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Vokietija Tikisi Jagelbos Sav. 
Valstijose

MIRĖ CIEVELANDO VYS- DB“BA„° S/*"™ 
KURAS.

KARDINGAS NUSAKO A- 
PIE SAVO INAUGURACIJĄ

PIRKTU
LIETUVOS PASKOLOS 
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Prancūzai Prieš Amerikos 
Vokiečius

VOKIEČIŲ VILTIS SUV. 
VALSTIJOSE.

BRIANDO ORGANAS KRI 
TIKUOJA S. VALSTI

JAS.

Knoiville, Tenn., Vas. 14. - 
Čia mirė Clevelanrio, Oliio, 
vyskupijos vyskupas J. P. 
Farrellv. Jis buvo čia atva
žiavęs pasiviešėtų, kaipo sa
vo gimtinėn vieton, pirmiau 
aplenkęs vyskupų Bvrne, Na- 
skville, Tenn.

Pramatomas naujas Turkų 
puolimas.

Nebus Jokių parodavimų. po
kylių.

ATIDARYTAS STEIGIA
MASIS LIETUVOS 

SEIMAS.

Reikalausią pildyti pažadus.

Washington. a s. 14. ~ V-
ra pa,mat o tikėti, kad t nujaus 
po inauguracijos Suv. Valsti
jų prezidento Vokietija kreip
sis AVasliicrgtonan taikos rei
kalu.
Vokiečių autoritetai yra susi 

mainę pažiūromis su ameriko
nišku komisijonieriiuu Berlv- 

lllis Loring Diesel. Vo-

Nubara amerikoniškus Vokie
čius.

ITALIJA NESUTINKA SU 
BOLŠEVIKŲ MISIJA.

ne
kiečiai išreiškia troškimų kuo- 
veikiaus atnaujinti santikius 
su Suv. Valstijomis.

Dar praeito Gruodžio pra
džioje Vokiečių valstybės nii- 
nisteris Gesei spaudos atsto
vams būva pasakęs:

“Wilsonas nepildo savo pa
žadų, nors Suv. Valstijos gva- 
rantuoja juos. Tad musų už
davinys kreipties Į Ameriką, 
kuomet jis bus apleidęs šian
die užimamą ofisą, -ir parei
kalauti, kad jo pažadai virstų 
tikrenvbe.

Paryžius, Vas. 14. — Prem
jero Briando laikrašty Eelair 
iš Vasario 12 d. padėtas tok
sai Taštas:

“Gerinanofilai, kurių yra 
Vlaugvbė Suv. Valstijose, įvai
riose formose parodo daug sa
vo veiklumo. Jie nusitvėrę 
menkiausią nuotikj ' mėgina 
pnardyti santikius talkininkų 
su jų buvusiąja Šiaurinės A- 
merikos sąjungininke.

“Tolinus tie gerinanofilai 
buvusios talkininkų konferen
cijos nutarimuose įžiūri reak
ciją ir ruošia Patarėjas prieš 
tas1 pozicijas, kurios greitu 
laiku bus užimtos Londone. 
Paduodama žinių, kuriose iš
reiškiami grūmojimai Pran
cūzijai. Sakoma, Suv. Valsti
jos duodančios Vokietijai pa- 
gelbą ir griežtai poreiknlavu-

Nesuprantamas bolševikų pa- 
siųlymas.

Rymas. Vas. 14. — Italijos 
užsienių ' reikalų ministeris 
Sforza gavo iš Maskvos nuo 
bolševikų nusiskundimą, .ko
dėl Italija trukdo padarymą 
santarvės reikale siunčiamos 
Italijos bolševikų misijos. To
ji misija turėtų tarties su Ita
lijos vyriausybe reikale už
mezgimo savitarpių santfkių 
Rusijos 'su Italija.
-Ministeris Sforza sako, kad 

tasai užtrukimas paeina dėl 
negirdėto bolševikų pasiųTv- 

>mo.
Bolševikai nori pasiųsti mi-

Paryžius. Vas.. 14. — Drim
ba Graikų armija Mažojoj A- 
zijoj. 7X»zerteriai sudaro skai
tlingas’ gaujas, plėšia mieste
lius ir veda, partizanines ko
vas su Turkais ir Graikų mi- 
litariue policija, anot gautų‘! 
čia žinių nuo Venizeloso šali
ninkų.

Iš Grakijos Smirnon siun
čiamos naujfls divizijos. Nes 
bijomasi, kad veikiai gali ir 
vėl prieš Graikus pakilti Tur
kai naeijonalistai.

Moralė Graikų kareivių pa-

St. Augustine. Fla., Vas 13.
Po kelių dienų pasivažinė

jimo laivu čia sugryžo prezi- 
įlentas-elektas Harding ir ė- 
mėsi darbo. Atrado krūvas lai
škų, kuriuos prisieina ne tik 
paskaityti, bet j daugelį’ jų 
ir atsakyti.

Be šito prezidentui-elektni 
gyvas reikalas taisyti kabinė
ti), turėti dažnus pasikalbėji
mus su interesantais ir dau
geliu savo patarėjų.

Hardingas apsistojęs čia 
viešbuty Ponče de Leon. Uži
ma šešis kambarius. Nuo rytodėtis nupuolusi. Smirnoj pM- , .....

i * • ligi vakaro, jis dirba su savona dezerterių. Militarine poli- , , . .....
cija jų neareštuoja. Bijosi su
kilimo.

IŠ armijos prašalinami ve- 
nizelistai vadai ir anų vieton 
karalius Konstantinas pasta
to savanorius vadus. Situose 
kareiviai neturi pasitikėjimo.

ARGENTINA GAUS PINI 
GŲ VOKIETIJOJE. -

Buenos Aires.
Argentinos vyriausybė mėgi-

. .v zzv v • t- i no pasiskolinti pinigų Suv. sija net ik 40 žmonių. Kad ,T , ... „ . ,. , . . v o Valstijose. Bet nepavyko,
tuo tarpu Sforza stovi uz 8
žmonių misiją. Tiesiog čia ne-
stiprantama, koĮrius tikslus 
turi bolševikai su ta savo

sios talkininkų atmokėti joms skaitlingąja misija.
ttfnroo t* A Ir r*

Tad Argentina čia tariasi 
su Vokietijos Warburgo ban- 
kos-"nt^htv»r. Ir, matyt, gaus 
kokius $25,000,000.

Prieš Versailleso sutartį.
‘■‘Kuon/t uždavinys yra 

mes esame priverstisunkus
' atsiliepti i viso pasaulio sąži

nę. Neužginamas daiktas, jei 
Versailleso sutartis neturėtų 
būt padėta ant šalies.”

Ne tik Vokietijoje, bet ir 
Amerikoje plačiai paskleistos 

^žinios apie Prancūzų okapaei- 
jinės spalvuotos karuomenės 
žiaurų apsiėjimą su Vokiečių
moterimis ir vaikais.

Tas žinias aną dieną išaiš
kino valstybės sekretorius 
Colby savo laišku senatoriui 
Speneer. Colbv pareiškė, kad 
paprasta Vokiečių “prieš-
prancuzinė ’’ propaganda.

prigulinčias skolas.
‘ ‘ Vok ieč i ai - A mer ikona i 

jų draugai atrado sau pata
rėjų net pačiame Suv. Valsti
jų senate. Ajai senatorius 
France • padavė senatui suma
nymų, kuriuo pasinio atlygi
nimą nuo Vokietijos nustaty
ti 3,750.000,,000 svarų sterlin
gų, Tolinus jis rezoliucijoje 
pasiųlo Suv.* Valstijoms nuo 
Vokietijos nupirkti visus ka
belius i/Tiolionijas urž 250,000,- 
000 svarų sterlisgų. Tuos pi
nigus Vokietija pavartotų ap
mokėti skolas.

“Tiesiog nesuprantama, 
kaip Suv. Valstijos gali nuo 
Vokietijos nupirkti tuos kabe
lius ir kolionijas, jei tai visa 
jau padalinta talkininkams

ir
Sforza sako, kąri Italija, no

ri užmegsti santikius su Rusi
ja, Bet tegu bus daroma žmo
niškai.

TRAKIJOJ" KARO PADĖTIS

SUMAŽINA JURININKŲ 
- SKAITLIŲ.

Washington, Vas. 14. — Že
mesnysis kongereso butas at
einantiems fiskaliniams me
tams suniaižiuo karo laivyno 
jurininkų skaitlių nuo 143,000 
ligi ,100,000 vyrų, Tokiam

sekretoriumi ir dviem stenog 
rafėm.

Kuomet jis važinėjosi laivu, 
įvairių kliubų grupės buvo 
pienavusios surengti maršavi- 
mne inauguracijos dieną Wa- 
shingtone. Apie tuos ^.pienus 
pranešta prezidentui-ėlektui.

“Netuilės būt jokių socijalių 
funkei.jų,” pasakė Ilarding. 
“Tą dieną Baltuose Namuose

yas Į4 _  nebus jokio pokylio, nebus
parodavimų, nei kitko ypatin
go. Aš savo automobiliu nuva
žiuosiu į valstybės rumus,' pri
imsiu ofiso prisiegą ir iš ten 
tuojaus važiuosiu į Baltuosius 
Namus. Mėginsiu ten ineiti 
knoveikiaus ir tenai, Tąsi, pri
imsiu kokius pasitikimus. Te
nai prie užkandžio turėsiu sa
vo tėvą, brolius ir seseris. Tai 
visa bus mano partija. Po už
kandžio manau truputį pa
dirbėti.”

Atės&i, Vas 14. — Graiki
jos vyriausynė nusprendė 
Ttakjoj paskelbti karo padėtį, skaitliui skiriamos ir išlaidos.

TALKININKŲ SĄLYGOS 
PALIEČIA VOKIEČIUS

DARBININKUS.

Jiems prisieis dirbti po 14 va
landų paroję.

Oconee, Ga., Vas 12. — Ne
toli nuo čia" vėsula sugriovė 
bendrabutį G a n 1 nėr. Žuvo 30 
žmonių.

gyventi tokiose nepakenčia- tas išeina Ifr milijardų mar 
niose sąlygose, Jkių. x

Kokios pasekmės.
Pirm karo, sako Dr. Ratli-

Antroji Steigiamojo Seimo 
sesija atidaryta Bųiune Sausio 
17 d., 1921 m., 10 vai ryto.

Dar prieš pirmąjį skambuti 
— rašoma laikrašty Lietuva 
—Seimo rūmų karidorins daug 
atstovų ir šiaip svečių. Paste
bima didelio gyvumo. Prieš 
paskirtą valandą salė prisirin
ko pilnintelė: visi St. Seimo 
nariai savo vietose. Valdžios 
ir diplomatų vietose visame 
korpuse ministeriai rr sveti
mųjų valstybių atstovai. At
silankė ir p. Cliardignv, Tau-

koj kurt savo laimę, pc 
žiu, kas trukdė įr tebeti 
musų teisėtiems siekiams iri 
iš laisvųjų tautų (Italai, 
tugalai, Persai, Paragvaj 
viešai kėlė balsą už pri< 
iną Lietuvos i Tautų Sąjl 
(Atstovai sustoję ilgai ti 
mingai ploja tegyvuoja 
lai!). v

Del Zeligouskio nepaiker 
mos avanturos ministeris 
sakė, kad karo paliaubų 
tarty su Lenkais pirmoji J 
lyga yra Zelhroskio atši 
mas ir jei Lenkai dar kiek 
tęs, tai mes tuo pat atj 
duosim savo rankas (s 
kiai ploja). Pažymėjęs pi 
seito klausimą .ir tas sąlj 
kuriomis Lenkai ir jų tai

, c . . o »• ikoi norėtų jį įvvkdvt, U,3tų\S. atstovas. Svečių užtvara ... ., . . .. tz v .ministeris sako: —r plebiakimšte prikimsta Kauno pub-l ... , , .... ..
vt * i • • -• l nebijom, bet sutiksim jtlikos. Netruko ir provincijos1. A , . . \.imt, jei busim visomis te

sv^lų' . mis sulvgintį su Lenkais (ttl
Posed, atidaro St. Settno ja) vi|nius bl|r0 ir bw> -

pirmininkas, p. A. Stulgins
kis, sveikindamas St. Seimą 
sulaukus Naujųjų Metų, ku
riais vėl pradedamas rimtas 
ir atsakoipingas darbas — tie
simas Lietuvos valstvbės ru-!

sų, nors Lenkai ir galinį 
ni negu mes,'nes Lietuvos 
tų gyventojai patys parod 
savo valią, kad jie yra 
tuviai per amžius (smari 
ploja).

mui pamatų. Priminęs sunkias 
aplinkybes, kuriomis teko St.
Seimui dirbt pirmosios sesijosl;r ii,’, n,nori (hravo!) 
metu ir kai tos aplinkybės ir tikiai au kaimvnaia Ut 
dabar .kr teteslėgia Lietuvių kurie ,ai t in
lautą, p. pirmininkas prašo St.

Žydai 'jau senai pt 
Lenkų klastas ir apie Ler

Tikroji Vokiečių propagandą.

Sekretorius laiške sako, 
kad ta propagpnda>apie žiau
rumus ima pradžia pačiame 
Berlyne. Jš ten tai visa siun
čiama j Amerikos Vokiečių 
laikraščius ir čionai platina
ma. ' I

Senatorius Speneer buvo 
klausęs sekretoriaus Colby, 
kiek galėtų būt tiekos apie 
tuos žiaurumus, atliekamus su 
Vokiečių moterimis ir vaikais 
okupuotose teritorijose. Nes 
kaip jis pats, Speneer, Taip ir 
kiti kongreso nariai yra ga
vę daugybę* atsiliepimų nuo 
Vokiečių'su prašymu pasidar
buoti sustabdyti trųis Prancū
zų kareivių žiaurumus.
'--------:------ £-------- --------

? 9

PALEISTAS UNGARUOS 
STEIGIAMASIS SEIMAS.

Budapeštas, Vas. 14. — Un- 
ga rijos regentas, admirolas 
Hortliy, peapribuotam laikui 
paleido steigiamąjį seimą, 
kuomet seimo atstovai pakė
lė smarkius ginčus dėl atgavi
mo Ungarijoje Habsburgų di
nastijos. Kadangi nebuvo Ade- 
naminčio sutikimo, prisiėjo 
seimą paleisti.

VOKIEČIAI MOKA AUfet- 
TESNlfs MOKESTIS.

Berlynas, Vas. 14. — rfr. 
M'altliėr Rathenau, German
General Electric Co. vlršinin-/
kas, tvirtina, jog talkininkų 
nusprendimas, kad Vokietija 
per 42 metu jiems išmokėtų 
apie 55 milijardų dol. atlygi
nimo, reiškia tą, kad Vokie
tijos darbininkai tuo laikotar
piu kasdien butų neprivalgę 
ir paroje be jokios pertraukos 
dirbtų po 14 valandų, 

z 7)r. Ratlienau turi apskai
tas, kad Vokietijos gyvieto
jai pinu karo per vienerius 
metus uždirbdavo 24 milijar
das auksinių markių. Šiandie 
už<lirba tik npie 18 milijardų. 

* R<iišĮ<ia, šiandie Vokiečiai 
turi nuostolių G .milijardus 
markių. Prie šitų reikia pri

kalidėti kitus milijardus 
metai duifgiuu kaip per tris-

SULTANUI BAIGIASI 
< DIENOS.

Berlynas, Vas. 14. — Kuip 
Prancūzai, taip Anglai tvirti
nai kad Prancūzijos ir AnglH* <‘p^ll,ds metų, kaip to pagei

Konstantinopolis, Vas. 14.— 
Iš Angoros prtinešta, kad Tur
kai naci jonai istai šaitano sos
tą siųlo Osmanui Fouad Eff- 
endi, dnbartinio sultano gimi
naičiui. '

jos gyventojai mokų kur-kas 
didesnes valstybines mokestis 
už Vokietijos gyvento,jus.

Vokietijos užrubežJnių rei
kalų ministeris Sinions prane
šė, kad tas netiesa. Jis sakė, 
kad sulyginus su gyventojų 
įplaukomis Vokiečiai daugiau 
moka. . r

dauja talkininkai. Pagaliau 
per metus G milijardai ^nar- 
kįų Vokiečiams reikalinga pa
vartoti pirkti iš svetimų, ša
lių maistingųjų produktų, ko
kių Vokietija pas save neturi.

Pasekmėje Vokiečiams nie
ko nebelieka. Ir jis stebisi, 
kaip galėtų G0 milijonų tauta

Darbo valandde suignoruotos.•
Paryžiaus ir Brusselio kon

ferencijose, sakė Dr. Rathe
nau, talkininkų vadai visapu
siai viskų aptarė prieš skirda
mi karo atlyginimą. Jie ap
tarė Vokietijos eksportą, im
portą, skolas, kreditus ir ki
tką. Bet į svarbiausią daiktą 
neatsižvelgė. Iš jų nei vienas 
nepagalvojo apie darbininkus 
ir darbo valandas. Jie apskai
tė milijonus ir milijardus. Bet 
nei vienam neatėjo galvon idįn 
tie, iš kur Vokiečiai gali imti 
tuos nilijonus arba milijardus.

Tai turi jiems uždirbti Vo
kiečiai darbininkai.

Anrtt Dr. Ratlienau, Vokie
čių tautu skaito G0 milijonų 
žmonių. Jš to 15 milijonų yrą 
darbininkų industrijose ir žem 
dirbių.

Vieneriais metais yra 300 
darbo dienų. Pagal internaei- 
jonalip patvarkymo, dienos 
darbus skaitosi 8 valandos. 
Per metus tad vienam darbi
ninkui išeina 2,400 darbo va
landų. Taigi 15 milijonų dar
bininkų per melus pasidarys 
3G milijardai darbo valandų.

Imant domon šiandienį dar
bininkų produktivumą — vie
nas darbininkas valandoje pa
daro pusę markės — per rne-

enau, Vokietijos produktivu- 
nias buvo toli didesnis. Vokie
tija turėjo įplaukų iš įvestini- 
mų ir depozitų svetimose ša
lyse, turėjo pelno iš pirklv- 
hinio laivyno, iš geležies rudos 
kasyklų, iš gaunamų produk
tų prarastose provincijose. 
ITuomet Vokiečiai gyveno ge- 
rni ir pasilaikomai ir per me
tus gyvenimui Jšleizdavo 24 
milijardus markių.

šiandie Vokiečiai daugiau 
išleidžia gyvenimui, kaip už
dirba. Iš 18 milijardų per me
tus padaromų markių, 6 mi
lijardai turi būt pavartojami 
įsigyti iš kitur reikalingi mai
sto produktai ir žalioji med
žiaga. Iš likusių 12 milijardų 
6'milijardai turi būt išmoka
mi talkininkams. Pasekmėje 
Vokiečiams pasilieka ' tik G 
milijardai markių. Ir su šitais 
(i milijardais tauta turi pra- 
gvvbnti. Tuigi, 'pragyvenimui 
jai turi užtekti tik ketvirto
sios dalies tiek, kiek butą 
pirm karo.

Kad talkininkai nori gauti 
atlyginimo pagal jų pastarojo 
sprendimo, pirmiausia jie turi 
15 milijonų Vokiečių darbinin
kų priversti dirbti mažiausia 
po 14 valandų-paroje. Bet jie 
to negali padaryti.

Seimo narius atsistojimu pa
gerbti žuvusius, per tą trum
pą perstogės laiką draugus na
rius: St. Seimo narį a. a. karin. 
Matulaitį, paaukavusį savo 
gyvy-bę tėvynės laimei ir sa
vo krauju sujungusį St. Sei
mą su visais Lietuvos gynė
jais šventu dorybės ryšiu, ir 
kitą nesenai žuvusį dėl neat
sargumo St. Seimo narį Luko
ševičių (visi atstovai ir val
džios bei diplomatjos atsto
vai stojas).

— Gapbė narsiai musų ika- 
ruomenei, savo krutinę atrė
musiai grąsiusį pavojų ir lei
dusiai St. Seimui vėl imties 
valstybės kurinio darbo (at
stovai ilgai ploja). Atmintį 
žuvusių karžygių St. Seimas 
pagelia atsistojimu. Toliau, 
priminęs, kad kai kurios Sei
mo komisijos yra paruošu- 
sios apsčiai svarstyti medžią 
gos ir todėl plenumo darbai 
galės eiti sparčiai; pirmaisiais 
uždaviniais bus pamatinių įs
tatymų — žemės reformos, 
biudžeto ir kt. svarstymas. 
Pažinę savo valstybės biudže
tą, galėsim geriau orientuotis 
ir musų krašto politikos kur
se, darydami į jį reikiamos į- 
takos.

Ministeris pirmininkas sa
vo įkalboj liečia valstybinio 
vidaus ūkio, ekonomijos, so
či jalės ir darbo padėties, ad
ministracijos klausimus.

Užs. Reik. Min. Purickis da
ro plačią musų užsienio politi
kos apžvalgą, santikius su 
Santarve, Tautų Sąjunga, ka
lą ir derybas hu Lenkais. Ai
škiai pabrėžia Lenkų visą lai
ką darytas* mums šunybes bei 
T. S. atsiųstosios kontrolės 
komisijos vienapusišką ir ne- 
korektingą elgesį musų reika
lais. (Atstovų tarpe didelis 
susidomėjimas).

Toliau ministeris, palietęs 
Lietuvių tautos pastangas įeit 
į laisvųjų tautų sąjungą ir tai-

mis buvo pabloginti, dabar ' 
yra gryžę j artimus drat 
gus dviejų brhlin tautų 
kius.

Priėmus pereinamąją fc 
lą, kurią St. Seimas, iškli 
valdžios pranešimų, solit 
zuoja jai ir eina tolii 
darbų dirbti, po 10 min. 
stogės, svarstyta pirmi 
skaitomu susisiekimo tel 
kų mokyklos įstatai.

Kitas posėdis penktadię 
sausio 21 d. 9 vai. rytą.

“NAUJIENŲ” DARBI 
KŲ STREIKAS ATSA1

TAS.

“Naujienų” Darbininkų 
ryba savo susirinkime Vi 
rio 12 dieną, kaip vienu 
nutarė atšaukti streiką.

Streikas atšauktas ta s 
ga, kari spaustuvės darbi 
kams bus užtikrinta tini 
sąlygos darbo ir imi jos ai 
(union scale), o streikai 
siems ofiso ir redakcijos 
bininkanis duota raštiškas 
flkrinimas, kad per metus 
ko jie nebus atstatyti 
darbo. “Naujienų” spaui 
vė dabar bus unijinė.

Manadžeriaus pašalini 
klausimą darbininkai su 
palikti atatinkamųjų “N- 
Bendrovės įstaigų išspre; 
mui. \

Presos Komisija:
St. Str«

V. Rūšim
J. Makut

PINIGĮI KURSAS.
Svetimų Salių pinigų vertė, 

nant nemažiau $25,000 Vasar 
buvo tokia pagal Merchanta 
an and Truit Co.: .
Anglijai atrelingų svarui 
Prancūzijos Šimtui frankų 
Italijon šimtui bVų 

Vokietijon šimtui markių 
Lietuvos Šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių
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* METCVTŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS

“DRAUGAS”
■a tautinu Išskyrus aedėkttentas. 

ĮjĮ FRENCMERATOS KAIMAI 
" KICAGOJ IR UiąiENYJEt

1.00
Metų . .j;. . «i>jnxi> • 

į,.fDT. VALST.
RR©€®bmi • • w«• •••>••*>• H.oo 
Pusei Metų . 8.00

Prenumerata. mokosi likalno. Lal- 
okaitost nuo uftslraiymo dienos

nuo Naujų Metų. Norint permal- 
adresų visada reikia prisiųsti ir 

adresas. Pinigai geriausia slū
gti Uperkant krasoje ar ezpreee “Mo- 
aey Order” arba Įdedant pinigus | 
Mglstruotų išlikų.

“DRAUGAS” PUBL. 00. 
1334 8. Oakley Avė., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791

l, Veikėjai ir 
Širdis.

v.*’I *♦

buvusiems savo valdininkams 
ir šiaip veikėjams per naujus 
metus. Nesiskubinkime jos 
kaltinti. Ji turi daug rūpes
čių, todėl gali šį tą ir užmirš
ti. Kitą vertus ji gal tas dova
nas dalįs neprigulmybės šven
tėje. »

Lietuvių Kalėdos Svetur.
(Komos įspūdžiai ir žinios) IItalijos liaudies iškreiptasis 
.Italijoj .težinomi nei VKu- M/vk-l žodis ••Epifanija” (ap- 

kaip Lietuvoje, nei l^en11eia”

Talpindami straipsnį “Ka 
ledų Kūčios Svetur” pažymi
nė, kad jame yra juokų. Per 
uos juokus giedruoja rinitas 
alykas. Bandysime jį paju
nti nesijuokdami.
Sunku tautai susitvarkyti be 
oiiių pasišventimo. Vienais 

aindytais valdininkais to- 
o didelio dalyko negaliiua 

■prupinti. Prie to dar reikia 
.įsiminti, kad ir valdininkas 
ra, žmogus. Jeigu į jį žiūrėsi 

kaip i mašiną, tai jis dirbs 
ip mašina, ne kaip žmogus, 
y. priežiūroje veiks naudin- 
, kartais pasidarys kenks- 
ligas. Gal tyčia jis ue- 

riaus tėvynės kubybos reika- 
ų, bet praleis gerą progų sil- 
■tiprinti savo šalies valdžių, 
i tos progos nematė jo vy- 
usybė ir neliepė jam išnau

doti. Neprainatytos išauksto 
rogos sunaudojimai gali val
dybei patarnauti kitų tiek, 
ek putarnanja pramatytų 

Togų sunaudojimai. Nepra
šytosios progos daugina 
Idininkams darbų, o gero 

uodu ne jiems, tik valstybei. 
Senoji Europos civilizacija 

uprato tuos dalykus iš ilgo ir 
vairaus prityrimo. Todėl ji 
duodavo valdininkams dovanų 
rie algos.
Valstybinė Europos išmintis 

ir mato, kad ne viena 
duona žmogus gyveila. Alga 

aprūpina valdininko duonos 
reikalus. Būdamas žmogum 
valdininkas turi širdį ir jaus
mų. .Jis jaučiasi augštesnis, 

Uoniet kiti, ypač jo vyriausy- 
pripažįsta, kad jis yra ne- 

ien duonpelnys, kad jis val
dybės naudai moka sugauti ir 

Wy ia pasitaikančias progas. 
Jei vyriausybė turi tokios 
■minties apie pavaldinį, ji jum 

šrciškia dovanomis. Dova- 
jioinis taipgi vyriausybė iš
reiškia savo dėkingumų liim- 
siems asmenims už valstybei
naudingų jų darbų.

Lietuvos vyriausybė įsteigė 
Vyties orderių. Ji jį davė šve
lnių šalių atstovams, kurių 

veikimo naudi ilgumus Lietu* 
cvai buvo gana abejotinas ir 
abejotinu taipgi ar gavusieji 
piigėrbs tų indėną. Gal jie ir 
apie jį sakys, kaip apie mus 
Milės eiksmus “\Y<» vili se< 
tn>w bud it vili Imi.” (Einam 
pažiūrėti, kaip bloga tat bus). 
Bet šių dienų politinė padėtis 

Jrerėia mus valdžią gerintis ir 
'tiems, kurie jos negerbia. Del 
To Bepeikiame. mus prezidento 
Lž davimų orderio svetinišu-
'lianis politiniems atstovams, 
t Mus valdžia neišreiškė savo

garbes naudingai pasalai

Moterų Dalis 
Valstybėje.

♦Suv. V. prie valstybės reikalų 
be vyrų prisideda daugybė ir 
moterų. Čia dešimtys tūkstan
čių moterų turi daryti pokari
nių mokesčių pareiškimus ir 
mokėti f mokesčius iš savo į- 
plaukų (ineigų) arba uždar
bių.

Vidujinių mokesčių ofiso pa
skelbtoji statistika už 1911L 
metus pasako, kad tais metais 
266,000 pavienių moterų buvo 
padarusios mokesčių pareiški
mus. Nes ir jos turi mokėti 
mokesčius nuo įplaukų, kai 
kad ir pavieniai vyrai.

Pavienėmis moterimis mo
kesčių įstatymas skaito sava
rankiai uždarbiaujančias mer 
ginas, našles ir pasimetusias 
iš poros. Bet yra moterų ir 
porose gyvenančių, gi atskirai 
uždarbiaujančių arba turinčių 
iš kokių-nors versmių įplaukų. 
Ir tokios moterys turi, daryti 
pareiškimus ir mokėti mo
kesčius.

1918 metais vienos tos mo
terys vtilstybės iždan sumokėjo 
daugiau vieno milijardo dolie- 
rių.

Amerikoje yra moterų, ku
rios užima žymias vietas ir 
gauna dideles algas. Yra čia 
daugybė ir iįiaip turtingų. Y- 
ra našlių, valdančių šimtus 
tūkstančių ir milijonus.

Kaip tos, taip kitos savo da
limi bendrai su vyrais remia 
valstybės reikalus. Ir tukino 
bildu čia jos visuomeniniame 
gyvenime lošia svarbią rolę.

Milijardą dolierių mokes
čių vieneriais įlietais sumokė
ti iždan — daug reiškia. Tas 
reiškia didelį vyrams muštos 
palengvinimą.

VERTĖ LENKIJOS MAR
KIŲ.

Paskutinėje' pasaulinės .'-ko
los statistikoje, kur minima 
beveik visos valstijos bei ša
lys, Lietuva taip-pat neap
lenkta, parodo ir Lenkijos sko
lą, kuri pažymėta nei. dau
giau, nei mažiau, kaip devyni 
milijardai ir pusė!

Skaitlinė yra trumpa, lu*t 
reikšmė labui didelė. Nors 
nuims tas mažai rupi, lw*t rū
pinasi tie, kurie sukišo savo 
pinigus Lenkijos balom Žin- 
geiilu tik žinoti, kiek Lenkija 
turi dar neofieijalių skolų, 
kaip lai slaptų, diplomatinių, 
privatinių, iniošiintinių, neiš
mokėtų savo agentams, šni
pams, darbininkams, karei
viams ir kitiems galams? Aiš
ku, kuri susidarys dar, jei ne 
milijardai, tai jau tikrai milb 
jonai.

Stebėtina, kas galėjo tokiai 
nuskurusiai šulini, kuri nėra 
verta augščiau minėtos sumos 
su visti turtu judinamu ir ne
judinamu, skolinti tokių sumą 
pinigų* Juk doros batikos, ly
giai kaip ir doras žmogus pra
moninkas reikalavo kokios ga
rantijos nuo įlenki jos už savo 
kapitalą ar prekę. Žingeidi), 
ištikro, žinoti šaltinius, ku
liais suplaukė tokia suma pi
nigų tokion balom

Mes žinom, kuri Lenkijos 
gyventojų skaitlius vargiai 
pereis 10 milijonų (yra netoli 
20 inil. Red.) skatlinę. Ži
nom taip-pat, kad Lenki, ja

kų “Gwiazdka”, ne Rusijos 
“SoČelninkas”. Kalėdos Itali
joje visiškai paskirtos pagar
bai “VaikelioJėzaus” (ii Bam 
bino), kuriam vaikai, bernio
kai ir mergaitės, sako eilės ir 
pamokslus bažnyčiose.

“Trijų Karalių” bažnytinę 
šventę Italai vadina “Pas- 
qua”, kaip kad Velykas, o ci- 
vilė šios šventės iškilmė, va
dinama “Bėfana”, užstoja 
čionai musų “Kūčių”.

Romoje duokim, jau 5 Sau
sio dieną vakarop nei pra
eiti per gatves ar pleeids, ka
me. didžiausias jomarkas su 
galybių galybėmis žaislų, mi
niomis vaikų, motinų ir tėvų 
perkančių liaudžiai pritaikytus 
žaislus, daugiausia dūdas, švil 
pynes ar trimitus, kuriais įgi
ję vaikai ir vaikėzai čia pat 
švilpia, dūduoją ar griežia 
kiek tik pajiegia sudarant toki 
riksmą-užinią, kurio ne kiek
vieno musų ausis išturės. Kad 
neąpkursti, šiaurietis noroms 
nenoroms turi eiti šalin iš 

i to kliksmo, ką labai patinka 
ir užima greito, linksmo budo 
pietų gyventojui. Sausio 6 die
ną, per mus “Tris Karalius”, 
čejautinės liaudies apvaikščio
jama plačiai žinomoji Italijoje 
vaikų šventė “Bėfana”. Per 
“Bėfana” kiekvienas kūdikis, 
vaikas ar mergaitė gauna do 
vanų. Visi tat vaikučiai lauk 
te-laukia šitosios dienos ir kati 
“Bėfana” nepasitvčiotų iš jų, 
ar neaplenktų dovanomis, 
stengiasi būti mandagus, geri 
ir gerai mokytis, ,juo labiau, 
kad, anot motinų ir auklėtojų 
jie r sergėjimo, “1 bambini mm 
buoni liunno earboni” — tai 
yra: negeri vaikai gauna tik 
anglių. Kad gauti dovanų, rei
kia “Bėfanoj” vakare einant 
gultų palikti ar pakabinti pan- 
čiaką matomoj vietoje, kad at
silankiusioji viešnia turėtų 
kur dovanas įdėti. Pasirodo, 
kad toji lalalaringoji “Bėfa
na” panaši į senovės Lietuvių 
deivę “Laimę”, ar kaip. ją 
žmonėse vadindavo “Laumė,” 
ką nakties metu atlankiusi na- 
mus-šeimyną, darydavo žmo
nėms ar gera ar bloga.

Patsai vardas “Bėfana”, tai

arei&kinias). Žodis įėjęs į loty
nų kalbą. Šiandien bažnytinėj 
prasmėje “Epifanija Domini” 
(Viešpaties Apsireiškimas), y- 
ta “Trijų Karalių” šventė. 
Kadangi, anot tūlo senovės lo
tynų galvočiaus sakinio “ho- 
mines semper pueri manent” 
(žmonės visuomet liekasi vai
kais), todėl tat šitoji vaikų 
šventė yra neprošalį čionai ir 
suaugusiems, ypatingai urė
dams ir urėdėliams”, ką “Bė- 
fanos” dienoje gaunu, ar bent 
tikisi, gauti dovanų iš savo 
viršininkų, kaip kad šįmet pa-i 
sielgęs Italijos Ministerių Pir
mininkas Giolitti nusiuntęs šį- 
tą dovanų vienam-kitam urė
dui užimančiam augštesnę vie
tą valstijoj, ierarchijoje.

Tai-gi turint visą tą omeny
je, gerai savųjų informuota ir 
pažįstanti Italijos politiką ir 
Romos papročius mūsiškė Už
sienio Reikalų Ministerija, sto
jant į pėdas Giolitti, kad pa- 
žadyti savuosius prie kaskart 
naudingesnio darbo Tėvynės 
gerovei nepamiršo Romos Lie
tuvių veikėjų, atsiunčiant 
jiems dovanų “Bėfanos” die 
na i, antai:

Musy Kongresas.
Su v. Valstijų kongreso že

mesniojo buto komitetas skir
ti valstybės reikalams išlaidas 
šiandie turi pilnas rankas 
darbo. Vargiai kada-nors pasi
taikė, kad kongresas butų bu
vęs palinkęs prie kuoonažiąu- 
sių valstybės išlaidų, kaip 
šiandieninis kongresas. Bet ly
giai nekuomet ramiuoju laiku 
nereikalauta tokių augštų val
stybės reikalams išlaidų, kaip 
šįmet.

Tiesa, pokarinis laikas. Bet 
augščiau paminėto komiteto 
pirmininkas, atstovas Good, 
sako, jog jį šiurpas pagaunąs 
matant tokias dideles reika
laujamas išlaidas. Ir jis pažy
mi, kad kuo didesnės pinigų 
sumos niekams išleidžiamos, 
tuo daugiau vis reikalaujama. 
Kuo daugiau skiriama, tuo 
daugiau ir daugiau vis norima.

Tuo tarpu visuomenė atsi
šaukia, kad jinai nepatenkin
ta kai-kuriomis pokarinėmis 
mokestimis. Reikalauja tas ir 
kitas panaikinti arba kitomis 
kokiomis pamainyti. ( Ir todėl 
komitetui padedamas prieš a- 
kis toks galvosūkis, kad ne
lengva jį apčiuopti.

Gruodžio pradžioje susirin
kus kongresui pinigyno sekre
torius padavė jam valstybės iš

ką gautos Knygos 
iš Lietuvos

Bažnyčios Istorija (215 puslap.) ........................... 50c.
Ar gi kalta čia Katalikų Bažnyčia? ......../........... 50c.
Dvasiškoji iškalba (Kun. Dro. Jauniaus) ............. 35c.
Katalikų Tikėjimas ir jo priešai ........................... 25c.
Ar katalikas gali būti socijalistu? ..................... 50c.
Auksinės Varpos (Dainos) ..........................f.... 25c.
Antano Baranausko (Vyskupo Raštai) ................. 25c.
Darbininkų klausimas ................................................15c.
Iš Gyvulių gyvenimo (Labai įdomi) .................... 20c.
Pobas ir Muzikai (Teatralis veikai.) .,..^y... 20c.
Lietuvių ,Kalbos Sintaksė ...................................... 75c.

Tikybinio Turinio.
Jėzaus Kristaus Gyvenimas ..................   60c.
Šventųjų Musų Globėjų Gyvenimas .................... 50c.
Trijų Dienų Rekolekcijos .......................   40c.
Betlejaus Balsai (Kalėdų giesmės su gaidomis) .. 25c.
Kethrios Evangelijos vienoje.....................................65c.

“DRAUGO” KNYGYNAS.
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

\ 

Kun. Narjauskui, Lietuvos 
atstovui prie Vatikano atsiųs- laidų sąmatą 1921 — 1922 fis 

kaliniams metams — daugiau 
kaip puspenkto milijardo do
lierių. Iš tokios sumos kiek
vienam šalies gyventojui, skai
tant ne tik vyrus, bet moteris 
ir vaikus, išpultų apie po 50 
dolierių. ' -*

Kongreso komitetas peržiu 
rėjo paduotą sąmatą ir nūs 
prendė, kad vieneriais nietois 
valstybei išlaidų užtenka dau
giaašiu pusketvirto milijardo. 
Nes tai ne karo metas.

Daugeliui šokinistų nepa
tinka toksai komiteto nusista 
tymas. Bet į tai neatsižiurėta. 
Pimion vieton statydamas vi
suomenės gerovę, komitetas ė- 
mė kapoti sąmatą. Pirmiausia 
jis nukirto išlaidas palaikyti 
armiją. Kongresas prisitaikė 
prie tų išlaidų nutardamas, 
kad nuolatinė armija turį būt 
iš 150,000 vyrų. Karo sekreto- 

280,000
vyrų. To norėjo ir putsai pre 
ridentas. Bet tas negelbėjo.

Komitetas siaurina ir kitas 
iš|aidas. Ir, kaip atrodo, jis at
rieks save tikslą. Nuo to pa
lengvės visuomenei. Bus piges
nis gyvenimas.

Bet geistina, kad to pradė
to ekonominio darbo kaip ko
mitetas, taip kongresas nepa
liktų baigti kitai kongreso s< 
sijai. Nes po Kovo 4 d. Wasb- 
ingtone gali įvykti kitokia paž- 
valga į tuos visus reikalus.
\ patingas tas kongresas. 

Karo metu jis perdėm patrijo
tinis. Kurui vesti nesigailėta 
skirti kariir didžiausių išlaidų 
Tai buvo reikalas. Šiandie ne
mažiau jame patrijotybės. Bet 
taupus. Taip ir reikia. X.

lipai! druskos, kuri buvo ir 
yra pigi, kitokių gamtos tur
tų kaip ir neturi. Tiesa, yra 
keli turtuoliai Lenkijoje, bet 
jie tų skolų nemokėjo ir ne
mokės, bet dar patys kiŠenius 
prisipils. Tad kas išmokės jas 
skolas?

Patys Lenkai nepasitiki, kad 
jie galėtų tas skolas išmokė
ti, kurios jau dabar yru, ne
kalbant apie kitokias ir dar 
busiančias. Tad jie, l^enkai, 
pasileido vagiliauti ir plėšti 
kitas šalis, kaip tai Lietuvą, 
Baltgudiją, Ik rainą, Galiciją 
ir kitas.

Nors jiems tas iki kol seka
si. nes jų už|tuknlije yra šalis, 
kurios rankos ir sąžinė nėra
švari ir su laiku dar mano tų-»
rėti pelno. Bet, kaip ir daug 
musių, bei vabalą, prisiartinę 
kad ir prie menkos šviesos, 
tankinį nuspirgina savo, kad 
ir didelius sparnus, ji vargiai 
išliks sveika. Visuose pasaulis 
mato, jei m* laiku, tai nors po 
laiko, kame teisybė ir pagal 
jos atsimoku. Taip ir Len- 
kams, neutsižvelgiaut jų smar
kavimo su vagystėmis ir plė
šimais, moka už DM) lenkiškų 
markių 12 centų! Mažiau negu 
pats pagaminimus |wičių iiinr-

Mikas Dumys.

ta grąžuos apdaruose, su 
paaitiksytais kraštais, dhlelė- 
didelė kityga: “Raštai profeso
riaus Turehio—Lietuva ir Lie
tuvos Dėdienės. Pirmasis To- 
maš. Išleista Panemunėje —
1921 m.

Kun. Prapuoleniui, Lenkų 
išvytam iš ftv. Stanislovo įs
taigos, minai Ik* vietos Romo
je, dovanota puikaus darbo, 
graži su aukso rakteliu, dram
blio kaulo skrynutė, pilna se
nų pageltusių laiškų ir straips- 
nių-iškarpų iš lietuviškų laik
raščių,' kame Lietuvos mylė
tojai nepamiršo jo triūso Tė
vynės naudai.

Petrui Mučiuliui, Lietuvos 
Atstovybės prie Vatikano Sek
retoriui atsiųstas turtingas i- 
liust motas leidinys, lotynų 
kalboje: “l)e Conjuratione Ca- 
tilinue” Sallinstians.

Toliau sulyg gaunamų čio- rius buVQ reikalavęg 
nai kartų, o daugiausia du 
kartų į septynias savaites, tik
rų tikriausių žinių iš Kauno, 
musų Užsienio Dalykų Minis
terija, di*lei principo bešališ
kumo ir teisybės, nepamiršo 
savo Atstovybių net ir šalyse, 
kuine kad ir nesama “Bėfa
nos”, vis-gi malonu šį-tą ap
turėti iš savo valdžios ir.tuip.

Grafienei Tiškevyčienei gi
musiai kmdjcuikštytei Tladvy- 
laitei, Lietuvos atstovo Lon
done, grafo Tiškevyčiaus žmo
nai, nusiųsta tam tikrai Lie
tuvio artisto nupieštus gražus 
didelis, puikiuose rėmuose, 
spalvuotas paveikslas: “flenea 
liogijos medis kunigaikščių 
Radvylų.”

Dalykas taip įvairiai atlik
tas, kad ir aklam, kaip sako
ma, aišku, jog paeinanti nuo 
Karžygio Lizdeikos, kunigaik
ščių Radvylų giminė — gry
nų gryniausioji lietuviškoji 
Šeimyna

Ką yra gavę dovanų atsto
vai Tiškevičius Londone ir Mi
lošas Paryžiuje, kas pirmuti
nis atspės gaus dovanų, tik 
reikia, atsikračius lietuviško 
nerangu mo, skubiai pran<*šti 

Dudučiui.

Muravjovas, gimęs 1795 m. 
Jis buvo ministras Rusijoje, 
1861 kraugeriškai apsėjo su 
studentais o 1,3 Gegužio 1863 
m. Aleksam!ras Antrasis, Ru
sijos caras, jį paskyrė numal
šinti Lenkų maištą Lietuvoje.

Tas žmogus sakydavosi ne
sąs iŠ tų Muravjovų, kuriuos 
karia, bet iš tų, kurie karia. 
Jis tokiu budu papeikė du sa
vo gimines kovojusiu už Rusi
jos laisvę. Todėl patys Rusai 
dar prieš Lenkmetį vadindavo 
jį Muravjov-viešatel, t. y. Mu
ravjovas korikas.

Lietuviai jo neužmiršo ir ne
užmirš už ką jis žudė mus 
žmones. Po jo valdžia buvo ši
tos gubernijos: Gardino, Kau
no, Minsko, Mogvlevo, Suval
kų, Vilniaus ir Vitebsko. Per 
trejus metus jis pasmerkė mir- 
tyn 128 žmonių, pasiuntė j ka
torgą 972, į areštantų rotas 
864, išbugdė į Siberiją 1,427, 
išgalieno į Rusiją 5625, belai
ko atidavė j Ramoniene 345. 
Viso labo baisiai nubaustųjų 
9,361. Į tą skaičių nesueifta ką 
kareiviai ir kazokai plakė de
gino šaudė ir korė be užrašo. 
Čia nepriskaityta 9229 žmo
nės, kuriuos suėmę vargino o 
paskui paleido.

Tas žvėris uždraudė Lietu
viams spausdintu lietuviškas 
knygas* savomis raidėmis.

Jis mirė Syreze netoli taigos 
10 Rugsėjo 1866.

Uoro vaklžia be gėdos ir ato
dairos myniodavo pavaldinių 
jausmus, dėlto Mažeikius pra
minė Muravjovu, o Vilniuje 
pastatė jam jiaminklą. Bet to 
paminklo šiandien jau nėra. 
Patys Rusai 1915 m. užnėrė 
virvę Vuriniam Muravjovui 
ant kaklo iškėlė jį uugštyn, o 
paskui nuleido į vežimą ir iš
gabeno į Rusiją.

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICACO, ILLINOIS 
Telefonas Yarda 50S3

Valandos: — 8 iki 11 18 ryto: 
5 po pietų Iki 8 vak. Nedėllo- 
,mis nuo 5 Iki 8 vai. vakare.

Of&i
STcei. Canal C222
§ DR. C. K. CHERRYS ’
* LIETLVIS DENTISTAS
$?2201 We*t 22-nd & So. LeavlU St. 
o) Chicago
•(Valandos: 9:30 A. M. to 12 
$ 1:00 I*. M. to 8:00 P.

S
12 N.2
M. S

Tcl. Canal 257 Vak. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATŪRIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
18S1 So. Halsted Street 

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 1 Iki 4 
po plet I Iki t vakare.

■* Pranešimas ■
■ Dr. M; T. STRKOL’IS ■8 Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas! 8 Perkelia ofi^a į Penple Teatrą J 
lieta W. 47th Htr. Tcl. Roul. lfloi
■ Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 Iki 8| g vak. Kodėl. 10 Iki 12 ryte. g
S

Kės. 2814 W. 43rd Street
Nuo ryto Iki plot

Tel. MeKInlcy 203 !

TtMYKITE

Kensingtono Lietuviai <a 
lite gauti nusipirkti “Drau
gą” dienraštį pas p.

IG. TY2KEYI6U
314 E. Kensington Avė.

KLAUSIMAI M ATSA
KYMAI, .

Muravjovas;
Klausimas. Kas tas buvo 

Muravjovas? Del ko caro val
džių "laivo Muravjovu pakrik
štijusi .Mažeikių stotį Zmnuiti- 
,io>,

D. Žutautas.
Atsakymas. Rusijoje daug 

buvo žymių Muravjovų gene
rolų ir ministrų. Itiii-kurie įmi- 
sižyiuėjo genais darbais, kiti 
blogais. Blogesnis ųž kitps bu
itį Mi kola*, Mj kulojaus sūnūs

DU. CHARLES SEGAL ’
Perkėlė »c«vo ofisą po num

|4729 So. Ashland Avenueį
SpcHJallHtM ■

lutlOVV, MOTERV Ir VYRŲ LIUtS

sValundoMniio 10 Iki 12 lAryto; nuo! 
■2 Iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8:30g 
Įvukare. Nkdėlioini« 10 kll 1 a
j| Telefonu* Drcxrl 28HU ■

DR. 6. M, 6LASER
Pnktlknoja SS 

Ofisas S14S So.
ss-ro so..

8PECIJALIHTAH 
Mottglftkų, Vyrlikų, taipgi ohre- 

nitkų Ilgų.
OFISO VALANDOS: Nun 10 ryto 
Iki I po platų, nuo 4 Iki 8 valaa- 
Aa vakare.
Nedėllomla ano • Iki 8 po plot.

TelefooM Tardo SS7

m.

DR. S. NAIKUS
LIET C VIS

GYDYTOJAS IR CmRURGAa 
Oflsta tr Gyvenimo viola 

8252 South Halated Street 
Amt virtam* <Jnlv*rnal Mato Bank 

Valandos nuo 10 Iki 11 ryte; nuo 
2 Iki 4 po platų; nuo 7 Iki S vak. 

Nadėllomla nuo 10 Iki 3.
ToMoai

•“m*.lnsu’’
i 1900 S. Habted Str.

Tel. Canal 2118

■Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 
{Gyvenimus:

I 2811
l'fel. I’rospert 3466

to iki 8 vakares

W. 03rd Str. S

Phonv Si-eloy 7 439

DR. I. M. FEINBERG
Gydo <p,-eljattai visokia* vyi-ų 

moterų lytiška* Ilgas
2401 Madisoit Str., kampa* Wee- 

tern Avė., Chicago
Vtlundon: 2 - 4 po plet 7—9 vak.

iiiiiitfftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiininnims
R«a. 1130 Indcpcndencc fllvrt. 

Teh-tnua* Von Ilurru 2P4

DR. A. A. ROTH,
Itu.sav Gydytojas rt Chirurgą*
Hpeetjall*to* MntcrtAkų, VyrtAkų 

Valkų tr visų ,-hmntAkų Ilgy
VALANDOS: IO—I1 ryto 2—S po 

pO tų. 7—8 vak. Nrdėllomt* 10— 12 d. 
Ofisą* 8834 No. Halsted NL, Chicago

Telefoną* Drover MSI
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU
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LIETUVIAI AMERIKOJE
RACINE, WIS.

Sausio 30 d. Tautos Fondo 
79 skyrius laikė metinį susi
rinkimų. Perbėgus praeitų me
tų darbuotę pasirodė, kad į- 
eigų skyrius turėjo $311.29, o 
išlanlų $21.06. Tėvynės gelbė
jimo reikalams liko $290.23. 
Stebėsis gal kas, kad mažai 
tapo surinkta aukų. Dalykas 
tame, kad praeitais metais 
buvo pardavinėjami L. L. P. 
bonai ir T. F. skyriaus valdy
ba su pasišventimu darbavos, 
kad šioje kolonijoje kuodau- 
giausia išpurdavus bonų. To
kiu budu praeitais metais T. 
F. *k. aukų mažiau surinko, 
negu kituomet. Bet ateityje nu
tarta energingai darbuotis.

Šv. Kazimiero diena čia bus 
iškilmingai apvaikščiota. Vi
sos katalikiškos draugijos ir 
kuopos yra kviečiamos daly
vauti tame paminėjime ir, be 
abejonės, dalyvaus. Nutarta 
rengti prakalbas, vakarus, 
piknikus ir t. t., kad kuodau- 
giausia surinkus aukų Lietu
vos reikalams. Skyriaus val
dyba vienbalsiai užgirta seno
ji, t. y. pirm. P. Karaliūnas, 
rast. J. S. Kesminas, ižd. J. Žu
tautas, iždo globėjai: J. Ugins- 
kas ir K. Šapalas.

Broliai, seserys, raeiniečiai! 
Nuvargintai musų tėvynei pa
geliai dar vis reikalinga. Lie
tuva turi priešų Želigovskį, 
sėdinti jos sostinėj, Vilniuje, ir 
taikantį apžioti jų. Nenuleis- 
kinie rankų! Darbuokimės, au
kokime pagal išgalės į Tautos 
Fondų. /Raginkite vienas kitą 
butj T. F. nariais. Mokėkime 
kas mėnuo duokles. Mes tuomi 
savęs nuskriausiine, o tėvynę 
žymiai sušelpsimi*.

J. S. Kesminas, rast.

ROCKFORD, ILL.

Nezaležnįnkų sorkės.

Netikėtai pakliuvo man į 
rankas plekatas, kad 19 d 
Sausio Unitv svetainėje bu* 
mulkių-nezaležninkų sorkės. 
(taip Boekforde vadina). J lo
šėjais bus nezaležninkų kuni- 
gužis Zvalionis ir jų vyskupas 
Mickus-Mickevičius iš Cliiea- 
gos. Nu, munau sau, reikia ir 
man nueiti pažiūrėti tojo per
statymo.

Sulaukęs minėto vakaro nu
einu į svetainę. Randu keletu 
moterėlių ir vyrukų. Laukiam 
kada prasidės perstatymas.

Neilgai laukus išeina neza 
ležninkas parapijonus p. Gra
jauskas ir sako: “Dabar kal
bės kunigas Zvalionis, buvusis 
Rockfordo (nezaležninkų) kle 
bonus”.

Išeina kunigužis Zvalionis, 
išgeria du stiklu vandens ir 
pradeda, sakydamas: “Kitaip 
į flangų nenueisi, kaip tik ita- 
lijoniškbmis trekėmis. Ir jus, 
Roekfordieciai, pasistatėt baž
nyčių (kiiikužę-mulkininčių, 
taip Kockforde vadina), ku
rioje man pirmiau teko klebo- 
naut. Nežinot, kaip jos var
das: ar bažnyčia, ar kerečšapė 
pas jus negali kunigas būti, 
nes vienas darbininkus, o pen
kiasdešimts bosų. Jus parsi
traukdami kunigų nežinot, ur 
jis yra kunigas, ar mulkis. Aš 
jwr klaidų buvau pus jus už 
kunigų. Atvažiavęs čia bėgu 
prie žmonių ir klausiu, ar tu
rit parapijonų. Sako, turėjom, 
a h* išėjo. Tada aš atėjau prie 
\nrpo ir visų valandų traukiau. 
Atėjo apie penki parapijonai. 

• Sėdžiu ir mąstau: čia bus ge 
rai, nes kur tik pasijuksiu. -

pinigų bus pilnos kišenės. Jau 
pas mane pinigų buvo ir kaso
je. Žmonės reikalavo atskai
tos, o aš jos negalėjau išduoti. 
Atvažiuoja iš kalėjimo ir buvu 
jums kunigu.” Užbaigęs Zva
lionis savo perstatymų dar 
pridūrė: “Jus mane nus-
kriaudėt. Prašau atsilyginti, 
nes jeigu ne, tai aš kitu keliu 
paieškosiu to atlyginimo”.

Po to Zvalionis perstatą 
vysk. Miokų-Mickevičių, o 
vakaro vedėjas sako, dabar 
kalbės kun. iš Westville, 111.

Išeina kalbėti nezaležninkas, 
(pavardės neteko sužinoti).Tas 
jau kad pasakė, tai pasakė. 
Sako: “Mane kunigu padarė 
vyskupas Mickevičius ir pas
tatė Westvillėje už klebonų. 
Man čia labai gerai. Pinigų 
turiu apie tūkstantį dolierių 
o dar tik trys mėnesiai kaip 
klebonauju. Ir viskas atiduo
ta mano rankosna. Jeigu ran
dasi kokios klaidos, tai reikia 
jas sumaišyti.”

Pagaliaus išeina ir Mickus- 
Mickevičius, nezaležninkų vy
skupas. Išėjęs stovi ir tyli. 
Manau sau, kas čia bus, kad 
nSko nekalba, gal jau neby- 
iuin paliko. Bet kur tau. Ge

resni balsų parodė negu Rusų 
svesčenikas. Sako: “Apsilan
kiau pas vienų daktarų (o gal 
pas kelis). Rymas padarė niu” 
vergais ir mes turėjom pasi
likti vergais. (Tikra tiesa, blo
giau negu vergam: dirbt tingi, 
o čia žmonės jau susipranta, 
kad nereikia klausyti nezalež
ninkų, Tąip jau matosi iš 
Rockfordo nezaležninkų). At
važiavę iš krajaus kunigai y- 
ra prasikaltę (meluojiMickau). 
Seniems .kunigams niekas ne
rūpėjo. Žmonės turi mokyklas, 
o mes nieko. Jeigu žmogų ap
lanko liga, mes jį apleidžium. 
Prie gerų darbų nepratę.” 
(Čia Mickus teisybę pasakė. 
Nezaležninkai prie to nepratę). 
Mes beveik jau suvaryti į 
slastus. Mes, per neapsižiūrė
jimų, netekom laisvės. Kožnas 
remias ant Kristaus mokslo, 
o nezaležninkai ne. Jei niekas 
neateis mums jmgelbon, mes 
niekad nepadėsi m fundamen
to. Mes turim žiūrėti ir tvar
kyti pasaulį. Jankauskas Vi- 
latui užmokėjo $300.00 ir gie
da “glorija”. Pradėjo vienas 
kitų gimdyti: Strazdus pagim
dė prazdų ir t. t. kol pasida
rė visa litanija.”
Tolinus Mickus tęsia:“Aš ga

liu įvesti telefonų ir susikal
bėti su savo dievu. .Man trūk
sta kunigų. Ima laiko kol juos 
išlavini. Aš esu jaunas, kaip 
arklys, galiu gyventi, privalau 
protauti ir rūpintis dvasiškija. 
Gerk šaltinį kol tavo pilvas 
sprogs. Vienok kur tik mes 
einam, visur iš musų juokus 
daro. Jie juokiasi, kad mes 
vaitojant. Sunku viskų įvyk- 
dinti, bet musų dvasia nepra
žuvus. Reikalus priverčia, k««l 
aš turiu eiti jais žmones šian
dien 21 d.”. Mickevičiui taip 
viskas galvoje susimaišė, kad 
pamiršo net dienas, nes tų die
nų buvo Sausio 19.

Išeina vėl Zvalionis ir kal

ant kunigo Sluvyno, kam iš
ardė bendrų demonstracijų. 
Girdi, per “Naujienas” žadė
jo duoti tūkstantį dolierių, o 
dabar neduoda.” (Čia turiu 
pasakyti, kad tas pats pone
lis išardė Lietuvių demonstra
cijų, o ne kunigas Slavynas. 
Jis tų visa suplenavo. Tas po
nas nenorėjo, kad katalikai da
lyvauti) deiuou. tracijoj, tat 
katalikai ir nedalyvavo. Bet 
tas ponas ir po šiai dienai ne
išduoda atskaitų. Aukojusieji 
ir po šiai dienai nežino, kur jų 
pasidėjo pinigai).

Dar kalbėjo Mickevičius, nu- 
siskūždamas, kad nezaležnin
kai priėmė jį ne kaipo vys
kupų, bet kaip kokį latrų. Sa
ko, tik akinus pervedė ir žiu
rėjo kaip į prastų žmogų. Ka
da atvažiuoja Airis vyskupas, 
tai priima kogražiausia,
mane visai paniekinot. Jus 
da tamsus, nesusipratę.

Duota raštu klausimas, bet 
nežinia kur Mickus jį padėjo.

Tai matot, skaitytojai, ko
kios pas mus buvo sorkės, bet 
geriau, kad jų niekur nebūtų. 
Pas mus jau matyt, nyksta, 
nes sprogo kaip muilo burbu
las. Buvusis baanbizas Jasins
kis savo nezaležninkus padavė 
teisman reikalaudamas $6,IMK). 
Ot, tai tau ir kunigužiai! Gir
dėjau, kad ir kitas mulkinto
jas panašiai pasielgs su savo 
parapijonais. Kirvio kotas.

vėliavų. Nors mes jų gerbia- Palsšksu Kaatmlero ir Petronėlės 
® Jekštų Lietuvoj gyvenusių JedUotų

nie, bet kuomet musų pilvai 
tušti, mes kovoti negalime. 
Miuns reikia maisto ir vieny
bės. Tada mes kapitalistams 
parodysime, kad mes esame 
tikri soeijalistai”. Kaip tik 
svetainėje pasirodė “dėdės,” 
taip susyk ir pasidarė per
trauka.

Gyvuoja čia Kimono 
Daukanto dr-ja. Girdėjau, kad 
turto turi virš $2,000. Narių 
turėjo virš 200 šimtų, bet pa
tekus raudonųjų kontrolėn ė- 
mė mažėti. Dabar turi vos apie 
50 ir dar mažėja.

P. P. T.

SEATLLE, WASH.

Blogas Lietuvių vardas.

Persikėlęs iš Ulinojaus val
stijos gyventi į tolimus vaka
rus, buvau pasiryžęs jokia po
litika neužsiimti ir nieko į 
laikraščius nerašyti. Vienok 
netekęs kantrybės noriu šitų 
parašyti apie Seat!lės Lietu
vius.

Lietuvių čia gyvenu nemažas 
būrelis. Būdami Lietuviais jie 
žemina mus tuutų. Žinoma, ne
visi. Y’ra ir gerųjų.

VĖŽYS PLATINASI.

AMT PARDAVIMO.
Parsiduoda Saldumynu (Candies) 

Ir vlsuoku dalykų- krautuvė. Lietuviu 
apgyventoj vietoj arti viešos Ir baž
nytines mokyklos priežasties parda
vimo putlrstė ant vietos meldžiu at
smaukti Šiuo adresu:

4*14 So. Wood Gatvė Chicago,

(Prisiųstu iš Am. Itaud. Kryžiaus)

Skaitlius mirčių nuo vėžio 
° kasdien didinasi ir statistika 

rodo, kad vėžio ypatybės Tbili
siui platinasi. Ypatingai laiki 
nai platinasi epidemija, kuri 
turi visus vėžio nurodymus, 
nors galutinai specijalistai ne- 
išradę kas tai ta epidemija.

Šiose dienose yra labai 
svarbu, kad visi ir kiekvienas 
iš musų butume apsipažinę su 
vėžio ypatybėmis, nes užsižiū
rėjus ir gan anksti pradėjus, 
vėžys yra pasekmingai išgydo 
mas. liet visa nelaimė tame, 
kad vėžys pat pradžioje mažai 
via jaučiamas ir sunku tikrai 
spręsti, kad tai vėžio pradžia 
nes pradžioj liga tokia lengvu

Ypatingai moterys turi ap
sižiūrėti, ir kaip tik jaučia ku 
ne sukietėjusias dalis ar skau
smų, apie kuri mėsos pradeda 
plėmuoti ar kietintis, nieko 
nelaukus reikia kreiptis gy 
dytojo patarimo. Daugelyje 
atsitikimų mėnesinių sumaži 
jimas būva šaltiniu vėžio.

Pasiturinčių pramonininkų 
Lietuvių čia kaip ir nėra, nors 
jie tame mieste pradėjo gy
venti prieš suvirs 20 metų. 
Du susipratusu Lietuviu turi 
minkštų gėrimų krautuvėles 
ir bilijardines. Tai ir viskas.

Man būvant užveizdėtojum 
“Kennedy Fibre Furn. Co,” 
kėdžių pinimo dejMirtinente, 
sykį keletas Lietuvių atėjo 
ieškoti darbo, nes ir čionai yra 
didelė bedarbė. Išpildžius 
jiems aplikacijas ir išėjus iš 
ofiso ateina patsai kompanijos 
pirmininkas ir atsisėdęs prie 
stalo prailėjo peržiūrinėti tas 
aplikacijas norinčių gauti dar
bo darbininkų. Išėjus laukan 
j). Kennedy šaukia mane ir sa
ko, kad nenorįs priimti nei 
vieno Lietuvio. Aš paklausiau 
kodėl? Jug ir aš pats Lietuvis. 
Jis nieko man neatsakė, tik 
pasakė, kad nenorįs Lietuvių 
darbininkų dėl to, kad pasta
raisiais laikais jie čionai pa
sižymėjo blogais darbais, or
ganizacijų aidimu ir betvar
ke. Kad aš bučiau miesto šei
mininkus, lai visus išvyčiau 
laukan, pasakė p. Kennedy. 
Man, kaipo Lietuviui, net au
sis prmlėjo svilti dėl tokio 
Lietuvių paniekinimo. Pasiro
do, kad Lietuviai čia vra f. W.

ba: “Mano žodis buvo visuriW„ socijaliMni ir komun.riai.
teisingus. Kuomet aš išėjau, 
juH mane pradėjot vadititi ap
gaviku; koreH,>oiid(mcijaH ru- 
šėt, kad Zvalionis apgavikas. 
Siuntėt ypatus į J’ensilvanijų, 
kurie nieko nesupranta. Kiti 
sakė, kad kunigų į maišų įdė
jo ir Vyčiai išvogė ir t. t.”

Po to žiūriu išeinu ant sce
nos da vieiian, nezaležninkas, 
kaip k<>į$s kupranugari*, ir da
nu ant katalikų, o labiausia

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

J. MAKAREVICZ 
1737 W. 4Tth Street. Ctoctego, IU.

PARSIDUODA
naujas mūrinis namas po 5 ir 6 rui
mus, gražioj Lietuvių apgyventoj 
vietoj, nepertoli nuo gatvekartų iš 
visų pusių, arti Kedzle Avė.. Visi 
ąžuolo trlmingut maudynės, elektra 
ir kitos vigados. Parduosiu labai pi
giai už pinigus, arba gal sutiksime 
ir išsimainyti ant ūkės arba kito ma
žesnio namuko. Atsišaukite vakarais 
po 6, nes aš dienomis dirbu arba 
Nedėliotais, ant 2 lubų, arba adresuo
kite:

JOSEP GAUDA,
4545 So. Ta ima n Avė.

uodo*. Dūkių pa ra pijo*, TaUlų pavi*- 
to. Mažeikių apskrieto. Kauno rėdy- 
bo*. Girdėjau kad pirmiau gyv*no 
New Yorkc. Norėčiau kad duotų žln« 
ftluo adresu:

Petronėlė Vaškienė,
1742 South Union Avė. Ohicago, IU

Baltijos-AmerikosLinija
TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBAVA Arba 

HAMBURGĄ — EITKŪNUS

I LIETUVA
Laivai išplaukia kas 14-ta diena 

Dideli dviejų Sriubų pačto laivai išplauks:—
s S. S. POLONIA Vasario 15 

S. S. L1TUAN1A Kovo 4 
S. S. ESTONIA Kovo 16 
S. S. POLONIA Kovo 30

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
K. KEMPE, General Wcstem Pussenger Ageut

IRO North La Šalie 88., Chicago, Illinois.

0

GERA PROGA. 
Pasinaudokite.

Parslduosiu savo visų bizni, krautuvę 
tr spaustuvę, taippogl stubos daiktus. 
Geras biznis, geroj vietoj, apgyventoj 
Lietuvių, Lenkų ir Anglų, su kuriais 
yra daromas biznis tr išdirbtas per 20 
metų. Priežastis nųano pardavimo, pa
ti mirė ir aš turiū Išvažiuoti i Lletu- 
vąvą užimti ūkę. Kas nori, turėti ge
rų bjznj ir dar prie to Išmokinsiu 
drukoriško darbo, koltai išvažiuosiu.

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

T. P. KRIZANAUSKAS 
137 So. Malu St. Shcnandoah, Pa.

Žaizdos, spuogai, įdrėskimui, 
votys, karpos liet ir apgainos, 
kurie neatsiliepė gydymui, 
kartais, yra vėžio ypatybėmis 
ir jeigu nesi rūpinama jiems gy 
dytojo • pagelbos, su laiku 
vėžio auka pasilieku. Raudo
nosios gįslos apsireiškimai ir 
juos nedažiurėjus, užleidus 
būva priežastim net 69% vėžio 
mėšlinėje.

Vėžys nėra prigimta ar ko
kia kraujo liga, net ir nelabai 
užsikrečiama. Beveik visuose 
atsitikimuose vėžio pirmos y- 
patvliės yra nuolatinis niežėji
mas. Retkarčiai vėžys stai
giu atsiranda.

•Visuose atsitikimuose nuro
dytais upsi reiškiniais pasiro-y 
džius, nieko neatidėliojus rei
kia kreiptis gydytojo pagelbos.

Prisiunčianį savo vardų ir 
antrašų, šiuoin antrašu: Infor
mation Editor, U. S. Public 
Healllr Service, Wasliingtou, 
I). reikalaujant “C'aneer 
Facts Whicli Every Adult 
Sliould Know” gulimu gauti 
unglų kalboje brošiūrėlę su 
platesniu aprašymu apie vėžį 

Prisiunčiant savo vardų ir 
antrašų šiuoiu antrašu: Ame 
riean Red C ross, Lilliuanian 
Section, 15 W. 37tb St., New 
York City, galima gauti Lie 
tuvių kalboje brošiūrėlę nu 
platesniu aprašymu apie vėžį.

T

Sausio 29 <1. sužinojau, kad 
M’asbingtono svet. bus Lietu
vių vakaras, kuri rengė kokia 
tai L. L. 1). C. dr-ja. Žingei
dumų patenkinti nuėjau ir aš 
pasižiūrėti. Svetainė būva pil- 
imtė žmonių, daugiausia iš 
miškų “Luinber Jacks”, Visi 
su raudonais kaspinais. Išeina 
ant estrados T. W. W. vadus 
Lietuvių%r prakalba. .Sako: 
“Kų- nvuaūft • r*iskia f»udou.i

VAIjENTINE drekmaking 
COLLEGES 

{•205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. We>ilfi SU 

137 Mokyklos Jungt, Valstijose.
Moko Siuvimo. Pat temų Kirpt

inio, Deslgnlng bizniui ir namams. 
{Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
(Mokslas lengvais atmokėjlmals. 
JKlesos dienomis ir vakarais. Pa-
reikalauktt knygėlės.

Tel. Seeley 1643
SARA PATEK, pirmininkė.

BtcI. kanai 2222

I
! LIETUVliKAS DENT1STAS 

! 1401 So. Halstcd Street _
Sval. Panedėltj, Utarn. ir Ketverge  ̂
■ 9:30 iki 8:30 vak. ■

rėdo j ir Subatoj 9:30 iki 6 vak.E 
Mes geriausia taisome dantis ■ 

|Pėt. ir Nedėlloj nuo 9:30 iki 1-mail 
ž prieinanileuala kaina. |

Dr. E.Z. ZIPPERMAN I
S

elefonas Boulevard 9199 2

DR. C. KASPUTIS 1
DENTISTAS 

3331 South Halsted Str.
alandos: 9—12 A. M.

1—5: 7—8 P. M. #

TeL Drorer 7042(1

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

alandos: nuo I ryto Iki 0 vak. 
Seredomls nuo 4 lig 0 vakare 
471S 80. ASHLAND AVKNUN 

arti 47-tos Gatvės

Dr. L E. MAKARAS
Lictuvys Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisus 1O0OO Ko. Mleldgan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po

piet, 6:30 Iki 8:30 vakare 
Resldcnclja: 10538 Perry Avė.

Tel. Pullman 342

J. P. WAITCHEES 
Lawyer

LIETE VIS ADVOKATAS 
Vakarais: 8508 K. Ashbutd Avė.

Tel. Tards 1053
Dlen. Room 518—188 N. Calrfc SL 

Tel. Randolph 3507
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KaliaujantiBnis Lietuvon
Šį Pavasarį

KOVO 1 D. ledi išplauks ant Laivo SAKONIA per Hamburgą 
pirma partija žmonių važiuojančiu Lietuvon kartu su Jonu Roma
nu, Lietuviu Prekybos Bendrovės prezidentu.

Jei nori su tą partija važiuoti tai tuojau* mums pranešk. Mes 
išgausint pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus. M partija 
bus Lietuvoje i laika pradėti pavasario darba. Galėsite parvažiuoti 
be jokiu keblumu nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno. 

Trečios klesos kaina iš New York iki Eytkunų $130.70 Pirmos
klesos $185.70.

Rašyk tuojaus dėl platesniu informacijų.

UTHUANIAN SALES CORPORATION,
4 i 4 Broachvay, Boston 2/, Mass.

2

Enropem įmrlCM gumų
Fabionas ir Miekievici ved.
buvę A. Petratls Ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt. 

NOTARI/UŠAS
Real Estete, Paskolos, Iiunriitel 

Ir tt.
808 W. 35th St., Kamp. Halsted St. 

Tel.: Boulevard 811 
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. Iki 9 vak. 
Ned.: iki 3 po platų.

| V. W. RUTKAUSKAS
S ADVOKATAS5 Ofisas DldmlestyjiS 29 South La Šalie StrMt 
| Kambarls SM
■ Telefonas: Central 880*| - - - - - - - - - -S Vakarais, 812 W. SSrd StJ Telefonas: TanM

Te). Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj 
ASSOCIATION BUDO.

10 So. La Saite St.
Valandos: 9 ryto iki 6 po pie^ 

Panedėllais iki 8 vakare 
NedėUomia ofisas uždaryt

Saugok akipegojimi

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas įti
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties J man* klausti 
patarimo dėl. Jūsų aklų; mano 
20 metų patyrimas sutelks 
Jums geriausi patarnavimą d«l 
Aklų, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specljalisto,

W. F. MONCKUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ 8PECIJALI8TA8 

1801 S. Ashland Avė., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; S-Clos lubos

Kamb&ris 14-15-18-17 
Viršui PLATTS aptlskoe

Tėmyklte mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 8 
vak. Nedėllomls nuo I ryto iki 
18 d.

Telefonas Armitage 9770

MARYAN S. ROZYCKI
MUZYKOS DIREKTORIUS 

Mokytojas Piano, Teorijos ir
Kompozicijos 

2021 N, Weetem Avė. i
Chicago, IU. ę

TeL Tards 86(8 Drorer 8448 
Dr. V. A. SIMKUS

Lietuvis Gydytojas,

8. Halsted 88.
Valandos: 10—12 iš ryto 1—3 ir
8—S vakare Ned. 18—18 18 ryto.

N—

Užsiprenumeruok “Vytį”
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyčio” į 
9-j u No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti j 
tusias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 1 
iliustracijomis puošime kiekvienų “Vyties” numerį. I

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 turiningų Lietuvos 
gamtų.

Mėgi Lietuvų, nori pasigrožėti jųja — užsisakyk 
“Vytį.” Prenumeratos kaina: Metams $2.50.

“VYČIO” Administracija 
3249 S. Halsted St ' Chicago, III.

Po valgiai 
slas tevo skilviai yra EATO-
NIO. Pntellna vlmu nesmagumus 
Mivirikialmo, o tu relikte, kmS nei
kte
pas visus noUoteovtan.

Totsf!
Dr. P. P.

Lietuvis Dantistu
I0SO1 So. MlehlgSte Avw

- temsta**, III.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
\ aUhazetiklis S. V. Put, Oft *.

Gaiin* per d.midau kaip 
*0 metu.

T<i”»k {ti.tr** 'iBchori bil bayeukP

MAGDE. kfrip man nitiiti pal
vą! Hhandiinn matpofimva,
trinkimui, muilarimut — ir p inkai tat 
nieko ano tu biannu pleis
kanų .. Man net

M AE E. “iVrt, tai kam tau kęst be- 
reikalingai! Žiūrėk, koki'' mano finu 
kai graiut, itetnus ir fgsti. D |a< 
Indei, kad ai vartoju IG’k'rLKS t” 

Kastaiyra RUFELES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- 
piatitjs vanduo? Nei! RUE- 
rl.ES yra tai paprasčiausia 

“ plaukų ir odos sustiprintojia,
kuru. prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plauku*?_Kas galbūt 
smagesnio už ėystą nentežinčią galvos odą?RUFPLEU
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių menesių galvos 
trynimo; dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFKI.ES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirkt* šiąnakt RŪFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik 
, bet jus sakysite, kad jos verto* daug daugiau. Paaiškinimai 

pridėti prie kiekvienoa bonkutės. Jei negausite jūsų aptickoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar monev order šiokiu adresu:>r. AD. RICHTCR £ CO„ 316130 Broadway. New York“

» . 1r •

RUFKI.ES


t
-r: p r KO g y
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PirruaęLiemls. Vaserig 14, 1921

Paminėjimui Trijų Metų
1918 Vasario 16 t Vasario 16, 1921
Nuo Apskelbimo Lietuvos kaipo laisva, savivaldi Tauta. Tam tikslui Sukaktuvių Dienoj t. y.

Seredoje, Vasario 16 d., 1921 m.
Pradžia 8 vai. vak. Įžanga Veltui.

Milžiniškos Prakalbos
Šv. Jurgio Par. Svetainėj,' 32ras Pi. ir Auburn Avė.

Žinomi kviečiame visus Lietuvius koskaitlingianaiai atsilankai i ši paminėjimo vakari, kanie/žynms C’hica- 
gos kulhėtojini kurie nupieš dabartini Lietuvos padėjimų, vargus ir karų su amžiniais Lietuvos Neprignliny- 
bės priešais. Vakaro programa išpildys Lietuvių tarpe žymų usnienys. Kalbės Prof. Kini. P. BuČys, archi
tektas Matas Žaldoktts. Muzikale dali programų išpildys Poniai Saboniai, ponia Janušauskienė, J. Ranianaus-
kas ir “Kanklių” Choras, akompanuos p-lė R. Nausėdaitė. Kviečia AM. L. R. K. FED. 15 SKYRIUS. =
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CHICAGOJE.
TRUKŠMAS PRIEŠ TEISĖ 

JĄ LANDIS,

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

ES WEST SIDES.
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Senate taisomas prieš j j skun
das.

Praeitą kartą jau buvo čia 
minėta, kaip fede-ralis apskri
čio teisėjas kandis, Chieagoje, 
bylos metu nupeikė miestelio 
Ottawa, 111., bankos viršinin
kus, kodėl jie permažai mokė
jo algos- savo pjaunam darbi
ninkui Francis Carey. Del tos 
mažos algos Carey pasigundo 
pavogti bankos 96,000 dol. Tr 
pavogė. Bet jam tas neišėjo 
naudon. Pamatęs savo nedoro 
darbo pasekmes jis ‘kuovei 
kiau pats pasidavė policijai. 
Ranka visus pinigus atgavo.

(Pasekmėje teisėjas kandis 
pasiketino nebausti kalėjimu 
to vaikino. Pranešė, kad ji* 
jam kitką apgalvosiąs. Pasi
baigus bylai ji laisvą palei
do namo, .kuomet tasai pasisa
kė šaukiama.* visuomet sto
siąs teisman.

Nusistebėjo bankininkai te
kino teisėjo pasielgimu. Zinjn 
apie tai pasiekė Wasliingtoną. 
Tenai senatorius Dial iš So. 
Carolina valstijos .pranešė, 
kad prieš teisėją pajuosiąs 
skundą kongresam Darysiąs 
viską, kad teisėjas luitų pat
raukta^ atsakomybėn. /

Senatorius Dial sako:
V‘Aš visuomet su augštąja 

pagarba atsinešu j teismo 
suolą. Tr turiu pasakyti, kad 
jis to užsitarnauja. Bet jei y- 
ra tiesa, kaip praneša laikraš
čiai, aš pareikalausiu teisėją 
Landia patraukti atsakomy
bėn.

“Neš tai ne jo reikalas sa
kyti, kokias įstaigos direkto
riai/' algas turi mokėti savo 
dailininkams... Tegu, Sakysi
me, atlyginimas butų ir ma
žas, ar tai <lel to darbininkas 
turi kišti savo Un^ns į darb
davių Rišenius?”

PAPUOLĖ PINIGŲ KLAS 
TUOTOJAS.

D. Poturalski, 2143 Cort- 
land gat., su dvidešimtine nu
ėjo krautnvėn, 2062 No. Hov- 
ne avė., išmainyti smulkes
niais. Krautuvininkas T. Ko- 
zakewiez su , šlapiom rankom 
paėmė banknotą ir jam prie 
piršto prilipo ženklas zero. 
Pasirodė,, kad iš dviejų dobė 
rių banknote buvo padirbdin
ta dvidešimts dol,

Poturnlski tuojaus buvo n 
reštiiotnš'. .lis policijai pasi
sakė, kad jam tą banknotą 
buvo davęs išmainyti kaž
koks Gobrunn. Ir už išmai
nymą pažadėjęs vieną <lolie-

Policija nesuranda Gobrunn.

KOVA PRIEŠ BOMBININ 
, KUS. -

7----------  Šiai, jau netoli 1G Vasario.
\alslijinis prokuroras pake- Broliai, seserys, ką ji mums 

lia kovą prieš bomhininkus, ; reiškia * IG Vasario dideliai y- 
kurių Chieagoje priviso galy-; ra mums svarbi, nes trys me-
1 >ės.

Praeitą |Kmkflldienį vakare 
pamesta buvo bomba 19-oje 
\vardoje ties namais, kuriuose 
mitingavo tos wardos demok
ratai. Keliolika žmonių sužeis
ta.

Polici ja ėmėsi darbo sugau
dyti Inos piktadarius. Gi vals- 
tijinis prokuroras Crowe pra
nešė, pudnosiąs legislaturon 
sumanymą suimtus bombinin- 
kus bausti ųiirtimi. (Ji mažiau
sia bausmė turės būt 25 metai 
kalėjimo.

Chieagoje dažnai pametama 
Ironubų. Ir žmonės nukenčia 
nuo tų piktadarių.

SUIMTAS PASTOS VAGI
LIUS.,

Policija suėmė William She- 
pheiM, 217 E. 31 gat., kuomet 
jis išųiainė* $150 čekį, pavog
tą iš laiško, adresuoto Nor
mali Sihions, Prairie avė. ir 
31 gat.

tai atgal 1G Vasario musų tė
vynė, sutraukusi visokius ver
guvės pančius, pasiskelbė lais
va, nepriklausoma kaip ir ki
tos laisvos tautos. Trys metai 
atgal susidarė Lietuvos val
džia, kuri pradėjo tvarkyti ša
lį ir kurti naują gyvenimą.

Tat 16 d. Vasario visi West 
Sides Lietuviai, be skirtumo 
pažiūrų, turi sueiti vienon 
vieton ir pasitarti, kaip grei
čiau išvaduoti iš priešų mus 
sostinę Vilnių ir kitas Lietu
vai priklausančias žemes. Tą 
dieną M. Meldažio svet. (2242 
W. 23 PI.) bus jdidelės prakal
bos. Todėl visi . atsilankykit. 
Pasitarsime apie Lietuvos rei
kalus, nes visiems nuims tie 
reikalai turi rūpėti. Kalbės 
įžymus kalbėtojai. Prie to L. 
L. P. stotis išduos raportą, 
kiek West Sides Lietuviai iš
pirko tos paskolos bonų. Bus 
ir kitokių Įdomių pranešimų.

A. L. Stakelinnas.

Spėjama, kad 
•eki hus‘ pavogęs

jis ne vieną 
ir išmainęs.

IŠ BRIGHT0N PARKO.
—-------)

Pavykęs vakarėlis.

CHICAGO DAVĖ DAUGIAU 
MILIJONO DOL.

Žinomąjin Iloover’o fondnn 
— šelpti vaikus Europoje, 
Chicago davė jau dauginu mi
lijono dolierių.

LATVIAI IR LIETUVIŲ 
PINIGAI.

Lietuvos užsieniu reikalut ».
ministerija ir Lietuvos atsto
vybė Rygoje jau keletą kar
tų darė žygių prieš Latvių 
vyriausybę jlel atiminėjimo pi
nigų nuo Lietuvos piliečių, 
gryžtančių iš Amerikos jier 
Liepoją.

Prieš Kalėdas Lietuvos at
stovas gavo iš Latvių užsie
nių reikalų ini-nisterio pava
duotojo ’ Albato Įiareiškimą, 
kad Latvių vyriausybė laiko 
savo pareiga grąžinti visus 
atimtuosius pinigus, nepai
sant ar jie buvo , įregistruoti, 
ar ne. '

Ateičiai ministerio pavaduo
tojas Albat siųlė, kad vienas 
Lietuvos valdininkas lydėtų 
grvžtančins ir tuo budu ap
saugotų nuo kratos.

Tas klausimas turėjo būt 
paduotas Latvių kabinetui ap
tarti.

NULINCIU0TAS JUODU 
KAS.

PLATINKITE “DRAUGĄ.’’

PUIKUS KONCERTAS
Paminėjimui Lietuvos NepriMausomybčs 3 Metų Sukaktuvių

rengia MILDOS TEATRAS
' PANEDELYJ, VASARIO 14-tą 1921, 7-tą vai. vakare

Surengimų Programo rūpinas p. Pranas A. Jakutis.

PROGRAMA IŠPILDYS: — P-lė Fclicia Nnii.M-Unilė <1ft_n>gjų), 
Klasiški Šokiai;

SOLISTES: — P-lė Norkailė; P-niots Janušauskienė ir Bruclenė;
DIETAS: — P-lės Ona Kiulaiiskaitė Ir Salonu- Stuniuliutė;
VYRAI SOLISTAI: — P-nas Pranas’.A. Jakulis kr P-nas X (Nau

ja Avųigždė);
SY.MPHONY ORCHESTROS muzikantai po vadovystė p-no Petro 

Sarpalio puoš programa. Dalyvaus ir “BIRUTES CHORAS”. Ant 
Koncertinos grnjls p-nas Juozas Barauskas, profesijonalis artistas.

Solistams nknmpaiiijos: — P-lės Helena Tutliutc ir Brouisią Nau
sėdaitė; ir p-nai Vincus Sarpalius ir Antanas Olszcvrskis.
BI S TAI DIDZIAISIS IR PITKIAPSIR KONCERTAS KOKIO DAR 

NEGIRDEJOMEt
HTUU

CERTAN. SU TRAKALBA.
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Pastaba: — Mildos Teatro Bendrovė savo metiniame susirinkime 
paaukavo Teatru tai dienai dovanai. Visas (k-Iiius cLs Lietuvos Gyni
mo Reikalams. Visi artistai dalyvaujantieji programe paaukavo savo 
jicgks tam prakilniam tikslui. Cliieagos Lietuvių Visuomenė Privalo 
paremti šitų koncertą savo atsilunkimu ir tuomi prisidėti prie pava
davimo Vilniaus ii Lenkų.

Teatras bus Atdaras nuo 6:30 vai. vakaro. Koncertas prasidės 7 
vai. vakare. Jžuitga tiktai 50 centu ant Balkono ir 75 centai apačioj.

GAUSINGAI ATSILANKYTI TAN KONCER'I’AN KVIEČIA VISUS 
LIETUVIUS MILDOS TEATRO BENDROVES VALDYBA.

Vasario 2 d. MeKinlev par
ko svet. L. Vyčių 3G kuopa 
įrengė šeimininį vakarą pager- 1 
bimui senos ir naujos valdybų. 
Jaunimo vakaran suvažiavo iš 
artimų ir tolesnių kolonijų. 
Visi šoko, žaidė. 9:3<Lp-lė Z. 
Mastauskaitė', pirmininkė 36 
kuopos ir vakaro vedėja pa
prašė visų susėsti ir paklau
syti programos, kari susidėjo 
iš dainų ir.muz. Pirmiausia 
s7>lo ant pijano paskambino 
p. K. Klaupus, mokiny* Bet
hoveno konservatorijos. Pas
kui p-lė Z. Juškevičiūtė solo 
gražiai padainavo “Vai putė 
putė. ’ ’

Duetą “Plaukė sau laivelis.” 
pagirtinai išpildė Z. Juškevi
čiūtė ir Z. Mastauskaitė. Iš
šauktos padainavo “Pont you 
remember the time”. P-lė K. 
Mastauskaitė paskambino pi- 
janą.

V. Pažaras, naujas N. P. ftv. 
IL M. -pa ra p. vargoninkas, ža
vėtinai padainavo kelias dai
nas. Nepažiiuiffieji jo nei ne
sitikėjo, kati jis turi tokį gprą 
balsą.

Ant galo “Leiskit j tėvynę’’
Oęala. Fla., Va s. 14. — Gau

ja baltųjų įsilaužė čia apskri
čio knlėjinuin ir išvilko juo
duką kalinį, kurs buvo inta- 
riainas užpuolime senyvos bal
tos moteriškės.

Juodukas nuvestas intaria- 
mos atliktos piktadarybės 
vieton ir tenai nugalabintas

< Iš T0WN OF LAKE.

K. A. L. exkareivių I kuopog 
susirinkimas įvyks ponedėly, Va
sario 14 «L, 1921, 8. v. v., p. .1 
Ežentkio’ svet , 4600 So. Paulina 
si r. Visi narini malonėkite atsi
lankyti, ries turime aptarti svnr-
hių reikalų. Valdyba.

M asta\skai tė pasakė/j s p u d i n -
gą prakalbėlę, paragino su
mesti aukų Lietuvos gynimo 
reikalams ir pirmutinė aukojo 
$5.00. Visi tam pritarė.

Paskui ]>o $5.00 dėjo: A. 
ftrupša, M. Paukštis, P. Andre 
iunas ir A. Benys (pažadėjo). 
J. -M. Miekelinnas $2.00.
Po $1.00.: J. Aušra, A. Jen

čius, T. Volkas, K. Zaromskis, 
Rūkas, P. Kazakevičius, F. 

Jenčius, J. Vilimas, A. Barš
čius, T. Volkas, K. Zaromskis, 
D Misevičia, V. Pužams, J. 
štaupas, J. Ramanauskas, Kil
aus, J. Moskunas, Paurazas, J. 
Stankus, K. Ganbis, A. Kau- 
akis, A. Valaitis M. Dūdas, 
)r. Clierry, T)r. Biežis, M. Dik- 

šelis, A. Mnreika, P. Putrinas 
i- A. Gardžius. P. Andrejnus-

Kis 75e. Viso (su pažadais) 
$55.75.

Pinigai tapo pasiųstų Tautos 
•’ondan.

Visiems aukotojaųis ačiū. 
Šitas vakarėlis huvo vienas 

iš gražiausių. Jis sušelpė ir 
Lietuvą. L. -V. 36 kp. laipsniš- 
<ai kyla. Susirinkimai kp. hu
vo skaitlingi ir (kiekviename į- 
sirašo naujų narių.

Mokinys.

NORTH SIDES VEIKŽJ0 
LAIŠKAS Iš LIETUVOS.

j Pinigai,Laivakortes Lietuvon
J SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. D A STATOME PI- į NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.

Parduodame laivakortes 
į Lietuvą ir iš Lietuvos.

- /
Padarome legališkus do

kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus. ’

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washing- 
tone.

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

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

PAUL P. BALTUTIS and CO.
■ 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 ' Chicago, 111.

tro. Tai pirmutinis mano už
siėmimas. Drąsiai sakau, kad 
neims vietos Lenkams Lietu
voje.

Lietuvoje visko yra; duonos 
užtektinai. Visi važiuokite, o 
bus gerai.

Br. Trečiokas.

■ DIDŽIAUSIA LIETUVIU ČEVERYKŲ 
S KRAUTUVE SOUTHSIDEJ
S Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios g mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 

pilna eile moterų čevervkų 
nuo $5.85 iki $14.00.

VICTOR SHOE STORE
4719 S. Ashland Av. ChicagoS

■■■
■■■■■■■■
■■
S■I■

ir “Kur bakūžė samanota“ 
solo padainavo p-lė Z. Mas- 
taušknitė. Jai taip-gi ir kitoms 
dainininkėms pijami pritarė 
p. Ganbis. P-Jė Mastauskaitė 
turi gražų ir jau pusėtinai iš
lavintą balsą.

Po programos prasidėjo už 
kandžiai, kuriuos puikiai Su
taisė mus vytės-šeimininkės

Susėdus už stalo vakaro ve 
deja paaiškino šio vakarėlio 
tikslą irjrisiems praeitų ir šių 
metų valdybos nariams prise
gė'po rožę. »-

Paskui prasidėjo kalbos 
Kalbėjo p. J. Miekelinnas ir 
kiti svečiai.

Baigiant užkandžius ^>-lė

Gerai northsidieČiams žino
mas p. B. Trečiokas, darbavę
sis čia dėl tėvynės, kuris išva
žiavo Lietuvon, jau atrašė 
laišką p. A. Bacevičiui. Tarpe 
kitko rašo, kad laimingai par
keliavo tėvynėn. Kelionė ėmė 
15 dienų ir huvo nebloga. Ra
šo, kad Vokiečiai su Lietuviais 
labai mandagiai npseina ir 
gražiai patarnauja. Perspėjo, 
kad niekas nevažiuotų pro 
Lenkų žemę, nes jie keleivius 
labai apiplėšia. Vokiečiai, ra
šo, taip-gi nekenčia Izenkų, 
kaip kokio pikto.

Einant per Lietuvos nibežin, 
rašo, nieko nereikėjo mokėti. 
Dėžes atidarėme, bet nežiūrė
jo, kas jose yra.

Labai linksma ir malonu v- 
ra, kada pamatai Lietuvos ka- 
ruomenę ir šaulius. Šiauliai 
daboja, kad Lenkai neeitų į 
Lietuvą ir nieko nevežtų iš jos, 
pov. gyvulių, javų; kad niekas 
nevarytų degtinės ir t. t. Ma
no brolis veikia. Jis sugavo 
daug Ix*nkų, kurie huvo atėję 
kaipo Šnipai. Aš ir prisirašiau 
prie Šaulių. Turiu šautuvą ir 
vakarais einu mokvties muš-

GRAND RAPIDS’O LIETU
VIAMS.

JUOZAPAS MARGELIS
“Draugo: Agentas persikėlė

į naują vietą 509 W. Leonard St. 
N. W. Ten jis turi krautuvę au 
įvairiais daiktais. Patarnauja ga
vime šipkorčių ir sihntime pinigų 
į Lietuvą.

Pas jį galima gauti pirkti mal
daknygių, , užsiprenumeruoti 
“Drąugą” ir kitokius reikalus 
atlikti.

BRIGHT0N PARKO LIETU
VIAMS.

Nebūkite Be “Draugo”

“Drangą” dienraitį galima 
gauti be kitų vietų ir šiose:

F. ŠIMKIENE, - 
4358 So. Fairfield Avė.

KRUKAS BROS.,
>3853 So. Rockwell St.

BUCIUNAS,
2900 W. 40th Str.

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

4140 So. Maplewood Avė.
J. SMITH,

3813 So. Kedsie Avė.

S. D. LACHAWICZ
EIETUVY8 GRABORICI 

■ Patarnauju Ial4otuv4aa keplriauala. 
įkala meldtla ataliauktl. • mana 
|bualta utvanMIntt.

114 W. ttftf PL
M. OumI S1M

I

Carter’s Little Liver Pilis
Vaistas KurisNegali Būti Links

mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
Maža PlRulkn
Mažas Domus

Maža Kaina

Reikalingas Visiems
Tikros turi paslrožynuu

uetartatla (Mrtlas 
prietoatlml (Uildkudų CARTER’S IRON PILLS

Jums par«*lbeM, parnešinkite . ,

EXTRA!' Palikta musų sankrovoj. EXTRAI
Štai kur stebėtina proso nusipirkti a u (A tos rq- 

žles OVA RANTUOTA VICTROLĄ vertės Iki HEO.OO 
tik už ISS.OO, priedų veltui 12 rekordų, 300 adatų Ir 
DEIMANTO ADATĄ. ftlos NAUJOS PUIKIO8 
VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kuris nuhankrutijo. Kiek
viena MARINA turi DERIMTS METŲ DIRBTUVES 
OVARANCIJOS. Kam tai pirkti Ii antrų rankų 
mažina, kuomet sali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ OVA- 
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės Iki 1260.00, tik ui 
*86.06 su rekordais Ir adatoms VELTUI Ii musų 
SANKROVOS.

Pilnut užtikriname Namtsta, kad nėra kitos krau
tuvės nei Sankrovos lytlos musų sankrovai palydi
nant nuplflnlmu.

Mes žinome, kad aps|mokėa tamlstol atvažiuo
ti, nepainu n t kur gyvenat. Taipgi mes turime kais
tų augitos rųilas TIKROS 01)08 IR VELOURO 
SEKLYČIOMS SETŲ. kuriuos parduosime už pir
mų pasiūlymų. Mums reikia vietos.-

Mes pristatysimo VISIAKAI VELTUI mieste Ir 
priemiesčiuose. Taipgi lislunčlsme C. O. D. LIBER
TY BOND8AI PRIIMAMI.

Atdara kas dienų iki 9 vai. vak. Nedėldienlals nuo 10 ryto Iki 4 p. p.

NATIONAL SĮORAGE C0.
Vlrilausla sankrova Ir pardavimo kambario 

2023 So. AtJilantl Avc., Rampos 21-os Gatvės. *

Sankrovos 
Kaina tik

435^2




