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Graikų Karalius Atsisako 
Klausyti Talkininkų 

* _ 

Nenori Tarties su Turkais; ~\ 
Nupeikia Pasiuntinius 

[JL NIEKO ftENDRA SU KE 
LL PAŠA. 

Taip sako Karal ius Konstan
t inas. 

Atėnai , Graikija, Vas 
Tiesiogines tarvbos Graiku su 
Turkais naeijonalistais išriš
ti artimųjų Rytu problemų, jo-
kiuo budn negalimos, sako ka
ralius Konstantinas. 

J i s pareiškia, kad d r a ikams 
butu galima tart ies su sultano 

rios priešaky stovi karo mi-
nisteris Gounnris. 

Karal ius sako, k a d ^ j e i jo 
ta delegacija bus prielankiai 
priimta i r pripažinta teisota, 
tuomet busią j au 'k i tok ie san-
tikiai. / 

Visgi fis nemanas turėti ar-
timuiu santikių sn taikiniu-
kais, kol šitie jo nepripažin
si a formaliai tefsotn Graiki-
jos valdovu. Tą galima pada
lyti tik pasiuntus Graikijon 

paties kongreso, kmdo atsto-
vų% dauguma stovi už tolesnį 
nesiginklavinių. 

Daugelis nuomojiauja, kad 
tuo klausimu Suv. Valstijos 
turi duoti pradžią ir but pa
vyzdžiu visoms kitoms viešpa
tijoms. KuoVnet kitos viešpati
jos pamatys geruosius Ameri
kos norus tuo žvilgsniu, tuo
met J r jos paseks Ameriką. 

Kitaipgj tik pakiltų lenkti-
niavimas jurose ir ant saus-
žemio, kaip kad y ra buvę pirm 
praėjusio didžiulio karo Euro
poje. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
— 

PARYŽIUS. — Čia atvyko 
Lenkijos viršininkas Pilsudskį su 
karo ir finansų m misteriais. Jo 
.misijos svarbiausieji tikslai: gau
ti pinigų, nes Lenkija eina pra
gaištin. Prašyti Prancūzų pagol-
bos prieš grūmojančius bolševi
kus. I r pagaliau paremti - Lenkų 
troškimus Vilniaus klausime, jei 
Lietuva atsisako jungties su'Len
kija. 

paskir ta is atstovais, jei b u t ų j ^ v o pasiuntinius 
pramatoma kokia nors iš to 
Graikijai nauda. 

Bet ki ta ip Graikija negali 
pasižeminti nei koksai pas
tumdėlis bernas. 

Prieš Kernai pašą. 
Karalius sakė: 

" I ta l i jos užrul>eLžnių reika
lų ministeris St'orza būdamas 
Paryžiuje buvo pasiūlęs tal
kininkų premjerams pakalbin
ti Graikiją, kad ji tiesioginiai 
tar tas i su Turkais nac iona 
listais artimųjų Rvtu klausi-
muose. Apie toki sumanymą 
šiandie negalį but kalbos. AŠ 
nepripažįstu Mnstaplio Kernai 
pašos. Turkų nacijonalistų 
vado, noi tiek, kad su juo bu
tu galima vesti kokias-nor< 
tarybas. 

" K a s kita Graikijai vesti 
tarybas su Konstantinopoliu, 
su sultano valdžia. Bet jei tal
kininkai pageidauja matyt i 
tokias tarybas , tegu jie pir
miau Graikams gva rantuoja 
Trakiją ir Smirną ." 

Karo ministeris Londone. 

Trumpoj a te i ty talkininkai 
turės konferenciją Londone. 
Karal ius ton koriferenci jon 
siunčia Graikų delegaciją, -ku-

Prieš pasiuntinius. 

Nes šiandieniniai talkininkų 
pasiuntiniai Atėnuose, sako 
karalius, neatsakomieji savo 
vietoms. Tai storžieviai, be 
mažiausio mandagumo. 

Karal ius didžiai nepaten
kintas, kad šiandieniniai tal
kininkų pasiuntiniai ji igno
ruoja, neatiduoda jam prigu-
linėios pagarbos susiėjimuose. 

Apie Yenizelosą karal ius 
sako, jog jis jo nekuomet ne-
kviesiąs (Jraikijon su tikslu 
btmdrui pas i tar t i apie šalies 
reikalus. Bet jei Venizelos no
ris inatvties su karal ium, tai 
tas daiktas pilnai priguli nuo 
paties Yenizeloso. 

Laukia pripažinimo. 

Karalius išreiškia nuostebą, 
kodėl jo valdžios nepripažįs
ta Suv. Valstijos, .lis miomo-
niauja, kad tai padarysiąs 
naujas prezidentas Hard ine , 
kuris savo kalbose ne kartą 
prielankiai atsiliepęs apie 
Graikiją. 

Karal ius užgynė, kad Grai
kų armija pastaraisiais laikais 
butų pralaimėjusi kovas Tur
kijoj*1. Sako. jo armija visais 
šonais laimėjusi. 

ANGLAI GALABINA AI 
RIUS. 

Kunigas Dominikas paimtas 
kalėjimam 

Cork, Vas. 3. -
Murpby iš Rathmore, Ker ry 
apskrit ies, sulig karo teismo 
nuosprendžio Anglų sušaudy
tas. Jisybtivo pasmerktas mi-
riop t ik už tai, kad pas jį 
a t ras ta* užtaisytas revolveris. 

Pershing Priešingas Amerikos 
Nusiginklavimui 

TURI BUT PILDOMA GINK 
LAVIMOSI PROGRAMA. 

Ilutinaį neįvyks pilna nusi
ginklavimo sutart is mažiausia 
penkių didžiųjų viešpatijų. 

šandie negali but kalbos apie š a l i s t u r i b u t pasirengusi. 
taL 

Mes neturime pilnai panert i 
pacifistų mintyse, kuomet tą 

Londonas, Vas. o. — Čio
nai iš Airijos atvežtas Tėvas 
Di mini kas i r uždarytas Wor-
mwood Fjrriibhs kalėjiman. J i s 
karo teismo nubaustas t r ims 
metams kalėjimo už rašinėji
mą laiškų prieš Angliją. 

VVASHINCJTON. — Karo metu 
Suv. Valstijos išskolino dešimt] 
milijardų dolierių įvairioms Eu
ropos viešpatijoms. Šiandie pini-
gyno departamentas aimanuoja, 
kad už tas skolas negali iššauti 
nuoš'imeių. Senato juridinis ko
mitetas tad sumanė uždrausti vy-

pini-
gus. . 

Cornelius, . . . . . . . 
j> j riausyhei daugiau, skolinti 

BERLYNAS. Kbeibache 
Vokiečių teisme bus teisiamu du 
amerikonišku detektivu norėjusiu 
pagrobti slakerį Rergdoll. f Kber-
bachų nukeliavo amerikoniškos ar
mijos ot'ieieras prižiūrėti bylos, 
kad teisingai butų vedama. 

Silgo, Vas. 3. — Vietos ka
pinėse policija padarė kratą . 
At ras ta paslėptų ginklų i r a-
mnnieijos. 

AMERIKOS GENEROLAS 
ATSIPRAŠĖ VOKIEČIUS* 

\VA8HLNGTON. — Prohibiei-
jos komiai jon ierius Kramer įsa
kė susiaurinti išdavinėjimų svai
galų iš sandelių, taip kad nie
kam nei lažo netektų. 

Iš DARBO LAUKO. 
New York, Vas. 3. — Stan

dard Oil kompanijos New Jer -
į»ey valstijoj visi darbininkai 
sutiko perpus sumažinti jiems 
duodamus bonusus. Mažesni 
bonusai bus duodami pradė
jus Vasario 15 d. Tas y ra ly
gu sumažinimui 10 nuoš. už-
mokesnio. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
I š RADVILIŠKIO. 

Radviliškio darbininkų są
jungos mėnesiniame susirinki
me svarstyta, kaip pagerinti 
darbininkų kooperatyvo stovį, 

i Pranešta svarbus įstatymas a-
pie dvarų v a l s t y b e globon 
paėmimų. Kalbėta, kad slap
tas degtinės darymas kenkia 

LIET. DARBININKŲ JUO-
ZAPIECIŲ SUSIRIN- \ 

KIMAS. 

Boston, Mass., Uas. 3. — | v a J s ^ s kuriinui, d a r b i n i n k u ' t a ' a P , e socijalizma, 
Oia paskelbtas generalis stroi- ^ m į [v s v e i k a t a i ? b r a n g i n a ' 
kas 2,000 rubsiuvių, priguliu-[į-. ^ t o ) ) r a n g i a d u o n e l c > . 
cių prie Tnteiniational Ladies ' 
(.Jarment AVorkers' unijos! 

Muskegon, Mich., Vas. X— 
Sustreikavo 200 elektros dar
bininkų, kuomet jiems pas
kelbta 20 nuo% mažesnė už-
mokesnisf 

C H I C A G O J E . 
4JS 

APGINKLUOTI CHICAGOS 
BANKŲ VALDININKAI. 

Ieškomos pasekmingos prie
monės prieš plėšikus. 

LIBERIJOS PREZIDENTAS 
ISPANIJOJE. 

Madridas , Vas . 3. — Libe-
: rijos respublikos prezidentas 

Amerikonišku detektivu laiko- ' K i n # atkeliavo čia pakvies-
mu kalėjime. t a s karaliams Alfonso. 

Berlynas, Vas. 3. - Vokie-1 PREKYBA S. V., SU VOKIE 

Washin^ton, \ ' a s . o Kon- klausima aptariame, sakė gen. 
greso karo laivyno komitetas j p e r a h i n į ^ : N e į v i e n a ? ; i S ^ 
vakar klausė nitoiponės gen. 
Pershingo apie sustabdymų 

tljos valdžia paskelbė oficija-
lį pa re i šk ime kad Suv. Vals
tijų okupacijinės a r m i j ^ va
das, gen. Allen, ^>er savo at-
stovų^ pulk. Stone, formaliai 
atsiprašė Vokiečhj valdžios už 
nuotlkį Badeno mieste Eber-
bacbe, k u r du ^merikonkšku 
detekt ivu ' buvo norėjusiu pa
grobti išsisukusį iš ameriko
niškos armijos tarnybos tur
tingų Amerikonai Grover Cle-
veland Bergdoll. 

Pulk. Stone, be to, pranešė, 
kad tas įvykę be generolo A-
11 en žinios. Nesenai atvykęs 
į €oblanz pirmininkas marša
las. I r šito įsakymu detekti-
vai norėjo pagrobti ka ip Ber-
gdoll'ų, ta ip ir jo Šoferį Ste-

Į'cber'į. Abudu jiedu išsisuku
s iu iš karuomenės tarnybos ir 
abudu drauge pabėgusiu Vo
kietijon,.. 

Detektivu y r a laikomu Ebe-

TIJA. 

Washington, Vas. 3. — Pas
kelbta, kad 1920 metais pre
kyba Suv. Valstijų su Vokie
ti ja pasiekusi $400,300,000. 

Po a pi pi ėš i mo Ken wood 
Trust and Savings bankos vi
sos kitos bankos Ohicagoje 
ėmėsi visų galimų priemonių 
prieš piktadarius . Bankų val
dininkai apginkluoti , kiekvie
nas intariamas bankose žmo
gus nepaleidžiamas ik akių. 

Apgalvojamos priemonės, 
ka ip pasekmingiau apsidraus
ti piktadarių. Bankoms ne 
tiek svarbu, kad plėšikai iš-
krausto pinigų. Bet svarbu 
apdraust i publikų, kuri lan
ko bankas. Nes dažnai nuo 
užpuolimų bankose nukenčia 
ir pašaliniai žmonės. 

Iš Kenwood Trust and Sa
vings bankos plėšikai, sako
ma, paėmę apie $30,000. ą 

Suareštuota aštuoni inta-
riami plėšikai. Bet nei vieno 
iš jų negali identifikuoti ban
kos darbininkai . 

ATSINAUJINUSIOS RIAU 
ŠĖS INDIJOJE. 

•> 
o. 

apie 
ginklavimosi jurose. Gen. Per

sų nepageidaujame karo. Bet 
mes nenorime but pagaut i ne
pasirengę, kuomet pakil tų ka-

sbing perspėjo prieš norų s u s - | r a g 

tabdvti p rograma karo laivu ~ . ".v , 
: . * . *, . . . Gana mums pamokos JS bu-

| vusio pasaulinio karo, kuomet 
gaminimo ir, abelna 
gi mo karan. ^ j tas karas mus ižk lupo esan

čius be pasirengimo. 
Gen. Pershing pareiškė, kad 

jis geriau žinųs, ka ip kas ki-

Gen. Pershing prielankiai 
atsiliepė į sumanomų pasaulio 
viešpatijų konfereneija nusi
ginklavimo k laus imu. , Nežiu-j tas, kų reiškia nepasirengimas 
rint to, Suv. Valstijos turi 
žengti p i rmyn su saVo." karo 
laivyno įr armijos užbrėžtomis 
programomis. I r be jokios 
pertraukos ginkluoties ant 

karau, kuomet prisieina eiti 
kovą laukam 

0 

Prigulės nuo kongreso. 

Nusiginklavimo klausime 
vandens ir sausžemio, kol ^a-1 galutinas žodis s prigulės nuo 

rhaeho kalėjime. 

PAREIKALAUTA NUODUG
NAUS RAPORTO. \ 

J 

Washington, VasTB. — Ka
ro departamentas paskelbė, 
jog jam buvo ižiftoma, kad 
Berg^loll y ra atsidūręs Vokie-
jon. Bet depar tamentui nebu
vo žinoma, kad kažkas Vokie
tijon pasiimtė djt detektivu 
pagrobti Bergd<p'ų. 

Karo. seki^toTius Baker tad 
nuo dkupacijnės artnijos vir
šininko, generole ĄHen, parei
kalavo nuodugnaus rapor to a-
pie tų nuotikį. 

AUahabad, , Indija, Vas 
— Į Rai Barelį apskrit į pa
siųsta daugiau karuomenės, 
kur išnaujo pakilusios riau
šės. 

1__ 
$9 AMERIKONIŠKŲ ANG

LIŲ TONAI. 

POLICMONO^NEPASITI-
KĖJIMAS. 

Nuta r t a : Neapsakomai pra
siplatinus Radviliškyje slap
tai degtindarystei ir nevei
kiant prieš jų nei tiems, ku
rie turėtų tiesioginę pareiga, 
nu t a r t a raš tu pareikalauti iš 
Radviliškio nuovados milici
jos viršininko, kad jis geriau 
vykdytų valstybės įstatymų 
ir Radviliškio valsčiaus tarv-
bos nutar imus del slapto deg-
tinė.s varymo i r jos pardavi
nėjimo. 

JŠrodyta, kad "profesinės 
sąjungos," tai bolševikų pa
daras Lietuvoje. ' 

Radviliškio darbininkų, są
junga griežtai protestuoja 
prieš Lenkų grobuonių įsiver
žimų Lietuvon, jos gyventojų 
plėšimų, mūsų belaisvių žudy
mų ir kitus Lenkų kruvinus 
darbus. 

LAIKAS DARBININKAMS 
SUSIPRASTI. 

Paryžius, Vas. 3. — Pran
cūzijos vyriausybė ameriko
niški) anglių tanai nustatė au-
gščiausių kainų $9. 

ATKELIAVO VOS 5 ATEI
VIAI. /• 

* 

Boston, Mass., Vas. 3. — - 1 9 2 ° m e t a i s Chicagos mies 
Praei tų mėnesį šin uostan bu
vo atkel iavę vos penki atei
viai iš Europos. 

Kalbama, kad šį mėnesį čia 
atvyksiu apie 50,000 ateivių. 

DEPORTUOTA 35 RADĮKA 
LAI. 

«. 

New York, Vas. 3. — Ellis 

Policmonas Hayes iš South 
Chicago policijos nuovados 
ant kampo 84 gat. ir Kings-
toh ave. sutiko du vyruku, ne-1 \ 
šinu skrynelę. Paklaustu jiedu 
poliemonui atsakė, kad skry
nelėje esų darbo įrankiai. 

Policmonas paabejojo apie 
jųdviejų tvirtinimų. Liepė a-
t idaryt i skrynelę. Viduje at-
lado $5,18 i r čekį $1,500. Tai 
buyo pavogusiu. 

^atsidūrė kalėjiman. 

KIEK IĴ  TO NAUDOS. 
• ~ 

Gruodžo 12 d. Alytuje buvt) 
darbo vakstiečių susirinkimas, 
kurį vedė atvykęs iš Kauno 
"Cen t ro b i u r o " narys. Čia, 
mat, buvo norėta sudaryti 
komunistinę kuopų. Daug bu
vo kalbėta prieš valdžių ir 
nemažas skaičius darbininku 
sukvailinta. J i e neduoda net 
sau geresnio žodžio pasakyti . 

Nesuprantama, kodėl i r lei
džiama tokiems pavojingiems 
gaivalams daryt i susirinki
mus. Matyt, duodant prašymą 
leidimui išgauti naudotasi vi
sai ki tais pamatais . 

Laikas butų Alytaus miesto 
darbininkams jau susiprasti ir 
nesiduoti bile kam, už nosies 
vedžioti. Tegu darbininkai de
dasi į Liet. Darbo Federaci
jų, tuomet ramiau jausis i r 
bus laimingesni. 

Šančių " S a u l ė s " mokyklo
je, Kaune, pr. Gruodžio 19 d. 
buvo Kauno Lietuvių Darbi
ninkų Juozapiečių susirinki
mas. Susirinkime gerb. kum 
Dr. Maliauskis turėjo paskai-

i< 
Paskui buvo svarstomi ei

namieji darbininkų reikalai. 
Kalbėta apie reikalingumų 
steigti dar kokia norint dirb
tuvę, be limonado dirbtuvės, 
kurių draugija tur i jau nuo 
1915 metų. 

Vice-pirmininkas pranešė, 
kad šiuo reikalu valdybos jau 
yra daromi tam tikri žings
niai i r buvo kreiptasi į bankų 
paskolos. Banką pažadėjo. 

Taippat buvo kabama apie 
įsteigimų prie draugijos ligo
nių kasos, nes iš dabart inės 
mėnesiniu nariu mokesniu ka-
sos sergantieji negali gauti 
pakankamai pašelpos. Galuti
nai aptar t i šiuos dalykus pa
likta po Naujų Metų. 

VALDININKŲ NETEISY
BĖS. 

Valdirimkų šiurkštumas — 
jiems patiems peilis po kaklu. 

Nesenai Biržuose už menk
niekį, ty. kad rankpelnis dar
bininkas neturėjo * ' ] iudymo , , , 
nubaustas 500 anks. pabaudos. 

.Tie pinigai -y- visas jo tur
t a i . Buvo apeliuota Pasvalio 
milicijos vadui. Bet tas pats 
viršininkas rašė pabaudų, tas 
pats a t sakė: " te i sė ta i nubau-i 
s t a s . " 

Kodėl spekuliantai per Lat
vių sienų neprižurimi ir ne
baudžiami, kodėl Lenkai dva
rininkai y r a liuosif Klausi
mas aiškus, į k u 4 gali atsa
kyt i visos Pasvalio — Bir
žų- apskrit ies liaudis. 

PANEVĖŽIEČIAI DARBUO
JASI. 

Iš 

DVARININKAS SKRIAU 
DŽIA ŽMONES. 

to valdyba kovai su gatveka-
fių ir telefonų kompanijont iš
leido $745,843.96.. 

I r kasgi laimėta? Niekok 

APIE 900,000 BALSUOTOJŲ 

užsire-Praei tų antradienį 
gistravo 28,721 abiejų lyčių 
piliečių. Šiandie Chicagoje re-

salos komisijonierius Wallis ^ i s t r u o t u b a l ^ ° t o J ų skaitoma 
paskelbė, kad ga r l a iv iu Es- i s u v i r š 9 0 0 ^ 0 0 0 -
thonia Rusijon deportuota 35 
radikalai , kur ie buvo atvežti 
iš Bostono i r Phladelphijos. 

ORAS. -m- Šiandie gražus oras 
rytoj, matyt, apsiniaukę. 

Pal inkavės dvaro, Linku
vos valsčiuje, savininkas Va
nagas neduoda sulig sutarties 
kumečiams pašaro. Dvarinin
kas sako, kad perniai turėta 
maži užderėjimai. Rudenį ku
mečiai savo gyvulius turėjo 
ganyt a n t sušalusios dirvos, 
netur in t reikalingo pašaro. 
Nuo to k r i t o kumečio Jurga i 
čio karvė. Vargšas žmogus, 
netekęs karvės, su mažais vai
kais kenčia didelį vargų. 

Praeitų pavasarį dvarinin
kas buvo sutaręs su kumečių 
moterimis mokėti dienai po 
pūdų miešankos. Bet atėjus 
rudeniui užmokėjo tik po ke
turis auksinus. 

Valsčiaus ta ryba yra nusta
čius algoms normų. Bet įgy
vendinti to neįstengia. 

Panevėžio. — Želigows-
kiui i r Lenkų imperijalistams 
ėmus pulti Lietuvos respubli
kų, darbai čia buvo sustabdy
ti. Reikėjo pagalvoti ąpie^ap-
siginimų. 

Dabar vėl darbininkai suju
do atnaujinti savo darbuotę. 
Laukii darbininkai organizuo
ti i r supranta krikščioniškų 

fsųjungų reikalingumų. Mieste 
lėčiau darbininkai imasi dar
bo. * 

Girdima, sekdami .Kauno da r 
bininkų pavyzdžiui, atnaujins 
i r panevėžiečiai savo Lietuvos 
Darbo Federacijos skyrių. 

PLATINKITE ' 'DRAUGĄ." 

PINIGU W A S . 
/ 

Svetimų šalių pinigų verte, mai
nant nemažiau $25,000 Vasario 2 
buvo tokia pagal Merchants Lo-
an and Trust Co. : 
Anglijos sterlingų svarui $3.85 
Prancūzijos šimtui frankų 7.14 
Italijos šimtui Hrų 3.50 
Vokietijos šimtui markių 1.60 
Liutev08 šimtui auksinų 1.60 
Lenkijos šimtui markių .12 
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LIKTLVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Kiną kasdieną išskyras nedėldienlns. 

rRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR ržSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Meto, ».»_«»»y«Er»Ti» *>00 

BCV. YALST. 
Metams . . . . . . . . . . ą#.OU 
Pusei Meti} • • • 3.00 
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Lenkijos Padėtis 
Šiandie Lenkai yra aitriau

sieji mūsų tautos priešai. Tad 
ir nestebėtina jei apie juos 
prisieina mums dažnai rašyti. 
Nes svarbu žinoti, kas šiandie 
dedasi Lenkuose, kurie užsi
moję praryti Lietuvą ir kita-
mažesniąsias tautas. 

Šiandie Lenkuose šiauria vi
sokios ligos, skurdas, streikai 
ir abelnoji šalv suirutė. Eko-
nominė padėtis taip susmukus, 
kad vargiai Lenkija galės at
sigauti iš po žiemos. 

Didžiai nupuolę Lenku pini
gai (markės). Šimtui lenkišku 
markių užrul>ežiuose neduoda
ma jau nei dvylikos ameriko-
nišku centu. 

Kaip bolševikinė Rusija, taip 
ir Lenkija užplauta poperi-
niuis pinigais, neturinčiais 
vertės. Tuo tarpu visoj šaly 
maistas brangus, dirbtuvėse 
retai kur dirbama. Bedarbiau-
janėių skaiėius nuolat didėja. 

Dalis kareiviu demobilizuo
ta ir tie kareiviai neturi ne 
tik jokio darbo, bet ir tinka
mos pastogė.-. Xeturi net kuo 
apsivilkti ir apsiauti. 

Lenkų impetijalistinė poniš
ka valdžia seniau nesirūpino 
darbininkų padėtimi. Kuomet 
visokia pašelpa jai buvo siun
čiama iš Prancūzijos ir iŠ ki
tur, tai tos valdžios ponai lė
baudavo, imdavosi imperija 
listiniu žygiu. Šiandie ta pati 
valdžia gal jau ir norėtų pa
galvoti apie savo darbininkų 
vargus. Bet tam tikslui neturi 
priemonių. Talkininkams jau 
apkarto nuolat remti Varšavos 
ponija. Tad sali* brenda vis 
didesnin skurdan. 

Atrodo, kad nereikės laukti 
nei kelių mėnesių, kuomet 
Lenkų markės bus lygios zerui. 
Tuomet prisieis ponams likvi
duoti ir valdžią pavesti "klo-
pams". Šituos nesunku bu-
sukurstyti visokiems komunis
tų agentėlius. J r Lenkija susi
lauks bolševikiniu sovietu. 

* • 4 . 

Yra žinių, kad Lenkų dar
bininkai ir valstiečiai dažnai 
kelia riaušes. Sakoma, jie ne
norį nieko bendra turėti su 
bolševikais. Taip jie darų, kad 
sugriauti Varšuvoje x>onų val
džių ir vietoje anos įsteigti 

demokratinę valdžių, be impe-
rijalistinių troškimų. 

t Bet kas gali pasakyti. ka< 
turėtų j vykt i, kuomet darbi
ninkai paimtų savo rankosna 
valdžios styrų. 
• Tokia tai baisi padėtis inu-

so priešų žemėje. Nestebėtina, 
jei Lenkų ponai siunčia savo 
kareivius į svetimas teritori
j a , kur jie gali tam laikui 

nors prasimaitinti. Nes nuosa-
vaus maisto neužtenka. 

Todėl Lenkai kėsinasi ir 
prieš Lietuvą. Lietuva jiems 
atrodo tikras rojus, kaipir pa
žadėtoji žemė. Nes Lietuvoje 
vis dar nėra tokio didelio var
go, kaip Lenkuose. Žmonės ne-
badmiriauja. Darbininkai turi 
užsiėmimo ir prasimaitina, Lie 
tuvos pinigai yra keliolika 
kartų brangesni užrubežiuose. 
Lietuvoje nėra streikų. 

Rįja seilę Lenkų ponai žiū
rėdami j "paganskų l i tvinų" 
gyvenimų, į atgijančią jų šalį. 
Bet tos šalies užgrobti jokiuo 
būdu negali ir negalės. Lietu
va karžygingai gina savo tei
ses. I r gins, kol priešas ne
susmuks. 

Bitikas 

PRIETELIAI. 

Demokratų Partijos 
Diplomatija 

Pirm susirinksiant talkinin
kų premjerams konfereneijon 
Paryžiuje, Su v. Valstijų val
stybės sekretoriaus asistentas 
Davis prezidento vardu talki
ninkams pasiuntė notų. Toje 
notoje p. Davis dar kartų su
graudeno talkininkus Rusijos 
klausime. J is sakė, kad talki
ninkai su Rusija galį elgties 
kaip jiems patinkama. Bet tu
ri jie saugoties skaldyti Ru
sija. 

Kuomet notoje kalba ėjo a-
pie Pabaltijos ir Kaukazo res
publikas, pigu buvo suprasti 
nurodvmas talkininkams, bu-
teįit, kad jie nepripažintų tų 
respublikų. Nes, anot Deni. 
partijos diplomatų nuomonia-
vimo, tos respublikos yra ne
atskiriamos Rusijos dalvs. 

Talkininkų premjerų arba 
augščiausios tarybos susirin
kimas Paryžiuje šį kartų pra
silenkė su tais Deni. partijos 
nurodymais. Ir kaipir priešgi-
niaudamas ėmė ir pripažino 
dvi Pabaltijos respubliki — 
Estija ir Latviją. Dar pažą 
dėjo, kad kitos respublikos 
bus pripažintos vėliaus. 

Angliški laikraščiai paminė
dami ta ivvki pareiškia. Kad 
Deni. partijos diplomatams 
užduotas tiesiog vos pakelia
mas smūgis. Kritikuoja vy
riausybe ir jos nusistatymą 
Rusijos žvilgsniu. 

Mes taip daryti ne tik neno
rime, bet ir negalime. Nes ant 
mūsų spaudos vis dar kabo 
tas nelaimingas karo laiku 
Damokleso kardas. Jis gali 
ant mūsų staiga kristi ir su
trukdyti laikraščio siuntimų 
skaitytojams. 

Bet mes turime dorinės tei
sės viešai pasiskųsti apie mū
sų tautos vargus. Nes Demo
kratų partijos diplomatinės 
i'otos apie ne padalinamą Ru-
sijų be kitų tautų paliečia ir 
Lietuvius. Tos notos paliečia 
Lietuvos respubliką, kuri jau 
kelinti metai kamuojasi del 
nepripažinimo jai nepriklau
somybės. 

Lietuvos respublika turi sa
vo teisotą demokratingiausių 
valdžių, turi savo karuonienę, 
turi žmonių rinktų seimų. Tu
ri ji visas reikalingas nepri
klausomos šalies ypatybes, y-
ra apsisprendusi. Ir štai to
kios savistovios šalies Ame
rika ne tik nenori pripažinti 
nepriklausoma, bet prie kiek
vienos progos pagraudena ne-
atsimesti nuo didžiosios Ru
sijos. 

Ta pati Dem. partijos dip
lomatija karo metu skelbė vi
soms tautoms gražiausius de
mokratijos obalsius. Šiandie 
gi Lietuvą mėgina išnaujo į-
brukti Rusijos slibino gerk
lėm 

(Pabaiga). 

Kitaip sakant, nuskriaustieji 
vietoje vieno skriaudėjo, gavo 
kitą i r tik ar nedidesnį, nes 
kartu skriaudžia kūną ir sie
lą. Kūną, panaikydarni priva
čią nuosavybę: kiekvienas val
džios atstovas-komisaras gali 
iš tavęs ką tinkamas paimti, 
sau pasilaikyti, ar kitam ati
duoti, — nes ką turi, tai ne 
tavo: ar tai bus rūbas, ar pi
nigas, ar valgis, a r pastogė— 
vi stiek, bet valdžios ir tik so-
cijalistų^ valdžia tau iš savo 
malonės gali duoti-paskolinti 
tą, ar kitą daiktą. Kadangi 
žmogaus pirštai į save riesti, 
užtat ir komisarai daugiau sa
vo patogumų žiuri, negu savo 
pavaldinių. Jeigu-gi pasiprie
šinsi bent žodžiu prieš tokią 
tvarką — negailestinga gilti
nė tavęs laukia. Neveltui sa
koma, kad per 3 savo viešpata
vimo Rusijoj metus bolševikai 
(praktikuojanti savo amatą 
soeijalistai) išžudė virš 5 mi
lijonų žmonįų. Bet gal dar ir 
tai vien šešėlis yra to, ką is 
tori ja toliaus parodys iš jų 
darbuotės. 

Daugiau negu kūną, socija-
listai-bolševikai Rusijoj su
varžė žmonių sielą. Kaip tai f 
Juk jie dėlei liuosvbės kariau-
ja .'-paklausite. Taip, dėlei liuo
svbės, bet kokios? Kad tave 
padaryti laisvą iš tavo rūbų, 
geriau sakant, iš tavęs tą rūbų 
paimti, kad jis tavęs nesun-
kytų, nevaržytų; paliuosuoti 
nuo pinigų, namų, valgio, dau
gelį nuo gyvybės, o kadangi 
visi turtai sulyg jų dekretų 
žemėj, ant žemės, ore ir van
denyj tik jiems priklauso, tai
gi ir statytos tikinčiųjų baž
nyčios, maldos namai jau ne 
parapijos turtas, bet valstijos 
ir valdžią ką nori tą daro. 
Kaipo artymesnis prie to žing
snis jų buvo paliuosavimas 
mokyklos nuo tikybos. Soeija
listai ir bolševikai žino gerai, 
kad kol žmogus yra tikintys, 
jis neis plėšti, užmušinėti, 
skriausti kitų, nepalaikys so-
eijalistų įvestos tvarkos, už
tat jam tikėjimą stengiasi iš
rauti. 
Žmonių padorumas tam prieš

tarauja — tai-gi reikia su
naikinti dorą. I r imtasi na\. 
kinti. Atskiruos miestuos, pav. 
Charkove, išleistas priversti
nas visoms ir visiems dekretas, 
kad daugiau moterystės ryšiai 
nieko nevaržo, kad gali su kuo 
tinkama ir per kokį sau tinka
mą laikų gyventi. Beįsigalėda-
mas Rusijoj bolševizmas, pa
rodė visą socijalistų pragariš
kų Dievop neapykantą. Imki
me grynus faktus: pastato Ju
dui Iskarijotui (Jndošiui) pa
gerbti paminklą; užmuša 
visą ilgą virtinę pravoslavų 
vyskupų ir šimtus pravoslavų 
šventikų (dvasiškių). Bet ir 
Katalikų Bažnyčia daug nu-

Dein. partijos diplomatija 
"pastaraisiais keliais metais 
užrubežių politikoje turėjo 
daug nepavykimų. Bet pasta
rasis tai tikrai jau didžiau-

kentėjo. Arkivyskupas Roppas 
ilgą laiką buvo varginamas 
kalėjime; vyskupas Lozinskis 
iš Minsko turėjo bėgti, slaps
tytis, bet pereitais (1920) me
tais išvežtas Maskvon mirė, 
tik nežinia, ar savo mirčia, 
jau nekalbant apie daugelį 
užmuštų-sujjįau^ytų katalikų 
kunigų. Ir/ šių visų skriaudų 
akyvaizdofle, bolševikai vis-gi 
valdo Rusiją. Kur jų galybė? 
—paklausite. Bolševikų galybė 
tai vargas. Panaikinkit vargą, 
skurdą, o savaimi žlugs bolše
vizmas, neturės pagrindo soci-
jalizmas. Puikiai savo galybės 
paslaptį suprasdami, bolševi
kai neina prie skurdo naikini
mo, bet stengias priešingai pa-^ 
didinti žmonių skurdą ir tai 
reikia pripažinti, jiems pui
kiai sekasi. Išmušę daugumo
je Rusus inteligentus ir dva
rininkus bajorus, iššaudę tikė
jimo ir doros saugotojus-dva-
siškius, vien palikdami tuos, 
kurie apsiėmę jiems tarnauti, 
paliuosavę žmones nuo visų tur 
tų-apiplėšę visą Rusų tautą, 
jie turi šiandien dešimtis mi
lijonų vargšų, kurie priverst? 
bolševikų kuopelei tarnauti 
kad bent šiaip taip savo gyvy
bę palaikius. Taip atrodo su
kurtas bolševiamo-socijalizmo 
rojus. i 

Katalikų Bažnyčios priešin
gas kelias. Bažnyčia stiprina 
pirmiausia tikėjimą ir dorą, 
kartu bandydama atnaujinti 
visuomenę Kristaus mokslo 
dėsniais. Bažnyčia* neveda 
žmones į skurdą; priešingai, 
stengiasi apginti kiekvieno 
žmogaus / įgimtas teises prie 
žemės gerybių, užlaikyti tei
singai privačią nuosavybę įgy
tų turtų. 

Ištolo žiūrint į £į rojų, bol
ševikų Rusų tautai įpirštą, 
gal kaip kam rodosi, kad ten 
įvestoji tvarka — tai idealas. 
Taip, ši tvarka tai bolševikų, 
soči jai istų idealas ir visų tų, 
kurie norėtų neturėti jokios 
atsakomybės prieš teismą, o 
viską sulyg savo užgaidų galė
tų daryti: vogti, užmušinėti, 
plėšti ir t. t. 

Amerikos valdžia išmintin
gai daro, išsiųsdama karšta-
galvius Rusijon patiems savo 
kailiu ištirti jų giriamą komu
nistinę tvarką. Viena, tuonii 
išgydo visuomenę nuo kenks
mingų bacilų, o antra, duoda 
progos išgarbintam rojuje pa
gyventi. 

Kaip iš šių kelių pastabų 
galėjote suprasti, bolševikai 
ir soeijalistai nėra taip sau iš 
piršto išlaužta partija, bet gi
musi dėlei netinkamo visuo
menės sutvarkymo, nors ir šie, 
sakydamiesi esą darbininko 
draugai, lygus kapitalizmo sėb 
rai, — kaip kapitalizmas didi
na badaujančių minias, taip ir 
aoeijalizmas žmonių skurdų 
nemažina, bet priešingai, net 
stengiasi jį padidinti. 

'Tai toki yra darbo žmogaus 
prieleliai. • 

šias. Nes kuomet ji eina ranka 
rankon su Prancuaais ir karš
tai remia Rusus nacionalis
tus, talkininkai iš to nieko ne-

Su Kovo 4 d. šalies vyriau
sybėje įvyks atmaina. Pakils 
priešakį n nauji diplomatai. 
Tiems bus -daug vargo betai
sant savo pirmtakunų klaidas, 
užrubežinėje politikoje atlik
tas. Be abejonės, J>us pataisy
ta klaida ir Lietuvos respub
likos klausimu. 

— 
PASITARIMAI DĖLEI ĮTEI 

KIMO PAfeELPOS "LIET. 
RAUD. KRYŽIUI". 

Vasario 23 dieną yra šaukia
mas Lietuvos Paskolos stočių 
atstovų suvažiavimas. Be to, 
kaip, girdėti, Vyriausioji Lie
tuvių Piliečių Sąjungos Val
dyba kviečia sa^vo skyrių at
stovų, suvažiavimą Vasario 24 
dieną, o kai-kurie laikraštinin
kai yra samanę susi važiuoti 
Vasario 25 dienų, kad aptarus suma 
savo profesijonalus reikalus ir 
savo darbą link antro* pasko
los pavedimo. 

Kuomet ja*u tiek įvairių or
ganizacijų daro savo pasitari
mus, butų didžiai pravartu pa
sitarti ir įvairioms organizaci
joms, kurios užsiima Lietuvos 
'Raudonojo Kryžiaus sušelpi-
mu. 

Lietuvos Atstovybė Ameri" 
koje yra j a u keJis kartus p*i-
spirtinai prašiusi Amerikos 
Lietuvių Raud. Kryžiaus Rė
mėjų Ifcraugijos Valdybos pri
duoti apyskaitą, kiek ji yra 
suteikusi , tam L. R. Kryžiui 
pašelpos, bet nei nuo jos pir
mininko, nei nuo Tautos Fon
do' sekretorijato, nes ši Drau
gija skaitosi jo dalimi, jokios 
žinios nėra gavusi. Tuo tarpu 
kai-kurie šios L. R. Kr. Rė
mėjų Draugijos nariai skelbia
si laikraščiuose, jog visi su
rinktieji pinigai bus šiam 
Liet. Raud. Kryžiui pilnai ati
duoti. Negaudamas jokio at
sakymo iš šios Draugijos Val
dybos, 'šiuomi aš apeliuoju 
prie visų jos skyrių, o lygiai 
rr prie visų kitų įstaigų, (Lie
tuvai Gelbėti Draugija ir tki
tos, kurios užsiima Lietuvos 
Raud. Kryžiaus šelpimu), at
siųsti savo atstovus Vasario 
22 dieną pasitarimui drauge 
su Lietuvos Atstovybe Ameri-
koje, kaip tinkamiausia orga
nizavus pačių aukų rinkimą ir 
jų persiuntimą Lietuvos R. 
Kryžiui. Susirinkimo vieta 
New Yorke bus paskelbta pas
kiau. 

Iš kalno pasisakau, jog visai 
nėra manoma kuomi nors ar-
dvti ar trukdvti jau visas i-
vairių įstaigų darbas, bet tik 
pasitarti, kaip jis-sekmingiau 
nustačius, kad pačių aukų bu
tų daugiaus Liet. R. Kryžiaus 
gaunoma. Suprantama, jog į 
tų pasitarimų kviečiami at
vykti atstovai arba Valdybų 
nariai savo noru ir pritarimu, 
ir jog jisai visai nėra privers
tinas, kaipo organizacijoms. 
Visi nutarimai tokio atstovų 
pasitarimo gali būti tiktai pas
kaitomi, kaipo visuomenės bal
sas, su kuri tunui pačios įstai
gos, kurios užsiima Liet. R. 
Kr. šelpimu, galės skaityties 
arba nesiskaityti. J . Vileišis, 

Liet. Atstovas Amerikoje. 
Sausio 27, 1921. 

" D r a u g o " Redakcijos Prie
rašas. P-no Rene Vincį straip
snius dėjome į mųs dienraštį p. 
Vileišiui žinant. Nors' jis ne
kartą buvo mums parodęs ir 
neužsitikėjųno ir neteisingos 
kritikos, tečiaus mes atkreipė
me jo domą į minėtuosius 
straipsnius. Dėjome-gi straips
nius dėlto, kad naudinga buvo 
patirti, ar Prancūzijos užru-
bežinių dalykų ministeriją, ku
rioje gan augs ta. vietą turi p. 
Vinci, valdydama ir lietuviš
kąjį skyrių, maino savo politi
kų ar tiktai p. Gabrį peršą 
Lietuviams. Keturiais jau til
pusiais straipsniais tas klausi
mas paaiškėjo. Politikas iš
manančiai vedantis savo tau
tos užrubežinius reikalus mu
ms butų dėkingas už to klau
simo išaiškinimą. P-nąs Vilei
šis mųs apsėjimo nesupranta. 
Mes turime dar vieną svarini 
dokumentą viršaus. P-nuį Vi
leišiui jo įteikti negalime, nes 
jis tautos užrubežinę politiką 
įvelka į -tuauras Amerikos lie
tuviškų partijų skylutes. 
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BRANGIAI ATSIĖJO RIAU 
ŠĖS. 

Kužinot»Uad rasinės riau
šės ChicagQj« miestui atsiėjo 
apie 30 tūkstančių dol. Toji 
suma išleista apmokėti* advo
katus. Nes ;*po. įiaušių vprįeš 
miestą pakalta 156 individua-
lės bylos del atlyginimo. 

i 
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SALES 
CORPORATION 

• 
Per Spalio mėnesį Lietuvoje išmokėjo du mili

jonų keturis šimtus penkiasdešimtis tūkstančių,^ 
devynis šimtus keturiolika auksinų atsiųstų per* 
mus rš Amerikos. Lapkričio mėnesį iš Amerikos 
pasiuntė per mus į Lietuvą tris miLjonus septynis 
šimtus septynias dešimts aštuonis tūkstančius, de-
vyniasdesimts penkius šimtus. 

- K0DEL? 

Dėlto, kad Lithuanian Sales CorporatiorT (Lie
tuvių Prekybos Bendrovė): 

1. Teisingai patarnauja. Siunčia pagal dienos 
'kursą imdama tik mažą dalį už savo darbą. 

2. Greitai pasiunčia. Pinigų paduotų persiunti
mui neužlaiko, bet tuojaus perlaidą išduoda 
kurią pats siuntėjas pasiunčia Lietuvon. 

3. Greitai išmoka. Turi savo skyrius Kaune, 
Vilniuje, Panevėžyje, Skuode, Mažeikiuose, 
Liepojuje ir Vabaininkuose ir tiems kurie 
negali ateiti patįs atsiimti pinigu, tai pa
siunčia paštu iš Kauno. 

4. Saugiai siunčia. Dar nėra nei vienas skati
kas prapuolęs siunčiant per mus. 

AR NE LAIKAS 
Ir Tamstai siųsti savo giminėms Lietuvoje pini

gų ant pavasario? Ar ne laikas pradėti siųsti per 
įstaigą, kuri yra suvirs dviejų tūkstančių Lietuvių 
nuosavybė? 

Rašyk šiandien ir reikalauk kad mes prisiųstu-
me savo kursą, tada sulygink su kitais. * 

Visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu: 

Lithuanian Sales Corp. 
414 West Broadvvay, 

Boston 27, Mass. 
Arba į mūsų skyrius: t 

CHICAGOJE, 3249 South Halsted Street, 
WILKES-BARRE, 300 Savoj Theatre Bldg. 
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AMERIKONIŠKA LINIJA 
Ttesosinįb Patarnavimą, 

NEW YORK HAMBURG 
Goriausias kelias Lietuviams ir Rusams. 

Didžiausi Moderniški Laivai 
S. S. MANCHURIA Išplauks Vasario 24 
S. S. "MONGOLIA" Išplauks Kovo 10 

S. S. MINNEKADA (Naujas) Kovo 24, (3 klesa tiktai) 
Trečia Kliasa iš New Yorko į Eitkūnus $130.00 
Trečia Kliasa i» New Yorko 1 Liepojų $132.00 

Trečios kliaaos pasažieriai valgo didžiam dining kambaryj, kur 
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojami mo
terims ir vaikams. Atsišaukite j Kompanijos Ofisą, 14 No. Dear-
born Str. Ckioago, arba į Lokali Agentą. 

B Phone Boulvard 491 ^ 

Ashland Jewelry Music Store f 
čįpetdjales Columbia E 2 Grafanola f 

su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 § 
Grafoiiola su ; 12 rekordų $56.50. 1 
Cash ar ant išmokeseio. Naujausi lietu- i 
viski rekordai. 

Dideliame pasirinksime auk si- ~. 

uiai laikrodžiai, deinipntai, žie
dai ir kiti auksinai dalykai. 

4537 So. Ashland Avenue 
Chicago, III. ! 
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Carter's U ttle Liver Pilis 
Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems 

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža 1'iRiilka 
Mažas Dosas 

Maža Kaina' 

Kraujas neturintis Gcleiica 
jrra priciuatiini Ubh£kusiQ 
veidu. 

Tikras turi pasirašymą* 

CA&TER'S IRON PILLS 
Jums pagelbės, pamėginkite & 

I 

i 

Penki 

Ll 
BĮ 

Musij 
ra Pittsl 
turi kim 
Lietu vos| 
kad, pirl 
paskolini 
Tokią ta] 
Misija k| 
nusigai 
kios kvo| 
leidom 
sulaukėm1 

(j eros v 
rių už k i] 
si rado 
kaip V. 
lis, kuris] 
250.00. 
nėra joki 
dirbtuvėj 

Mūsų 
pie 125. 
kusių yri 
pirkti ir[ 
sur juk 
visokiais 
Jiems tj 
esanti bi 
gera. I r 
nori mm 
d a . " Tai 
nenorėjo 

,cių rado. 
Artinai 

Ii ai, norj 
Lietuvos | 

Tai-gi 
bonų: 10] 
6 vaikai; 
I&rduotal 
dar nevi f 
bet visi 
sumokėti J 
mūsų kol 

Lapkri | 
rėjom " ' 
kom, arb| 
už $343. 
paaukojo| 
siuntėm 
(27,000 ai 

Gruodį 
silankė 
sijos pa; 
su praka 
lais. Ragj 
tuvos ka| 
koj uskgi 
liaus kny| 

, t a $16.5< 
$10.00, 
A. C. BU 
tame vai 
ir pasiųi 
Bonų tą 
$450.00/ 

Sausio 
jom vakij 
Pittsburj 
L. Senui 
giedroje, 
pusėtinai] 
kinta. V 
atliko k; 
veltui pi] 
nės, nes 
Heme jų II 
kėjus išlij 
ko $33.8(1 
ti L. R. 

Tą pa1 
va ir ,jos 
apie Šau| 
paaiškint 
prašė aul 
rinkta m 
kojo: ]XJ 
V. Zapab 

Po $2.0 
Po $1.(| 

doJii 
Vinci una: 
ftubas, 
Balčius, 
mis $8.45 

įfinigai| 
liam>. 

• 

file:///immmmmmmmmmmmmmm


Penktadieni*, Vasaris, i , 192 »**0(U$ 3 
m m • » • m. ! • • • • • • • ! 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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Visiems aukotojams ir biru-
tieeiams, tėvynės vardu, taria
ma širdingas ačiū, 

M. Vitartas. 
T. F . ir L. L. P. St. rast. 

Mūsų kolonija mažiausia y-
ra Pittsburgho apskrity, bet 
turi kuo pasigirti. J i išklausė 
Lietuvos, Tėvynės, prašymo, 
kad, pirkdami L. L. P. bomi£, 
paskolintume jai $10,000.00. 
Tokia tai buvo paskyrus mums Sausio'24 d. vietinė L. L. P. 
Misija kvotą. Išsykio buvom stotis laikė susirinkimą. Ati-

DETROIT, MICH. 

nusigandę, kad negalėsim to
kios kvotos įveikti, bet nenu
leidom ranku. Pradėję darbe 
sulaukėm puikių pasekmių. 
(ŪMOS valios žmonės pirko bo-
iiŲ už kiek katras galėjo. At
sirado ir tokių tėvynainių, 
kaip V. Minskas, senas žmoge
lis, kuris bonų pirko už $1,-
250.00. Tai bent patrijotas! J is 

dirbtuvės darbininkas. 
Mu>ų kolonijoj vyrų yra a-

pie U."). Paskolos bonų nepir 
kusi u yra apie 2o. Jie galėjo 
pirkti ir turėjo iš ko, bet vi
sur juk randasi tokių, kurie 
visokiais budais išsisukinėja. 
J i e in> 

esanti buržujų, tai kitkas ne-
uera. Ir priežodis sako: " K a s 
nori mušti, tai ir pagalį ran
da.' Taip ir su tais. Katrie 
nenorėjo pirkti, tai ir priežas
čių rado. 

Artinasi antra paskola. Bro
liai, nors dabar išklausykim 
Lie!u\ «>> įtaiso. 

Taigi inusų kolonijoj pirko 
lienu: iu."j vvrai, G motervs ir 
(i vaikai; .**> Žydai. Viso bonų 
laiduota už $1(U:)0.00. Keli 
dar nevisai pabaigė mokėti, 
l>et vi>i žadėjo trumpu laįku 
sumokėti. Tai da ne viskas, ką 
mus't kolonija nuveikė. 

Lapkriėio '27 d. 1920 m., tu
rėjom "Tag Day" ir surin
kom, arba " t a g V pardavėm, 
už $34.*>.7.">. Jurgis Karvelis 
paaukojo $1.*>.(K), tat vso pa
nini ten i Lietuvon $358.73. 
(1*7,1*111 auk-.). 

liruodžio 2!) d., 1920 m., ap
silankė pas mus Lietuvos Mi
sijos pasiuntinys Lutkauskas 
s u prakalbom L. L. P. reika
lais, liagino ir aukų duoti Lie
tuvos kareivių reikalams. Au
kojusieji gavo po kun. J . Ži-
liaus knygutę. Tų sykį surink
ta $1 ().")(i. M. Vitartas aukojo 
$10.00, S. Kauskas — $10.00. 
A. (1 lialėis — $10.00. Viso 
tame vakare suaukota $46.50 
ir pasiųsti Lietuvos Misijai. 
l>onų ta vakarų parduota už 
$4:>0.00. 

Sausio 9 d., š. iik> turė
jom vakarų. Birutės elioras iš 
Pittsl)urgbo, po vadovyste J . 
L. Senulio, suvaidino "Audra 
giedroje.' ' Publikos prisirinko 
pusėtinai ir visa liko paten
kinta. Vaidintojai savo roles 
atliko kaip tikri artistai. J ie 
veltui pasidarbavo, del tėvy
nės, nes vakarų rengė L. R. K. 
I lėmėjų l)r-jos skyrius. Apmo
kėjus išlakias, giyno pelno li
ko $33.80. Pinigai liko pasiųs
ti L. 1\. K. Kaunan. 

T$ patį vakarų apie Lietu
vą ir jos padėtį bei vargus, ir 
apie šaulių veikimų trumpai 
paaiškino M. Vitartas ir pa
prašė aukų Šauliams. Ir su
linkta $4!>.45. Sekantieji au
kojo: po $T0.00: A. Jurėnas, 
Y. Zapalskis ir A. Špakauskas. 

Po $2.00: M. Vitartas. 
Po $1.00: J . Pratašąs, E. A-

lomaitienė," K. Du kauskas, J . 
M. Andrunaitė, J . 
Bartašius f A. C. 
Stulpis. Smulkio-

daręs susirinkime pirmininkas 
pranešė, kad buvo nuvažiavęs 
visų stočių pirmininkų suva-
žiaviman ir papasakojo apie 
ką tarėsi ir ką nuveikė. (Nė
ra reikalo čia atkartoti, nes 
tas pats pranešimas jau buvo 
laikraščiuose tilpęs). Po to 
pirm. užklausė^ ką manot da
ry t i ! Nutarta tą pačią stotį ir 

nėra pramonininkas, bet]valdybą palaikyti ligi naujos 
paskolos paskelbimui. Tiktai 
išrinko liglaikinį iždininką, 
kol parsidavinėja dar tie bo-
nai. Iždininku išrinktas foto
grafas Druktenis, kurio stu
dija randasi ant Cardoni ir 
Westminster A ve's. Pas jį ga-. 

tai Lietuvos valdžia ^ s užsimokėti už bonus visi 
tie, kurie dar nėra pilnai įsi-
mokėję, taip-gi ir nusipirkti, 
kurie dar uėra pirkę. 

Kaslink naujos paskolos nu
tarta atsišaukti į visas Detroi
to lietuviškas draugijas, ne
skiriant nei vienos, kad jos iš
rinktų atstovus. Susėję drau
gijų atstovai ką norės galės 
padaryti, net ir naują valdy-, 
bą išrinkti. 

Po to pranešta, kad Detroi
tas L. L. P. bonų* pardavė už 
$33,700.00. Pinigų L. Misijai 
pasiųsta $27,000.00 suvirs. 

Mūsų paskolos stotį sudaro 
katalikai ir taut. liberalai. 
Pastarųjų veikimas yra labai 
mažas. J ie tik susirinkimuose 
daugiau parėkauja. Sykį klau
siu vieno tautininko, už kiek 
pardavei bonų. Atsako, kad už 
apie 1,000 dol. Kiti iš jų gal 
nei už tūkstantį nepardavė. 
Vienas tautininkas sakėsi pir
kęs boną už 50 dol. Pirkdamas 
įmokėjo 5 dol. ir laukia. Tai 
matote, kokie Detroito tauti
ninkai. 

Genys. 

WAUKEGAN, ILL. 

V i nei linas, 
ftubas, A. 
Laičius, K. 
mis $8.45. 

Tankiai tenka matyti laik
rašty aprašymus iš mūsų kolo
nijos Lietuvių darbuotės. Tai
gi šiuo sykiu noriu parašyti 

'apie mūsų jaunimą. Gražus bū
relis randasi ėia Lietuvių jau
nimo, kurie auga ir žydi kaip 
daržely rūtos. Kiekvienas ar 
mergaitė ar vaikinas grožėja
si jaunystės skaistumu ir 
stengiasi tas savo dienas su
naudoti linksmai ir dorai. 

Bet ar visi savo jaunystę 
taip sunaudoja! Ne. Ar visi 
stengiasi gerbti ir augštinti 
savo jaunas dienas? Ne. 

Teko man patirti, jog dau
guma mųs jaunimo eina keliu 
negražumo ir negarbės. Jie tai 
daro lankydami įvairus vaka
rus, kur negražiai apseinama, 
kur teršiamas jaunystės pra
kilnumas. Jie eina į šokius, 
kur ištikrųjų gėda butų do
rai mergaitei ar vaikinui da
lyvauti. Tuose vakaruose, kaip 
kokiam ištvirkino urve, šoka
ma tokie bjaurus šokiai, kaip 
" š imi " , "moonlight dance" 
ir kiti. 

Štai ir faktai. Gyvuojantis 
čia jaunų vaikinų kliubas sa
vaitę atgal buvo surengęs šo
kių vakarėlį. Kokis ten buvo 
apsėjimas? Visi tie bjaurus, 
kaip minėjau, šokiai, girtuok
lystė ir t. t. Gėda kliubiečiams 

(čia jo neminėsiu)-taip žemi
nate savo nepadoriais apsėji-
maii. 

Tai-gi, jaunime, susipraskie. 
Ypatingai doros mergaitės ne
lankykite tokių vakarų, nes 
lankydamos juos ne tik paže
minate savo vardą, bet sykiu 
statote pavojun i r savo skais
tybę. 

Gana turime įvairių vakarų 
ir šokių, kur gražiai ir pado
riai, apseinama. Turime drau
gijų, kurios veda mus p»ie ap-
švietos ir mokslo. Randasi čia 
Liet. Vyčių 47-ta kp., priklau
syk prie jos. Sykiu žengsime 
keliu prakilnumo ir apšvietos. 

Bet kur tau! Lankydami pa
dorus šokius ir vakarus, sako, 
nėra jokio " f u n " (linksmu
mo). Klystate, jeigu taip ma
note. Dorai mergaitei arba 
vaikinui apie tai nepasakysite, 
nes jisai žino ir mato, kur blo
ga, o kur gera. -Neišpasakytas 
tai linksmumas, jeigu šokant 
vienas kitą trina ir kraiposi. 
Žiūrėdama iš šalies mergaitė 
rausta ir akių netur kur dėti. 

Tikiu, jog jaunimas perskai
tęs tą mano trumpą nurody
mą susipras, jog blogai daro ir 
eis keliu, kokiu eina padoras 
jaunimas. Tikiu, kad ir tie 
jaunikaičiai paliaus rengę pa
našius vakarėlius. 

Tiesa, randasi jaunimo, ku
rie nelanko tokių vakarų. Pa
gyrimo verti už tai. 

Vijurkas. • 

WAUKEGAN, ILL. 

pinigai liko pasiųsti L. Sau- už tokius vakarus; gėda, kad 
liaiiis. tokį prakilnų kliubo vardą 

Sausio 24 d. bolševikiškoje 
svetainėje dvi bolševikiškos 
kuopos surengė prakalbas. 
Kalbėjo bolševikas iš New 
Yorko, kelis syk sėdėjęs kalė
jime už kurstymus žmonių 
prieš valdžią. 

Žmonių susėjo nedaug, bet 
kalbėtojas rėkė lig priešais 
save butų turėjęs tūkstantinę 
minią. J is sakė, kad Suv. Vai. 
tol bus bedarbė, ko) neįsis
teigs Sovietų valdžia. Įsteigi
mui Sovietų valdžios, reikia 
pirmiausia, nuversti visus lai
kraščių redaktorius, daktarus, 
kunigus, advokatus, mokyto
jus arba priversti juos, kad 
skelbtų, jog dirbtuvės, mašinos 
ir viskas kas tik yra ant žemės 
priklauso žmonėms, o ne kapi
talistams. 

Ateinantį nedėldienį, sakė, 
visi turite eiti bažnyčion ir 
per pamokslą sustoję sakyti, 
kad viskas yra mūsų, fie kapi
talistų. Paskui eiti į krautu
ves, viską imti, valgyti, o jų 
savininkus mušti. Paskui eiti 
į bankas, paimti pinigus, o sa
vininkus mušti. Tik tokiu bū
du, sakė, galima bus prašalin
ti bedarbę ir įsteigti Sovietų 
valdžią. Tada, sakė, bus ro
jus ant žemės. 

Ar darė tą viską Waukega-
no bolševikai išėję po prakal
bų — nebuvo girdėti, 

P. Varnegel. 

METODISTAI IR NAŠ
LAIČIAI. 

Munkačevo, Ukraina. Meto
distų Komisija., kuri dabar 
pietinėje ir vidujinėje Europo
je važinėja pagalbą suteikda
ma, sušelpdama nuvargusius 
aukojo $100.000 lyrų Jauna
jam Amerikos Raudonajam 
Kryžiuj, kuris darbuojasi tū
loj prieglaudoje. Su tais pini
gais mano per penkis mėnesius 
kasdien tūkstančiams pietus 
parūpinti. Tas parodo, kad 
Jaunasis Amerikos Raudonasis 
uoliai ir plačiai veikia, kad 
net Ukrainoje gyventojus pa
siekė. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
i Nuo mūsų korespondento), 

IŠ KLAIPĖDOS. 

Įėjimas iš Didžiosios Lietu
vos sunkokas; norint važiuoti 
į Klaipėdą, reikia turėti lei
dimą iš Šilutės Prancūzų, Lei
dimas kainuoja nuo 3 iki 10 
auks. . 

Rudenį ir žiem^ D. Lietuvos 
pasieny buvo karuomenės sar-
gyba. Tečiau dabar šią ka-
ruomenę Lietuviai atitraukė. 

Yra tokių asmenų, kurie sa
ko, kad D. Lietuvoje jau žmo
nės kultūroje aukščiau stovi, 
negu Mažojoj. J ie teisinas tuo-
mi, kad Lietuvoj mokyklų (ir 
gimnazijų) pridygo it grybų ir 
jos pilnos besimokinančios 
jaunuomenės. Gi Mažojoj Lie
tuvoj daugiausia valdo Vokie
čiai, o Lietuvių kalbos ligšiol 
nei vienoje mokykloje nėra. 
Klaipėdos gimnazijoj tesą vos 
14 Lietuvių — mokinių, kurių 
lik pusė gal bus susipratę. 

Paskutiniu laiku jaunuome
nės leidžiamas laikraštėlis 
"Darželis". Tečiau šiam yra, 
begalo sunkus kelias, nes lėšų 
ir jam darbuotojų trūksta. 

Tečiau visi Lietuviai turi 
vilties. Tikį diena už dienos 
geresnių Lietuviams laikų. 

P. S. 

LENKŲ ŽIAURUMAI. 

• p 

... 
B. Aulinskas. 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIKT L VIS A K U SPKCIALISTAS 

Palengvins Visų aidų 
tempimą kaa yra 
priežastimi skaudė
j imo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą., skaudančius 

ir užsidegusius karSčlu akiu kreivos akys, 
ka terakto , nemlegio; ne t ik ras ak i s indedam, 
Daroma egaamlną>- lek t ra parodant i s Hfc.-
i iaus ias klaidas. Akiniai pri taikomi teisin
gai, toli ir eiti ma tan t i ems pagelbsta. Ser
gėkite savo regė j imo tr vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 iki '1 vai. po pietų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
1 elelouao Drever 0860. 

Furopean American Rureau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
burę A. Petratis ir S. L. Fabionas 

Siuntimas pinigų, laivakor 
tės, pašportai ir tt. 

NOTARIJUSAS 
Rea l Estete , Paskolos . Insul inai 

Ir tt . / 
809 AV. 35th S t , Kamp. Halsted St. 

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

Vak.: Utar. ICet. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki 3 po pietų. 
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[ Šv. Kazimiero Parap. Balius 
I • 
S 
I 
I • 1 

GARY, IND. 

NEDfiUOJ VASARIO (FEBRUARY) 6, 1921 M. 
YVashington Svetainėj Kamp. 16-tos ir Washington 

Pradžia 4,vai. po pietų. 

Ateikite, £al rasite savo laimė. f 
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JjTel. Canal 6222 

I DR. C. K. CHERRYS 
• j LIETUVIS DENTISTAS 
5 2 2 0 1 West 22-nd & So. Leavitt S t . g 

• jva landos : 9:30 A. M. to 12 N.& 
# 1:00 P. M. to 8:00 P. M. 

^0v ^RP^^^ ^e^^^a^^^^^^a* ^^•^^^^^•"^^^'^^^^^^^^^^^^^^P^^S^^ia^^M^^^^^^^^^^^^^"^^^^^^ 

Tel. Yards « « 6 Drover 8448 

Dr. V. A. SZYMKEVICZ 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgą* tr 

Akuieras . 
S203 S. Hals ted St. Ohlcago. 

Valandos: 1 0 — l t iš ryto 1—S Ir 
6—8 vakar* Ned. 10—11 Ui ryto. 

• T e l . kanai 2222 

! Dr. E.Z. ZIPPERMAN 
i LIETUVIŠKAS DENTISTAS 

1401 So. Halsted Street 
S v a l . Panedėl i j , Utarn. ir Ketverge 
• 9 : 3 0 iki 8:30 vak. 
•Seredoj ir Subatoj 9:30 iki 6 vak.B 

Mes geriausia ta isome dantis 
nuo 9:30 iki 1 - m a i l 

ieusia kaina. 
• • « « • § • • 

: 

8P ė t ir Nedėl ioj m 
už prieinamiausi 

Benedas Aulinskas iš Lieke-
no kaimo, Truskavos miest., 
Panevėžio apskr. savo laiške 
Juliui Piliponiui į St. Charles, 
111., štai ką rašo apie Lenkų 
žiaurumus. 

Niekas nepamatė, kaip ir is 
kur nuo Truskavos užėjo Len
kų karnomenė. Šeši mūsų ka
reiviai, susitikę pradėjo "šau
dyti. Lenkų buvo apie du tūk
stančiu, o mūsų šeši. Vienų 
mūsiškį užmušė, vienų sužei
dė,-kuris vienok ištruko, du 
ištruko nesužeisti, o du Len
kai sugavo. Sugautuosius 
mūsų kareivius atsivarė mano 
kieman ir taip kankino, kaip 
tik išmanė. Paskui nuvedę pas 
mano klojimų nušovė ir kinža
lu vidurius subadė. Neduok 
Dieve kų jie čia išdarinėjo. 
Gyvus žmones kalė prie me
džių, ausis pjaustė, rankas nu
kapojo. Plėšė žmonių turtų, 
kiek tik pajiegė. 6 valandas tik 
tebuvo, bet tiek pridarė žiau
rumų, kiek visus apiplėšė, kad 
negalima nei aprašyti. Ėmė 
nuo žmonių arklius, vežimus 
ir viską, kų naudingo rado. 
Pridėdavo šautuvų prie kruti
nės ir reikalaudavo pinigų. 
Kas neduodavo, tų nušaudavo. 

Ant rytojaus užėjo mūsų 
karuomenė ir išvijo visus tuos 
kraugerius. 

Tie vaikinai, kuriuos • prie 
mano klojimo Lenkai nušovė, 
buvo jauni: vienas — pavardė 
Klimaitis — paėjo iš Ramyga-
las parapijos, o kitas — Abro-
zas—iš Truskavos parapijos. 

Nelinksma pas mus, kad 
koižną dieną reikia bijoti Len
kų užpuolimo. Geriau ant lie
tos mirti, negu Lenkų vergu
vėje būti. 

Tel. Drover 704Ž 

D r . C. Z . Vezeflas 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 l ig 9 vakare 
4719 SO. ASHLAND AVKNHK 

arti 47-toa Gatves 

Tel. Randolph 2898 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj 
ASSOCIATION BLDG. 

19 So. L* SaUe St. 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

Panedėl iais iki 8 vakare 
Nedėl iomis ofisas uždarytas 

41 

P h o n e Seeley 7439 

DR. I. M. FEINBERG 
Gydo specijaliai visokias vyrų ir 

moterų lyUškas l igas 
2401 Madison Str., kampas W e s -

tern A v c . CIUcago 
Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.1 

mii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r : 'Mi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i |2 

f LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES 
BANKAS 
| 
3 

ir jo skyriai 
| Vilniuj Panevėžy] Šiauliuos Raseinių* | 
| Liepojuį Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje 

kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN-
| T U R 4 N E W A K K E . Kol žemas auksino kursas, dėk pi | 

nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi 
7% padėjus 2 metams 
5 % * 1 •»» '•• • 

" neapribuotam laikui 
Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie snsidė-
jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas 

I M NARJAUSKAS 
f 747 BROAD STREET, NEWARK, N. J. 
Himiiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i iHiiiiii i i i i i i iHiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i iHiiiiii i i i i i i i i iNiiiiii i imigmn' 
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S s 
I Ar norite gerai važiuoti j Lietuvą? | 

Ar norite kad Jusu bagažas neprapultu kelionėj? 
Ar norite kad mes prirengtume reikalingas pope-

| ras iš važia vymui su viena diena? 
Jeigu taip, tai atsikreipkite tuojaus į 

s » • « » » » , 

American Bureaul 

» » » » » » » » ! 

160 N. WeU$ St, Room 205, 
Chicago, Illinois 

I Pranešimas 
1 • 

Dr. M. T. STRIKOL'IS • 
J Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas • 

Perkel ia ofisą į Peop le Teatrą J 
11616 W. 47tb Str. Tel. Boul . 160B 
Į Valandos: 1 iki S po pietų, 6 iki 8J| 

vak. Nedėl . 10 iki 12 ryte. I 
l i e s . 2914 W. 43rd Street 
Nuo ryto iki piet. 

_Tel . McKinley 263 I 

• • • • • • • • • • • • • • • a 

• i 
Pfcaa Canal 267 

DR. P. Z. ZALAT0R1S 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 
po piet. 6 iki 9 vakare. 

• • » • • • » • • » » • • • • • »^»^»^»^>^>^»^* 

Sekančią partiją pasažieriy į Rusiją ir Lietuvą mes 
siunčiame iš Chicagos 7-tą dieną Vasario. Laivas iš-. 

| plaukia iš Kanados tiesiog į Hamburgą 11 -to Sausio, I 
o iš Hamburgo j Eitkūnus (ant rubežiaus Vokietijos 
ir Lietuvos) arba Liepoju, gelžkeliu arba laivu. 

Laivakortes del atvažiavymo iš Lietuvos parduoda* 
I me iš m. Kauno. 
i 
flTssiiiifiiifiitiititiiiitiif•tiiiiiiiiiiisiaiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitii 
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V A L E N T I N E DRESMAKING 
COLLEGES 

6205 S. Halsted, 2467 W. Madison,} 
1850 N . Wel ls St. 

137 Mokyklos Jungt . Valstijose. 
Moko Siuvinio, Patternų Kirpl-^ 

mo-^Designingr bizniui ir namams. < 
Vietos duodamos dykai, Diplomai.J 
Mokslas lengvais atmokėjlmais . 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa-< 
reikalaukit knygelės. 

Tol. Seeley 1643 
SARA PATEK, pirmininkė. 

= 

EXTRA! Palikta mūsų sankrovoj. EXTRA! 

Sankrovos 
Kaina tik 

$35^! 
Atdara kas dieną 

Štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rū
šies GVARANTUOTA VICTROLĄ vertės iki $260.00 
tik už $35.00, priedų veltui 12 rekordų, 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATĄ. Šios NAUJOS PUIKIOS 
VICTROLOS palikta mūsų SANKROVOJE did l iu-
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVftS 
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iš antrų rankų 
t „ 0 , - .^ n Jr;inm»»t ^ ' i pirkti r r i i n . į , NAUJA GVA-
l . - u N i c o T A VloTKOLĄ vertės iki $250.00, tik u i 
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš mūsų 
SANKROVOS. 

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

Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuo
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime ke le 
tą - augrštos rųšies TIKROS ODOS IR VELOURO 
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
m ą pasiūlymą. Mums reikia vietos. 

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mies te ir 
priemiesčiuose. Taipgi išs iunčiame C. O. D. L I B E R 
TY BONDSAI PRIIMAMI, 
iki 9 vai. vak . Nedė ld ien ia i s n u o 10 r y t o ik i 4 p . p . 

-
* 

NATIONAL ST0RAGE C0. 
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris 

202S So. Ashland Avc., Kampas 21-os Gatvės. 

' 

Wį0 » » » » » » • » ! 

. - . - . - - . < 

^ 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAM 
, Ofisas ir Gyvenimo vieta 
8253 South Halsted Street 

Ant virfiaoB Unlversal State Baak 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
t Iki « po pietų; nuo 7 iki • vak. 

Nedėl iomis nuo 10 iki S. 
Telefoną* Tarne tS44 

Užsiprenumeruok "Vytį" 
Dr. J . J . Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su " V y č i o " 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną " V y t i e s " numerį. 

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija. 

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos 
gamtą. 

Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
"Vyt į . " Prenumeratos kaina: Metams $2,50. 

* "VYČIO" Administracijs 
3249 S. Halsted St. Chicago, UI. 

/ 
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IŠ TOWN O F L A K E . 

Nepastebėjus " D r a u g e ' ' ap
rašymo apie pavykusį Alminui 
vakarą, kuris įvyko Sausio U> 
d., School Hali svet., negaliu 
praleist i nepabrėžns apie 
ii keletą žodžiu. 

Žmonių buvo nepertlaugiau-
sia, bet t ikimasi, kad pelno 
vfc-gi liks. 

P i rmiausia gerb". kun. X. 
Pakalnis , Alumnu dvasios va
dovas, prabylo į susi l inkusius. 
J i s neaiškino veikalo turinio, 
bet priminė, kad tą veikalą 
sutvarkė ir išmokino alumnus 
lošti ar t is tė Unė Babickaitė. 

J a m pabaigus kalbėti, paky-
lo scenos uždanga ir prasidėjo 
lošimas. Veikalas "Lie tuva i 
t ė s " perstato paprastą Lietu
vos gvvenima. Nuostabu buvo, 
kad ėia gimęs ir augės jauni
mas ta ip gražiai lietuviškai 
kalbėjo ir artistiškai lošė. 
Daug mergaičių ir keletas ber-
naiėiu tame veikale dalyvavo 
ir nei vieno negalima buvo kri
t ikuoti . 

Po lošimo sekė m u z i k a l i 
programos dalis. P-lė Jadv iga 
Skinderai tė puikiai paskambi
no pijaną. J i da r jauna. Reikia 
t ikėties iš jos gabios pijanis-
tės. * 

Mykolas Petrošius artistiš
kai smuikavo. \ e t keletą kar
tu buvo iššauktas pakar tot i . 
J i s rengiasi važiuoti Ttnlijon 
ir ten baigti mokslą. 

Ant galo Z. Jnrgaiė iutė solo 
padainavo keletą dainelių. J a i 
akomponavo p-lė J . Skinderai
tė ant pijano, o M. Petrošius 
ant smuiko?. 

Alumną 1 kuopa turi gabiu 
talentuotų jaunuolių muzikoje 
i r lošime, t a i p g i pilnų energi
jos {autiniam veikime. 

Tat, A himnai, rengkįte (lan
giau panašiu vakarų, nes iš jų 
išsineši malonius Įspūdžius. 

Ten buvęs. 

PRANEŠIMAI. 
SVARBUS PRANEŠIMAS. 

IS BRIDGEPORTO. 

Sausio 22 d. Šv. Petronėlės 
dr-ja buvo surengus kaukių 
(maskini) balių. 

Vakaras visais žvilgsniais 
nusisekė. Daug žmonių grįžo 
nuo svetainės durių negalėda
mi įeiti vidun, nes abi Mildos 
svetainės buvo perpilnos. 

Vardu Šv. Petronėlės dr-jos, 
širdingą tariu ačiū atsir inku
siems, kurie smagiai praleis
dami laiką parėmė Lietuvos 
reikalus. 

Apmokėjus visas rengimo 
lėšas, Lietuvon per Lietuvos 
Atstovybę Amerikoje apsigy
nimui nuo priešų pasiųsta $295 
dpi. 

Dar ne viskas. Draugija ren
giasi dar prie trijų panašių 
vakarų, taip-gi prakilniems 
tikslams. Pirmas bus sekmad.. 
Vasario 6 dieną, an t ras užga-
vienių vakare, Vasario 8 d. ir 
trečias Kovo 13 d. Visi vaka
rai bus Šv. Ju rg io parapijinėje 
svetainėje. Vienas iš minėtų 
vakariu bus Šv. Ju rg io parapi
jos naudai . 

Bronislava Bitautienė. 

V i s o m s C h i c a g o s A p s k r i č i o L . 

Laisvės Paskolos Stotims. 
Penktadieny, Vasario 4 d., 

S:<M) vai. vakare, Šv. JurgiojKi-
rapijos svetainėje, 32-nd St. . ir 
Auburn Ave.,\ yra šankiąsias 
visuotinas susirinkimas visų 
Cbieagos Apskričio stoėių 
pirmininkų, raštininkų, iždi
ninku ir visu bonu pardavėju, 
agi ta toi iu bei rėmėju. 

Yra daug labai svarbių pra
nešimų, atėjusių iš Lietuvos 
Misijo*, kuriuos reikalinga bū
tinai apsvarstyti ir svarbesnius 
vykinti gyveni man. 

Artinasi 16-ta Vasario, Lie
tuvos Nepriklausomybės Šven
tė. Reikia ta diena t inkamai 
sutikti , kad butų iš to nauda 

\ 

System 

Tėvvnei, Lietuvai, 
Rus ap tar ta prisirengimas 

prie naujo " d r i v e " Lietuvos 
Laisvės Paskolos, kuri neužil
go prasidės. Aptarus visus 
>varbesni uosius reikalus, bus 
rinkimas Cbieagos Apskričio 
naujos valdybos. 

Todėl visi storiu viršinin-
kai, veikėjai ii' pardavėjai ma
lonėkite skait l ingai atsilanky
ti* nes Lietuva dar noigijo 
pilnos laisvės i," todėl visi mes 
turime jai padėti ginties nuo 
priešų. 

L. F,. P a s l J c i n e . Apsk. 
V. M. Stulpinas, pirm., 
J . A. Mickeliunaa, rast . 

MOKSLEIVIŲ DOMEL » 
('hienas Moksleivių Apskričio 

susirinkimas ivvks sekmadionv, 
Vasario f> d.. 2 valandą p. p., Šv. 
Jurgio jiarap. mokykloje. Iš prie-
žaslica svarbiu reikalų, kuriuos tu
rimo svarstymui, visi moksleiviai 
privalo atsilankyti. 

Valdyba. 

IŠ BRIDGEPORTO. 
L. I). S, 29 kuopos mėnesinis su

sirinkimas Įvyks Vasario .1, 1921 
m., t. y. ketverge, S vai. vakare, 
šv. .Jurgio parap. svet. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti. 

Norintieji prisirašyti, malonėki
te ateiti susirinkimai!. 

Valdyba. 

TARYBOS MITINGAI BUS 
ATCIDAftOMI SU MALDA. 

, IŠ DIEVO APVEIZDOS 
{ V P A R A P . 

Lietuvos Vyčių 4-tos kuopos 
mėnesinis, ir labai svarbus, susi
rinkimas įvyks ketvirtadieny, Va
sario 3 d., Dievo Apv. parap. sve
tainėje, 8 :00 vai. vakare. 

Visi nariai ir narės esate kvie
čiami atsilankyti, nes yra svarsty
mui nepabaigtų ir naujų dalykų. 

Nariai kviečiami laiku susirink
ti. Po susirinkimo nauji žaidimai. 

A. C. Alaburdaiė, rast. 

Don't Fprget to Replace 

Telefono vartotojiai yra prašomi pa
baigus kalba tuojaus kabliuką už-

• Pinigai, Laivakortes Lietuvon 
- S I Ų S K I T E P I N I G U S LIETUVON, KOL K U R S A S YRA ŽEMAS. DASTATOME K -

\ NIGUS Į P A S K U T I N Į PAŠTĄ Į 30 D I E N Ų . 

x kabinti. 

Jei^į kabliukas pasilieka neužkabintas 
ar^per neapsižiūrėjimą ar iš apsilei-

' dimo atjungia Jusy telefono nuo vi- -
SŲ kity telefonų, tuomet operatorką 
turi tave šaukiantiems kad telefo
nas nedirba. 

Užkabinant kabliuką po kiekvienai te
lefono kalbai užlaikys JŪSŲ telefoną 
geram stovij ir visuomet turėsite ge
ra patarnavimą. 

• • 

ILLINOIS BELL T E L E P H O N E COMPANY 

• • 

2 • • 

y 

VIEŠA PADĖKA. 

Alumnų 1 kuopa šiuo ištaria 
sirdingiausį ačiū gorb. kunigui N. 
Pakalniui, kuris daug darbo įdėjo 
prie rengimo mūsų vakarėlio. 

Aeiu artistei Unei Babiekaitei, 
kuri veltui del mus pasidarbavo 
ir L. Vyčiu 13 kuopai už darbi
ninkus. 

Alumnu Pirma Kuopa. 

Paieftkan savo brolio Frederiko 
Trano Kliaugos tėvo vardas Petras. 
Jis prieš 1914 metais gyveno Ohlca-

ga, UI., dabar nežinau kur. J is pats 
arba kas apie ji žinote praneškite 
šiuo adresų: 
Adolfas Kliaugą 
Kaimas Jonei lskų 

Panemunėl io Valsčiaus 
Rokiškio Apskrities 

Kauno Redybos, Lietuva. 

! DR. CHARLES SEGAL 
Perkė lė scavo ofisą po nuni 

m 
i 
i 

a I 
p Perkė l ė SCAVO ofisą p o nuiii 

•4729 So. Ashland AvenueJ 
"" Sptt i ja l i s tas - T 
• M l O V r , MOTERA ir VYRŲ M G U g 
JValandosnuo 1*0 Iki 12 iftryto; n u o | 
• 2 iki 3 po pietų; nuo 7 iki 8:30m 

Parduodame laivakortes 
j Lietuvą ir iš Lietuvos. 

' v ' 

Padarome legališkus do
kumentus, dovemastis , 
įgaliojimo aktus. 

' • ' 

Esame regis t ruot i Lietu
vos Atstovybės Washing-
tone. 

Pa rduodame lotus, na
mus,, farmas, padarome 
paskolas i r apdraudžiame 
nuo ugnies. 

Visus reikalus atliekame greitai i r sąžiniškai. Visais reikalais kreipki tės pas 

PAUL P. BALTUTIS and CO. 
8 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, ffl.*i 

iBiasaaBiaaii 

S vakare. Nedal iomis 10 kii 1 
Telefonas Drevei 2880 

I 
I 

PaieSkau savo draugo Petro Tu
rausko, Jis pirma^g-yveno Rockford, 
111.. e> dabar t nežinau kur jla yra a i 
važiuodamas i t i ietuva norėčiau su 
juom susižinoti. J i s pats arba -kas 
apie j) žinote meldžiu man pranešti 
ant sekančio adreso: 

JUOZAS P U P L E S I S 
2754 W. 43 St. Chicago, III. 

' GERA PROGA. 
Pasinaudokite. 

Parsiduosiu savo visą bisnj. krautuvę 
ir spaustuve, taippogi atubos daiktus. 
Gerus biznis, geroj vietoj, apgyventoj 
Liet u vi y, Lenky ir Angly, su kuriais 
yra daromas biznis ir iSdlrbtas per 20 
metų. Priežastis mano pardavimo, pa
ti mirė ir a* turiu išvažiuoti į Lietu-
vąva užimti ukę. Kas nori, turėti ge
rą, biznj ir dar prie to išmokinsiu 
drukoriško darbo, koliai išvažiuosiu. 

Kas nori ir žino, kas tai yra biznis, 
ateikite arba atsišaukite sekančju 
antrašu: 

T. P . KRIfcANAUSKAS 
137 So. Main St. Shenandoah, P a . 

r?' 

Pradėjus Kovo mėnesiu 
Oliioa^os miesto tarybos mi-
t ingai bus at idaromi su mal
da. Maldą kalbėsią paeiliui Į-
vairiu tikėjimų dvasiškiai. 
Ta ip nusprendė juridinis ta
rybos komitetas. 

Ik šiolei taryba savo susi
rinkimus a t idarydavo be mal
dos. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
; P A R A P . 

Lab. "Sąjungos 4 kuopa mėnesi
nį susirinkimą laikys penktadienį, 
Vasario 4 d., 8:30 vai. vakare, t. 
y. tuojau po pamaldi], parapijos 
mokyklos kambary. 

Šiuo valdyba kviečia visus na
rius suseiti, nes yra svarstymui 
daug svarbių svarstymų del ren
giamo vakaro. Kurie nariai pasi
likę su mokesčiais už 1920 m., 
kviečiami ateiti ir užsimokėti. * 

Lab. Sąj. kuopa podraug kvie
čia priklausyti prie kuopos tas 
draugijas, katros- da nepriklauso 
ir 'sykiu darbuotis našlaičių nau
dai. . į, 

E. M., nut. rast. 

Dr.F.O.Carter 
Duokit Okulistui Pritai
kinti Akinius Jūsų Akims 

• 

Reikalingi pardavėjai prityrimas 
nereikal ingas geras pelnas — darbas 
tavo apiei lnkėj —<• most is "Alberta" 
pagelbsti nuo šalčio, kataro, ga lvos 
skaudėj imo rumatizmo ir t. t. Atsi
šaukite ar rašykite: "ALBERTA" 
5051 So. Ashland Ave. Chicago, 111. 

• 

} £ • • » » » » • » — » » » » » . » » » • » » » mthmfM 

, DR. 6 . M. GLASER 
Prakt ikuoja 39 mete i 

Ofisas 3149 8o. Morgan SC 
Kertė 32-ro St., Chicago, IU. 

S P E C I J A U S T A S 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: N u o l t ryto 
iki J po pietų, nuo « Iki 8 valan
dą vakare. 

Nedėl iomis nuo t iki I po p l o t 
Telefonas Yards 687 

II • 
I 
I • 

DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

I R C H I R U R G A S 
2201 West 22nd Street 

§Te l . Canal 6222 
• R e s . "SI 14 \V. 42ud Street 
m Tel. McKinley 4 988 

• • • • • 

Dr. L E. MAKARAS t 
Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Michigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet. 6:S0 iki 8:30 vakare 
| Residencija: 10538 Pcrry Ave. 

Tel. Pu l lman 342 

25T elefonas Boulevard 9199 2 

* . DR, C, KASPUTIS *. 

a 
• j DENTISTAS 

3331 South Halstcd Str. 

fValandos: 9—12 A. M. *J 

1—5; 7—8 P . M. g 

J. P. WAITCHEES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1053 
Dien. R o o m 518—159 N. Calrk St. 

Randolph 3507 J Tel. Rand< 
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; ir Apylinkes Lietuviai Domėkite! ( 
| Mes esame priversti išparduoti virš dešimts tūkstančių (10,000) porų "Over Globė" | 
Š *i^£&, i^ *„. čeverykų. Begije trijų savaičių. | 

Čia pasakyta kaip pirštu parodyta, ."Bsame priveikti išparduoti" 0 jau kaip žmogų priverčia ką 
s daryti PRrĖ\ rARTA, taikau ir nedarysi taip kaip tau patinka, bet taip kaip tą prievarta nori. 
5 Nuo mus prievarta reikalauja tuojaus išparduoti virš diešimties tūkstančių porų čeverykų, veik 5 
W už pnsė kninos. negu mums atsėjo jų padarimas. Štai mūsų kainos ant nekuriu čeverykų: 

Juodi "vici k i d " su robo kulnims ką buvo $ 1 0 . 5 0 d a b a r $ 8 . 0 0 | 
Tamsiai rusvi "English l a š t " ką buvo $ 1 1 . 0 0 d a b a r $ 7 . 9 8 
Taipgi **vici kid*' gražaus lasto ką b u v o $10.00 dabar ^7.50 I 
Labai tamsiai rudi "Eng l i sb" ką buvo $8.50 dabar $4.98 | 

šitokio bargeno tai tik dar nėra buvę! šito barbeno neturėtų praleisti 
nei vienas, \^ras ir moteris. Šitas bargenas yra lietuviškos čeverykų fab- 5 
rikos (Bridge\voterio) Darbininku Ko-operatives Draugijos I r del lietuvių 
žmonių. Šitas barmenas yra tikras bargenas, ne veidmainingas. 

MATYKITE MŪSŲ LANGĄ! . MATYKITE MUS! | 
| Išpardavimas Prasidės su 1 Vasario 1 9 2 1 ( 

Taip-gi turime pranešti,,, kad labai nupiginom vaikučių ir mergai-
| čiu čeverykucius. Visokio gatunko, visokio saizo. Nuo didžiausio iki 
5 mažiausio. 

P. S. Turiu daug medinų baksu nuo^čeveryku 36x14 kas norėte? w — 

s Over Globė Shoe Store į į g į į g m * % | 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, II/LINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 13 ryto: 
5 po pietų Iki 8 vak. Nedalio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

U . S . M A I L-ISÎ S?',? 
Iš N e w Yorko be jokiu m a i n y m u tiesiai } 

BREMEN ir DANZIG 
S. S. NEW R0CHELLE Išplauks Vasario 10 i. 

S. S. S.USO.UEHANNA Išplauks Vas. 19 ir Baland. 6 
AtsiSaukit> pas H. CIaussonius & Co. General. Pasaiiei-iniai A«entai 

JOG ar. Iia Salle St., Chicago. 111. Tel. F n u i k l i n 4130 
Arba kreipkitės prie mus lokaliu agento. 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORIUS 

I Patarnauju laidotuvėse koptglaufila. Rel-
Ikald m e l d ž i u a t s i šaukt i , o m a n o darbu | 
I busit* uicanedlntt. 
12314 W. 23rd PI. Chicago, Hl. | 

Tel. Canal 2 l » » 

Jūsų akjs gal reikalauja gy
dymo, arba pritaikymo arkinių. 
Kaipo Okulistas gal iu duoti 
jums patarimą. 

Aukso Filted M, $5, | 6 , 7, 
$8, $», $lfr. 

Cysto aukso %i. V, tC I*. 
$10, $11. $12. 

Apsibuvęs ant State St. per 
23 metus. ^ * 

Ištaisau žvalrumą. G y l a u vi
sokias akių l i gaa Išpjaunu t o n -
silus, 

FRANKLIN 0 . CARTER 
M. D. 

120 So. State. St. 

Valandos nuo 9 Iki 6. 
Nedėl iomis n u o . 10 iki 12. 

=y« 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

I 
I 
I 
I 

I Tel. Canal 2118 1 
I I 
E V a l a n d o s : 10 r y t o Iki 8 v a k a r e ? 
• G y v e n i m a s : W 
| ' ' 2811 \V. 63rd Str. • 
ĘTel. Prospect 3466. • 

i i i i i i i i i i i iu i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i 
Res . 1139 Independenee Blvd. 

v Telefonas Von Buren 294 

DR. A. A." R0TH9 
Rusas Gydytojas ri Chirurgas 
Speeijalistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų l igų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2 — S ^ p o 

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 10-^12 d. 
Ofisas 3354 So. Halsted St., Chicago 

Telefonas Drover 9693 
JllIlllllllllllllIllIllIlilIUIIIIIlIlIlltllIIlUIlI 

• Y; W. RUTKAUSKAS g 
• " ADVOKATAS . • 
' Ofisas Didmiesty! : r 

į̂ 29 South La Salle Street E 
I Kambaris 324 K, 
H Telefonas: Central 639** 
i . I 
* Vakarais, 812 W. 33rd St • 

imi 
i 
fi 

Telefonas: Yards 498? 
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GERIAUSIAS I 
UŽ . | 

JUSU PINIGĄ j 
-

Užtat kad mes visuomet geriausia patarnaujame savo 
kostumieriams. Ga*li būti užtikrintas^uomet atsilankysi pas 
mus. Musij gryno aukso graznos, laikrodžiai ir deimontai ran- s 
da^i dideliame pasirinkime ir už labai prieinamas kainas. 5 

I JOFFEY'S 4525 S. Ashland Avenue 
Chicago, Illinois. 
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DIDŽIAUSIA Į JETUVlSKA KRAUTUVE CHICAGOJE 

mm 

P;PBARL 0UEEN KONCBRTlNAia 

NtMOKESl PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Ohicagoja 
Parduodame už žemiausia. kain$, kur kitur taip negausi 

Mašinėlių laiškam B drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, filiubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžiui ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai ' 

t Steponas P. Kazlarvski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DBOVEB 7809 ' 
mmm 
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