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Griūva g. Zeligowskio Armija 
Austrijoje Pramatomi Svarbus 

{vykiai 
. 

4 

Nelengva Rasti Prancūzijai Nau
ją Premjerą 

GALIMI RADIKALŲ SUKI-1 PRANCŪZAI STOVI UŽ 
LIMAI. 

Pranešta, Karolis apleidęs 
Šveicariją. 

PILNĄ ATLYGINIMĄ NUO 
VOKIETIJOS. 

Vienna, Austrija, Sausio 14. 
- Čia ir visoj Austrijoj arsė- Paryžius, Sausio 14. — Gal 

ja ekonominė ir politikinė pa- kas paklaustu, kodėl sugriuvo 

Gauna epitetų ir Anglijos mi 
nisteris pirmininkas. 

dėtis. Komunistai pakelia de
monstracijas prieš didžiapd-

Praneuzijos ministerių kabine
tas? Atsakvinas vra aiškus. 

nius. Kadangi didžiapelnių Sugriuvo, nes ministeris pir-
varda įgiję viešbučių savin m- niininkas Leygues perdaug 
kai. tad viešbučiu durvs pa 
tamsėje daužomos i skeveldas 

Laukiami įvykiai. 

Svetimu saliu valdininkai, 
kurie yra susipažino su Aus
trijos padėjimu, sako, jog Au
strijoje laukiami 
kiaf. 

J Ų nuomouiavimus paturi 
dar ii' paskelbtos laikrašėiuo-
se žinios, buk laives impera
torius Karolis jau apleidęs 
ftveieariįa^-Jis iškeliavęs Un-
garijon. 

draugąvosi su Anglijos minis-
teriu pirmininku. Klausime at 
lyginimo nuo Vokietijos Ang
lijos ministeris diktavo savo 
pažinias Prancūzijos valdžiai. 
(Ji tos pažiūros, anot Prancū
zu, esančios didžiai kenksmin-

jvarbns ivv- gos Prancūzijai. 
Prancūzijai norisi kuodau-

giausia gauti pinigų nuo Vo
kietijos,' kaipo karq atlygini- hpalankiautų Anglijai 
mą. Anglija tam prieštarauja. 

Streikas pastose. 

Tuo tarpu parlamente susi
darė stipri partija, kuri pasi
priešino tokiai* prezidento po
litikai. Pasakė, kad tokia po
litika Prancūzijai kenksmin
ga. Ta partija pareiškė, kad 
su Vokietija ar su kuo kitu 
negalima datfyti jokių komp
romisų. Tik reikia žiūrėti, kad 
pilnai butų pildoma tas, kas 
tik yra parašyta taikos^sutar
tyje. 

Prieš Lloyd George. 
•Prezidentas Millerand vakar 

visą diena<konferavo su po-
litikiniais lyderiais klausimu 
naujo kabineto, naujo minis
terio pirmininko. 

Kas. užims rezignavusio Le
ygues veta, dar nežinoma. 
Nužiūrimi asmenys šitie: bu
vęs šalies prezidentas Poinca-
re, buvęs premjeras Viviani 
ir parlamento pirmininkas Pe-
ret. 

Galimas daiktas, kas prezi
dentas premjero vieton pak
vies tokį, kuriam bus duota 
laisvė užrubežinėj politikoj ir 
kurio prezidentas negalės var
žyti, kaip tai yra buvę se-
niaU' flHfe ~ ii 

Praneuzfj&pfcuda reikalau
ja, kad busimas premjeras neh 

Tomis dienomis ėia turėjo 
įvykti talkininku premjerų 
konferencija, kurioje turėjo 
l.uit sutarta ir nustatyta suma, 
kokią turi atlyginti Vokietija. 

Paštų darbininkai paskelbė Tad Prancūzų parlamentas 
jie pakylanti streikan. Sooija- pirm tos konferencijos norė-
listų elementas darbuojasi,!jo žinoti savo valdžios nusi-
kad tuos darbininkus suorga- statymą. Ministeris pirminin-
nizuoti unijon. Vakar laiškai. kas Leygues pa'sakė,"jog ank-
iš skrynelių nebuvo kolektuo- [sčiau konferencijos j is .nega-
jami. Pagrūmojo darbus pa-j lįs pasakyti. Tas reiškė, kad 
mesti telegrafų* ir telefonų jis pirmiau nori pasitarti su 
darbininkai, jei su jais nebus Anglijos ministeriu pirminin

ku. * 
Po šito parlamentas balsų 

dauguma išreiškė savo nepasi-
tikėjimą kabinetu ir šis rezig
navo. 

LENKŲ KAREIVIAI KELIA 
MAIŠTUS VILNIUJE. 

/ 

TERORIZUOJA VILNIAUS 
GYVENTOJUS. 

* 
Iš Vilniaus iškraustoma karo 

• 
medžiaga. 

. . i . 

• 

Ryga, Sausio 14. — čia gau-
ta žinių, kad Lenkaj su pas
kuba evakuoja-iš Vilniaus sa
vo karo m | f lpga , artileriją 
ir arcliivus.^[ p ' I n su rgen ta s " 
Zeligowski, matyt, taippat 
turės kraustvties. 

Zeligowskio armija, anot ži
nių, jau be mažko griūva. Ka
reiviai neklauso oficierų, kelia 
maištus, plėšia ir terorizuoja 
Vilniaus ir apylinkių gyvon-
tojus. • 

McCORMICK STOVI UŽ 
BERLYNĄ. 

Lenkai prieš ,jį tad griaus 
kalnus. 
. 

Berlynas, Sausio 14. — Čia 
lankėsi Su v. Valstijų senato
rius McCormick iš Chieagos. 
J is apkeliavo kuone visą Eu
ropą, tyrinėdamas padėtį • ir 
santikius. 

Čia viešėdamas jis pripaži
no, kad augštajai Silezijai 
plebiscitas viaai nereikalingas. 
Nes tasai kraštas vra vokiš-
kas ir turi ' prigulėti Vokieti
jai, bet ne Lenkams. 

, ŽINIOS IŠ LIETUVOJ 
LENKŲ ĮSTATYMAI VIL- tos Lenkų administracijos su

tikimo negalima. Gi sutikimą 
gauti taippat negalima. 

NIAUS SRIČIAI. 

Iš Vilniaus pranešta: 
Esant Vilniuje Lietuviams, 

miesto magistratas buvo suda
rytas iš didesnių tautinių gru
pių atstovu, tame skaičiuje ir 
Gudų. 

Dabai- sugryžo prie Lenkų 

GUDŲ PROTESTAS ŽELI 
i GOWSKIUI. 

Gudų spaudos biuro prane
šimu, Vilniaus Gudų tautinis 
komitetas indavė Vilniaus u-

bnvęs magistratas, "Zarządem zurpatoriui Zeligovvskiui grie 
Ziem Wscliodnieh" įkurtas ir .žtą protestą del neteisėtų jo 
iš laikinojo magistrato paėmė kareivių daromų rekvizicijų, 
visų reikalų vedimą. 
' Magistratas nereiškia noro. 

Protste 
joniukai 

nurodoma, legi-
utima nuo Gu-

• • - n - » 

PRANEŠTA, KAD MIRCS 
LENINAS. 

* • - -

kad* "Vidurinės 
sienose ligi naujų 

Bet žinia nepatvirtinta. 

Lietuvos'' 
atmainų 

visi įsakymai lygiai į £ L ^ 
su įstatymais ir visi vykdo 

=*= 

BE NIEKO PALIKTAS SU
VARŽYMAS ATEIVIJOS. 

. 
Senato komitetas netiki atei 

vių užplūdimui. 

Luikrastrs Bepubliąue Fran
cai se sako: * '.Viskas, ko mes no 
rime, kad ^naujas premjeras, 
koks jis nebūtų, nepakviestų 
Lloyd George'o į savo užru-
befcinių. reikalų ministerius. yt 

WashingtQn, Sausio 14. — 
Cenzo biuras paskelbė, kad 
pagal 1920 metų gyventojų su
rašymo 51 nuoš. gyventojų 
Suv. Valstijose gyvena dides
niuose miestuose. 

susitaikinta. 
Galimas daiktas, mieste bus 

paskelbtas generalis streikas. 
Darbininkai reikalauja per

traukti mokesčių ėmimą iš jų 
uždarbių, kol nebus išleisti įs
tatymai mokestims nuo kapi
talų. 

Brangenybė. 

Mieste neapsakoma reikia
mų daiktų (brangenybė. Val
džia paskelbė įstatymą prieš 
didžiapelnius. Pagrūmota aš
triomis bausmėmis. Bet su įs
tatymais prasilenkiama. Kai-
kurie daiktai, vaklžips neiš
vardinti, paduodami nepap
rastai augštomią karnomis. 

Padvigubintos mokestys už 
vežiojimą prekių rgeležinke-
liais, i>ž siunčiamus laiškus, 
taboką, druską ir alkoholį. 

Nelengva parinkti premjerą. 
/ 

NAUJAUSIOS ŽINIOS, 
EI Paso, Tex — Meksikoj 

pakeliama nauja revoliucija. 
Šiuo kartu prieš Meksikos 
prezidentą Obregoną pakilo 
buvęs Oarranzos generolas 

. Marguia. Sna Luis Potosi vai-
Naigą mimsterĮ pirmininką s t i j o j e ^ ^ k o v o s m j o 

nelengva parinkti pr&idlntai j ^ ^ ^ j t e ^ l t e « ^ 
Millerandui. Tas yra todėl, 1 ^ . b u v o l a i k o m a s k f t l ė j i m e 

kad jis laikosi vidurinio kelio M e x | c o cfty 
atž\ilgiu į Versailleso taikos 
sutartį. J is nori dirbti ranka 
rankon su Anglija ir daugii-

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas Millerand nesutin-

moje daiktų klausyti Anglijos k a m ^ į , ^ ^ ^ ^ p i r m i n i n . 

GRAIKIJA GAUS 32 MILI 
JONU DOL. PASKOLOS. 

Atėnai. Graikija, Sausio 14. 
— Premjerai!jant Venizelosui 
Suv. Valstijos buvo žadėjusios 
Graikijai paskolinti 32 milijo
nu dol. 

Čia paskelbta, kad Suv. Val
stijos savo žadėjimo neatsiė-
ėmė. Paskolins žadėtą «;umą, 
t ik su sąlyga, kad^tie pinigai 
butų pavartoti Amerikoje į-Lper jį pats vesti visus užru 
sigyti nekarinei medžiagai. 

patarimų 
Toks elgimasis Prancūzijai 

būtinai reikalingas.. Nors Pran 
euzija šiandie yra blogam pa
dėjime iš finansinio atžvilgio 
ir jai norėtųsi iš Vokietijos 
išgauti kuodaugiausia karo 

ku skirti Poincafe ar Viviani. 
Matyt, ministerio pirmininko 
vieton bus paskirtas Peret, 
parlamento pirmininkas. f 

nori susijungti su Vokietija, 
nes kitaip ji negali gyvuoti. 

Paryžius. — Gauta žinių, 
kad Austrijoje rengiamas pa-

atlyginimo, bet jai taippaf y- kelti visatinas streikas del 
ra reikalingas ir su Anglija prisijungimo Austrijos prie 
draugingumas. Nes jei nebūtų Vokietijos. Austrija būtinai 
klausoma Anglijos patarimų, 
pastaroji galėtų nusisukti nuo 
Prancūzijos ir tik ranka pa
moti i Ver.<ailleso taikos su-
tarties sąlygas. 

Buvęs Prancūzų ministeris 
pirmininkas Leygues politiko
je buvo mažaį žinomas ir ne-
žvmus asmuo. Prezidentas Mi-
llerand jam davė ministerio 
pirmininko vietą, nes norėjo 

Wąshington, Sausio 14. -
nato komitetas atei vi jos rei-
1 ai s. po ilgokų, aptariau*, pą-. JMU. 

gahau nusprendė, kad žemes
niojo kongreso buto pripažin
tas ateivijos suvaržymas 
šiais laikais visai nereikalin
gas ir tą sumanymą paliko 
be nieko. 

Komitetas praeitą savaitę 
ateivijos klausimu išklausinė
jo apie 30 liudininkų nuomo
nių apie ateiviją šion šalin. 
•Ir įsitikin,o kad tie visi bau
ginimai milijonais ateiviu, 
kuomet čiaT šimtai tūkstančių 
žmonių bedarbiauja, tai tik 
tuščias prasimanymas. 

Tad gyvuojantis ateivijos 
įstatymas ir toliaus pasilieka 
neatmainytas, be jokių priedų. 

Londonas, -^įfesi o 14. — Iš 
Maskvos per Berlyną ir Pary
žių gauta žinia, kad tenai mi
ręs Karpov, vyriausios ekono
minės Rusijos sovietų tarybos 
narvs. 

Vyriausioj Maskvos sovieto 
taryboj nėra nario vardu Kar
pov. Tuo vardu kituomet bu
vęs pasLvįįjinęs vyriausias 
^ol ševi k i fS^das Ni kol ai - Le-

\f. jis*->urė*-~ 
Tomis dienomis iš Berlvno 

w 

buvo žinių apie pavojingai su
sirgusį Maskvoje Leniną. Bu
vo sakyta, kad iš Vokietijos 

kad jin inmtų visos tautines | ̂  gyventoji} v.ską -
grupės,' kadangi jis sudarvtas P « s k u t i n i a r k l ! . **$< av-'> 
pirmosios Lenkų okupuotės P a s k u t i n J ž i e n a ' avi*'> } r d u o : 
metu i.š vienų Lenkų. * D 0 S P u d a - nepalikdann nei 

U T r . , . . T . , sėklai, neduodami už rekvi-
' Vidurines Lietuvos vai- ... . . . 

dž ia" paskelbė ' "dekretų". *™^J " " ' ^ ' ^ 
Priimdamas Gudų delegaci-

veikia jos su Vilniaus Gudų tautinio 
pirmininku Jarenu-

•ču priešakv protestą, Zeligow-mieji įsakvmai, paskelbti Len-1 , . v , . . * . i • •_.„ • i u v. F . ., 'ski zadejo, jog-busią imtasi 
kų valdžios organe ir veiku- . • \ • .A i • • • 

priemonių neteisėtų rekvizici
jų sustabdymui. 

Norėdamas patikti delega
cijos nariams, Želigovski' kal
bėjo gudiškai. 

<iudų Vilniaus, savaitinis 
laikraštis Naša Niva, Želigo
vskio karo cenzūros įsakymu, 

sfeji tose sienose vasarą 1920 
m. prieš pasitraukiant Len
kams. 

KULTŪRINIAI GUDŲ 
v DARBAI. 

Oudų raštams leisti draugi 
ja išnaujo atgaivinta Vilnii 
je, Išrinkta <Jrangijai .v^la^J^. 

o į laikinai uždraustas spauzdin-. 
iu- V; 

Vilniuje pradėjo veikti Gu
dų teatras. Vadovauja garsus 
artistas Bulgakas, Rusų sce
noje žinomas Morevas. 

Maskvon nukeliavę keli speci- Oudų tautinis komitetas r 
jalistai gydytojai. 

ĮSAKYTA PAKRIKTI GE 
NERALEI DARBO FE 

DERAGIJAI. 
-

Vilniuje pareikalavo iš oku-
pacijinės valdžios, kad vals
čių įstaigose butų vartojama 
Gudų kalba. ' 'Valdžia" žadė
jo tenkinti komiteto norils. 

• PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

- BONUS 

Paryžius, Sausio 14. — Tei
smo nuosprendžiu įsakyta pa-
krikdyti Prancūzų Generalę 
Darbo Federaciją, kurios vir
šininkai prasižengė įstaty-
tams tvarkančiams unijas. 

(LENKŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGA. 

i i . 

LENKAI — ŽMOGŽUDŽIAI. 

ORAS. — Šiandie sniegas; 
rytoj, turiftvt, gražus oras; ma
ža atmaina temperatūroje. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

Lenkų "Liga Robotnicza" 
Vilniuje prie Šv. Kazimiero 
bažnyčios prilipino lakštą, ku
riame pasakyta: "Darbininke, 
jei nori; kad Vilnius priklau
sytų Lenkijai, šiandie dar įs
tok į darbininkų sąjungą (Li
ga Robotnicza). , , 

I % 
? 

/AOMK's 60IM& T& TAKE H£fc! 

LfttUI SUČAe PtUM To a 

CVWJUE*CH APLIK) 

bežinius reikalus. 

New York. — Valstybes se
kretoriaus Colby asistentas 
Davis pranešė "National Ci-
vic ' , federacijos prezidentui 
Parkeriui, kad Suv. Valstijų 
vyriausybe nepageidaujanti 
sugražinti Rusijai Lietuvą,. 
Latviją ir Estija., Bet kad Ru
sijos pasieniai esą šiandie vis
gi neaiškus. 

ZELIG0WSKI NORI, KAD 
GUDAI BUTŲ TAMSUO

LIAI. '• 

/Ą*7 """"ATttHAh URTPOfl M I I I A . 

NEKU0MET TAIP NĖRA. 
Motina vedasi vaiką į krutančių paveikslų teatrėlį. Gražiais 

ir meiliais žodžiais ji kalbina eiti. 
Bet vaikas atsispyręs šaukia, kad jis nenorįs į teatrėlį eiti. 

Nenorįs pamatyti nei rodomojo čarlio Čaplino. 

Anot Gudų spaudos biuro 
pranešimo, Želigovski uždarė 
dideliais vargais įkurtą Gudų 
gimnaziją Svyrių miestely. 

Vilniaus Gudų gimnaziją 
lanko daugiau kaip 400 mo
ksleivių, kurių didžiąją dalį 
sudaro Gudai. Mokslo dalykai 
dėstomi visuose skyriuose Gu
dų kalba. 

Vokiečių okupuotės metu 
Gardinijoj buvo 150 pradinių 
mokyklų. Lenkų okupuotės 
metu mokyklų skaičius 10 kar
tų sumažėjo. I r dabar Želigo
vskio "valdžia ," nors ir ofi 
cijaliai Gudams nedraudžia 
mokyklų kurtly bet reikalau
ja tiek daug visokių formalu
mų, kad negalima įkurti nau
jų. 

Gudų mokyklai įkurti "val
dž ia" reikalauja ūkininkę su
eigos nusprendimo. O sušaukti 
sueigą, nors ir grynai mokyk
los reikalams aptarti, be vie-

Įsiveržę Lietuvon Lenkai 
pridarė negirdėtų baisenybių. 
Truskavoje jie sušaudė vieną 
Lietuvį šaulį ir paskui lavo
ną baisiausiai suraižė durtu
vais. 

Ties Lėnu (Taupėnų valse.) 
baisiu būdu nukankino 3 Žy
dus. Išplėšė^ liežiuvius, ^ d a u 
žė dantis, nupjaustė ausis ir 
sutruškino kaukuoles. 

Argi tai ne kraugeriai? 

SUMAŽINTA S. V. ARMIJA 
VOKIETIJOJE. 

Washington, Sausio 13. — 
Karo departamentas paskelbė, 
kad amerikoniška okupacijinė 
armija Vokietijoje sumažina
ma nuo 15,000 vyrų ligi 8,000. 

PRANEŠIMAS, 
Sausio 27 d. Aušros Vartę 

parap. svetainėje 2323 W. 23 
pi. bus "Draugo" Beadrovės 
šėrininkų metinis susirinki
mas. Visi šėrininkai kviečia
mi atsilankyti. Kas negalėtų 
atsilankyti,, teįgalicįa savo vie
toje kitą. Bus pasiųsti vi
siems pakvietimai. Kas ne
gaus, tepraneša savo adresą, 
kad galėtume pataisyti i r kad 
laiškai galėtų pasiekti. 

"Draugo" Bendrovės Di
rektoriai. 

PINIGU KURSAS. 
) 7 

Svetimų šalių pniigii vertė, mai
nant nemažiau $25,Ow Sausio 13 

0 — 

buvo tokia pagal Merehant8 Lo-
an and Trust C c : 

Anglijoa sterlingų svarui $3.77 
I 

Prancūzijos šimtui frankų 6.20 
Italijos šimtui lirų 3.52 
Vokietijos šimtui markių 1.46 
Lietuvos šimtui auksinų 1.40 
Lenkijos šimtui markių .14 
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D R A U G X Š 

LIKIT VIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Kiną i B M J k l Ikakjna nedėldienlus. 

pRENU>rERATOS KAINA: 
OHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Isetanis • H J . W 
Fnaei Metų •••±».••rsEDO* ^ ^ 

SUV. VALST. 
. - « a 4M) 
JK6CMBBB ^ w . w 
Pusei Meta - . . . - . . «•«• 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigui geriausia sių
sti iSperkant krasoje ar erprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" POTL. CO. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

Antradienije sulig sutarties 
įvyko prakalbos Šv. Antano 
parapijoje. Ten po kun. Jakai
čio prakalbos parduota bonų 
už 400 dolierių ir aukų sudėta 
apie 300 dolierių. 

Trumpai sakant, tas kun. 
Jakaičio viešėjimas Chieago-
je per viena, savaitę padarė 
Lietuvai naudos vienais tik pi
nigais apie devyniolika šimtų 
dolierių. Širdims nauda buvo 
dar didesnė. Žiūrint į tą rei
kia stebėtis, kad vienas žmo
gus taip trumpu laiku gali 
padaryti tiek daug naudos tė
vynei. J i s dar padarė ir dau
giau nieko neimdamas už ke
lionę ir apdovanodamas tas 
įstaigas, kurios yra pasišven
tusios dirbti tėvynei kultūros 
darbą be tinkamo užmokesčio. 

Vieno Žmogaus 
Veikimas. 

Trečiadieni je 29 Gruodžio 
atvyko į Chicagą kun. Jonas 
Jerominas Jakaitis. J is neilgai 
pas mus viešėjo, bet daug nau
dos padarė. 

Darbščiausia jo diena buvo 
Nauji Metai. Taiia rytmetije 
jis atlaikė Mišias ir pasakė pa
mokslą Šv. Kazimiero Seserų 
vienuolyne. Pamokslas, žino
ma, buvo apie tikėjimo daly
kus, o seserys, kaip ir visos 
Lietuvės, geidžia žinoti, kaip 
einasi jų tėvynėje Lietuvoje. 
Po Mišių vienuolyno vieškam-
-barije kun. Jakait is pasakė se
serims prakalbą apie Lietuvos 
padėtį. 
\ 3š vienuolyno jis nuvyko i 
Cicero, 111. pasimatyti su vie
tiniu klebonu uoliu ir protin
gu veikėju. Ten juodu susi
tarė atlaikyti prakalbas ant
radienije po Nauju Metų. 

Apie ketvirtą valandą kun. 
Jakai t is jau buvo Nortli Gidė
je Šv. Mykolo parapijoj. Ten 
žmonės jo laukė išalkę žinių 
iš Lietuvos. Kun. Jakait is per 
<dvi valandi jiems kalbėjo apie 
;Lietuvos padėti. Northsidie-
čiai visada duosnųs, bet šiuo 
tarpu nustebino ir pažįstan
čius juos. Jie sumetė 307 do-
lierius. 

Nors nesveikas būdamas 
«Woreesterio Lu Aivių klebonas 
ta pačia diena išvažiavo į Die
vo Apveizdos parapijos svetai
nę, kur jau jo lankė žmonės. 
Ten vėl prakalba ir vėl aukų 
rinkimas. Jų tapo sudėta apie 
275 dolierius. 

A n t rvtojaus buvo sekma-
ą \ 
dienis. Kunigas Jakaitis pa
sakė pamokslą šv. Jurgio baž-

: nyčioje ir atvažiavo laikyti 
prakalbų i Aušros Vartų para
piją, ir vėl smarkiai sukėlė ir 
taip neženią VVestsidiečių dva
sią. J ie sudėjo keturis šimtus 
dolierių su viršum. 

Pirmadienije 3 Sausio Šv. 
; Jurgio klebonijoje susirinko 
vJGhicagos Lietuviai klebonai 
Įįpasikalbėti apie parapijų rei

kalus. Tuos aptarus kun. Ja
nkaiti.- ir kunigam.- papasako-
B o ką matė važinėdamas po 
BLietuvą per penkis mėnesius. 

Tos pačios dienos vakarti 
.Town oi Lake'o bonų parda-
rvimo stotis veikusi išvien su 

Kataliku Federacija baigė sa
vo darbus ir išdavinėjo apys-

' kaitą. Kun. Jakaitis pribuvo 
]}x pasakė, kaip reikalinga y-

Lietuvai paskola bei kaip 
naudingas buvo tos paskolos 
sukėlimo darbas. Vakaro ren-
gėjai aukų n e rinko, tai iš at
silankymo ir prakalbos buvo 
tik dvasine nauda. 

Darbininkai — Dirb
tuvių Vedėjai. 

Nesenai Philadelphia mies
te buvo suvažiavimas metalo 
darbininkų unijų sąjungosSuv. 
Valstijose. Suvažiavę unijų at
stovai nutarė, kad jei kokia 
dirbtuvė del stokos užsakymų 
turėtų bu t uždaryta, tuo jaus 
pareikalauti tų dirbtuvių sa
vininkų dirbtuvių vedinu^ pa
vesti piltiems darbininkams. 
Darbininkai, sako, įstengsią ir 
mokėsią dirbtuvėse palaikyti 
darbą ir padarysią dar pelno. 

Nacijonalis tos unijų sąjun
gos sekretorius-iždininkas Kel
ly iš Ne\v Yorko pareiškė: 

" Je i patys savininkai ne
moka'vesti reikalų, mes tai pa
darysime juos paliuosavę." 

Tas suvažiavusių darbinin
kų nutarimas yra artimas Ita
lijos darbininkų buvusiems 
nerimavimams. Pirm kelių mė
nesių tos šalies metalo darbi
ni nlvai buvo užėmę daugelį 
dirbtuvių. Del jų visame darbo 
pasauly buvo pa kelta daug 
trukšmo. Buvo spėjama, .kad 
Italiją tikrai apnykstąs soci-
jalizinas. Bet Italai patruks
imi v o ir tik patys sau/pasiga
mino daugiau vargo. 
Kapitalistai žino, kad neleng

vas daiktas vesti ir tvarkyti 
dirbtuve, kaip daugelio darbi
ninkų nuomoniaujaina. Ypač 
sunkus daiktas tai daryti pa
kilus blogiems laikams, kuo
met neturima užsakymų. Ir 
kapitalistai nepriešingi paves
ti darbo įstaigų tvarkymą 
darbininkams, negu kam atro
do kitaip. Kai-kurie iš jų sa
ko: "Tegu darbininkai pamė
gina. Kiek palaukus, jie mie
lai tai visa gražins savinin
kams." 

Šiaurinės Carolinos valsti
jos miestely Xewborn yi'a. ne
didi geležies dirbtuvė, kurio
je dirba keli šimtai darbinin
kų. Nesenai dirbtuvės savinin
kai sumažino darbininkams už-
mokesnį 10 nuoš. Darbininkai 
parugojo, bet su tuo sutiko. 
Kiek palaukus paskelbtas ki
tas 10 n uos. užmokesnies su
mažinimas. Šito darbininkams 
jau užteko. J ie pranešė pakil
sią streikam Tečiau taip jų 
atsirado karštuolių paklausti 
savininkų, ar kartais dirbtu
vė nebūtų perleista vesti pa
tiems darbininkams. 

Savininkai sutiko. Pelnu tu
rėjo lygiai dalinties darbinin
kai su savininkais. 

Paėmę vesti dirbtuvę darbi
ninkai pirmiausia ofiso perso
nalui sumažino 10 nuoš. užmo-
kesnį, gi patys sau paliko se
ną, gerųjų laikų užmokesnį. 

Po savaitės darbo visi dar
bininkai pilnai apmokėta. 
Bet iM'fcno nebuvo. Kitos savai
tės pabaigoje jau truko dau
giau 10 nuoš. prie užmokes-
nių. Darbininkai, gavę mažes
nes "pėdės" , daugiau nėjo 

Smrys Kazimierietė. Uetev*. 
/ 

(Pabaiga). 
Švarumas. 

-

Moterys įeidamos į seserų 
kambarius (Pažaisliuose stebisi 
jų švarumu. Kauniečiai ir a-
pielinkės gyventojai tuos kam
barius vadina "paka j a i s " ar
ba "salkumis", o pačias sese
ris panaitėmis. Viena svetim
taute, kuomet seserys užėjo į 
jos sankrovą Kaune, net klau
sė, kas seserys per vienos, kad 
visuomet taip švarios. Seserys 
atsakė: Lietuvaitės. Moteriškė 
joms išreiškė didžią pagarbą. 

Tie minėtieji seserų * balio
n a i " yra tušti, gerai išluoti ir 
išmazgoti kambariai, be už
dangalų ant langų, nes to ne
galima buvo gauti Kaune, o 
parsitraukti iš Vokietijos 
brangu. Visi rakandai tuose 
kambariuose yra stalelis ir ke
lios kėdutės be atlošų. Tokias 
kėdutes Kaune vadina tabu
retėmis. Už jas seserys mokė
jo po 32 auksinu. 

Kiekviena sesuo turi gele
žinę lovutę. Tos atsėjo sese
rims po 320 auksinų. Vatinių 
matracų jos neįsigalėjo pirk
ti, pirko menkesnius ir mokėjo 
po 360 auksinų. Svečiams jos 
turi keletą paprastų kėdžių su 
atlošais. Kiekviena atsėjo 120 
auksinų arba ir daugiau. 

Pamaldos. 
Nuo 21 Lapkričio, t. y. nuo 

Šv, Elzbietos dienos prie vie
nuolyno apsigyveno ir kape
lionas kun. D-ras Vincas Dar-
gis, buvęs M t Oarmelio klebo
nas. Seserys išdrįso jam įtai
syti spintą, arba šėpą, ir už
mokėjo už ją 1400 auksinų. 
Kapeliono kambariams sese
rys įtaisė uždangalus ant lan
gų iš plataus balto perkalio, 
už kurį mokėjo po 34 auksi
nus aršiną. Seserys svajoja, 
kad kas joms atsiųstų iš Ame
rikos porą gabalų geltono sto
ro "vo i l . " Iš to jos pasiutų 
"poniškus" uždangalus lan 
gams į koplyčią ir kapelio
nui, o sau persikeltų ką dabar 
vartoja kapelionas. 

Pirmutinės Mišios Pažaislio 
vienuolyne po jo atvadavimo 
nuo Rusų buvo seserų koply
tėlėje 21 Lapkričio 1920 m. 
J keturias dienas po to 25 Lap
kričio pačioje padėkos dieno
je kunigų Marijonų viršinin
kas iš Marijampolės t. Vin
centas Dvaranauskas atvežė 
seserims dovanų '^abernaeu-
lum", t. y. šventąjį namelį, 
kuriame ant altoriaus laiko
mas yra Švenčiausias Sakra
mentas. Kelios dienos truko 

darban ir paskelbė streiką, 
reikalaudami grąžinti jiems 
senąją nesumažintą užmokes
nį. 

Taigi, jie iš tuščio pareika
lavo pilno, kuomet nieko ne
pešė tvarkydami patys darbo 
įstaigą. 

Bet vietoje to dirbtuvė už
daryta. 

Su didelėmis permainomis 
žmonių gyvenime reikia atsar
giai apseiti, kad nenusikirtus 
šakos ant kurios sėdi. Išgirdę 
nauję pasiūlymą darbininkai 
gali pasigėrėti juonii, bet reP-
kia būti atsargiems. Ne vis
kas gera, kas nauja. Darbinin
kai tada galės vesti dirbtuves, 
kada išnyks skirtumas tarp 
darbininkų* ir inteligentų. Tą 
skirtumą galima išnaikyti dve-
jaip, arba dar.binin.kus išmoki
nant tiek kiek moka inteli
gentai. Tada dirbtuvės eis. Bet 
skirtumą galima panaikinti ir 
inteligentus panaikinant visai. 
Tada dirbtuvės nefs. • 

kol namelis tapo surengtas 
ir dabar nuo 3 Gruodiio jau 
nuolat yra Švenčiausias Sak
ramentas seserų koplytėlėje 
Pažai slije. 

Sekmadieniais ir šventėmis 
Mišios būva didėjėj bažnyčio
je. Pravoslavai buvo panaiki
nę jos vargonus, bet dabar y-
ra nežinia keno pargabenti iš 
Amerikos kilnojamieji vargo
nėliai Carpenter and Co. iŠ 
Brattlesboro, Vt. Sesuo Ona 
Marija yra vargonininkė. Jos 
balsas y ra taip gražus, kaip ir 
garsios €hicagoje giesminin
kės p-lės Marijos Rakauskai
tės. Jiedvi yra tikros seserys. 
Seseriai Onai Marijai tenka 
vargonuoti Pažaisliu bažnyčio
je nors nuo šalčio lauke tvoros 
skyltų. Bažnyčia-gi nekuria
ma. Sulig Lietuvos įpročio 
vargonai gali tik tiek paliauti 
kiek kunigas gieda, todėl Ame
rikoje gimusios vargoninkės 
piršteliams priseina sueiti tie
siog į pažintį su Lietuvos šal
čiu. Vargoninkė sako, kad nuo 
to jos balsas pagerėjo. J i pati 
stebisi, kaip lengvai ji išgieda. 
J i sako, kad tai padaro augš-
tos murinės sienos. Kiti sako, 
kad Dievas jai davė labai gra
žų balsą ir Dievui ant garbės 
ir žmonėms pasigėrėti. 

Nekalto Prasidėjimo dieno
je 8 (iruodžio 1920 m. seseriai 
Onai Marijai vadovaujant baž 
nyčioje giedojo prieglaudos 
vaikučių ir šiaip žmonių cho
ras. Gražioms iškilmėms pasi
baigus bažnyčioje, prasidėjo 
mažytė* naminė šventė tarp 
seserų. 

Tai buvo generalės viršinin
kės Motinos Marijos vardinės 
ir drauge sesers Immaeulatos. 
Keturios Pažaisliuose įstoju
sios kandidatės abįem gražiai 
palinkėjo. Iš Kauno atvažiavo 
pasižymėjusi poetė Bartnin
kai tė. J i savo linkėjimus iš
reiškė gražiomis eilėmis. P-nia 
Kaupienė atvežė prie linkėji
mų ir dovanų. 

Žmonės ir Seserys. 

Kadangi generalė viršinin
kė Marija yra seserų Motina, 
kadangi p. Kaupas yra tikras 
jos brolis, todėl linksmi kau
niečiai jį praminė seserų dėde, 
todėl p-nia Kaupienė savaimi 
tapo seserims dėdienė. Taip 
žmonės juokais sau linksmina 
darbą ir vargą. 

Lietuviai padeda seserims 
kas kuomi gali.. Senų Vysku
pas J . A. M. Antanas Karosas 
viską prarado karo metu, 
bet patyręs, kad seserys ap
sigyveno apgriautanie Pažais
liu vienuolyne per kun. prelo-
tą Justiną Staugaitį atsiuntė 
joms dovanų 5,000 auksinų. 25 
Lapkričio Stasys Dvaranaus
kas iš Žečkalnių dovanojo se
serims arklį, bet jos negavo 
tuo arkliu džiaugtis, nes jį 
2>aėinė į karuomenę. Vienas 
senukas eina per kaimus ir 
renka nuo žmonių seserims 
kiaušinių. Tai didelis pasitar
navimas, nes vienas kiaušinis 
Kaune vra 3 auksinai. 

Šia žiema seserys negali pri
imti daug kandidačių, nes ne
turėjo kada prirengti joms nei 
valgio nei kuro. Apsigyvenu
sios vienuolvno triobose šeimv-
nos t a i p g i tik vasara Kalės 
iš ten išsikraustyti. 

uke. y 
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Neskaitant seserų, keturių 
kandidačių, kapeliono^, prie
glaudos, mokyklos ir minėtųjų 
šeimynų ten gyvena dar vie
nuolyno ūkvedys su savo šei
myna. Tas ūkvedys yra vardu 
Stanislovas ir tarimu ja sese
rims už 100 auksinų mėnesiui, 

Šeš4a3lenTs, Sausis lo, 1021 

t. y. už vieną dolierį ir ketu
rias dešimt centų. Yra ir pa
saulinė tarnaitė Marcelė. Dar 
vienas darbininkas yra reika
lingas, nes prie vienuolyno yra 
palikta 20 dešimtinių žemės. 
Tą reikia įgyventi. Kitam dar
bininkui užtenka darbo per-
pilnaį vienuolyno trioboms ap
tarnauti. Tas antrasis darbi
ninkas žada atvykti su savo 
vežimu ir arkliais. Tai bus se
serims didelis palengvinimas. 

Bernaičių prieglauda gyve
nanti vienuolyno triobose turi 
mažytę kumelaitę ir vežimuką 
su pakinkymu pergyvenusius 
visas karo baisybes. Vieną 
kartą Motina Generalė važia
vo į Kauną; bevažiuojant te
kinis nusmuko. Susitaisius te
kinį kiek vėliau jiena nulūžo. 
Ceri žmonės pakeli je padėjo 
susitaisyti. Kitą kartą plėši
kės sutruko ir vėl geri žmonės 
sugelbėjo. Žiemai užėjus Moti
na Generalė išvažiavo Kaunan 
rogutėmis, bet nekaustyta ku
melaitė beveik negalėjo paeiti 
slidžiu keliu. .Šiaip taip nusi-
vrus Kaunan Motina Generalė 
w 

pakaustydino kumelaitę; Žie
mą Lietuvoje dienos trumpos. 
Sutemo besant Kaune. Atgal 
grįžtant kumelaitė nepaveža 
rogių. Prisėjo samdyti ratus. 
Kol važiavo augštu keliu, tol 
buvo šiaip taip. Girioje kelias 
buvo užpustytas ir kumelaitė 
nepaveža ratų. Apie 11 valan
dą nakties parvyko keliaunin
kės. Vienuolyno murai dideli, 
nei skambučių nei varpų nė
ra. Nieko niekaip negali prisi
šaukti. Palikęs seseris vežimė
li je vežėjas per daržus ir tvo
ras šiaip taip pasiekė ukve-
džio kambarius,ir įsibaladojo. 
Apie vidurnaktį seserys įėjo į 
savo kambarius. 

Apsigyvenusios Lietuvoje 
seserys gavo pritirti ir kitokių 
sodžiaus nepatogumų. Telefo
nas kitados buvo iš Pažaisliu 
į Kauną. Vokiečių karuomenė 
pasitraukdama išsigabeno a-
paratą. Vielos pasirodė suga
dintos apielinkės merginoms 
vainikus pinant; stulpus žmo
nės sukūreno malkoms. Kai-
kurie tebestovi dar sveiki. 
Seserys svajoja apie telefono 
atnaujinimą, kad nereiktų del 
kiekvieno mažmožio pačioms 
važinėti į Kauną augščiau ap
rašytuoju budu. 

P-nas Romanas^- išvažiuoda
mas į Ameriką pavedė sese
rims savo automobilį naudo
tis. J i s tikisi rasiąs Ameriko
je geradarių, kurie jam už tą 
automobilių užmokės. Tada 
jis jį ir paliks seserims visa
dos. Tuomtarpu vienas dar
bininkas mokinasi važinėti 
tuo automobiliu. Ta i bus Vely-
kos, kada jis išmoks. J Kauną 
bus galima nuvažiuoti su 
penkiolika minučių ir pargrįž
ti tinkamu laiku, kada dar ga
lima įeiti vienuolynan. 

Minėtinas yra vienuolyno 
šulinys. J is labai modemiškas, 
nes vanduo semiamas ne svir-
čia, tik dideliu kibiru ant re
težio, kuris sukasi apie ratą. 
Tas kibiras buvo didesnis nė-
gu seserų jiegos. Pagalios re
težis nutruko. Dabar seserims 
priseina semti vandenį ma
žais kibirėliais. Begalo nusi
bosta. Lapkričio pradžioje 
meisteris padarydino vienuo
lyne kubilą. Seserys jį prisi
neša, vandens patogesniu lai
ku, kad ištektų ilgesniam lai
kui. 

Lietuvoje visi žmonės taip 
nuoširdžiai rupinasį tėvynės 
neprigulmybe, kad. politika 
užėmė visų protus. Seserys at
sidėjo vien kultūros darbui ir 
kol kas vien tik savo novici-
jatą tvarko. Kun. prof. Juo
zapas1 Meškauskas)joms padė
jo patarmėmis ir prirodyda-

= ! 

Tik ką gautos Knygos 
iš Lietuvos 

Bažnyčios Istorija (215 puslap.) 50c. 
Ar-gi kalta čia Katalikų Bažnyčia f 50c. 
Dvasiškoji iškalba (Kun. Dro. Jauniaus) 35a 
Viešosios Šv. Sakramento Adoracijos Vadovėlis . . 50c. 
Jėzus mūsų meilė . . , 25c. 
Štai Viešpaties Tarnaitė (Gegužinė) 20c. 
Katalikų Tikėjimas ir jo priešai . . 25c. 
Apie tikrąjį pamaldumą ^oc. 
Ar katalikas gali būti socijalistu? 50c. 
Auksinės Varpos (Dainos) •*oc. 
Antano Baranausko (Vyskupo Bastai) 25c. 
Šeimyninkėms Vadovėlis 50c. 
Darbininkų klausimas loc. 
Iš Gyvulių gyvenimo (Labai įdomi) 
Ponas ir Muzikai (Teatralis veikai.) 

Krikščionis Žydų Talmude 
Lietuvių Kalbos Sintaksė 

20c. 
20c. 

50c. 
75c. 

t 
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Tikybinio Turinio. 

Jėzaus Kristaus Gyvenimas 
Šventųjų Mūsų Globėjų Gyvenimas 

" Jėzaus Kryžius — Verkiančių Paguoda 
yFrijų Dienų Rekolekcijos 
Betlejaus Balsai (Kalėdų giesmės su gaidomis) 
Keturios Evangelijos vienoje 
Dvasia Šv. Pranciškaus Salezo I ir I I knyga 

'DRAUGO11 KNYGYNAS. 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

60c. 
50c. 
60c. 
40c. 
25c. 
65c. 

$1.25 

Jau Atspausdinta I r 
Parsiduoda 

neapsakomai naudinga dvasiško 
turinio knyga 

"Apie Kristaus 
Sekimą" 

Audeklo apdar $1.20 
Kailio apd. (auk.) $1.80' 

Gaunama "-Draugo" Knygyne 

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, UI. 

^^^^^^^ j^^- į^^^ 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. VezelSs 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 
Seredomia nuo 4 lig 9 vakare 
4711 SO. ASHLAND AVENTJB 

arti 47-toe Gatvės I 
Tel. Yards 6666 Drover 8448 
Dr. V. A. SZYMKEVICZ 

ir Lietuvis Gydytojas, 
Akušeras. 

S20S & Halsted St. Chlcago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—1 ir 
6—8 vakar* Ned. 10—11 UI ryto. 
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mas naudingų darbininkų į u-
kę. Pradžia'sunki, bet seserys 
dėkoja Dievui, nes mato daug 
geros ateities tėvynei ir Baž
nyčiai. 

: : 

DR. P. Z. ZALATORIS 

Iš LIETUVOS, 
(Xuo mūsų korespondento). 

Telšiai. Telšių Lietuvių gim
nazija Gruodžio 7 diemj nusto
jo savo uolaus darbininko Me
čislovo Mačernio. J is išvažia-
vo į Berlyno universitete. 

Telšių Liet. gimnazijoj mo
kome, net stenografijom Pa
mokai dėsto mok, Sargunas. 
Daugelis iš mokinių jas lan
ko. Pamokos yra apmoka
mos nuo kiekvieno besimoki
nančio po 20 — 25 auksinus 
už visą kursą (20 — 30 pamo
kų). 

Telšių apskrities šauliai 
Gruodžio 15 dieną padarė su
važiavimą Telšių mieste. Su
važiavę ir vietiniai šauliai su
stoję j eilės, dainuodami pe
rėjo Telšių miestą. Prieš nešė 
šaulių vėliavą, papuoštą šau
lių ženklu. Už miesto padaryta 
mėginimas. Išpirmo kiekvie
nas būrys atskirai savo vado 
komenduojamas parodė savo 
mokslą. Paskui Telšių apskri
ties šaulių pirmininkas užda
vė Telšių apskr. Šaulįų vadui 
užduotį apginti Telšių mies
tą nuo priešo, ateinančio nuo 
Plungės. Visi šauliai sulig ko
manda išsipylė į grandinę ir 
kiekvienas savo užduoti pil
dė. Paskui skyriaus pirminin
kas , pasaite kalbą, kurioj mi-
jiėjo, kad šauliai turi rupinties 
ne tik karo reikalais, bet ir 
sportu ir kad galima tikėtis, 

Phone Canal 167 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas 

1821 So. Hafeted Street 
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 

po piet. 8 Iki f vakare. 

8S»» » • — • • ! 

DR, G. M. GLASER 
Ofisas 8140 So. Morgan 88. 

Kertė 82-ro St., Chlcago, TJL 
SPĘCIJALISTAfl * 

Moterišku, Vyriškų, taipgi chro
nišku ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 8 po pietų, nuo 8 iki 8 valan
dą vakare. 

N e d ė l i o m J a n u o 9 iki •% p o pl«t-
Yards 087 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiun 
Resid. 1180 Independence Blvd. 

Telefonai Van Boren 804 

OR. A. A. ROTH, 
Rusai Gydytoju ir Chirurgai 

' 

VaUcų ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 9 1 po 

Pietų, 7—« vak. NedėUomis 10—18 d, 
Ofisas 8854 So. Halsted St., 

lllinillllllllllllllllllllllllllllllly 

kad Telšių apskrity ateinantis 
suvažiavimas bus daug skait-
lingesnis. Po to visi dainuo
dami sugrįžo į miestą. Viso 
šaulių buvo į šimt& neskai
tant kelių burių, kurie nega
lėjo del tūlų priežasčių susi
važiavime dalyvauti. 
, Telšių šaulių būrys steigia 
prie Telšių miesto čiužyklę. 
Masčio ežere ledas bus šluoja
mas, taip pat {taisys elektros 
šviesą ir gros kas šeštadie
nis trimytų orkestras. Mano
ma iš to gauti šaulių sąjungai 
pelno. P. S. 

http://dar.binin.kus


KLAUSIMAI IR A T S A - . 
KYMAI. 
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Klausimas 1. Mano moteris 
iiuli' kūdikį ir susirgo. Del 

\\ixo> ji sustojo žindžius. Li-
4ai piarjus j i vėl pradėjo žin-
,|vii. I»*»t nežinia kas jai įkal-
iH\įi». kad tam vaikui užaugus 
u o jo Ui jos ir j is bus labai 
i.loua-. Dėlto ji sakosi dabar 
[1,-ualinti žindyti . 

Atsakymas. Motinos liga ga-
Į»ai:adinti jos pienę, o page-

,lr> |»ienas gali kenkti žindo
mam kūdikiui. Dėlto Tamis-

t,»> inctt ris gerai padarė pa-
ii»\u- žindyti, ka ip t ik apsir

go. . ) o kūnui išgijus pienas 
-aitjo liktis d a r nesveikas, 

eikėjo klaust is gydyto
jau gal ima pradė t i žin-

ne. Pa l iau tas žindyti 
ir vėl p radė tas po 

laiko nebūva nei geresnis 
>logesnis už k i tus . doru

mą- ir blogumas pr ik lauso 
nuo auklėjimo i r nuo valios, o 

nuo žindyiuo. "Jeigu ta t 
Tamistos žmona išgijo visai, 
it jeigu jos pienas vėla tapo 
-veikas, tai ji gali žindyti kū
dikį toliau be baimės. Daug 
naudingiau yra penėti kūdikį 
motinos pienu, negu kuomi ki
lu. 

Klausimas 2. Žmonės šneka 
luik Žydai vaikus i r jų krau
ta vartoja macams. 

Atsakymas. Žmonės daug ko 
prišneka, bet ne visada ta t 
būva tiesa. Ta ip y ra i r su ta 
pa>aka, kad Žydai deda žmo
nių kraujo į macus . Žydų 
tanioje yra keli milijonai 
žmonių. (Jai ka r ta i s vienas a r 
kita- yra ta padaręs , bet už
tatai nedora y r a kal t in t i visa 
tauta, dug ir Niš Lietuvių yra 
I m v v žmogžudžių. K a i p visus 
Lietuvius negalima vadvt i 
žmogžudžiais, t a ip ant visų 
žydu negalima sakyt i , buk jie 
vartoja vaikų kraują macams. 
Didelė yra nuodėmė kalt int i 
vieną žmogų neteisingai, fty-
mai yra nuodėmė skelbti skau
džius apkal t inimus ant visos 
tautos. 

j ingi y r a pusmoksliai gydy
tojai, kur ie nežino kokiai li
gai koki vaistai t inka. Ameri
koje y r a klaidatikių, kurie ne-
kuomet nenori naudotis gydy
tojų- pa tarmėmis nei vaistais. 
Tie klaidat ikiai dažniausiai 
leidžia nedoras paskalas prieš 
gydytojus. 

• Kun. P . Bučys. 

L
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

2YDŲ R E I K A L Ų M I N I S T E 
R I J A . 

Klausimas 3. D a r sako, kad 
•ia Amerikoj gydytojai gau-

• 10 

t iksi 

žmones ir iš jų ima prak-
nužudydami juos. 

Atsakymas. Tas y ra prasi
manymas t a ip pat , ka ip ir pu-
>aka airio Žydus, buk jie var
toja vaikų kraują macams. 
Nors t a r p dak ta rų y r a bedie
viu, kuriems žmogžudystė ne 
nuodėmė, nes jie nuodėmės ne
pripažįsta, teėiaus tie būva 
tai]) menki medicinos moksle, 
kad apie bandymus nei nesva-
joja. J i ems užtektų, jei j ie nors 
pusę to mokėtų, ka galima pi-
giai ir nepavojingai išmokti 
iŠ knygų, (gydytojai mokantie
ji visą medicinos mokslo da
bartinį žinojimą ir galintieji 
varyti naujus bandymus turi 
užtektinai ligonių, atsiduodan
čių jiems l iuosa valia. Tuos 
ligonius nereikia žodyti , nes 
gydymo mokslas nėra žudymo 
mokslas, todėl žudymu nei ne-
larpsta. J i s eina geryn, bet 
vien t ik ta i gydymu. Žmonių 
k imas j au y ra pilnai iš t ir tas. 
Žinia, k u f y r a kokia gyslelė, 
kokis kaulelis a r raumuo. 
Tuos da lykus lengva išmokti 
iš lavonų, todėl nė'ra reikalo 
žudyti gyvus žmones. Nesa
kau, kad nepasi ta ikytų gydy
tojams išvaryfi žmogų iš šio 
pasaulio p i r m a laiko. Pasilai
ko bet netyčia. K a d a gydyto
jas neištyrus ligos rašo vais
iu , ji^ gali užkenkti. I'avo-

Spaudos Skyrius. 

Vilniaus žydų ats tovai del Vil
n iaus klausimo. 

Varsa vos laikraščiuose: " M o -
m e n t , " " N e i e r H a i n t , " " J u d " 
ir " H a c f i r o " paskelbta visa 
interviu eilė, kur iuos telegra
mų agentūros " I - s t Expres*>" 
ats tovas Vilniuje turėjo su į-
žymiausiais vietos gyventojų 
žydų atstovais. Atstovo tiks
lu buvo išaiškinti Vilniaus Žy
dų nus is ta tyme Vilniaus 
klausimu. 

D-ro J . Vigodskio nuomonė: 
k4 Jokūbas Vigodskis, Vil

niaus Žydų Bendruomenės pir
mininkas, pasisakė kalbas vien 
t ik savo vardu, bet ka r tu pa
brėžė, jog jo nuomonė atat in-
ka vietos gyventojų Žydų 
daugumos nuomonei. P . Vi
godskis pareiškė, jog vietos 
gyventojam-Žydam butų la
biausia pageidaujama, kad 
klausimas butų išrištas tokiu 
būdu, kad butų sudaryta ne
priklausoma Lietuva sienose, 
kurios t ruputį viršija jos etno
grafinį plota. Lietuvos sienos, 
kurios y ra pažymėtos Lietu-
vos-Rusų taikos sutar ty, visiš
kai pakanka, Šiose srityse tu
rėtų suteikti autonomijos tau
tų mažumom Viduriniosios 
Lietuvos sujungimas vienon 
valstybėn su Lietuva y ra pa
geidaujama i r todėl, kad tuo 
būdu bus vengta daug ginčų 
t a rp Lenkų ir Rusų, kurie, ži
noma, stengsis a ts iunt i vidu
riniąja Lietuvą iš Lenkų, tuo 
ta rpu kai jie lengvai sutiks, 
kad vidurinioji Lie tuva pri
gulėtų Lietuvos valstybei. Pa
galiau D-ras Vigodskis pareiš
kė sayo asmenišką, nuomonę, 
jog viduriniosios Lietuvos gy
ventojų Žydų dauguma pasi
sakys už josios prijungimą 
prie Lietuvos Va l s tybės . " 

D-ro Sabado nuomonė: 

Žydų demokratinės part i jos 
vadas D-ras Sab&das pareiš
kė : " K a u n a s ir Vilnius tur i 
sudary t i vieną didžią, nepri
klausomą Lietuvą, bet kuri 
prigulėtų nevien t ik Lietuvių 
tauta i , o lygiu būdu visiems 
piliečiaans.Naujos valstybės or
ganizavimas tur i būti daromas 
teisių lygybės i r autonomijos 
pagrindais . Mes, Žydai, nesa
me linkę prie Lenkų, nes mes 
busim ten mažuma prieš di
džią Lenkų daugumą ir mes 
nebegalime ten turė t i tokios 
tebsių lygybės, ka ip Lietuvoje. 
Ši šalis esanti mūsų tėvynė, 
mes norime jai ta rnaut i ir pas 
ją likti . Lenkams Vilniaus 
pri jungimas y ra netaip svar-
bus, bet Lietuvai tai yra p i r 
mosios svarbos k laus imas . " 

D-ro J. Regensburgo nuomonė: 

WORCESTER, MASS. N 

K a i p žinoma, Worcesteris y-
ra viena iš didžiausių ir veik
liausių Lietuvių kolonijų. Ran
dasi eia nemažas būrelis i r 
moksleivių, kurie tu r i sudarę 
kp. Pr ie jos priklauso apie 30 
narių. Beveik visi jie pilnai 
supranta savo priedermes ir 
uoliai darbuojasi tėvynės, Lie
tuvos, labui. Negaliu praleisti 
nepažymėjęs, kad moksleiviai 
darbuojasi i r prie kitų draugi
jų. Vieni prisideda su prakal
bomis, ki t i lošdami teatrus, 
a r ki tais budais. 

Štai, Gruodžio mėnesyje iš
girdus, kuopa, kad organizaci
jos iždas beveik ištuštėjo ir 
kad neišteks pinigų išleisti se
kantį "Moks le iv io" numerį,, 
sutarė gavę svet. įvairiuose 
miestuose surengti vaka
rus ir a tvaidint i istorišką vei
kalą " N a r i m a n t ą " , kad tokiu 
būdu papildžius organizacijos 
iždą. Tam darbui moksleiviai 
nesigailėjo pašvęsti savo kalė
dinių vakacijų. 

Gruodžio 28 dieną surengė 
vakarą Cambridge, Mass. Ant 
nelaimės, kadangi žmonių ne
daug atsilankė ir kadangi ke
lionės lėšos buvo didelės, ta t 
nedaug pelno teliko. Vienok 
moksleiviai nenusiminė. 

Sekančią dieną tą patį vei-« 
kalą vaidino Worcesteryje. 
Nors ir ne šventadienis buvo, 
bet vis-gi t ikėtasi, kad daug 
ats iras tokių, kurie parems 
moksleivius. Apsir ikta. Atmo
kėjus lėšas už drabužius, kiw' 
rie gan brangiai kainavo, pel-
no liko vos keli dolieriai. Ma
tydama moksleivių nepasek-
fhes vietinė Vyčių kuopa ža
dėjo pavesti jiems ateinantį 
šventadienį, kad pasidarytų 
kiek pelno. Moksleiviai nu
džiugo. Mat, manė, kad šį kar
tą tai pasiseks. Bet vėl apsi
rikta. Nežinia kame buvo prie
žastis, bet Vyčių prižadėjimas 
nebuvo išpildytas. 

Nors ir Woroesteryje moks
leiviai neatsiekė ko troško, 
vienok nepametė vilties. Tre
tį ir paskutinį kar tą jie tą vei
kalą sulošė Atholyie. Šiton 
įuažon kolonijon Worcesterio 
moksleiviai įdėjo visą savo 
viltį. Ačiū vietos gerb. klebo
nui, kun. Petraičiui , kurs visa
dos atjaučia auoksleivių reika
lus ir tiems, kur ie pasidarbavo 
rengdami tą vakarą, kuris 
puikiai pasisekė. Pr ie įžangos 
i nėjo ar t i 80 dolierių. Tas liu
dija Atholio žmonių širdinga 
moksleiviams užuojautą ir 
rėmimą. 

Abelnai, veikalas gerai išėjo 
ir visiems patiko. Visi lošėjai 
savo roles "mokėjo i r 'pagir t inai 
atliko. Vaidinime dalyvavo se
kantiej i : Narinhantas, didis ku
nigaikštis — Pet ras Jurgel io
nis, Daumantas, Narimanto 
brolis — V. K. Bačys, Vratis-
lava. Daumanto mylimoji — 
p-lė Čiginskaitė, Prakseda, 
Vratislavos augintoja, Juzė 
Leonaitė, Bugardąč, Prūsų ša
lininkas—J. Svirskas, Min-
tvydas — Narimanto genero-

Lietuvos Sijonistų organiza 
ei jos pirmininkas D-ras J . Re-
gensburgas pareiškė t a rp kit
ko : . 

" Ž y d ų visuomenė skiriasi j 
daugelį partijų, kurios kartais 
su įniršimu ikovoja viena prieš 
kitą, bet, vis t ik aš tikiu, jog 
dabart inėmis sąlygomis Žydų 
dauguma yra už Vilniaus pri
jungimą prie Lietuvos, nes, 
Žydų nuomonė, Lietuvių -rei-

' las — Ignas Barkus, Goštau
tas Mintvydo tarnas -t 
Juozas (linkus, Gransonas 
Daumanto dvarininkas — Ka
zys Žinkus. Moksleivis. 

kalavimai yra teisingu J i e ne
išeina iš medžiaginių, bet ta
sai nusistatymas įsigalėjo Žy
dų tarpe moraliais pagrindais . 
Lenkų", Žydų ir Gudų gyvena
mosios vietos turi gaut i plačią 
tautinę -kultūrinę autonomiją.? 

KENOSHA, VVIS. 
i r i 

/ 
4 'Nau j ienų" ketvi r tame nu

meryje ant pirmo puslapio til
po raštas apre vietinį kleboną 
kun. A. Balinską, kurianle sa
koma, kad jis iš bažnytinės sve 
tainės išvaikė rengiamas Šliu
po prakalbas. 

Supykęs an t kunigo rašė jas 
rašė ir pats nežinojo ką para
šė. Tai-gi netiesa, kad kun. 
A. Balinskas, Gruodžio 26 d., 
be jokios matomos priežasties 
uždarė bažnytinės svetainės 
duris rengiamoms Šlu'po pra
kalboms. 

Įširdę ant ko nors laisva
maniai i r proto netenka. Ta ip 
butą ir su to ras to autorium. 
Bažnytinėje svetainėje tą die
ną nebuvo rengiamos nei jo
kios prakalbos, nes turėjo 
įvykti vienos draugijos ba
lius. Kada šliuptarniai atėjo 
pas kleboną prašyt i išnuomo
ti svetainę, ta i kun. Balins
kas atsakė, jog negalįs, nes 
jau pirmiau yra kitiems išnuo
mavęs. Tadą Šliupo prakalbų 
rengėjai kreipėsi prie tos dr-
jos, kuri ir užleido svetainę 
Šliupui. Stebėtina, kad tie pa
tys komi t. s tatydamies save 
gerais katalikais, nedavę 
rengėjams prie bažnyčios 
dalinti skelbimų Šliupo pra
kalbų, pasku i ,§ nepraslinkus 
porai valandų, įsileido net patį 
Šliupą. 

Toks komitetų pasielgimas 
įžeidžia katal ikiškas draugi
jas ir par . niją. 

Daugeliui iCenosliosLietuvių 
laisvamaniai išpūtė burbulą ir 
viliodami juo pagavo į savo 
pinkles. Burbului t rukus, pri
vilioto ja i dabar spjaudosi, bet 
jau po laikui. Visiems pa
tariu atsargiau žiūrėti į tokius 
da lykus , ' kad nereiktų paskui 
graudentis . 

Balandukas. 
• m 

CICERO, ILL. 

Liet. R. Kat . Federacijos 12 
skyrio pagelba tėvynei, Lietu
vai, pradėjus Spalio 24 diena, 

1920 m. 

Aukos Lietuvos R. Kryžmi Spa
lio 24 d., 1920 m. 

. (Pabaiga) 

Aukos, surinktos Padėkos Die
noje, Lapkr . 25 d., 1920 m., 
Liet. gyn. reikalams. (Dviem 
Armotom, dviem kulkosvai-

revolveriams i r 
kulkoms). 

ARMOTOM: 
Elena Trakinaitė $200.00 
Ona Nausėdaitė $35.00 ir 
Liet. Žemės Banko šėrą už 
$100.00. viso 
Kazini. Kisminaitė, 
L. Vyčių 14 kuopa . . . 
Kun., H. J. Vaičiūnas 
Zakar. Venckus 
S. 
J. 
Em. Giedrikienė 
B. Posanka 

Tamošaitis 
Paterabas 

• 
• • • 

Petronis 

• • . . . 

Zakaitis . . 
Pcęskautas 

Gribauskas 
J. Maukus . . 
A. Budavičaitė 25.00 
Šv. Grigaliaus (par.) ch. 25.00 

• * • • 

--

135.00 
111.00 
105.00 
100.00 
65.00 
50.00 
50.00 
36.00 
26:00 
26.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 

V. Globiate • '11.00 
Ang. Navickas 11.00 
S. Kaleckaa 10.00 
Nap. Jureviče 10.00 
O. Šliekienc 10.00 
Elena Sulgaitė 10.00 
P. Mockaitienė 10.00 
P. Rašinskas 10.00 
Z. Šnipštas • 10.00 
O. Valaitė 10.00 
B. Kelpšas ............ 10.00 
J. Simonaitis 10.00 

Viso $217.00 

REVOLVERIAMS: 
Plecida Ambrozaitė 
R. Vanagaitė 

Kližentis 
Giedrikas 

• • • • • • 

. . . . . . . . . 

. . . . . . • • • • • 

• « • • • • • 

Tamulis ' 
j ancius 

J. Povilaitienė 

A. Rabaeauskas 
• Bilevičia 

. . . . . . . . . . . 

KULKOMS: 

$6.50 
'5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

• 

Viso $1,069.00 

Dviem KULKOSVAIDŽIAM: 
O. Mankieuė $20.00 
Dr-ja Apašt. Maldos 20.00 
M. Adomaitis 20.00 
J. Mikblaink 15.00 
5|. Dambrauskas 15.00 
Ona Dovidonienė 13.00 
S. Jankeliūnas 12.00 

P. Zakarauskas $4.00. 
Po $3.00: J. Valaitis, S. Vilio

ką, A. Macijauskas, O. Rimkienė, 
M. Mironienė. 

Po $2.00: K. Bukauskas, K. Au-
čiunas, D. Kavaliauskas, A. Ruks-
talis, M. Bilevičienė. 

Po $1.00: J. Chmieliauskas, B. 
Balčiūnienė, Aleliunaiticnė, Armo-
nienė, N. N., O. Dovidonienė, J. 
Valaitis, V. Lasauskas. K. Telžiu-
nas, A. Takai va, P. Paulauskis, J . 
Kazakas, P. Steisiunas, J. Miro
nas, J. Žadeikis, P. Žadeikienė, L. 
Luk. Kreščiunas, kun. Pr. Vaitu
kaitis, A. Valančius, P. Mockaitis, 
P. Zalugas, p-nė Adeiiunienė, J. 
Brevilaitienė, B. Paukštienė, B. 
Brazauskis, K. Balčiūnas, J . Valai 
tis, J. Dzelanskis, A. Sasaitienė, M. 
SupSienė, K. Povilionienė, M. Tu-
mavičienė, p-nė "johnsonienė, P. 
Mockaitienė, p-nė Jucienė, p-nė Ra 
kauskienė, P. Matulaitis, P. Jo
cius, J. Šliogeris, J. Kiškunienė, 
A. Statkus, S. Stašaitis, O. Sta-
šienė, K. Gasiunienė, J . Jaskaitis, 
M. Zakaras, V. Rimkus, J . Alelju-
nas, A. Bialis, A. Rimša, N. N., 
V. Gūdžius, V. Kulikauskas, J . 
Pocius, P. Jakštas, K. Čiplis, P. 
Žadeikienė; B. Kelpšas, B. Putra-
mentas, A. Rabaeauskas, N. N., N. 
N„ J. Mozeris, p-lė Jatužytė, P. 
Mockaitienė, O. Rašinskienė, N. 
N., J. Raceviče, M. Kislauskienė, 
A. Grubis, N. N., J . Adominas, 
S. Adominas, E. Adominienė, P. 
Bizgolius, D. Narušaitis, J. Rim-
kus, P. Turbcizas, K. Lindzinskas, 
D. Jakštienė, A. Kavaliauskienė, 
A. Langmanas, V. Brazauskas, * P. 
Steisiunas, S. Jaskunas, J . Zala-
genas, J . Brazauskas, P. Gudavi-
eia, A. Grubis, M. StiHauskienė, 
S. Zukanaitis, V. Petrošienė, Ę.. 
Gasiunienė, M. PetrucoHs, P. Ju
revičienė, J . Jaskunas, V. Gasiu
nienė, P. Meiliūnas, M. Laurinai
tienė, A. Rukstalis, T. Rikašienė, 
O. Kliženticnė, M. Jasienę (?), J. 
Bukauskienė, M. Mafearienr, P. 
Verbončaiticnė, P. Zaurienė, P. O-
gintien?, O. Petrauskienė, J. Ča-
sas, J. Val'anius, A. Bislis, F . Pet
rauskas, V. Mozericnė, Mockienė, 
V. Narušaitienė, M. Valančienė, 
M. Klimienė, A. Šeštokas, A* Ali-
raifis, M. Bilevičienė, P. Mockaitis, 
J. Juškaitis, K. Gasiunas, J . Vai
tiekus, J . Simonaitis, J . Aleliunas, 
P. Zitskus, S. Bukauskas, A. Jur
gelionis. 

Dar sykį pažymėsiu, kad auko-
jusieji ne mažiaus $L0O, norin
tieji gauti paliudijimą (kvit$), 
jau gali kreiptis į Tautos Fondo 
59 skyrio ir Liet. R. Kryž. Rem. 
dr-jos susirinkimuose.Susirinkimai 
skelbiajni 4<Drauge" ir bažnyčioje. 
Naudinga pasilaikyti ir visas sąna
šas išsikirpus iš "Draugo". 

Liet. R. Kat. Federacijos 12 
skyrio korespondentas. 

J. Šliogeris. 

f 

W l * S » H r a ^ V I L c O M P A N Y . r COMPANY.IS 
194a Vasario ir Balandžio 6, 1921 
Iš New Yorko be jokių mainymu tiesiai į 

BREMEN ir DANZIG 
S. S. " S U S Q U E H A U N A " 

Atsišaukite pas U. S. MA1L STEAMSHIP COMPAITY, Inc. 
H. CLAU66ENIUS & Co. Generaliai Pasažieriiiiai ' Agentai 

ĮOO N. La SaUe St., Chicago, Dl. TeL Franklin 4130 
Freisht Skyrius 120 Broadway ,_ jjew York City 

P I R K I T E 
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WAR SAVINOS STAMPS 
I88UED £Y THE 

UNITED STATES 
GOVERKTMEKT 

BRIGHTON PARKO L I Z : U 
VIAMS. 

Nebūkite Be " D r a u g o " 

" D r a u g ą " dienraštį galima 
gaut i be ki tų vietų i r šiose: 

F . Š IMKIENĖ, 
4358 So. Fairfield A ve. 

K R U K A S BROS., 
3853 So. Rockwell St. 

BUOIUNAS, 
2900 W. 40th Str. 

J . ŽOLYNAS, 
4063 So. Maplewood Ave. 
J . SYMONAS, 

4140 So. Maplewood Ave. 
J . SMiTH, 

3813 So. Kedzie Ave. 

A REAL |ARGAIN 

SELF-REDUCING 

', 

DR. S. MIKELIS 
LIKTU VIS 

GYDYTOJAS IR OBTRURGAB 
Ofisas ir Gyvenimo riet* 

S252 South Halsted Street 
Ant vtrteua Univeraal State B—Ir 

Valandos nuo 10 Iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 Iki i rak. 

Nedėliomia nuo 10 iki i. 
Telefonas Tards SM4 

Telefonas Boulevard V1I9 

DR. G, KASPUTIS 
DENTISTAS 

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

1—5 : 7_g p. M. 

- 3 
• 
f 
t 
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Telefonas Pullmac 866^ 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Mlchlgan Avenne 
W—rlosMl. 111. 

T A L A N D 0 8 : 9 ry to iki • vakar*. 
tel. Pollman 342 ir 3180. 

Tel. Canal 6223 $ 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

3201 West 23-nd & So. Lesvttt Sts. 
Ckicago. 

Valandos 9:30 A. M. to 12 
1:00 P. M. to 8:00 P. M 

it** 
Tel. Harrison oos8 

• 

N ? 3 6 0 

GERIAUSI 
G0RSETAI 
DIKT0MS 
MOTERIMS 
LENGVI bet 

STIPRUS 
•JeUro tavo kraa- ^ 
tuvininkas netu- DEDfclO 22 IKI 3fl 
£u rttyttp«rH»DAjffl 
juosta (ant dra- N E A P R I B U O -
buMŲ), o mes pa- T A M LAIKfTT 
siusime jums i i - X£ua- ^ A U k U I 

^mėginimui. Pasta apmokama. 
NIMO HYGrEmC-FASHIOIf U O l T l V l t 
B o i M . airriatrhc* RavTotB 

V 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1613 W. 47th St. TeL BooL 130 
Valandos: 1 Iki S po pietą. 6 lkl 8 

•ak. Nedėl. 10 Iki 12 ryte. 
Re*. 2914 W. 43rd Street, 

Nuo ryto iki piet. 
TeL McKlnley 333 

?' MPhone Seeley 7489 

DR. I. M. FEINBERG ' 
Gydo specialiai yJ»okias vyrų Ir 

moterą lytiškas ligas. 
2401 Madison St., kampas Wea-

tern Ave., Ghieago. 
Valandos: t—4 po piet; 7—9 vak. 

Tel . Ca,nal 222 

DR. E. Z. ZIPPERMAN 
LIETUVIŠKAS PEXTISTAS 

1401 So. Haisted Street 
Vai.: Panedėlį. Utarn. ir Ketverge 
9:30 iki 8:30 vak. 
Seredoj ir Subatoj 9:30 iki 6 vak. 
Pet. ir Nedėlioj nuo 9:30 iki 1-mai 

Mes geriausią taisome dantis 
už prieinamiausią kaina. 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; % iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:80 vakare. 
Residencija: 10588 Perry Ave , 

TeL Pullman 848 

f? 

DR. L C. BORLAND 
209 S. State Str. Kasap. Adams 
Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedai. 10 

Į vai. lkl 12 dieną. 
Lietuvis perkalbėto Jas 

18ered.—« iki 8 vak. Ned. 10 Iki 18 
} { » « « • » • » » • » • • • • • • • » ! » » » » » » { ! 

^r-~ 

DR, CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

729 So. Ashland Avenū 
Specijallstas 

DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ U G 

Valandos nuo 10 lkl 12 išryto; nuo 
2 Iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:89 
vakare. Nedėliomia 19 iki 1. 

Telefonas Drexel 2SS0 I— 

Tel. 

89 

J 

R a n d o l p h 2898 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Oiibas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG. 

19 So. La Šalie St. 
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų* 

Panedėliais iki 8 vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas. 

Dfe S. BIEŽ1S. 
LIETUVIS GYPTTOJAa 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 9222 
Res. 8114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 

BIZNIERIAI G A R S I N K I T E S 
< < D R A U G E . , , 

Dr. A. L Yuška 
1900 3. Halsted Str. 

Tel Canal 21JA 
Valandos: 19 ryto lkl 8 i 

Gyvenim*« 
2811 W. OSrd Str. 

Tel Prospect 848«. t 

STPAKHr 

,^»n** 

MELBA STRAKHT 

12 
JOTHER^ 

SIZES 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krautuvninko—Bet jeigu 
krautuvninkas neturi—rašyk mums, 

I 1EWI5CIGARMFGX0.NEWK.R1 I 
Urgest kidependent Cį̂ ar Fajcfonj inthe WoHd -

• • f 
* <• ' 

http://I1EWI5CIGARMFGX0.Newk.R1I
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I MILŽINIŠKOS PRAKALBOS ANT BRIDGEPORTO!! 
IIIHIIHIIIMIIIHIIltlIHIlIlIlIlIlIlllIlIlilIlIlIltlIlIlIfHllllllllllliinilHMIlIfmilllllHIIIIIItlIlIlIMIIIIIIIMIIIItlIlIIItMMIlHIIIHI IIIIIIIIIHIIIM flIlIlIlIlIMIIIUIIIIHI llirillllllMllllllllllllllllllllllItlDIIIIIMMIlHllllilIlIlI llllllilIltHIIHIt IIIIIIHIIIIinilllllHIIUIIIif 

rčioje (ŠIANDIE), 14d. Sausio atsibus Milžiniškos Pra- j! ' Kalb<* Ger1'- KUNTOAS BRIŠKA, i? Bnghton parko; nr. NAIKKLIS ir kiii '*mw* *•* 
kurie nušvies pilna/padėtį Lietuvos. Prakalbos ilms tabai žingeidžios ir nepamirškite visi kas 
tik gyvas atsilankyti. \ 

Komitetas. 

• 
j[ Pėtnyčioj 
S kalbos Šv. Jurgio Parap. Svet, prie 32ro PI. ir Auburn Ave. 
2 Pradžia 7:30 valandą vakare • • 

Rengia Sekcija Raud. Kryž. ant Bridgeporto. Įžanga visiems dykai. 

• • 
• • • • • 
; 
I 
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CHICAGOJE. 
—•g 

T Iš GHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJA 

GAT VEK ARIU KLAUSIMU KAI KURIE GYDYTOJAI I 
MAMI NAGAN. 

1 Chteaffos miesto tarvha i.na-
Mojo miesto advokatą Kttel-
son tuojaus kreipties į naują 
Valstijos visuomenės naudos 
komisiją ir pareikalauti, kad 
ji sugražintų Chicagai o cen
tus už važinėjimą įatvaka
riais ir viršutiniais geležinke
liai s/ v 

•^Apskaityta, kad šiandie tos 
abidvi, gatvekariu ir virsuii-
liiij • geležinkelių, kompanijos 
kasdien nuo žmonių pelui ja 
$8<>,G00 daugiau, kaip turėtu 
pelnyti pildanr su mieste pa
daryta kontraktą. 

Kasdien toksai perviršis iš 
•kolektuojamas nuo žmonių tik 
todėl, kad buvusioji visuome
nės naudfts komisija leido 
k o m p a n i j o m s imt i n u o ž m o n i ų 
pageidaujamą mokesti. 

" N e ž i n i a , a r i š e i s k a s # e r a 

miesto gyventojams iŠ tu kai-
"hų ir laikraščiuose vedamu 
jjtnčų. 

PASKIRTA POLICMONAMS 
27 TUKST. DOL. FONDAS. 

Miesto tarybos finansinis 
komitetas paskyrė 1*7,000 dol. 
fondą, iš kurio policijos vir
šininkas patsai skirs aukštes
nes algas narsumu pasižymė
jusiems poliemonams. 

; Tą dalyką yra sumanęs pa
tsai policijos viršininkas, (ie-
ras 'paskatinimas poliemonams 
Uoliau pildyti savo prieder-

,*nes ir kovoti >u piktadariais. 

Cbieagos apskriejo iVdoralis 
prokuroras ima nagan daugy
bę C'hieagoje ir valstijoje gy-
toju, kurie perdaug "išdavę 
žmonėms leidimų (kaipir re
ceptu) isigvti iš vaistiniu 
svaigai n. 

Sakoma, daugeliui gyilytojų 
išduoti \varantai. Jie turės pa
siteisinti teisme, kaip jie ma
nipuliuoja Inos svaiguli nius 
leidimus. 

Kai-kurie gydvtojai, be to, 
skundžiami už įvairiu narko-
tiku išdavinėjimą žmonėms. 

Iš prohibicijos vykdomojo 
ofiso ('hieagos apskrityj pra
nešta, kad daiiireliui gvdvtoju 
š į m e t b u s i ą a t i m t o s t e i s ė s i š 
r a š i n ė t i p a e i j e n t a m s s v a i d ą -
Įlįs. 

IŠ BRIDGEPORTO. 
— _ — . — 
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ATIDARYTAS LICENCIJŲ 
BIURAS. 

VIENAS PLAUKŲ KIRPĖ 
J A S SUGAUTAS TEATRE. 

Chieanoje atidarvtas miešti-
nis licencijų biuras, kuris pri
žiūrės, kati visi, kam ti|\ rei
kia, turėtų apmokėtas miesti
nes licencijas. 

Seiliau toksai biuras nebuvo 
reikalingas. Visokios, profesi
jos, pramonės ir kt. nebuvo ap 
krauti miestiniais mokesti 
mis. Tad neskaitlingas licen 
rijas dažniausia patikrindavo 
policija". 

(ii kuomet šiandie kiekvie
name užsiėmime reikalingos 
licencijos, policija atsisakė 

j tas pareigas pildyti. Prisiėjo 
I įsteigti tam tikrą biurą, kad 
niekas neišsisuktų nuo prigu
linčiu miestui mokesčiu. 

Krutančių paveikslų teatre, 
3512 So. Halsted gat., polici
j a suėmė kažkokį Stanley We-
*no, 9:r, West .'13 Place", kurs 
porai mergaičių teatre nukir
po kasas. 
I J o aukos buvo Berniee Ja-

^lonskaitė, .*>2.*>t» So. Morgan 
gat., 11 metų, ir Marie Wha-
fen, 3635 So. Halsted gat., 12 
ihetų. 
I Sakoma, toje apylinkėje 

pastaromis keliomis savaitė-
jjiis keliolikai mergaičių nu
kirpti plaukai. 

AVenno e*as 10 metų ir dau-
jjpau (J JM'MIU ūgio. Nelengva 
Bbliemonui buvo suraityti jam 
rankas. 

T J o kišeniuje atrastos anų-
Hviejų mergaičių nukirptos 
kasos ir mašinėlė plaukams 
Kirpti. 

" G R E A T L A K Ę S " STOTIS 
PASILIKSIANTI. 

PAVOGTA 18 AUTOMOBI 
LIŲ. 

Praeitoje paroje Chieagoje 
pavogta 18 automobilių. 

ANATOLE FRANCE PĖRĖ 
JO KOMUNISTŲ PUSĖN. 
Paryžius, Sausio 12. — Ži

nomas socijalistas autorius 
Anatole France paskelbė per
einąs komunistu (Prancūzu 
bolševikų) pusėn. Jau perniai 
jis savo raštais prielankiavo 
komunistams. 

PALIUOSAVO 10 KOMU 
NISTŲ. 

Buvo paskelbta žinių, kad 
su pavasariu šalies vyriausy
bė panaikysianti "(Jreat La
k o " stoti, kur lavinami ju
rininkai (sale Waukegano). 

Bet iš \Vashingtono užgin-
tos tos žinios. 

Berlynas, Sausio 13. — Un-
garijos valdžia paliuosavo 10-' 
tj miriop pasmerktų komunis
tų. Nes Maskva už tai buvo 
pagrūmojusi nužudyti 4,350 
Ungarijos karo nelaisvių. 

PRANEŠIMAS. 

Keli metai atgal buvo 
" D r a u g e " paieškojimas Pet-

Moterų Sąjungos \ y kuopa. 
Sausio 1), š. m., &*». Jurgio pa
rap. svet. buvo surengus pui
kų koncertą. Jau įžengus į 
svetainę galėjai pastebėti ką 
tokio nepaprasto: orkestrą 
žaidžia overturas viena po ki
tai — taip švelniai, kad 'ne t 
malonu. Publikos tarpe mato
si ir keli kunigai ramiai, ati
džiai klausanti tos švelnios 
muzikos. Klausau ir aš. Graži 
pradžia, įdomu kas bus toliau. 

Truputį po aštuonių pasike
lia scenos užlaida ir išėjus 
tvarkos vedėja p-nia Nausė
dienė, mandagiai atsiprašius 
publikos, poFstatč p-le Aukšta-
kalnaite, Sv. Kazimiero Vie
nuolyno auklėtinę, katra ga
biai atliko monologą " Viskas 
ant maųo galvos". Po jos sekė 
p-lė Gurinskaitė, katra vyku
siai padainavo tris dainas. To
liau sekė dialogas, kurį atliko 
taip-gi Vienuolyno auklėtinės: 
p-lės J . Urbiate ir Freitikaitė. 
Vaizdelis perstato, kaip įsi
mylėjusi čigonėlė burė kor
tomis, ar ateis jos mylimas 
Jonas ir t. t., bet dažinojus, 
kad Jonas yra jau vedęs su 
kita mergina, šoko pastarąją 
nužudyti. Betį išgirdus dainuo
j an t "Gi r io j " , meta peilį, per
siprašo, ir t. t. Vaizdelis buvo 
gerai atvaidintas. Ypač vikri 
buvo čigonėlė. 

Sekantis solo dainavo p. 
Sabonis, lietuviškas Caruso, 
kaip jį tvarkos vedėja parsta-
lė. Ištikrųjų, puikus daininin-
l:r • ir turi gerai išlavintą bal
są. Jis padainavo tris dainas, 
bet publika visaį nenorėjo pa
leist, plojo ir plojo. Paskutinis 
programos- numeris buvo dar 
įdomesnis, nes pasirodė uObi-
cagos žvaigždė", kaip ' buvo 
perstatyta, p-nia Sabonienė, ku 
U smuikavo. 'Čia noriu> tru
putį sustoti. Pas mus, Lietu
vius, geras smuikavimas yra 
retenybė, taip kad beveik nepa 
žįštamas, arba mažai pažįsta
mas. Nors mes, ypač CJiicagoj, 
turim gerų muzikantų, %et jie 
veikia daugiausia ne kaipo 
dailininkai, bet kaipo j>rofesi-
jonalai. Del to mūsų publika 
neturi progos išgirsti ir pažin
ti h grojimą pilnoje dailėje. 
Tą galima buvo pastebėti ir 
šiame vakare. P-nia Sabonienė 
paąirodė tikra artistė smuiki
ninkė. Jos stovėjimas, judėji
mas rodo, kad ji yra nepapras
tai gabi ir grojo gana vargius, 
bet gražins du nuimeriu. Pub
lika, nors ir plojo, betJkur-kas 
mažiau negu solistajns-daini-
ninkams. Tas rodo, kad mūsų 
publika geriau pažįsta dainas, 
nes daugiau jų girdi, supran
ta žodžius, k6 iš istnlmento ne-

kino, neplerškino trambono, 
kaip kad būdavo, bet grojo 
kaip priguli, kas patenkino jr 
šokėjus ir klausytojus. Žodžiu, 
vakarasvpilnai nusisekė. Pub
likos btfvo daug. Liks rengė: 
joms ir pelno^kiek. 

Valio moterys! Daugiau to
kių vakarų. 

P. J . 

REPETICIJA. 

• 

• DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ 

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

• • • 
S 

Šeštadienio vakare, Sausio 
15, 7:30 valandą bus repetici
ja "Eglė žalčių karalienė"., 
Todėl Vyčių Apsk. Dramos 
Batelio nariai, turintieji roles • P D l l a e i l e moterų Čeverykų 
Šiame veikale, turi būtinai su- | n u o $ 5 ' 8 5 l k l $ 1 4 -°° -
važiuoti Perstatymas Įvyks I VlflTflD CUflF STflRF 
antrą gavenės sekmadienį. • ^ ^ ' y i i u i i U L U i u i i L 

• 
A IŠ BRIDGEPORTO. 

-— Repeticija bus Dievo Apv. 

* 

. • 

"I 

sausio 12 d. Šv. Jurgio baž
nyčioj 7:»̂ 0 vai. vakare gerb. 
kun. J . Svirskas amžinuoju 
moterystės rvšiu surišo Stan. 
P. Mažeiką su p-le A. Dabuls-
kaite. Jaunavedys yra' jaunas 
biznierius ir visiems bridgepoiv 
tieciams gerai pažiį štamas, 
jaunave<lė yra iš Aušros Var
tų parap. (West Side). Laike 
šlinbo Šv. Jurgio parap. ebo-
ras po vadovyste p. K. Sabonio 
labai gražiai sugiedojo *^Veni 
Creator", solo ant smuikos iš
pildė p-nia L. Sabonienė. Pr i 
ėmimas ir vakarienė buvo Šv. 
Jurgio, parap. svetainėj. Va
karo vedėju buvo p. Povilas 
Mažeika, jaunavedžio tėvas. 
Gerb. klebonas kun. M. L. 
Krušas buvo pirmasis palin
kėti jaunavedžiams daug lai
mės ir meilingo sugyvenimo. 
Toliaus sudėjo linkėjimus pp. 
K. Sabonis, Dr. S. Naikelis, J* 
Šilkas, W. Stankūnas ir Lau-
danskis. Susirinkusieji neuž
miršo ir tėvynės Lietuvos. Au
kų surinkta $133.10, kurie bus 
tuojaus išsiųsti. 
Laimingiausio sugyvenimo ir 

gero pasisekimo mūsų jaunam 
biznieriui. Report. 

P. S. Aukotojų sąrašas 
tilps vėliau. 

• parap. svetainėje. 
J . Balsis. 

L. R. K. Moksleivių Chicagos 
Apskričio susirinkimas bus Sausio 
16 d., 1921, Dievo Apveizdos pa
rap. svetainėje, 2 vai. po pietųv 

Visi moksleiviai privalo būtinai 
atsilankyti, nes bns svarstoma 
daug svarbių dalykų. 

Pirmininke. 

TĖMYKITE 

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

IG. TYSKEVIČIĄ 
- 314 E. Kensington Ave. 

11 4719 8. Ashland Av. Chicago 

- — V -
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I VISUOMET TURĖK OMENUE | 
s ^ . . . S 
r Kad mūsų nauja krautuvė pripildyta puikiausiųr 
E auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų 
r laikrodėlių, laikrodžių, lenciūgėlių, karolių 
E ka*tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų. 

Turime gramafonų rekordų, rožančių, 
kryželių ir kitų religijinių dalykų, ta-
vorų užtikriname prekę prieinan^a. 

• — • — — — — . 

IŠ TOWN OP LAKE. 

REKALAm 
REIKALINGAS tuojaus at

sakantis Vargoninkas. Alga 
$75.00 Ir ineigos. Atsišaukti 
pas 

Kun. E. V, Grikis 
396 Church Street 

New Britain, Gonn. 

HeilgiiinKa Lietuvaitė Stenografisie 
tuojaus, trumpos valandos pastovus 
darbas atsišaukite- pas: 

Zolp ir Barčus ' 
4601 S. Marshfiold Av. Chicago. 

Ttl. Vanls 145. 

PAIEŠKOJIMAL . 

Zdanevicio, būda- &1™* ^ i r d ė t i - Ta> k ^ R S t o 
nienė j šiame vakare parodė, 
reikia mažiausiai dvyliką me-

PARVEŽTA 7 LAVONAI. 

.Chicagon parvežta dar 7 la
vonai žuvusiu kareiviu Pran-
Įfezijoje. 

nms " D r a u g o " agentas#stai
ga kur tai žuvo. Vėliau, sto
damas į Amerikos kacuomenę, 
prisipažino savo broliui Justi-
uui, kiek kaltas liko " Drau
gui ." 
" Petras Zdanevičius mirė 

Prancūzijoje, o jo brolis Jus
tinas atlygino "Draugu i " vi
są anojo ^kolą. 

tų sunkiai padirbėti ir būti pu
sėtinai gabiam. Tokie žmonės 
teikia garbę ne tik sau, bet vi
sai tautai. J ie yra nevystanti 
tautos žiedai. 

Po koncerto, kaip paprastai, 
buvo šokiai. Pažymėtina, kad 
šį sykį ir muzikantai nebarš-

Naujų Metų dieną Davis 
Square parko salėje L. Vyčiii 
.13 kp. ,buvo įrengus šeiminiš-
kį vak., ka<L(Kendrai pasilinks-
mintifc pažaisti ir išreikšti 
vienas kitam link ėjimus. Apart 
žaidimų ir šokių, buvo ir pro
grama. 

P-lė K. Norvilaitė paflekle-
mavo eiles, kuriose išreikšta 
Naujų Metų reikšmė, p-lė Kl. 
Vitkauskaitė paskambino pia
ną. Paskui p-lė Z. Bajorinaitė 
pasakė prakalbėlę, o po jos 
p-lė EI. Brazauskaitė gražiai 
paskamb. pianą. Po to solo dai
navo p-lė Z. Jurgaičiutė. Jai 
pianu pritarė p-lė J. Skinde-
riuti . Ant galo M. Petrošius, 
smuikininkas, išpildė gražų da 
lyką: J is buvo iššauktas atkar-' 
toti. 

Pasilinksminus valandėlę 
visi svečiai pakviesta prie va
karienės, kurią skaniai paruo
šė šeimininkės po vadovyste 
p-nios A. Baltutienės. Bai
giant užkandžiauti, kalbėjo' 
gerb. kleb. kun. A. Skrypko, 
kun. & Pakalnis, kun; D. Mik
šys, p-nia A. Nausėdienė, p. 
P. Gedgaudas, kl. J . Skrypko 
ir A. Panavas. Visi reiškė šir
dingus linkėjimus Vy^ių 
organizacijai. 

irV užkandžių vėl žaista iki 
vėlumai. 

Šis L. V. 13 kp. vakarėlis 
visais žvilgsniais nusisekė. 
Dalyvavusieji jame išsinešė 
gerus įspūdžius. ; * 

į į Vyte. 

PaieSkau savo moteries Viktorijos 
Tjutien^s po tėvais' Sklučiutė paei
na ift Vilnaus Red. Trakų Apsk. DaS-
konių kaimo. Apleido mane Gegu
žio 20, 1920, ir išvažiavo su vaikinu 
Zigmantu šidlauskių. ji pasiėmė su 
savim tris vaikučius'Anele, Stase ir 
Bronį, vaikinas turi juodus plaukus. 
šviesaus veido, nešioja akinius. Je< 
kas pamatysite juodu praneškite Šiuo 
adresų: 

Motiejus Pjūtis *> 
902 Miluaukic Ave. Chicago, IU. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda minkštu gėrimų btenis. 

pirmos klasos, vienatine vietą tame 
bloke. Priežastis pardavimo, ̂ savinin^ 
kas turi kita bizni. Atsišaukite. 

724 W. Slst Street 

JOHN KUGH1NSKAS 
y LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Didmlestvl 
29 So. 1 JI SaUs Streot 

Kambaris 81« Tel. Centrai 8184 
Valandos:, 9 rytoNlkl JL po piet 

West Sidea Ofls«s 
• 2201 W. 22-nd StreM 

« e i t e Leantt S t 'Tel . Canal 2552 
Valandos: nuo 4 Iki 6 po piet Ir 

nuo 7 Iki 9 vak«r« 
1 " "—*" j 

{^$$$$<^$$$$$$$$$0$9Q$$$$9I 
J. P. WAITCHES 

/XAWYEE 
LIET U VIS ADVOKATAS 

Vakarais: 4509 S. Ashland Ave, 
Tel. Yards 1053 t 

»ien. Room 518—159 N. Clark St. 
Tel. Randolph 8507 

s V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty!: 

29 South La Salle Street ! 
Kambaris 324 

- Telefonas: Central • • • « 

* Vakarais. 812 W. 33rd St 

f. Telefonas: Yards 4f«^ i 
II 

J. WENCKUS 
i 

3327 So. Halsted St. 
-

Laikrodininkas 
Ohicago. 111. 

s 
HIIIIIIMIIIMII i i i ' IIIIIIIIIIIIMI IIIIIIMimilllllllllHIIIIIIIIIH? 

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU 

j LIBERTY B0NDSUS 
M — ' « - , x L ^ 

: 

.. 

• I I 
I 
I • I • 

Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite 
juos išmainyti ant pinigu, tai parašykite 
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite Šiuo antrašn 

Baltic States Development 
35 South Dearborn Str., 

rahon 
Chicago, Dlinois. s 

MUZIKA a 

s* 

BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas . . 
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m. 

Mokinama įvairiu muzikos šakų. Užsirašyti galima blle kada. 
3259 South Halsted Street Chicago, IU. 

1 Telefonas Boulevard 1244 I 
— — • — — • 

« 

EXTRA! Palikta mūsų sankrovoj. EXTRA! 
štai kur stebėtina proga nusipirkti augstos rū

šies GVARANTUOTA VTCTROLĄ vertės iki $260.00 
tik už $35.00, priedu Veltui 12 rekordų, 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATĄ. šios NAUJOS PUIKIOS 
VICTROLOS palikta mūsų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMT8 METŲ DIRBTUVES 
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iš antrų rankų 
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ GVA- j 
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $260.00, tik už / 

$85.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš mūsų 
SANKROVOS. 

Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krau
tuvės nei sankrovos lygios mūsų sankrovai palygi-

' nant nupiginimu. 
SankrOVOSv Mes žinome, kad Apsimokės tamistai atvažiuo-
V ' f i lr l'' n e P a i 8 a n t ^ u r gyvenat.xTaipgi mes turime kele-

m l i a i l i a UK ^ augštos rųšies TIKROS ODOS IR VEI^OURO 
SEKLYOIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
mą, pasiūlymą. Mums peikta vietos. 

Mes pristatysime yiSIšKAI ^VELTUI mieste ir 
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
TY BONDSAI PRIIMAMI. • **• 

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

NATIONAL ST0RAGE C0. 
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris 

202S So. Ashland Ave., Kampas 21-<os Gatvės. 

$35:55 
/ 

• • 

• k 

4*1 MAGDK. "Ak, kaip v>an nidtti gal
vą! IibandOau visokiu* mazgojimui, 
trinkimus, muUtrimu* — ir vltkat ta* 
nieko nrpacrtbijo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gidą net darosi J" 

lsf A RE. "Na, tai kam tau kęst be-
reikaUnaai! Žiūrėk, kokie mana plau
kai craius, švelnus ir Systi. 0 tai 
tdšėt,.tni ai vartoju RUFPLKSjy 

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? N e ! ! Ar kve-
piamįs vanduo/ N e ! ! jRUF-
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris pngelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti groži. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus ? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežmčią galvos odą? 

R U F F I y B A 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar t&ų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike j u. jau nei žymės neliki! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą .bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bdnkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug/daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje tai 
atsiųskite mums 75c pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu • 

T. AD. RICHTCR & CO.. 316-3S0 Sro*dw»y, NewYork' 

/ / % 
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