKIEČIAI TRUKDO K0N 
FERENCIJĄ BRUSSELY. 

areštuoti/ - / 

De Valerą užimtas. 

reikėję sugryžti. 

De Valerą^ aiškina manifes' 
te, kad jo% sugryžiraas iš A-

. 

Associated Press korespon
dentas, kuridm teko kalbėties 
čia ŝu žmonėmis, paskfiačiu-
siais* su parvykusių iš Ame
rikos de Valerą, sako, kad 
Airijos prezidentas esąs svei 
kutelis ir esąs labai užimtas 
šalies reikalais. A 

Sako, jis jau e"sąs attikęs vi
są* eilę konferencijų su Airių 
tautas lyderiais i r su visais 
Airių valdžios viršininkais. • 

Ir Ass. Press koresponden
tas esąs girdėjęs, kad čfe Va
lerą sugryžęs ne reikalais tai
kos sit Anglija, bet respubli
kos reikalais. 

Paryžius, Sausio 7. — Fi-
nansinė talkininkų konferen
cija su Vokietijos atstovais 
turėjo atsinaujinti Brussely* 
šio Sausio 10 d. 

Bet Prancūzijos vyriausybė 
gavo nuo Vokiečių pranešimą, 
kad Vokiečiai atstojai dar ne 
pilnai prisirengę ir todėl Sau
sio lO d. negalėsią pradėti 

* v d f ' 

Hwrana>.ffEiba4 gausio-7. — 
Čia atkeliavo Kubos respubli
kos patvarkymo reikalais Suv. 
Valstijų* prėz. Wilsono perso-
nalfs reprezentantas gen. Cro-
wder. ^ 

NAUJAS INDIJAI VICE-

i 

Ldndofias, Sausio 7. — In 
dijai vice-karalium paskirtas 
lordas Reading, vyriausias 
Anglijos lordas teisėjas i r bu^ 
vęs specijalis ambasadorius 
Suv. Valstijose. 

Tampa- Fla., Sausio 7V — 
Čia didžiulės namų statymo 
kontraktinės firmos sumažino 
darbininkams užmokesnį , 20 
nuoš. Tas paliečia mūrininkus, 
karpenteriUB ir k t 

Baltimore, Md., Sausio 7. — 
Pirm Kalėdų čia buvo uždary
ta Knabę Piano dirbtuvė. Bu-
v6 sakoma tik dešimčiai die
nų. Vakar pranešta, kad dir
btuvė uždaryta neapribuotam 
laikui. 400 darbininkų paliesti 
nedarbo. / 

r—. 
Niles, O., Sausio 7. — Hu-

bbard Pressed Steel kompani
ja tūkstančiui darbininkii su-
miižino ^mokesnį 20 nUoš. ir 
paskui pr/mešė, kad dirbtuvė 
uždaroma neapribuotam lai
kui. 

VALSTIJAS LAUKIA DIDE 
LI DARBAI. 

PLATINKITE ' 'DRAUGĄ. I I 

encijos. 

APLEIDO AMERIKĄ' CflSN. 
, % NIVELLE. 

riausybės agentai visuc j6 ie
ško, turėdami įsakymų jį su- N e w Y o r k > Sausio 7. — Va 

kar iš čia Europon iškeliavo 
gm. N i veli e. Prancūzas, žįno-
mas Verduno tvirtovės gynė-, 
jas, paviešėjęs Amerikoje kele
tą savaičių. * — 

LegislaiSiros ryš visą eilę svar-
v bių klausimų. 

Keturiasdešimts penkių val
stijų legislaiuros (įstatymų 
leidimo rųmai) šį mėnesį susi
renka. Kaį-kurios jau susirin
ko — -atidarė sesijas. Jas lau
kia pjati įvairjų reikalų ir 
klausimų programa. Kiekvie
nos- valstijos -legislatura turi 

priemonėmis noriam tuos plo
tus padaryti derlingais, taigi 
ir gyventojams naudingais. 

Colorado yra sumažriusi per 
kalnus pramušti didelį tune-

West \Virgįnia ir Missouri 
skiria dešimtis milijonų ge
riems vieškeil i amš, 

Kai-kųriose valstijose pake-
llajni balsai už įsteigimą vals-
tijinės policijos. Sakoma, tas 
labai-4*eikalinga uldninkams, 
išsimėčiusiems po didelius plo-

h. 

Manila, Phijipinų ^salos, Sau
sio 7. — Demokratų Par t i jos 4 įT m a i ^ 
organo La Nacion redaktorius 
Perfecto ~"̂  teismo nubaustas 
^ e n r ^ n ė f i e s i a i s kalėjimii uzJ Oa-iįfomįj^ valstija yra su-

1 

kritikavime salų seimo atsto 
vų. 

š e = 

• 
\ 
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ORĄŠ. — Nepastovus oras, 
šiandfe ir ' rytoj; šiandie šal-
ciau.* / ~ 

/ 

nuosavą programą. Bet kiek 
vienoje programoje be nuosa- * u s K uetunntie^ns iš niekur 
vų yr į ir bendrų šalies reika- policijinės apsaugos. ^ 

^'Blue l aws" klausimas. 
, -v 
Visokie fanatikai reforma

toriai šįmet gyvai pakelia. 
s<blue l aws" klausimą,. Gori
ma įstatymų keliu įvesti šven
timą sekmadienių. Kai-kuriose 
valstijose į tą klausima rim-

I tar-Šiurima, atsiranda prielan-
kiaujančių. KitoseM-eiigiama 
mirtina kova prieš reformato
rių' sumanymus. x 

Kažkuriose valstijose su
manyta reorganizuoti juridinę 
sistemą. Texaso valstijoj pa-

maniusr išleisti $750,000,000! keltas sumanymas neleisti ten 
įsigyti nuosavybės .žemės azi
jatams. 

Legislaturų programosna irt--
eipa mokesčių reformos, įgy
vendinimas svaigalii \ prohibf-
cijos, rinkimai pagal 1020 ^ne-
tų cenzo, buvusiems karei
viams bonusai, visokie loka-

KAiLĖJlkAS UŽ KRITIKĄ Kai pagerinimai; konstitucijų 
SEIMO NARIŲ. % revizija, industrijos ir darbo 

klausimai, žemdirbyste, **blūe 
laws , , klarisimaą'nauji įsta-

visa eilė kitų reikalų. 

Dideli drėkinimo projektai. 

ir apylinkėse, toji nelaimė at
siliepė net pačioje Varšavoje. 
Varsa vos ponai pabūgo, kad 
Lietuviai nepultų Vilniaus,, 
Todėl įprašė m i Ii tarinės Tau
tų Sąjungos kontrolės komi
sijos' pasidarbuoti padaryti 
paliaubas Lietuvių su Zeligo-
wskiu. _- — t 

Ta kontrolės komisija, pak
lusni Lenkų tarnaitė, tuojaus 
kreipėsi į Lietuvius. Lietuviai 
sutiko padaryti paliaubas su 
sąlyga, jei už Zeligowskio 
tolesnius /neteisotus žygius at
sakomybę pasiims Varšavos 
Lenkų valdžia. Šita sutiko. 

Tuomet, tai buvo Lapkr. 29 
d., buvo pravesta neutralė zo
na ii; abiem šonais linijos. Tas 
linijas patvirtino kontrolės 
komisija ir Varsa va. 

Lietuvių pusėje' nuskirta li
nija eina per: Jokonis, Strel-
čiškf, Koloms, Spengeninkus, 
Fansčiškį, Žuklius, Salaviški, 
Spindžius, Stravką, Štareinę, 
Daugirdiškį, Kovščizną, Nau-
japolį, 218 (augštuma). Koče-
liškį, 229, 139, Seibutonis, Ma
lūnėlį, geležinkelio tiltu per 
Braželę (kairysis krantas), 
Amerinius, Padalsius, kairiuo
ju Vilijos krantu ligi Vaisi-
kiškio, Vinčunus, Daubariški, 
Užuželius, Pasiekius, Rinu-
čius, Akmėndus, Pajuodžins, 
Juodiškį, toliausia punktą va
karuose ir Giedraičių ežero 
šiaurės krantu, Jančurus, ^fa-
žonis, "Ašvio ežero šiaurės 
krantu ligi Alkos, Bąlamos 
ežero šiaurės krantu, Labei-
šiškį, Joniškį. 

Lenkų pusėje linija eina 
per: Dekšnius, Čeronis, Ru
diškių stotį, Tuolius, Elenavą 
178, 178 augstumos keliu Ą Se
nąjį Malūną, Gojų, Saimėnus 
(į šiaurę nuo 171 augštumos)., 
Alsakjis (201 augštumos prie
šaky), Kniaziovščizną, Dabi-
tus, MiČiuuus, Lazdynus, Jo-
teliunus, Brazolius, Sarmonis, 
dešiniuoju Vilijos krantu ligi 
Padvaronių, Pakalnę, §ibero-
vką^ Plekiškį, Jauniunus, -Bir-
kius^ Kvakus^ Niegučius, Nu
garas, Noruniškį, Burkilius, 
Jokubonis, Svindoriškį, rve-
dainėlius, Pakirunus, Mairo-
nis, Padubinkus, Motiejavą, 
Arnuženus. 

zbor daręs pranešimą ajiie po
litikos padėtį ir tos sąjungos 
atsiradimą. 

Ta Kauno Lenkų sąjunga 
turinti tikslą privesti li£i ga
lo Zeligowskio pradėtą iiarba,v 

siekiant istorinės Lietuvos ir 
Lenkijos unijos idėjos įvy
kini mo. 
^Taippat ta sąjunga matanti 

reikalingu pradėti darbą, kad 
davus galimumą j r Kaunijai 
reikšti savo valią, apsispręsti, 
prasidedant grie Lietuvos su
sijungimo ir toj ar kitoj for
moj su Lenkija sujungimo vy
kinamo. * 

Jagintavičius, Kauno gele
žinkelininkų atstovas, patvir
tino, kad Kauno apskritis e-
santi grynai lenkiška ir jau 
ne nuo «ios dienos reiškianti 
savo lenkiškus jausmus. To
dėl apskrities išvadavimas nuo 
Lietuvių esąs būtinas. 

Taip tai Lenkai darbuojasi 
Lietuvoje Varšavos nauda \ ir 
tai dar Kaune. , \ 

Kaipgi butų, jei taip Lie
tuviai atvirai prieš Lenkus 
ve*iktų bent kokiame lenkiš
kame mieste? 

NETEISINGI GANDAI DEL 
PLEBISCITO. 

— NV**enai paleisti Volfo agen
tūros gandai, buk Lietuvos at- j 
stovas prof. Voldemaras, bo
damas Genevoj sutikęs su ple
biscitu Vįjniūje. 

Kauno laikraščiai praneša, 
kad. tie gandai neteisingi. 

Lietuvos valdžia laįjcosi 
vo pirmykščio nusistatymo. J i 
sutinka su plebiscitu tik nno 
linijos Varėna-Bastunai. 

LIETUVIŲ DELEGACIJA Į 
ESTUS. 

> 

Žemęs ūkio ir valstybės tur
tų ministerijos infcijativa iš
keliavo į Estiją komisija su
sipažinti su žemės* reformos 
klausimu ir faktiniu jos vyk-
dinimu Estuose. Delegacijon, 
ineina: " Vladas Kraucunas, 
agr. gamtos mokslų kandi d., 
Juozas Tonkūnas; Jonas-KTI-
ksčiunas/ agr.; Steig. Seimo 
narys; Kazys Ambrozaitis. 

i 

sudrėkinimui didelių plotų' •že
mės, Jtŷ  privesti vandenis 
prie tų) plotų, kurie, yra toli 
nui upių ir žemė ieišduo-
da jokių vaikių. Sužrėkmimo 

H 

P a g r i a u s daugel' legislatu-
rose bus aptartas klausimas 
boriusų kareiviams, s į 

Reikia atsiminti, kad toji 
neutralinė zona buvo Varša
vos priimta, i r patvirtinta. 

Bet kiek palaukus Želigov
skio karuomenė peržengė pa
liaubas. J i pakilusi užėmė Jo-
niškius, perėjusi neutralę juo
stą. Zeligo\vski, matyt, norįs 
huduoti kokį kvailą taip da
rydamas. 

Nėra žinių, ar Varšava jį 
sudraudė, už tuos jo žygius. 

BENDRAS PRIEŠAS. 

LENKAI KAUNE. 

Lenkų laikraštis Gtozeta 
Wilenska Lapkr. J8 d. prane
šė apie **Związek Polakw z 
Ko^ienszczyzny , , usirinkimą, 
kuriame ^mecenas" Kaz. Wi-

Susidarius Zeligowskio ka
ruomenė je Let galių pulkams 
ir paaiškėjus jo agresingiems 
del Dvinsko-Liępojos geležin
kelio linijos' sumanymas, La
tvių sprendžiamose sferose 
tas klausima* buvo plačiai 
svarstytas ir keliamas klausi
mas kooperacijos su Lietuva 
nuo bendro priešininko apsi
gynimo reikalu. 

PINIGE KURSAS. 
z 

Svetimų Salių pinigų verte, mai
nant nemažiau $25,000 Sausio 5 
buvo tokia pa^al Merchants Lo-
an and TrusVCo.: 
Anglijos sterlingų svarai $3.60 
Prancūzijos šimtai frankų 5.87 
Italijos šimtui lirų 3.47 
Vokietijos šimtui markių 1.36 
Lietuvos šimtui auginu 1.36 
Lenkijos šimtui markių .17 

\ 
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D R A U G A S 
V Šeštadienis, Sausis 8,' 1921 

f J • n u v i i i KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
•ihtA kasdiena išskyras nedėldienios. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHJCAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams §8.00 
Pusei Metu * 0 0 

8UV. VALST. 
Metams ff .00 
Pusei Metų *-°° 

Prenumerata mokas! iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba {dedant oinlaus i 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

Del Sąžines Reikalo 
Kažkurie perskaitę mūsų 

straipsnį "Žmogus, Tauta ir 
Sąžinė", radę keletą nesąži
ningumo faktu iš Lietuvos val
dininkų gyvenimo, nuleidžia 
rankas ir ima abejoti, ar bus 
kas gera iš Lietuvos nepri-
gulmybės, ar ne. 

Tas nusiminimas parodo, jog 
ištiesų nesąžiningumas yra pa
vojingas tautų laisvei. Jis yra 
didžiausias tautų skriaudėjas. 
Nei caras, nei kitokis svetimas 
tautų ganubintojas niekada 
taip veikiai ir taip pilnai ne
pražudo tautą, kaip jos pa
čios vaikų nesąžiningumas. 

Sutardami vienaip, kad ne
sąžiningumas yra tautai kenk
smingas, mes turime grįžti 
prie klausimo, ar Lietuvoje jo 
yra tiek daug, kad jis mus 
tėvynę pražudys ? 

Nenorėdami tarnauti tėvy
nei melu, turime pripažinti, 
kad nesąžiningumo mųs tau
toje yra daugoka. Nemokino 
sąžiningumo Lietuvos ukinin-
kjlis baudžiava, kurioje visa 
tauta nesekai dar vargo. Ne
mokino to sąžiningumo nei 
rusiškoji mokykla, kurią išė
jo mųs šviesuoliai, arba inte
ligentai. 

Nesąžiningumo mes turime 
keletą rusių. Asmeninio nesą
žiningumo yra pilna santi-
kiuose žmonių su žmonėmis 
perkant ir parduodant daig-

vtus ar darbą. Luominiu nesą
žiningumu mųs bajorija perėjo 
visas tautas, nes diduma atsi
žadėjo savo tėvynės ir nubė
go svetimiems tarnauti ir pa
reina su jais į savo žemę jos 
neprigulmybę naikinti. Parti-
jiniu nesąžiningumu mes ne
paeiname. Svetimus prigaudi
nėti bijome, todėl visą savo 
velniškos suktybės jiegą pa
leidžiame į savo brolių parti
jas. Pirm keleto metų makija-
velizmo apsėjime su savo tau
tos partijomis prisilaikydavo 
tik viena partija. Dabar to 
prakeikto gudrumo išmoko 
jau beveik visos. 

Nesąžiningumo tat mušu 
tautoje yra tiek daug, jog rei
kalas jį mažinti yra aiškus ir 

-labiau negu aiškus. Nesąži
ningumas yra tiek pat kenks
mingas mųs tautai, kaip ir 
Zeligowski, ar kitas kokis ne
labasis. x 

ŠiaudaduŠis zuikausis karei-
vis prisipažįsta pralošęs kovą, 

.Kaip tik priešą pamato. Toki 
jau yra visi, kurie pamatę ne-
saiiningumoLietuvoje išspren
džia, kad ji turės patekti po 
svetima valdžia. Mes aiškiai 
matome tokio sprendimo klai-

dą. Mažyn eina visi Lietuvos 
priešai, mažyn eina ir JOG ne
sąžiningumas. Jau dabar to
kių daigtų nebūva ir negali 
būti, kaip buvo 1919 metais. 
Visi muitų valdininkai jau 
apvaldyti. Krasa taip-gi la
biau prisilaiko tvarkos negu 
pradžioje. Geležinkeliai jau ne
daro tokių komedijų kokių da
rydavo pirm pusantrų metų. 
Plėšikai jau apvaldyti. Sve
timų šalių šnipai netaip leng
vai veikia, kaip pirma. 

Didelis skaičius žymiausių 
Lietuvių likosi neįstoję į par
tijas. Jie yra atrama, užvėja 
ir stiprybė visatinam sąžinin
gumui,. Bet dar reikėtų, kad 
prie tų asmenų stotų didžio
sios minios. Lietuvos visuome
nės dvasia yra sveika* Sąžinė 
joje yra tvirta ir aiški. Tik 
reikia, kad ta visuomenė pa
rodytų savo jiegą. 
Pastatykim sąžiningumo rei

kalą augščiau už partijas. Ar 
mūsiškiai ar svetimi, jei ką 
nesąžiningai padarys tėvynei, 
tenepraeinie tas jiems dova
nai. Tepasidarai suktybė pa
vojinga patiems sukčiams. 
Kartais gali pasitaikyti klai

dos, kad sukčium paskaitysi-
me nekaltą. Bet už tokį dar ne
kaltesnė yra Lietuva, Jos lai
mė ir laisvė reikalauja, kad 
nepakęstume sukčių, tai ir ne
dovanokime jiems. 

Ypač mes katalikai turime 
perdaug geros širdies. Tūlas 
niekšas kelisyk susigriebdina. 
Mes vis jį neišmetame lauk, 
d paskui stebimės, kad tauto
je nesąžiningumo atsiranda 
daug, kad jie trukdo tėvynės 
laisve. 

v . Tai-gi nereikia nusiminti, 
bet reikia būti stipriems ir 
kovoti su nesąžiningumu. 

Lietuva ir Rusijos Klausimas. 
Lietuvos, klausimas yra >Hk- Į į vairias tautas krūvoje.-Rusi-

D1RBKIME IKI LAIMĖ 
SIME. 

Ir vėl Lietuvos padangė 
niaukiasi. Lenkai, nieko ne-, 
paisydami, išnaujo pradėjo 
veržtis Lietuvos gilumon, 
plėsdami žmonių turtą, žudy
dami Lietuvius. Pastaromis 
dienomis net Joniškį užėmė. 

Ir vėl Lietuvos žmonių 
kraujas liejamas ir vėl visa 
šalis turi įtempti paskutines 
savo pajėgas, kad atsilaikius 
nuo plėšikų, kad išgelbėjus 
savo turtą — ir tautos nepri
klausomybę. 

Lietuvos karuomenė, kuri 
jau tiek daug pasišventimo y-
ra parodžius, šiandien vėl ka
ro lauke grumiasi su Lenku 
plėšiku. 

Amerikos Lietuviai iki šiol 
daug kuomi prisidėjome prie 
savo tėvynės teisių apgyni
mo. Bet dar v neatėjo poilsiui 
laikas. Juk, kol Lenkai terios 
mūsų šventą žiemelę, mes jo
kiu būdu negalime būti ramus, 
sykiu su Lietuvos žmonėmis ir 
kareiviais turime budėti. Liet. 
kareiviai išpildys savo parei
gas, ginsis , iki paskutiniųjų, 
lodei ir mes nepamirškime sa
vųjų pareigų, rūpinkime karei
viams šautuvų, rūbų, amunici
jos ir t. t. Lenkai, su Prancū
zų pagalba, gerai apsiginklavo, 
sutraukė Lietuvon visas savo 
gerąsias pajėgas, kad greičiau 
įvykdinus savo pragarišką 
troškimą —- pavergus Lietuvę, 
uždėjus baudžiavą ,̂ iki sočiai 
atsigėrus lietuviško kraujo. 

Vyrai, močiutė Lietuva pa
skutinį sykį mumis šankia į 
žiJtbutinę kovą už nepriklau
somybe? Stokime ^ kovotojų 
eiles! Sukruskime visi iš vieno 
į darbą, patys aukokime Lietu
vos gynimo reikalams perTau-
tos Fondą ir kitus raginkime 
aukoti ir nuolatinius mokes
čius mokėti. 

tai ypatinga dalis didžiojo Ru 
sijos klausimo, iafcilusio po 
revoliucijos, kuri sugriovė ca
rų imperija. 

Tas Rusijos klausimas pir
mu žvilgsniu išrodo neapsa
komai painus, tikras galvos 
kvaršintojas, tokia painiava, 
kad joje išmintis klysta ir 
prapuola. Tas pats klausimas 
tečiaus pasirodo visai lengvu
tis kiekvienam mokančiam 
žiūrėti į faktų tikrybę ir su
prasti tikrą nuotakių eilę. 

Rusų Revoliucijos Ypatybės. 
• 

1917 metų revoliucija turė
jo tris ypatybes. 

Pirmiausiai ji buvo politinė 
perversme' sukėlusi visus iki 
vienam caro pavaldinius prieš 
autokratiško, betvarkio nie
kam neišduodancio apyskaitų 
valdymo kenksmus. 

Toliaus, tai buvo socijalė re
voliucija, kurioje didėses be
turčių minios visoje Rusijos 
platumoje stojo prie! nedide
lį skaičių turtuolių ir privile
gijuotų. 

Pagalios ir ypatingai tai 
buvo nerusiškų tautų naciona
listiška revoliucija norėjusi 
visas MaskoUjos pavergtąsias 
tautas paliuosuoti iš to'"tau
tų kalėjimo", kuriame jas lai
kė caro valdžia. 

Šita paskutinė rusiškosios 
revoliucijos ypatybė, bene bus 
esant tikrai pati svarbiausia. 
Aš beveik vienui vienas Pran
cūzijoje pažymėdavau tą ypa
tybę nuo Kovo mėnesio 1917 
m. Net ir dabar, nors prity
rimas jau davė tiek daug 
skaudžių pamokinimų, aš žiū
riu ir stebiuosi, kad dauguma 
politiškų gydytojų, kurie rū
pinasi išgelbėti Rusiją, tylėte 
nutyli šitą pači, svarbiausia 
Rusų v revoliucijos ypatybę. 

Rusija nevienlentė. 

Būtinai reikia aiškiai tą su
prasti, kad prieš savo revoliu
ciją Rusija nebuvo tokia vien-
lentė šalis, kaip Prancūzija 
prieš savąją. Rusija buvo krū
va šimto įvairių tautų įvairiais 
laikais įspęstų į Maskolių jun
gą, kuris del daugelio nepato
gių aplinkybių (Rusijos plotų 
diduma, klimatų skirtumas, 
kalbų įvairybė, religijų ir 
tautinių įpročių savotiškumas 
ir k. t.) negalėjo sutilpti vie
name puode ir pagimdyti vie
ną naują tautą, gyvenančią 
ta pačia dvasia. Caras tebuvo 
vienatinis ryšis, laikiusis tas 

SVARBUS PAREIŠKIMAS. 

Aš žemiau pasiražiusis^tu-
rėjau nelaimės nuo 13 Balan
džio 1913 iki pabaigai 1916 
metų prigulėti prie taip vadi
namos Senų-Rymo-Katalikų 
Bažnyčios ir net priklausiau 
toje sektoje prie dvasiškijos. 
Dabary grįždamas į Vienatinę 
Kristaus įstatytąją Rymo Ka
talikų Bažnyčią ir pasiduoda
mas jos globon atsiprašau tų 
visų, kurie galėjo manim pa
sipiktinti. / 

Bronislovas Jankauskas, 
Buvęs Westvilleje Illinois-prie 

&v. Kryžiaus, 
Chicago, 111., . 
5 Sausio, 1921 m. 

Prie progos primename, kad 
T. F . skyriai, kurie dar savo 
kvotos neišpildė, kad ta mė
gintų atlikti artimoje ateityje. 
Kvotos neatliksite — Lietuvai 
prasikalsite. 

Tautos Fondas, 
222 Sct 9th Street, ' 

Brooklyn, N. Y. 

• i 

ja buvo lyg milžiniška trioba 
o caras buvo tos triobos 
skliautų mazgas. Mazgui tru
kus visa trioba sugriuvo. 

Oentralistinė Rusija Neatgis. 

1917 m. Kovo mėnesio revo
liucija palaidojo senąją cen-
tralistinę, unitarinę Rusiją. 
Nors Rusijos atžagareiviai po 
to daug pastangų dėjo atgai
vinti tą lavoną, jų darbas li
ko bergždžias, ir iš anksto bu
vo matyti, kad taip išeis. 

Rusija negalėjo atgimti, 
kaipo viešpatija apglobian
čioji visus capų imperijos 
plotus, t. y. šeštą dalį visos 
žemės. Bet ji gali atgyti, kai
po plati konfederacija, kurios 
glėbije visos tautos pasiliuo-
savusios iš Maskolių jungo 
galėtų džiaugtis lygiomis tei
sėmis laisvai plėsti savo tau
tines ypatybes. 

Aš taip rašiau nuo pat pir
mųjų Rusijos, revoliucijos die
nų: "Rusijos revoliucija yra 
nebuloza." Klausimas ar iš tos 
nebulozos susiorganizuos plati 
saulės sistema su vienu cen
tru, kaip Maskvija, apie kurią 
toliau suksis kitos valstybės 
susidariusios carų imperijai 
griūvant, ar gal kiekviena 
naujoji valstybė ims bėgti sa
vo istoriškais vieškeliais, at-> 
griebdama, pati savo gyvenini:) 
ir likdama visiškai neprigul-
minga. . i 

Reikalas Paliuosuoti Tautas. 
Net senoje Prancūzijos re

voliucijoje, kurią Rusai giria
si atkartoją iki smulkmenų, 
jau Kalnėnai (Montaguards), 
vienos nedalinamos respubli
kos šalininkai kovojo su £iron-
diečiais, (Girondins), federa
lizmo apginėjais. Prancuzijoie 
Kalnėnai įveikė Žirondiečius 
ir revoliucija sustiprino Pran
cūzų tėvynės vienybę. Rusijo
je tuo po caro puolimo ir po 
respublikos apgarsinimo su
syk buvo aiškiai matyti, kad 
revoliucijoje gyvena skirstan
čioji jiega, ir kad vien tik fe
deralizmas galėtų išgelbėti 
silpstančią Rusiją nuo susida-
linimo ir visatinio atsiskyrimo. 

Rodosi, kad Kerenskį s tą 
tiesą matė iš pat pirmųjų Ru
siškos revoliucijos dienų, ka
dangi jis? nors vien tik ant 
popąros pripažino autonomijos 
teisę visoms nerusiškoms tau
toms, neskiriant nei Ukrainos, 
kurios praeitije buvo susivie
nijusios su Rusija. Bet jisai ne-' 
ganėtinai išminties tais, rei-
ganėtiniai išminties tais, rei
kia pripažinti nepaprastai sun
kiais laikais paskubinti unita-
rės ir centralistinės Rusijos 
perėjimą į federalistinės vieš
patijos tvarką. Tam tikslui 
butų reikėję išvirškščiai per
dirbti visą Petro Didžiojo dar
bą. Tas buvo didis tautų kan
kintojas. Jis prikankino ir 
Rusus. Jo darbą atidirbti iš
virkščiai butų galėjęs tik ly
gus jam genijus. 

Rusijos Gelbėtojų Klaida. 

lštiesų-gi ir Kerenskis ir 
vėliau visi kiti Rusijos patri-
jotai veltui bandžiusieji iš
gelbėti Rusiją iš betvarkės be 
pagelbės buvusių Rusijoje ne
rusiškų tautų, nuolat minti jos i 
esą , centralistinių. caro paliki
mų įpėdiniai. Vienas paskui 
kitą jie Kolčakas, Denikjnas, 
Judeničas ir* visai dar nesenai 
Wrangelis tuščiai svajojo pa
daryti negalimą daigią aigaL 
vinti senosios unitarės Rusi
jos lavoną visai nežiūrint, kad 
buvusios joje tautos, pasiliuo-
savųsios iš Maskolių jun#o 

nori ir reikalauja autonomijos 
bei neprigulmybės. Vienas pas
kui kitą jieUtkartojo tą pačią 
klaidą, kad kovoja ne vien su 
bolševikais, bet taip-gi ir su 
buvusiomis pavergtomis tau-k 
tomis, kurioms galvos svaigo 
nuo atgautosios neprigulmy
bės. Vienas paskui kita jie J-
puolė į tą .pačią pražūties ne
laimę. Kadangi jie nesuprato 
į kurį šoną plėtojasi Rusijos 
revoliucija, todėl jie nesusilau
kė kitos pasekmės, kaip tik 
bolševizmo sustiprėjimo, nes 
visos, buvusios po Rusais tau
tos pradžioje buvo kuosmar-
kiausios bolševizmo priešinin
kės, bekovodamos už savo at
eitį tapo nors laikinai bolševi
kų draugėmis. 

Lengva Rusiją Atgaivinti. 

Mūsų dięnOse išreiškiant pa
prastą sveiko proto tiesą tan
kiai priseina išrodvti paradok-
sališku. Tai-gi nors man'pri-
seitų iš rodyti paradoksų ap-
ginėju, aš sakysiu, kad nebu
vo lengvesnio daigto ir dar 
dabar nėra lengvesnės prie
monės suardyti bolševizmą 
arba atimti visą jo nuodingu
mą. 

Bet tam tikslui reikia turė
ti drąsos užbaigti apraudoti 
imperijalistinę, centralistinę ir 
unitarinę Rusiją, o prieš bol
ševizmą pastatyti vienatinę 
pasekmingą kovos metodą, 
kurią aš siūliau įteikdamas 
savo memorandumą Taikos 
Konferencijai 30 Lapkr. 1918 
metais. Tą metodą lengva iš
reikšti šitaip: Priešais bolše
vikų internacijonaliziną bei 
komunizmą pastatyti buvusių 
po Rusija tautų patrijotizmą 
ir jų prisirišimą prie smulkios 
nuosavybės. Renė Vinci. 

(Pabaiga bus). 
_ r - y 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
. 

(Nuo mųs korespondentų). 

Surviliškis. Išrtikrųjų yra 
baisu net skaityti tokias ži-
niajrir tiesiog begalo skauda 
širdį,* kuomet nratai dabarti
nę tėvynės padėtį ir kaip Lie
tuvos gyventojai kantriai neša 
begalinius vargus, kovodami 
už laisvę ir pilną nepriklau
somybę. 

Ar supras ir atjaus bent 
kada tuos tėvynės vargus ir 
troškimus mūsų amerikiečiai? 
Tiesa, jiems lengva yra parti-
jinį ginčį vesti, nes jie yra so
tus ir jiems pavojus negresia. 
BetVgį jie turėtų suprasti nors 
tai, kad tokiais darbais jie 
kala vėl sunkius\retežius, ku
rie gali pasmaugti mūsų tė
vynę, ir visi mūsų darbai gali 
vėjais nueiti. Mes net neuž4nie-
game ramiai, kurie tik kovo
jame už Lietuvos nepriklauso
mybę, matydami tokius ame
rikiečių darbus. 

Kaip man dabar gerą/ yra 
žinoma Amerikos ir Lietuvos 
gyventojai, tai ištikrųjų ame
rikiečiams tik gėda, Lietuva* 
žmonės neturi kur užsjdirtyti 
pinigų, kenčia didžrausį skur
dą, o vienok užtenka tik pri
minti, kad reikalinga pagelbo 
gynimosi reikalams, deda visi 
kas tik ]<ą turi, ir pinigų su
plaukia tūkstančiais. O ameri
kiečiai f Kištelės' dolieruką, 
tai ir tai skaito' gerai davę. 

Kad ir ioji paskolą, ar ne-
gėda-gi? Jau metai, o penkių 
milijonų dol. nesukėlė. Skauda 
širdį begalo \ visa tai žiūrint. 
Amerikos Lietuviai kaip nors 
turi gydyt tas žaizdas, nes ki 
taip užsitarnaus didžiausio pa
žeminimo nuo Lietuvos Lietu
vių, kuomet iškovosime Lietu
vai laisvę. !• į 

Atsiprašau, užsiminus apie 

Tik ką gautos Knygos 
iš Lietuvos 

r 
Bažnyčios Istorija (215 puslap.) 50c. 
Ar-gi kalta čia Katalikų Bažnyčia? . - 50c. 
Dvasiškoji iškalba (Kun. Dro. Jauniaus) 35c. 
Homilijos (pamokslai) Visų metų Sekmad. $1*50 
Sakyklai Vadovas (pamokslai) 3 knygos 3.00 
Viešosios Šv. Sakramento Adoracijos Vadovėlis . . 50c. 
Paveikslai žmogaus nusidėjėlio, teisaus ir tobulo 35c. 
Štai Tavo Motina (Geguž. ir Spalio mėn. skaitymai) 25c. 
Jėzus mūsų meilė . , . . 25c. 
Štai Viešpaties Tarnaitė (Gegužinė) 20c. 
Katalikų Tikėjimas ir jo priešai 25c. 
Apie tikrąjį pamaldumą • — •••• 25c. 
Ar katalikas gali būti socijalistu? 50c 
Dvasiškoji Komunija 15c. 

• • „ -. 
-

' * -

Vadovas po Rymą 2 knyg v 3.80 
Auksinės Varpos (Dainos) .\ 25c. 
Antano Baranausko (Vyskupo Raštai) 2oc. 
Šeimyninkėms Vadovėlis .t 50c. 
Darbininkų klausimas 15c. 
Iš Gyvulių gyvenimo (Labai įdomi) 20c. 

* •* • 
+m+ 

i 

Ponas ir Muzikai (Teatralis veikaL) 2Dc 
Šventoji Agnietė (Teatralis veikai.) 25c. 

/ " , ' . "4: 
"DRAUGO" KNYGYNAS. 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 
> • , 

— — — — — ^ — ^ — i — — — — — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — 

politiką pertoli jau nužen 
giau. Nors širdį sopa, bet ži-v 
nau, kad mano tas išsireiški
mas nieko negelbės. Bet nors 
man langviaus bus kiek nusi-
skundus. 

Aš ir-gi dabar esu blogam 
padėjime, kaip ir visi Lietuvos 
ginėjai. Buvome atsiėmę Vil
nią. Džiaugsmas buvo neapsa
komas. Aš tuomet dirbau 
Kaune ir tik atvadavus sosti
nę mane perkėlė tuoj į Vilnių. 
Cia sutvarkėme dalykus ir 
gan puikiai sekėsi. Čia turėjau 
progos pagyventi apie septy
nias savaites. Užėjus Lenkų 
plėšikams, vėl visi turėjom ap
leisti Vilnių. Taip ir aš su 
skaustančia širdimi. Dabar 
mečiau bendrovės darbus ir 
pasišvenčiau dirbti prie Lietu
vos Šaulių ir Lietuvos Gyni
mo Komiteto. Kaip Šaulius, 
taip ir Gynimo Komitetus or
ganizuojame visur, ir nėra jau 
Lietuvoj to miestelio bei baž
nytkaimio, kur nebūtų L. Šau
lių būrio ir Gynimo Komiteto. 
Gynimo K-tas renka aukas, šil
tus rūbus ir viską kas tik yra 
reikalinga del kareivių. L. Šau 
liai lavinasi ir ginkluojasi, kad 
ištikus pavojui apsigintų nuo 
plėšikų. Liet. Šauliai nėra nei 
kiekmažesniame pavojuje kaip 
kareiviai, dar gal ir didesnia
me, nes kareivį sugavęs prie
šininkas paima belaisvėn, o 
Šaulį be pasigailėjimo tuoj su
šaudo. Fronte ir-gi lygiai da
lyvauja ir Šauliai. 

Lapkričio 21 d. turėjome su
sirėmimų tarp Surviliškio ir 
Kėdainių. Mat, kaip jau, ma
nau, girdėjote,'' Lapkr. 17 d. 
lankai didelėmis pajiegomis 
puolė mųs frontą ir mūsiš
kiams pasisekė juos smarkiai 
supliekti. Ir čia atkirto dali 
Lenkų raitelių, apie. 500. Tai 
tie, norėdami pasprukti, metė
si į visas puses. Ir atsibeldė 
net į Survilįškį. Jie milicija, 
tuoj suėmė, išardė telegrafą 
tarp Surviliškio ir Kėdainių 
ir apsistojo Kunato dvare. Iš 
gyventojų vogė kas tilc *pa-
puolė. Tas įvyko sekmaa. ry
tą, 7 vai. Per dien^ Surviliš
kio ir Krakenavos Šauliai su
sijungę padrėme žvalgybą ir, 
pradėjame sekti juos. Jie tai 
pajutę metėsi ant Truskavos, 

(Pabaiga ant 2 pusd.) 

Jau Atspausdinta Ir 
Parsiduoda 

• 

neapsakomai naudinga dvasiško 
turinio knyga 

u Apie Kristaus 
Sekimą" 

udeklo apdar $1.20 
Kailio apd. (auk.) $1.80 

Galinama <'l>niugo" Knygyne 

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, UI. 

Tel. Canal 222 

DR. E. Z. ZIPPERMAN 
LIETUVIŠKAS DENTISTAS 

1401 So. HalM4.nl Street 
Vai.: Pan/edėli, Utarn. ir Ketverge 
9:3d iki 8:30 vak. 
Seredoj ir Subatoj 9:30 iki 3 vak 

mPet. ir Nedėlioj nuo 9:30 iki 1-mai 
Mes geriausią taisome d ant i 

už prieinamiausią kaina. 

FATONIC 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Fra Salins visos — i — p — 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti v viena. 
pas visos aptiekorins. 

Dr. A. L Yuška 
1900 S. Haisted Str. 

Tel Ganai S U S 
Valandos: l t ryto iki I vakarą 

Gyvenimas 
SS11 W. SSrd Str. 

Tai Prospect s m . 

\ . 

S 
• • • » » • « y • » • • » . 

Phone Canal 267 

DR. P. Z. ZALATORIS 1 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1SS1 So. Haisted Street 

Valandos: l t iki II ryto; 1 iki 4 
po piet « iki 8 vakare. 

JlUIIIIIUIIItlIUtUlllllllllllliiiiiuitUiaUel 
Resid. l į s t Independeace Blvd. 

DR. i A. ROTH, 
Rosaa Gydytojas Ir 

SpeeUanstas Moteriško. Vyrama) 
Vaiko Jhr vara ebroarftiku Uja) 

^AliAlTDOS: 1 0 — n ryto 

iuitutwtmmMyiiniiiitfnumiimiuip 

• 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
W*mm> 

RACINE, WIS. 

Gruodžio 26 d. vietinis T a u 
tos Fondo 79 sk. buvo suren 
gca prakalbas . Kalbėjo £dv. vę ki tan miestan gali pr iklau 

II » • • ! » • • • • • • » » • » » SJ • • • • • • • • »įi 

priklausyt i ka ip vyrai , ta ip 
ir moterys jauni i r senesni. 
Pašelpos dr-ja moka visiems 
lygiai. Narys a r narė išvažia-

V. \V. Rutkauskas ir adv. F . 
I*. Rradeiulis, abu iš Chicagos. 
Prie prakalbų buvo t inkamai 
prisiruošta, todėl i r publikos 
buvo pilnutė svetainė. Stei-
r*ius buvo papuoštas Amerikos 
ir Lietuvos vėliavomis. Pro
grama prailėta Lietuvos him
nu. 

Pirmiausia kalbėjo adv. 
Rutkauskas. J i s t rumpa kal
ba išdėstė dabart inį Lietuvos 
padėjimą i r nurodė reikalą 
Lietuvai pagelbos. T a pagelbą, 
sakė, amerikiečiai Lietuviai 
gali sHiteikti aukodami per 
Tautos Fondą. Pažymėjo ta ip-
!>• i T. F . padarytus Lietuvai 
nuopelnus ir t. t. J a m pabai
gus kalbėti buvo renkamos 
aukos. 

Paskui kalbėjo adv. F . P. 
Bradeiu l i sJ i s papasakojo vien 
tik savo patyr imus būvant 
jam Lietuvoje, suteikdamas 
daug Įdomių žinių. 

Aukojo: 
A. Vainutis ir J . Kesminas 

po $10.00. 
Po $5.00: D. Jackus , A. Buk

onis. 
Po $2.00: A. Klapatauskas, 

J . Lazdauskas, K. Šapalas, S. 
Sinkevičius, J . Staponis. 

J . Bagdonas $1.50. 
Po $1.00: T. J . Varanius , J . 

Jašmontas , J . Paulauskas , P. 
jfiadzevičius, P. Staponas, J . 
l 'genskas, A. A. Gudžiūnas, 
A. Litvinas, St. Šepikas, M. 
Balsevičius, I*. Žutautą*, St. 
Urbonas, M. Digris, J . Vaič
kus, A. Simanavičius, A. Žiž-
minskaitė, } y . Karal iūnas , J . 
Vieta, P . Čejauskas, J . Zvinis, 
J. Samalonis, A. Čėza, A. Ka
raliūnas, S. Ju rga i t i s , T , Ra
manauskas, P . Čiapukinas, J . 
Atkačiunas, T. Žizminskas, P. 
Atkačiunas, A. Tvirbutas , K. 
Radavičius, J . Stalyga, L. 
Tauje-nis, T. Putna , A. Gumol-
skasT K. Vieta. 

Jeigu kas patėmytiĮ klaklų, 
malonėkite pranešti man, pa
sistengsiu pataisyt i . 

Visiems aukotojams Tėvy
nės, Lietuvos, vardu reiškiu 
širdingą ačių. 

Visus Tautos Fondo narius 
ir kurie aukojo stambesnes 

'aukas, kviečiu į T. F . susirin
kimą, kuris bus Sausio 16 d., 
1921 m. Gausite gražius T. F . 
paliudijimus. Drauge prašau 
visų g©*ps širdies Lietuvių sto
ti į Tėvynės gelbėjimo eiles, 
nešant jai pagelbą per Tautos 
Fondą. Tai yra vienintelė įs
taiga, per kuri$ dėdami savo 
aukas kovojame su Lietuvos 
priešais. Kas bando ardyt i T. 
F. , t a s tarnauja* Lenkui, Želi
govskiui , plėšia Lietuvą ir žu
do jos žmones. 

J . S. Kesminas, 
Tautjos F . 79 skyr. rast. 

syti i r laike^ligos gauna pa-
šelpos. 

Taip-gi išr inkt i darbininkai 
baliui, kuris bus Sausio 9 d., 
š. m., Shalčio svet. Kviečia
mos visos draugi jos ir pavie
niai į tą vakarą, nes bus su 
serijomis. Bus skrajojanti kra-
sa su dviem dovanom. 

L. Krekščiunas. 

• r 
ATTENTION OP JEWISH 

POPULATION. 
įlinkus ne tik k'ą pagelbą jiems J a u išseno Telšiuose gyvuo-

CICERO. ILL. 

Dr-ja S. Š. V. Jėzaus laikė 
priešmetinį susirinkimą, kuris 
buvo neskaitl ingas. Svars tant 
draugijos reikalus nepamiršta 
nei Lietuva, J o s kovai už lais
vę ir nepriklausomybę nutar
ta iš dr-jos iždo paaukoti $10. 

N u t a r t a taip-gi surengti va
karą Sv. Kazimiero vienuoly
no naudai . Tam darbui tapo iš
r inkta komisija. Apsvarsčius 
visus draugijos reikalus, -tapo 
išr inkta valdyba 1921 metams: 
pirm. — A. Valančius, vice-
pirm. — J . Jončius, nut . rast . 
— J . Narakas , fin. rast. — V. 
Bukauskas, iždiu. — J . Bielia-
vičia, iždo glob. — J . Povilio
nis, A. Naudžiūnas, maršalka 
— P . Balčius. 

Valdybon inėjo veikliausi 
nariai . Todėl tikimės gerų dr-
jai pasekmių per 1921 metus. 

Metinis susirinkimas dr-jos 
įvyks Sausio 9 d. Visi nariai 
prašomi atsi lankyti į susirin
kimą, nes yra daug svarbių 
reikalu. J . N. 

WESTVILLB, ILL. 

CICEEO. ILL. 

Visų Šventų vyrų ir mote
rų draugija laikė priešmetinį 
susirinkimą. Iš r inkta nauja 
valdvba 1921 m. is veiklių ir 
energingų narių, kuri , t ikimės, 
daug pasidarbuos per šiuos 
metus draugijos naudai. 

I š r inkta atstovai į A. L. R.-
K. Federacijos 12 sky/ių. 

Nu ta r t a surengti vakarą 
Labdarybės naudai, kuris bus 
Balandžio 10 d., 6v. Antano 
parapijos svet. Tur iu pažymė
ti, kad Šita' dr-ja yra* labai 
luuidinga, nes pr ie jos gali 

Gruodžio 26 draugi ja Mote
rų Ražancavos buvo įrengus 
vakarą. Vaidino komediją 
*4 Sa laput r i s ' \ kur i gražiai iš
ėjo. Paskui kalbėjo kl. P r . J u 
ras apie moterų vienybę ir Vy
čių organizaciją, ragindamas 
Lietuves mot inai Jeisti ne t ik 
suaugusius, bet i r mažus vai
kučius pr iklausyt i prie jauni
mo organizacijos. Ka lba pub
likai pat iko. 

Pasku i a tva id in ta veikalu-
kas " S e n i i r Nauji M e t a i / ' 
kuris ir-gi gražiai buvo atlik
tas. Pagyr imo vertos mūsų mo 

tokį savo darbštumą. 
Dar kalbėjo kl. A. Karužis 

apie gelbėjimą Lietuvos. J o 
kalba buvo įspūdinga. 

Gruodžio 28 d. čia lankėsi 
broliai Kanoverskai iš Cleve-
land, Ohio i r vaidino gražų 
veikalėlį, kur iuo nemažai žmo
nes prijuokino. Pelnas, kur io 
liko 78 dol., skir iamas Lietu
vos gynimo reikalams. Vėliau 
bus paskelbta aukotojų pa
vardės. 

Mūsų kolonijos katalikų tar
pe žydi vienybė, už ta t gra
žus būva darbo vaisiai. 

Kauniškis. 

Lietuvos Vyčių New Yorko 
ir New Jersey Apskričio su
sirinkimas bus gausio 30 d., 
t921 m., 2-rą vai. po pietų, 
Lietuvių svetainėje, 180 New 
York Ave., Newark, N. J . At
stovai teiksis laiku i r gausin
gai dalyvauti šianje svarbia
me Apskričio susirinkime. 
Bus renkama valdyba; ir ne
pamirški te inešimų del apskri
čio. Taip-gi laikas bus apkal
bėti ateinančios vasaros vei
kimas. 

Apskričio pirmininkas, 
J . V. Jfcerolis. 

>' 

Do you know tna t 13%tof 
the population of Lithuania 
is Jewishf 

Do you know tba t in .the 
city of ViĮna, of a population 
of 400,000, 50% are J e w s ! 

Do you know that in ^lie 
Gabinet of Ministry o f ' t h e 
Republic of Lithuania, there 
is a Minister of Jewish Af-
fairs* 

Do you know tha t in the 
Republic of Li thuania , Jews 
have their nationai autonomy 

Do you know tha t in the 
Republic of Li thuania the 
Jews have equal political 
r ights .with other citizens? 

Do you know\ tha t there 
wfre no pogroms nor massac-
>es in L i thuan ia t 

Do you know that , even 
during the Czar 's regime, the 
Jews and Lithuanians alvvays 
actėd jointly^ against the 
Palest (Lithuanian^Jewish 
Mock dur ing the eleetion of 
Russian Durna). 

Do yo.u know tha t Poland 
is desperately tempting to 
subjugate the distriets oi 
Grodno, Suvalki and Vilna 
witli the city of Vilna? x 

Do you know tha t many 
Jews reside in the above 
named distriets f 

Do you know tha t the po
pulation of the Republic of 
Lithuania, regardless of na
tionai ityi religion or political 
creed, resolved to free the 
above ethnographically Lith-
uanian distriets, once and 
forever, from the Polish yokel 

Do you know tha t there are 
many offtcers of Jewish de-
cent in the Liithuanian army? 

Do you know tha t many 
J e w s have volunteered to the 
Li thuanian. a rmy and besides, 
they are now fonning a sepa-
ra te volunteer battal ion to1 

fight the Pole* ? , 
Do you know tliat the 

Liithuanians residing in the 
United Sta tes ' are endeavo-
ring, in various "Svays, to help 
their brotlters in Lithuania t;» 
free the Li thuahian terri tory 
from the oecupat,ion of the 
Polish iniperialistsf 

Do you kno\v that for Uiis 
purpose the Liberty Loan is 
being floated amotng the Lith
uan ians ! • 

H a v e you joined the Lith
uanians in this work for free-
dom, justice and humani tyf 

Have you purchased a l i t h 
uanian Liberty Loan Borui? 
There is a Lithuanian Liberty 
Loan Conunittee in you r vioi-
nity, where you can obtain all 
the information desired, or 
you may address : 
Tjie Li thuanian Mission, 

257 W. 71-st JStreet, 
New York, City. 

suteiktų, bet ir rastų progų 
patiems lavinties patyrime. 

Tūlas Dr. David Lyman iš 
WaHingford, x Conn., Victor 
Cuflen Maryland, Valstijos įr 
Dr. Mart in E . Sloan iš Tow-
son, Md., . paskir t i rytinėse 
valstijose. Dr. George Pahner, 
Springfield Ohio, vidurinėse 
valstijose, i r Dr. Henry Hoag-
land ir keletas kitų pasižymė
jusių gydytojų pietinėse vals
tijose. Kielcvieiras gydytojas 
per dvi savait i užsiims tąja 
užduotim. * 

. 

POZOS REIKALINGUMAS. 

(Prisiųsta iŠ Am. Raud. Kryžiaus) 

Vienas iš pirmutinių ir 
svarbiausių sveikatos nurody
mų, ta i graži žmogaus poza 
stovint, sėdint a r einant. 

Ant nelaimės daugelis žmo
nių visai į tai neatkreipia do
mės ir daugelis, ypat ingai vai
kai, ta i susikūprinę), ta i persi-
lošę sau bestovinėja ar net ir 
vaikšito. 

įPiriijoj vietoj y ra labai ne
gražu i r negerai, nes ta i labai 
kenkia sveikatai. Daug t rukdo 
vidurių dirbimui, t rukdo Ikrais 
jo vaikščiojime ir neduoda 
progos plaučiams išsiskėsti. 
Žodžiu, visos kaino dalys ne
gali dirbti , ka ip joms privalo, 
todėl i r būva vidurių suirimas. 
Daugelyje atsit ikimų kūno su
irimuose ąr nesmagumuose gfa 
ži poza daug gelbsti. 

Nuostabu, kuomet visi gėri
si ir stengiasi tu rė t i ' g raž ia iš
vaizdą, bet daugelis nesupran
ta, kad žmogaus išvaizda pri
klauso daugiaus nuo paties 
žmogaus, negu nuo jo aprėda-
lo. 

i 

• Net ir tie, kurie yra daugiau 
prasilavinę ir užima geresnes 
vietas, būva atsitikimų, kad 
sėdi sau susikūprinę, pana
šiai į kamuolį, ofisuose, arba 
valgant prie stalo. 

j a &v. Vincento labdarių drau 
gija, kur i tu r i beturčiams vai 
kams prieglauda. Vaika i visi 
lanko mokyklą. 

Šįmet norėta įsteigti prie
glaudoj savą mokyklą, bet Tel
šių Švietimo i r Kultūros Komi-, 
sija nepaskyrė f mokytojaus. 
Dėlto darbas liko su t rukdytas . 

Vaikų daba r y ra apie 60. 
Telšių apskrit ies t a ryba šią 

prieglaudą palaiko ir selpią. 
1920 metams davė pašelpos ar
ti 100,000 auks., o 1921 me
tams mano duoti ar t i 400,000 
auksinų. 

Telšių Gynimo Komitetas 
sulaikė mi škų ' kir t imą ties 
Plunge, nes savininkas miško 
parduodams neprisilaikė Mi
nisterijos duotų sąlygų. 

,. P . S. 

PASKUTINIS SUDUS V! 

U.S.MAIL?^^ 
194a Vasario ir fealandžio 6, 1921 
Iš New Yorko be jokių mainymu tiesiai J 

BREMEN ir DANZIG 
S. S. "SUSQUEHANNA" 

Atsišaukite paa U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, Inc. 
H. OLAUSSENIUS ? & Oo. Gcneraliai Pasažleriniai Agentai 

ĮOO N. L>» Šalie St., Cliieago,, 111. 
Freight Skyrius 120 Broadway 

TeL F r a n k l i n 4 1 3 0 
New York City 

Brangus draugai ! 
. Gyvendamas daugiau negu 

t ryl ika metų, nekar tą teko su
sidurt i su jumis, idėjos drau
gai. Todėl t ikiu, kad, kaipo 
žmogus, neišvengiau labiau ar 
mažiau k a i ^ u r i o tneįžeidęs. 
Todėl dabar , apleisdamas Wa-
shingtono žemę, ats iprašau vi
sų, podraug prašau i r toliau 
pasilikti bendraminčiais drau
gais. Nors toli busiu nuo tam
stų, bet mintyse visada busiu 
sų jumis. 

Sudiev i r jums, augimo 
draugai . S ta iga pasiruošęs 
grįžti mylimon tėvynėn, ne
galėjau jūsų at lankyt i i r atsi
sveikinti. Ta t ligi pasimatymo 
laisvoje Lietuvoje. 

Matas Mažeika. 
Montreal, Canada. -
1 1 ~ i 

IŠ LIETUVOS. 
• ' -

(Pnadžia an t 2'pusl.) 
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S P E C I J A L I S T A I LANKYS 
DŽIOVININKŲ LIGO-* 

NINES. 

( P r i s i ų s t a i š A m . R a u d . K r y ž i a u s ) 

PRANEŠIMAS. Washington. Gydytojas Ge
nerolas H. S. Cunni-fig, Suvie
nytų Valstijų Viešosios Svei
katos Patarnavimo Vedėjas, 
yra pagrįžęs, kad kiekvienas 
iš dabart iniu 15,0(K) džiovi
ninkų, kurie randami Viešosios 
Sveikatos Jigoninėrfe, butų 
kuotinkamiausiai „prižiuromas 
ir jiems suteikta geriausias 
patarnavimas kaip galint. 
Idant tas butų išpildyta ir tin
kamai atl ikta, jisai pakvieiė 
žymiausius gydytojus Suvie-

kur ir teko susiremti. Mažo
mis pajiegomis išvaikome Len
kus į imškus. Čia mūsų žuvo 
S Sauliai. Lenkų 7 ir 2 ark
liai. Vėliaus pr ibuvus mūsų 
kuruomenei, daug jų suėmėm, 
bet daug paspruko į savuosius. 
Dar vis laikome sargybą ir per 
nakt is nemiegame. Lenkai tik 
daugiausia ^lajrtar mus vargina 
vedami mūsų dvarponių. Bet 
gal kada apsivalysime ir nuo 
to. 

Apie Lietuvos politiką į r 
fronto žinias manau jums yra 
gerai žinoma. Tik kiek matau, 
kad Am. Lietuvių spauda ra
šo apie ministerių permainas. 
Pasį mus kol kas to negirdėt. 

J aun imas eia dabar nieko 
svarbaus neveikia, nes nėr ka-
da. Visi įtempę jiegas į kovą 
už nepriklausomybę. J aun i vy
rai visi mobilizuojami: nuo 19 
iki 26-tų metų. Likusieji eina: 
kas liuosnoriais, kas į Šaulių 
būrius ir ta ip visi užimti dar
bais. 

Oras dar iki šiol labai gra
žus. Iš syk pasirodė ankstyva 
žiema. Spalio 28 d. *buvo už
šalę ir sniego pasnigo, kad ga
lima buvo rogėmis važiuoti. 
Bet už ' sava i t ė s laiko vėl at
šilo ir iki šiol dar gyvuliai 
ganosi rr laukus žmonės aria. 

J . Gadeikis. 

R E I K A L I N G A S tuojaus at
sakantis Vargoninkas. Alga 
$75.00 I r ineigos. Atsišattkti 
pas 

Kun. E. V. Grikis 
396 Church Street 

New Britain, Ckmn. 
4 ^ ^ • ' 

PAIEŠKOJIMAI. 

DIDELIS BARGENAJJ 
ILLINOJAUS FARMOS 

83 akru farma prie pat miesto 
ir gero kelio, žeme lygi, upelis bė
ga per ganikla. .Miškas ir gražus 
sodnas, 7 kambariu namas su 
skiepu didele barne 60 tonu cel-
lar, vištininkas, kiaulininkas, svir
nas garadžius ir sande mašinoms, 
"smoke house" ir kiti budinkai, 3 
arkliai, 8 karves, 1 jautis, 150 Viš
tų, 4 žaeis, 4 kalakutai, 2 vaislines 
kiaulės, 300 bušelių avižų, 200 bu
šeliai kornu, 25 toniai šieno, ru
giu, kviečiu ir vulviu del žiemos ir 
visos mašinos reikalingos del far-
mos. Šita farma turi būti parduo
ta arba išmainyta \ trumpa laika 
iš priežasties ligos. Kaina $13,500, 
įmokėti reikia puse, o likusius ant 
5 metu ant 6%, pasiskubinkite nes 
tai gera farma ir atsišaukite pas 
navininką 

Pet ras Bornei 
736 W. 35th St. Chicago, IU. 

Dr. L L MAKARAS 
Idetuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Miehigan A ? * , 
Vai. 10 lkl 12 ryte; 2 lkl 4 po 

piet, 6:80 iki 8:20 vakare. 
Residenclja: 10588 P e n y Are., 

Tel. Pullman 842 

Tel. Randolph 2898 

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmiestijrl^-^ 
ASSOCIATION BLOG. 

19 So. La SaUe St. 
Valandos: 9 ryto iki 6-^po pietų. 

Panedėliais iki 8 vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas. 

Tel. Drover 

Dr. C. Z. Vezelis 1 

50 akru farma? 2 mylios nuo 
miesto 7 akrai ganiklos, miškas ir 
gražus sodnas, geros tvoros, 6 
kambariu namas, barne svirnas, 
mesihyčia, pienine šį apielinke lie
tuviais apgyventa. Norintieje pirk
ti farma, kaina tiktai $300. Neap
leiskite šito bargeno, nes parsiduo
da už puse kainos. 

Mrs. MARY OZMAN, 
736 W. 35th St. Chicago, IU. 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. \ 

Seredomis nuo 4 ligr 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVEMUE 

arti 47-tos Gatvės 

90 akrų farma, 70 akrų dirba
mos, 20 ganiklos, su mišku, juodže
mis, žvyras su moliu maišytas, 
Sy2 mylios nuo miesto, geri budin-
kais ir didele barne. Kaina $6500 
puse reikia įmokėti, o kitus ant iš-
mokeseio. / 

— 

Paieškau savo aeseres mergaitės 
Alenos Dzikunskiutės Pievogalių 
kaimo Pumios parapijos Tranu pa
vieto. Vilniaus gubernijos aš pali
kau ja maža Lietuvoje. Dabar girdė
jau kad ji Amerikoje, meldžiu jos 
pačios ar kas žinote pranešti už ką 
busiu; (labai dėkingas. 

Morta Masuloniutė 
122H Victory Str. AVaukegan. m . 

nieko bendra su Viešosios' 
Sveikatos Įstaigomis, idant 
jie* lankydami šiuos dHoTi-

* t e i s i a i . (2-XII-20). Šiandien 
Telšiuose yra arklių mobiliza^ 

nytose Valstijose, neturinčius cija viso Teisių valsčiaus. 
Žmonės noriai vedė savo ark
lius. Pr i imta keliolika arklių. 
Už arklįfcs moka gera* kaina. 

Paieškau Antano Zairio kuris su-
grįža i i Francijos ir per nekuri lai
ka gyveno Chicagoj, tūrių labai svar
bių poperių iš Washingtono del jo. 
Taipgipaieškau Antano Petraičio iš 
Salnorių, Kropiu Valsčiaus. Malonė-

duoti žinia. 
Kasparui JSorkovičai 

719 N. Tremont St. Kcuancc. 111. 

ANT PARDAVIMO. 

120 akrų žeme ligi 15 akrų sod
no, 5 kambariu namas 2 bar'nes, 1 
mylia nuo miesto upelis beįa per 
ganikla, žeme derlinga, parsiduo
da už puae kainos $7800, įmokėti 
reikia $1000 o kitus ant išmokėji
mo 6%. 

r^_ 
60akrų farma, geri budinkai, so

dnas geros tvoros, 45 akrai dirba
mos žemes, ir miškas, parsiduoda 
su mašinos ir gyvuliais, Šienas gim
dai, upelis bėga per ganikla, 2 
mylios nuo miesto kaina $5000, į-
mokėti reikia $3000 o kitus ant 
lengvu išmokėjimu, parsiduoda iš 
priežasties senatvės, nepraleiskite 
šito' bargeno. 

ANT PARDAVIMO. 
Savininkas išsikraustė i New Yor-

ką, parduos properte už puse kainos 
kiek kainuotų dabar pastatyt. Gerai 
pabudavotas 3 augščių -«murinis na
mas su Storų ir 5 pagyvenimais, ge
ram stovi j , randasi ant 63-čios arti 
Halsted gatvės. Imoket reikia $4,000 
likusus kaipo randa. Atsišaukite. 
1443 So. 49 Ave. Cicero, IU. 

Parsiduoda minkštų gėrimų biznis, 
pirmos klasos, vienatine vieta tame 
bloke. Priežastis pardavimo, savinin
kas turi kita bizni. Atsišaukite. 

724 W. Slst Street 

MEDAUS 
- • — 

Antrašas 
— i mmm 

40 akrų, farma 20 arkų miško, 
tvoros geros budinkais, kaina 
$1800, įmokėti reikia $500 o kitos 
ant lengvu išmokėjimu ant 6%. 

Viršminėtoe farmos yra dideli 
bargenai ir jeigu nori įgyti gera 
farma tai eonais tavo proga. Pa
liauk kil;u:i U::'.:aAi'j o aitapiii 
farma ir busi bosu ant savęs. J>el 
platesniu- informacijų kreipkitės 
šiuo adresu: 

FIRST NAT. R E A L 1 T C 0 . 
736 W. 35th St. K Ohicago, Dl 

& » • • - • v • • • • • • • • • 
Phone Seeley 7439 

DR. L M. FE1NBERG 
Gydo, specialiai visokias vyrą ir 

moterų lytiškas ligas. 
2401 Madisoa St., kampas We» 

tena Ave., Chicago. 
Valandos: 2—4 po,piet; 7—t vak. I 

X 

A. PETRATIS S. FABIJOH AS 

A, PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE—OfSURAlTOB 
European American Burean 

Slnnčia Pinigus, Pardood* 
Laivokortes 

MOTARIJU6A8 
808 W. 85th B>. Cblcago, m . 

Tekinome I3oalevard 811 

Telefonas Boulevard 8188 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8831 South Halsted Street 
Valandos: 9—12 A. M. 

1—5; 7—8 P. M. \.4 
8 6 » * » * » * » « » ^ » » » » » » » » » » » » • » » » { i 

PIRKITE KARO TAUPYMO 
ŽENKLELIUS (W. S. S.). 

A REAL BARGAIN 

SELF-REDUCING 
360 

J. P. WA1TCHES 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4508 S. Asfaland Ave. 

Tel. Yards 1053 
Dien. Room 518—158 N. Clark St.] 

Tel.. Randolph #g07 

Tel. Yards 6666 ' Drover 8448 

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

Akuieraa. 
8203 S. Halsted St. Chicago. 

Valandos: 10—12 iš ryto fr—2 Ir 
6—8 vakare Ned. 10—12 i i ryto. 

Telefaaas Pullman *M] 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

1 0 8 0 1 S o . M«r*»lgim A v e n 
BflMtaad, IU. 

VALANDOS: 9 ryte iki t 
>Tel. P u l l m a n 8 4 8 i r 3 1 8 8 . 

perkeltas į naują vietą. Kurie no
rite užsisakyti pasninkams me
daus, kreipkitės šiuo adresu 

Strygas & Miller 
4342 So. Maplewood Ave., 

Chicago, IU. 

Medaus kaina: 5 svarų vįedru-
kas $1.95 su praiuotimu namus. 

• , 

GERIAUSI 
GORSETAI 

"DIKTOMS 
MOTERIMS 
LENGVI bet 

STIPRUS v-
tave kr»&-

turlninkss netu- DIDŽIO 82 IKI 36 
*;« 1siSt!upsti>A,«>t^I>AMI 
JiiMt« (ant dra- NEAPBIBLO-
$%&*&£*£: TAM LAIKUI 

^meriniiM^. p^t^ apmokama. 
MMosyi^iSac^ASHioNiNfTnvre 

8 lriwt Pkce V«w T«rk 

S. D. LACHAWICZ 
LLLTL'VYS GRABORIUS 

iFatarnauju laidotuves* kopiglausla. ltet-
Ikale meldilu atsiiaukti. o mano darbi 
• basute užganėdinti. 
|S81« W. 28rd PI. (Thicago, 1 

TeL Ganai 8188 

Tel. Harrison 66«8 
DR. L C. BORLAND . 

209 S. State Str. Kamp. Adams 
Valand.: 1 iki 4 po piet Nedel. 10 
vai. iki 12 diena. 

Lietuvis perkalbėtojaa / 
Sered.—6 iki 8 vak. Ned. 16 lkl 12 

K A M K E N T Ė T I * 
Raumatizmo, neuralgijos ir raumen4 
gėlimai greitai nustoja, jeign patrini stt 

* PAIN-EXPELLER * 
Vaizbaienklim nireg. a V. Pat. Ofife. 

Žiurek, kad gautum tįkrajį-garsujj pex 
daugiau kaip 50 metų. 

Reikalauk, kad taretu Ikare (Aacfler) 
Vaūbaženklf. 

r . / 
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ĮSAItOMA CIEPYTIES VI 
ŠIEMS ŽMONĖMS. 

PAŠAUTAS DARBINIS 
"SLUGGERIS." 

Rauplės ima apsireikšti ir 
Chicagoje. , 

East Ohieagoje kasdien su
sekami nauji žmonės, susirgo-
sjeji rauplėmis, š i and ie ton 
serga jau keli šimtai žnionln. 

Chicagoje irgi apsiroiškuvė-
pidemija. Čia serga keliolika 
žmonių. 

Miesto sveikumo komisijo-
nierius Dr. pobertson paskel
bė isakvma visiems davbda-
viams, kad jų visi d a g i n i n k a i 
į keruriolikų dienu butų pn-
fcitepyti. 

K i taipgi gali but uždarytos 
^darbavietės, jei tasai jo įsa
kymas nebutu išpildytas. 

East Chicagoje, k u r pir
miausia, epidemija plaėiaį ap
sireiškė, visi gyventojai bai
giami ėiepyti nuo rauplių. 

Iš tenai epidemija plečiasi 
j Šiaurius. 

Reikia pažymėti, kad raup
lėmis suserga Įvairaus am
žiaus žmonės. v 

NORIMA UŽDARYTI KE 
TURIS BRAVARUS. 

(Jeneralio prokuroro asis
tentas Mid<Nekauff vakar f ode 
raliui teisėjui Landis indavė 
peticiją, kurią.ja reikalaujama 
uždaryti keturis bravarus Chi
cagoje. Peticijoje pareiškia
ma, kad tie bravarai dirbą a-
lų su 4 nuoš. alkoholio. 

Tie bra vara i y ra : Primalts 
Products Co., United States 
Bre\ving Co,, S tandards Pro
ducts Co. ir Ifammond Bre-
wing O v 

Policmonas Wiegman vakar 
iŠ ryto^ pašovė langij plovėjų 
unijoj darbinį "slnggcc (už
puoliką), Samulį Zabaneik, 
kurs buvo apmušęs/ porą dar
bininku į r taikėsi jau prie tre-
<*io. \ 

Užpuolikas, ^pamatę* polie-
moną, pasileido bėgti. Bet kul
ka, pasirodė greitesnėj 

SUIMTA TRYS VAGILIAI. 

niekam šokti tuos negtazius, 
tiesiog bjaurus, šokius, ku
riais užsikrėtęs yra visas Cjii-
cagos jaunimas. Viet&je ne
gražių One Step, Fox Trot 
šokti Jietuviškus ir'litus gra
žus Šokius. 

* • 4 •• • 

D R A U O Ą S , 
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Atidi 
i mon • 

Policija suėmė t-cj* vagišius, 
kurie buvo įsikraustė miesto 
majoro Tliompsono namu rų-
siir, 3200 Sheridan road. 

ATMESTA VIRŠUTINIŲ C E 
L E Ž I N K E L I Ų P E T I C U A . 

Viršutinių geležinkelių kom
panija Chicagoje šiandie nuo 
žmonių už važinėjimą, iui* po 
10c. "kompanija tuo nepasi
tenkino. Reikalavo daugiau. 

Tuo tikslu buvo p a d a v u s i 
peticiją valstijos visuomenėą 
naudos komisijai.. Bet £ita at
metė kompanijos reikalavimą. 
Parėdė, kad 10c. t u r i ' pa l ik t i 
neapribuotam laikui. 

uzmanvmas 
gerb. y klebono knn. Krušo. 
J a m pr i ta rė visHrlioro nariai . 
Geistina, kad tą, pavyzdį imtų 
ir kitų; Cbicagos kolonijų Lie
tuvių jaunimas. 

Valdyba pasiliko be Veik 
tų pati, t į a r l buvo praei tais 
metajs. Tai ženklas, kad se
noji valdyba mokėjo tvarkyt i 
draugijos reikalus. Pirminin
ku jphoro yra p . Sabonis, pa
dėjėju p. Ramanauskas , nuta
rimų rašt ininkė p-lė M. L. Gu-
rirtskaitė, finansų rast . p-lė E . 
Jovaišai te, ižd. J . . 'Ramanaus
kas (naujas) , iždo. globėjas-
Pocius. 

ValdjNbai linkėtina getų p a 
sėkmių. Clevelandietis. 

dalomi pažymėti,1 kad be
rods nei viena West Sidės 
draugija neatsiliks nesudėjus Jj 
Lietuvai stambesnės sumos au
kų. 
-Aukotojai atleis už nepas-

kefbimę, vardų, nes surašąs, 
$is -užmanymas kylo įšįkuris buvo man priduotas, bu

vo neįskaitomas. 
; P. Cibulskis. 

IŠ VVEST SIDES. 

PARVEŽTA 10 KAREIVIŲ 
LAVONŲ. 

iš Prancu-Vakar Cliioagon 
zijos parvežta 10 kareivių la
vonu, žuvusių ten karo metu. 

MIRĖ IGNAS STANKUS. 

VANDALAI SUNAIKINO 
VISUS NAMINIUS DAIK 
' TU& 

%. 

v Ana vakarą YYilliam K. I tu-
j~ \ iek inson su savo šeimyna pa-
\\ Vėjo namo, 5166* So. Park a ve., 

i r įpagyvenime a t rado baisių 
betvarki ' . Raimundai sudaužvti, 
paveikslai nuo sienų numesi i, 

*/dalis drabužiu sudraskvta. 

IL~ vTunely La Salle susidaužė 
du gatvekariu. Pavojingai su
žeista t rvs ž m o n ė s 

Ta i antroji , ten tokia pat ne-
}aimė. Pirmutinė buvo buvus 
pirm dešimties dienų. 

Policija pradėjo ta rdymus 
su tikslu surasti priežastį. - " 

Sausio 5 d. Šv. Bernardo li-
gonbuty po operacijos mirė 
Ignas Stankus, vyriškų drabu
ži u, Boselande, krautuvė* sav. 
ir pasižymėjęs veikėjas katali
kiškoje tautinėje dirvoje. Ve
lionis gimė Liepos 31 d., 1884 
m. Paliko žmoną ir penketų 
vaikučių. 

Laidotuvės bus rfinmulieny, 
Sausio !) d. Pamaldos bus Visų 
Šventų* bažnyčioje, iš kurios 
kūnas bus nulydėtas į ftv. Ka
zimiero kapines. Rep. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
/ KOLONIJŲ, 

I š BRIDGBPORTO. 

GOMPERSAS KRITIKUOJA 
AUGŠČIAUSIĄ ŠALIES 

TEISMĄ. 

Sekmadienį, Sausio 2 d., 
1921 m., "Kanklių", eboras 
prie &v. Jurgio parapijos laikė 
metinį susirinkimą. Ne pro ša
lį bus paminėti keletas svar-

IŠ BRIDGEPORTO. 

Sim. Daukanto dr-ja turėjo 
priešmetinj susirinkimą Gruo
džio 5 d., Mark Wbite svet. 
Komitetas išdavė raportą, 
kad nupirko lotus svetainei 
statyti. Taip-gi nutarta * už 
$1000.00 pirkti svetainės šėrų. 
Valdybon 1921 m. inėjo: pirm. 
— S. Jonulis, vice-pirm. — J. 
Locaitis, prot. rast. — Kenu-
tis, fin. rast. —"*A. Kasparas, 
i'žd. — S. F. M art inkus, ižd. 
globėjai: K. Demeveskis, A. 
Kaulakis, A. Krikščiūnas, 
marš. J. Jakubauskas, kny
giai: W. Stonkus ir F. Valan-
ėius. Paskui prisiminta, tėvy
nės padėtis ir nutarta parink^* 
aukų. Snrinkfft $100.72. ^ 

Aukojo: J. Basevičia ir Pe
trauskas po $3.00. Po $2.00: 
M. Rulevičia, J. PalUionis, A. 
Bunaris, J. Budrikas, M. Miš
kinis, A. Bagdonas. Po $1.00: 
T. Jonulis, P. Kenutis; V. 
Jankauske, K. Vičas, S. Mar
cinkus,^!. Radavičia, P. Jo
naitis, M. Tamulunas, K. Da-
mejeckrs, K. Dareškevičia, P. 
Frbonaviįia, K. Vaicunas, Dr. 
M. Naikelis, A. Hiidauskas, J. 
L caįjis, J. Jakubauskas, S. 
Vii.skas, R. Kfniett, J. Bace-
viėia, A, Petraitis, L. Švobo, 
K. Jonikas, T. Petrošu's, įT. 
Petraitis, M. J. Paul, P. Mar
gumas, P. Adoniaitis, F. Se-
bestijonas, P . Juozai t i s , J . 
Petkus, J. Šimkus, M. Žido
nis, J. Balkus, A. Kinderis, 
Leškevičia, J. PranckevicSa, 
P. Mačiulis, S. Tgnatavičia, A. 
Vaitekonis, D. Palitąitis, Jul. 
Budrikas, A. Sottmekis, P. 
Kimčius, A. Karpavičia, J. 

Draugiąja D. L. K^ Keistučio 
laikė priešmetinį susirinkimų. 
Nutarė nupirkti Liet. Lais
vės -paskolos bonų ^ž $100.00. 
Taip-gi padaryta fiuosa rink
liava " Geležiniam Vi&^V 
Surinkta , $26.65 ir pasiųsta 
Lietuvos^ Gynimo Komitetui 
per Lietuvos Misijų. 

Aukojo: 
M. Paliomis $2.00. 
Po $1100: K. Marcinkevi

čius, R. Bubilis, J; Norvai-
šas,vM. Jakubka, Z. Šinnla, A. 
Aleliunas, J. ITrbikas, O.-Zala-
toris, A. Kiršienė, P.Šmitas, S. 
Milkintas, F. Kelpšas, A. Sau
lis, J. Liaugaudas, A A. Krau
jai is, 2J. Kūkalis, Jv- »Tučins, J. 
Ruby ir O. Rekanskienė. 

Smulkiais $5.65. B. L. 
1 

PRANEŠIMAI. 
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\ GRAŽUS VAKARAS 

KONCERTAS IR ŠOKIS 
Rengia 

A. L R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS Imą KUOPA 
NEDĖLIOJ, SAUSIO (JAN.) 9,1921 m. 

Šv. Jurgio Jarap. Salėje 
Pradžia Punktualiai 7:30 vai. vakare. 
* Įžanga tik 50c. ir 3Sc. -

-Tt 

besnių nutarimų, kiirie palie-
'ia Giieagos Lietuvįų jauni- i Jašai tis, Ig. Praninskas, J. 

\r;i;.,««« A n-: t: ULJ* T 

Washington. Sausio 7. — 
Augsėiausias šalies teismas 
nusprendė, ka<l darbininke li
nijos arba«tų unijiį nariai ne
gali boykoruoti bile kokios fir
mos. Tasai boykotas yra ly
g u s suokalbiarvhnui ^ r i e š pre-
kvba ir baustinas. 

Amerikos Darbo Federaei-
jos prezulentas Sani. (Jonipers 
tą t e i smo miosprendį krit i
kuoja. Sako, prie skaitlingų 
darbininkų priešų eiliiį paga
liau prisidedąs ir aukščiausias 
teismas. , . 

Teismas tą nuosprendį pas
kelbė reikale l)nplex Print ing 
Press (1o., kuri kovoja prieš 
mašinistų unija* ir kuriai ma
rinistai skelbė boykota. Maši-

; niatų boykotas nebuvo tiesio
ginis arba pirmaeilis, bet an
traei l is . Tas reiškia, wa<l jie 
boykotavo ki tas f innas, ka

i r i o s turi r e i k l ų su augšėiau 
paminėta kompanija. 

m - x \ N 

mą 
Tarpe ki tko plačiai apkal

bėta rengiamoji operetė " A d o 
mas ir Jie,va", k u r r bus per
s ta tyta šio mėnesio 16 d., Šw 
Jurgio parapijinėj svetainėj. 

TJelei mažų* nesusipratimų 
tarpe " K a n k l i ų " eboro ir vie 
tinės 16 Vyčių kuopos, nu
tar ta pakeisti operetės skelbi
mą, kuris pradė ta skelbti Vy
čių vjirdu. Dabar buis skelbia
ma " K a n k l i ų " choro vardu. 
Gaila, kad pasi taiko tokie ne
susipratimai tarpe mūsų cho
ro ir Vyčių kuopos, dviejų i-
dėjinių draugijų. _ N . 

Minėta operetė y ra viena in 
geriausia vykusių ivf. Petraus
ko kurinių, pirmą^ sykį +us 
statoma scenoje Chicagoje, r a -
daujant gabam muzikui ^ r 
dainininkui p. K. Saboniui. J i s 
pats bus ir svarbiausioje Ado
mo roteje, o jo moteris JIevos 
Pelnas skir iamas parapijos 
naudai. 

Kitas svarbus nutar imas , 
tai savo • vakaruose neduoti 

Viliunas, A. Grigaliūnas, J , 
Greblauskas, A / Stravinskas. 
S. Setukas , A. Gudinckis, J . 
Alexsano!favičia, A. Paplaus-
kas, K. Žuraitis, J . Bacievi-
čia, Ig. Matelunas, L. MankUs. 
Kitos smulkiais. Pinigai \ pa
siųsti L. Misijai, kad persiųs
tų <;Geležiniam, V i lku i " . * 

T. Janul is . 

šis vakaras bus tai nepaprasta pramoga. Koncertine dalj išpildys mu»ų artistai pp. Ii. Ir K. S»-
boni»k dalyvaus taip-gi Žinomi dainininkai p-lė M. L. Gurirtakaitė ir p. Ramanauskas ir kiti Taip-gi 
programa pajvairtus gabiausios Vienuolyno auklėtines gražiais dialogais, monoliogais ir t. t. Kviečia
ma gerb. visuomene skaitlingai atsilankyti ir pasigrožėti^ nepaprastai gražiuv/vakarėliu. Po koncertui 

m bus Jokiai ir žaislai, žodžiu sakant S) vaka/as bus vienas iŠ" gražiausių ir smagiausiu, užtai laukiame 
| Į daug v svečiu. Jžanga "pastebėtinai p i g i . / ' Kviečiame visus l-mon kp. Sajungietfs. 

i 
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JOHN KUCHINSKAS Baltijos Amer ikosLin i ja 
IilKTt!VTS ADVOKATAS 

Ofisas DidmlestyJ 
l t So. TJB. Salle Street 

Kambaris 816 Tel. Central 3684 
Valandos: 9 ryto Iki 1 po piet 

West Sideš Ofisas 
3201 W. 22-nd Street 

Kerte I.eavitt St. Tel. Ganai 2552 
Valandos: nuo 4 lkl 6 po piet ir 

nuo 7 iki 9 vakare 

FEDERACIJOS METINIS 
SUSIRINKIMAS. 

— - • m 

-—»^ ^ 

A. L. R. K. Federacijos Chi 
cagos Apskričio metinis susu 
rinkimas bus antradienyje, 
Sausio 11 d., vakare, Dievą 
Apveizdos parap. svetainėje, 
Chicago, 111. Šiame susirinki 
me bus renkama, apskričiui 
valdyba 1921 m? Tad ir svar
bu, kad | šį susirinkimą kuo 
skaitlingiausiai atsilankytų 
draugijų ir skyrių atstovai ir 
atstovės. . Jaldyba. 

.3 . 

PRANEŠIMAS L. V. APS 
KRI6I0 CHORISTAMS. 

Kviečiame vigus ekoratiiB kno-
skaitlingiausia suvažiuoti į sekantį 
praktiką, kuri bua penkt., Sauaio 
7 d., k ra.^ Mark White Sqnare 
parko svet.^ lygiai 8 vat. vak. 

Viii nariai prašomi laiku suva
žiuoti^ nes )po praktikos bus žai
dimai. Choristai prašomi atsivesti 
ir naujų narių. Valdyba, 

DR. s. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Res. S114 W. 42nd Street 

Tel. McKlnley 0 8 8 J 
C. K. CHERRYS * 

Lietuvis Dentistas 

Plione Cicero 5963 

i)R. A. P. GURSKIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4847 \V. 14th Street Cor. 49th Ave. 
Cicero, m . 

Vai. 9 Išryto iki 9 rak. Išimant 
Nedėlias ir Seredaa ' 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. 

IŠ VVEST SIDE. 

Draugija Aušros Varjfcų Šv. 
P. M- moterų icmergimj įren
gė.̂  šeimininį vakarėlį Ižietuvos 
gynimo naudai. Vakrelis įyy-
ko sekm.j Gruodžio 19, Aušros 
Vartų parap. svet. Kalbėjo 
kun. Pr. Bnčys ir Jonas Poš
ka. Neapserta ir be aukų. 

Suaukota $101.00. 
^elioms dienoms praėjus 

minėtos draugijos susirinkime 
paaiškėjo, kad, pridėjus vaka
ro pelną" ir> narių aukas, pasi
daro $250, ktrrįe ttiejaus pa-

Labd. Sąjungos 4 kuopa laikys 
metinį susirinkimą Sausio 7 d., 
1921 m., Dievo Apveizdos parap. 
mokyklos kambarv, 8:30 vai. va
kare.' 

Pageidaujama, kad nariaisskait
lingai susirinktų, nes yra svarsty
mui daug svarbių reikalų, likusių 
nuo priešmetinio susirinkimo. Ka
trie nariai da nėra užsimokėję mė
nesinių už 1920 nu, praSomi atei
ti i r užsimokėti. Ta maža duoklė 
didelę naudą atneš našlaičiams. 

Dar kartą kviečiu visus narius 
suririnkiman. \ 

Ea. M., nnt. >r*st. 

IS TOWN OF LAKE. 

Šv. Cecilijos giesmininkų drau
gija laikys mįtinį susirinkimą 
penktadieny, Sausio 7 d., 1921 m., 
bažnytinėj svet., 8:00 vai. vak. 

Visi dainininkai kvifciami skait
lingai atsilankyti, nes turime pra
nešti daug svarbių reikalų. Reik«3 
apkalbėti ir mūsų šeimindnis va
karėlis* fVaĘdyba. 

Šiuomi pranešam, kad Lietuvos 
Vyčių Chicagos Apskričio metinis 
susirinkimas įvyks Sausio 9-d., i 
m., Šv. Antano par. svet^. Cicero, 
111., lygiai 2 vai. po pietų. * 

Visos kuopos atsiųskit atstovus-
į tą susirinkimą, nes yra svarsty-

siųsti Lietuvos Misijai. Be tojmui labai daug dalykų, 
- , Valdyba. nupirkta L. borių už $50.00. § Į 

DR. S. MIKELIS 
T i l E T U V l S 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
* Ofiaaa ir Gyvenimo vieta 
8252 South Halsted Street ^ 

Ant TlriMu Unlverml StaU Baak 
Valandos nuo 10 lkl 12 ryte; nuo 
2 lkl 4 po pietų; nuo 7 lkl • vak. 

Nedėltomis nuo 10 lkl 3. 
Telefoną* Tard. f644 

1 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė saro ofisą po num. 

4729 So. Ashland Avenne 
SpecJjallstas 

ŽIOTŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ 

Valandos nuo 10 lkl 12 išryto; nuo 
2 lkl S po pietų; nuo 7 iki 8:S0 
vakare. Nedeitomis l t lkl 1. 

Telefonas Dreiel 2880 

r. 
V. W. RUTKAUSKAS 

ADVOKATAS 
Ofisas DidmlestyJ: 

29 South La Salle Street \ 
Kambaris 324 , • 

Telefonas: Central 6890 | 

S Vakarais, 812 W. 33rd St 
telefonas: Yards 4081 • • 

I 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1016 W. 47th St. Tel. Boal. 160. 
Valandos: 1 iki S po pietų. « lkl 8 

trak. Nedėl. 10 lkl 12 ryte. 
Res. 2014 W. 43rd Street. 

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKlnley 268 

• 

^ • - • - , 

DR. 6 . M. GLASER * 

/ Praktikuoja 29 metai 
Ofisas 8149 So. Morgan St. 

Kertė 82-ro St., Chicago, DL 
SPECIJAilSTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų. • 

OPISO VALANDjpS: Nuo 3# ryto 
iki I po pietų, nuo 6 lkl 8 valan
da vakarą. 
Nedėliomia nuo 9 lkl 2 po piet. 

\ Telefonas Yards 697 

Vietoj Rusi jos Amerikos I-i n i ja 

/ ~ TIESIAI J*E P K R S E D I M U Ift N E W Y O R K A J 

HAMBURGĄ Kaina 3 Kles%$125. Karėslaks $5.00 
LIEPOJAU Kaina 3 Klesa $145. Karės taks-$5.00 

ESTONIA" bnvęs <<CZAR,, išplaukia 1 FebtC 
POLONIA" buv. "KURSK,? išplank^l5 Febr. 

Kreipkitės prie niurni agentu jusų mieste arba 
K.v KEMPF, General Western Passenger ^Agent 

120 North La Salle St., Cpicago, Illinois. 

«c 
« ! • 

S DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE S0UTHSIDEJ 

\ 
V \ 

Vyru rudi ir juodi peverykai vėliausios 
į mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 

pilna eile moterų čeverykų 
nuo $5.85 iki $14.00. 

VICTOR SHOE STORE 
I • • 
f 4719 S. Ashland A v. Chicago 

JllllItllINIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIfllIlII 

I VISUOMET TURĖK OMENIJE I 
= Kad nmsij nauja krautuvė pripildyta puikiausi ii I 

SSBI ^m 

r auksiniu ir deimantinių žiedų, auksiniii ir paauksuotų 
•2 laikrodėlių, laikrodžių, lenciūgėlių, ' karolių 
" kų tik gautą is Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų". 

^ 2 J \ ' Turime ^ramafonų rekordų, rožančių, 
: kryžąlių ir kitų religijinių dalykų, ta- .2 

vorų užtikriname prekę prieinama. 

I WENCKUS f 
Laikrodininkas 

3327 So. Halsted St. 
> 

Ohicago, M. 
ssn ^ . ^ 
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*— MUZIKA < 
BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo m e t a s . . 

Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920, m. 
Mokinama įvairių muzikos šakų. Užsirašyti ga l ima bile kada. 

3259 South Halsted Street Chicago, I1L 
Telefonas Boulcvard 9244 t 

X rj 

\ 
Carter's U ttle Liver PiUs 

Negali Auti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Pigulka 
Mažas Dosas 

Maža Kaina -

Kraujas neturintis Gele&es 
yrą. priežastimi tfibliSkuslu 
veido. C 

Tikras tori pasirašymą* 

ARTER'S IRON PILLS 
Jums pagelbės, pamėginkite w » 
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I MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU 

• • 
i • • • 
l • 
i 

LIBERTY B0NDSUS 
Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite 
mums kiek turite, kokie bondsTtt. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu 

j f Baltic States Development Corporation 
• 35 South Dearborn Str., Xhicago, Illinois, i 

1i 
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ENG 

"S /\ V 

ScM vvbBto hy fumiture doeiors 
deportmont sier&s -

ENGLANDCa SPRING OEO CO. 

> 

ninki 
<larbin| 
sybei, 
ialkinii 
leistų 
p) Ii eti n 
not stį 

Voki 
* streikai 
pie sti 
lekasyll 
vykus 
kurie 
riausyb1 

j xDele^ 
sybės 
kiaušy 
vimo, \\ 
taipgi, 
kupuotl 
sianti i| 

Bijoi 

Svari 
prieš 
cijąr 
ituri di 
lanti^pj 
Bavari. 

-a t si mes* 
si skelbi 
įv\-ki>, 
pageidj 
nepagei| 
elų. 

Tom i | 
k ė s i ' B j 
mininki 
vyriausĮ 
sėkmės 
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Vien? 
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