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Rusai Nenori Pripažinti 
Nepriklausomybe Pabaltijai 

Bolševikai Skandinsią Talki-

Peret 

ninku Laivus 
Atsisakė Sudaryti Pran

cūzų Kabinetą 
RUSAI ATSISAKO PRIPA- i MASKVA PERSPĖJA TAL-
ŽINTI PASIENIU VALSTY- \ KININKUS. 

BES. 

18 pulkų bolševikai turi Mins 
ko ruožte. 

Talkininkų laivai turi saugo-
ties pakraščių. « 

MILIJONAS BEDARBIAU-
JANČIU ANGLIJOJE, ' 

ŽMONĖS PARODUOJA LON 
DONO GATVĖMIS. 

NAUJAS VALSTYBĖS SEK
RETORIUS BUS HUGHES. 
Ji parenka sau pr 

elektas. 
, i 

GERIAU SUV. V. KALĖJI | 
ME. KAIP RUSIJOJE. 

• 

Juos lydi raita policija. 

\ 
Konstantinopolis, Sausio 17. 

Paryžius. Sausio 17. L*m-' iš pasitikimu versmių te
kų misija paskelbė, kad Lenkai ; ko patirti, jog vietos uosto 
>u bolševikais Rygoje sutarę talkininku valdžia yra gavu-
tuojaus susimainyti karo nelai 
sviais, kaip tik busianti rati-'vo? 
fikuota taikos sutartis. Bolše
vikai sutikę, pirmiausia paliuo 
>uoti amerikoniškus Lenkus 
nelaisvais, tarp kuriu esama 
ir tikrų Amerikonų, kovojusių 
bendrai su Lenkais prieš bolše
vikus ir patekusių nelaisvėn. 

Rusai laikosi savo. 

Rusai naeijonalistai ir kiti 
čionai turi savąjį kaipir stei
giamąjį seimą, kuriame taria
masi apie Rusijos likimą ir 
apie priemones, norimas pa
vartoti prieš bolševikus su tik
slu panaikinti jų valdžią. 

Praeitą šeštadieni to seimo 
atstovai vienbalsiai priėmė re- gins plaukti arčiau dvvlikos 
zoliueiją nepr\pažinti nuo Ru-| mylių nuo Rusijos pakraščių 

, si bevieliu telegrafu iš Mask-
pranešima, kad talkinin

kų prekybos laivai butų at
sargus plaukiodami .Juodoje 
juroje. 

Rusijos sovietu valdžia pa
reisi ad jei tie laivai drį-
sią m t imies prie Rusijos pa-
krašėiu arėiau dvvlikos mv-
lių, tuomet jie busią apšaudo
mi arba pakraščių artilerijos 
arba karo laivu. 

Grūmoja nardančiomis laivė
mis. 

Konstantinopolis. Sausio 17. 
— Iš Maskvos l>evieliu tele
grafu gautas pranešimas, kad 
katrie talkininkų laivai mė-

Londonas, Sausio 17. — Be-
darbių skaitlius Anglijoje a-
not oficijalių apskaitymų, pa
siekė milijoną žmonių. Bedar
bių skaitlius staiga pakilo 
pirmąją Sausio savaitę, kuo
met keli šimtai tūkstančių an-
gtakasių neteko darbo. 

Po Naujųjų Metų uždarytos 
didžiausios čia ir kitur dirb
tuvės. Pačiame Londone be
darbių skaitoma keli šimtai 
tūkstančių. Ir jų skaitlius kas
dien didėja. 

Bedarbiai čia gatvėmis skai
tlingai paroduoja nešini rau
donomis vėliavomis. Juos vi
suomet lydi raita policija ir 
nepaleidžia iš akių vadų, pa
sirengusi kas momentas įsi
maišyti, jei, kartais butų pa
kelti kokie nors sumišimui. 

Tik vienų anglekasių Ang
lijoje nedirba apie 200,000. 

sijos atsidaliniisių valstybių: 
Suomijos, Estijos. Lietuvos, 
Latvijos, Ijenkijos i r Kanka 
zo. Tos visos valstybės, sako, 
turinčios but dalimis federuo-
tos Rusijos. 

Minsko apskrity mobilizacija. 

Prancūzu užfubežinių reika 
lų ofisas paskelbė, kad lini
joje tarp Smolensko ir Mo-
gilevo bolševikai turi 40 pul
kų karuomenės. 

MinŠko ruožte, sako stovi 
pagaminta 18 pulkų. Šita ka-
ruomenė paruošta pulties ant 

Juodoje juroje, juos laukia 
užpuolimas nardančių latvių. 

PERET UI NEPAVYKO SU 
DARYTI KABINETĄ. 

Pakviestas buvęs premjeras 
Briand. 

-• 

pasiųs ten internacijonalę ka-
ruomenę plebiscito tikslais. 

Antroji armija Gmzijon. 

Rusijos sovietų valdžia pa
rėdė pasiųsti antrąją raudo
nąją, armiją į Gruzijos parų-
bežius. Karuomenė ja U gabe
nama j Kaukazą. 

Pastaromis* dienomis bolše
vikai išnaujo pradėjo neri
mauti su savo karuomenė. 
Tasai apsireiškimas aiškina
mas tuo, kad bolševikai su 
nepasitikėjimu atsineša į Vo
kiečių gen. von Hoffmano pa
duotą talkininkams sumany
mą prieš, juos pavartoti inter
nacijonalę karaomenę. Ka
dangi talkininkai negali pa
siųsti Rusijon savo karuome
nės, jie gali kartais prieš so
vietinę Rusiją užsiundyti Vo
kiečius. 

Paryžius, Sausio 17. — Su
daryti ministerių kabinetą 
pailamento pirmininkui Pere 
t 'ui nepavyko. Kuomet Peret 
buvo baigiąs rinkti reikalin 
gus ministerius, buvęs prezi
dentas Poincare jį perspėjo 

Vilniaus, jei Tautų Sąjunga sakydamas, kad tai veltus jo 
darbas. Nes negausiąs reika
lingo pasitikėjimo. 

Tai nugirdęs Peret tuo jaus 
nuvyko pas prezidentą Mille-
rand i r atsisakė but ministe-
riu pirmininku. 

Poincare didžiai nepasiten
kintas, kad prezidentas- jam 
nepasiųlė ministerio pirminin
ko vietos. 

Tad sudaryti kabinetą pa
galiau pavesta buvusiam mi-
nisteriui pirmininkui Briand. 
Gal šitam ir pavyks atlikti 
tas darbas. Nes jis labjaus 
apsukresnis už Perėtą ir ki
tus. 

BUS UŽDRAUSTA RŪKYTI 
VALDIŠKUOSE TROBE 

ŠIUOSE. 

Washington, Sausio 17." — 
Utah senatorius Smooth inda-
vė senatui bilių uždrausti rū
kyti valdiškuose trobesiuose. 
Pagal to biliaus nebūtų gali
ma nei pačiam prezidentui nei 
kitkam rūkyti tokiuose Bal
tuose Rūmuose, tvirtina juok
dariai. Norintis rūkyti toks 
senatorius ar kas kitas, visuo
met turėtų išeiti gatvėn. 

Marion, 0., Sausio 17. — 
Prezidentas-elektas llarding 
busimuoju valstybės sekre
torium parinko Charles Kvans 
lluglies, buvusį augščiausiojo 
teisino teisėją. Jam tad prisi
eis rišti didžiai šiandie suvel-
tas tarptautines problemas. 

Hughes llardingui iš seno
vės pažįstamas. Žinovai tvir
tina, kad Hardingas kituomet 
su atsidėjimu buvęs tėmijęs i 
Hnghoso karijerą ir jo apsiė
jimą, kuomet tasai buvo New 
Yorko gubernatorium ir pas
kui augščiausiojo teismo-tei
sėju. 

Patsai Hughes dar nepasakė 
savo sutinkamojo žodžio. Jei 
apsiima but sekretorium, su
prantama, turės pamesti advo
katūrą, kuri, sakoma, jam 
duodanti didelį pelną. 

Taip sako anarchiste Gold
man. 

Berlynas, Sausio 15. J " E -
mma Goldman sakė man Ru
sijoje, kad jinai verčiau su
tiktų būti S. Valstijų kalėji
me, negu sovietinės Rusijos 
laisvėje," pasakė M. Schvvar-
1z, iš San Francisco socijalis-
tas, kur dar tik nesenai čia 
atvyko paliuosuotas iš Mask
vos kalėjimo. 

' 'Kuomet praeita pavasarį 
buvau nuvykęs Petrogradan, 
su jąja pirmutine ten pasima
čiau," sakė Schwartz. " A š ją 
gerai buvau pažinojęs Ameri
koje. Petrograde ji gyveno 
viešbuty. Tame viešbuty gy-
\eno ir žinomas Berkman. 

"Berkman vaikščioja prisi
kabinęs kardą. Aš paklausiau, 
ką jis daro su tuo kardu. At
sakė važinėjąs po Rusiją su 
buriu propagandistų.' ' 

ŽINIOS IS LIETUVOS 
ŠAULIAI UŽTŪPĖ BOLŠE 

VIKŲ LIZDĄ. * 

ANGLIJOS AMBASADO
RIUS P A K V I E S T A S N A M O . 

/ • 

Sakoma, tenai aptarsiąs karo 
laivyno pienus. ' 

Washingtom, Sausio, 17. — 
Visai netikėtai iš čia pakvies
tas Londonan Anglijos amba
sadorius Sir Geddes, kurs va-
kar su savo sekretoriumi iš
važiavo. 

Jš Anglų ambasados pas
kelbta, kad jis iškeliavęs Lon
donan aptarti karo laivyno 
nuginklavimo pienais. 

Žinovai nuomoiiiauja, kad 
veikiausia jis buvęs pakvies
tas Airijos klausime. Nes Ai
rijos klausimas Amerikoje 

Į plačiai rišamas. 
i 1 1 > . . . 

BOLŠEVIKŲ AGENTAMS 
LIEPTA IŠSIKRAUSTYTI 

IŠ VOKIETIJOS. 

Londonas, Sausio 17. — Ru
sijos bolševikų agentai Vokie
tijoje organizavo Vokiečius 
darbininkus su tikslu juos sių
sti Rusijon, kur, girdi, trųk-
sta darbui rankų. / 

Iš Berlyno pranešama, kad 
Vokietijos vyriausybė paga
liau įsakiusi tiems agentams 
paliauti organizuoti darbiniu 
kits ir patiems kuoveikiaus 
išsikraustyti iš Vokietijos. 
Nes Rusija! turi užtektinai 
nuosavų darbo žmonių, kurie 
bedarbiauja ir badu miršta. 
Tai kokiam galui ten kvie
čiami Vokiečiai darbininkai. 

BIJOMASI BADAUJANČIŲ 
RUSŲ UŽPUOLIMO. 

Gali but bloga ir pačiam Kon 
tantinopoliui. 

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

* 

HOOVER NEINEISIĄS 
HARDINGO KABINETAN. 

Anot 
Washington, Sausio 17. — 

gautų čia naujausių žiT 

nių, žinomas buvęs'maisto ad
ministratorius Eerbert Hoover 
neineisiąs Hardingo kabine
tan. 

Konstantinopolis, Sausio 17. 
— Čia ir apylinkėse Rusų pa
bėgėlių ir buvusių gen. Wran-
gelio kareivių padėtis pakelia 000. 
daug baimės talkininkuose. Šiandie Prancūzų vyriausy-

darbą likvidavo. Tuomet šel
pimas perėjo Anglų privati
nėms organizacijoms. 

Aplink Konstantinopolį sto
vyklose yra apie 70,000 Rusų 
pabėgėlių, kurių diduma ka
reiviai. 'Situos visus šelpė Pran 
cuzų vyriausybė, kasdien tam 
tikslu išleizdama po $100,-

IMDCDCCPT IM nRIftINAI n 

Aršiausia tas, kad Praneuzi-
"m pltgaliaus atsisakė tolesniai 
šelpti gen. Wrangelio karei
vius ir šitie šiandie badmiriau-
ja. 

Kuomet gen. WrangeTio val
džia susmifko, Prancūzai mie
lai suskato šelpti ir gelbėti jo 
kareivius ir visus Rusus pa
bėgėlius, pristatytus iš JCrimo 
į Konstantinopolio apylinkes. 
Prancūzai apsiėmė tą̂  darbą 
neapsiskaitę. J ie nepagalvojo, 
kiek tai daug jiems prisieis 
panešti išlaidų. Nes kareivių 
ir pabėgėlių buvo skaitoma 
apie 120,000. 

Prancūzams šelpime Rusų 
neoficijaliai gelbėjo Anglai ir 
Italai. Amerikos Raudonasis 
Kryžius patiekė daug daiktų 
Rusų našlaičių prieglaudoms 
ir )igoninėms. Taippat kieku 
galint šelpė ir daugybę pabė
gėlių saloje Proti. 

Prancūzai atsisako. 

Praeitą mėnesį Italai pas
kelbė, kad jie ilgiau neišgalį 
šelpti Rusų pabėgėlių ir tą 

be jaučiasi negalinti ilgiau 
vilkti tokių didelių išlaidų. Ir 
nusprendė šelpimą pertraukti 
su Vasario 1 d. 

Oficierai atmatas renka. 

To Prancūzų nusprendimo 
Rusai dar nežino. Nes apie 
tai dar nepaskelbta oficija-
liai. Bet kuomet tas bus pa
daryta, galimi stovyklose su
kilimai. 
Pačiame Konstantinopoly gy

venantieji Rusai taippat ken
čia didelius vargus. Buvo 
jiems kiek gerėliau, kuomet 
jie turėjo pinigų. Šituos iš
leidus atėjo begailestingas var 
gas. 

Daugelis Rusų buvusių ofi-
cierų neturi net pastogės. Mie
ga kur šalimais šaligatvių. 
Maistui renka atmatas nžka-
bariuose. 

Čia bijomasi to, kad kuo
met Rusams bus pranešta, 
kad jiems atsakoma pašelpa, 
R.usai pakilę galės maršuoti 
ant paties Konstantinopolio. 

Gen. Wrangelis buvo prašęs 

Prancūzų gelbėti jo armijos 
liekanas. Prancūzai pasižadė
jo. Bet negvarantavo. 

Patsai Wrangelis iškeliavęs 
Paryžiun. 

. Nerimauja Dono kazokai. 
Žvmus skaitlius Dono kazo-

kų, prigulėjusių Wrangelio 
armijai, turi savo stovyklą 
Tchataldja. Jie ima viešai 
reikšti neapykantą į talkinin
kus del savo blogos padėties. 

Prancūzai buvo įsakę jiems 
atiduoti visus sa_vo ginklus ir 
pasilikti vos 20 šautuvų kiek
vienam tūkstančiui vyrų. Bet 
kazokai nepaklausė to įsaky
mo. Pranešė, kad nuo jų gin
klai gali but atimti ne kitaip, 
kaip tik su spėka. 

Laukiami įvykiai. 
Pačiam Konstantinopoly nė

ra jojuų darbų, t ad pabėgė
liams ir kareiviams negalima 
bus pragyventi. Gi badas yra 
baisus daiktas.. 

Vienatinis pabėgėliams ir 
kareiviams išėjimas — tai 
grąžinti juos atgal Rusijon. 
Buvo pasiųlytas talkininkams 
tas sumanymas. Reikėjo jiems 
susinešti su sovietų valdžia. 
Bet talkininkai sumanymą at
metė. 

Bolševikai tuo tarpu iš ši
tų išalkusių Rusų daug ko ti
kisi. J ie mano, kad Rusai pa
darys daug vargo talkinin
kams pačiame Konstantinopo
lyje. I r tas galimas daiktas. 

Kauno Vienybėje rašoma: 
Mūsų kauliai uoliai dirba 

ne tiktai fronte, bet ir visur, 
kur reikia. Štai^jie,Lapkr. 11 
d. sučiupo visą* bolševikų liz
dą. Ta laime teko šauliams 
Utenyse. 

Įvyko tas taip: Jau senai 
buvo apie Vižainiu s intaria-
mų bolševikų raugo prigėru
sių žmonių. Bet jie mokėjo 
gudriai slėptas. Taigi ir su
žinoti ką apie jų pragaištingą 
Lietuviai veikimą buvo ne-
lengva. 

Bet pasirodo, butą ir už 
juos gudresnių. Sužinota kas 
reikia. Paprašyta šaulių pa-
gelbos ir padaryta krata pas 
Šaudinų sodžiaus ūkininką Jo
ną Bernotą (Vižainiu val
sčiaus). 

Mūsų bolševikai visai ne
laukė tokių svečių. Jie sau 
ramiai darė slaptą valdybos 
posėdį.. Narsus šauliai visus 
juos suėmė. 

Kratos metu rasta daug 
slaptų raštų, spaustuvėlė ir 
daug atspauzdintų proklama
cijų. Pasirodo, kad tai buvusi 
didelė išsišakojusi organizaci
ja. Jos pirmininku buvo iš-
gani&jMiiietnvis pats Jonas 
Bernotas, o sekretoriumi ži
nomas visoje apylinkėje truk-
šmadaris Jonas Gučius. 

Išplėšus patį bolševikų liz
dą, gal galą gaus ir jų^vaikai. 

3 verstai nuo Kauno. 
2. Išduotas generalis pienas 

Žein, Ūkio Min. ^ekniškam ai-
stovui su visais darbo pasise-
kimuT reikalingais nurody
mais piene ir vietoje, kokiuo 
būdu geriausiai įrengti stoti. 

Tą įstaigą ves prof. dogelis. 

PLEBISCITO KLAUSIMU. 

ZELIGOWSKI NORI KELTI 
KITĄ MAIŠTĄ. 

Gruodžio lo d. iš Vilniaus 
pranešta: 

Per Lydą vis plaukia į Vii 
nių nauji transportai Lenkų 
karuomenės ir karo medžia
gose Vis plačiau eina gandai 
apie naują ofensyvą dar prieš 
Kalėdas. / 

Dirvai tai ofensyvai paruo
šti Vilniaus Lenkų spaudoj 
uoliai skleidžiamos melagin
gos žinios apie Lietuvių už-
puldinėjimus ir gyventojų 
kankinimus neutralinėje zono-

Užpuldinėjimai ir plėšimai 
pasitaiko kasdien, tik ne iš 
Lietuvių, o iš Lenkų pusės. 

Zeligowskiui esant surištam 
savo pažadu Lenkų vyriausy
bei, esą sumanyta, kad dabar 
maištą pakeisiąs Zeligowskio 
štabo viršininkas pulkininkas 
Bobickis, šį kartą jau prieš 
patį Zeligovrskį. 

Vilniaus "va ldž ia" esanti 
griežtai nusistačiusi neklausy
ti Tautų Sąjungos tarybos 
kontrolės komisijos ir nepri
leisti plebiscito. * 

Kadangi del j/iebiscito ir del' 
pozicijos, kurią Lietuvos val
džia šitame klausime užima, 
leidžiama daug neteisingų ži
nių, tatai pranešta oficijaliai, 
kad valdžia leidusi Lietuvos 
atstovui prie Tautų Sąjungos 
sutikti daryti plebiscitą šio
mis sąlygomis: 

1. Plebiscitas gali but daro
mas Vilniaus -gubemėj tik į 
pietus nuo linijos Varėna, 
Bastūnai, Molodečną, Valei
kos, Disjbs apskrityse, visoj 
Gardino gubernėj, išskyrus 
pietų-vakarų Ukrainų ir Len
kų apgyventus pakraščius, 
Suvalkų gub. Seinų ir Augus
tavo apskrityse. 

2. Plebiscitas daromas ne-
anksčiau 6 mėnesių po suor
ganizavimo demokratingu bū
du vietos savivaldybių. 

3. Lietuvos valstybė prieš 
darant plebiscitą turį but, pri
pažinta "de iure," nes kitaip-
Lenkai galės labai panayddtį 
šią politikinę nelygybę agita
cijoje prieš JJetuvą. 

BADAS BRITANIJOS INDI
JOJ. 

KOVA SU GALVIJŲ MARU. 

Iš Veterinarijos departa
mento pranešta, kad sustab
dymui raguočių maro, did
žiausio Lietuvos ekonominio 
gyvenimo pavojaus — žuvi
mas 80 — 90 nuoš. visų stam-
biujlį raguočių, ty. du mili
jardu nuostolių — yra j au : 

1. -Surasta tinkama vieta 
stočiai nuo gyvulių maro 
skiepams dirbti Marvos dvare, 

Londonas, Sausio 17. — An
glijos vyriausybė iš Indijos 
painformuota, kad tenai dau
gelio milijonų gyventojų rei
škiami baisus nerimavimai, 
tai stoka javų maistui ir kai-
kuriose provincijose siaučian
tis tikras badas. 

Butą laikų, kuomet nuo ba
do Indijoje trumpais laiko-_ 
tarpiais žųdavo milijonai žmo
nių. Taip būdavo seniau. Bet 
šiandie to neturėtų but, jai tą 
šalį valdytų sąžiningi valdi
ninkai. 

16 LĖKTUVŲ PANAMOJE. 

Balboa, Sausio 17. ,— Užva
kar Panamos perkaso juoston 
atskrido 16 S. Valstijų, lėk
tuvų. J ie atskrido iš San Die
go, Cal. , 

REZOLIUCIJA SUŠAUKTI 
TAUTŲ KONFERENCIJĄ. 

Washington, Sausio 17. 
Žemesniajam kongreso butui] 
induota rezoliucija, fcad pre
zidentas sušauktų tautų kon
ferenciją nusiginklavimo klau-| 
simu. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Sausio J5| 
buvo tokia pagal Merehanta 
an a*id Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui $3.1 
Prancūzijos šimtui frankų 6.5 
Italijos šimtui lirų 3.' 
Vokietijos šimtui markių lH 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių 
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LIET C VIV KATALIKŲ DDElfRAšTlS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldlenius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE* 

Metams $8.00 
rusei Metą . . . . . . . •_.;£, v . . . 4.00 

•UV. VALST. 
Metams $000 
Pusei Metų . . . . . ; 3.00 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
Be nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas, adresas. Pinigai greriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney O r d e r " a r b a į d e d a n t plniarus i 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 S. Oakley Avc, Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
«€3**\-. = ^ ^ s k 

Apšvietos Departa
mentas. 

m 

I 

Išrinktasis S. Y. Preziden-
tas ketino sudaryti naują, de
partamentą- Apšvietus ir Gero
vės (Department of Education 
and AYeli'are.) Iki šiol Suvie
nytų Valstijų mokyklos yra 

| .savvvanlu, t. v. miestu, vai-
džioje, todėl eentralė Suvieny-

. tųjų Valstijų apšvietos valdy
ba sulyginamai mažai turėda
vo darbo ir dėlto nebuvo lygi 
aukščiausiems sekretorių de
partamentams. Ta valdyba bu
vo po valdžia vidujinių arba 
namini vi dalvku sekretoriaus. 

Hardingas ir daugelis kitu 

I
mintija, kad Suvienytų Valsti-
,iii mokslui priderėtų augstes-

Jnė vjetii. Beveik visose kitose 
šalyse yra apšvietos ministe
rija, tai Amerikoje turėtų būti 
Apšvietos departamentas. Ki
tur ta ministerija būva sujung
ta su tikvbos ministerija. Ame-
rika vra atidalinusi tikvba nu > 
viešpatijos. Kadangi ir ėia vi e 
na apšvieta gal neduos savo 
.sekretoriui tiek darbo, kiek ki
ti departamentai, todėl minty
ta apšvietą >ii gerove arba vi 
suomenės veikimu sujungti i 
kr u vt}. 

Bet pasirodė ir kliūčių. Ka
talikai neperlabiausiai pasiti
kį naujuoju sumanymu, nes 
spėja, kad jis rengia keli*) 
laisvoms mokykloms panaikiu

rti. Katalikai džiaugtųsi joi 
jiems nereikėtu auklėti porą 
milijonų savo vaikų, jei val
džia .prisiimtų aid >avęs to 

"^mokinimo išlaidas. Tečiaus 
valdžia tų apsima padaryti tik 
ta sąlyga, kad katalikai tėvai 
leistų savo vaikam- apseiti be 
tikėjimo. 

Tuomtarpii katalikai sako, 
kad mokykla neduodanti vai-
Jsni visą jam iri kalingą moks
lą yra netikusi. Tas savo pa
niūras katalikai retai išdėsto 
Žodžiais, liet nuolat is-

[reiskia apsėjiniu ir tnomi 
faktu, kad turi pastatę 
{ir aprūpinę kelis tūkstančius 
iavo mokyklų, kurio>e auklė
jama apie pora milijonų vaikų. 

Dalykas butų galima lengvai 
•painioti . Kardinolas Clibbon-
p\'a> nori, kad taptų tas daly
kas išpainiota.-, kad katalikai 
peišrodytg valdiškų mokyklų 
priešais, bet Suvienytų Vals-
Įįjrj vyriausybė nenori nusi
risti n no to. kad valdžios mo-
įrykJos visos butų be tikėjimo, 
feel to ne nusileidimo, turbūt, 
įfisas dalykas taip ir liks kaip 
įfcves. 

JOekvienas miestas ir aps-
bi tys turi savo statistiką, kil
ioje pažymėta prie kokio ri

jimo ka- priklauso ir kiek 

yra nepriklausančių visai prie 
tikėjimo. Statistikos sąrašuo
se pažymėti ir vaikai sulig ti
kėjimų. Tai-gi vyriausybei 
lengva butų kiekviename mies
te ir apygardoje padaryti to
kį jau nuošimtį tikybinių mo
kyklų, kokis yra nuošimtis ti
kinčių šeimynų ir tokį nuošim
tį betikybinių mokyklų, kokis 
yra nuošimtis betikybinių šei
mynų. 

Je i tas sumanymas Įvyktų 
v i s o s p a r a p i j i n ė s m o k y k l o s 

užsidarytų. Tada ir mųs Lie
tuvių vaikams nebeliktų vie
tos kur išmokti lietuviškai. 
Tikėjimas viešose mokyklose 
butų aprūpintas, bet tautybė 
butų tik Amerikos ir kalba 
tik angliška. Uolieji amerika-
nizatoriai to laimi nori. 

Nežinia kas bus stipresnis 
Amerikos politikoje, ar noras 
galutinai ir greitai suanieriko-
ninti ateivių vaikus, ar noras 
palaikyti valdžios mokyklas be 
tikėjimo. 

Lenku Kraugerin-
gumas. 

Lietuvos laikraščiai kupini 
žinių apie baisius Lenkų išda-
donius prajovus okupuotose 
Lietuvos žemėse. Ten Lenkai 
kankina ir žudo visų tautų 
žmones. Bet Lietuviams tenka 
daugiausiai. Kur tik Lenkai 
pasisuka, ten atsiveria praga
ras. 

Laikraščiai pažvmi laktų, 
kad žmonės mušami ir kanki
nami. Laužomos rankos ir 
kojos. N'ukapojamos ausys, 
išlupami liežuviai. Xet lavo
nai suraižomi durtuvais. Len
kai bijosi, kad nukautieji Lie
tiniai neatgytų. Išlieja savo 
pagieža ant mirusiu. 

Vargiai taip kraugeringai 
pasielgdavo senovėje barbarų 
gentys. K kuomet R-usų bolše
vikai buvo okupavę kai kurias 
Lietuvos dalis. Apie tokias 
žiaurybes retai buvo girdima. 
Šiandie visokiu žiaurvbiu bol-
ševikai nuo Lenku galėtu pa-
si mokint i. 

Geresnio pasielgimo negali
ma laukti nuo Lenku kareiviu. 

C 4. 

Juk tai tamsuolių minia. Xėrn 
kas juos pamokintų, jog ir ka
ro metu visokiam dūkimui tu
ri Imt ribos. Negalėdami Len
kai pertikrinti Lietuvos pilie
čių, kad Lenkija turi but gai
linga ir pati Lietuva turi pri-
klausvti Lenkams, juos muša. 

Anol laikraščių, mušami 
Lietuvos žmouė< veikia kaip 
kūdikiai ir klausia, už ką-gi jie 
mušami. Kam jie kokį bloga 
padarę. 

Lenkų okupuotos Lietuvos 
žemės paplukusios kraujuose 
ir ašarose.Lietuvos pilietis vel
ka baisų kraugerių jungą. Kas 
miela aušra jis su pasiilgimu 
lukeruoja užtekančios skais
čios saulės. Laukia paliuosa-
vimo. Kiekviename žingsnv 
klausia savęs, kuomet paga
liau pasibaigs tie kentėjimai 
i i- Lenkų Uranija, kurią ant jo 
užsiundė kultūringa vakarinė 
Kuropa. 

Pa I'mosavimas iš nieku f ne
ateina. Nes kraugeriams už 
nugarų stovį patys siundė jai. 
Pati Lietuvos valdžia tų siun
dė jų varžoma ir pančiojama. 

Ir nors Lietuvis baisiai ken
čia, bet neprašo susimylėjinio. 
Toks prašymas butų pasidavi
mas Lenkų baudžiavon. Kad 
tuo tarpu jis yra ištikimas sa
vo Tėvynei. Nors skaudu, bet 
negaila sveikatos ir pačios gy-
vyl>ės už tautos laisvę. I r jis 
kenčia su visa plačiąja Lietu
va. 

Ateis Uokai, kuomet Len
kams prisieis apraudoti tuos 
?avo kraugeringus darbus, 
kuomet prispaus juos vargas 

Lietuva ir Tautų Sąjunga. 
(Pabaiga.) 

Ta sistematiška Lietuvos iš
niekinimo kampanija sudarė 
kuolabiausiai nepalankią, nuo
monę tarp Tautų Sąjungos de
legatų. Reikia pripažinti, kad 
ir p. Voldemaro atvykimas Ge-
nevon su įgaliojimu atstovau
ti Kaimo vyriausybę visai 
neprisidėjo, kad tas įspūdis 
sumažėtų. J au nekalbant a-
pįe tai, kad p. Voldemaras 
''profesorius Voldemaras", 
kaip jisai juokingai geidžia 
vadintis, yra menkų gabumų 
asmuo, nežinantis nei pačių e-
lementariškiausių diplomati
jos įpročių, žmogus tik per in-
trygas mokėjusis įsigauti val
džios, nemokantis nei vienos 
svetimos kalbos suprantamai 
kalbėti, ir valdžioje teieškan
tis patenkinti tik savo tuštybę 
bei aprūpinti savo asmens rei
kalus, nors tie daigtai turėtų 
rūpėti tik vieniems Lietuviams 
— tečiaus tarptautiniu žvilg
sniu yra kitas svarbesnis fak
tas, kad už visus germanofy-
lus Lietuvius Talkininkų vieš
patijoms labiausiai įtariamas. 
Prancūzų dienraščiai, kaip 
"Deba t s " ir " P a y s " asmeniš
kai jį kaltino ir nuėmė jo 
kaukę, parodydami, kad jis y-
ra Vokietijos įrankis. Todėl 
Tautų Sąjungoje, kur Vokieti
ja ola r nebeturi vietos, jisai 
kalbėdamas Lietuvių tautos 
vardu neturį nei jokio autori
teto (Mums gaila, kad negali
me pritarti nei vienam gerbia
mo p. R. Vinei sakiniui apie 

Voldemarą. Profesorium jis bu 
v o Petrogrado universitete ir 
yra Kauno augštuosiuose kur
suose. Mums neteko girdėti, 
kad jis to vardo reikalautų iš 

i nenorinčių vadinti. Gabumų p. 
j V. turi neabejotinai, diplomati
jos įpročių žino nemažiau už 
kitus naujų viešpatijų politi
kus, apie jo intrygas neteko 
girdėti gana senai jį pažįstant. 
Teisingiau bus sakyti, kad in-
trygos jį pašalino nuo val
džios, bet ne jis tada intryga-
vo. Prancūziškai Voldemaras 
moka geriau negu daugelis 
angliškai kalbančių diploma
tų. Angliškai jis susišneka, su
pranta itališkai ir ispaniškai, 
gana lengvai kalba ' vo
kiškai ir lenkiškai, o 
rusiškai kalba kaip gimtąja 
kalba. Lotynų kalbą žino visai 
gerai. J valdžią Voldemaras, 
tiesa, nežiūri kaip vienuolis, 
kuriam vvriausvbė vra tik 
sunkį našta, bet nektiomet re
voliucijos nerengė, kad val
džią pagavus saviškai kreip
ti tautos likimą. I r "Journal 
ties Debats ir " L e P a y s " yra 
Prancūzų politikos organai. 
Ta politika aiškiai nori Lie
tuvos pražūties Lenkų impe-
rijalizme. Kas tos pražūties 
nenori, tas turi atkelti Pran
cūzijos pusoficijalių organų 
užsipuolimus. Dr. Redakcijos 
prierašas). Šioje valandoje y-
ra tik vienas politiškas asmuo 
Lietuvis ^ galintis prilaikyti 
Talkininkų viešpatijų ir civi
lizuotų, tautų šalių atstovus, 
kurie yra stipriai pasiryžę už
baigti nuolatini pavojų, oepa-
liovos kybantį ties pasauliu 
nepataisomieji Vokiečių pan-
gennanistai ir bolševikai. Tas 
asmuo yra p. Gabrys. Bet pats 
faktas, kad p. Gabrį nuo val
džios atstūmė germanofylų kli
ka, kuri eksploatuoja Lietuvių 

ir nelaimės. Lietuvis nemes į 
juos akmeniu, nelaužys jiems 
rankų ir kojų, kaip jie daro. 
Turės širdies. Nes Visagalis 
mato ir perkrato yįųis žmo
gaus darbus. 

tautą, nors jis net nenori už
siimti veiklia politika nežiū
rint visų tikrųjų Lietuvių pa-
trijotų kvietimo, kol žmonės 
asmeniais tikslais pakenkusie
ji visatiniems Lietuvos reika
lams ir padariusieji savo že
momis tarybomis su Vokietija, 
kad Lietuva tapo įtariama Tal
kininkų viešpatijoms. J ie ma
to, kad visatinis Tautų Sąjun
gos narių nepasitikėjimas da
bartine Lietuvos valdžia dar 
labiaus auga. 

( " Draugo " Redakcijoje dir
ba keletas žmonių mintijan
čių, kad ir jie yra tikri Lietu
vos patrijotai. Bet jie nei vie
nas p. Gabrį nekvietė užsiim
ti Lietuvos politika. Nieks, tie
sa, jo nestumė nuo valdžios.Jis 
nebuvo Lietuvoje rinkimams 
įvykstant ir netapo išrinktas į 
Steigiamąjį Seimų. Nei Mačiu-
lis;mei Dambrauskas, nei Tu
mas, nei Maliauskas, nei kiti 
tokie nesiskundžia, buk kas 
juos pašalinęs nuo politikos. 
Ypač dabar, kada Prancūzija 
taip aiškiai pasižymėjo žalin
gais Lietuvai veiksmais, nei 
vienas asmuo negali įeitį į 
Lietuvos valdžią per Prancūzų 
pasiūlymą. L. vald. yra tautos 
išrinkta ir įgaliota. Su ta val
džia galima tartis. Bet jeigu 
svetima nieko gera nepadariu
sieji šalis, užuot derėjusis su 
mųs valdžia, rupįsis tik pasta
tyti savo asmenis prie mųs 
vairo, tai mųs tauta to nepa
kentęs. Ir tiems asmenims ne
patariame siekti Lietuvos vai
ro. Kadangi Iledjas, Liberia 
Siamas ir kitos tokios priklau
so prie civilizuotų Tautų Są
jungos, o Estonija, Latvija 
ir Lietuva ir Suvienytosios 
Valstijos Amerikoje nepriklau
so, tai pasirodė reikalas ištir
ti, ar žodis "civilizacija" te
bereiškia tą patį dabar ką ir_ 
seniau. Red. prierašas). 

Ar šiaip ar taip, visi kurie 
žino kas darosi P^uropos ry
tuose Tautų Sąjungos Seimas 
(Assemblee) padarė didelę 
klaidą nepriimdamas į savo 
tarpą Lietuvą, Dabartinė 
Kauno vyriausybė yra tam tik 
laikui. Nors i r tiesa, kad ji iš-
(hivikiškai laužo Lietuvos rei
kalus Vokietijai ant naudos 
(Mes matėm, kad taip nėra 
Red. prier.) arba, kad nemo
ka apsiginti nuo bolševikų 
šantažo, tai vis^gi ją galima 
permainyti (Tik ne sulig noro 
tų, kurie moka Lietuvai vien 
kenkti Red. prier.) Bet nuo
latinis yra daigtas, kad Lietu
vos vieta yra labai svarbi, nes 
ji gali būti tvarįos jiega toje 
didžiojo perversmėje, kuri da
ro pavojų Europos rytų tai
kai ir ramybei. Visi mųs žinių 
pranašėjai, kurie grįžta iš Eu
ropos rytų: politikos vyrai, ka
rininkai, diplomatai, deja, vie
naip kalba, kad dabar padėtis 
Europoje yra pavojingesnė ne
gu 'buvo 1914 metais. Labai 
didis pavojus atslenka ant ci
vilizuoto pasaulio, būtent su
tartis germanizmo, bolševizmo 
ir islamizmo. Jei tos trys ga
lybės susivienys ir ims veik
ti sutartinai, tai jos gali visą 
Europą ir visą civilizuotą pa
saulį paskandyti griuvėsiuose, 
varguose ir anarchijoje. 

Susijungimas gi germanizmo 
su bolševizmu negali įvykti ki
taip, kaip tik ant nugarų Lie
tuvos ir Ukrainos. Sųsijungi-
mas-gi bolševizmo ir islamiz
mo negali įvykti kitaip, ikaip 
tik ant Kaukazo tautų nuga
rų. Yra labai aiški priemonė 
prašalinti tuos didelius pavo-
jus, būtent paiiaifcuiti >visas 
nėbviUies priežastis Lietuvai, 
Ukrainai ir Kafikaao tautoms. 

*• 

Tada jos neteks reikalo tartis) 
nei su Vokiečiais nei su bolše
vikais. Todėl reikia pripažim 
ti jų tautinę neprigulmybę, 
jiems pagelbėti suorganizuoti 
savo valstybes, pripažinti jų 
patrijotizmą, kuris gerai su- | 
gebės apginti savo šventos 
laisvės brangenybes nuo viso
kio imperijalizrao bolševiki
nio ar pangermanistiško, jei 
tik turės kovos priemonių. 

fi'itą, tvirtinimą puikiai iš
dėstė, prirodė ir apgynė 18 
Gruodžio 1920 m. Trocadero 
rūmuose didžių franko-kauka-
zinių iškilmių metu taip nepa
prasti kalbėtojai, kaip buvęs 
Prancūzijos ministrų pirminin 
kas Painlevė ir p. Franklin— 
Bouillon, buvęs užrubežinių 
dalykų komisijos pirmininkas 
Prancūzijos Atstovų Bute. Aš
tuoni tūkstančiai žmonių aty-
džiai klausė jų prakalbų lyg 
šventų pamokinimų ir ilgais 
reikšmingais delnų plojimais 
parodė, kad tas mintis supran
ta, pripažįsta jų teisingumą, 
ii kad sveikas visuomenės jau
smas apsvarstydamas didžiuo
sius politikos klausimus daž
nai pakyla augščiau už pažiū
ras tų, kuriuos p. Painlevė 
šių iškilmių metu kelisyk pa
vadino patentuotais diplo
matais. 

Renė Vinci. 

DĖLEI LIETUVOS PILIE 
TYB±S ATNAUJINIMO. 

Lietuvos Atstovybė Ameriko
je buvo paskelbusi, sulig Val
džios įsakymo (18-V-1920 N. 
1660), jog visi Lietuvos pilie
čiai, kjurie yra seniau atvykę 
Amerikon, privalo atnaujinti 
savo pilietybę tam tikru pa
reiškimu Lietuvos Valdžiai.. 
Dėlei šio padavadijhno Lietu
vos Atstovybė yra gavusi nuo 
Amerikos Lietuvių keletą laiš
kų, kuriuose buvo nusiskund
žiama, jog yra daug Lietuvos 
piliečių, kad ir senai atvyku
sių Amerikon, kurie per visą 
laiką nėra sutraukę ryšių su 
Lietuva ir per visą laiką pri
sidėdami prie įvairių Ameri
kos Lietuvių organizacijų, yra 
aukoję įvairiems tėvynės rei
kalams. Todėl reikalauti nuo 
tokių žmonių, kad jie dar pa
naujintų savo pilietybę, butų 
kaip ir įžeidimu jų pačių. . 

Lietuvos Atstovybė savo 
pareiškime iš Rugsėjo 11 die
nos, 1920 m., yra Valdžiai nu
rodžiusi, jog butų tinkamiau
sia nereikalauti panaujinimo 
pilietybės nuo tokių Lietuvos 
piliečių. Ant šio pareiškimo 
yra gautas i š LTžsienio Reika
lų Ministerijos paaiškinimas, 
kurį suteikusi yra Teisingu
mo Ministerija, jog "nei lai
kinuoju įstatymu apie Lietu
vos pilietybę (Laik. Vyr. Ži
nios N. 2-3), nei kitais rusiš
kais įstatymais, kurie turi ga-
Uos Lietuvoje, Lietuvos pilie
tis nenustoja pilietybės, ne
žiūrint to, kiek laiko jis gyve
no užsieniuose, je* netampa 
kitos1 valstybės piliečiu, todėl 
neprivalo reikalauti iš tokių 
senai gyvenančių užsieniuose 
Lietuvos piliečių tam tikrų pa
reiškimų apie pilietybės pa
na u jin imą.'* 

Toksai nurodvmas visai vie-
nok nepaliečia tų Lietuvos pi
liečių, kurie Amerikoje tur iš
siėmę pirmąsias poperas, šie 
piliečiai^ kaip buvo skelbiama, 
privalo padavinėti tam tikrus 
pareiškimus, jeigu jie nor gau
ti iš Lietuvos Atstovybės pa
sus keliauti Lietuvon. 

. liet. Inf. Biuras. 
T 

Tik ką gautos Knygos 
iš Lietuvos 

Bažnyčios Istorija (215 puslap.) 
Ar-gi kalta čia Katalikų Bažnyčia f 
Dvasiškoji iškalba (Kun. Dro. Jauniaus) 
Jėzus mūsų meilė ~ . . y . . . . . . 
Štai Viešpaties Tarnaitė (Gegužinė) . . . 

otlc. 
50c. 
35c. 
25c. 
20c. 
25c. Katalikų Tikėjimas ir jo priešai 

Ar katalikas gali būti soeijalistuf • • *^c* 
Auksinės Varpos (Dainos) . . . . . ' 25c. 
Antano Baranausko (Vyskupo Raštai) • *5c. 
Šeimyninkėms Vadovėlis 50c. 
Darbininkų klausimas 1CH" 
Iš Gyvulių gyvenimo (Labai įdomi) . .^ 200* 
Ponas ir Muzikai (Teatralis veikai.) 20c. 

i 

Lietuvių Raibos Sintaksė 

. . . . . . . . . . . 

75c. 

Tikybinio Turinio. 
. . . . . . . 

• 

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

Jėzaus Kristaus Gyvenimas 
Šventųjų Mūsų Globėjų Gyvenimas 
Jėzaus Kryžius — Verkiančių Paguoda 
Trijų Dienų Rekolekcijos 
Betlejaus Balsai (Kalėdų giesmės su gaidomis) . . 
Keturios Evangelijos vienoje 
Dvasia Šv. Pranciškaus Salezo I ir I I knyga . . $1.25 

"DRAUGO" KNYGYNAS. 
2334 So. Oakley Avenue Chicago. Illinois. 

. . . . . . . . . . ooc. 

' 
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BONKUTE PENĖJIMAS 
KŪDIKIŲ. 

(Prisiųsta iŠ Am. Raud. Kryžiaus} 

Kadangi daugelis kūdikių 
paprastai atpratinami nuo pe
nėjimo krutini .pirmiau negu 
sulaukia vieno meto, būtinai 
reikalinga motinoms žinoti, 
kaip kūdikius penėti bonkute. 

Patartina vartoti karvės 
pieną kudikams. 

Pienas privalo būti grynas 
ir nieku nemaišytas. 

Turi būti švariai užlaikomas 
ir prižiuromas, kad nesirastų 
jame ligų gemalų. 

Turi būti šviežias, ne senes
nis kaip 36 valandų. 

Visaoja reikia atvirinti pienjj 
pirmiau negu kūdikiams var
tojant. y 

Bonkute penint kūdikius 
reikia prižiūrėti, kad butų 
duodama V/2 uncijos pieno 
kiekvienam kūdikio sunkumo 
svarui kas 24 valandos. Penėji
mas turi būti nustatomas taip, 
kad kas trys ar keturios valan
dos tinkamą dalis butu duoda
ma. Miegančiam kūdikiui ne
duoti žįsti. 

Paprastai kudikai nepenimi 
nuo dešimtos valandos nakties 
iki šeštos valandos rvto. 

Phone Canal 257 

DR. P. Z. 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 So. Balsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 
po piet. 6 iki 9 vakare. 

K 

> * 

Tel. Drov»r 

Dr. C. Z. VezelSs 
L1ETCVI8 DEPTTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
8eredorais nuo 4 l i s 9 vakare 
4713 SO. ASHLAND AVE3TUB 

arti 47-toe Gatvės 
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Tel. Yards 66«6 Drover 8448 K 4 4 8 

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

Akušeras. 
S203 S. Halsted St. Chicago. 

Valandos: 10—12 iš ryto 1—1 ir 
«—8 vakar* Ked. 10—12 i i ryto. 

K » » • • • • • » > « \ 

— 

KLAUSIMAI Ui ATSA
KYMAI. 

__ 

^Klausimas 1. Prie kokios 
valdžios priklauso dabar Tra
kų apskričio ir Trakų pašto 
zasciankas Kniežovas, 3 vior-
stai nuo Trakų į vakarus. 

Justinas Boromil. 

Atsakymas. Mes neturime 
smulkaus žemlapio parodančio 
sodžius ir zasciankas, bet spė
jame, kad Knižovas yra po 
Želigowskio valdžia, arba taip 
vadinamoje neutralėje zonoje, 
t. y. ruože, kuriame neturi 'būti 
neį Lietuvos nei Zeligowskio 
valdžios. i 

LIETūVclt PAMOLOS 
BONUS 

DR. S. NAIKUS 
LIETJTVIS 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
Ofisaa ir Gyvenimo vieta 

3252 South Halsted Street 
Ant TtriMu Inlvei-MU 8tete Baok 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 Iki 4 po piety; nuo 7 iki 9 rak. 

Nedėliomis nuo 10 iki Ji. 
TelelOOM Yardj 

IIIIIIIIIIIIIIItlIlHlllllllllllllllllllllllllllllll 
Resid. 11S9 Independence Blvd. 

Telefonas Van Bures 294 

DR. A. A. R0TH, 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyrišką 

Vaiką ir visų chronišką Ugų 
VALANDOS: 10—11 ryto S—S psi* 

pietą, T—8 rak. Nedėliomis 10—19 d. > 
Ofisas SS64 So. Halsted St., Chleago 

Telefonas Drover 9098 

L 
K 

Klausimas 2. Kaip aš galė
čiau patirti apie tas puses f 

Just. Boromil. 

įAteaįEyma*. Susižinojimo su 
2%igp%skioi4pimtais J&įšt^is 
įvąsaį nėra. .^V^uJU'a.le KOfUi t&:\stfsineŠHmis. yra taip stm-

; pl inta ' . • susjneftį' Ąktjfa^j&i l ^ l ^ i r Ijį.gi^rina skaityti; 
;.;Tautų\S4įungo^.' komis i ja bet P<k»ip kad*nerlitų> . 

liiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Skausmus ir gėlimus nutildo 

PAIN-EXPELLER 
VaiibaienkliB užreg. S. V. Pat. Ofise. 

DRALK3A5 RĘtyĄLB 
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KENOSHA, WIS. 

f t 

\ 

V 

- I 

IVr Kalėdas mušu Šv% Petro 
parapijos bažnyčioj buvo i»ra-. 
žu. Pastangomis vargon. Juo-
zo Kailiukan-io ir p. St. Pūro, 
buvo sutaisyta puikį orkestrą. 
Išėjus kun. laikvti šv. Mišias, 
ka«l užgrojo orkestrą, užgie
dojo choras tai ištikruju ne-
galėjai ats iklausyti . Ir t a i p g r o 
jo bei giedojo Kalėdų giesmes 
Į>er visas Mišias. Įspūdį didi
no u- labai gražiai papuošti 
visi altoriai. Vi tat garbė pri
klauso >eserims įuokvtojonis. 

v ' 
Kuomet nebuvo ė i a \ \ a r g o -

uininko, bažnyčioj vargdnuoda 
i* • i • • • * 

vo sesuo mokytoja. J i turėjo 
ir mergaičių chorą, '-kuris gra
žiai giedodavo. Pasaulinių 
dainų tas mergaičių choras 
noimnki in lavo ir parengtuose 
Lietuvių vakaruos*' nebuvo 
kam padainuoti liaudies dai
nų, kurias mušu žmonės labai 
myli. 

P a s A. Pūras, veikdamas 
v 

vyėiuo>e, matė, kaip niusu 
jaunimai myli dainas. Tat su
manė jis sudaryti ir vesti 
Vvėiu chorą. Trumpu laiku 
gražu- jaunimo būrys >u>pie-
tė prie p. A. Pūro. Sudaręs 
chorą jis pradėjo juokinti dai
nas ir darbas jam sekėsi, 
(ireitu laiku Vyčiu choras su 
p. Puru >tojo vakaruo>e prieš 
publika ir žavėjo j a lietuvis-
komis dainomis. 

Tada išgirdome, kad Keno-
.-IM'U atvažiavo vargonininku:* 
Juozą- Kaiiiukaitis. Pūras 
nudžiugo, kad bus kam clio-
ras w>ti. ir jis, kaipo darbo 
žnmgu>, hn> 1 uosas. jstoju.-
Kailiukiiičiui Vyriu kuopon, 
A. P ina- pirma.- paprašė jo, 
kad aj)>iimtir ve.-ti Vyčių 
chorą. Choras prašymą parė
mė. t» J . Kaiiiukaitis sutiko bū
ti Vvčiu cliorved/Jn ir visa 
e n e r g i j a ė m ė > « d a r b o . V i s k a s 

ėjo gerai. 
V y č i a i i f v e i k č j - a i , m a t y t l a -

nii p. J . Kailiukaičio gabumu-
ir pasišventimą dailei, pra 
te jo prašyti klebono, kad pa 

fįį imtų ji už vargonininką. K b' 
boua- paklausė ir paėmė. Nuo 
to laiko mus varg. pradėjo 
rimtą mokinti ir bažnytiniu 
giesmių. Viskas gerai sekasi. 

Kilome i kuri draugija įren
gia vakarų ir užkviečia chorą, 
ta- nekuomet neatsisako mio 
dalyvavimo ii1 patarnauja vi
som- katalikiškoms draugi 
joms. \»-t iš kitų miestų atva
žiuoja mūsų chorų kvestj da-
hvau t i i kokiu.- nors iškilmin 
gus Įrengimus. 

liet, ant nelaime.-, chore at
siranda a-menų, nežinia del 
k o k i ų p r i < 'žasė i 11 pra< ledanč i ų 
nerimauti . Sako: " A š neisiu 
giedoti, nei prie vyčių. Xėra 
gražu, neapsvarsrins dalykų 
c akyti aš mesiu tai}) 
naudinga- organizacijas, ku
rios veikia lantos \r bažiiv-
čios labui. 

Štai, parapijos susirinkimą**. 
Vieni jin eina daryt i gera, kiti 
tą gerą ardyti . Visokio plauko 
tvarkos ardytojų priėjo pilna 
svetainė. J iems nerūpėjo pa
rapijos reikalai, bet rūpėjo 
kenkimas jai ir klebonui. Klai 
dą padarė parap i joms įsileidę 
tokius asmenis, kurie visur 
trukšmų kelia. Priėjus prie 
klausimo apie vargonininkų ir 
chorų, jie ( t rukšmadar ia i ) pi r-

1 

ir gerbia juos už jų pasišventi
mų. Greit po to paaiškėjo, kad 
tie ponai t ui) ja u buvo nubėgę 
pas vargoninkų ir siūlė gera 
užmokesti, kad jis eitų vesti 
jų "ka rd in inkų ir šakininkų' 
chorų. Be to jie gaudo gabiuo
sius parapijos choristus ir kal
bina dėtis prie jų choro. Sako: 
"pa rap i j a s u g r ū s . " Ar regėja-
le paikesnių žmonių? Mųs pa
rapija gyvuos, kaip ir gy
vavo, nes turi gerų klebonų ir 
šiuosmet išrinko gerus komi
tetus. 

Susipratę Lietuviai neklau
sys jų, bet glausis prie para
pijos, dėsis prie katalikiškų 
^draugijų ir visi veiks vienybė
je. Atsimetėliai ir visokios 
šiukšlės savaime išnyks. 

Visų Pas. 

Pranešimas! 
"Draugo'' Kalendorius jau 

baigiamas siuntinėti visiems 
skaitytojams. Gerb. "Draugo" 
agentai gavę kalendorius, pra
šomi padalinti, juos tiems, ku 
rie nuolatos nuo jų tiesiog 
''Draugą'' ima. 

Jei kas iki Sausio 23 d. ka 
lendoriaus negautų, prašome 
duoti žinią, tai prisiusime. 

"Draugo'' Adm. 

ROSELAND, ILL. 

$10.50 
. 5.00 

KUM) 
25.50 

Sausio 3 d. K. Strumilų 
svet. ivvko broliu Kanovarsku 
spektaklis Lietuvos gynimo 
reikalams. Pinigai ($44.85) 
pasiųsti Lietuvon A. Stulgins-
ko, valstybės prezidento, var
dų, pažymint, kad perduotų 
L. Sauliaus. Čekis išpirktas 
L. Prekybos bendrovėj. 

Ine i gos: 
Įžangos buvo $o6.85 
Aukų 33.50 
Viso 70.35 

Išlaidos: 
Skelbimas 
Svetainė 
I z visą programa . . 
Viso 
Lieka Liet. Šauliams . .$44.85 
• Vakarų rengė savo lėšomis 

•fonas ir Adolfas Kanovers-
"ai, iš Clevelund, ()., aukoda

mi kelionės lėšas. Daugiausia 
pasidarbavo p. Vincas Klivie-
kas su savo šeimyna. Prisidė
jo prie to darbo ir ponia Dar
gienė, p-lė J . Dargaitė, p. S. 
Petreikis, J . (Jrinis, p-lė O. Ja 
nušauskaitė. Y v. tai aėiu vi
siems, o labiausia p. Klivic-
kanis už didį prijautime, ar
tistams. J i e nieko neėmė irž 
butą ir pragvveninm. 

Spektaklio programa buvo 
susidėjus iš 10 dalių ir 
tęsėsi dvi valandi. Įžangi
nę p ra kalbėlę pasakė p. V. 
K Ii viekas. Vidury programos 
kalbėjo A. J . Kanovarskis. .Po 
kalbos buvo renkamos aukos. 

Aukojo: 
Po $1.00: A. Klivickas, J . 

Pečiukaitis, L. Barkauskas, K. 
Maealskis, A. Jankus , P. Sa-
maŠaitis, l(. (Jrinienė, P. Bra
zauską.-. J . Kuėauskas, J . Da-
valda, J . Gedminas, A. J^ui-
dokas, V. Nairikas, V: Ž iogas 
K. Abromaitienė, J . Abromai
tis. P. Ridi nitas, P. Petreikis', 
K. Kanovarskis, Iv. Draugelis, 
S. Lelionis, J . Darais, J . Janu-
lonis, X. Pariešėius, J . Ožalas, 
P. Malakauskas, P. Sluzas, S. 
Ciuzelis. 

Kiti po 50e. įr smulkesniais. 
A. J. Kanovarskis . 

nereikia vargonininko, kad 
choras, girdi, eina giedoti 
|*'del u i iaro" . Ar-gi ismiiltin 
[ga yra jų klausyti . Parapijo-

> khuj k a - yia ^ i e s m i n i n k - . ' \ 

HARVEY. ILL. 

Lietuviu auka Lietuvos gy
nimo reikalams. Bendrai vei
kiant draugijoms ir pavie
niams, aukos buvo renkamos 
einant namus. 

Aukojo: 
T. Lubis $15.00 
K. Tilvikas 13.00 

Po $11.00: K. Kazanauskas 
B. Marioms, 

mutiniai pradėjo šaukti , kad Po $10.00:, 8. Venckus, K. 
Petronait is , K. Norvaišas, K. 
Virinauskis, A. Nausėda, J . 
Kaskelis, J . Norvaišas, A. Skir 
montas, P. Milašius, J . Siau-
eiimas, J MilaSiue, K. Žilins

kas, K. August inas, J . M. J u r 
gaitis, M. Jurga i t i s , J , Berno
tai?, J . S. Jurga i t i s , J . Masi-
kas, A. Masikas, Jonas Masi-
kas, G. Rutkauskas , A. Rama
nauskas, S. Poselskis. 

A. Paplauskas $6.00. 
Po $5.00: J . Beinoris, K. 

Milkintas, P . Viltrakis, J . Iz-
bickas, J . Eneeris, O, Ridama-
kie, M. Vanagas , J . Jokūbai
tis, V. Jasienis , P . .Voznikai-
tis, *P. Repšienė, V. Vaičiu-
kauskas; P . Šlajus,' A. Braškis , 
J . Norbutas, . Paulauskas , J . 
Kani tauskas , J . Rimkus, A. 
Paukšt is ; J . Bui tkus, P . Želnis, 
P. Balčiūnas, A. Larinaįt is , Z. 
Putramentas , L. Aleksandravi-
čia, K. Skirmontas, A. Skir-
montienė, S. Rusgis, K. Vaida-
lauskas, K. Dabeikis, K. Levie
kas, M. Valantas , A. Lionis, 
P . Buividas, J . Ratkus , J , 
Šamas. 

Po $37)0: J . Juškevičius, J . 
Zakaras , M. Petrauskas , A. 
Bernotas, A. Jusevičiutė, L. 
Domarkas^ P . Dilba, R. Juška . 

F . J aka i t i s $2.50. 
Po $2.00: A. Navickas, S. 

Denbauskas, A. J ankus , A. 
Daugėla, P . Daknis, J , Pili pas, 
P. Čeponis, Y. Čeponienė, J . 
Varonaitis, V. Dilbienė, J . La p 
kovski, T. Daukšas, F . Vegno-
rus, A. Pranckus , V. Lap-
koff, K. Šiaučiūnas, J . Levona-
vieia, J . Kipas, A. Schalitt, M. 
Dabeikis. 

Po $UM>: A. Venckus, J . Ra-
vlaviėia. O. Jakai t ienė, A? Mi
kui iėia, P. Vasilkoff, F . Bar 
tašius, A. Benietas, J . Tamo
šauskas, M. Buitkienė, J . Buit-
k i ūkas, J . Krauėiunas , A. Šim
kus, B. Jokūbai t is , Z. Lap-
kovskaitė, V. Lapkovskiukas, 
V. I^apkovskaitė, V. Šapulis, 
A. Krisėiunas, S. Rimkus, A. 
Kuncias, F . Seimonas, J . Vit
kus, D. Stonis^ A. Stanislovai-
tis, A. Riifkus, 'K. Poškus, A. 
Zakarauskas. ». 
Viso surinkta '. $559.50 
A. L. Pašl. Kliubas auk. 100.00 
Šv. Juozapo dr-ja . . . . 100.00 
Šv. Onos draugija 50.00 
S. L. A. 289 k p 25.00 
L. S. S. 228 k p 10.00 

Viso $844.50 
Balio pelnas 69.06 

/ 
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Keliaujantiems Lietuvon 
Šį Pavasarį 

Artanas Razmas su dviem savo sunais, Lietuvos kareiviais. 

(Liiiška i r paveikslą pridavė p-nia R. Maziliauskienė iš 
Chicagos). 

Pas mus ir vėl naujas ka
ras. Nedori Lenkai briaujasi 
Lietuvon. Labai daug paimtų 
ir nukautų, taip kad po Lietu
vą vėl kraujo upeliai teka. Te
ka ne iš mūsų, Lietuvių, go
dumo, bet iš to, jog norim savo 
teises įr laisvę apginti . Nema
nykit, kad mes rankas nulei
dom ir lauksim, kuomet mums 
Lertkas iš nugaros pradės kai
lį lupti. Kas y ra vien^ karta, 
ragavęs Lenkų malonės, tas 
daugiau nei girdėti to nebnori. 
Lenkai yra mūsų išniekinto-
jai. J i e ki(;dp mūsų nei neva
dina, kaip si nų vaikai, kek
šių vaikai arba pagonys. O 
jie nors save skaitomi katali
kais, bet jų darbai t ikrai pa
goniški, 

Mūsų žmonės daro visokias 
pastangas, kad nuo jų atsigi
nus. Kiną į karų, duoda kas ką 
turi , nes reikia suprasti , jog 
Lietuvai yra sunku. Bet drą
sumas ir karžygiškumas mušu. 
karuomeiiės, tai neapsakomas. 
Žinoma, " mes vieni negalėtu
mėm viską ta ip užlaikyti. Bet 
mes esam labai dėkingi jums, 
broliai i r seserys, Amerikoj 
gyvenantieji, nes girdime, kad 
jus didesnį dalį užlaikot. Ačiū 

Sykiu $913.56 
Visos aukos pasiųstos per 

Liet. Misiją Liet. Gynimo Ko
mitetui. * . 

Aukojusiems tar iame širdin
gą ačių. 

S. A. Venckus. Fin. rast. 
• — 1 _ 

jums už tat. Šiame sunkiame 
laike neužmirškit ir toliau sa
vo tėvynės; sušelpkit kuomi 
galėdami. 

Naumiestv buvo didelis ini-
lingas. Vaikščiojo po miestą 
su karūnomis. Buvo karštų 
kalbų, karščiausiu raginimų 
stoti į kovą prieš Lenkus ir au
koti kas ką gali del sužeistų 
kareivių, Raud. Kryžiui. Buvo 
mieste rinkliava, kame surin
ko nemažai aukų. Rinkimas 
aukų nepaliaus per visą mėne
sį. I r aš kelis žodžius kalbėjau. 
Nors menkas kalbėtojas, bet 
vis-gi kalbėjau. 

(Janą jau bekalbėti apie tą 
baisų karą, nes jis mums jau 
įgriso. Dabar y r a neišvengia
mas, kad iškovojus Lietuvai 
laisve i r nepriklausomybę.Siun 
čiu fotografiją savo ir poros 
vaikų kareivių: Petro ir Sta
sio. Žiūrėkit, kaip jūsų dėdė 
su savo sunais kareiviais iš
rodo. Aš sau sėdžiu. Vyresnis 
Stasys stovi užpakaly. J i s bai
gęs tr is klesas gimnazijos. Ka
ru i užstojus mokslas liko per
t rauktas . Pe t ras stovi prie 
dešinės šalies. J i s valandai 
paliuosuotas kol aš pasveik
siu. A. Razmas. 

KOVO 1 1>. 1921 iftplauks ant Laivo SAXONlA per Hamburgą 
pirma partija žmonių važiuojančiu Lietuvon kartu BU Jonu Roma
nu, Lietuviu Prekybos Bendrovės prezidentu. 

Jei nori su ta partija važiuoti tai tuojaus m u m s pranešk. Mes 
f&gausim pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus, ši partija 
bus Lietuvoje j laika pradėti pavasario darbą. Galėsite parvažiuoft 
be jokiu keblumu rues p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno. 

Trečios klesos kaina^iš N e w York iki Eytkunų $130.70 Pirmos 
klesos $185.70. 

f 
\ 

Rašyk tuojaus del plate.in • n formacijų. 

LITHUANIAN SALES CORPORATION, . 

4 1 4 JBroadvvay, Boston 2 7 , Mass. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f t i i i i i t i i i iBi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ie i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i iI i 

PRANEŠIMAS, 
Sausio 27 d. Aušros Vartų 

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

Pradžia 7:30 vaL vakare. 
"Draugo" Bendrovės Di^ 

rektoriai. 

EXTRA! 
Extra Demonstracija Parodymas 

Naudingiausio Automatiško išradimo 
Utarninkie 18 d. Sausio (Jan . ) 1921 
m. p. Elijošiaus svetainėje 4600 S. 
Wood St.Pradžia 7:30 vai. vak. 
Gerbiamieji:— 

Malonėkite atsilankyti visi kas tik 
žingeidaujate naujais išradimais. De 
monstracija (paroda) bus labai žin
geidi. Bus geri kalbėtojai. 

(žanga vis iems dykai. Kolektos ne
bus. Kviečia Komitetas . 

• — ' • * 

JOHNSTON CITY, ILL. 
1 
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Auka Lietuvai. 

Kazimieras Stasiulis iš 
Jolinston City, 111., pridavė 
• ' D r a u g u i " $10.00 aukos Lie
tuvos (J ynimo Komitetui 
Kaune. 

Adm. . 

RED. ATSAKYMAI 

Nakčiai (Detroite, Mieli.) 
Apie jaunųjų vyeių ' vaka rę 
jau buvo rašyta " D r a u g e " , 
todėl '^a jus ios koresp. nedėsi
me. Laukiame iš Tamstos 
d a u g i a u ž i n i ą . 

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

Kun. E. V. Grikis 
396 Church Street; 

New Britain, Conn. 

Ueikalingras vargonininkas, galjH 
vesti chorą. Alga gera. Kroipkities 
prie: 

HEV. J. K \SAK \ l l l s 
1006 Cliffuvtl x\vc. Ro<-h<\stcr, N. Y. 

Mokinis ant vargoniniko, paieško 
vietos prie L-iet. Katal ikiškos para
pijos galiu vesti chorą. Jeigu kuriam 
iš gerhianiu klebonu bučiau reikal in
gas meldžiu vatsišavikti sekančiu ant-
raSu: 

n. s. 
4526 So. Honorc Str. C h k a g o . 

- • — • • " — 

REHCALIMGA sena moteris prie na
mų, skalbti nereikia darbo kaip ir 
nėra, tik du kūdikius ten nekiek pri
žiūrėti ir valgyti paduoti — tie kūdi
kiai .yra nemaži yra 5 ir 9 mcti^ 
O su mokesčių sutiksim. Meldžiame 
išs išaukti ypatiSkai ar laiškų. 

JONAS GEUAVELIi 
730 N. m. LouJs A ve. Chkago . 1U. 

Ant antru lubų. 
_ f— ,̂  — 

VARGONINKAS, jaunas vaikynaa 
paieško vietos. Dabartine vieta, kurią 
užimu yra pirma. Turiu apleisti 8ią 
vietų dėlei finansinių aplinkybių pa
rapijoje. Klebono paliudijimą gal iu 
prisiųsti pareikalavus, arba gal ima 
užklausti klebono*šiuo antrašu: Rev. 
S. J. Cepanonis, 318 Fourth Ave., 
Momestead, Pa, Mano antrašas: 

VINCAS MEDON1S 
r»26 Tininuwiv Way, Itomestcad, Fa . 

Nauja Knyga iš Lietuvos 

"KUNIGAS DVIDEŠIMTOJO 
AMŽIAUS VISUOMENĖJE" 

Kaina 35c. 

Labai naudinga knyga pasi
skaityti kiekvienam. J ą para
šė knn. M. Krupavičius krik
ščionių demokratų partijos 
vadas Lietuvoje. 

Adresuokite: 

"Draugo" Knygynas 
2334 So. Oakley Ave. Chicago. 

Paleškau randos del groeerio, ge 
roj Lietuvių apgyventoj vietoj. At
sišaukite 

D R A L G A S PL BL. CO. 
(J . K.) 4SS4 S- Oakley Ave. 

I*a,ieškaii Juozo Strazeo 8 metai 
gyveno fcfbeboygan, Wisc., dabar ne
žinau kur gyvena. Meldžiu atsišaukti 

TOM GlUGALIfJNAS 
160? 60 . i a St. SUebojtgiui, Wtsc. 

BRIGHTON PARKO LIETU 
VIAMS. 

Nebūkite B * "Draugo" 

"Draugą" dienrašti galima 
gauti be kitų vietų ir šiose: 

F. ŠIMKIENĖ, 
4358 So. Fairfield Ave. 

KRUKAS BROS., 
3853 So. RockvveU St. 

BUCIUNAS, 
2900 V7. 40th Str. 

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

4140 So. Maplevvood Ave. 
S. SMITH, 

3813 So. Ked^ie Ave. ' 

P o valgiai neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
BilC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėg ina vieną. Parduodama 
pas visus aptlekorius. 

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

LIETU VIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1063 
•Dien. Koom 518—159 N. Clark St. 

Tel. Randolph 3507 h 

Tel. Ganai 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

2201 West 22-nd & So. Leavltt Sts. 
Chicago. 

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

DR. S. BIEŽ1S. 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Res. 811-f TC. r»«-* tMfi**! 

2 

Telefonas Boulevard t l t t 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8331 South Halsted Street 
Valandos: 9—12 A. M. 

. 1—5; 7—8 P. M. 

Tel. Harrison 6688 

DR. L. C. BORLAND 
209 S. State Str. Kamp. Adams 
Valand.: 1 iki 4 po plet. Nedel. 10 
vai. iki 12 diena. 

Lietuvis perkalbėtojas 
Sered.—6 Iki 8 vak. Ned. 10 Iki 12 

j P h o n e Seeley 7439 

DR. I. M. FE1NBERG 
Gydo specialiai visokias vyrą ir 

moterų lyt iškas ligas. 
2401 Madison St., kampas Wea-

tern Ave., Chicago. 
Valandos: 2—4 po piet; 7—» vmk. 

Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgai 
Ofisas 10900 So. Michijęan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:80 vakare. 
Reaidencija: 10538 Perry Ave., 

Tel. Pu l lman 142 

Tel. Randolph 2898 

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG. 

19 So. La Sallc St. 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

Panedėl ia ls iki 8 vakare. 
Nedėl iomis ofisas uždarytas. 

m • > 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 So. Ashland Avenne 
Spedjal i s tas 

DŽIOVU, MOTERŲ ir V T R Ų LI 

HValandos nuo 10 iki 12 Išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:19 
vakare. Nedė l iomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

A REAL BARGAIN 

UCING 
i u . ^^xK»m«.v 4»HS 

M u if iiimisi tu imi m iiium 

Dr. A. L. Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

Tel Canal 2 1 i « 
Valandos: 19 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. 63rd Str. 

Tel Proapect 84** 

iruuiiiuinaiiinnRUiiiiuyHnBoiiiuiiiiiiiiiiufliiinflHfliflun # 

Tel. Canal 222 

DR. E. Z. Z1PPERMAN 
LIETUVIŠKAS DENTISTAS 

1401 So. Halsted Street 
Vai.: Panedėlj , Utarn. ir Ketverge 

:30 iki 8:30 vak. 
eredoj ir Subatoj 9:30 iki 6 vak. 

Pet. ir Nedėl ioj nuo 9:30 iki 1-mai 
Mes geriausią ta i some dantis 

už prieinamiausią kaina. 

N ? 3 6 G 

GERIAUSI 
G0RSETAI 
DIKTOMS 
MOTERIMS 
LENGVI bet 

STIPRUS 
Jeisni (ave tmc- _ 
turtninkM netu- I>U><IO 22 IKI 34 
l t ^ V p t P A I U > U O D A i a 
iumtą (ant dra- N E A P R I B U O -
2ffi1'e°ja^IB: TAM LAIKUI 
mėginimai. Pasta apmokama. 
MMO B YGlEKlC-FASeiON l H l l I U f l l 

M. 23 Irriat Pkn Rtw T«i 

PLATINKITE " DRAUGĄ.'' 

i Carter's Iittle Liver Pilis 
Negali Būti Links- ^ ^ ^ K . Vaistas Kuris 
mas Kuomet Vi- M y a ^Nr D •• v l r • duriai Nedirba ! • I ReikalnifaaVi«iiii 
Maža Pigulka 
Mažas Dosas 

Maža Kaina 

Sr*^ attr^MSfiB' CARTER'S IRON PILLS 
yra prieiastuni UblUkiuHH • . _ 
v«Mb|. ^^' Jums pagelbcs, pamėginkite v 

Tikras tori pasirašymą* 

•v i 
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GANA 5c. UŽ VAŽINĖJIMĄ 
GATVEKARIAIS. * 

/ S 

Taij> sako fteargf W. Jack-
Valsti.jos tarybos pai oliuoti son, (liioagas'koiiimiikaeijos 
jAismivlėti kaliniams tary-. komisijos inžinierius. Taip jis 

UŽ PIKTADARYBES KAL 
TINAMAS BIIVCS PROKU 

RORAS. 

u 
bos pirmininkas \Vill Oolvin 
kaltina buvusi vaisiijhiį pro
kurorą Cook apskritv llovne 
nz pri veisimo- daugybos pik
tadariu' šitanif apskrity. 

Calvin sako, Iloyne tarnau
damas per aštuonerius metus 
buvo patlaivs nusistatymą 
kuone visus suimtus pikta
darius pūliuosimi i po paran
ka. Del to jo nusistatymo 
Cliiea^on suplaukė iš visur vi 

liudijo miesto tarybos komu
nikacijos komitetui, kurs ap
galvoja pienus, kokiuo būdu 
sumažinti mokesnį už važinė
jimą <via gatvekariais ir vir-
šutiniais geležinkeliais./*. 

Jaeksou sakė, kad'gatveka-
riu kompanijai vežimas gat-
vekariu vieno žmogaus atsi
eina tik pustreeio cento, įs
kaitant visas išlaidas. * 

Tuo tarini kompanija ima 

jais susėjo j parapijos svetai
nę užkandžio pavalgyti. Alto
riaus Puošimo Draugijos narės 
Iškėlė tikras ir gardžius pie
tus. Buvo daug įvairių pra-
kalbų. 

Du gerieji kalbėtojai pp. 
Radomskis h* Pocius paskui 
>usimislijo pereiti per sve
čius rinkdami aukų. Štai čia 
paduodame aukotoju sąrašą. 
Vladas Bnkareviėia . . $15.00 

nieika, B. Judikaitis, J . Genis, 
R Juška, V, Jakaitis ar A. 
Pranskunas. Smulkiais $9.12. 

Pinigai pasiųsti Lietuvos 
Gynimo Komitetui per* Lietu
vos Misija. 

Komitetas. 

IŠ BRIGHTON, PARKO. 

• s 
Sausio 5, 1921, McKinley 

park svetainėje įvyko metinis 
Po ^10.00: kini. F. Kudirka^ Liet. Vyčių 36 kuopos susirin-

sokie piktieji gaivalą: ir š i an - j^ . Taigi penkis ir pusę cento 
peluijasi kasdien nuo kiekvie-Y i -

įit) važiuojančio. 
die nelengvas daiktas ,]ūo 
sus išgaudyti. 

Hoynė Į tai atkako, kad n< 
jis priveisęs ėia dangyWs p i - j , j a ('lucagoje įvesti dviejų au 
ktadarįų, bet patsai Calvin sa- ^ t u oatvekarius,"~y|)ač "tose 

J. Juškeviėia, P. Mažeika, Ad. 
Marozaitė, - .T. Matulaitis, S. 
Y it artas, V. Uadomskienė, Ad. 
Malakauskas, Ant. Stanevičia. 

J . Karnašanskas $6.00. 
Po $o.00: P. Šliogerienė, A. 

Kaminskienė, S. Povilionis, M. 
Valantanienė, K. Kaminskie
nė, .7. Šiaulienė, K. Kultis, M^ 
dasinauskienė, J . Kultis, P 
Kavarskienė, K. Mikšaitienė, 
A. Tėvelis, A. Kadziukis, Ona 
Juozaiėiutė, ,P. Račkys, J . 

P t t t iBmozis, Domicėlė Čeponis, Z. 

vo paroliavimais. Hoyne sa
ko, kad nesuspėta suimtu-
piktadarius bau>ti ir siusti 
kalėjimam kai]) tuojaus jie bū
davo paroliuojami. 

gatvėse, kur kasdien reika
linga vežti daugybė žmonių. 

SUAREŠTUOTA 300 INTA 
RIAMŲ. 

PATARIA PANAIKINTI 
EGZAMINUS. 

Nortlnvestern universiteto 
profesorių.- Bernstorl'i pakėlė 
sumanymą panaikinti studen
tams visokius egzaminus ir 
patarė jis studentams tuo rei
kalu paduoti peticiją fakulte
tui. 

Ar studentai paklausys, ne
žinia. Bet prof. Bernstorff 
tvirtina, 
egzaminai tai senovės am
žių liekana, kuri visai netin
ka naujoviniams laikams. 

Prof. Bern>torff sakv>, kad 
studentams turi but duo<lami 
diplomai atsižiūrint Į kiekvie
no iu darbą, lankyma moks-
lo įstaigos ir pasielgimo re
kordą. 

Xakti prieš sekmadienį Oht-
cagos policija smarkiai pasi
darbavo. Į policijinių nuova
dų kalėjimus sugabeno apie 
r>>00 visokios rūšies intariamų 
piktadarių. Šiandie daugeliui 
iš jų turės gerai kliūti. 

PAVOGTAS ŠEŠTAS AUTO 
MOBILIUS. 

Praeitą šeštadienį T)r. Tlen-
jog universitetuose j r y T R a k e r l l o t o k o automobi-

liaus. Pavogtas. Per praeitus 
trejus metus jo šeštasis auto
mobilius pavogtas. Tr tik du 
laivo atrasta. 

DU SALIUNININKU PA 
PUOLĖ KALŽJIMAN. 

SUIMTI 4 PLĖŠIKAI. 

'Keturi plėšikai užpuolė pa
skolų banką ponum. 2310 So. 
AVentvvortU a ve. Nepavyko. 
Tik apsišaudyta. Kiek palau
kus policija visusfketuris pik
tadarius sučiupo ir. pristatė 
kalėjimai). 

Federalis teist»ja< Landis už 
]>ardavi liejimą svaigalų du sa-
liunininku nubaudė kalėjimu. 
Kalėjiman gali patekti visa 
eilė kitu saliunininku. 

KOVA PRIEŠ CIGARETUS. 

15 TEISĖJŲ KLAUSYS KRI 
MINALIŲ BYLŲ. 

Su šiandie Cook county pen
kiolika teisėjų ims vesti kri-
minales bylas, kurių čia susi 

• r * • 

rinko apie pora tūkstančių ir 
nebuyo kam apsidirbti. Vadi
nasi, piktadariams turės pasi
baigti gražios dienos. 

Vakar buvo metinės probi-
bicijos įvedimo šalin sukaktu-
vės. Kaikuriuose -Cliieagos 
priemiesčiuose "saus ie j i" pa
minėjo tas sukaktuves ir pra
dėjo kampaniją prie. eiga re -
tus. 

Petrattienė, O. Tamošaitė, J . 
Piitinienė, M. Luckuvienė, M. 
Vebrienė, EI. Labanauskienė, 
A. Kai raitė. 

Po $.100: kun. prof. P. Bu 
čys, A. Radzevičius, Stefanija 
Mikšį* P. Petraitis. 

Po~$2M: Ant. KS. Pocius; P. 
Smilgevičių, J . Vilčauskas, EI. 
Radzevičienė, J . Virbickienė, 
K. Mikšaitė, P. ŽiekeviČia, Z. 
Maseliunienė, M. Stulgiutė, 
J . Pariauka, K. (Jasirlįonis, Ip. 
Malakauskas, 

Viso labo $26S.()0. 
X. 

I š WEST SIDES. 

SUIMTA APIE 100 JUODU 
KŲ. 

Nužudytas valgomų daiktų 
krautuvės savininkas Hyman 
Rotstein, 2816 So. State gat. 
Sakoma, tai attikę juodi plė
šikai, kurie nužudę žmogų, 
pelniję tik $13. 

P o l i c i j a s u ė m o a p i e 1 0 0 j u o 
d u k ų . 

NEPAVYKO PIKTADA 
RIAMS 

Roosevelt gatve sunkiuoju 
automobiliu buvo vežama da-^ 
gybė svaigalų. 

Keli plėšiką) su automobi
liu užpuolė važiuojant] šofe
rį. Bet jie nebuvo patėnrije, 
kad svaigalai buvo lydimi ki
to paprasto automobiliams. 

Iš pastarojo tuojaus imta 
šaudyti j piktadarius. Tr vos-
ne-vos tie nunešė sveikus savo 
kailius. 

Buenos Aires, Sausio 17. — 
Tarpe Peru ir Cliile pakilę ne
sutikimai gal pasibaigs gra
žiuoju. 

•i 

IŠ CmČAGOŠ LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

AUŠROS VARTŲ PARAPI 
JA, CHICAGOJE, ILL. 

Sekmadienije 9 Sausio Auš
ros Vartų bažnyčioje West 
Kidėje buvo neperdidžiausią, 
bet už tatai labai maloni iškil
mė. Vietinis klebonas su Bal
ni s t rantą i s išėjo pasitikti pra
kilnius asmenis aukojusius pi
nigų gražiom angelų stovylom 
pirkti. Pas Aušros Vartų Pa
nelės Švenčiausios altorių, 
sale kurio yra minėtosios sto-
vylos, buvo vietos aukotojams. 

Jiems užėmus tas vietas ir 
laikant baltus kaspinus, ku
riais buvo stovylos papuoštos, 
klebonas pašventino tas stovy-
tas. Paskui svetimas kunigas 
pasakė pamokslą apie angelus. 

Po pamokslo buvo Mišios, o 
po Mišių Altorių puošimo 
draugija su podžiais-aukoto-

Draugija Lietuvos Ūkinin
kas priešmetiniam susirinki
me nutarė pasiųsti Lietuvos 
kareiviams knygų. Sudarytas 
tam darbui komitetas ir įga
liota atsišaukti j savo narius 
bei į geros valios .vietinius 
žmones, kad paaukotų kny
gų, kurie turi atliekamų. 
Manoma pasiųsti knygų, kiek 
tik galima bus surinkti. 

L. L. 1*. stoties raštininkas 
atsišaukė, kad draugija paau
kotų kiek pinigų atspauzdi-
nimui laiškų "Atsišaukimas į 
'^ydua", kad ir jie pirktų Lie
tuvos Paskolos bonų, nes sto
tu s iždas tnšėias. Draugija iš 
savo iždo paaukojo 3 dol. 

Nutarta įrengti kelete, nau
dingų prelekeijų. Galutinas 
apsvarstymas palikta sekan-
ėiam susirinkimui. 

•Surakinėti savo narius, pir
kusius bonų buvo naudingas 
sumanymas, nes paskutiniu lai 
ku visi subruzdo pirkti,* kad 
nepasdlikti be bono. 

Valdyba šiems metams iš-
rinkta ta pati. , , * 

Susirinkime dalyvavo gan 
daug narių, bet aukų Lietu
vos kareiviams nedaug sudėjo. 
Pastebėtina, kad nei ! viena* 
neišmetė nei penkinės. Šiame 
susirinkime surinkta aukų 

kimas, kuris buvo ytfn skait
lingas. Išduota raportai iš bu
vusių vakarų. Vie<ni priim
ti, kiti atidėti kitam susirin
kimui. Atstovai iš~L. V. Ch. 
apskr. susirinkimo išdavė ra
portą ir paragino narine įsiua 
syti Apskr. Dramos rateli n, 
kurin daugel^ įsirašė. 
N i Tame si\sirinkime buvo sve
čių' iš L. Vykų 24 kp. (West 
Sides), kurie užkvietė mųs 
kuopų į'šokių vakarą. Pakvie
timas priimtas. Kitas -'pakvie
timas laišku biivo prisiųstas iš 
L. V. 35-tos kuopos, kuris taip
gi priimtas. Paskui išrinkta 
valdyba šiems metams. Pirmi
ninku išrinkta p-lė Zopija 
Mastauskaitė. J į daug darbuo
jasi Obieagos vyčiuose abel-
nai, o ypatingai 36 kuopoje, 
.lai vadovaujant.tikimės šiuos-
met nuveikti daug naudingų 
darbų. Vice-pirm. liko p. R. 
Andreliunas, protokolų rašti
ninkė pasiliko ta pati p-lė A. 
Aušraitė. Reikia pažymėti, kad 
ji kp. raštininkauja <Taugiau 
kaip du metu. Vargiai kas 
galėtų taip gražiai surašyti 
protokolus, kaip surašo p-lė 
Aušrai tė. J. Stankus, finansų 
raštininkas, liko tas pats, ižd. 
ir-gi tas pats p. Tzidorius Paš-
kauskas, kuris jau ketvirtus 
metus iždininkauja. Iždo glo
bėjai Juškeviėia ir K. Žaroms-
kas, maršalka A. $rupša, resiz. 
Ignas Sakalauskas, koresp. 
St. Pieža. 

Baigiant susirinkimų p. J. 
A. MiekeliUnas, buvęs kp. 
pirm., i s Waukegano per te
lefoną sveikino naują kp. val
dybą, linkėdamas jai podraug 
ir visai kp. pasekmingiausių 
šiu 1921 m. 

p * 

Koresp. 

lllIIIIIllIIIlIllIllllllIlllllllllllltllIIIIIHIIIIlllflIlllIlllllllllllllllllllMIIIIIiIlllltlBIIIIIillllllililBIIIIIII* l c l l lKff l i lCl f l l f l i l9 ( f i9VV>i l l fV> ^ ^ 

f Pinigai, Laivakortes Lietuvon { 
| SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAI YRA ŽEMAS. DASTATOME PI - | 
S NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ. = ^ 

Parduodame laivąkorteį 
į Lietuvą ir iš l ietuvos. 

Padarome legališkus do
kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus. 

Esarn^ registruoti Lietu-
vbs Atstovybės Washing-
tone. 

• • 

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

. . 

SI 
-

m 

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas 

PAUL P. BALTUTIS and CO. . -

| 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, 111. = 
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Aukojo: 
Po $2.00: K. Dominas; Zu-

pustis, ir J . Tumas* 
Po $1.00: P. Pranskunas, ^L. 

J a k a i t i s , J . - P a u n k s n i s , J . S i -
manonis, L. Beržinskas, J . Ži
lis, A. Kaminskas, M. Vilei
ka, J . Pumputienė, P. Bagdo
nas, J . Tamošiūnas, M., Du*-
das, B. Lenkauskas, L. Gab
rys, A. Keišoris, J . Buividas, 
J .̂ Burkis, J . Jurevičių, M. 
Januškevieia, P . Kaminskas, 
K. Pranskunas, B. Kanapec-
kas, P. Žirauskienė, R. Tamo
šiūnas^ V. Duoba, F. Gricius, 
P. Grabauskienė, E. Pivaru-
nienė, J. Balčiūnas, Laugan-
dienė, K. Bučas, J . Pagarec-
kas, J . Petronis, D. Servą, J . 
Valonis, P. Šimatulskis, P . 
Venckienė, M. Slikas, E. Re-

JOHN KUGHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Didmiestini 
19 So. La Salle RtreH a 

Kambaris 818 Tel. Central 3684 
Valandos: 9 ryto iki 1 po piet 

Wsst Sides Ofis*-« > 
2201 W. 22-nd Stree« 

Kerte Leavitt St. Te|. Canal 2R5? 
Valandos: nuo 4 lkl < po piet Ir 

nuo 7 iki 9 vakar* 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Amerikos Lietuvių R. Kata
likų Federacijos 19 skyrio la
bai svarbus susirinkimas bus 
šiandie, t. y. Sausio 17 d., 7 
vai. vakare, Nekalto Pras. Šv. 
P. M. parapijos svetainėje. Vi
si draugijų atstovai ir katali
kai veikėjai kviečiami atsilan
kyti, nes turim iš Centro svar
bių pranešimų, ir reikės aptar
ti šiaip daug reikalų. 

Valdyba. 

» PRANEŠIMAS. 
Karolina Kukuraitienė pa 

budavojo koplyčia ant Šv. Ka
zimiero kapinių. Perkėlimas 
mirusių vyro, sūnaus ir duk 
terš kūnų atsibus 18 d. Sausio. 
Pamaldos bus laikomos Šv. 
Jurgio bažnyčioj, prasidės 
7:30 vaL ryto, po pamaldų va-
žiuosim į Šv. Kazimiero k a p i 
nes. Dabar užkviečiu giminės 
ir pažįstamus atsilanjgyti ant 
šio paminėjimo pagrabo. pra 
šom neatsisakyti mano užkvie 
timo. 

Skiepas tapo išmuritas ir 
puikiai padirbtas per visiems 
žinoma Antaną Bitiną kuri aš 
rekomenduoju ir kitiems* Lie
tuviams, kurie norite gauti 
gražų darbą ir "už prieinama 
preke, nes jis dirba visokius 
paminklus ta ipgi . 

Karolina Kukuraitienė 
3059 W. 38th St. 

S. D. LACHAWICZ 
• LIETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvėse kopi glausta. Itai 
kale meldžiu atsišaukti, o mano darbu 
busite užganėdinti. 
2 3 1 4 W . 2 3 r d P I . ChicAgo, 111. 

T e l . Oanal 2 1 t » 

Saugok akiy regėjimą 
_ 

• 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sll-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreiptiea j manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą del 
Aklų, Ausų, Nosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma specijalisto, 

W. F. MONORUFP, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ S^ECIJALISTAS 

1801 S. Ashland A v e , Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 8-člos lubos 

9 Kambaris 14-15-1«-17 
VirSui PLATTS aptiekos 

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

• MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Perkelia ofisą i People Teatrą 

1616 W. 17 th S t. - Tel. BouL 160 
Valandos: 1 Iki S po pietų. 0 iki 8 

vak. Nedėl. 10 Iki 12 ryte. 
Ros. 2914 W. 48rd Street. . -

Nuo ryto iki plet. 
Tel. McKinley 263 . 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS / 
Ofisas Didmiestri: 

29 South La Salle Street 
Kambaris 83<* , 

Telefonas: Central 6S96 

J Vakarais, 812 W. 33rd St 
g Telefonas: Yards 46** 

« • • • • • • • • • • • • • ! 

• 
I 
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LEVESKIOSMOKYKLA 
IR PREKYBOS Del Suaugusia 
MOKINA: Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų taiprgrt prirengrla 
priev kvotimu 1 visas aukštesniąsias 
mokyklas. Dienomis: N*uo 9:00 ryto 
Iki 4 p. p. Vakarais nuo 7:30 iki 
9:30. 
1747 So. Halstod St. (arti 18tos gat.) 

" OR. 6. M. GLASER :" 
Praktikuok 96 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St.. Chicago, 111. 

. SPECIJALISTA8 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki 8 po pietų, nuo 6 lkl 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo • Iki 8 po plot. 
Telefonas Yards 687 / 

' M — 

v 
EXTRA! Palikta mūsų sankrovoj. EXTRA! 

štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rų-
šles GVARANTUOTA VICTROLĄ verUs iki $250.00 
tik už $35.00, priedų Velt u f 12 rekordų, 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATA- Šios NAUJOS PUIKIOS 
VICTROLOS palikta mūsų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MASINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS 
GVARANCTJOS. Kam tai pirkti iš antrų rankų 
mašina, kuomet_gali pirfctį PUIKIA, NAUJA GVA
RANTUOTA VICTROLA vertės iki $250.00, tik už 
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI i š ' mūsų 
SANKROVOS. 

Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krau
tuvės nei sankrovos lygios mūsų sankrovai palygi
nant nupiginimu. ' 

Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuo
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime kele
tą augštos rųšies TIKROS ODOS IR VELOURO 
SEKLYČIOMS SETU, kuriuos parduosime už pir
mų pasiūlymą. Mums reikia vietos. 

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir 
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
TY BONDSAI PRIIMAMI. 

Atdara kas dieną iki' 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p. 

NATIONAL STORAGE CO. 
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris 

2023 So. Ashland A ve . Kampas 21-os Gatvės. 

Sankrovos 
Kaina tik 

• 

i 

t 
LIBERTY B0NDSUS: 

• 
' Jeiffu Jus turite Liberty Bondsus ir Dorite 

juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite 
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu 

Baltic States Development Corporation »r 

3 5 South Dearbora Str.. <w«-i 

CUNARD LINE 
S. S. SAX0NIA 14 ,300 Tonų, 

Sausio 2 2 diena 
Kambarių Kaina 

• 

• 

I** 
ir 

3čia Klasą Kaina 
• • 

. . . . . . . . . . . 

$180.00 
$125.00 

• • t Pridedant $5.00 Karės Taxų 
TIESIAI I HAMBURGĄ 

3čios Klasos Kaina į Eitkūnus per Hamburg $130.40 

. 
Pridedant $5.00 Karės Taxų 

Jūsų mieste randasi lokalis agentas. Eik pas j i 

STPAIGtfT 
10* 

F u O R D E 

i W M * 

MELBA 1 0 * 
STRAKHT 

12 
10THER,, 

S I Z E 3 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne-
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk mto krautuvninko—Bet Jel^n , 
krautuvninkas neturi—rašyk mums. 

L LEWIS CIGAR MFG. CO.NEV^K.N J. 
Largest hdependerit Cijįeur Factory inthc World 

•• 

^ 

W 
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MAGDE. "Ak, kaip man nieiti oal-
iąt Ubandiiau titokitit mazgojimu*, 
trinkimus, muilavimv* — ir rukai tat 
nieko nepagelbėjo muo tu bjauri* pleis
kanų... Man giėa net datotil" 

MARK. "Na, tai kam tam kęst be
reikalingai! tiurik, kokie mano plau
kai graiut, hmlnut ir ly*ti. O tai 
todėlM kad ai vartoju RUFFLESf" 

KastaiyraRJJFFLES? Ar 
tai gyduolė? N e ! ! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! RUF-
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukas? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? 

panaikina pleiskanas! SuNjomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. 

- Nusiptrkte šiąnakt R U F F L E S Sonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug^Jaugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutėš. Jei negausite jūsų aptiekoje, tat 
atsiųskite mums 75c pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu; 

T. AD. RICHTER 6 CO.. 31*439 Bro«lway. New York 
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KAZi 

Vadai 

Koi 
— G< 
zokų, 
nugiu| 
pakėl< 

1!S 

menei 
ruQįii< 
juodi 

Kazį 
vykioj 
rvakaj 
lio. 

J i e i 
ruom( 
kulka? 
t] kul 
Kazol 
dyinail 

Koy 
kai b^ 
ti pa? 
Pranei 
reivių. 
o f i c i e i 

Tuoj 
ta ir 
teisi 

Da r I 
suman 
kuomel 
mauti. | 
dėti gį 
neSe 
m u o j i j 
ti ne 
mis. 
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kas bi 
kams 
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nos si 
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siųsta 
kazani 
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Pi 
paskell 
nisterij 
George 
p i r m i ] 
konfer 

Toj( 
tariami 
vimo 
lai. 
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