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Prezid. Wilsonas Armėnijos 
Klausiniu

Siųlo Talkininkam* Užtikrinti 
Bolševikams Taiką .

VISAS REIKALAS SURIŠ- luotas jėgas, nes vėl bijo bol-
TAS SU ARMĖNIJA,

Armėnijai nepriklausomybė, 
kitoms — nieko.

Washington, Sausio 24. — 
Perniai Tautų Sąjungos suva
žiavime Genevoje keblus Ar
mėnijos klausimas pasiūlytas 
rifiti Suv. Valstijų prezidentui 
AVilsonui. Tuo metu didesnę 
Armėnijos dalį buvo užėmę 
Turkai nacijonalistai.

Prezidentas AVilsonas apsi
ėmė tai darvti. Tam tikslui* • *
paskyrė net personalį repre
zentantą. Tr pąreikalavi/talki- 
ninkų daugiau informaciją Ar
mėnijos klausimu.

Kol tuo reikalu buvo susi
mainyta notomis, Armėniją 
staiga Turkai nacijonalistai 
apleido ir ją užėmė Rusijos 
bolševikai, įsteigdami sovie
tus. Pirmiau buvo norėta su 
Turkais nacijonalistais tartie* 
apie Armėnijos paliuosaviiną. 
Bet kuomet Armėnija pateko 

e beHerikams, pragaišo taikos 
vilti* Tad imta galvoti kito
kios priemonės.

Davis’o nota.

Užvakar paskelbta pildan
čiojo valstybės sekretoriaus 
pareigas Davis’o nota. Ta no
ta buvo pasiųsta Tautų Sąjun
gos pirmininkui Hymnns Sau
sio 18 d. Nes Hymnns tarpi
ninkauja tarp talkininkų ir 
prezidento \Vilsono Armėnijos 
reikale.

Sekr. Davis kalba prezidento 
Wilsono vardu. Pirmiausia jis 
nurodo, kad Armėnijai var
gai 'pakilę Tarkams nepatvir
tinus talkininkų padarytos 
taikos sutarties. Bet kad Suv. 
Valstijų prezidentas nieko 
bendra neturįs su ta sutarti
mi, tad ją ir aplenkiąs.

Prezidentas painformuotas, 
sakoma notoje, kad Armėnija 
patekusi Mėskvos kontrolėn. 
Jei taip, tai jau esąs visai 
kitoks reikalas. Ir jei norima 
Armėniją paliuosuoti, negali
mas daiktas tą padaryti pre
zidentui lie talkininkų mora
lės ir diplomatinės paramos.

Kas reikia daryti.
Prezidentas nusimano, sako 

sekretorius Davis, kad šian 
die su Rusija nelengvas daik
tas susikalbėti. Nes ją šian
die valdo su prievarta tiro- 
ninga mažuma, nežiūrint di
dumos Rust) gyventoju tikrųjų 
norų. Visgi prieš tą marumą, 
ty. prieš sovietų valdžią, ko
voti su ginklu butų bepras 
mingns darbas. Nes su ginklu 
nebus sugriauta bolševiką val
džia ir pacion Rusijon nebus 
įvesta taika.

Rusijos sovietai pageidauja 
taikos. Bet jie palaiko visais 
pasieniais karuomenę, nes bi
josi užpuolimų naujų nuo Ru
sijos atskilusių valstybių. Šitos 
gi valstybės vėl palaiko gink-

ševikų. Del to įvykęs nesusi
pratimas.

Taigi prezidentas atranda 
duoti sugestijų talkininkams, 
ty. susijungusioms viešpati
joms, užtikrinti Maskvos val
džią, kad ji nebus užpuldinėja
ma išlauko. Kuomet tas bus 
padaryta, sovietinė Rusija gal 
aprims ir tuo keliu bus p»- 
liuosuota Armėnija ir šitai už
tikrinta nepriklausomybė.

Bet tai ne viskas.t
Kad tas tikslas atsiekti, pre

zidento nuomone, pirmiausia 
reikia nuraminti Rusijos pa
sienių teritorijas, t y. visas 
naujas respublikas, pakilusias 
iš buvusių Rusijos provincijų, 
kaip tai Kaukazo respublikos, 
Estija, Latvija, Lietuva. Šitos 
teritorijos Davis’o notoje vai
dais neišvanlin.tos, bet pava
dintos “trukšmautojomis.”

Kaipgi jas nuraminti, kad 
jos tolesniai nebaugintų Rusi
jos ?

Jos nurimtų, sakoma, noto
je, jei gantų pažadėjimą pa
ramos nuo stipresniąją vieš
patijų. Bet didžiulės viešpati
jos privalo turėti omenėje vie
na daiktą, būtent, saugoties 
nepaliesti Rusijos čielybės. ne
sinaudoti Rusijos nelaimėmis 
ir suirusiu jos padėjimu. Nei 
patiems jokiuo bildu neįsi 
briauti Rusijon, nei kitienru, 
leisti tą daryti.

Patys apsidirbsią.

Prezidento nuomone, talki
ninkai šiandie sovietų valdžiai 
turėtų štai ką pasakyti: “Jus 
išlauko neužpuldinėjami. Did
žiulės valstybės savanoriai 
jums tai gvarantuoja. Jus ga
lite turėti taiką, jei taikos 
pageidaujate.”

Tuomet viskas butų aišku. 
Gi pačią Rusiją patvarkyti 
paliktų patiems Rusams. Tal
kininkai iš šalies gali tame 
pagelbėti. Bet militnrinis puo
limas nekuomet nepageidau
jamas, nes jis neduotų gerų 
pasekmių. Rusai patys galė
sią aps'idirbti, patvarkyti savo 
šalį.

Notos pabaigoje sakoma, 
kad jei didžiulės viešpatijos 
sutiksiančios su tomis prezi
dento nuomonėmis ir tam tik
slui duosiančios moralę ir di
plomatinę paramą, prezidento 
pėrsonalis atstovas Morgent- 
bau tuojaus busiąs pasiųstas 
misijon Armėnijos reikale.

15 MILUONŲ BUBELIŲ 
KORNŲ EUROPAI.

. New York, Sausio 24. — 
Herbert Hoover paskelbė, kad 
vidurinių vakarinių valstijų 

įfnrmerini nukentėjusiai Euro
pai aukoja 15 milijonų buše
lių komų. Auka priimta. Kor- 
nai kuovei kiaus bus snkolck- 
tuoti ir pasiųsti.

SU NARDANČIA LAIVE 
ŽUVO 56 ŽMONĖS.

Londonas, Sausio 24. — Ad
miralitetas jjaskelbė, kad nau
jo tipo Anglijos nardančioji 
laivė K—5 Sausio 20 d. panė
rė jiuoje ir neiškilo. Žuvo su 
ja 5G vyrai įgulos.

Tai buvo didelė laivė. Iš
viso tos rųšies Anglija Turėjo 
keletą. Kitos yra Ispanijos 
pakraščiuose. Pasiųstu joms 
perspėjimas,

S. V. SENATAS JAPONUOS 
KLAUSIMU.

Nes Japonija gali gaut kont
roliuoti Pacifika.

Washington, Sausio 23. — 
Susikirtimas Suv. Valstijų rei
kalų su Juponijos reikalais 
Pacifike (Ramiajame vande
nyje) pagaliau pasiekė tokį 
punktą, kad senato užrubeži- 
nių reikalų komitetas aną die
ną nusperndė patyrinėti tą 
klausimą.
. Pirmiausia komitetas turės 
surinkti visas smulkmenas, 
palytinčias buvusią Vokiečių 
kabelių Pacifike, kabelio sto
ties Yap saloje ir kitų Vokie
čiams priklaususių salų šiau
riuose nuo ekvatoriaus. Nes 
tai visu pavesta Japonams 
kontrolėn. Tuo tikslu senato 
komitetui prisieis patirti ki- 
tuoniet taikos konferencijoje 
padarytus sutarimus. Nes tik 
pasiremiant tais sutarimais 
Japonai iš Tautą Sąjungos 
gavo mandatą tai visa apval
dyti.

Tasai pat komitetas taip-, 
pat įsigilins klausiman, kodėl 
Japonai Kinijai nesugrąžina 
Shantungo pusiausalio, ko
kiais tikslais okupuoja Vladi
vostoką ir kitas Mancburijos 
dalis.
Reikalingi slapti dokumentai.

Senatorius Lodge, komite
to pirmininkas, aną popietį 
konferavo su veikiančiuoju 
valstybės sekretorių Davis. 
šis pareiškė, kad ateinantį pir
madienį jis eisiąs prieš senato 
komitetą ir šitam pristatysią:- 
visus iš taikos konferencijos 
dokumentus ir informacijas, 
kokią senatoriai pageidauja.

Suprantamas daiktas, prezi
dentas Wiįsomis bus t pataria
mas komitetui induoti visas 
taikos konferencijos paslap
tis tais klausimais.

Sakoma, 1919 metais prezi
dentas buvo perspėjamas Suv. 
Valstijoms būt labai atsar
gioms su Japonais Pacifiko 
klausime. Bet, matyt, to per
spėjimo nepaklausyta, jei Ja
ponams tenka Pacifike kont
roliuoti salas, kurios priden
gia nuo Amerikos l’bilipinus.

MARTEN8 IŠKELIAVO 
RUSIJON.

New York, Sausio 24. — 
Sovietinės Rusijos “anibasa 
dorins” Mnrtens iškeliavo Ru
sijon su visu savo štabu. Jis 
deportuotas. Tuo pačiu laivu 
deportuota apie 40 kitų bol 
ševikų agentų.

ATIDEDAMAS PREMJERŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Paryžius, Sausio 24. — Kaip 
rytoj čia turėjo įvykti talki
ninkų premjerą suvažiavimas. 
Anglijos Dremjerns Llovd Ge
orge tečigus pasiute tolinus 
atidėti sfvažiavimą, kol sus
tiprės naujas Prancūzų kabi
netas. ‘

Bet naujas Prancūzų prem
jeras Briand priešingas atidė
jimui. Jis sako, kad jei konfe
rencija neįvyks dabar, tuomet 
jo kabinetas grius ir Prancū
zijos valdžia teks buvusiam 
prezidentui Poineare. Gi šis v- 
ra priešingas Anglijos nusis
tatymui.

OLANDIJA BAIZERIO 
KLAUSIME.

Paryžių*, Sausio 24. — Gau
ta žinių, kad Olandijos vy
riausybė pasirengusi užginti, 
buk ji norinti ištremti kaize
rį dėl jo suokalbiavimo. Nes 
jokio suokalbiavimo nesama.

STIKLINIAI AUTOMOBI
LIAMS KELIAI.

Londoną*, Sausio 22. —“Už 
ateinančių penkerių metų An
glijoje bus 2 milijonu auto
mobilių vartojama vietoje 
750,000, kaip šiandie yra,” pa
sakė lordas Montngu viena
me susiriąjųnie.

Taigi tuomet antoniolųRais 
važinėti turės būt pritaikinti 
ir geri keliai. Tie keliai turės 
būt dirbami iš išlaikomos il
giems metams medžiagos. Ke
liams tokia medžiaga yra tin
kamiausia stiklas.

Anot Montagu, tokiais ke
liais automobiliai galėsiu va
žiuoti taip greitai, kaip grei- 
čiausieji traukiniai.

TURGUS MASKVOJE IR 
BOLŠEVIKU RUBLIAI.

Berlynas, Vokietija, Sausio 
23 (Rašo angį. laikr. kores
pondentas). — Maskvoje svar
biausia turgavietė yra Sucha- 
revska. Tai didelis keturkam
pis žemės plotas, užimąs kelis 
amerikoniško miesto taip va
dinamus “blokus.” Abiem tos 
turgavietės šonais ir vidury
je nutiestos eilių eilės bikle- 
lių,—su staleliais. Tenai kas
dien susirenka Maskvos šei
mininkės pirkties maisto ir ki
tokią daiktą. Nes visko gali
ma ten parduoti ir pirkti. Iš 
Maskvos apylinkių ten atva
žiuoja valstiečių moterys pa
sipirkti reikalingų, o kartais 
ir visokią pertekliaus daiktų. 
Suvažiuoja daugybė ir speku- 
liatorių, kurie padaro didelius 
pinigus pigiai pirkdami viso
kias prekes ir tuč-tuojaus jas 
brangiai parduodami.

Sucliarevska vadinasi visas 
Maskvos gyvenimo centras ar- 

1 ba ašis.f
Visi tūri pinigų.

Sovietinėj Rusijoj kas tik gy
vas turi pinigų kaip šieno. 
Tenai šiandie rublini kurkns 
pigesni, kaip caro laikais ka
peikos.

Čitai kokios turgavietėje kai
nos maisto produktams,ir ki

OREGONO VALSTIJA 
PRIEŠ JAPONUS IR KITUS

SVETIMŠALIUS.

Salem, Ore., Sausio 24. — 
Vietos legislaturon induotu* 
bilius, draudžiantis Japonams 
ir kitiems svetimšaliams įsi
gyti nejudomas nuosavybes 
visoje valstijoje.

Bilius daugiausia atkreipia
mas prieš Jajionus. Bet su ši
tais jis paliečių ir kitus sve
timšalius, kad Japonai netu
rėtų priekabių.

SENATORIUS NUBARA 
PROKURORĄ.

Washiagton, Sausio 24. — 
Senatorius France iš Mary- 
land valstijos aną dieną smar
kiai nubarė generalį prokuro
rą Palmerį. Sakė, kad padė
tis Suv. Valstijose Taimeriui 
valdininkaujant pasidarius ar
šesne kaip Rusijoje carų lai
kais. Patarė juridiniam komi
tetui ištirti Taimerio departa
mento agentų darbus, surištus 
su areštavimais .radikalu.

PANAIKINTAS SUSIMY- 
LĖJIMO “BOARD’AS.”

Austin, Tex., Sausio 24. — 
Naujas Texaso valstijos gu
bernatorius Neff panaikino 
kaliniams susi mylėjimo vals- 
tijinį “board’ą.” Sako, gana 
tų niekų.

LANGDON PALAIDOTAS.

Vladivostokas. Sausio 24. — 
Čia palaidotas buvęs vyriau- 

jsias S. V. karo laivo Albany 
i inžinierius Langdon, kurį ne* 
senai nušovė Japonas karei-' 
vis, stovįs sargyboje.

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

tokiems daiktams:
Duonos svainį 400 rublių. 

Bulvių svarui 250 rublių. Dru- 
skos svarui 1,300 rub.. Cuk
raus svarui 3,500 rub. Sviesto 
svarui 7.500 rub. Vienam kiau
šiniui 250 rub. Pieno kvortai 
(500 r. Paprasto muilo šmote
liui 700 rub. Vienam obuoliui 
100 rub. Vienam agurkui 25 
rub. Vienam cigaretui nuo 50 
ligi 100 rub. Degtukų skrynu
tei 200 rub. Ceveryknms 30,000 
rub. Vyriškų drabužių eilei 
nuo 00,000 ligi 100,(XX) rub. 
Viršutiniam žiponui 70,<X)0 
rub. Porcelano lėkštei 500 rub. 
Mediniam šaukštui, peiliui ar 
šakutėms 3<X) rub. Skardi
niam peiliui ir šakutėms 1,0(X) 
rub.

Kitos indomybės.

Gatveknriu pavažiuoti Mas? 
kvoje reikia mokėti S rubliai. 
Kadangi gatvekarių mieste v- 
ra vos keletas, tad žmonių 
visuomet prisikimšę. Dauge
lis važiuoja prisikibę iš lauko.

Bet jei norima pavažiuoti 
tolesnį galą, galima nusisam
dyti “izvoščiką”, kurių vi
sur yra užtektinai. Karietėle 
kokius ĮM'nkis “blokus” pava
žiuoti atsieina apie 1,500 rub- 

•lių. Už poros mailių tolumą 
mokama ligi 10,000 rublių.

Tokias už važinėjimą kai
nas moka ne tik visi išmonės, 
bet ir patys valdininkai.

Daug Bolševiku Suareštuota 
Kaune

LENINAS SERGĄS; 150 SUAREtTUOTA.
COPENHAGEN, Sausio 24. — Specijalėjc depešoje ii 

Gelsingforso sakoma, jog patys Rusijos laikraščiai pripažįsta 
Lenino susirgimą. Gydytojui jam esą įsakę kokį laiką abso
liučiai ilsėties.

Toliaus sakoma, jog Maskvoje suareštuota apie 150 žmo
nių sąryšyje su pametimu bombos, kokia buvus taikoma pa
čiam Leninui.

Kaune suareštuota žymus skaitlius bolševikų susel 
suokalbį Suokalbio tikslas buvęs plaišinti valdiškuosius 
besius ir galabinti Lietuvos vyriausybės narius. d

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
' PROF VOLDEMARAS 
SMARKIAI GYNĖ LIETU

VOS TEISES. f

Lenkiškas laikraštis Gaz. 
Krajowa rašo apie Tautų Są
jungos posėdį, .kuomet buvo i 
svarstomas Vilniaus klausi- j 
rnas. Sako:

“f posėdį atėjo Paderewski 
kalbėt reikalu, kurį per še
šias savaites sėkmingai gynė 
prof. Askenazv. Padere\vskioi 
debiutas Vilniaus kalusime j 
susyk pasižymėjo Voldemaro i 
laimėjimu. Plebiscito reikalas, i 
jei nėra jis paskirtas, tai bent ■ 
supainiotas taip, kad jo vai-. 
siu dar aiškiai numatyt nega-; 
Įima. f

“Voldemaras išdėstė visą 
eilę priekaištų prieš “viduri
nės Lietuvos” gyventojų atsi- 
klausimo nutarimą. Be kito ko 
Voldemaras nurodė į bolševi- 
kų-Lietuvių sutartį Liejies 12 
d. (1920 m.) ir į preliminari
nę taikos sutartį padarytą Ry
goj Lenkų su bolševikais. Vol
demaras laikės pozicijos, kad 
Rusai yra gyvai suinteresuoti 
Vilniaus klausimo išsprendi
mu, kad Tcliitcberinas pasi
sakęs darysiąs intervenciją. 
Voldemaras prašė, kad jei gy
ventojų atsiklausimo nutari
mas jau negalįs būt atšauk
tas, tai bent jo įvykvnias turi 
būt atidėtas.

“Paderewski nesugebėjo sa
vo atsakymo pasiaiškint iš 
Voldemaro apsukrybių ir pa
siliko bendrų žodžių paviršiu
je. Taj buvo tolygu atsakymo 
stokai iš lx»nkų pusės.

“Tiesa, taryba pagaliau 
nutarė ir toliaus laikyties sa
vo pirmojo nutarimo, liet sa
vo taktikoj padarė pirni^ žin
gsnį prie dalyko nutęsimo, n- 
tidėdaina pirmųjų tarptauti
nės karuomenės dalių siunti
mą į Vilnių tolimesniam lai
kui.

“Bendras įspūdis toks, kad 
Voldemaras pasiekė taip Tren
kama palankiai susidetlunčių^ 
dalykų atidėjimo ir ties klau
simo ženklu jų pastatymo.

“Paderewskį pareiškęs ta
rybos nariams, kad A'skenazy 
negalėjęs ateit į posėdį dėl li
gos. Tą pačią dieną teeinu su
važiavimo pirmininkas TTy- 
inans sutiko su Askenazv ir 
pradėjo jam daryt iškalbas, 
kad, būdamas sveikas, pasi
sako sergąs ir klausė, kuri 
galinti būt jo nebuvimo posė
dy priežastis. Askenazy parei
škęs pirmininkui, kad jam

sunku atsakyt į tą klausimą. 
“Sąjungos sferos nustebin-!

tos Askenazy nebuvimu. Aiš
kina tai pasipiktinimo verto 
atsitikimu šeštadienio jiosėdy, 
kur Paderewski šiurkštų budo 
neleido Askenazy atsakyt 
Barnes’ui.”

GIRIA LIETUVIŲ ORO 
LAIVYNĄ.

Iš Vilniaus pranešta Kan-'. 
nan, kad Lenkai didžiai ste
bisi Lietuvių orlaivių (lėktų-, 
vų) veikimu. Lietuvos oro lai
vyno esanti tokiu jiujėįra, su 
kuria jiems negalima kovoti"

YRA IR TOKIŲ LENKŲ

Ireukų laikrašty Gazeta Kru- 
jowa rašo p. J. Seylmtt-Roma- 
nowicz “Istorijos jtagrindais.’

Jis sako, kad tik Lenkų 
nacijonalistai stengiasi pada
ryti Lenkais 1a kalba kalban
čius Vilniaus krašto gyvento^
jus.

O ištik rują tai yra Lietu
viai arba (indai, jiamiršę savi 
kalbos.

I’. Romnnovricz šaukia tuos 
žmones atsiminti savo kilmę.

ZELIOOWSKIO MOBILIZA
CIJA.

Gautomis žiniomis, Vilnii 
je sumobilizuota 5,000 nauji 
ką. Sumobilizuoti Lietuvij 
intariami neištikimume ir la 
komi visai atskirai ir prie k 
tų apystovų.

Zeligowskio karuoemnės di 
lys papildomos naujokais.

Neištikimi kelią maištu 
Lenką kareiviai siunčiau 
Lenkijon.

REZIGNAVO 0HILE KABI
NETAS.

Santiago. Sausio 24. — Cbi- 
le respublikos ministerių ka
binetas atsistatydino, kuomet 
senatas nesutiko patvirtinti 
naujai jiaskirto jmsiuntinio 
Japonijai ir Kinijai.

NNI6U KURSAS.
Svetimą salią pinigą vertė, mai

nant nemažiau *25,000 Sausio 22 
buvo tokia pagal Merehnntn 
an and Truat Co.:

Anglijos sterlingų svarui 13.77 
Prancūzijos šimtui frankų 6.i

Italijon šimtui lirų 3.1
Vokietijos šimtui markią l.i
Lietuvos šimtui aukainų l.i
Lenkijos šimtui markių
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■TUVIU KATALIKŲ DIENRAŠTIS

“DRAUGAS”
PRENUMERATOS KAINAI

1004 IR VSSIENYJBt 
dotama •»»,•••••••••••* SS.OS
RuH Mot^ 4*00
▼AUT.

ss.oo 
8.00

*ronumer*t* mokaal ISkalno. 1*1- 
akaitosl nuo užalraiymo dienos 

nuo Naujų Metų. Norint permal- 
adreaų vlaada reikia prlalųatl Ir 
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ubsiuviy Reikalai.
Kasžin kokis Kriaučių Ko- 
itetas iš New Yorko iSsiun- 
nėjo lapus įvairiomis kalbe
lis, tarp tų ir lietuviškai 
rakdamas “Musų kova turi 
lt laimėta”. Lapuose yra tei- 
ngų niinčnj, yra klaidų ir y- 

pavojingų patarmių.
Tiesa yra, kad iš 65 tuks- 
įčių didžiojo New Yorko ru- 

liuvių tedirba vos keli tuks- 
5iai. Tiesa yra, kad karo 

»tu rubsiuviai turėjo daug 
•rbo ir ėmė didelių pelnų.

sa yra, kad dabar pasiutų 
ibų Amerikoje yra daug dan
tų negu perkančių juos.
Prie tų tiesų galima butų 
tdėtj, kad Vokietija buvo ir 

pigių gerų rūbų šalis. Kol 
iro metu pasaulis negalėjo 
-rkti rūbų iš Vokietijos, tol 

Brika dirbo daug rūbų ir 
ibeno svetur, parsitraukda- 

daug aukso ir mokėdama 
ibsiuviams geresnes algas 
(n augštų mokvklų mokin

ėms. Karui sustojus Vokie- 
vėl ima dirbti ir vėl ga

ut pigių gerų rūbų svetur. 
Amerikų kol kas negabena, 

Amerika dar neturi pirk- 
’bos su Vokietija. Kaip tik 
įsidarys ant poperos taika 
irp Suvienytų Valstijų ir Vo- 
etijos, taip Vokietija prista- 

Anierikai rūbų užtektinai 
pigiai. Suvienytų Valstijų 

friausybė, turbūt, tyčia vil- 
ina taikos sudarymų, kad Vo- 
iečiai ilgiau negalėtų galmnti 
jivo išdirbinių j /šių šalį.
Rūbų pramoninkai -tabilo 

lirbtuves, kad susidarytų ru- 
trukunia, kad tuomi jmsi- 

mdojant galima butų išpar
pi jau pasiųtuositis rublis 

mis pačiomis afigštorais kai- 
nis, kokios susidarė karo 

etų.
Daugiau už kitas prie per- 
irsmių palinkusi rubsiuvių 
lija Amalgamateil Clotbing 
rorkers nėra prisidėjus prie 
nierikos Iflnbo Kederncijos, 
it tos unijos vadai Hillman, 
ililosberg ir kiti supranta, 
:d rūbų pramonėje neapseis 
didelio siipurtynio. dilima

is sako, “kad jis su pagalba 
lijos, stengiasi išvengti slrei- 

JŲ, visuomet stovi už taikos 
ainius derybas su darbdaviais, 

d viešpatauti,i taika ir bro 
lūs silsirokavimas su darb 

avių susivienijimu”, rašo 
.riuiičių Komitetas.
Užtatai Kriaučių Komitetas 

lillmanų, Seldoslierg’į ir ši|s 
»kovų vadina karaliukais, su 
ijal-isduvikų pasekėjais, Is* 

džiais ir kitais tokiais vai i 
is. Kriaučių Komitetas sau , 

darbininkams. “Nei per

nago juodmėlį negalima pasi
tikėti Hillmanu, Šiplekovu ir 
Ko.” Nesvarbu, kad tame ne
pasitikėjimo šauksme Schlos- 
berg’is išskirtas.
Nenaujiena, kad kokioje nors 

organizaeijoje kyla nepasitikė
jimas vadais. Tat galėjo įvyk 
ti ir Susivienijusių Amerikos 
Drabužio Darbininkų Sąjungo
je. Nepasitikintiems valia sa
vo nuomonę išreikšti. Bet čia 
pasitaikė faktas. Minėtosios 
unijos delegatų surinkimas iš
reiškė pasitikėjimų vadais. 
Kriaučių Komitetas kaltina 
už, tatai tuos vadus sukydamas 
“Ililnianas, Šiplekovas ir Ko 
įbruko į musų gerkles rezoliu
cijų, kur nusiskundžiama, kad 
darbdaviai atmetė darbininkų 
pasiūlymų susitaikyti ramiu 
keliu; toje rezoliucijoje sako
ma, kad rubsiuviai pilnai už
giriu savo vadus už derybas 
praeitije; vėl aimanuojama 
kad, girdi, jei bosai nenori su
gyventi brolybėje, tai, nors 
rubsiuviai ir trokšta taikos in
dustrijoje, unija esanti pasi
rengus kovoti, liet, vienok, 
unijistai pilnai pasitiki pasiža
da remti savo vadus.”
Kriaučių Komitetas buvo ma 

žumoje. Diduma buvo kitokios 
nuomonės. Dabar Kriaučių Ko
mitetas nepasiduoda didumos 
nutarimui, tiktai ima agituoti 
tarp rubsiuvių: “Kuotankiau- 
siaį šaukime masiniusbedarbiu 
susirinkimus... Susirinkimuose 
neleiskime ant pagrindų tų 
unijos vadų.”

Jei rubsiuviai paklausytų
Kriaučių Komiteto, tai jie pra
laimėtų dabartinę kovų su
rubsiuvių pramoninkais ir

Suv. Valstijų Prezidentas.
Nors Amerikiečiai žino, kaip 

gyvena jų prezidentas, bet šį- 
lų prisiminti gal bus naudinga 
vienam asmeniui atsitraukiant 
iš prezidentavimo, kitam sto
jant į jo vietų.

Alga ir gyvenimas.

Algos prezidentui yra skir
ta 75 tūkstančiai dolierių me
tams. Prie to prisideda 25 tūk
stančiai kelionių išlaidoms.Bet 
prezidentas nemoka už sėdynę 
traukiuije, nes vienas trauki
nys visuomet yra parengtas. 
Jis ten ir tada važiuoja, kur 
prezidentui reikia. Washing- 
ton’e, D. C. geležinkelio stoti- 
je yra didokas ir gražus kam
barys, kuriame Prezidentas 
gali pabūti kiek nori prieš iš
važiuosiant traukiniu arba 
parvažiavęs. Keliauti juromis 
Prezidentui yra tani tikras 
laivas. Jei nori Prezidentas 
gali naudotis kiekvienu karo 
laivu.

Už vietų prezidentas nemo
ka, nes Baltieji Namai yra 
laikomi Suvienytų Valstijų lė
šomis. Tuose namuose yra 
gražus ir didokas knygynas, 
labai patogi gražių paveikslų 
stovylų galerija. Prie Baltųjų 
Namų priklauso keli stikladar- 
žiai, kuriuose auga įvairių žo
lynų ir gėlių Prezidento kam
bariams papuošti. Tų stikla- 
<biržių vedėjai speeijalistai ir 
jų darbininkai gauna algas iš 
Suvienytų Valstijų. Jie atsako 
prieš vyriausybę, jei Preziden
to gyvenime trūksta gėlių ar 
žolynų kur reikia.

Apie Baltuosius Namus yra

pirkliais. Padėtis dabar yra la
bai rinitą ir pačiai A. A. C. W. 
linijai labai sunki. Jei toje 
sunkioje valandoje dar nebus 
susiklausymo tarp vadų ir dar
bininkų, tai darbininkai gaus 
dirbti toliomis sąlygomis, ko
kiomis pramoninkai norės. J 
padėtį reikia žiūrėti ramiai ir 
rimtai, kad vėliau 'nereiktų 
gailėtis.

Kriaučių Komitetas yra 
mums nežinoma organizacija. 
Ji tik pasisako, kad jos tiks
las yra sudaryti masines Iš
darbių demonstracijas ir tose 
iškelti. “Darbo priemonių 
kontrolė darbininkams.” Tuo 
pačiu obalsiu įvyko bolševikų 
revoliucija Rusijoje. Pasirodė, 
kad tenai darbo priemones 
kontroliuoja vis-gi ne darbi
ninkai, o biurokratai. Tečiaus 
Kliaučių Komitetas Tarybų 
Bosiju vadina darbininkų iš- 
siliuosavimo žvaigžde. Aišku 
tat. kad Kriaučių Komitetas 
,M)litika bolševizmo praplati
nimų stato augščiau už A me
nkos rubsiuvių reikalus.

Iš to lengva suprasti delko 
New Yorko rubsiuvių diduma 
pasitikėjo labiau savo unijos 
vadais negu Kriaučių Komite
tu. Kriaučių Komiteto šauks
mui gali pritarti asmenys, ku
rie Amerikos rubsiuvių lėšo
mis nori pašilai liauti Rusijos 
bolševizmui, kurie nemato, jog 
bolševikiška revoliucija Suvie
nytose Valstijose gali praryti 
daug aukų, bet negali pasisek
ti. Mes riekiiomet nedrįstum.• 
kalbinti Lietuvius paklausyti 
Kliaučių Komiteto ir nešti sa
vo gyvybę rusiškam stabui 
aukoti be savo naudos.

Darbininko Draugas
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susidedanti kapelija, arba Le
nus. To beno muzikantai algas 
gauna iš Suvienytų Valstijų. 
Jie tur groti, kada reikia, ar
ba kada Prezidentas liepia.

Prezidentas neišmeta trijų 
centų dienraščiui, nes yra vi
sas gerai išlavintų raštininkų 
pulkas, kurie kuotrumpiausiai 
ir kuoaiškiausiai sutraukia vi
sų laikraščių žinias ir jas kas 
dien paduoda peržiūrėti Prezi
dentui.

Išeigos.

Nei viena parapija neturi tei
sės reikalauti iš Prezidento, 
kad jis mokėtų bažnyčioje už 
sėdynę, arba už įeigų pas du
ris. Taip-pat ir kliubai turi 
jam duoti visas nario teises, 
jei tik jis nori prigulėti, bet

uaiii kitam nevalia vartoti. Ka
da jis važiuoju laivu, ta vėlia
va būva iškelta ant laivo stie
bo.

Po Prezidentavimui.

Amerikoje daug yra pramo
ninkų ir bankininkų gaunan
čių daug daugiau algos negu 
Suvienytų Valstijų preziden
tas. Bet ir prezidento gyveni
mas ne visai blogas dėlto, kad 
jis beveik visų savo algų gali 
atidėti senatvei.

Vienas tame dalvke yra ne-e. e-7• ...»
taip geras daigtus, kad pre
zidentas, ypač prezidentienė, 
turi gana daug aukoti lalala- 
rybės tikslams, o tų aukų pas
kui niekas negrųžina. Prezi
dentas negali aukoti nei do- 
lieriais nei dešimtinėmis, o 
progų aukoti jis turi begalo 
daug. Jefferson’as išbuvęs 
prezidentu aštuonerius metus,

didokas daržas su puikia pieva 
tarp senų didelių ir gražių 
medžių. Tame darže yra pui
kiai išdirbtas lavvn-tenia’o 
žaismams klojįmas. Apie daržų 
graži ir stipri geležinė tvora.
\Vilsono laikais tame darže 
ganydavosi pulkelis avių.

Šeimyna.
Visi Baltųjų Namų tarnai 

ir tarnaitės ima algas iš Su
vienytų Valstijų, nes Baltieji 
Namai yra Suvienytų Valsti
jų, o ne prezidento nuosavybė.
Augščiausieji tų Namų vedinio 
valdininkai yra keli.

Pirmiausiai privatinis Pre
zidento sekretorius. Jis susta
to ir prižiūri prezi
dento dienotvarkę, t. y. kų ka
da prileisti prie Prezidento, 
priminti jam kada ir kur jis 
yra žadėjęs nuvykti. Privati
nio sekretoriaus pagelbinin- 
kas atplėšia prezidento laiškus 
pasako jam jų turinį, priren
gia atsakymus, taip kad prezi
dentui belieka tik pasirašyti.
Mažesnės svarbos laiškams at
sakymus duoda pats sekreto
riaus pagelbininkas. .lis primi
nėja ir išsiuntinėja reikalin
gąsias privatines prezidentu 
telegramas. Telegrafų komisi
ni,jos prezidento telegramas 
Suvienyto>e Valstijose leidžia 
dovanai. Iž telegramas į kitas 
šalis užmoka Suvienyto-- Vals
tijos. Taip pat ir telefonai 
Prezidentui ir prezireiitienei 
yra dovanai.

Tolinus yra Baltųjų Namų 
sųskaitų vedėjas. Jis ve»Ja vi
sus sąskaitas ir prižiurk kad 
vi.-kas butų tvarkoje. Kuvie 
nvtosValstijos moka algų taip 
gi Prezidento barzdaskučiui.
Prezidentus skiriasi nuo pnp- 

1 lusto Amerikiečio tuomi, kad 
ne jis eina pn> barzdaskutį, o 
barzdaskutis ateina pa- jį.
Prezidento gydytojas m-turi 
kitokio darbo, tik prižiūrėti 
prezidento sveikatų. Alga už
moka Suvienytos Valstijos.

Baltuose Namuose taip-gi 11i»’> Baltaisiais Namais plėve 
yra iš labai gerų muzikali!ųl moja vėlimu, kinio- mi vie-

mokesčio iš jo negali reikalai!- u,)rs ,lar i'^*“ gyveno negalė
ti. Kapitoliuje yra keletas gra
žiai įrengtų kambarių, kuriuo
se Prezidentas gali Imti kada 
nori ir kiek uoli.

Prezidentienė yra Baltųjų 
Namų šeimininkė. Ji turi pri
vatinę sekretorę, kurių pati 
sau pasirenka. Algų užmoka 
Suvienytų Valstijų iždas. Visi 
Baltųjų Namų padarai, rakan
dai ir virtuvės įtaisai yra Su
vienytų Valstijų nuosavybė.
Iždas žiuri, kad tat visa-butų 
tvarkoje.

Prezidentas gali važinėti 
arkliais arba automobiliais.
Paprastai Suvienytų Valstijų 
pinigynas daro kontraktų su 
kokia nors geriausia automo
bilių firma, kad ji nuolatai 
laikytų Baltųjų Namų gura-, 
džiuje keletą geriausių įvai
rios rųšies automobilių dengtų 
ir atdarų, mažesnių ir dides
nių. Prezidentienei ir jos duk
terims automobiliai būva e 1 !
lektrikiniai. Prie to kiekviena Į 
dirbtuvė rūpinasi prezidentui 
aukoti geriausią savo darbo 
automobili, jei tik prezidentas 
apsinia tų dovanų priimti.

Nuo to laiko, kaip tapo nu
žudytas prezidentas McKinley,
Suvienytų Valstijų kongresas 
išdavė Įsakymą, kad 50 ]>olici- 
jantų neturėtų kitokio darbo, 
kaip tik sergėti Prezidentų ir 
jo mimus. Tie policijnntai sa
vo sargybos valandas dalinasi 
taip, kad nei dienų nei naktį 
Prezidentas nelieka be sargv- 
bos. Prie tų atvirųjų policijun- 
tų dar yra ir detektyvų lmrys.

Namų Išrengimas.

Baltuosiuose Nainuosi* lėkš
tės, stiklai, šaukštai, šakutės ir 
peiliai yra Suvienytų Valstijų 
nuosavybė pažymėta mus ša
lies ženklais. Visu tu stalo « *
reikmenų yra po dešimt tuzi
nų geriausios rųšies. Staltiesės, 
rankšluoščiai ir kiti namų bei 
lovų audiniai yra taipgi Su
vienytų Valstijų ženklais žy
mėti. Jie tyčia tam tikslui 
audžiami.

Paprastai Baltųjų namų ra 
kandus reikmenis ir baltiniu' 
atnaujina kas ketvirti melai, 
bet jei kas pagenda greičiau, 
tai nelaukia visatinio taisymo, 
tik pataiso susyk.

Valgiai.

Baltųjų Namų gyventojai 
nesuskumba tiek 'innlgyti. 
kiek įvairus pirkliai prisiūti 
čia į juos pačių geriait-iij kum 
pių. kalakutų, vištiikų. įvai
rių sūrių, pyragų ir kitokių 
valgomų daigių. Jei tuos daig 
tus Baltųjų Namų užveizdn pri 
ima. lai malonę ir garbę pada 
io • iimtiisieni'i. Tie paskui gar 
iua«i esą Baltųjų Namų mais

to pristatytojai.'
Kol prez/idciitas nainiėje, tol

jo išbristi iš skolų.
A. Carncgie dėlto įkūrė bu

vusių prezidentų fondų. Iš to 
kiekvienas asmuo buvęs Su
vienytų Valstijų prezidentu 
turi teisę gauti po 25 tūkstan
čius dolierių kas metai. Apie 
ta Carnegjo fondų buvo daug 
ginčų. Kai-kurie labai protin
gai sakė, kad žmogui buvu
siam augščiausiu Suvienytų 
Valstijų vadu nepritinka būti 
kapitalisto ančpyžininku. Bet 
ir tų reikia pripažinti, kad 
išėjimas iš Baltųjų Namų pre
zidentavimu laikui pasibaigus 
nei vienam negali Imti malo
nus, .jei buvęs prezidentas 
pats nėra kapitalistas. Geriau
sia butų. jei pats Suvienytų 
Valstijų iždas aprūpintų eks- 
prezidentų ir jų našlių gyve
nimų iki pabaigai.

Kadangi puskclbtasai vajus 
Lietuvos Laisvės Reikalams 
užsibaigė su 1 d. Sausio, 1921 
m., bet daugelis kolonijų savo 
kvotos dar neprisiuntė cen- 
tian, tai-gi šiuomi prašome, 
kad visas aukas surinktas Lie
tuvos Laisvės Reikalams pri
siųsti ceniran iki 1 d. Vasario, 
1921 iii., kad but galima liku
sius pinigus pasiųsti Lietu
von ir paskelbti, kiek kuri ko
lonija surinko aukų.

Kad nors išdalies pastūmė
jus pirmyn kultūros darbą, 
kurį praeitas Seimas buvo už
sibrėžęs atlikti, turime rengtis 
prie Amerikos Lietuvių Die 
nos, t. y. Šv. Kazimiero die
nos 4 d. Kovo, kad tų dienų 
visos, nors ir mažiausios ko
lonijos, prideramai laiminėtų. 
\'isi, kam rupi Liiduvos pake

Tik ką gautos Knygos 
is Lietuvos

Bažnyčios Istorija (215 puslap.) ............................ 50c.

Ar-gi kalta čia Katalikų Bažnyčia? .................... 50c.

Dvasiškoji iškalba (Kun. Dro. Jauniaus) .............35c.

Katalikų Tikėjimas ir jo priešai........................... 25c.

Ar katalikas gali būti socijalistuf ........................ 50c.
Auksinės Varpos (Dainos) ..........   25c.
Antano Baranausko (Vyskupo Raštai) .................. 25c.
Darbininkų klausimai............................................. 15c.

Iš Gyvulių gyvenimo (Labai įdomi) .................... 20c.
Ponas ir Muzikai (Teatralis veikai.) ................  20c.

Lietuvių Kalbos Sintaksė ...................................... 75c.

Tikybinio Turinio.

Jėzaus Kristaus Gyvenimas .................................. 60c.
Šventųjų Musų Globėjų Gyvenimas .................... 50c.
Trijų Dienų Rekolekcijos ...................................... 40c.
Betlejaus Balsai (Kalėdų giesmės su gaidomis) .. 25c.
Keturios Evangelijos vienoje ........ 65c.
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SV.W.-------------- ,
■ ADVOKATAS l
■ Ofisas Dttmiestrl: Į
J 29 South La Baile Street |
| Kybarto SS4 |
■ Telefonas: Central SSS* ■

Vakarais. 812 W. 33rd St
Telefonas:

l’hone Seeley 7439
DR. I. M. FEINBERG

Gydo !>|M-<*iJultai vfeoMag vyrų ir 
motėm lytiškai ligos

2-1O1 MbULmhi Str.. kampas Wes- 
teru Avė.. Clileago

į Valunilos: 2—4 po plet 7—9 vak.

Dr. M. Stupnjcki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, 1MANOI8 
Telt-foniL-s Vards 5032

Valandos: — S iki 11 IS ryto: 
[5 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio- 
iiuiH nuo 6 iki 8 vai. vakare.

Dr. I. Ė. MAKARAS
Lietuty* Gydytojas ir Chirurgas 

ofisas ittOtMi So. Mieldgan Avė.. 
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po

piet. 6:30 Iki 8:30 Vakaro 
Kcsidcneijn: III53M Perry Avė. 

Tel. i’ullnian 342

Iš LIETUVOS.
Punskas. Musų apidinkė la. 

bai daug kenčiu nuo Lenkų 
okupantų. Jie eina per kai
mus ir piešia žiiioųcs. Užeina 
keli desėtkai, tankiausia va-

limas is \aigo rengkiines, kau ^įuo|j atvažiuoja su kulkasvai 
viską kuogeriaiisia prisiren
gus.

Paskutiniuoju laiku šios 
kolonijos prisiuntė dnpildymui 
savo kvotų:

\Yaterlmry, Conn. 473.75.
Elizaiietb, Pa. S. L. R. K. 

A. 197 k p. 345.00.
Chicago, III. (IHtos gatvės) 

250.1 HI.
Chicago, III. (Nortli Sidcj 

303.00.
Chicago, III. (Vest Sid<1) 

447.24.
New liaven, Conn. šv. Pran

ciškaus I >r ja 5O.OO.
Broliai ii sesutės, budėki 

nie, nes Tėvynės likimas pri 
klauso nuo mus išeivijos. Vi
somis išgalėmis mnžinkiim 
\argn-, reuikiuio kovojančius 
už Lietuvos laisvę. Apsidėki 
mc nuolatinėmis mokestimis 
Tautos h'ondnii, kad gnlėtuun 
teikti nuolatinį paramų mij' 
brangiai gimtinei, Lietuvai,

Tautos Fondas 
’ 2*2 Soi 9lli Street., 

Biookhn, X. V.

STelefonaa Boulevard 9199 2

* DR. C. KASPUTIS
•t DENT1STAS

3331 South Halsttxl Str.
gValandos: 9—12 A. M. 2
3 1—5: 7-8 P. M. 5

S DR. CHARLES SE6AL (
■ Perkėlė scavo ofisų po num g|

■4729 So. Ashland Avenue*
8 Spe<l jalistas S
■nziovę, MOTEKV Ir VYKŲ EIGŲ j
KValandoanuo 10 iki 12 ISryto; nuoB 
■2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:305 
(vakare. Nedėlloinia 10 kil 1 S
| Telefonas Dėmei 3SS0

BTel. kūnai 2222 *

R Dr. E.Z. ZlPPERMAlf |
■ LIETI VISKAS DENTI8TA8 | 
M 1401 So. Halsted Street

tižiais, nes bijo po ktdis eiti, 
kadangi Lietuvoje daug yru 
šaulių. Nežinau, ar žinote jus, 
kas tai tie šauliai. Tai tie. 
kurie telkiasi į bulius ir ima 
iš valdžios ginklų ginties nuo 
plėšikų Lenkų ir apsiginu kul
kinis kaimas, kuriame daug 
yru šaulių, šičia apie mus tai 
bijo Lenkai eiti, nes tuojau 
Šauliai juos apšaudo. Alkani, 
kiti p žvėrys, nuplyšę, tai km 
užeis ir ką nutvers, tai jau jų. 
Ar diiibiižis ar kitoks daiktas 
jiems vistiek. Kur užeina ka- 
niouienė, tai taipgi ima ką 
tik nutveria. D valdžia rekvi
zuoja. Kiti užsakys kiek javų 
supilti, tai reik atiduoti kad 
ir sii šiaudais. Kas neklauso, 
tam pabaudų uždeda. Ragavę 
kur Lietuvį tuoj kalėjimai! 
kiša. Net bažnyčion n<>gali ei
ti be leitlimo. O kų toliau, tni 
ti’egalimn nei apsakyti nei ap- 
i aŠ vt i.

A^ J- Zimnickas.

PLATINKITE “DRAUGĄ: ’

Vtarn. ir Ketverge ■ 
■9:30 iki 8:30 vak. ■
■Seredoj ir Subatoj 9:30 Iki 6 vak.B 
8 Mes geriausia taisome dantis ? 
(I’ėt. ir NedėlioJ nuo 9:30 Iki 1-malB

■Vai. I’unedėllj,

įuž prieinaiuleuMla kaina.

Tel. ltundolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
Ofisas vhlsmlestyj 

ASMOCIATION BLOG. 
l» So. I* Šalie St. 

Vulundott: 9 ryto iki 5 po pietų 
l'anedėliuis iki 8 vakure 
Nedėlioti!is ofisus uždarytas

J. P. WAITCHEĘS 
Lnwy&

LIETI VIS ADVOKATAS 
Vakarais: -ISO* S. AmIiImmI Avc. j

Tel. Vards 1058
I>ien. Itoom 5IS—150 N. Cslrk SI. | 

Tel. Itandolph 3507

DR. A. L YUŠKA
' 1900 S. Hibted Str.

Vulandon: 10 
Uyvcnltuua:

Ti*l. Cannl 1118

ryto Iki 8 vuk*re

28II W. S3rd Slr.
iSl. I’roapeet 3466.

Phone Canal S 57

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
ĮSU So. Halsted Stioet 

Valandos: 10 Iki U lyto; 1 UU 4 
po plot S Iki • vakare.

lte». II3S lmh-|H-n«lt-iM-c Mv<t.
1«-lef<MiNs Vnn Itarcn 3S1

DR. A. A. ROTH,
Gyrtylojan rl CIiinirR*. 

N|M-eUnl4^taa Moterlako, Vyrišky 
Vaiko D* '1*0 chmnlAki) lt*ų 

VALVftIMMO io—lt ry«o a-r-s pik 
plelų. 7—M vak. Medėhamls IS—U 3 d, 
<)f|ak» 3354 No. Hab.te.1 N»„ Chlm«< 

Tek-foiuia llroier MS3 
' iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiitinntMMMtniiiiiiiii

• ' A.A*-1 *' ■
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LIETUVIAI AMERIKOJE
VALPARAISO, IND.

Musu Darbuotė ir Padėkos 
žodis.

(Pabaiga).
Čion turiu priminti, kati tos 

parapijos klebonus kini. Ču- 
berkis žymiai prisidėjo prie 
sukvietimo tos kantrios publi
kos.

Grįžki. 24 d. sulaukėme ka
lėdinių vakaeijų, kurios tęsėsi 
net keturias dienas. Vieni 
keliaujame pas savo artimes 
nius ir ten valgome Kūčių va 
karienę bei praleidžiame pir
mų Kalėilų dienų, kiti-gi, gy
venimo aplinkybių verčiami, 
tenkinomės po senųja Vaipos 
pastoge. Vieni, nors trumpai, 
bet gal džiaugsmingai jas pra
leidome, gi kitiems gal iš su
graudintos širdies žibutė — u- 
šarėlė suvilgė skruostus. O 
juk visus dengia ta puti vė
liava ir visi to paties obalsio 
vedami siekiame savo ateities 
tikslo.

Antros Kalėdų dienos—sek
madienio rytas.Aplink smiegas 
žemę bučiuoja. Visi palikę ka
lėdinę puotų, kur katras ja 
turėjome, skubinamės į Gary, 
Ind., kad suvažiavus laiku tin
kamai prisirengti prie vakaro. 
Kadangi atvykome gan anksti, 
tai buvo laiko aplankyti ir 
Garės Lietuvių katalikų baž
nytėlę.

Pamaldos. Laike jų choras 
užtraukia Kalėdines giesmes 
arba kaip Lietuvoje vadindavo 
“Bernelius.” Klausaisi ir ne
jauti kaip tavo širdis skęsta 
meilės gelmėje; kiltos mintys, 
k f) t i pasiryžimai vienas po 
kitam plaukia iš sielos, kurių 
Jisai taip numylėjo. Štai 
džiaugsmo ašara lvgir netyčia 
suvilgo blakstienas, o iš širdies 
veržiasi žodžiai: O negęstan 
ti Auka, amžinai liepsnok ant 
to aukuro ir uždegus žmogaus 
širdį savo meile, sujungk jų su 
Tavo Tėvu..... Po mišių kle
bonas kun. Martišiunas' paša 
ko gražų tai dienai pritaikintą 
pamokslų ir ant galo nuošir
džiai ragina savo parapijomis 
atsilankyti moksleivių vaka
ran ir tokiu laidu savo užuo
jautų jiems parodyti.

Pasibaigus pamaldoms p> 
nai Gedvilai kviečia visus 
moksleivius pas save. Užeina 
me. Ugi prirengti pietus mu 
sų laukia. Stebimės. Kad ii 
širdys tų žmonių — ir ant auk
so nemainytuni. Na, kų dary- 
si. Anot Lietuvių patarlės: 
“Jei duoda, tai imk, jei mu
ša, tai bėgk.” Susodina visus 
gražiai ir linksmai pasišne
kučiuodami visi drauge valgo
me skaniai prirengtus pietus. 
O kokia jautri Lietuvio-Lietu- 
vės širdis! Ji viskų gatava 
kitam paaukoti. Ištiesi), ištie 
sų, Šiai šeimynai priklauso 
pagarbos ir padėkos žodis.

Papietavę skubinamės sve
tainėn viską susitvarkyti. Ket
virtą valandų po pietą publi
ka jau svetainėje, šį sykį vai
dinimas taip išpildyta, kad 
vargu kas kitas butų jį išpil
dęs geriau. Nuo nekuriu net 
teko girdėti, kad už pamaty
mų tokio veikalo, tai žmogus 
ir penkinės negalėtum gailėtis.

Pasibaigus programai tęsia
si šokiai. Čion jaunimas gra
žiai pasilinksminęs iki vėly
bos nakties išsiskirsto, gi mes, 
jaii'ilamie.'i išpildė savo už 
iljioti. linksmai grįžtame namų 
link prie savo kasdieninio dar
bo.

I ž didį nuoširdumų ir pi

minėtose kolonijose visiems 
Lietuviams su jų dvasios va
dais priešaky L. B. K. M. S. 
A. antra kuopa savo susirin
kime, laikytame Sausio 2 d., 
vienbalsiai išreiškė širdin
giausių ačių.

A. Rakauskas,
Kuopos įgaliotinis.

PHILADRLPHLA, PA.

Salinkimės nuo bedieviškų 
raštų.

dija visų šeimynų, o ypač musiji sk. posėdi* ir ragino senus na
vai kų jaunas širdeles. Neįdo- 
tnaukinie bedieviškais raštais, 
nenorėkime žinoti, kas juose 
rašoma. Kaip žuvis patekus į 

[tinklų negali išeiti ir lieka su
gauta, taip ir katalikas pra-, llll|lėMU
dėję. skaityti bedievišku, raš- kB1, susivhlk KrinUtl(
tu, tampa įtraukta, bedievy. 1,^ vlU(h.|„( iiw„s 
bė» sukuria, l. kurio jau nel». VM <tov- jo už ku4 vul. 
gali lieiti. Todėl skaitykime ii Įd hll Sie„ls

rius užsimokėti už šiuos metus, 
o naujus įsirašyti.
Susirinkimas tęsėsi ilgai. Bu

vo renkama darbininkai dėl 
vakaro, apie kurį žemiau pa- 

Po to pirmininkas

. . . . ....... ......................  paliktų ta
kal"lilti5kus:pnti. Nei viena, iŠ valdybe, ne- 

atsisakė ir apsiėmė dirbti per 
šiuos metus. Įteiktų laikraštyje 
paskelbti tokie tėvynainiai, tik

laikraščius ir knygas.
Vystanti Sakelė

MILWAUKEE, WIS. gaila, kad nežinau visų pavar
džių. Manau, kad tų padarys 
panelė raštininkė.

Vakaro programa būva 
graži. Mažos mergaitės labai 
gerai atliko savo užduotis, 
taipo-gi ir visi kiti. Gaila tik, 
kad mažai buvo žmonių. Gė
da tiems, kurie paskendę gir
tuoklystėje nenori remti pra
kilnių darbų. Širdingas ačiū

Šių metų Sausio 16 d. baž
nyčioje po pamokslo klebonas 

Kaip pavojinga yra skaityti paskelbė L. B. K. rėmėjų dr- 
bedieviski rastai, parodo se- jog .susirinkimų ir paragino, 
kautis atsitikimas. kud vjg^ kurįe da nepriklauso

Mieste Pliiladelpbijoj gyve- prie toR organizacijos, ateitų 
na Onute N. Čia gimus ir au- susirinkiman ir įsirašytų, 
gus iš mažens ji buvo gera, r • , ...
dora mergaite «r lanke St. jr a- ir

rvz au, parapijinę 1110 y ib hurin rėmėjų orgunizacijo, ku lai buva tiems, kurie darinio- 
Buvo gabi lošėja ir pasizyme- . » ,.. ,” d r J 'n šelpia pavargėlius ir gydo

us
voj. Išėjęs iš bažnyčios tuo
jau nuėjau svetainėn, kurioje 
radau nedaug susirinkusių 

Bet ant nelaimės Onutė pi a- Išmonių. Užklausęs žale sėdin
čio, ar tik tiek susieina žino

.................. . . T. • “ uuvaiKtrniinjusi damininke. Paaugusi sva- „» • ... , r. .. . .... . , , .sužeistus mus brolius Lietu-jojo įstoti vienuolynan, kad1
pasišvęsti Dievui ir kultūros 
darbui.

Įėjo skaityti bedieviškus raš
tus. Išsykio retkarčiais, paskui nių> gavftU atsakynię> kad 
tankiau ir tankiau. Gavusi per- |Milwaukee’s Lietuviai nemėg- 
sergėjimų atsakydavo: “Nesuku Iankytis j labdaringus SU- 
aip kvaila, kad bedieviški Lirinkimus. Daugeliui, esu, ge- 

raštai mane galėtų suklaidin- riau kar«amoje keletę stik 
i. Skaitau juos tik dėl žin- |jukų “inoonsliine’s” jštrauk- 

geiduino. Aš atskiriu gera nuo k AtidarPH pirmininkas susi 
»logo.”Bet kas pavojaus ieško, Linkimų paaiškino, kad tai me- kiek galėdami, 
tas jį ir randa. Žaisdamas su tinis L R. K. reni. dr-jos 
ugnim neišliksi nenusidegęs
rankų arba gerdamas nuodus 
neliksi nenusinuodijęs. Taip 
mvo ir su Onute. Skaitydama 
bedieviškus raštus ji ma
žu pamažu ėmė atšalti nuo ti 
kėjimo, pradėjo <1 įauganti su

PINIGAI
Iš Amerikos siunčiami pini

gui į Lietuvų; greičiausiai pa- 
siekiu adresantus Lietuvos kai
muose, kada yra pasiųsti per
Federalę Paskolų Bendrovę

666 W. 18tk St., Chieago, 
kuri turi sųskaitiškus ryšius su 
Lietuvos Bankoms.

Pinigui yra siunčiami pas
toms ir telegramais, ir išduoda 
savo čekius (draftus) ant Lie
tuvos bankų.
Keliaujantiems’į Lietuvų yra 

sargiausiai ir patogiausiai vež
tis pinigus Federalės Paskolų 
Bendrovės Draftų formoj, iš
duotus ant Lietuvos bankų; tie 
bankai išmoka pinigus draftų 
savininkui be jokių nutraukų. 
Parduoda laivakortes ant dvie-
ų tiesiausių į Lietuvų. linijų, 

ant kurių nereikia persėsti. Iš 
Afontreal į
irie Kauno), kaina $107.15 

Iš New York į Liepojų, kai
na $145. Taip-pat ir iš Lietu

os į Ainerikų..jusi motinos Lietuvos labui.
Šiandienų ji yra dideliam 

varge, nes kovoja su priešu 
už savo laisvę ir neprigulmy- 
bę. Toje kovoje ir šaukiasi
musų pagelbos.

Tat stokim visi kaip vienas,
petys į petį ir bukime tikrais 
sunais savo močiutės, kuri mtis 
užaugino. Musų aukos užgy
dys žaidas brolių karžygių, 
kovojančių už jos laisvę. Dė
kimės, Mihvaukeoiai, visi prio 
šitos organizacijos, aukokime

Mihvaukietis.

TAUTOS FONDO PAJAMy BEI IŠLAIDŲ ATSKAITA.
GRUODŽIO MfcN. PAJAMOS

Philadclphia, Pu. 106 sk. vajaus........ .................................. .... 366.00
E. Vandcrgrift, Pa. 108 sk, vajaus............................................... 585.00

laisvų pažiūrų” berniokais ii I VVestvilk, III. vajaus ...............................  34.65
jalu gale sutiko apsivesti su New Britam, Conn. 5 sk.................................  700.00
vienu “progresistu.” Šliubų Pittsburgh, Pa. 94 sk..................................................................... 290.00
ėmė da bažnyčioje, nes širdy- Chieago, III.........................   17.25
je matomai buvo užsilikusi ki- Boync City. Mieli..........................................................................'.... 6.00
birkšlėlė katalikų tikėjimo, ku j Rockford, III., 44 sk................................. .“...................................... 26.57
rį būdama maža taip mylėjo.ĮManchcatcr, Conn. SLRKA. 216 kp...................................... 76.00
Bet po šliubo, pradėjus naujų * ambridge, .Masu. K. J. Našlaičių F........................................... 157.64
gyvenimų su bedieviu, Onutė 
paliovė lankyti bažnyčių, pra 
<lėjo neiti į katalikiškus va
karus ir rodyties visai priešin 
ga viskam, kad yra dora ir ka 
talikiška Galu gale paliko be
dievė.

Gilberton, Pa. 84 Nk......................................... . .............................. 40.00
St. Louis, Mo. 68 sk.....................
S. Boston, Maus. K. J. Naši. F.
Wilson, Pa. 96 sk.......................
Chieago, III. per “Draugus’’ .. 
Hudson Heights. N. J. P. P. 
Chieago, III. per “Draugas” ...

Columbia
Lietuviški Rekordai

Fadaryk kiekvieną savaitės dieną linksmu šventadieniu.
Kiekviena nųvaitės diena būna šventadieniu, pilnu jums smagumo, 

jeigu jus padabinsite savo namų gyveninių su Columbia Rekordų mu
zika. Jus rasite ant Columbios Rekordų tas senoviškas pužįstamas 
mėliodijas, kurios nuves jumis atgal į saldžių atminti praeities. Tos 
komiškos dainos privers jumis užmiršti viskų ir padarys laikų links- 

Eydkunus (netoli ,n’u‘ triukšmingi šokiai ir puikus maršai pripildys jūsų sielų 
lnksmybė. Faktiškai, jus galite pritaikyti muzikų prie kiekvieno jūsų 
reikalavimo. Jus rasite užvardinimus, vardus artistų ir numerius 
Pilname Katalioge ('olumbijos Rekordų Lietuvių kalboje, kuriuos 
bile vienas Columbijos pardavėjas su mielu noru suteiks jums. štai 
pilnas programas vokališkos ir instrumentuliskos muzikos:

Skolina pinigus ant Ameri- 
?os ir Lietuvos namų, žemių ir 
ūkių.

Ofisas atdaras iki 9 vai. vak.

Po valgiai neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviai yra EATO- 
NIC. Prašalina visus nesmagum 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rci-

pamėglntl viena. Parduodama 
pas visus aptiekortas.

Tel. Harrison 6688

DR. L. C. BORLAND
2UU S. State Str. Knmp. Adams 
Sered.—6 Iki 8 vak. Ned. 10 iki 12 
vul. iki 12 dieną.

Lietuvis |»crkalbėtojas

•jTcl. (.'anai 6222

į DR. C. K. CHERRYS g
“ UETfVIS DENTISTAS
<2201 We»t 22-ml & Ku. Eeavitt St.£

Chieago jo
JVaiandos: 9:30 A. M. to 12 N.jį 

< 1:00 P. M. to 8:00 P. M. Jį
=:::aJta«>aaa=::-ata:::=aAa=:::aaa^aaa::;:io

10 Inch — $1.00

E-421

F.-37II1)

E-3IS8

[ Str«%<lclk.
M. Petrauskas, tenor.

Spragilų daina.

Vilniaus polka.
Armonikų duetus.

t Tamsioji mikli*. Valcas.

Aut kulno karklai siubuvo.
Aliftriis Choras.

Pasėjau žalių nitų.

E-1362

E-3315

E-23l»7

Žiūrėkit kad butų Co
lumbia Vaizbaženklis ir, 
paminėk numerius Co-) 
umbia Rekordų—

Columbia Lietuviški re
kordai yra stebėtini Li« 
tuviški Rekordai, pada
ryti Lietuviškų artistų.

TeletMiaa Piillraan 8
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 So. Mirblgan Avenue 

Roselaad, III.
▼ALANDO81 8 ryt. Iki • rakar«. 

ei. Pnllman 841 Ir 8180.

kur ii|h-IIs teku.
Jonas Butenis,

Viltis.

basas.

Shirmhrisklų polka.
Armonikų aulu.

Jurgiuko kazokai.

Kokietka polka.
Columbios Benas.

Klumpakojis.

44.75
172.38
122.00
45.90
10.00

100.00
1,116.50

Tel. Tards <6<t Drover 8448 

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

IMS S. Halsted St. Chieago.
Valandos: 10—12 18 ryto 1—2 Ir 
8—8 vakar** Ned. i»—ii U ryto.

Hartford, Conn. 33 sk
Susergu Onutės motina. Gll-lForest. City, Pu. 48 sk....................... .............................................. 390.00

lėilama ant mirtino patalo šau- Pittston. Pa. 63 sk.............................................................. ........... 400.00
kiasi duktės, kad pakviestų Chieago, III. 32 «k............................ ...................................... .............. 60.00

1 “ii - zssssssssstsssssssssssssssss

DB. 6. M, GLASER
Praktikuoja 88 metai 

Orima 8140 80. Morgan St. 
Kertė SS-ro St., Chieago, DL

SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų.
OFISO VALANDOS: Nuo 14 ryto 
Iki 8 po pietų, nuo I Iki 8 valan
dą vakare.
Nodėllomla nuo 8 Iki 8 po plot.

Telefonai Verda 887

j ?■■■■■■■■■■■■»,I Pranešimas Į Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietinis Gydytoja* ir <'lilrurgaaJ 

i ■ Perkeliu i»ri i, j Peoplc Teatrg 
51016 W. 47tU Str. Tel. Iloul. 14
■ Valandini: 1 Iki 3 po pietų, t Iki 
I vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
| Itcs. 2WI4 W. 4Srd Street
B Nuo rytu iki piet.
■Tel. MeKinlcy 288 ■'■■■■MtHHHiMimmaBimam

DR, S. MIKELIS
EIETCVIS

GYDYTOJAS IR CRIRVRGA8 
Oriai. Ir Gyvenimo vieta

8252 South Hateted Street 
Ant viriau. Oulvenal State Bank

Valnndog nuo 14 Iki 12 ryta; nuo Į 
2 Iki 4 po platų; nuo 7 Iki 8 vak. |

Nedėliotu!* nuo 18 tkl 3. 
Telefaaa. Tarti M44

Cleveland. Ohio 22 sk.................................... ........................ ’...... 300.00
Chieago, III. 31 sk........... . . . ........................................................ .... 256.10
Norwood, Mhsh. 52 sk. .. . . .............................................................. .. 101.00
Chieago, 111. 60 «k.................................’........ . ................................. 102.55
Paųuonock, Conn.................................................................... .. 110.3
Woree»ter, Mass.............................................................................. 1,600.00
Brighton, Mass...........................................................  233.00
Elizaheth, N. J. R. M................   12.00
Latvrcnee, Mass.................   438.95

tų jai nors paveikslų nukry- i chi(,w, ,,, 43 „k.................................................................. 141 rx)
žiotojo Išganytojo. Onutė atsa- ('įc<.ro. m. 59 sk............................................................................. 1,180.80
ko: “Stabus nori garbinti, aS|('urtin Bay, Md. 28 sk.......................................................................... 8.2

Manchcster, N. II. 49 sk................................................................... 30.00
So. Boston. Musu. 11 sk........................... ................................ . 150.00

kaimyno moteris, kuri išpildėl Npw Bri,ain’ ronn- SLRKA- 109 ...............................•;••• 3000
Raeine, Wia. 79 sk.................................................. .............................. 66.00
Bcntleyville, Pa. 88 sk...................................................................... 25.00
Detroit. Mieh. 8-93-J68 sk............................................. ................ 1,460.33
Chieago, III. P. P........................................ .......'................................. 10.00
Roehesler, N. Y. 24 sk, ................................................................... 102.00
Shenaudoah. Pa. SIjRKA. 40 kp....................................................... 31.70
Beekmeyer, III. 123 sk........................................  50.00
Naugatuek. Conn. L. D. S. 68 sk....................................................... 5.00
Fraekville, Pa. 103 sk.  ............................................................. 48.50

....1...................................................... 19.45

.......................................  34.33
37.00 
52.00

Graiitl Rapids, Mieli. SLRKA. 54 kp.............................. .. 13.31
Brooklyn, N. Y. S. S. 13 ak............................................................ .. 312.55
Reinerton, Pa..................... ................................................................ 21.00

. . , , , . iHoineMtead, Pu. 23 sk................................ ................................ 521.44kinp »nt delno porodo, prie| K K.................................... ................................ r,ono
Cieen», III. 59 sk.................................... '............................................ 229.00

tų, klausimas bedieviškų pra- lxswiglmit Mc 99 ............................................................... „000
kalbų. Tat ar-gi neverta |»aė- Toronto, Cunada ..................... ........................... ...................... 20.00
mus Šluotų iššluoti lauk visus| Hudson, Pa. SLKItA. 73 kį»........................................................... 15.00

160.00 
55.00 1

jai kunigų, nes jaučia, jog ar
tinasi pabaiga jos gyvenimo. 
Išgirdusi'motinos prašymų O 
nutė ėmė jnokties, sakydama: 
“Mantytė, nereikalauk kuni
go; jis niekam nereikalingas 
ir nieko tau nepagelbės”. Pra
šo motina Onutės, kad atneš

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandoa: nuo » ryto Iki • vak. 
Seradomla nuo 4 lig • vakaro 
4711 SO^^ASHDARD AVEMCE 

47-«oo Gatvto
\... m1 ~

CGNARD LINE

netikiu į juos.”
Ant laimės tuo metu atėjo | 
limyno moteris, kuri išpildė 

visus Onutės motinos reikala
vimus. Pašauktas klebonas ftv.
Jurgio parapijos aprupino Ii-Į 
gonę visais ftv. Sakramentais. |

Sužinojęs kunigas apie Onu
tės gyvenimų, bandė jų per
kalbėti, įtikinti, kad parneštų I 
tų kelių, kuriuo dabar eina. o 
sugrįžtų ant tiesiojo. Nesuju St. buitis. Mu. 68 sk. 
dinama Onutė šaltai kunigui Kaston, Pa. 100 sk. 
atsakė: “Tu pats klaidžioji po Sernntnh, Pa. SLHKA. 30 kp. 
tamsybes. Katalike aš daugiau Į Gurdner, Mass. 102 kp. 
jau nebusiu.”

Brangus skaitytojau! ftis Į 
trumpas paveikslėlis aiškiai) 
kaip ant delno (atris 
ko veda skaitymas blogi) rnS-

VALENTINE DRENMAKINU 
COliEEGEK 

«2O5 K. HalMted. 2407 W. MadlMon.j 
1850 N. WcIIh St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijoje.
Moko Siuvimo, Patternų Kirptu 

mo, IK-Migning bianiul ir numania. 
VietoR duo'lamoH dykai, Diplomai. 
Mokslus lengvata atmokėjlmala. 
Kle.-oH dienomis Ir vakarai.. I’u- 
reikiiliiukit knygėlės.

Tel. Keeley 1643
SAKA PATEK, pirmininkė.

LEVESKIOSMOKYKLA
IR PREKYBOS DU Sl»|Ul|
MOKINA: Lietuvių Ir Anglų kalbų; 
Graminiu1 Hchool, Hlgh School Ir 
Prekyhoii dalykų talp-gl prirengia 
prie kvotimu J vlnun augėtesnlaalaR 
mokykla*. Rlenomki: Nuo 9:00 ryto 
Iki 4 p. p. Vakarute auo 7:10 Iki 
0:30.
1747 So. Halated St. (arti 18Um gal.)

3. D. LACHAWICZ
LIETEVV8 GRABOR11TS 

le.tara.ujii I.IdntuvOe k^lgtauri^ tiri 
Ik.le m.ldtiu .t.llauktl, • bimo derki 
|i>uait. uta.nėdlntl.

114 W. 88rd PI. ChlrtgO. M. 
Tel. Ganai SlM

lM-dieviskus raštus, kurių dau- Old Forgc, Pa. SLRKA. 70 kp. 
i ginusia į musų namus priveikti Kn*į^t^is.4f> sk. . . A ..., A .

I * '1 1 * - * * * I *•' kIdilini,, ni(4-b nių.. aiigščiou Ini-vi buidingienai ir jais inio-' (>PA baigti ).

DR. S. BIE2IS
LIKTI VIS OVDYTtMAS 

IR CHIRURGAS
2201 M’ct 22ml Street 

Pel. Vanul ,«322 
*&.'3U4 W. 4211,1 Street

Tel KcSlUl.v 4988!

S. S. SAXONIA 14,300 Tonų,
Sni’sb ?2 d:cna

Kambarių Kaina ......................... $180.00
3čia Klasų Kaina ......................... $125.00

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 lokalia agentas. Eik pas ji.

’MGDtT. "Afr, kntp man 
rųZ Hban4tian tti/okin* mat'ta f imu*, 
trinkimu*, mm tarimu.* ir riskit* tn*
nieko ftepiMclbiįo auo tu h/uuriu plri*- 
kanu... Man gUt art doroti

MARE. "Sa, tai kam tau kę»t 
reikalingai t Žiūrėk, kokie mana plau
kai groin*. ii • Inu* i- tyįiti. O tat 
Imk t, kad ai tartoju lil'H t.ES Z” 

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
lai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF- 
l'I.ES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintoji*,

kuri- prigvlhi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? kas galbūt 
smagesnio už čystų neniežinčią galvos odą?

NCFPLRM
panaikina pleiskana-! Su jumis nereikia mėnesių galvos
trynimu: dviejų ar trijų dienų bėgyje HUKI-LES pradėk mažinti 
pleiskanas, osavačės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvų Ims užtektinu, kad plci-kanos nyatsinaujintt].

Nusipirkte šiųnakt Rl l'TI.ES boiikutę aptiekoje. Kaštno- tik 
65c., bei jus sakysite, kad jos \ertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto m^kėmis, ar rooney order šiokiu adresu:

»r. A0. MICHTCR a CO.. 316-MO Brortway. N«w York*"«*«•

YkžLANDĖI
wtr-iWtr-CD0C IPtHNG

Sold ovvrysvbeiT' by funiifuro dcalen 
ant, doiMjrtjivml aioros -

rw<,iA\ncH •misa, nru co.
NvisAbrM -ūariiyn



ŽMONĖS NEPATENKINTI 
VANDENIU.

DRAUGAI

CHICAGOJE.
WEST SIDE.

Chicagos sveikumo departa
mento parėdymu j miestui pri
statomą vandenį Įmaišoma ge
ra dozn chlorinas (kasdien Į 
8IM> milijonu galionų vandens 
įmaišoma K<xr svarų praskies-

Sausio 23 d. Meldažio sve
tainėje buvo Dramos Kursų 
mokinių Aukuras. Tie kursai 
yra vedųiiij. p-lės l’nės Babic
ką i t ės.

Vakaro programa susidėjo 
iš dviejų losimų ir šokio.

Sulošta “Anglekasiu Vvres-

IŠ GHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

L. R. K. REM. DR JOS SKY 
RIŲ DOMEI.

Pirmadienis, Sausis 24. 1021

tos cblorinos). Nuo tos prie
maišos vandens kvapsnis ne n's|?' 
kažkoks ir geriant atsiduoda.

Chloriną vandenin dedama, 
kad užmušti įvairius ligų pe-i

altinės gemalus. Bet ri,< ,"4uri •“‘veik jokios pras-

ir “Sumuštas Veidro
di?

Pirmas veikalėlis turi pras
mės ir vra gana rimtas. Ant-

L. Raudonojo Kryžiaus Rė
mėjų Dr-jos Chicagos Apskri
čio labai svarbus susirinkimas 
bus pirmadieny, Sausio 24 d., 
1921 m.. Dievo Apveizdos pa
ra p. svet. (prie 18 ir Union 
Avė.), 7:30 P. M.

Niuomi yra kviečiami visų 
Chicagos ir apielinkių L. R. 
Kryžiaus Rėmėjų Dr-jos skv-

kiene, taip gi ganėtina/ pavy- 
ko.

Publikos buvo labai daug. 
Paskutiniems jau ir sėdynių 
neteko.

Vietinis klebonas kun. Kru
šas padėkojo publikai už skait
lingų atsilankymų ir gražų už
silaikymų.

1‘eluas skiriamas parapijos 
naudai.

Elzė.

IŠ BRIDGEPORTO.

Pinigai,LaivakortesLietuvon į
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI- £ 

NIGU8 Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ. £

Parduodame laivakortes 
j Lietuvą ir iš Lietuvos.

Padarome legališkus do
kumentus, dovemastis, 
įgaliojimo aktus.

U

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės \Vashing- 
tone.

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

rus, ypač si 
pati chloriną žmogaus sveika
tai ne tik nekenkia, bet dar ja 
sustiprina, sako sveikumo ko- 
misijonierius Dr. Rohertson.

Visgi daugelis žmonių pa
kelia protestus prieš ta neva 
“teršimų” vandens. Sako, pa
gėrus vandens, jiems chloriną 
atsiduodanti iš burnos ir ki
taip kaip kenkianti žmogaus 
viduriams.

Žinomas miesto chemikas 
Dr. Bundescn užgina, kad dilo 
rina kenktų žmogaus sveika
tai. .Jis prirodo, jog kasdien 
rytmečiais jis pats su vande
niu chlorinu vartojus. Tr ge- 
riaman vandenin dedąs šimtų 
kartų daugiau cblorinos, negu 
dedama pumpuojamai! miestui 
vandenin.

PAŠAUTAS POLICMONAS.

JTenrv O. Sliopard Printing 
Co. kasierius Logan praeitų 
Šeštadienį nešė $3,500 iš ban- 
kos apmokėti darbininkus. Ir 
jau buvo arti savo įstaigos 
durių, 632 Sberman gat.. kuo
met keturi automobiliniai plė
šikai pasikėsino nuo jo atimti 
pinigus.

Bet kasierių lydėjo policmo- 
nas Andretv Craigli. šis pa
matė iš automobiliaus įšokan
čius plėšikus. Ir tuojaus į 
juos ėmė šaudyti. Plėšikai pa- 
kėlė kovų su policinonu, tuo 
tarpu kasierius su pinigais su
spėjo įbėgti įstaigos vidun.

Policmonas pašautas. Bet, 
turbūt, ir plėšikai ne visi svei
ki pabėgo. Nes nesus|x\jo pa
rimti nei automobiliaus.

Pasirodg, automobilius buvo 
pavogtas. Viduje atrastos ke
turios skrybėlės i r poro revol
verių. Tuo tarpu plėšikai dė
vėjo paprastas kepures.

Policmonas atsižymėjo ap
saugodamas pinigus. Matyt, 
jis bus paaugštintas seržan
tu.

mės. Jo uždavinys. turbūt, 
vien tik gerai jiajuokinti pub
likų. Nes jis beveik iš vienų 
juokingumų ir susideda. Kaip 
kokis išsireiškimas galėtų bū
ti jame prhleistas. Bet, kaip 
sakoma yra, “iš dainos žo
džių neišmesi,“ taip jp f-ja 
padalyta.

Lošimas išėjo gerai. Artis
tai savo roles mokėjo ir todėl 
lose liuosai. \ iskas išėjo gana 
natūrai iškai. Vietomis rodėsi, 
kad matai tikrų atsitikimų, o 
ne vaidinimų. Tai nuopelną 
p-les Babickaitės. Ji lošime y- 
ra labai naturalė. Ji įkvepia 
tai ir savo mokiniams. Nete
ku) matyti tuos lošėjus pi r 
minu, tai negalima jiasakyti 
kokių pažangų jie padarė 
vadovyste p-lės Babickaitės

Reikia ✓tikėtis, kad jie to- s 
kios gabios ir išsilavinusios 
artistes, kaip p-lg Babickaitė, 
vedami pažengs da toliau ir 
lietuviška teatrų kels vis au- 
gštyn.

Prie šio vakaro gerųjų žy
mių reikia paskaityti, kad pra

Aukotojų sąrašas, davusių 
aukas Lietuvos gynimo reika
lams per kun. Petraičio pra- 

rių valdybos ir atstovai atsi- kalbas, iLapk. 10 d., per. metu 
lankyti tau susirinkiman, nes kuuias surengė A. L. R. K. Fe 
yra daug dalykų, kuriuos rei- deracijos skyrius.
kės sutvarkvti ir pasitarti » , , , ., 1 . Apart aukų, hndgeportiečiai

meto veikimo. , i • • t t -n i ♦» •r_ . v. , . .tų svki ir Ia. L. P. bonu ispir-kv.eua,,,,. podraug v,sus ve,- Jo)
kejna nes buu renkamu nauja L Dn„„oras ..
valdyba siems metams. T• J. Cernnnskns

Pageidaujama, kad ir kitos |Kun M Krušas
draugijos, arba organizacijų

... $25.00 

.... 20.00 
.... 20.00 

Po $12.00: Tg. Saunoms, P. 
kuopos, prisiųstų atstovus, nes I pn.įtįkienė, o. Svelniutė.
ėja yra beadnra visu skalas. p„ $11.00: A. Pinga. T. Var- 
Vrs. jak duodame aukų L. R- L,uskiS) D sleniiii N Jtulnis,

A. Beinornitė, P. Baltutis ir A. 
Kovoje su daug stipresniu jueien^

priešu daug žūva musų hro- Po $10.00 B. Lazdauskns, J.

po

£ Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

I PAUL P. BALTUTIS and CO.
i 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, III.
fiiiiiiiimiiiiiiliiimiimiiiiiiiiiiimiiiiiimimiimiiiiiiiiiimiiimiiiimmiiiiiimiiiiiimimimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiri

lin, daug lieka ir sužeistų. Lr , T e* • i t, . ... . Mockus, Kun. J. Svirskas. .T.Reikalų įuos aprūpinti nerei- r/ , T at *• » •._x. ___ĮZakas, V. Cecis, J. Matjosai-
tis, P. Daugėla, A. Gečias, S. 
Masilienė, J. Budreckis, O. A- 

Praeitais metais visi L. R. leijunienė, A. Nausėdienė.
K. Reni. Dr-jos skyriai gra- Po $fi00. o pa„lauskienė, 
žiai pasidarbavo. Tikiu, kad k. Varkalis, .T. Jurgenas, O. 
šiuosmet dar daugiau Pas’- Balsaitė.
darbuos. - Po $5(X); 0 Kandoraitė, L
L. R. K. Rem. Dr-jos Chicagos PnZgjs, j Cikalavioins, P. žė 

Apskričio Valdyba. Įkas, K. Brazaitis, D. Žalis, A.
Gumulauskienė, R. Tamašni- 

IS BRIDGEPORTO. J. Mockus, J. Mišeikis,
Kun. J. Statkus, P. JannSaus-

IŠ NORTH SIDE.

Moterų Sąjungos 4-tos kuopos 
vakariniai kursai bus antradienyj, 
Sausio, 23, 1921 m., šv. Mykolo 
par. svet. Visos narės malonėsite 
susirinkti kuoskaitlingiausia, nes 
bus labai svarbių užsiėmimu ir 
nesigailėsite, kad naudingai laiką 
praleisite.

Ona R. raluliutė, 
Mot. Są-gos 4-tos kp. rast.

■ DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ 
S KRAUTUVE SOUTHSIDEJ
9 Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios g mados $8.50 vertes už $8.00. Turime
■ pilna eile moterų čeverykų
■ nuo $5.85 iki $14.00.

S VICTOR SHOE STORE
® 4719 S. Ashland Av. Chicago

. Sekmad. vakare, Sausio 16 kaitė, J. Zilatvis,'D. Pušins- 
Hdejo beveik į laikų. Nesuvė- d. pastangomis gabaus muziko kienė, N. Jučaitė, K. Jučaitė, 
’ino imt valandos, kaip neką r- p. Sabonio, buvo pastatyta o-U Andrešiunas, A. Rokas, P. 
tų kaip kur atsitinka. peretė “Adomas ir Jieva”. janu>5kevičin, J. Fabijonas’

' ienas dalykas buvo nuo- Pažymėtina, kad ši operetė Po $4.00; P. Puišienė, A*, 
bodus šiame vakare — tai ii- buvo bene. viena iš geriausia paujauskas, J. Garuckas. 
gos jHMtrankos. Viena buvo pavykusių pastatyti chieagie- po $3.00: P. Tamošauskas, U. 
tuone ilgesnė už patį lošimų, čių tarj>c. Nors operetė ne tiek Bilienė, J. Kulis, V. Gedvilas 

Atsilankęs, nmzikalė, kiek komedijinė,L. Gilienė, K. Čepclis, V. Ka 
-----  vienok p. Sabonis gerai mokė- Lilauskienė.

REIKALAVO KRYŽELIO; jo atlikti juokingų Adomč po $2.00: P. Bangomis, S. 
PALEISTA 5 KULKOS. |-olę, tat klausytojams labai Minioj, P. Gustaitienė, A. Kri- 

# patiko.’ Neskaitant jo rųalo- pas, Z. Leščaitskienė, R. Jnr-
L. J. Manly ir jo sesers dūk- na’.s ir gerai išlavinto balso kienė, J. Vabalas, F. Kareiva, 

terj Alma Canning ties na- (baritonas), kurį galima ly- j. Paužaib-, J. Matušelis, .P. 
nniis, <211 (’onstanee avė., už ginti Sų garsiojo Rusų operos starkus, V. Žemgalis, B. Po
pūčio plėšikas. Nuo jo atėmė dainininko ftalepino balsu, ir ciu>s V. Palionis, J. Bruknis, 

i 20 «lol., gi nuo mergaitės kak- įdėjimais savo rolę labai pu i- M. Montvilienė, J. Martinkie- 
lo nupiešė auksinį kryželį. kiai atHko. nė, O. Vasilauskienė, J. Mar-

zpuolimų pamate iš namų Jievos rolę vaidino p-nia kauskas, V. Junienė, O. Kovn- 
• iinl.v motina, Mis. Manly. į ^^ad i ja Sahonienė. Kiti ar- lauskienė, J. Mockus, S. Sat-

i-ro." VV.ties bA5an/ t'-^ai ir gi buvo atsakanti sa- kauskaitė, S. Milinis, K. Čep-
p <>si xų ir saukti, kad jis pi- Vo užduotyse, kaip Sadauskas, skis, A. Janusas, P. Augusti- 
mgiis pasilaikytų, bet krvže- dvarininko Korpio rolėj, Ra- navičius, P. Samaška, J. Pui- 

i atiduotų. manauskas bei Kudirka tar-J. Varkelis, A. Žukus, J.
J tų moteriškes šauksmų at- niJ žodžiu sakant, operetė taip Adomaitis, J. Urba, M. Oven- 

simi ęs piktadans sove į jų nusisekė, kad nei mažiausios lienė, J. Strazdauskas, T. Kra- 
piiivijS 'aitus. Bet u«‘pataikeĮ]<rj|jkos negalima buvo rasti, sauskas, T. Grožinskas, K.

Prie to dar buvo ir pavienių Klevis, T. Aleliunas, P. Rup- 
solistų. Ponas J. Ramanauskas linis, O. Karpavicicnė, D. 
puikiai padainavo porų daine- žarnaitis.
lių: a) “Leiskit į Tėvynę” p. Pfeitekaitė $1.50. 
(Pociaus) ir b) “Kam šėrei Po $1.00: O. Palcikienė, B. 
žirgelį ” (ir-gi Pociaus). Pu- Bitautienė, M. Varkulicnė, A.

Jo prašalinimo reikalavo nn-l, ’ i r '7*7- ’ "t'"," Išlika delnų plojimu reikalavo Stambrys, J. Miškinis, K. Ja-. ..... . w. . niohiiių stotin, 16 gat. ir Ash- , .. „ ... a « *tsm policijos viršininkas. Ka- i i . . A atkartoti. nuškevičius, K. Saunoras, A.
. .... ' i — 1 1 P-ma Janušauskiene, viena Barnus, A. Rimkus, J. Jitrjo-

žymiausių Chicagos ir abelnai nūs, P. Kndžiunas, K. Sut- 
Amerikos Lietuvių solistė, kauskas, B. Gurskicnė, A. Nan 
padainavo ir porų dainų, ro- sėdaitė, N. Čėsna, J. Songaila, 
dosi, vertimus. Iššaukta tretį V. Petrauskas, J. Butkienė, A. 
kartų padainavo “Kur bakūžė Norhutas, J. Zelnis, P. Aleliu- 
sanumota.” Gyvendamas vidų- naitė, P. Matas, J. Mnrtinkus, 
rinėse valstijose jau girdėjau A. Genutis, M. Sirvidienė, J. 
apie p-nių Janušauskienę, tų Fabijonas, A, Geeiae, O. Ra- 
garsiajų Chicagos lakštingėlę. nianauskienė, M. Dverlingaitė, 
Ir ištikrųjų nei kiek nebuvo J. Volterienė, A. V’alančilinai 
perdėta. tė, O. Stoskonienė, M. L. Gu

Beje, bučia ir pamiršęs rinsknitė, J. Gerunis, K. Ka- 
Kanklių chorų, kuris yra ve- ruckis, K. Radečius, A. Ged 
damas to paties muziko p. Sa- Į gandi e nė, M. Marušas, A. Jau- 
bonio. Jis puikini padainavo nis, A. Trijonis, A. Tamošnitis, 
porų dainų: “Tykus vakarėlis P. Saičis, P. Maskolėnns, J.

Sausio 17, 1920 m. Įvyko 
metinis susirinkimas šėrinki- 
kų Lietuvių Valstyjinio Uni- 
vcrsal State Banko. Buvo iš
duotas raportas Banko Val
dybos, iš kurio paaiškėjo, kad 
pereitais 1920 m. Nauji} de
pozitų priaugo apie $1,000,000.- 
00.

Grino pelno padaryta virš 
$40,000.00. Prezidentas Banko 
J. J. Elias savo kalboje vaiz
dingai išdėsti puikų progre
savimų Banko, pabrėždamas, 
kad didis Banko augimas liko 
atsiektas pasi(lekuojant ben
dram visų kaip valdybos ir 
direktorių taip ir pačiu šeri
ni nkų sumaningam veikimui.

Ūpas visų buvo puikus. Ban
ko Kurpius iš $25,000.00 liko 
padidintas iki $50,000.00. Dar 
viena naujiena. Rekomenduo
jant prez. J. J. Elias, liko nu
tarta surengti šią vasarą pa
rankiausioje vietoje milžiniškų 
piknikų Universal State Ban- j 
ko šėrininkų ir visų depozito- 
rių su gražių programų ir pa
silinksminimais. Teko patyrti 
kad visa Banko valdyba liko 
senąją: J. J. Elias Prez., Wm. 
M. Antonisen, Vice Prez. & 
Casliier, J. J. Krasovvski, Vicc- 
Prez., S. V. Valancbauskas, 
Asst. Casbier Banko turtas 
jau sekias virš $2,850,000.00. 
Tai yra vienas iš didžiausių 
Lietuvių Valst. Banku.

Narys. (Apgr.)

Baltijos-AmerikosLinija
Vietoj Rusijos — Amerikos Linija

TIESIAI RE PERKEDIML' lš,NEW YORKA I

HAMBURGĄ Kaina 3 Klesą $125. Karės taks $5.00 
LIEP0JAU Kaina 3 Klesų $145. Karės taks $5.00 
“ESTONIA” buvęs “CZAR” išplaukia 1 Eebr. 
“POLONIA” buv. “KURSK” išplauk. 15 Pcbr.

Krelpkites. prie mušt; agentu J tisų mieste arba
K. KF.MPF. General VVestern Passenger Agent 

120 Norlh I.a Šalie 8t., Chicago, Illinois.

■ HES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU ■

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

Baltic States Development Corporation
35 South Dearborn Str., Chicago, Illinois.

PRAŠALINTAS IS TARNY
BOS POLICIJOS KAPITO

NAS.

Chicagos civilės tarnybos 
komisijos nusprendimu iš tar
nybos prašalintas policijos ka
pitonas Ryan.

pitonai nepildęs sąžiningai sa
vo pareigi}, būdamas policijos 
viršininku Fnglewoo,| distrik
te.
Policijos viršininkas Fitzmo- 

rris tikras botagas npsilcidu- 
siems policmonams. Del apsi
leidimo ir girtavimo jau dau
gelis policmonų ii(*teko vieta. 
Taip ir reikia.

NAMINIAI SVAIGALAI PA 
SMAUGĖ.

Namuose po mini. 1614 Fisk 
gat. atrastas negyvas stula u- 
ninkas Josepb Corba. Sakoma, 
jį pasmaugę naminiai svaigu 
lai, kokius labai mylėjęs.

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

ir pabėgo.

PASPRŪDO INTARIAMI 
PLĖŠIKAI

Būrys detektivų, vadinamų 
rifle squad”, įvažiavo auto

mobiliu.
Tuo metu iš stoties išvnžia-

vo dideliu automobiliu trys 
jauni vyrai. Išvažiuojantieji 
atrodė intariamais ir todėl de- 
tektivni puolėsi, norėdami va
žiuojančius sulaikyti gatvėje. 
\’nžiuojantieji atsisukę ėmė 
šaudyt į detektivus. Detektivai 
vydamies atsakė šūviais. Tn- 
tariamieji pasprūdo, nes de
tektivų automobilius buvo tai
somus.

PENKIOS DIEN08 DARBO 
GELEŽINKELIEČIAMS.

REIKALAUJA.
REIKALINGAS tuojaus at

sakantis Vargoninkas. Alga 
$75.00 Ir ineigos. Atsišaukti 
pas

Kun. E. V. Grikis 
396 Church Street.

New Britain, Conn.

Reikalingas atsakantis var
gonininkas tuojans.

Kun. A. Briška 
4400 So. Fairfield Avė.

Chicago, UI.

ANTPARD AVIMO
Nmnan ant purduvimn 2 pagyve

nimų an elektra Ir vlnalu pagerini- 
mala, banementaa IftliilaylUK Aulo lo
ta* Ir garadžItlM. l’aralduoda piglul 
nea nuvlnlnkua apleidžia mlenli).

J. VAIŠNORAS.
I.'OH W. I* Cmirl <Teem, III.

Parduodu pigiai laikrodėliu, žie
du* tnlpo-gl visokios kninguN, Kan
tiškos, Maldos kningųs Ir visokios 
rųžles Ir patentuotas glduolės IA prie
žastis kito biznio.

V. O.MftAI HK AH
Erie geležinkelio kompanijai (liaudiesdaina) ir “MėnulisĮUkonis, P. Tusia, K. Kučinskis, A»u«ni A»e. uucuo. m.

>avo darbininkams susiaurino augštunioj” (vertimas iš opc- S. [’aulauskis, A. Tamulis, J. An,   
darbų ligi penkių dienų savai- ros Rigoletto). Duetas p. Ra- Bcrgclas, S. Mišeikis. moda gulima mutytt kaadun nuo x ... , • t » I v t v \ Iki 6 vulamla vakare,teje. tnnnausko su p-nm Janusaus-| (Pabaiga bua). • 02i w. sa si. 2-r«. i.nuoa nipaknitn

EXTRA! Palikta musų sankrovoj. EXTRA!
šiai kur stebėtina proga nusipirkti augAtos rų- 

fties OVARANTL’OTA V1CTROLĄ vertės Iki $250.00 
tik už $35.00, priedų veltui 12 rekordų. 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATĄ. Šios NAUJOS PUIKIOS 
VK'TKOI.OS palikta musų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutljo. Kiek
vienu MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES 
OVA RANGUOS. Kam tai pirkti 1S antrų rankų 
inuAtnn, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ OVA- 
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik už 
$35.00 hh rekordais Ir adatoms VELTUI 1S musų 
SANKROVOS.

Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krau
tuvės nei sankrovos lygios musų sankrovai palygi
nant. nuplglnimu.

Mes žinome, kad apsimokės tamtstal atvažiuo
ti. nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime kele
tu aiigžtos rųAies TIKROS ODOS IR VELOURO 
SEKI.YCIOMHV SETŲ, kuriuos parduosime už plr-

Asą AA pasiutymų. Mums reikia vistas.
VJL Į|ĮI Kfcea pristatysime VlBIflKAI VELTUI mieste ir 
v priemiesčiuose. Taipgi ilsiunčiame C. O. D. LIBER-

„ ■ TY BONDSAI PRIIMAMI.
Atdara ka, dienų iki 9 vai. vak. Nedėldtonlats nūs 10 ryto Iki 4 p. p.

Sankrovos 
Kaina tik

NATIONAL STORAGE C0.
VirSInusia sankrova Ir pardavime kambarls 

202.1 Ko. Aatilsnd Avė., Kampas 21-as Oatvda.
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KaliaujantiBms Lietuvon
Ši Pavasari

KOVO I I>. I»2I tėpluuks ant Uilvo HAXONIA per Ifnmburga 
pirmu partijų žmonių važiuojančiu Lietuvon kurtu su Jonu Roma
nu, Lietuviu Prekybos Bendrovės prezidentu.

Jei nori su tų partija važiuoti tai tuojau, mums pranežk. Mea 
ISgiin.Miin pusportus ir visu, kitu, reikalingus dokumentus, ši partija 
bua Uetuvoje ) laiku pradėti pavasario dsrbs. Galėsite parvažiuoti 
be Jokiu keblumu ne, p. Romanus vužluos kartu su Jumis Iki Kauno.

Trečios ktesos kaina IA New York iki Eytkunų $130.70 Pirmos 
klrnoR $1*15.70.

HuAyk tuojaus dėl platesniu Informacijų.

UTHUANIAN SALES CORPORATION, 
4l4Broadway, Boston 27, Man.

rilllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIHIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIimilMIIMIIIIi

BIZNIERIAI GARS1N1UTIS “DRAUGE."




