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Airija Pergyvena Nepaprastai 

Lygų 

Baisius Laikus 
s Jie Bolševikizmui - Sako 
Kardinolas Logue 

B A I S Ų S - U U K A I P A L I E T Ę ANGLIJOS P R E M J E R A S 
AIRIJĄ. 

Vald i ia Airijoje y ra lygi bol 
ševikinei. 

S T U D I J U O J Ą S A I R I J O S 
PADĖTI . 

Belfast. Airija, Vas. S. — 
Ši sekmadieni visose katal iku 
bažnyčiose buvo skaitomi ga-
nytojiniai vyskupų laiškai, 
pr i ta ikint i Gavėniai. Taippat 
buvo skaitomas ir Airijos pri
mato, kardinolo Logue, laiškas 
Visuose laiškuose paliestas 
baisus šiandieninis Airijos pa
dėjimas. 

Kardinolas Logue laiške pa
reiškia, kad jam nekuomet ne
prisiėję prie tokių baisių ša-

But inai norima įgyvendinti 
savyvaldą. 

Dublinas, Vas. 8. — Čia pa
siklydusios indomios žinios. 
Kalbama, kad Anglijos vy
riausybė išnaujo darbuojasi 
nuramint i pietinę Airijos da
li ir įvesti čia pageidaujama 
taika. Sakoma, reikia laukti 
svarbiu įvykiu, kuomet susi-
rinks parlamentas. 

Ulsterio provincijoje, šiauri
nėje Airijos dalyje. Airiai pro-

ARKIVYSKUPAS HAYES 
PAS ŠVENTĄJĮ TĖVĄ, 

- ) — 

Rymas, Vas. 8. — Šį sekma
dienį pas Šventąjį Tėvą buvo 
pr i imtas New York o Arkivys
k u p a s Hayes. Audijencija tę
sėsi valandą. 

Pr ie šitos progos ir vėl pa
skleista žinių apie naujus A-
merikai kardinolus. Visuomet 
minimu Philadelpbijos ir Oiii-
cagos Arkivyskupu. 

RADIKALAI MĖTO BOM
BAS M E K S I K O J E . 

Apgr iautas Arkivyskupo ru 
mų priešakis. 

testantai ir kiti, kurie prieši-
lyje aplinkybių rašyti į t i-Įnasi Airi jas nepriklausomy

bei, jau rimtai galvoja apie 
savy valdinį parlamentą. Tan 
parlamentan jau parinkti at
stovai. 

kinčiuosius laišką 

Sako, šiandie Airijon sugrv-•UO 
žūsi tokia valdžia, kokia ne
buvo žinoma nuo Cromweiro 
laikų. Airijos valdžiai šiandie 
gali bu t lygi tik Turkų ir bol
ševikų valdžios. 

Žmonių gvvvbė netekusi rei-
kiamojo pagerbimo. Dievo na
mai išniekinami. Einantieji 
žmonės iš bažnyėių sulaikomi 
ir krečiami, nors pas juos at-

Mexico City, Vas. 8. — Pas
taraisiais laikais čia ėmė šėl
ti radikaliai gaiwtlai. Kerš tui 
jie pavar to ja bombas. Čia 
daugel vietose pametamos 
bombos. 

Aną naktį buvo padėta bom 
ba palei vieną amerikonišką 
jubilierinę įstaigą ir palei Ar
kivyskupo Jose Morą del Rio 
rūmus. Plyšusi bomba apgrio
vė rūmų priešakį. 

Radikalai keršija* Arkivys-
Tuo tarpu visa pietin* Ai- k »Pui «ž J ° S ™ * * "tsineš: 

rijos dalis maudosi kraujuose ™» P n e S J " 0 5 

kovojant už šalies nepriklau
somybę. Anglijai norisi tą da
lį nuraminti i r įgyvendinti 
par lamento pravestą savyval
dą. Bet Airių tauta (keturios 
penktosios dalys tautos) jau 

randama tik vienos maldakny- senai apsisprendusi. Ne savy 
valdos, bet pilnos nepriklaiv ges ir rožančiai. 

In tar iami žmonės nakt imis 
namuose užpuldinėjami ir na
miškiu akyse žudomi. Suim-
tieji nugalabinami armijos au
tomobiliuose su pasiteisinimu, 
buk jie mėginę pabėgti, nors 
apie pabėgimą negali but kal
bos. 

Kardinolas pasmerkia pasa-
lingą užpuldinėjimą policijos 
ir kareivių. Bet pasmerkia 
tos pačios policijos ir karei
vių visur platinamą- ir palai
komą terorą, pačios valdžios 
pagiežą. 

ANGLAI SUIMA IŠ BAŽNY 
ČIŲ I Š Ė J U S I U S ŽMONES. 

Išniekina i r grūmoja jiems 
kerštn. 

Queenstown, Airija, Vas. 8. 
— Praei tą sekmadienį iš ka
tedros ir kitų bažnyčių' po pa
maldų išėjusius žmones polici
j a apsupo. Išskyrė visus vy
riškus mio 16 ligi 40 metij ir 
nusivarė į kareivines, šalimais 
miesto. 

Tenai jie buvo paskirs tyt i 
į grupes, po šešis kiekvieno
je, surašyti i r kiekvienai gru
pei duotas numeris i r da ta . 
Pagal iau pagrūmota kiekvie
nai atsakomybe, jei ši tame 
mieste ir apylinkėse pasitai
kytų užpuolimai policijos ar
ba kareivių. Kiekviena grupė 
paskir tą sau dieną tur i pris
ta ty t i valdžiai visų galimų in
formacijų, jei pasi taikytų 
bent kokie įvykiai. K i t a ip 
tos grupės turėsiančios atsa
kyti . 

ORAS. — Šiandie lietus, ar 
sniegas; rytoj nepastovus oras. 

L E N K I J O S P R E Z I D E N T A S 
TTHII BTJT K A T A L I K A S . 

PREZIDENTAS ATSISAKO 
MAIŠYTIES GELEŽINKE

LIU KLAUSIMAN, 
• • • ' • • i • 

Washington, Vas. 8. ~ G e 
ležinkelių darbininkų unijų 
Viršaičiams prezidentas "VVilso-
nas telegrama pranešė, jog j is 
atsisakąs maišyties į geležin
kelių kompanijų ir darbininkų 
ginčus. T a m reikalui veikia 
geležinkelių darbo taryba ir 
pastaroji r i l a visus nesutiki
mų klausimus. . 

Kompanijų su darbininkais 
ginčai eina u į tai, k a d kom
panijos nori susiaurinti dar
bininkams užmokesnį, kituo-
met pripažintą naeijonalės ta
rybos. Darbininkai tam griež
tai priešinasi. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
BERNE. Vas. 8. — Šveicarijos 

federalė taryba vakar atsisakė 
duoti leidimą Tautų Sąjungai 
siųsti per Šveicariją karuomene 
į Vilniaus sritį, kur turi įvykti 
plebiscitas. 

TAUTŲ SĄJUNGA IR LIE
TUVOS 'KLAUSIMAS, 

do bolševikų laikrašty Pravda ra-

(Pabaiga is^pr. numer.) . 
i 

— A r dabar sustoja mūsų 
ir Lenkų konflikto rišimas, 
parvažiavus J u m s iš Gene vos 
ir sugryžus mnsų delegacijai 

COPENHAGEN. — Pet rogra- t ! Varšavos. 
— Ne. Tautų Sąjungos ta

šo Leninas apie darbininku unijų ryba daba r atsiuntė notą per 
kovą su boįševikų sovietais už 
pirmenybę. Leninas pripažįsta, 

'mane mūsų vyriausybei, ku
rioj sakoma, kad reikės dary-

/ 
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V O K I E T I J A A T S A K t S 

TALKININKAMS. 

Londonas, Vas. 8. — Čia o-
ficijaliai pranešta, kad Vokie
ti ja a tsakys talkininkams Ko
vo 1 d., į jų pakvietimą pa
siųsti delegatus Londonan 
koųferencijon ap ta r t i bendrai 
atlyginimo klausimą. 

Talkininkai ta i konferenci
ja i buvo paskyrę Kovo 28 d. 
Bet Vokietija sakosi nesuspė-
sianti ligi to laiko surinkti 
visų; reikalingu faktų. 

kad jei su darbininkų unijomis 
nebus susitaikinta, jos gali pra
gaišinti visą sovietų sistemą. 

y — 

fa* • • • • 

RYMAS. — Italijos užrubeži-
nių reikalų ministeris Sforza par
lamente pranešėt kad talkminkai 
nusprendė sumažinti Vokiečiams 
išlaidas, išmokamas talkininkų o-
kupaeijinėms armijoms Vokieti
jos žemėse. 

CHICAGO. — Praeitą naktį 
ant kampo Grand boulv. ir 43 
gat. pamesta dinamitinė bomba 
ties dešimties augštų apartamen-
tiniu bustu. Bombos trenksmas a-
pie 200 žmonių išvijo gatvėn. Su
draskyta dalis šaligatvio. 

BLOGAME STOVY PRAN
CŪZIJOS INDUSTRIJOS. 

•*-•-

^ f l ^ . V . K A & O LAIVYNO MA 

Varšava, Vas. 8. — Lenkų 
seimas galut inai patvir t ino ša
lies konstitucijos posmus, pa
gal kurių renkamas Lenkijos 

Anot konstitucijos, preziden
tas turi but katal ikas , ne jau
nesnis 40 metų ir renkamas 
septyneriems metams. 

25 ŽUVO ANT G E L E 2 I N K E 
tfJO. 

Vienna, Vas. 8. — A r t i Fe-
lixdorf ekspresinis t raukinis 
Tarvis-Vienna susidaužė su 
prekiniu t raukiniu. 25 žmonės 
užmušta i r apie 40 sužeista. 

N A U J A S P R E M J E R A S 
G R A I K I J O J E . 

sainybės reikalauja. Savo ke- .respublikos prezidentas. 
Ii u, Anglija daug kartų yra 
pasakiusi, kad Airija negali 
gauti nepriklausomybės. 
v Anglijos pažadėjimai. 

Šiuo kartu norima kitaip 
prieiti prie nusistačiusios Ai
rių tautos. Anglijos premje
ras, anot žinių, studijuojąs 
naujus pienus. 

Tais pienais es;is tas, kad su 
šiaurinės Airijos pagelba bus 
mėginama perkalbėti pietinės 
Airijos vadus sinn-feinerius r 

kad jie prisimtų siųlomą au
tonomiją. 

LTŽ tai Anglija sinn-feme
riams, ka ip sakoma, siųlanti 
daug malonių. Žadant i pas
kelbti abelnąją Airijai amnes
tiją. Žadanti paliuosuoti visus 
suimtus Airijos savanorius ka
reivius. 

Tuo tikslu, anot žinių, An
glijos premjeras vedąs tary
bas su Sir Edward Carson, 
Ulsterio (šiaurinės Airijos) 
atstovų Anglijos parlamente 
lyderiu. 

Sinn-feineriai tyli. 
Kuomet ėia apie tai plačiai 

kalbama, iš sinn-feinerių pusės 
netur ima jokių žinių. P i rm 
visko yra žinoma, kad sinn-fei
neriai nesutiks su tais paža
dėjimais. Žinovai tvir t ina, kad 
jei Angli ja be jokių tarpinin
kavimų, t ik tiesioginiai i r for
maliai kreiptųsi į sinn-feine-
rius, tuomet, rasi, i r butų ko
kios nors naudos. Ki ta ip nie
ko geraTnegalima sulaukti . 

Nauja Anglų metodą. 

Anglijos mili tarinė valdžia 
kai-kuriuose Airijos miestuo-

NEBRAI . 

WashJngt<m, Vas. 8. — Pe-
ruvijos respublikos pakraš
čiuose prasideda Su v. Valsti
jų karo laivyno manebrai . Te
nai susidurs abudu — Atlan-
t iko i r Paeifiko, ka ro laivy
nu. 

Pigus pinigas šaliai daro pra-
s 
i ~* v . 

— 

Paryžius, Vas. 8. — Pasi
baigus 1920 metams Prancū
zijos industrij inė finansinė ir 

t i plebiscitas mūsų Rytuose, 
t a rp ko ir Vilniaus srity, ir 
klausia mūsų vyriausybės ar 
gali laukti pr i tar imo tam iš 
mūsų pusės. Tokia nota y ra 
pasiųsta i r Lenkams, prane
šant jiems drauge , kad Zeli-
gowskis su savo karuomene 
turės būti iškraustytas iš Vil
niaus srit ies, . 

— A r reikia žiūrėti j tą no
tą, kaipo į galutiną mūsų ir 
Lenkų ginčo išrišimą? 

— Toli gražu ne! J u k d a r 
mes ir Lenkai galime duoti 
a tsakymus į tą notą, priįmda-
m i a r atmesdami jos pasiū
lymus ir išdėstydami savo są
vokas ir pasiūlymus. 

— A r j au y ra Tautų Są
jungos nus ta ty ta plebiscitui 
sienos mūsų Rytuose? 

— Dar ne. Tautų Sąjunga 
dar siunčia dabar specijalinę 
komisiją į menamąsias plebis-

sakė, kad mes — abi pusės, 
— galūne visiškai atsisakyti 
nuo plebiscito. 

Mūsų korespondentas gale 
paklausė profesoriaus su kuo 
yra rišama Pilsudskio pakvie
timas į Paryžių. Į tai profeso
rius atsakė, kad Prancūzai tuo 
nori sustiprinti Pilsudskio pa
dėtį Lenkuose. J i e lig šiol 
daugiausiai susižinojo su en-
dekais, bet kadangi endekai 
visą laiką kasasi po Pilsuds
kiu ir jo j taką Lenkuose stip
riai apgriovė, ' ta i Prancūzai, 
matyt , nori ją pataisyti . Be to, 
d a r Prancūzams reikia susi
ta r t i su Pilsudskiu akvvaiz-
doj naujų galimybių Europos 
Rytuose. 

APDOVANOTI AMERIKOS 
RAUDONOJO KRYŽIAUS 

ATSTOVAI. 
Naujų Metų dienąįJLietuvos 

Valstybės Prezidentas savo 
Rūmuose apdovanojo Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus Kafi-
no skyriaus atstovus lt. Bri-
dges i r kap. V. H. de Samos-
kevy Vyties Kryžiais 1 laips
nio už jų didžius nuopelnus 
Lietuvos visuomenei. Dalini
me dalyvavo Kr. Aps. Ministe
r is pulk. Įeit. Žukas, gener. 
štabo virš., pulk. Leščinskas, 

jvyriausis karo. gydyt. gen. Įeit. 

toj, a r galima ar negalima da 
ryt i plebiscitas i r patiekti sa
vo projektą, kaip i r kur ga
lima butų plebiscitas daryt i . 

P-ekonominė padėtis pasirodė di- j T a i komisijai vadovauja 
džiai abejotina. Produkcijos Beur t ' as . 
krizis užkopęs ant augščiau-
siojo laipsnio. Bedarbių dau 

— Taigi išeina, kad tas 
plebiscito reikalas d a r neart i 

gybė i r šitų skaitlius nuolat P r i e į r i š i m o ? 

APTARIAMOS MOTERŲ 
LYGIATEISĖS J A P O N I J O 

J E . 

Tokyo, Vas. 8. — Parlamen
tan paduotas bilius suteikti 
Japonų moterims lygias teises 
su vyrais politikoje. Sakoma, 
bilius turėsiąs pasisekimo. 

didėja. Tik viename Paryžiu
je jų bus apie 100,000. 

Praei ta is metais Prancūzių 
j a praleido begalinę daugybę 
darbininkų streikų. Tas labai 
pakenkė žaliai. Finansinis pa
dėjimas gana blogas atpigus 
pinigui. Daugelis nuomoniau-
ja, k a a šalis susilauks nepap
rasto finansinio krizio. 

THĮNGS THAT NEVER HAPPEJ-
Londonas, Vas. 8 r — Grai

kijos premjeras Rhaliis atsis
tatydino susivaldęs už pirme
nybę su karo ministeriu Gou-
,naris. 

Karal ius Konstant inas į 
premjerus pakvietė Kalogero-
povlos. Šis tuo jaus sudarė ka
binetą. Karo ministeris t a * 
pat. fr^ 

- - ' 't i p % ' 

se yra sumaniusi pašaukt i lo» 
kalėn tarnybon vyriškus nuo 
17 ligi 45 metų. J iems nori
ma pavesti sąrgybon lokales 
vietas. J i e turėtų valdžiai pra
nešti apie atl iekamus sinn-fei
nerių užpuldinėjimus prieš An
glų policiją ir kareivius. 

Išpradžių, sakoma, ton tar
nybon busią šaukiami savano
riai. Bet jei Airiai atsisakytų, 
tuomet busiąs paskelbtas pri
verstinas tarnybon ėmimas. 

Atrodo, kad Anglų milita
rinė valdžia nepasitenkinusi 
dabar t in iu kraujo praliejimu. 
J a i norisi daugiau .žmonių 
kraujo. 

JHTEKNATIONAL CAKTpdSTgo, *. 

NEKUOMET TAIP NĖRA, < 
Pas pinig-ų skolintoją. 
- ^ Kiek tamsta norėtum už tą seną laikrodį - v skam

balą. 
— Tiek, kiek aš pa ts mokėjau — 12 dol. 
— Gerai, še pinigai. 

— Taip, d a r nieko galuti
no negalima pasakyt i . 

— A r nemanoma Vakarų 
Europoj , kad visas tas plebi
scito reikalas gali but, kaip 
nors netikėtai , kurios nors tre
čios jėgos, sakysim, Rusų iš
r i š tas f ' 

— Vakaruose plačiai mano
ma, kad Rusai puls tas sritis. 

— A r Tautų Sąjunga nede
da reikšmės Rusų /dalyvavi
mui mūsų i r Lenkų komitete 
del Rytų srities? 

— Iš paviršiaus nededa, bet 
iš tikrųjų tai labai įdomiai pa
siklauso į kiekvieną Rusų bal
są. 

— A r būdami Genevoj ne
mėginot asmeniškai tar t ies su 
Paderewskiu i r prof. Askena-
zy. mūsų klausime? ^ 

—- Tarp mūsų buvo tik o-
ficijaliai santikiai . Tart ies su 
jais po visų Lenkų sutarčių ir 
pažadų laužymo nematėme 
galimu. 

* - Kada , jųs manote, gali 
pasibaigti plebiscito ir apskri
ta i mūsų Rytų klausimo riši
mas? 

— Sunku pasakyt i . Tai pa
reis nuo daugelio aplinkybių. 
Bet tai gali tįstis labai Mgai.... 
metais.... 

— Je i mes neprįsiimtume 
plebiscito Vilniaus srity, ko
kia- atsakomybė mums gresia, 
ar negrąsina mums Tautų Są
junga kuo ypat ingu? 

— Atsakomybė t ik moralė. 
Leon Jas Bourgeois nekartą 
ta i pabrėžė savo kalbose. J i s 

liūs Kaupas i r advok. Mastau-
skas iš Amerikos. Vvties Krv-
žius 1 laipsnio yra paskir tas 
ir Amerikos Raudonojo Kry
žiaus šefui pulk. Įeit. Ed. Ry-
an. 

j į * 

Gener. Įeit. Nagevičius ap
dovanotas Vyčių Kryžiais A-
merikos Raudonojo Kryžiaus 
atstovus sekmadienį priėmė 
pas save iškeldamas pokylį. 

AMERIKOS LIUOSNORIAI 
LIETUVOJE. 

Krašto Apsaugos Ministe-
rio Padėjėjo pavedamas, pra
šau p a n e š t i Lietuvos Misijai 
Amerikoje į pat iektą Ameri-
kiečių-Lietuvių prašymą, su
teikti žinių apie Amerikos sa
vanorius tarnaujančius Lietu
vių karuomeneje, kad jie y ra 
visi gyvi ir sveiki. 

(pasirašo) Kapi tonas Kubi
lius, Kancelerijos Viršininkas. 

Šis pranešimas gautas Liet. 
Misijoje 3 Vasario, šių metų, 
ką i r pranešame visuomenės 
žiniai. 

Liet. Misijos InL Skyihis . 

Washington, Vas. 7. — kad 
talkinnkai atmokėsią Suv. 
Valstijoms mili jardus skolų, 
tai tame yra, įsitikinęs pinigy-
no sekretorius Houston. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Vasario 6 
buvo tokia pagal Merchants Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui 
Prancūzijos šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų 
Lietuvos šimtui auksinų 
Vokietijos šimtui markių 
Lenkijos Šimtui markių 

$3.85 
7.14 
3.59 
1.61 
1.61 
.12 

y. 
L. 
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D R A D 6 A S 
Trečiadienas, Vasar is 9, 1921 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
B n * kasdieną išskyros nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams 98.00 
Pusei Metų • .; ,- . . . >_..£. E? • • 

4.00 
8UV. VALST. 

Metams . - . . . •«• $ 0 0 0 
Pusei Metų . . . . . . . . . . / v . > . 8.00 

Prenumerata mokasi lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iiperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus J 
registruotą laišką. 

" D R A U G A S " PUBL. CO. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

Paryžiaus Lietuviš
koji 

Lietuviai Paryžiuje jau Spa
lio mėnesije pajuto, kad žino
mų to miesto ponių vieškam-
bariuose nešiojama glėbiais 
visokius šmeižtus prieš Lietu
vos valdžios asmenis: minis
t rus ir kitus. Atsirado net pri
vačių iniformacijos biurų teik
ti Prancūzams žinių apie Lie
tu va. Tuo pariu laiku Pary
žiuje įsigalėjo didysis palan
kumas Lenkams. Pasirodė, kad 
žinomoji Modemoiselle Y. 
Pouvreau labui veikia rengda
ma takus p. Juozui Gabriui. 

Dirbo taip-gi vienas (lardy-
iio apielinkės sulenkėjęs gy
ventojas. J i s yra tarnavęs 
Prancūzijos šnipų organizaci-

) joįe rusiškame s k y r i n j e . l J i t a s J ^ ' n ^ Lietuvos " s ė b r a m s " , 
taip-gi slaptosios policijos a-
gentas, rodos, geografinės Tau 
tų draugijos narys padėdavo 
platinti šmeižtus prieš Lietu
vos valdžią. J i e skelbdavo, 
kad p. (iabrvs esąs vienatinis 

i » t 

Lietuvos inteligentas. J i s pats 
tuomi tarpu per kitus asmenis 
bandė gerintis žvmiausieins 
Lietuvos asmenims. 

P-nas Gabrys daug tikėjosi 
ir tikisi iš krikščionių-demo
kratu ir Šiaip kataliku. J i s 
jaučia, kad ji turi su savim 
plačiąsias Lietuvos piliečių 
minias. J i s tai]>-gi mato, kad 
krikščionys demokratai turi 
permažai pasaulinių inteli
gentų jau galinčių vesti tau
tos gyvenimų, todėl jis nori tg. 
spragų užkimšti savo asmenim. 

Savo tikslams jis panaudo
ja t ikrąsias Lietuvos valdžios 
klaidas sumaningai ir gabiai 
išrodv«lamas iii blėdinsmma. 
J i s išpučia mažmožius padary
damas iš jų didelius daigius. 
J i s netingi plačiai ir tankiai 
rašinėti privatinių laiškų žy
miesiems asmenims. Kai-kurie, 
Įpykę ant valdininkų nemokė
jimo apseiti ir nerangumo, pra 
deda nesi kratyt i p. Gabrio ža
bangų. 

Tečiaus tas visas jo veiki
mas Paryžiuje kenkia Lietu
vai, nes mažina dorų Prancū
zų užsitikėjinm mūsų nepri-
gulmybės apginė jais. J u g ne
galima užsitikėti tais, ant ku
rių patys jų tautiečiai pasa
koja begales visokio blogumo. 
Tų " p a t a r n a v i m ų " Lietuvai 
Paryžiuje atlieka p. Gabrio 
šalininkai. Apie Lenkus 
nieks tiek daug bloga 
nepasakoja Prancūzijos sosti
nėje. Nestebėtina, kad tenai 
I^enkų įtekmė didėja. 

Mūsų padėtis visai nesi tai -
, so. Oficijaliai Prancūzija eina 

su Lenkais, todėl i r norėdami 
mums tegali padėti tik labai 

a tsargiai , vien asmeniškai, lyg 
vogtinai. Gerai nors tiek, kad 
Prancūzai mus neapgaudinėja, 
ne veidmainiauja: sako Lietu
vai į akis ta ip, ka ip dalykai 
eina. 

Iš visai neabejotinų šaltinių 
teko pat i r t i , kad pačioje pa
baigoje 1920 m. Prancūzai pa
siūlė al i jantams pripažinti 
Estonijų, Latviją ir Lietuvą de 
iure. I ta la i su tuo pilnai su
tiko, bet " g e r o j i " Anglija ir 
laisvės skelbėja Amer ika tą 
sumanymą susyk šiurkščiai 
atmetė. Paryžiuje šnekama, 
kad angliškai kalbančių tautų 
pirkl iams geriau esą turėt i 
reikalų su Rusija, kuomet Pa-
baltijos tautos vergauja Mas
kvai. 

Prancūzai dar neatsisako 
pripažinti Lietuvą nepriklau
somą de iure i r tą nepriklau
somybę gvarantuot i , t ik tam 
stato šitas sąlygas: a) kad mes 
sudarytume tam t ikrą sutartį 
su Lenkija, b) kad Klaipėda 
butų pavesta Lenkų kontrolei, 
e) kad Nemunas taptų inter
nacional izuotas . Dar ir kiti} 
sąlygų stato Prancūzai . 

J i e savo politiką remia tuo 
žvilgsniu, kad viena Lietuva 
yra per menka atsigint i nuo 
Vokiečių ir bolševikų. Su ši
tais Prancūzija jau pradeda 
gerintis. Prancūzijos - reika
lams geriausia a t rama rytuose 
yra galinga Lenkija Pabalt i-
jos tautų sutart im paremta. 

Kas išmano, tas supranta, 
ką reiškia Prancūzų žodis pri
pažinti Lietuvą de iure. Ta t 
reiškia, pirmiausiai, kad Len
kija turės valdžią an t Lietu
vos, o Lietuva turės poperelę. 
Antroji salvga reiškia, kad 
vienatinis Lietuvai priklau
santis juros uostas taps nuo 
jos at imtas, o pavestas to-

VILNIUS, VILNIUS! 

ka ip ponai Zeligo\vski, Pilsud-
ski ir Dmo\vski. Trečioji są
lyga reiškia, kad Lietuva taps 
perpjauta pusiau išilgai ir jos 
ekonominis nugarkaulis taps 
išpjautas bei pavestas sveti
miems. Paryžiaus Lietuviai 
n o u p r a n t a tų sąlygų reikš
mės. 

Nesenai žmonės mintijo, 
kad bolševikai ims laužyti 
Lenkiją ir kad talkininkų di
plomatijai liks viena ilga no
sis. Bet dabar (apie vidurį 
Sausio) Prancūzai jau netiki, 
kad bolševikai imtų kariauti 
su Lenkais. 

Kaip dalykai virs toliau 
sunku įspėti. Lietuvos ateitis 
daugiausiai priklauso nuo mo
kėjimo tvarkyt is narni e je. Je i 
per pusę metų Lietuvos val
džia netaps sugriauta, tai ga
lima neabejoti, kad mus tėvy
nės neprigulmybė taps pripa
žinta. Laikas tankiai dirba už 
mus. Kas nori Lietuvos pra-
žutės, tas gali norėti dabar 
jai revoliucijos. Rene Vinci 
prie jos veda. Je i jam pasi
sektų, Lietuvos neprigulmybės 
priešų tikslams lengva butų 
ivvkti. Lietuvos visuomenei 
naudinga žinoti, ko ji tur i sau
gotis. 

. 

Trejus metus l i e t u v i a i at
laikė nepritfuhnybę ir atsigi
nė nuo visų priešų. 

Liko paskutinis i r pavojin
giausias priešas — L E N K A I . 
Nepasisekus užimti visos Lie
tuvos, Lenkai klast ingai per 
savo generolą Zeligowskį užė
mė mūsų sostinę V I L N I Ų ir 
Vilniaus apielinkės. 

Alijantai Lenkus su Lietu
viais betaikydami, sumanė 
plebiscitą. 

Lietuviai po ilgų pastangų ir 
derybų ant plebiscito turėjo 
sutikti , bet t ik šiomis sąlygo
mis : ( 

1. K a d Alijantai prieš ple
biscitą pripažintų Lietuvos ne-
prigulmybę (de ju re ) , bent 
kaip Latviją i r Estoniją pri
pažino. 

2. K a d Lenkai pri imtų ir 
ant savęs atsakomybę, jei Ru-
sai-bolševikai ką turėtų prieš 
plebiscitą. 

3. Kad Lietuviai turėtų ly
gias sąlygas agitacijai plebis
cito arejoj, ka ip kad i r Len
kai ; kad plebiscito arėją val
dytų ne Lenkai , tik neutralė 
Alijantų pasiųsta karuomenė. 

Telegramos praneša, kad 
Lietuvių Valdžia ir Alijantų 
valstybės per Tautų Ligą ple
biscito klausime jau susitaikė 
ir plebiscitas neužilgo įvyks. 
Kada ir kur, išgirsime vėliau. 

Lenkai prisibijo to plebisci
to. Lietuvos Žydai ir Baltru-
siai, matomai, bus už Lietuvą. 
Zeligowskis bando sušaukti 
Lenkų seimą Vilniuje ir pri-
jungl i Vilnių prie Lenkijos. 
Lenkų seimas nerinktas, bet 
Zeligowskio dekretais paskir
tas. Del to " S e i m o " Lenkija 
bijo sukilimo Lietuvos rytų 
gyventojų ir Lietuvių karuo-
menės galimų atakų. Pilsuds
kis kreipėsi į Prancūziją pa-
gelbos. Prancūzija, matomai, 
atsisakė sudaryt i mili tarę ali-
jansą su nusibankruti jusia 
Lenkija ir patarė Lenkijai to
kį alijansą daryt i su Rumuni
ja. Pilsudskis norėjo gauti 
Prancūzų pavelijime pulti 
Lietuvą, bet pr i tar imo vėl, 
matomai, negavo. 

Amerikietis korespondentas 
W. Will iams praneša, kad 
Prancūzijos ot'icijalai pasakę 
Pilsudskiui: "Jei Lenkija nori 
Alijantų pnetelystės. tai ji tu
ri pasmerkti Zeligo vvskio avan-
turą ir sugrąžinti Vilnių Lie
tuvai." 

Lietuvos Atstovybės Pary
žiuje sekretoriusDobužis mums 
telegrafuoja (4 d. Vasa r io ) : 
Plebiscitais priimtas. Lietuva 
netrukus bus pripažinta. Da
lykai gerėja. Reikia rengtis 
plebiscitui ." 

AMERIKIEČIAI ! Atėjd y-
patingos svarbos valanda. Gin
kime savo sostinę! Vilnius ir 
Lietuvos rytų žemės plotai, 
miškai, ežerai ir kiti tur tai 

KALKIŲ NAUDA ŽEMEI. 

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Kalkėmis tresiama žemė 
daug priduoda jai našumo. Sė
jan t dobilus, būtinai reikia 
kalkėmis žemę trėsti . Kalkių 
reikia išbarstyti apie 100 sva
rų ant kožno lygiakereio turin
čio 1,000 pėdų. Prieš sėjant 
kalkės kur-' kas turi būti pir
miau išbarstytos. Strugėms ar
ba kitoms vyruojančioms žo
lėms kalkės yra blėdin^ps. Tik 
tokiuose atsit ikimuose jos pa
gelbsti, jeigu žemėje ramdasi 
didelis nuošimtis puvėsių. 

turį ir gali bu t mūsų rankose. 
Pasirodykime d a r kar tą susi
pratusiais Lietuvos piliečiais. 
Nuo balsavimo prigulės, kam 
tie plotai i r tie tu r ta i t eks : 
Lietuvai a r Lenki ja i ! Lietuvių 
tautos garbė i r interesas ne
leidžia dviejų nuomonių: Lie
tuvos miestai i r žemės tur i 
Lietuvai ir prigulėti . Lenkų 
agitatoriai mėgins gyventojus 
klaidint i melagystėmis; tylė
ti mes negalime. Pr ieš Lenkų 
agitaciją sudarykime dvigubai 
smarkesnę agitaciją. Šventam 
tikslui padėt i Jūsų dolieriai, 
Amerikiečiai, atsvers maišus 
netekusių vertės lenkiškų mar
kių. 

Atl iki te šį darbą urnai, bet 
rūpestingai i r vienybėje. Lai
mėjimui plebiscito reikalinga 
tuojau nemažiau 50,000 dolie 
rių pasiusti Lietuvos Gynimo 
Komitetui. Tas komitetas ži
nos ka ip i r kas daryt i . 

Amerikoje turime bent 150 
žymesnių Lietuvių kolonijų 
su gyventojų skait l ium apie 
750,000 žmonių. Sul ig skait-
iiaus gyvenančių Lietuvių ko
lonijas galima paskirs tyt i į 
šešias grupes. 

1 

o surenka 

surenka 

surenka 

surenka 

surenka 

grupės kolonija surenka 
2,000 dol. 

grupės kolonija 
1,500 dol. 

grupės kolonija 
1,000 dol. 

grupės \kolonija 
500 dol. ^ 

grupės kolonija 
250 dol. 

grupės kolonija 
kiek išgali. 
Draugijų atstovai kolonijose 

savo ex t r a , posėdžiuose arba 
masiniuose mitinguose nutar
kite, prie katros kategorijos 
kolonija priguli . 

Jau nebetoli neprigulmingos 
Lietuvos Laisvės Šventė 16 d. 
Vasario. Tegul bus ta diena 
Vilniaus ir Lietuvos rytų at
vadavimo, šventė. Tenelieka 
nei vienos kolonijos, nei vie
nos draugijos, nei vieno šiek 
tiek pasiturinčio Lietuvio, kas 
tą dieną neatneštų aukos šiam 
neapsakomos svarbos dalykui. 
Didesnės kolonijos duokite pa
vyzdį mažesnioms ir prigelbė-
kite joms savo užduotį atlik
ti. Je igu ltį d. Vasario prakt iš
kai negalima kur susirinkimų 
įvykdinti, tad pasinaudokite 
šventadieniu 20 a r 22 Vasario. 
Per tas kelias dienas pamė
ginkite pradžiai sur inkt i visą 
50,000 dol. kvotą, o persigan
dę Lenkai neteks drąsos. Tai 
bus garbės vainikas visai Lie
tuvių milžiniškai kovai už 
Lietuvos laisvę. 

DARBAN, AMERIKOS LIE
T U V I A I ! 

Liet. Misija Amerikoje. 
5 d., Vasario,-1921 m. 
162 W. 31st St., N. Y. City. 

' tuva nesutinka sir paskelbtuo
ju plebiscitu, Tautų Sąjunga 
vargiai jį vykdins. Nevykdį-
nant plebiscito, Lenkai apsi-
globę laikys Vilnių i r kankys 
Lietuvą k a i p materijaliai, ta ip 
moraliai. Lenkai pa tys vieni 
mažai pakenktų Lietuvai savo 
okupuotomis. Bet pat i Tautų 
Sąjunga Lenkams tame darbe 
galėtų duot i paramos. Lenkus 
remtų ir Prancūzai , tie didžiau 
šieji mūsų tautos engėjai. 

J e i augščiausiojį t a ryba ne
pripažino Lietuvos, už tai, su
prantama, reikia daugiausia 
kal t int i Prancūzus. Prancūzai , 
be abejonės, žino, kad Vilniaus 
klausimas ne veikiai bus išriš
tas. Tad jų patar imu ir atidė
tas pripažinimas ligi nusibai
gsiant tam klausimui. 

Ki tas da ik tas y ra svarbus 
d a r tas, kad ir ,Lenkai nesu
t inka su plebiscitu pačiame 
Vilniuje. J i e sako, kad Vilnius 
" l e n k i š k a s " ir iš plebiscito 
tur i but išimtas. Lenkai mie
lai kadir šiandie grąžintų 
Vilnių Lietuvai, jei pastaroji 
pasižadėtų vergauti Varšavai . 
Tą vergovę-jie pavadina, ypa
tinguoju vardu — federatyve 
sąjunga su Lenkija. 

Pasirodo, kad nuo talkinin
kų visokių " s ą j u n g ų " ir " t a 
rybų" , kurįose savarankiai 
šeimininkauja Prancūzai, ne
bus galima sulaukti greito 
pripažinimo Lietuvos. Nes jie 
nuomoniaus, kad nusikamavu
sį Lietuva pagaliau turės pasi
duoti jų norams. 

Tečiau nesu laukimas jų! 
Lietuvą vergovėn jie galėtų 
paimti tik varu, praliejus upe
lius kraujo. O šito bijosi ir 
patys Lenkai. J i e patys vei
kiau pragaištų nuo žemės pa-
viršaus, jei mėgintų pakil t i į 
tokius žygius. 

Tad jei nuo talkininkų Lie
tuva negali sulaukti malonės, 
kas-gi veikti? 

Visa mūsų ir Lietuvos viltis 
yra Amerikoje, tik Su v. Val
stijose. Po pirmųjų Kovo die
nų čia, be abejonės, bus imta
si gydyt i ir slaugoti pažeistą 
pasaulio demokratiją. Kas ją 
pažeidė, mes ižinome. Tik 
mums, Amerikos Lietuviams, 
prisieis ka ip žodžiu, ta ip dar
bu prisidėti prie to slaugoji-
i)io."Prisieis visuomet jaust i , 
kuomet pasveiks ta ideale pa
saulio tautų patvarkyloja. Nes 
ji pasveikusi visoms pasaulio 
tautoms duos laisvę. Toji lais
vė palies ir mūsų tautą i r Tė
vynę. 

Tai-gi nuo Amerikos mes lau
kime pripažinimo. Įvykus fak
tui, Ameriką paseks ir tie pa
tys talkininkai. Mūsų prieši-
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f "DRAUGO" KNYGYNE i 
E Galima gauti šios 

i MALDAKNYGES 
I Ramybė Jums (brangios odos paauks . ) 13.50 | 
S Ramybė Jums (kailio apdar . ) 2-jH) s 
1 Ramybė Jums (audeklo apd.) 2.00 Ę 
E šios maldaknygė* formatas yra 5 ^ x 3 % . Puslapių turi 958, bot ne z 
3 stora, nes spausdinta ant plonos popieroB. Joje yra įvairių įvairiau- = 
5 sių maldų. = I - •. * • * ' s 
— « 4 ACT « • Aniolas Sargas — juodas apd $*™ = 
E Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd \.iv 
S Aniolas Sargas — juodais apd 1*50 
= Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd. . . . . 1.75 
i Dangaus Žvaigždudė — bal tas celluloid apd. su 
| paveikslėliu an t apd »• • • 1-75 
E Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd. 1.50 
| Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd 1.00 
| Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 
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Amerikoje MŪSŲ 
Viltis. 

\ 

Įvairiuose susiejimuose, su
sirinkimuose, pasikalbėjimuo
se Lietuviai dažnai kiti kitu 
klausia: Kada talkininkai pri
pažins Lietuvą, kaipo nepri
klausomą valstybę? Tan klau-
siman niekas negali t ikra i at
sakyti . Gi pilnas pripažinimas 
Lietuvos tauta i butų brangin
tinas daiktas . Nes tuomet val
stybė pasijustų labjaus savis
tovi ka ip šiandie. J i turėtų at
virų reikalų su kitomis pasau
lio viešpatijomis. Nes ineitų 
anų bendron šeimynon, kaipo 

rimas ir tvarkymas eitų spar
tesniais žingsniais. Visuose at
sirastų daugiau energijos ir 
ištvermes. 

Nesenai augščiausioji talki
ninkų taryba, turėjusi posė
džius Paryžiuje, pripažino pil
nai Estiją ir Latviją. Ir , pasak 
žinių, ta ryba pareiškusi, kad ir 
Lietuva busianti pripažinta, 
ka ip t ik busiąs nubaigtas Vil
niaus klausimas. 
K a d a bus nubaigtas Vilniaus 

klausimas, ta ippat niekas ne
gali žinoti. Lietuvos atstovas 
buvusiame \ Tautų Sąjungos 
seime, (Jenevoje, prof. Volde
maras, parvykęs Kaiman pasa
kė, kad Vilniaus klausimas 
galįs but rišamas, ir neišrisa-

ninkus tuomet apims gėda. 
J ie nedrįs pakelti akių, kad 
dirstelėjus į skaisčiąją teisy
bę. 

Amerikoje mūsų viltis. ' 

PAKEITIMAS KARVĖS 
PIENO KŪDIKIAMS. 

— 
(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Papras ta i žmonės pieną silp
nina kruopomis a r pasaldintu 
vandenim. Pirmuose kūdikio 
gyvenimo mėnesiuose pieną 
reikia maišyti vien t ik virtu 
vandenim, vėliaus galima pri
dėti kruopų a r pasaldinto van
dens. 

Kruojjų vandenį verdant 
reikia pamerkt i šaukštuką 
kruopų (miežinių a r kvietinių) 
ir vėliaus vir int i puskvortėj 
vandens. 

Pirmuose mėnesiuose varto
ti tik vieną šaukš tuk^kruopų . 

Šešių mėnesių kūdik iu i gali
ma vai tot i 2 šaukštų krupių . 

Devynių mėnesių kūdikiui lygi su sau lygiomis. Tuomet 
patsai vidujinis vaktvbės ku- mas pe r eilę metų. Nes jei Lie- ' net tr is šaukštus kruopų. 

S Aniolėlis — juodais apdara is 
= Aniolėlis — juodais apdara is 

. . . . . . . . . . 

• • • • 

1:50 = 
0.75 E 

= šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių, -g 
S Spauda aiški. E 
| Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdara i s $2.00 | 
| Pulkim ant kelių . . . . 2.50 E 
E Pulkim ant kelių 2.00 E 
E Pulkim ant kelių 1.85 E 
E Pulkim ant kelių * 1.50 = 
E Si maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų E 
E įvairumas priguli nuo apdarų. E 
E Maldų Knygelė 75c. = 
E lYiaiaų įknygeie ,». ouc. — 

Užsisakydami adresuokite: 

| "DRAUGO" KNYGYNAS 
E 2334 So. Oakley Ave. Chicago, III. | 
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TĖMYK1TE 

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

IG. TYŠKEVIČIĄ 
314 E. Kensington Ave. 

Tel. Drovar 70421) 

Dr. C. Z. VezeMs 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 l is 9 vakare 
4713 SO. ASHLAND AVENL E 

arti 4 7-toa Gatvės 

I Phone Ciceho 5963 

DR. A. P. GURSKIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

J817 W. 1-ltli Str. Cor. 49th Av< 
Cicero, IU. 

Vai. 9 išryto iki 9 vak. Išimant 
Nedolias ir Seredas 

K 

J. P. WAITCHEES 
i Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Ave. 

Tel. Tards 1053 
Dien. Koom 518—159 N. Calrk S t 

Tel. Randolph 8507 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS I 
Ofisas Didmiesty!: I 

29 South La Salle Street J 
I • 

Kambaris 334 
Telefonas: Central 6S9« 

Val&rais, 812 W. 33rd S t • 
Telefonas: Tards 498* • 

Dr. AL T. STRIKOL'IS I 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas I 
Perkelia ofisą į People Teatrą B 

1616 \V. 47th Sir. Tel. Boul. 1 6 0 | 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, f iki S | 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. | 
Kcs. 2914 W. 48rd Street 
Nuo ryto iki piet. 

TcL McKinley 293 i 
^Telefonas Boulevard 9199 

i DR. C, KASPUTIS i 

8 DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHLKURGAS 
1 

•Tel . 
g i l e s . 

2204 West 22nd Street | 
Canal 6222 • 
3114 W . 42ml S t r e e t S 

Tel. McKinley 4 988> 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CBTCAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

* 
M DENTISTAS 

3331 South Halsted Str. 
jjValandoa: 9—12 A, M. 
J 1—5; 7—8 P. M. 

Tel. Yards (666 Drover 8448 
Dr. V. A. SZYMKEVICZ 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akušeras. 

3203 a Halsted St. Chicago. 
Valandose 19—12 iš ryto 1—S ir 
•—8 vakar" Ned. 19—12 Ii ryto. 

į K y * * ^ • • • • - • • } ! 

• Tel. Randolph 2898 
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumieslyj 

ASSOCIATION BLDG. 
į 19 So. La Salle St. ;\ 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

Panedėliais iki 8 vakare 
,i Nedėliomis ofisas uždarytas] 
] { • . » • • • • • » • • • • X 

R — 
Br. I. L MAKARAS 

Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 
Vai. 10 

Piet, 

10900 So. Michigan Ave., 
iki 12 ryte; 2 iki 4 po 
8:30 iki 8:30 vakare 

Residencija: 
Tel. 

10538 Perry Ave. 
Pullman 342 

1 

iPhone Seeley 7439 

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

moterų lytiškas ligas 
2401 Madison Str., kanapas Wes-

tėra Ave., Chicago 
Valandos: 2—4 po piet ?~J9_*raJc:'V 

Telefonas Pnllm&n 8 M ] | 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
iOHOl So. Michigan Avenne 

- Roselaad, I1L 
VALANDOS: 8 nto Iki 9 rala**. 

Pullman 842 ir 3180. 

Telefonas Armitage 9779 
MARYAN S. ROZYCKI 

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Piano. Teorijos ir 

Kompozicijos 
2021 N. Western Ave. 

Chicago, III. 

> 

K 

2 i3Afi.̂ sA2.-x<Qxa^&jfja t̂fja#jaxa#a 
•JTel. Canal 6222 g 
I DR. C. K. CHERRYS 1 
•j LTETUVK DENTISTAS 
^2201 West 22-nd & So. Leavitt St.JJ 
oj Chicago 
•(Valandos: 9:80 A. M. to 12 N. °J 
^ 1:00 P. M. to 8:00 P. M. 

. 

miiiimimimiiiimiimiiiiiiimmiiiiimi 
Res. 1139 Independence Blvd. 

Telefonas Von Buren 294 

Dft.AvA.B8TH, 
Rusas Gydytojas ri Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2 2 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
Ofisas 3354 So. Halsted St., Chicago » 

Telefonas Drover 9893 % 

Jiiiiitniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiift 
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į LIETUVIAI AMERIKOJE. 
f- WORCESTER, MASS. 

Sausio 23 dieną, 3 valandą 
Bostono dainininkai, su pa-
gel-ba Worcesterio Vyčiu 26-
tos kuopos, surengė puikų 
koncertą. 

Tą dieną buvo Vyčių pasam
dytas Rialto teatras, kurs ran
dasi geroje ir visiems paran
kioje vietoje. 

Koncertas gerai nusisekė. 
Gaila tik, kad žmonių mažai 
atėjo, bet kurie atėjo, visi bu
vo patenkinti. Savo dainomis 
dainininkai publiką užžavėjo. 
Tarp tų, kurie savo švelnu, 
gražiai išlavintu balsu pasižy
mėjo, buvo ir Bostono Lietu
vių choristai: p-nas Vairaitis 
ir p-lė Narinkaitė. Iš vietinių 
— p-nas Milius, K. Puišys ii 
p-lė E. Baltrušaičiutė. 

Tą patį vakarą vietinė >uok-
sleivių 14-tn kuopa antrą, tear
tą vaidino "VYorcesteryįe isto
rišką veikalą " Narimantą,/' 
kurį atvaidinti kvietė vietinė 
Susivienijimo K. K. A. drau
gija. Kadangi koncerte ižmonių 
mažai buvo, tai visi spėjo, 
kad dauguma ateis šin gra-
žan vakarėliu. Apsirikta. Vi
sas mūsų darbas ir gražios 
svajonės niekais nuėjo. Žmo
nių atsilankė vos keletas de-
sėtku. Priežastis to visko gan 

ryšiaį tarp moksleivių ir vy
čių bus geriausi ir kad visados 
sutiks kaip tikri broliai. 

Todėl, brangus Vyčiai ir 
moksleiviai, užmirškime praei
tį ir darbuokimės sulyg mūsų 
dainiaus žodžių: 

* * Tegul meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse, Vardan tos, Lie
tuvos, vienvbė težydi."! 

7 a* •/ • 

Moksleivis. 

3 
PHILADBLraiA, PA. 

aiški. Kadangi pas mus veika
lai vaidinami veik kas savaitę, 
tai ir žmonėms jau pradėjo at
sibosti. Iš antros pusės Wor-
cesteryje, kaip visur, dabarti
niu laiku yra didelė bedarbė. 
Nors ir įžangos kaina buvo tik 
.'IOC., vienok daugeliui ir tie 
yra brangus. 

Moksleiviai, matydami tą 
su dideliu nusiminimu vaidi
no. Pasekmėje ne tik kad pel
no nepadarėme, bet dar į sky
lę įlindome. Nors vakaro lė
šos turėjo Imti apmokamos 
per pusę abeju draugijų, vie
nok Susivienijimo draugija, 
atjausdama moksleivius, viena 
už viską užmokėjo. Už tai Sus. 
dr-jai moksleiviai taria širdin
gą padėkos žodį. 

Nemalonu priminti, kad jau 
antrą kartą moksleiviams taip 
nepasisekė. Pirmą kartą nepa
sisekimas buvo tame, kad ne
gavome veikalo vaidinti sek
madienį, kaip Vyčiai buvo ža
dėję. Tada ir ne Vvčiai buvo 
kalti, nes, kaip dalykai paaiš
kėjo, išrodė, kad ne viskas nuo 
jų priklausė. Tada nors norėjo 
Vyčiai moksleiviams pri
žadėtą šventadienį užleisti, 
prižado išpildyti negalėjo. 

Nebus pro šalį priminti apie 
santaiką, kurį riša abi AVor-
cesterio jauninio draugiji — 
moksleivių ir Vyčių. Kurį lai
ką atgal buvo iškilę nesutiki
mai tarp moksleivių ir Vyčių. 
Tie nesutikimai net lig šiai 
dienai visiškai neišnvko. Ir ši-
tas kariais padaro net daug 
nesmagumų. 

Bet taip neturėtų būti ir, 
be abejo, nebus. Abi draugiji 
turi prakilnus idealus bei troš
kimus ir pasiekimui tų idealų 
viena kitai privalo teikti tiek 
paramos, kiek galima. Worces-
terio Vyčiai turi savo namą, 
kurių kambariai visuomet mok 
sleiviams atdari. Čionai susi
renka moksleiviai gimę ir au
gę Amerikoj su Vyčiais, kurių 
dauguma iš Lietuvos atvykę. 
Šioje vietoje pasilinksmina, 
dalinasi savo mintimis ir įgija 
tikrą lietuvišką dvasią. Vyčiu 
priclankurnas visiems gan aiš
kus. Moksleiviai iš savo pusės 
i rg i gatavi savo dalį atlikti. 
Jš vico ko tikimės, kad šį metą 

DETROIT. MICH. 

Nors mažai telpa laikraščiuo
se žinių iš Lietuvos Vyčių 102 
kuopos darbuotės, bet ji tikrai 
darbuojasi tėvynės ir organi
zacijos naudai. 

Praeitų metų pabaigoje kuo
pa buvo surengus išleistuves 
nariui F. Butkai, kuris važia
vo Lietuvon .kovoti už jos 
laisvę ir nepriklausomybę. Ne-
turėdanti svetainės, išleistuves 
surengė privatiniuose p. J . 
Nako namuose. Vakarėlį vedė 
p. J.1 Grūstas, kuris pirmiausia 
pratarė keletą žodžių ir paaiš
kino vakarėlio tikslą. Per va
karienę pasakyta daug gražių 
prakalbėlių i r išreikšta J . But
kai linkėjimų laimingos kelio
nės. Kun. F. Kemėšis, baig
damas savo gražia kalba pa
sakė, kad išleizdami mes savo 
brangų vytį nupirktume nors 
keletą šautuvų Lietuvos ka
reiviams ir pirmas padėjo 
$U).(X). Jį pasekė kiti ir aukojo 
po $10.()0: J . Nakas, S. Pauk. 
štiš, R. Piragis, F. Rutkus, A. 
J . Aleksis, K. (lasparavičius, 
M. Adomaitis, J . Taukas, P . 
Šimkus, T. Tamošiūnas, A. 
Buknis, G. Gilinskas. Viso su
dėta 130 dol. 

Beje, apie tėvynę ir jos pa
dėtį gražiai kalbėjo A. J . Alek-
sis, L. V. 79 kp. choro vedė
jas. Kalbėjo ir apie jaunimą ir 
Vyčių or^anizacijčj. Reikia, pa
žymėti, kad p. A. J . Aleksiai1! 
daug pasidarbavo L. Vyčių 
102 kuopai. J is visus metus 
važinėjo mokinti chorą ir ra
gino jaunimą rašyties viena-
tinėn jaunimo organizacijom 

Po vakarienės sudainuota 
Lietuvos himnas. Atsisveikinę 
su išvažiuojančiu visi išsis
kirstė. Vytis. 

Šv. Jurgio parapijoje gyve
no moteriškė p. Siburskienė. 
J i nepriklausė prie uoliųjų 
katalikų, bet prilaikydavo kai-
kuriuos bedievių laikraščius. 
Tėčiaus paskutinėje ligoje la
bai pavyzdingai apsėjo ir pri
ėmusi (Šventus Sakramentus 
numirė. ' . 

Jos šermenyse į bažnyčią su
ėjo ne vien katalikai, bet bu
vo ir laisvamanių. Tarp tų vie
nas "Keleivio ' ' bendradarbis. 

Kun. Zimblys sakė gražų pa-
mokslą apie žmogaus gyveni
mo netikrumą, apie reikalą 
įuosti s j amžiną tėvynę, a-
pie saugojimąsi tų, kurie no
ri mus rūpestingumą užmig
dyti, nuo Dievo atitraukti, 
dusiai pakenkti. Pamokslinin
kas pagyrė nabašninkę už ge
rą prisirengimą prie mirties. 

"Keleivio"*skaitytojanis tas 
pamokslas pajudino miegančią 
sąžinę, bet ne ant gero. Savo 
įpročių jie. pataisyti nenori. 
Vienas priplūdo ant kunigo 
visokių niekų begėdiškai iš
kraipydamas kunigo žodžius 
ir mintį. Bostono Bagočiaus 
laikraštis tą šmeižtą atspaus
dino savo ketvirtame numari-
je. Per "Keleivio ' ' nenaudu-
mą kunigai nei numirusius 
lydėdami į kapus neišlieka ne
užkabinti. Laikas Lietuviams 
susiprasti. 

Vystanti šakelė. 
i 

WESTVILLE, ILL. 

* . 

ROCKFORD, ILL, 

Sausio 23 d., š. m., buvo Šv. 
Petro ir Povilo parapijos su
sirinkimas, kurį sušaukė vieti
nis klebonas kun. V. Slavynas 
ir atidarė malda. Susirinkimam 
susėjo nemažai parapijonų. 

Po to klebonas perstatė su
sirinkimo tvarką, kuri vien
balsiai liko priimta. Paskui 
klebonas aiškino, ką praeitą 
metą mūsų parapija nuveikė. 
Bet atsirado karštuolių, ar tai 
"naminės prisiplėšusių", ku
riems nepatiko klebono ir pa
rapijonų veikimas, būtent di
delė agitacija prieš nezaležnin-
kus. J ie norėjo susirinkimą iš
ardyti, bet nepavyko. Nieko 
nepešę turėjo iš svetainės pra*-
sišalinti. Jų buvo apie penke
tas. 

Jiems prasišalinus susirin
kimas ėjo geriausioje tvarko
je. Klebonas išdavė metinę at
skaitą, kuri buvo labai aiški. 
Iš jos matėsi milžiniškas šuo
lis padarytas pirmyn, būtent 
parapijos skolų kaipir neliko. 

Visokiems karštuoliams, 
"naminės mylėtojams", bei 
soeijalistų nezaležninkų pase
kėjams visur patartina būti 
ramesniais. Žvalgas. 

ELATfkKrnp "DRAU€!$v 

Labai nepatiko mūsų " a p -
šviestunėnls , ,, kada pamatė 
" D r a u g e " žinutę apie savo 
negarbingus darbus, t. y. na
minės varymą. Tat tuojau ir 
atsiliepė viename laisvamaniu 
šlamštė, kad' ne jos tai daro, 
bet katalikės, (Vagie — kepu
rė dega — vagis čiupt). Jos, 
girdi, darbuojasi tėvynės nau
dai. Teisybė, darbuojasi, tik 
ne tėvynės naudai, bet nenau
dai. Jos, tiesa, surengia pra
kalbas ir jmsikviečia kalbėto
ją, kuris, atvažiavęs ir pri-
pliauškęs visokių niekų, su-
pykdo ir sukiršina vietos Lie
tuvius. Tai kokis čia darbas 
Lietuvos naudai. Jos sakosi 
aukoja l i e t u vai ir Šauliams. 
Bet kiek žinau, tai jos dar " ža
da ' ' aukoti. Katalikės moterys 
jau paaukojo šimtinę Lietuvos 
gynimo reikalams. Dabar nese
nai surengė vakarą, kurio.pu
sę pelno paskyrė Lietuvos nau
dai. 

Tai-gi " X e munšainietis ,y 

laisvamanių šlamšte nuo tie
sos bėga, taip kaip apuokas 
nuo dienos šviesos. 

Vyras. 

PADĖKA. 

Nuo Vyskupo Karevičiaus L. 
Raud. Kryžiaus Rėmėjų Dr-jos 

Sheboygano kuopai. 
Kaunas 12 Sausio 1921. Ger

biamas Pone: Tamistos laišką 
ir Amerik. Liet. Raud. Kry
žiaus Rėmėjų Dr-jos aukas 3,-
600 ir 2,000 auksįnų Gruodžio 
mėn. apturėjau ir įteikiau Vy
riausiai Lietuvos Raud. Kry
žiaus Valdybai. Žadėjo Valdy
ba nuo savęs Tamistai už tas 
aukas dėkingumą išreikšti. 
Kvitas mm. Valdybos N. 746 ir 
747 šiuomi prisiunčiu. Vardan 
sužeistųjų mūsų Tėvynės ginė
jų kareivią tardamas visiems 
aukotojams nuoširdžiai ačiui 
lieku su pagarba ir linkiu gau
sių Išganytojo malonių Tamis-
toms pradėtuose metuose. 

t Vyskupas P. Karevičius. 
. 

Prierašas. Kvitų originalus 
matė redakcija, bet negalėjo 
pe 
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LIETUVAI NUSIBODO BE 
LAUKIANT GERESNIŲ 

LAHtŲ. 
(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Kaunas, Lietuva. Lietuviai 
visų sričių laukia su paeiilgė-
jimu laikųį kada galės karo 
šalmą į šalį mesti ir pradėti 
dirbti visomis spėko-
hiis pagerinimui savo ir 
šalies būvio; užvesti 
pramonines sutartis su kitomis 
pasaulio dalimis, ypatingai su 
Amerika, kur šimtai tūkstan
čių jos vaikų per šimtmečius 
tobulinasi. 

Su Liepojum, kaipo įplau
ka ant baltosios jūrės-, Lietu
va su visomis spėkomis ir be
veik su nekantrumu laukia tos 
dienos, kada tiesioginis susinė
simas bus galimas tarp Ame
rikos ir Lietuvos. Lietuva 
tikisi. šios dienos, it kokios 
pranašystės, ir juo kuogrei-
čiaus tas įvyks, tuo geriaus ir 
tinkamiaus bus galima pagel
bėti ir atstatyti tą taip ir taip 
tankiai nuvargintą šalį. Ne
minint jau apie vargus ir skau
smus,'' kuriuos Lietuviai buvo 
priversti nešti karo metu, svar 
stant tik ekon6minį padėjimą 
Lietuva baisiai liko nuvargin-
ta.Begalinė stoka mašinerijų ir 
visokių įrankių visur matosi. 

Laivaį atplaukiantieji į Lie
poją kur kas daugiaus padidi
na šį laukimą ir išsipildymą 
troškimų, o Lietuviams, gavus 
laiškus nuo savųjų iš Ameri
kos, šios taip turtingos šalies, 
upą ir troškimą vis kas kart 
didina ir didina. Ūpas jau taip 
išaugintas, kad Lietuviai ūki
ninkai kaunuose, pamate Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus dar-
buotuojus ir prižiūrėtojus, žiu
ri į juos kaipo į savo šalies iš
ganytojus. 

Pirm karo Lietuvoje visur 
matėsi Amerikos įvairių rųšių 
mašinerijas bet kada pagedo 
ir neturint įvairių dalių arba 
net prietaisų,'•su kuriomis ga
lėtų pasitaisyti, su laiku išny
ko, ir JMT karą ir iki dabarti-
nią laikų nebuvo galima dau
giaus parsivežti ar parsigaben 

Pasibaigus karui, kada kitos 
šalys galėjo pradėti užsiimti 
atstatymu savo šalies, Lietuva 
buvo priversta kovoti su ligų 
epidemijoms, ir kaip šiek tiek 
pagerino šį nelaimingą šalies 
stovį, tuoj pradėjo priešai savo 
užgrobimus ir ,vėl, vieton pra
dėti rupinties štilies atstatymu, 
Lietuviai priversti buvo ka
riauti su taip galingu priešu. 
Pramoninis ir ekonominis ša
lies padėjimas beveik žųsta, 
nes nėr laiko ne kam tuomi 
užsiimti. Visi, kurie gali, rū
pinasi rubežiniais dalykais. 

Atėjus pavasariui gal daly
kai kiek nors paaiškės, gal 
saulutė prašvys ir Lietuviams. 
Ūkininkams gavus progą paš
vęsti visą savo laiką žemės iš-
dirbimui, šalis bus maistu ap
rūpinta, nors ir pereitais me
tais maisto padėjimas Lietuvo
je buvo neblogiausiai. Ko ir 
kas Lietuvoje reikalingiausia 
yra, tai drabužių, nes nuo ka
ro pradžios nebuvo progos au-
dinyčioms tinkamai dirbti. 

kės inteligentija. Alga, kuri 
pritrauktų ir''palaikytų moky
toją. 

Prie to dar reikia teirauties, 
kurios, ar kurie geriausia tin
kami tam darbui. ir visokiais 
budais šiuos geresnius ir tin-
kamesnius mokytojus palaiky
ti. Besimokinant jaunuomenei 
reikia tėmyti, kurie tam tiks
lui bus tinkamesni ir juos 
skaitinti prie prisirengimo 
mokytojauti. 

Dabartinė mokytojų padėtis 
'yra apgailėtina, nes algos labai 
mažos. Tie, kurie jaučiasi to
bulesniais, vietoj kad vargti 
mokykloje už mažą algą, ieš
ko kitokio užsiėmimo, kuris 
daug geriau apmokamas. 

Ši apgailėtina padėtis ne
toks nuostolis yra mokyto
jams, kaip visuomenei, nes da
bartiniai mokiniai po priežiū
ra prastesnių mokytojų už ke
lių metų išduos prastesnio 
laipsnio piliečius. 

S. S. SUSQUEHANNA PIR
MA SUSTOS BOSTONE. 

Pasažieriai kurie važiuoja laivu 
U. S. MaH Stcamship Companys 
S. S. Susąuehanna įsėdę Bremen 
ir Danzig nedėlioj ar panedėlij ry
to, sustos pirma Bostone, vietoj 
New Yorko, kaip kad pirmiau kad 
daiydavo. Ta permaina įvyko del 
gerovės pačių pasažierių nes kaip 
kada juos ilgai užlaiko Ellis Is-
land. Visi pasažieriai kurie turėjo 
išlipti New Yorke, dabar išlips Bos 
tone ir bus pasiunčiami ant nuro
dytų adresų per šia kompanija iš 
Bostono. Susąuehanna tuomet va
žiuos New Yorkan, iš kur ji iš
plauks Vasario 19-ta, 1921. 

(Apgr.) 

GERA PROGA. 
Pasinaudokite. 

Parsiduosiu savo visą biznį, krautuvę 
ir spaustuvę, taippogi stubos daiktus. 
Geras biznis, geroj vietoj, apgyventoj 
Lietuvių, Lenkų ir Anglų, su kuriais 
yra daromas biznis ir išdirbtas per 20 
metų. Priežastis mano pardavimo, pa
ti mirė ir aS turiu išvažiuoti J Lietu-
vąvą užimti ukę. Kas nori, turėti ge
rą, biznį ir dar prie to išmokinsiu 
drukoriško darbo, koliai išvažiuosiu. 

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

T. P. KRIŽANAUSKAS 
137 So. Main St. Shenandoah. Pa. 

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES 

[6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,| 
1850 N. Wells St. 

137 Mokyklos Jungt. Valstijose: 
Moko Siuvimo. Fatternų Kirpi-

kmo, Designing bizniui ir namams. 
•Vietos duodamos dykai, Diplomai, 

[okslas lengvais atmokėjimais. 
•Klesos dienomis ir vakarais. Pa-
ceikalaukit knygelės. 

Tel. Seeley 1643 
SARA PATEK, pirmininkė.' 

K* 
Canal 267 

• > * 

Dfi. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

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

AMERIKONIŠKA LINIJA 
Ticsoginjs Patarnavimą 

NEVVYORK-HAMBURG 
.' 

Geriausias 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 Hesa tiktai) 
Trečia Kliasa iš Ncw Yorko į Eitkūnus $130.00 
Trečia Kliasa iš New Yorko 1 Licpojų 9182.00 

Trečios kliasos pasažieriai --.ū^n .y.lliam dining kambaryj, kur 
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojami' mo
terims ir vaikams. Atsišaukite J Kompanijos Ofisą, 14 No. Dear-
born Str. Chioago, arba j Dokalį Agentą. 

S 
I I 

I • 
BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas. 

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

3259 South Halsted Street Chicago, ZH. 
• Telefonas Boulevard 9244 
IMMM 

MUZIKA 
imiiiimiiiiiiiiiiiimmmmiifi 

EXTRA! Palikta mūsų sankrovoj. EXTRA! 
štai kur stebėtina proga nusipirkti augStos ru> 

šies GVARANTUOTA VICTROLA vertės iki |250.00 
tik už $35.00, priedų veltui 12 rekordų, 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATA. Šios NAUJOS PUIKIOS 
VICTROLOS palikta mūsų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METU DIRBTUVĖS 
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iš antrų rankų 
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIA, NAUJA GVA
RANTUOTA VICTROLA vertės iki $250.00, tik už 
$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 kele
tą augštos rųšies TIKROS ODOS IR VELOURO 
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos. 

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir 
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
TY BONDSAI PRIIMAMI. 
iki 9 vai. vak. Nedėldieniafs nuo 10 ryto iki 4 p. p. 

Sankrovos 
Kaina tik 

Atdara kas dieną 

NATIONAL ST0RAGE C0. 
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris 

2023 So. Ashland Avc, Kampas 21-os Gatvės. 

MAIL ) • • _ 
Iš New Yorko be jokių mainymu tiesiai į 

BREMEN ir DANZIG 
S. S. NEW ROCHELLE Išplauks Vasario 1 1 d . 

S. S. SUSQUEHANNA Išplauks Vas. 19 ir Baland. 6 
Atsišaukit pas H. Clausscnius & Co. General Pa.sažicriniai Agentai 

100 N. La Sallc St., Chicago, 111. Tel. Fmnklin 4130 
Arba kreipkitės prie mus lokalio agento. 

I 
I 

Tel. kanai 2222 "5 
Dr. E.Z. ZIPPERMAN 

LIETUVIŠKAS DENTISTAS 
1401 So. Halsted Street 

Sval.' Panedėlij, Utarn. ir Ketvergėj 
•9:30 iki 8:30 vak. 
•Seredoj ir Subatoj 9:30 iki 8 vak.S 

Mes geriausia taisome dantis j 
|Pėt. ir Nedėlioj nuo 9:30 iki 1-maiJ 
•už prieinamieusia kaina. 

MOKYTOJŲ PRIETEK-
LIAUS PATAISYMAS. 

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 
f 

Kozno gero piliečio užduo
tis yra taip sutvarkyti ir su
taisyti tvarką apielinkėje, kad 
mokytojoms butų suteikti nors 
sekanti nurodymai: 

Tinkami ir sanitariai užlai
komi kambariai mokyklų ir 
apielinkės. Visų gyventojų ir 
piliečių prielankumas. Pramo
gos, kurios priduotų permainą 
iiubįatmianr darfeuį.;' Suėjimas 
ir'- suširiešhiias^ su HW apieliri-

§ DR. S. NAIKELIS 
LIETUTIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

3252 South Halsted Street 
Ant rirSaus Univenal State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 8 rak. 

Nedėliomis nuo 16 iki 'i. 

—— 

t OR. A. L. YUŠKA 
{ 1900 S. HaUted Str. j 

I N Tel. Canal 2118 

•Valandos: io ryto iki 8 vakare" 
HByvenimas: 

t i 
I 2811 W. 6Sxd SSr. 
JTel. Prospect 3466. • 
• • • • • • • • • • • • S J S I S J I > 
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SMKHT 
IO MELBA 1 0 * 

ST&AJGHT 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krautuvninko—*Bet jeigu 
krautuvnlnkas neturi—rašyk maras. 

!.LE,.,:'!5C!C.?.RrTC.C0.HE»wKJU 
Urgest Independerit Oįeur Factoru mthe Nforld 

msssssss^ssmBamBsssssmmssmsssss 

Švedijos Amerik. Linija 
2 4 State Street, How York City 

Pasaž. Pa tania v. iš New Yorko I Į ^ ^ ^ ^ g - - gmT ^fr-. r r r n 
per Gothcnburg Švedija j b . 1 6 P O J U 11 IA y g 3 

S. & DR0TTNINGH0LIŲ Išplauks Vasario 10 
Trečia kliasa į Liepojų ir Riga $149 ir $5 karės taatų. Trečios 

kliasos pasažieriai yra talpinami puikiuose kambariuose po 2—4—S 
žmones. 

Norint tikietus ar informacijas apie pasportus susižinokite su 
vietiniais agentais. 

Carter's Little Liver Pilis 
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Pigulka 
Mažas Dosas 

Maža Kaina 

Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems 
Tikras turi 

Kraujas neturintis Geležfea 
yra priežastimi išblukusiu 
veidą. 

pARTER'S IRON PILLS 
%^ Jums pagelbės, pamėginkite M 

ENGLAND] 
V/IT-EDGE SPfclNG 

• i • • i 

Sold evcravhare by furnikire dcaieus 
ana dtpariment sioreo -

ENGLANDER SfIUNG DSt) C0.' 
$ew\brk -BrccJdyn. - Chic8,j» 

/ 

t 'T 
• ' \ 

'! i 

y^ 
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I CHICAGOJE. 
TRUMPESNĖS DARBO VA 
LANDOS — DAUGIAU 

DARBŲ. 
Taip sprendžia. Chicagos Dar

bo Federacija. 

Chicagos Darbo Federacijom 
susirinkimo praei ta sekmadie-
nį tartasi apie bedarbiavimus 
mūsų mieste. Nutar ta pasidar
buoti, kad fabrikantai visiems 
darbininkams Įvestu trumpes
nes darbo valandas ir duotu 
darbo visiems savo darbinin
kams vietoje pal "mosavimo. 
Sako, kad jei darbo nebau
giausia, tad tegn darbininkai 
t rumpiau dirba, bet tegu kiek
vienam bus duota progos dir
bt i . 

Darbo Federacija nuspren
dė kreipties i valstijos ir mie

s t o valdžias, kad šitos veikiau 
a t idarytų visokius visuomeni
nius darbus, kuriu yra daugy
be ir kažko lukeriuojama. Tuo
met daugelis bedarbi a uja ne i u 
gautii užsiėmimo. 

Tuo ir kitokiais dar svar
biais reikalais Darbo Federa
cija turės nepaprastą konfe
rencija, sušaukiamą Vasario 
27 dienon. 

Cbieagos Darbo Federaci
jom priguli 300 Įvairiu darbi-
ninkų unijų. Tos Unijos pa-

'^minėton konferencijon pakvie
stos pasiųsti po tris atstovus. 

Pastarajame susirinkime 
Federacija pareikalavo, kad 
šalies vyriausybė atnaujintu 
prekybinius santikius su So
vietu Rusija, jei pastaroji pa
sižada Suv. Valstijose už mi-
Riardus dolieriu užsisakvti vi-
šokiu jai reikalingu daiktų. 

UŽ PIGESNĮ GATVEKA-
R I A I S VAŽINĖJIMĄ. 

Buvusioji Tllinois visuome
nės naudos komisija Chieago-
je gatvekarių kompanijai pri
pažino teisę imti nuo žmonių 
daugiau 5 centu už važinėji-
mą gatvelvaiiais. Valstijos 
augšėiausias teismas tą pripa
žinimą patvir t ino kaipo laiki
nuoju pripažinimu, kuomet 
visokiems daiktams, buvo pa
keltos kainos, kuomet darbi
ninkai visi dirbdavo ir pasi
darydavo gerus pinigus. 

Šiandie gyvuoja kita visuo
menės naudos komisija. Kuo
met visokie daiktai ima at-
pigti, t ad naujoji komisija tu
ri teisės sugrąžinti gatveka
rių kompanijai ii- vėl 5 centus. 
I r augšėiausias teismas prieš 
tai nieko negali turėti . J i s ir 
šitą sugrąžinimą gali patvir
tinti kaipo laikinąjį, nors kom 

Į panija stengtųsi neleisti to da
lyti . 

Trumpoj atei ty nugirsime in-
fd#mių daiktų apie miesto ve
damą kovą prieš gatvekarių 
ir gazo kompanijas. Xes nau
ja visuomenės naudos komisi
ja tuojaus imsis darbo. I r ne
reikia abejoti, kad sumažins 
kompanijų imamą nuo žmo-

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

, IŠ N 0 H T & SIDES. 

Įvykus Nortli Sides draugi
jų vakarui Lab. Sąjungos nau
dai, dabar belieka parašyt i tik 
jo įspūdžius. 

Kadangi tas vakaras buvo 
rengiamas visų draugijų, tat 
ir publikos nemažai suėjo. 
Daugiausia, žinoma, buvo pri
jaučiančių ^ labdarybei h* uo
lių jos dirvoje darbuotojų. 

Vakaro programa buvo įvai
ri. J i susidėjo iš vaidinimo, 
deklemacijų, prakalbų ir dai
nų. 

Pirmiausia a tvaidinta vieno 
veiksnio juokinga komedija 
" N u o ausies ligi aus ies . " Visi 
vaidintojai savo roles gerai at
liko. Nei nestebėtina, nes visi 
lošėjai buvo L. Vyčių 5 kp. na
riai, kuri Visuose vaidinimuo
se visados pasižymi. Aeiu jai . 

Po to eiles apie našlaitį gra
žiai, jausmingai padaklemavo 
Jonas Pal iul is ." Deklemacija 
buvo reikšmingesnė del to, kad 
ir pats deklemuotojas yra naš
laitis. 

Paskui p-lės Cnzikauskutės 
padainavo duetą. Jo s buvo iš
šauktos a tkar to t i . Labai malo
nų įspūdį daro, kada mata i ant 
scenos jaunas mergaites gra-

r t r ikššiunas, B. Naujokiehė, A. 
Janauskienė, P . MeŠkonis, V. 
Kemka, A. Rapšys, Kavaliaus
kienė, K. Vaškunas, J . Lebe-
ž inską į P . Kišonas, A. Rugie
nis, A. Marcinkevicia, A. Bace-
viėia, L. Jagela , J . Kaitul is , 
& Vi gaubki s, M. Adomanienė, 
V. Dovidaitis, V. Maėukonis, 

\A. Deksnis, F . Sainis, K. Lu-
košaitis, J . Petrai t is , K. Ada-
monis, P . .Endzilis, K. Endzi-
lis, A. Endzilis, P. Mikolai! is, 
J . A. Berkelis, P . Vaškunas, 
O. Kavaliauskienė, M. Gutkie. 
nė, P . Mureika, J . Sriubas, iT. 
Sriubienė, S. (pavardė neįs
kai toma — Red.) , K. Kišonie-
nė, J . Ouzikauskas, K. Rimkus, 
P. Jekš t i s , O. Kaval iūnai tė , A. 
Mureik"a, M. Krekšciunienė, J . 
Daugirda. 

J e igu keno pavardė bus ne
teisingai užrašyta, meldžiu 
pranešti man žemiau paduotu 
adresu. 

Visiems, aukotojams i r kas 
kuo prisidėjo prie minėto va 
karo, tar iu padėkos žodį. 

A. Nausėda, 
1928 K Leavit t St. 

nių pelną. I^ lomu bus žinoti, j ž i t t i l i e tuv iSka i^da inuo jan t . 
ką tuomet veiks kompanijos. 
(iai jos gaus injunetion " 

prieš tos komisijos nuospren
di. Bet juk " i n j u n e t i o n " tu
ri du galu. Tai gali pavartot i 
ir miestas prieš kompanijas. 

IEŠKO VĖJO LAUKUOSE. 

NIEKŠAS SUIMTAS. 

Ana vakarą vienas piktada 
r is iužpuolė praeinanėią Miss. 
Frances Fene). 1(> metų, 2%V2 
So. Kedzie ave. Mergaitė už
puolikui smarkiai suleido dan
tis dešinėn rankon, kuomet 
jai nebuvo kuo ginties. 

Niekšas su jos skrybėle pa
bėgo. 

Policija veikiai ėmėsi dar
bo. I r piktadarį susekė " R e d 
AVings" kliube po num. 267)9 
So. Kedzie ave. Pasirodė yra 
Jacob Pine, 16.">0 So. Kedzie 

' ave. Turėjo sužeistą dešinę 
ranką. Mergaitė ji pažino. Jos 
skrybėle sudeginės to kliubo 
pečiuje. 

PLAIŠINAMOS BOMBOS. 

Pirmadienį anksti ryte su-
plaišintos dvi bombos. Viena 
vakarinėj miesto daly, k i t a — ' r a n g turi akį a tkreipus i r į 

" S a u s a u " saliunan vakari
nėj miesto daly buvo atėjęs 
nepažįstamas žmogus. J i s pra
šęs gerti . J a m neduota. 

Tuomet jis išeidamas pag
rūmojęs gryšiąs apsiginkla
vęs ir pamokinsiąs saliuninin-
ką. 

J a m išėjus saliunininkas 
susitaręs sunkeliais sal iunebu-
vasais savo ' ' p a t r o n a i s " ir vi
si išėję ieškoti to drąsuolio. 

J i užtikę 17-oje gatvėje ne
toliausia nuo Ashland ave. 
Nežinomas ėmęs bėgti ir pas
kui atsisukęs šovęs į būrį 
" ieškoto jų ." 

Kulka pataikė vienam sa-
liunininko būrio ' ' p a t r o n u i " 
Anton Burkovvski, 30 metu, 
1336 West 18 Place. Tasai su
dribęs ir tuojaus miręs. 

Dabar policija ieško to ne
pažįstamo žmogžudžio. 

Kai-kas nuomoniauja, kad 
sit tąja žmogžudyste ar tik 
nebūta kaip ki ta ip . Policija 
ieško nepažįstamo, bet pod-

šiaurinėj. Viena buvo pames
ta prie dirbtuvės Stone Bros. 
and Co., 1501 Polk gat., kita 
— Italų kolionijoj. 

Vienur ir kitur padaryta 
nemaži nuostoliai. 

P IGESNIS VAŽINĖJIMAS 
AUTOMOBILIAIS. 

S 
Yellow Cab kompanija Clu-

eagoje paskelbė 25 nuošim
čiais pigesnį važinėjimą žmo
nėms tos kompanijos automo
biliais. 

kur kitur. 

K A R P E N T E R I A I SUTINKA 
SU MAŽESNE UŽMOKES-

HIML 

Seattle, Wash., Vas. 7. — 
Čia karpenterių unija nubal
savo indi I2V2 nuoš. mažesnę 
užmokesnį. Už 8 darbo valan
das dienoje jiems bus moka
ma $7. Savaitėje dirbs 44 va
landas. 

D I D E L I NUOSTOLIAI NUO 
GAISRŲ. 

Apskai tyta už praeitus pen-
keris metus nuo gaisrų nuos
toliai Illinois valstijoje. Pasi

r o d o , kad kas metai tų nuosto
lių butą ar t i 15 milijonų do
lieriu. Daugiausia neatsargu
mo pasekmės. 

J 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

^Labdar. Sąjungos 8-oji kuopa 
turės mėnesinį susirinkimą Vasa
rio 8 d., šiandie, kaip 1:30 vaka
re, bažnytinėj svetainėj, Fairfield 
ave. ir 44 gat. 

Visi nariai kviečiami ateiti su-
sirinkiman, taippat ir tie,- kurie 
norėtų įstoti kuopon. Yra daug 
didžiai svarbių reikalų aptarti. 

Valdyba. 

Garbe tėvams už tokį išauklė-
• • • i jtmą. 

Po dueto sekė kalba kun. 
Prat ikaieio (Vaitukaieio-Red.) 
iš Cicero, 111. J i s kalbėjo apie 
reikalų kiekvienai tauta i naš
laičių prieglaudos. Visos tau
tos, sakė, čia beveik jau jas 
tur i , t ik apgailėjo, kad Lietu
viai lig šiol neįstengia aprū
pinti savo našlaičių ir senelių, 
kurie vargs ta svetimų pasto
gėse. Ragino dėties pr ie Lab. 
Saj . i r aukoti , kad greičiau 
tapti) pas ta ty ta prieglauda. 
Pr ie to priminė i r Lab. 8a j . 
seimo nutarimą, k a d Lietuvių 
visuomenėy ypat ingai Chicago-
je ir apielinkėse, nieko nelau
kiant sumokėtų po $10 našlai
čių prieglaudos fondan. .Tada 
išsipildys mūsų troškimai. 

Paskut inę programos dali 
išpildė Šv. Mykolo parapijos 
choras, kurį veda varg. Bra
zaitis. Choras padainavo kele
tu dainų, kurios gražiai išėjo. 
Kaip chorui, ta ip ir vedėjui 
lai būva širdingas ačiū. 

Ant galo dar kalbėjo kun. 
Vai tukai t is apie Lietuvą, pra
nešdamas, kad pastaruoju lai
ku Chicagos Lenkai ėmė šauk
ti susirinkimus ir aiškinti , jog 
Vilnius tur i pr iklausyti Len
kijai. Sakė, jei randasi Lietu
vių, kur ie .e ina išvien su Len
kais, lai tokius išgamas žino 
plačioji Lietuvių visuomenė. 
Reikia pažymėti, k a d kun. Vai
tukait is y r a geras kalbėtojas. 
Už pasakytas prakalbas north-
sid iečiai j am širdingai dėkoja. 

Nereikia pamiršt i nei mūsų 
moterų. Jo s ir-gi gražiai pasi
darbavo priruošdamos dėžu
čių su visokiais daigtais , ku
rios nemažai t davė naudos. 
Daugiausia dėžučrų paruošė 
p-nia Žaldokienė. 

Vakaras visais žvilgsniais 
pavyko. Gryno pelno našlaičių 
naudai davė" suvirs $200.00. 

Be to tame vakare buvo ren
kamos aukos Lab. Sąj. Surink
ta $93.26. Aukojo. 

P o $5.00: P . Bulkevičia, M. 
žaldakas , K. vai tukai t is , J . 
Čapaitis, J . Kriminskai tė . P . 
Sriubas ir A.^Nausėda po $2. 

P o $1.00: J . Gerdžiunas, V . 
Kupennėse (?-Red.), M. Ka-
veckienė, kun. Meškauskas, 
B, Laurai t is , A. Gandrinas, J . 

^ ^ -
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European American gureau 
Fabionas i r Mickievicz ved. 
buvę A. Petratis Ir S. L. Fabionas 

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir t t . . 

NOTARIJUŠAS 
RreU Estate, Paskolos, Insulinai 

Ir tt. 
809 W. 35th St., Kamp. Halsted St. 
1 Te!.: Boulevard 611 

Vai.: 9 iki 6 kasdieną 
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. Iki 9 vak. 

Ned.: iki 3 po pietį]. 
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1 Otas Didelis Balius 
Rengiamas 

j 
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Liet. Rytmetinės Žvaigždės 
Pašelp. Kliubo 

• 

AUKOS LIETUVOS RAUD. 
KRYŽIUI. 

Sausio 30 < d. buvo vestuvės 
p. P rano Stumbrio su p-fe 
Pranciška Medžeuskaite. Sve-
Čiams besilinksminant, prisi
minta ir apie Lietuvos varjrus. 
Svečiai sutarė sumesti aukų 
L. R. K. Aukojo: A. 81 abi s 
$T>.00, A, J . Afosgers, $2.00. 

Po $1.00: P . Mosgerienė, J . 
Miklius, K. Medžeuskas, J . 
Vainauskas, J . Vainauskienė, 
S. Kukanauskis , K. Dargis, O. 
Vaikas, P . Norkus, S. Medžeus 
kas, J . Lukas, F . Jukna , M. 
Stambriutė , B. Jonikai tė , J . 
Keris i r A. -Stumbris. Viso 
$23.00. 

Vasario 1 d., K m., p i n i ^ i 
pasiijsti Liet. Misijai. 

Martha Stambriutė. 

PRANEŠIMAI. 
SVARBUS PRANEŠIMAS. 

L. R. Kat . Federacijos Chi
cagos apskričio susirinkimas 
bus antradieny, Vasario 8 d., 
7:30 vai. vakare , Aušros Var
tų parap . mokyklos kambary
je, an t ant rų lubų. 

Visų draugijų, priklausan
čių pr ie Federacijos, atstovai 
kviečiami būt inai atsi lankyti , 
nes randas i svarstymui svar
bus reikalai . Valdyba. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Vasario 2 d., š. m., L. Vyčių 
16-tos kp. Jvyko mėnesinis su
sirinkimas, kuris buvo skait
lingas. Tame susirinkime svar
styta apie narių — moksleivių 
mokestis. Nutar ta , kad kuona 
apmokėtų dviejų narių-m&kslei 
vių mokestis. 

Toliaus sekė rapor tas vaka
ro rengimo komisijos, kuris 
bus Užgavėnių vakare,\Vasario 
8 d., š. m., Mark Whi te Sąuare 
parko svet., 8 vai. Kviečiami 
visi kp. nariai ir svečiai skait
lingai susirinkti . Atsilankusius 
svečius kuopa tikisį palinks
minti ir patenkint i . 

ITaime susirinkime įsirašė 
kuopon keli nauji nariai .« 

Po susirinkimo buvo žaidi
mai i r šokiai. Reporteris. 

f A 1 • 

Jūsų Akis 
Ar jos raudo

nos, Vandenėtos 
ar užsidegę? Ar 
kenčiate nuo vai
kio, užaugu, nusil 
pnintij akių vo
kų, žvairumo, ar 
kitų kokiu akies 
ligrų? Jus nega-

( lke atidėti yjfydy-
m į nes laikas yra brangus. Ne
toli visos akių ligos galima Iš
gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo 
ilgiau jus atidedate priderama 
priežiūrą, tuo liga darosi aršes
nė ir tuo labiau jus esate pavo
jui liekant neregiu. 

Pasiteiraukite pas 
manę uždyką 

Daleiskit man išegzaminuo-
ti jūsų akis be užmokesčio. Jei-
jcu as sal iu j u m s apg"elbėti, a š 
taip ir sakysiu, jeigu negalėsiu 
aš lygiai atvirai ir tai pasaky
siu. AS daleisiu jum pasinaudo
ti mano 23-jų metų patyrimu 
kaipo akių specialishi ir mano 
gabumu išgydyme tūkstančių at 
sitikirnu. kuriuose kiti buvo at
sisakę gydyti. Jus neprivalote 
daleist i idalytėti jūsų akis kitam 
kaip tik okulistui .augščiausio 
Laipsnio, o tai aš jums galiu su
teikti. Nedaleiskite trukumui 
pinigų jums kenkti. Mano kai
nos yra prieinamos ir mes galė
sime susitaikyti ant išmokėjimų 

Nelaukite—atsišau
kite šiandieną 

Tą dalyką neatidėliokite. Juo 
greičiau pradėsite gydymą, t u o # 

greičiau pasveiksite. Jūsų akjs 
pačios nepasveiks, bet jos daro
si vis blogesnės. Tau* tikras gy
dymas, ir tam tikrf akiniai išgy 
dys jūsų akis jeigu tiktai pada
rysite] laiką. Ateikite šiandien 
pasimatyti su manim. I.šogsa-
minitosiu dykai. 

Dr.F.O.Garter 
Specialistas Akių, Nosies 

i r Gerklės Ligų. 

120 S. S ta te St., 2 augštas 
tJhicago, UI. 

Vai.: 9 iki 6; Nedėl. 10 ik 12 
Vicnds duris j šiaurę nuo 

Fair Krautuvės 

Į Šįvakarą, Vasario-Febr. 8, 1921 | 
| W I 0 K E R P A R K S V E T A I N Ė J | 
| 2040 W. North Ave. (Art i Milwaukee Ave.) | 
1 Muzyka F . Jereck . P radž ia 7:30 vai. vakare . 

VI 

į Įžanga 50c perkant pas narius, 65c prie langelio su 
| drabužių pasidėjirnų. , 
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S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvAse kopigiausla. Rei
kale meldžiu atšlSaukti, o mano darbu 
buaita užganėdliAl. 
2314 W. 23rd PI. Chicago, DL 

Tel. Ganai l l t f 

i DR. 6. M, GLASER 
i 

Praktikuoja 29 metai 
Ofisas 8149 So. Morgan St, 

Kertė 82-ro 8t„ Chicago, ni . 
SPECIJALISTAS 

Moteriška; Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto 
iki t po pietų, nuo 6 iki 8 ralan- \ 
dą vakare. 
NedėliomiB nuo 9 Iki S po plot 

Telefonas Yards 687 
M - - - - • —i 

IŠ NORTH SIDES. 

Moterų Są-gos 4-tos kuapos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
šiandie, Vasario 8 d., Šv. My
kolo parapijos svetainėje, 7:30 
vaL vakare. 

Yisos narės malonėsite susi
r inkt i kuqskaitlingiausia, nes 
daug y r a svarstymui naujų 
dalykų. Ona R. Paliuliutė. 

S DR. CHARLES SEGAL 
• Perkėlė seavo ofisą po num 

| 4 7 2 9 So. Ashland Avenue 
w Spocijalistas 
•DŽIOVŲ, MOTERŲ ir V Y R Ų LIGŲ 
JValandosnuo 10 iki 12 išryto; nuo 
*2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
(vakare. Nedėliomis 10 kii 1 
ą Telefonas Drevei 2880 

. . . . . . . . . . . . . . « , . < 

UTHUANIAN SALES 
CORPORATION 

Per Spalio mėnesį Lietuvoje i šmokėjo du mili
jonų ketur is šimtus penkiasdešimtis tūks tančių , 
devynis š imtus ketur iol ika auksinų ats iųstų p e r 
mus iš Amer ikos . Lapkr ič io mėnesį iš Amer ikos 
pas iuntė pe r mus j Lietuvą tris mili ionus septynis 

. š imtus septynias deš imts aš tuonis tūks tanč ius , d e -
vyniasdešimts penkius š imtus. 

K O D Ė L ? 

Dėlto, k a d Lithuanian Sales Corpora t ion (Lie
tuvių P rekybos B e n d r o v ė ) : 

1. Teisingai patarnauja. Siunčia pagal dienos 
kursą, imdama t ik mažą dalį u i savo darbą. 

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

3. Greitai išmoka. Turį savo skyrius y Kaune , 
Vilniuje, Panevėžyje, Skuode, Mažeikiuose, 
Liepojuje i r Vabalninkuose i r t iems kur ie 
negali a te i t i patįs ats i imti pinigų, t a i 1 pa
siunčia paštu iš Kauno. 

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

AR NE LAIKAS 
• 

Ir Tamsta i siųsti s avo giminėms Lietuvoje pini
gų an t pavasa r io? A r n e la ikas p radė t i siųsti p e r 
į t a i g ą , kur i y r a suvirs dviejų ^uicstančių Lietuvių 
nuosavybė? 

Rašyk šiandien ir re ikalauk k a d mes pris iųstu-
m e savo kursą, t ada sulygink su ki ta is . 

Visais reikalais kre ipki tės sekančiu a d r e s u : 

Lithuanian Sales n 

VOKU 
TR 

Nori, 

Beri] 
eijaliai 
Ii ja paj 
kininku 
konferej 
mo klaj 
pfasidė5j 

' Voki< 
forniuo( 
kus pai 
m i del 

Kontr-pt 
pasiųlyn 
mi. Kiti 
delegatų 

PREl 

Bavarų 

N 

i 

• 

414 West BroaaVay, 
Boston 27, Mass. 

A r b a į mūsų skyr ius : ^^. 

CHICAGOJE, 3249 South Halsted Street, 
WH.KES-BAK.RE, 300 Savoj Theatre Bldg. 

\ 

Munic 
— Įvaii 
l)ių mif 
sutiko j 
lauti, k« 
sybė m 
talkininl 
forniuhn 
tarvbos 

« 

kietiju 
augšlani 

-norėj imą] 
eių milii 
rijoje. 

Apie 
BavarijoĮ 
kas Dr. 

/ lyno, k n j 
bių mini 
i r Vokie 
turėjo k 
mo reika 

Hiandii 
tuo pačii 
ną posė< 

•-* 
. 
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E Plione Boulvard 491 

| Ashland Jewelry Music Store 
Specijales Columbia E 2 Grafanola 

su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 
Grafonola su 12 rekordų $56.50. 
Cash a r an t išmokesčio. Naujausi lietu
viški rekorda i . , 

Dideliame pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, deimantai, žie
dai ir kiti auksinai dalj-kai. 

LOl 
(ieorg>e 
beral Co 
Airiai n 

£ gere lais 

s \ 4537 So. Ashland Avenue 
Chicago, DL 

Iš priežastės važiavimo Europon— 
parduosiu cigarų krautuve ir kningy-
na pigiai biznis gerai išdirbtas. Atsi
šaukite 

J. MAKAKFAVICZ 
1757 W. 47th Street, Chciago, Dl. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G Ę . " 
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CAPUDINE 
„ ^ L ^ PAMĖGINK 

10c-30c-60c Buteliai a r Proškel 
&ABAI GESIOS DEL 

GALVOS SKAUDĖJIMO 

s / 

j j ^ ^ A ^ j i j j 

BFJ 
ka« univl 
}>nieš pal 
<ln perdi 

visokias 
ja/ Sako," 

TOK 
laikrašei; 
Japonija. 

laimėjo 
tenai vei! 

/ 
N 
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