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Paryžiuje Susirinko Tautų. 
Sąjungos Taryba 

ŽMONOS TURI KLAUSYTI 
SAVO VYRŲ. 

toVi 

k> 
Už tai stovi Prancurijos se

natas. 

Bus Aptariamas ir Vilniaus Plebiscito 
- Klausimas 

« s 
NENORIMA VIEŠAI SKEL 

BTI NUTARIMŲ. 
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X 
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Šveicarija nepatenkinusi T. 
Sąjungos. 

Paryžius. Vas. 22. — Pctit 
Luxemburg rūmuose vakar se-

x«ijon susirinko Tautų Sąjun-
gos-taryTha. Pirmininkauja pa
tsai tarybos pirmininkas, Bra
zilijos ambasadorius Prancūzi
jai Dr. Gasfoa da Cunba. 

Tarybon išnaujo paskirti ke
turi nariai iš Sarre klonio val
domosios komisijos, kuriems 

^laikas taryboje buvo pasibai
gęs. Tie nariai yra: M. Kault, 
komisijos pirmininkas, Pran
cūzijos; majoras ^Lambert, 
Belgijos; grafas de Moltke 
Hvidtfeldt, Danijos-; R T). 
Waugh, Kanados. 

Viešojo skelbimo klausimas. 

Nutarta pakviesti Tautų Są
jungos tarybon atstovas Vo-

rktetij^,-Ungarijo* *»» Kh%T8*lo-
rio. Nes Tautų Sąjungos su
važiavimas Genevoje buvo nu
sprendęs, kad taryboje daly
vautų; atstovai visų interesuo
tų valstybių. 

Popietiniame tarybos susi
rinkime pakelta klausimas a-
pie viešąjį skelbimą tarybos 
nusprendimų. Pilnai išvystyta 
opoziena už skelbimą visko/ 
kaip buvo reikalaujama rezo-| 

kaip tai Danžigo, Armėnijos 
ir plebiscito\ Vilniaus srity. 
Podraug bus aptariamas klau
simas gelbėti Armėniją. 

Taryba apsvarstys tris svar
besniuosius Tfcutų Sąjungos 
konstitucijai paduotus priedus 
{amendmentus). Tie priedai 
buvo paduoti Gene vos suvažia 
vime. Jie yra: „ 

1. Iš' Tautų Sąjungos kon£-
tucijos visai prašalinti 10 skir
snių. 

2. Priimti Sąjungon visas 
tautas ir šalis, kurios tik pa-, 
geidauja prigulėti. 

3. Tarvbon nariai turi but 
Ir s 

renkami abelnąjame Tautų 
Sąjungos suvažiavime. 

Manoma baigti Kovo 3 d. 

Kalbama, kad tarybos sesi
ja čia pasibaigs Kovo'3d. Nes, 
ligi tos dienos bus suspėta ap-

Paryžius, Vfts, 22. — Užva
kar Prancūzų senatas atmetė 
senatoriaus Martin Npactuatli 
rezoliuciją, kad iš Prancūzi
jos hatisminių' įstatymų paša
linti tą 21 o Na poteono Ja i kai s 
padėtą posnfą: t 

4 * Vyras turi globoti savo 
žmoną, gi žmona turi klausy-

13 Alfc l? ŽUVO KOVOJE. NAUJAUSIOS ŽINIOS. 

tartį visus svarbesniuosius rei 
kalus. * f s 

Rasi, šiandie ar rvtoj tary 

t i .s^vo vyro." 
Senatorius Martin ^avo pa

duotoje rezoliucijoje argumen
tavo, kad liaudie moterys tu
ri Jygias teises, su vyrais po
litikoje, tad ir moterystės ry
šiuose turi but lygios teisės. 

Kai-kurre seiultoriai j« tą 
rezoliuciją pavadino boįševi-^ 
.kine, priešinga ^itaįyinanis, 
tvarkai ir rtet pačiai prigim
čiai. Po trumpų diskusijų at
mesta rezoliucija. 

Pagal Prancūzijos įstaty
mų, moteriškė neturi teisės 
apsivesti be tėvų. arba globė
jų leidimo. Taippat negali par 
duoti personalės nuosavybės. 
Vyras turi teisę; kolektuoti 
savo/žmonos uždarbį/Be vyro 
sutikimo žmona negali gauti 
pasporto. 

Anglai atrado paslėptos amu
nicijos. > 

Cork, Airija, Vas. 22. — 13 
Airių Aukauta ir 8 suimta į-
vykusiame susirėmime su An
glais šitoj apskrity, anot ofk 
eijalio Anglų pranešimo. Iš 
paimtų trys sužeisti. 'JA 

"Spėjama, kad tai busiantis 
pjrmasis toks skaudus Ai
riams pralaimėjimas mūšyje 
su Anglais.. 

Be to, šitoj ptfeToj apskrity 
Šarkiui i& Middleton būrys An
glų buvo užpultas civilių iš 
vierita namų. 

Po smarkaus apsišaudymo 
cdviliai pagaliau buvo išblaš
kyti. Pažeistas vienas Anglų 
kareivis. 
N Namuose atlikta krata. At
rasta paslėptos amunicijos ir 
ginklų. S 

/ / 

GAL S. V. ĮSIGYS VAKARI. 
NES INDIJAS. 

Washington. — Busimajam 
valstybės sekretoriui Hughes 
asistentu paskirtas Henry P. 
Fretehep; kitn'omet buvęs am 

7 a 

-fensadoriuti Meksikoje. 
—^ ' I 

Paryžius^— Prancūzų užru-
bežinių reikalų ofisas oficija-
liai paskelbė, kad bolševikai 
paėmė Tiflisą, Gruzijos sosti
nę/ Miestą gatvėse, sakoma; 
buvęs baisus kraujo pralieji
mas. 

\ 

Berlynas. — Prūsijos sei-
man per rinkimus laimėjp par
tijos atstovu: nacijonalistai 
31; liaudies partija 34; cent
ras 24; demokratai 14; soci-
jalistai didžiumiečiai 59; ne-
prigulmingieji socijalistai JI5; 

KAS DEDAS LENKUOSE. 

L 
komunistai 15. s 

—— — 

ba aptars Šveicarijos pasie.l-l 
J i 6 MĖNESIUS GYVENIMAS 

ars *veicanju> F M « M BUSIĄS PIGESNIS. 
Ta šalis nesutiko p e r l ^ 

savo teritoriją praleisti Tautų 
girną 

Sąjungos siunčiamos karuome-
nės plebiscitan Vilniaus sri
ty, I.ietrtvoje. •« \ 

Nors toksai Šveicarijos pa
sielgimas, pareiškiama prane
šime, nepadarę> intakos j per
kėlimą tarybos sesijos iš Gene-
vos Paryžiun, visgi viena na-

Bet negali but kalbos apie 
prieškarinį pigumą. 

Philadelphia, Pa], Vas. 21.— 
Nacijąnalė Industrijinė taryr 
ba čia turėjo konferenciją. 
Konferencijos metu buvo pfaV 
kinama>4vad už keletos(.metų 

liucijose, paduotose Genevos '7* išreiškęs nenorą keliauti 
Genevon. y 

Šitoje sesijoje bus aptaria-
suvaži avime. 

Visa eilė klausimų. 

Šitoje tarybos s sesijoje bus 
aptariama visa eilė klausimi], 

ma» tad klausimas apie nukė
limą Tautų Sąjungos tarybos 
sėdybos iš Genevos kitur. 

Talkininkų Konferencija 
Londone 

GRAIKAI NETEKS DALIES 
TRAKIJOS. 

y 

{' 

S 

Turkams bus duota balso. 

Londonas, Vas. 22. — Čia 
prasideda talkininkų premje
rų konferencija artimųjų Ry
tų klausime. Paskelbta, kad 
pirm konferencijos premjeras 
Llbyd George sutikęs su prem
jero Briand noru — dalį Tra
kijos atimfT nuo Itraikų ir su
grąžinti atgal Turkijai. 

Šitas sutarimas tečiau nega
li turėti reikšmės taip ilgai, 
kol nesutiks visa eilė kirų kon
ferencijos atstoviu 

Jei sutarimas bus įvykintas, 
Graikija neteks vienos ketvir
tosios dalies Trakijos. 

Turkai turės balso. 

/ 

Be to, jiedu mano, kad pirm 
abelnosios konferencijos Tur-
~kąi su Graikais pasitarsią ir 
susitaikinsiu Trakijos ir Smir
nos klausime. 

Graikai laikosi sutarties. 

mis dienomis čionai ir kitose 
valstijose siautė smarki vėtra 

gyvenimas Suv. VaMijose-aUp , u
l
n i |eP1 1- L a b a i d a u £ Pri

#
sni 

Visi tie premjerų sprendi- ^ ^ 
mai reiškia, kad Turkijos tai
kos sutartyje bus padarytos 
atmainas, nors pirmiau ąišk-iai 
buvo skelbiama, jog Anglija 
esanti prešinga atmainoms. 

\ 
• 

I 

Lygiai proponuojama įsilei
sti ir Turkų atstovus interna-
cijonalėn konferencijon, kont-
roliuojančion Konstantinopolį. 

Ir šitame klausime sutarę 
abudu premjeru. Jiedu nuomo-
niauja; kad tokiuo sprendimu 
busią patenkinti kaip Graikai, 
taip Turkai. 

Graikijos atstovai savo ke
liu intilcina- talkininkus, kad 
Graikija nusprendusi laikyties 
taikos sutarties ir^larbuoties, 
kad jos sąlygos butų pilnai 
pildomos. 

Prancūzijos premjeras be kit
ko tvirtina, kad Prancūzija 
prižiūrėsianti, idąnV sutartis 
su Vokjetija butų pildoma, ir 
kad Vokietija duotų pilną at
lyginimą. 

,pigsiąs ligi 40 nuoš. daugiau 
4o, kaip yra buvę pirm karo 
1914 metais. 

(lytenimo brangumas augš-
čiaujsią laipsnį buvo pasiekęs 
Lįepos mėn., 1920 m. Buvo 
106 nuoš. augščiau už 1914 me 
tus. * 

Šiandie stovi 78 nuoš. aug
ščiau. Gi už kokių' š&šių: mė
nesių tas nuošimtis nurfribs 
ligi 65 ar 60. 

Taigi, prieškarinių kainų ir 
prieškarinio pigftus gyvenimo 
vargiai kuomet nors bus su
lauktai 

Washington, Vas. 22. — Šią 
sataitę senate bus svarstoma, 
ar kartais nuo Anglijos neįsi-
gyti Vakarų Indijų. Gal bus 
paduotas Anglijai pasiųlymas. 
Jei Anglija sutiktų parduoti, 
tad atsiskaitytų^ skolas, kurių 
ji kalta Suv. Valstijoms dau-
giau-4. milijardų d oi. Tai bu
tų geriausia priemonė atgan-
ti skolas. 

BAISI VĖTRA RYTINĖSE 
VALSTIJOSE. 

v 

New York, Va*. 22. -t To-

Londonas. — Talkininkų kon
ferencijoje Graikijos delegatai 

Jpranesė, kad Graikai patys 
vieni galį; apsidirbti-su Tur-
.kais nacijonalistais. Tad jiems 
talkininkų pagelbaį esanŲ ne
reikalinga. ' r^. 

Washington. — Japonija, 
sakoma, atsiprašiusi Suv. Val-

įstijų Ąel nušovimo amerikoniš-
j ko# leitenanto -Langdon Vladi
vostoke. Be to, 2̂2 Japonų bri
gados vadas gen. Vislu Ha ra 
suspenduotas. 

go. Čia . del daugybės sniego, 
ir vėtros žuvo 7 žmonės. 

PhMadelphijoj ir kituose 
miestuose del vėtros ir sniego 
susisiekimas kokiam laikui 
buvo pertrauktas. 

Paryžius. — Q?autų Sąjun
gos taryba posėdžiauja. "Turi 
kelis amendmentus. 
"kas veikti be Suv; Valstijų 
nuomonės. Su/v. Valstijos ta
ryboje neturi atstovo, 

PRIEŠ IŠBĖGANT GROBIA 
LIETUVOS TURTĄ. 

VAGILIAMS TEKĘS Mlfcl 
JONAS GROBIO. 

- Pra
eitą savaitę čia keletas plėši
kų pagrobė, pastos automobi
lių, prikrautą maišais su siun
tiniais. Pakilęs gandas, kad 
plėšikams tekęs milijono"dolie,-
rių-grobis. 

ORAS. — Šiandie nepasto
vus oras; pavakarėj ir rytoj 
laukiamas lietus ar} sniegas; 
rytoj šalčiau. 

Gautomis žiniomis, Lenkai 
jau išardė visus siauruosius 
geležinkelius jų okupuotame 
Lietuvos plo\te, išveždamį me
džiagą į Lenkiją, dabar/pra
dėjo ardyti ir vežti platųjį ge
ležinkelį, nuimdami bėgius Ig-
nalinio stoties ruožte. 

tiAUG DARBUpJASI VO
KIETIJOS MONARCHISTAI 

Taippat prieš soči jaustus vei 
kia ir komunistai 

KARO PADĖTIS UNGARI-
JOJE, 

-

1 1 11 y į 

New York. — č*ia gyvento
juose pakyla nepasitenkini
mai turint pašonėje Ellis sa
lą, iš kurios ptųsta visokių li-

Vienna, Vas. 2. — Del grū
mojimo generalio darbininkų 
streiko visoj Ungarijoj paskel
bta "karo padėtis. 

Tngarijoje įstatymais * už
drausta darbininkams ^ strei
kuoti. Svarbesnėse vietose su
traukta karuomenė. 

Įvesta aštri cenzūra spau
dai. \ 

[PLATINKITE "tiRAUGĄ. »» 

Berlynas, Vas. 22. — îair4-
die Vokietijoje yra kur-kas 
daugiau tikinčių į monarchi-
ją..Nir palankių sostui^ negu 
pirm poros metų, kuomet bu
vo panaikintas kaizerio vieš
patavimas. 

Svarbiausioji šito apsireiš
kimo priežastis, tai didis ne
pasitenkinimas dabartine so-
cijalistų valdžia. Šita valdžia 
nepatenkinti ne tik monar-
chistai, bet ir kairieji' soci
jalistai arba radikalai. 

Bet priešingųjų monarchi
jai žmonių yrav kmr-kas dau
giau Vokiečiuose. Tik visas 
vargas tame, kad\ jie suirę, 
neturi reikiamos vienybės. 
Tuo tarpu monarchistai yra' 
stipriai susiorganizavę. Jų 
tarpan iuęima 4augiau^ia mi-
litariniai žmonės. Jų propa
ganda stipri. 

Tiesiog pasakius, ašiandie 
Vokietijos gyventojai 'pasida

linę j dvi partiji: monarchis-
tinę ir ^priešmoriarchistinę. 
Pietinė Vokietija, išėmus ke-

s industrijinius centrus, yra 
monarchistrnė. > Vidurinė Vo
kietija — priešmonarchistinė. 
Šiakirinė Vokietija* ižėmus 
Berlyną, "Hanoverį, Hambur
gą, Bremeną ir lcita vieną ar 
du miestų, stovi už monarchi
ją. Tuo tarpu Mecklenburg, 
Pomerania^ir vakarinė ir, ry
tinė- Prūsija skaitosi tiesiog 
reakcijinėmis, tarytum, Berly
ne -vis darVbutų tas pat kai-
zeris VVilhelmas Antrasis. 
Vokietijos monarchistai dar

buojasi neatlaįdžiai ir jie turi 
vilties sugrąžinti šaliai monar
chija7. Kartą jiems nepavyko 

!' Rzeczpospol i ta'' Nr. 2 de
da Lenkų ekonominio gyveni
mo -1920 m. apžvalgą. 

"Visf tikėjome, kad turėda
mi tiek -išlaidų ir 'visose sri
tyse įžymių žmonių, atgavę 
nepriklausomylię, iškart įei-
sim į Europos tautų šeimyną, 
kaipo galinga susitvarkiusi ir 
mokanti, vest ukį, tauta. 

Tečiau tikrenybė žiauriai 
sugriovė mūsų viltį. Būdami 
nelaisvėj, teikdami mūsų kan
kintojams puikių ministerių, 
visokios rųšies ūkių vedėjų, 
geležinkelių viršininkų, fabri-Į\ 
kų direktorių, valdininkų ir tt. 
tečiau kai mes įgijome lais
vės, visavtai išnyko — ar iš
glebo, ar tapo atstumta kaž
kokiais nesugebianciais asme
nimis, kurte išlindo j dienos 
.šviesą iš tamsių skylių, ir da
bar mūsų ūkis turį labai 'lių-
dną vaizdą. Ketvirta dalis lau-
,kų dirvonuoja, pusė fabrikų 
stovi, miestai skęsta tamsu-
m ° j ; ° gyventojai alkani ir ne
puri nieko, prie ko pripratęs* 
kultūringas žmogus, šąla visur 
— kaip puikiuose rūmuose 
taip vargingose pirkiose, ir vi
sur vienodai ankšta ir tvanku, 
nes žmonių turinčių savo ži
nioj visą kambarį, vte nuteku 
randasi mūsų tarpe. 

Pustuštės krautuvės ir san
deliai, nes nėr kuo prekiaut, 
mūsų markė turi vertėk tik 

Nežino I a u k s o f e n i # o ; neturime kre
dito ir nieko kito mums ne
lieka, k£ip ramintis, kad 25 
mėnesiai nepriklausomo gyve
nimo, tai pertrumpas laikas 
sutvarkyti valstybę, nes Len
kai pergyveną valstybės kudi-
kybės dienas, kuris turės juk, 
pagaliau, pasibaigti. 

Pirmoji pereitų metų \pusė 
duodavo kuogeriausios vil
ties. Derlius atrodė busiąs 
puikus, pramonėj pasijuto sie 
kimas didelis akcines bendro
ves organizuoti, daryt naujus 
ir gaivinti senus kapitalus. 
Bolševikų įsiveržimas sunai
kino visą tą dygstantį gyve
nimą, sunaikino didelę krašto 
dalį, sugriovė pramonę. Klai
dinga ekonominė irA mokesnių 
politika, galutinai sužudė at-

/ 

REIKALINGAS VISįĮ LIE
TUVIU DARBAS, 

(Lietuvos Informacijos Biuro 
Pranešimas). 

v Del Lietuvos nepriklauso
mybės šventės Liefuvos^AtstOr 
vybė Amerikoje Vasarjjo 16 
dieną yra pasiuntusi 'Lietuvos 
Valdžiai lržsienio Reikalų Mi-
nisterio J. Purickio vardai to
kią kablegramą: 

" Visose Lietuvių koloni
jose apvaikščiojama nepri
klausomybės šventė. Ameri
kos Lietuviai duosniai au
kauja Lietuvos Gynimo Ko
mitetui, kad atvadavus sos
tinę Vilnių Lietuvos Rytus 
iš Lenkų okupacijos. Inta-
kingas Amerikos veikėjas 
advokatas McAdoo iš prie
žasties mūsų nepriklausomy
bės yra inteikęs platų me
morialą. State departamen
tui ir nuo savęs indėjęs lai
kraščiuose atsišaukimą rel-
kalaudams. kad neatidėlio
jant butų Lietuva pripažin
ta, nes tik tuo keliu Lietu
vių tauta gali but apsaugo
ta nuo Rusų-Lenku invazi
jos. Prašoma suteikti nuo 
Lietuvos Misijos ir Atstovy
bės narių pasveikinimą, Val
stybės Prezidentui Stulgins
kiui, 'Seimo nariams. Kabi
netai, Karuomenei. ' 

Vasario 19 dieną valdžios 
vardu nuo J. Purickio yra 
gautas" toks atsakymas: 

"Ačių Misijai ir Atstovy
bei ui pasveikinimus. Pas-

. veikinimus Prezidentui, Sei
mui ir Karuomenei. Praneš-
kit Amerikos -Lietuviams, 
kad valdžia nei kiek neabe
joja, kad Lietuvos Rytai su 
Vilniumi bus atgauti, kad 
tai greičiau įvyktų reikalin
gas patvarus ir suvienytas 
visų Lietuvių darbas, Vai-1 
džiai vadovaujant. Ameri
kos Lietuviai, kurie daugiau 
sia padėjo Lietuvos valsty
bę sukurti, tuopai; uolumu 
padės jai stiprėti. 

Purickis. 

S. V. NETURI GLOBOJE 
KERENSKY'O VALDŽIOS 

'PINIGŲ. 

Washington, ,Vas. 22. — Pi-
statymo dvasią ir mes įėjome nigyno sekretorius ~ Houston 

paskelbė, kad šalies vyriausy
bė neturintį savo globoje 4°-
kio buvusios Kerensky^o val
džios fondo. 

kad ji nesugeba to uždavinio 
pati attikti. Susisiekimo padė-

sugriauti dabartinės valdžios.. I tį '"Hzeczposp". šitaip vaik-
Sakojsi, nebuvę kaip reikiant duoja: "normaliniai g 

į visotino nusivylimo dvasios 
sukempėjimo ir privatinės in-
cija^yvos puolimo gadynę, v 

Valstybininkas laimėjo visoj 
linijoj. Nepaisant vidaus po
litikos keitimo pažadų, ke
liama vis naujų monbpoliza-
cijų«umanymų. Valstybė ne
nori iš savo rankų išleist net Paryiįus, Vas. 22. — Trys 
Vislos ir jos įplaukų laivinin- J daugiau Prancūzų generolai 
kestės, nors aiškiai pasirodė, Įpaaugštinti maršalais. Prancū

zai nepatenkinti, kad aplenk
tas žymus gen. Castėlnau. 

PRANCŪZAI NEPATEN
KINTI VYRIAUSYBĖS 

PASIELGIMU. 

prisirengę. Bet aątruojujkar-
'tu, sako, jau busią kitaip. 

Monarchistų , partijos vy
riausiais vadais skaitosi Hin-
denburg, Ludendorff, Macke-
nsen ir Hoffman. y 

t 

Šiandieninė rVokiečių yal-
džia labai nestipri. Ir todėl 
nestebėtina . bus, jei trumpoj 
ateityj ji bus pakeista kita. 
Kodėl ne jei žmonės to nori. 

geležin
kelio linija fD kil. privalo tu
rėti 3 — 4 garvežius, mes tu
rime' tik 1— 2". Prieš bolševi
kams įsiveržiant Lenkų vals
tybė turėjo' 3000 garvežių* ku
rių formaliniai ' 'ligonių'' bu
vo 4&%, tečiau ^bolševikams 
išėjus, ligonių garvežių skai
čius pakilo ligi 70%. Vagonų 
turima tik pusė to, kiek nor
maliniai butų reikalinga. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šaliųjpinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Vasario 21 
buvo tokia pagal Merchants Lo-
an and Trust Co.: 
Auflijos sterlingų įvarui $3.87 
Praaeuzijo* šimtui frankų 7.2S 
Italijos îmtių licų m 3.65 
Vokietijos šimtui markių 1.64 
Lietuvos šimtui auksinų 1.C4 
Lenkijos šimtui markių .13 
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Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
no nno Naujų Uotų. Norint permai
nyti adresą visada reikta prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant kronoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Jdedant pinigus J 
registruotą laišką. 

''DRAUGAS" PUBE. 0 0 . 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 
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Jurgis Washing-
tonas. 

Beveik kas metai Vasario pa
baigoje mųs mintys grįžta porą 

„-šimtų metų atgal į senovę, mi
nėdamas Jurgio Washingtono 
užgimimą Bridges Creek'e, 
Westmoreland'o apskritije Vir 
ginijos Valstijoje 22 Vasario 
1732 m. Ką tik praleidę Lie
tuvos neprigulmybės sukaktu
ves ypatingai rimtai turime 
pažiūrėti j tą, kuris Suvieny
toms Valstijoms išlaikė nepri-
gulmybę, t. y. į Jurgį Wash-
ingtoną. Sulyginę jo laikus su 
mųs laikais, jo gimtinę žemę 
su mųs gimtine šalim randa
me daug kuomi pasimokinti. 

\Vashingtonui teko dirbti du 
dideliu darbu, kurių dviejų jis 
buvo nesimokinęs. Neperėjęs 

| karo mokslų jis tapo vyriąu-
I siu Amerikos karvedžiu 16 Bir 

želio 1775 m. Neperėjęs politi
kų ir teisinių mokslų jis- tapo 

į naujos viešpatijos prezidentu, 
jos politikos vedėju 30 Balan
džio 1789 m. Taip pat ir Lie
tuva šiandien neturi jos nau
jai respublikai reikalingu as
menų perėjusių gerus p .įren
giamuosius mokslus ir įpratu
sių valstybės darbą dirbti ilgu 
prityrimu. 

Nors Wasliingtonas mažai 
teišmanė karo vedimo gudry-
bę, bet Amerikos kongresas 
dar mažiau už Washiugtona 
tarėjo nuovokos, tečiau.- liepi'' 
jam apginti New Yorką nuo 
Anglų. Washingtonas nuošir
džiai pildė įsakymą, išduotą 

i paikesnių už save, bet ta pa-
* klusnybė nepalengvino užduo-

1 ties nei nesumažino Anglijos 
jiėgų. Už kongreso klai.lą tū

li rėjo atsakytiWashingtona;v Jis 
tylėjo ir nesiteisino. Žomo bu
do žmonės dėjo pastanga*, kad 
jį atstačius nuo -karuomenės 
vadovavimo. Bet nieko geres
nio už jį nebuvo. Jis nesiteisi
no, kentėjo, bet nedarė pagie
žos. Jis tarnavo savo gimtine*, 
žemei, o ne jos politikam*, ma
žai turintiems išmanymo, daug 
blogumo. 

Jo karuomenė buvo alkana, 
apiplyšusi be gerų ginklų, be 
upo. Kartais didelėmis kuopo-

\ mis pereidavo pas priešus. 
Teciaus jis sunkioje valandoje 
perplaukė per Delawarų prasi-
rtu»»idydamas ledus, sumuš*' 
priešą, išvarė jį iš savo žemės 
ir Amerikos laisvė tapo neabe
jotina. Po to jis grįžo į savo 
namus ir norėjo pasilsėti, pa
likdamas kitiems iškovoto* lais 
vės tvarkymą. 

Bet jo tautiečiai buvo maži. 
Jie ginčijosi ir pykosi kaip su
neš su katėmis. Kongresas ne
turėjo Dasmrbos š&vt\ l*M\& n* i 

svetur. Kad jis neiširtų reikėjo 
atvykai ir Wasbingtonui. Jur
gis tapo jo pirmininku. Kons
titucijai susidarius, jis tapo 
pirmuoju prezidentu. 

Amerika tada turėjo žmonių 
mažiau negu dabar Lietuva: 
tik tris milijonus su viršum. 
Bet ji turėjo vieną žmogų Jur
gį Wasningtoną. Bepreziden-
taujant kilo priešų, kurie jį va
dino ir Neronu ir vagim. Jis 
nežiūrėjo ir savo darbą dirbo, 
ne sau ant garbės, o savo žemei 
ant naudos. 

Kiti buvo ir mokintesni, ir 
sumaningesni, ir smarkesni 
už Washingtoną, bet jis buvo 
augštesnis už visus tuomi, kad 
kentėdamas neteisybes nepasi
davė kerštui ir nemetė viešojo 
darbo, kad nekuomet neieško
jo savo naudos, o tik vienai 
visuomenei tarnavo. Prie to jis 
turėjo ir trečią ypatybę: nebi
jojo, kad kas jį nustelbtų. Pri
pažindamas savo trukumus, mo 
kėjo matyti kitų gabumus ir 
tuos kvietėsi, kad jam padėtų 
dirbti. Tokiu būdu jis išvedė 
Ameriką į Laisvę. 

Šiandien Lietuva turi tą vi
sa, ką turėjo Amerika tarp 
1775 ir 1799 metų. Ar turi Lie
tuva jai reikalingą Jurgį, tai 
klausimas! Tą klausimą norė
tume įbrukti mųs politiškų 
partijų vadams, mųs minis
trams ir mųs Steigiamojo Sei
mo vadams. 

Kad Gabrys nepaneš į Wa-
shingtoną, tai aišku. Kad Sme
tona užsigavo prityręs nema
lonumų, tai liūdna. O mes taip 
tikėjomės juomi! 

» • * 

* - LIETUVOS MISIJOS PRANEŠIMAI. 4JM 

š kur tie Blogumai. 
i 

Visoje Europoje ir kitose 
žemės dalyse šiandie siaučia 
tik vieni blogumai. Žmonės vi
sur paliesti visokių nelaimių 
ir negirdėto skurdo. Smaugia 
juos badas ir ligos. Spaudžia 
juos piktų gaivalų pakeltoji 
tiranija. Neteisybės nei kokios 
perkūnijos trankos visose ša
lyse, tautose, pačiose valdžio
se. Jos įsisunkė į galvos sma-
genis visų tVn, kuriems turėtų 
rūpėti tik teisybė. 

Už visus tuos blogumus mes 
kaltiname buvusį didžiulį ka
rą. Tiesa, jis pakilo iš perdi-
deiio pasiputimo, iš pamiršimo 
Dievo Įsakymų. / 

Karas savyje balsus. Prari
jo jis dešimtis milijonų žmo
nių gyvybių. Nuklojo jis žiau
rių kovų plotus karžygių ka
pais. 

Karas pakėlė skurdą. Iš ši
to vietomis išsirito bolševi-
kizmas. Pastarasis sumvnė 
žmonių tvarkos įstatymus ir 
išskleidė raudonąją tiranijos 
vėliavą. 

Bet tas pat karas iš griuvė> 
sių ir pelenų pakėlė visą eilei 
pavergtų ir pamirštų tatttų. 
Tos tautos ilgus amžius buvo 
spaudžiamos. Norėta jas visai 
pragaišinti. 

Tai-gi, karas, nors jis savy
je baisus, bet davė ir gražių 
pasekmių. Milijonus žmonių jis 
paliuosaVo iš vergijos. Milijo
nai milijonams iškovojo lais
vę. 

Pasibaigus didžiuliam ka
rui, butų buvę galima panai-
kinti pakilusius blogumus. Kas 
galėjo tai padaryti, to nepa
darė. Už tai reikia kaltinti 
keršto ir neteisybės pagautus 
didžiulių viešpatijų vadus. 

Taikos konferencija Pary
žiuje galėjo Europą pakelti iš 
griuvėsių. J i galėjo kiekvienai 
tautai užtikrinti laisvę ir ne
priklausomybę. Ligšiol Euro
pa butų buvus jau atnaujėju
si. Nebūtų buvę visų tų šian
dieninių blogumų. 

R^t kr>nfWftTu»iift t n nedarė. 

Dėlei Paskolos Stočių atsto
vų suvažiavimo. 

Vasario 23 dieną buvo šau
kiamas visų Lietuvos Pasko
los stočių atstovų suvažiavi
mas, kaip tat buvo patarta 
tam tikro paskolos stočių 
darbuotojų susirinkimo. Te
ciaus šis suvažiavimas prisei : 
na atidėti tolesniam laikui. 
Ikišiol iš Lietuvos nėra žinių, 
ar St. Seimas yra jau svarstęs 
ir aptaręs antrosios Lietuvos 
Valstybės Gynimo paskolos 
dėsnius ir lygiai nėra žinių, 
ar bus prisiųsti kokie Lietu
vos valdžios įgaliotiniai šiai 
antrai paskolai vykinti. 

Kad davus ganėtinai laiko 
pr'e šios ant'.osios paskolos 
prisiruošti irv kad iki paties 
suvažiavimo susilaukus im 
S'teigiamojo Seimo nutarimo ir 
gf.l atvykimo valdžios įgalioti
nių tai pasko'ai vykinti, jeigu 
tokie butų pasiųsti, minėtasis 
vi*ų Lietuvos Paskolos stočių 
sjvažiavimas at 'dtiamas yra 
po Velykų, ;r yra šaukiamas; 
j\V.v Yorke K'-vo 30 dieną. 

Apie vietą paties susivažia
vimo ir jo dienotvarkę bus pas
kelbta paskiaus. Lygiu būdu 
atidedamas yra tolymesniam 
laikui ir Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus darbuotojų pasitari
mas, kursai buvo projektuoja-

rods telieka tik vienas išva
das, jog patiems Lietuviams 
prisieina Zeligovvskį iš Vil
niaus iškraustyti. Ir tokiam 
Lietuvių darbui pati kontrolės 
komisija turėtų jau dabar pa
dėti, o ne tą darbą, stabdyti 
kaip yra dariusi iš pradžios. 
Tai vieria gera pusė. 

Antra gera pasekmė yra ta
me, jog atsisakydami nuo Ze-
ligowskio iškraustymo iš teri
torijos, ant kurios Lenkai tiir 
pretensiją, jie privalo atsisa
kyti ir nno tolymesnių ant 
Vilniaus pretensijų, jeigu jis 
butų mūsų kareoomenės uzim-
tas. 

Be to sutikdama ant plebis
cito jr reikalaudama, kad Ze-
ligowskio karuomenė butų 
prašalinta, Lietuvos valdžia 
dar tuomi nėra prisipažinusi, 
jog ji tinkanti ant; plebiscito 
pačiam Vilniuje. Lietuvos val
džia nesykį yra skelbusi, jog 
sutinkant su vįsuomenės nusi
statymu ji niekados nesutiks 
ant plebiscito Vilniuje, kaipo 
savo sostinėj. Reikia spėti, jog 
tokios nuomonės tebesilaiko ir 
Steigiamojo Seimo nariai, ku
rie jog pirmame savo posėdyje 
yra patvirtinę Lietuvos nepri
klausomybės pareiškimo for-
mulą, o*ten jog skelbiama Lie
tuvos nepriklausomybė su sos
tine Vilniumi. Kaip praneša^ 

mas drauge su minėtu *»va*-. Vasario 4 dieną buvo svar-
žiavimu padarytį Vasario 22 
dieną. 

(pasirašo) J. Vileišis, 
Liet. Atstovas Amerikoje. 

15,-11,-1921. 

BEIEŠKANT NAUJŲJŲ 
TAKŲ. 

Kaip manyti iš paskutinių 
dviejų jau paskelbtų ir šian
dien skelbiamo iš Kauno kable-
gramo, Lietuvos užsienio poli
tikoj yrą įvykusios šiokios-to-
kios atmainos ir, tarsi, galima 
spėti, jog yra ieškoma naujų
jų mūsų pojitikos takų. Mūsų, 
valdžia yra sutikusi ant ple
biscito, reikalaudama, kad bu
tų pirmiausiai pripažinta Lie
tuva de jure, kaipo teisėta ne 
fui klausoma Europos valsty
bė, kad šio plebiscito pravedi-
mui butų suteiktos lygios tei
sės agitacijai ir kad ten, kur 
bus daromas plebiscitas, ne
būtų svetimos karuomenės/ 

Kadangi mums svarbiausiai 
rupi, kad Želigovskio' karuo
menė butų prašalinta, tai su
tinkant ant plebiscito mes 
kaip ir sutinkame, kad tasai 
plebiscitas butų ir Vilniuje da
romas. Kaipo šio sutikimo pa
sekmė — tai yra griežtas Tau
tų Sąjungos komisijos iš Len
kų pareikalavimas, idant jie į-
sakytų Želigovskiui iš Vil
niaus išsikraustyti. Lenkų val
džia " • yra atsisakiusi iš
pildyti tokį reikala
vimą, pasiteisindama, jog ji 
tegalintį tik prašyti Želigovs
kio, o jeigu jis neklauso, tai 

stomas užrubežio politikos nu
sistatymas ir jis buvo užgirtas 
užsitikėjimo balsavimu. Jeigu 
Lietuvos valdžia butų tos nuo
monės, kad re i k ia sutikti ant 
plebiscito Vilniuje, tai *tokie 
,užgyrimo nuo Steigiamojo 
Seimo nebūtų susilaukusi, o 
be to ir patsai ininisterių ka
binetas, sykį pareiškęs, jog 
jis nekuomet netiksiąs ant ple
biscito Vilniuje, negalėtų "to
liau pasilikti prie valstybės 
vairo ir varyti politiką, prieš 

J i vadavosi ne teisybe, bet ne
teisybėmis. Kai-kuriose šalyse 
ji atgaivino sugriautą auto-
kratizmą, pridengdama demo
kratijos skraiste. Užsiundė 
mažesnes tautas didesniomis 
tautomis. Nugalėtam ir par
blokštam priešininkui nėra su-
simylėjimo. , 

Taikos konferencija su dum
blais sumaišė karo metu skelb
tus visoms tautoms gražiuo
sius obalsius. 

Ve kodėl šiandie siaučia blo
gumai. Tai visa pakiĮo iš tos 
konferencijos* kurioje netei
sybė apkarūnuota, dora supur
vinta, Augščiausiojo ir artymo 
ulei ]A TIA n i ek in ta . . 

gi-mąsi Lietuvos valdžia yra 
iškėlusi griežtį protestą. 

"Lietuvos valdžia yra su
teikusi augščiausį padėkos 
laipsnį Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus darbuotojams: Ame
rikos Raud. Kryžiaus atstovui 
Baltijos valstybėms pulkinin
kui Ryan yra įteiktas į4 Vyties 
kryžius pirmojo laipsnio. Be 
to esamiems nuo Sausio mėn. 
Kaune ofįcieriams leiten. Bri
dges ir d-rui de Samoskoy pa
skirti tokios pat rųšies atžy-
mėšT" 

Lietuvos Inf. Biuras. 
15. 11. 1921. 
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"DRAUGO" KNYGYNE M 
Galima gauti šios y 

' MALDAKNYGES 
—-

Pradžioje šių metų Kaune 
buvo Katalikų Veikimo Centro 
suvažiavimas. Jis per Lietuvos 
atstovą prie Apaštalų Sosto 
6 Sausio pasiuntė Šv. Tėvui 
telegramą. Šv. Tėvas paliepė 
kardinolui Gasparri tuojau 
atsakyti. Mes neturime Lietu* 
vių teįegram6s teksto. Kardi
nolo telegrama vyskupui Ka
revičiui buvo šitokia: "Šven
tas Tėvas labai priėmė pa
garbos, atsidavimo ir paklau-
nybės jausmus, kuriuos Jūsų 
Ekscelencija ir Katalikų Vei
kimo Centro organizuoto su
važiavimo nariai reiškė. Jo 
Šventenybė visa savo tėviška' 
širdimi siunčia Apaštaliuką 
palaiminimą linkėdamas gau
sių Dievo malonų.'$ Tos savo 
telegramos kopiją kardinolas 
paskui oficijaliai pranešė Lie
tuvos atstovui. 

Ramybė Jums (brangios odos paauks.) . . . . / . 13.50 
Ramybė Jums (kailio apdar.) 2.50 
Rftmybė Jums (Audeklo apd.) • 2.00 

šios maldaknygės formatas yra 5%x4%. Puslapių turi 958, bet ne 
stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yrą įvairiu įvairiau
sių maldų. * 

• • * * 

Aniolas Sargas — juodas apd $1.25 
_ Aniolas Sargas — juodais* minkšt. apd. ..-. 1.75 

i Aniolas Sargas — juodais apd. . . . v . . . . . . 1.50 
Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd 1.75 

| Dangaus Žvaigždudė — baltas lelluloid apd. su 
= paveikslėliu ant apd. 1.75 
| Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd 1.50 
| Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd 1.00 
S Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 
s Aniolėlis -— juodais apdarais * 1*50 
| Aniolėlis — juodais apdarais .0.75 
*= šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 200 puslapių. 

i Spauda aiški. • 

| Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 
| Pulkim ant kelių n ; 2.50 
i Pulkim ant kelių . . N r 2.00 
= Pulkim ant kelių 1.85 
| Pulkim ant kelių 1.50 
E Si maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kalnų 
2 įvairumas priguli nuo apdarų. 
I Maldų Knygelė 75c 
i Maldų Knygelė 
S i • 
_ Užsisakydami adresuokite: 

| "DRAUGO" KNYGYNAS 
Š 2334 So. Oakley A ve. 

I 
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KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI, 
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kurią jis yra išsitaręs. 
Dėlei visų šių priežasčių rei

kia spėti, jog Lietuvos va-džia 
ir dabar nėra dar sutiknsr ant 
plebiscito Vilniuje, e tik anf 
plebiscito, kurio pamatai buvo 
ir pirmiąus pareikšti. 

Duodama savo sutikimą 
bendroj formoj ant pjebiscito, 
Lietuvos valdžia išnaujo pas
tatė ir patį Zeligowskio buvi
mą Vilniuje, kaipo į maištinin
ko ar vilko buvimą. Atsisakius 
Lenkams jį iškraustyti, pri-
seina T. •Sąj. tarybai vėl svars
tyti tasai klausimas, o patsai 
Želigovskis jau nerimąstauja, 
stiprinąs, nujausdamas, kad 
jam atebia! galas. Tat patvir
tina gautoji kablegrama - iš 
Kauno, kuri buvę pasiųsta 
Vasario 12 dieną. • 

"Lietuvių Lenkų klausimas 
%us svarstomas Genevos kon
ferencijoj Vasario 21 dieną: 
Lietuvos reikalus atstovaus 
Galvanauskis, padedant Mi
lašiui ir Klimui. Plebiscito nu
statymui komisija, kuri yra 
daftar Varšuvoje, keliaus l$r-
gių būdu ten. Be to Balutis, 
Žemaitis ir Jonynas Vasario 
13 dieną iškeliauja Varšuvon, 
kad pasitarus su Jta komisija 
prieš jos iškeliavimą (Gene-
von). 

" Lenkų karm>menės koncen
tracija mjpsų visame frdnte, o 
ypatingai apie Maišogalą ir 
Turnrontą aiškiai yra patė-
myta. Lenkai, mobilizuoja jau
nimą nuo 19 iki 30 metų Op-
soj, Braslave, Vidžiuose, Duk-
štuose, Baginiuose ir Valščia-
nuose. Lenkai pardavinėja iš 

rlicitacijos žemę tų gyventojų, 
kurių vaikai yra atsisakę sto
tį į Leukų karuomenę sulig jų 
įsakymo. Taip daroma Avon tė
ti n ATifikritvia. Pri#̂ ft tnki el-

Meldžiu atsakyti į sekančius 
klausimus * * Drauge " . v 

Ona. 

KL: Kodėl ̂ kunigas laike Šv. 
mišių laužo Sv. Ostiją į tris 
dalis? 

Ats. Taip yra Bažnyčios įsa
kyta šv. Trejybei ant garbės. 

Kl. Gavau girdėti, kad Gre-
kų kunigas laike pakilėjimo 
atsisuka į žmones su Švenč. 
Ar tai tiesa? 

Ats. Tiesa. 
Kl. Kodėl kunigai sekma

dienyje neima del mišių. Sako, 
kad nevalia? 

v 

Ats. Dėlto, kad laiko Mišias 
už parapiją, bet ta priedermė 
yra tik klebonams ir vysku
pams :» kiti kunigai gą4i imti 
kaip paprasta. 

KL Velniai esą buvę anio-
lai, tai kaip gali aniolas Dievą 
regėdamas nusidėti. Juk Baž
nyčia mokina: Šventieji ir a-
niolai negali nusidėti. 

Ats. Prieš velnių nuodėmę 
angelai Dievo veido neregėjo. 
Tą malonę jie įgijo pergalėję 
pag*undą, gurios velniai neper
galėjo, 

Kl. Kaip Žydai numiršta, 
kur eina jų dūšios? 

Ats. Sulįg Dievo pasigyrimo. 
Ir jos pereina pirmiausiai Die
vo teispi%. Kadangi jos ne
krikštytos, tai Dievo veido 
neregi, . . 

\ 
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Tel. Drover 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEHTISTAS 

(Valandos: nuo S ryto iki 9 
Seredomis nuo 4 lig t vakare 
4712 8 0 . ASHLAKD ATEMUM 

arti 47-tos Gatvės 

5963 
I 

i'honc Ctceho 
DR. A. P. GURSKIS 
LIETUVIS BENTISTAS 

4847 W. 14tli Str. Cor. 49th Ave. 
Cicero, 111. 

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

• 

v 
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Telefonas Armltage 9770 
MARYAN S. R0ZYCK1 

ML'ZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Piano. Teorijos ir 

Kompozicijos 
2011 N. U'esurn Ave. 

Chicago, IU. 

DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
I 2201 West 12nd Street 
gTel . Canal 6222 
•Ko*. S114 \V. 42nd Street _ 

McKinley 4988B 
• MHBiSBJBJJBJJI 

• I 

s 
Tel. 

IŠTREMTI RUSUOS UNI
VERSITETAI. 

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Belgradas, Serbija. Kuni
gai kšeiutė Olga Alexandrovna, 
sesuo mirusio caro, atlankius 
Amerikos Baudonojo Kryžiaus 
stotį šioje vietoje^ sudarė ga
lutinus nutarimus / atradimui 
ir atidarvmui pirmojo Rusi
jos universiteto svetimoje ša" 
lyje. Jos užmąųym|s yra, kąd 
surinkus visus Rusiios moki-'mais savosios šalies. 

i Dr. M. T. STRIKOL'IS • 
Į Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 5 

, Pcoples Teatro Kame • 
1611 W. 47th Str. Tel. Boul. 100* 

"|Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 10* 
ki 12 ryte. 

Res. 1114 W. 43rd Stroet 
Nuo ryto iki p i e t ' • 

• T e l . McKinley 263 | 

JjTel. Canal 6222 g 

§ DR. C. K. CHERRYS 1 
•j ' LIETUVIS DEMTISTAS 
^2201 West 22-nd &, So. Leavitt St.' 
o{ Chicago 
^Valandos: 9:30 A. M. to 12 N. 
# 1:00 P. M. to 8:00 P. M. 

S • • 
I 

nius, kurie randasi ištremti 
svetimose šalyse iš priežasties 
Rusijos revoliucijinio padėji
mo, ir kaip galint jiems suteik
ti mokslo, idant su jų pagel-
ba Serbijoje rastųsi mokyklos 
ant tokių pat principų, kaip ir 
kad Rusijoj būdavo. 

Kursai bus nuo pradinės 
mokyklos iki universiteto lai
psnio. 

i 
DR. A. L, VUŠKA 

1900 S. Halsted Str. 

M 

Tel. Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 
Gyvenimas: 

2811 W. 63nl Str. 
Prospect 8464. • Tel 

«,«8'"" " • • • • • • • -r » » a i 

PASAULIO MOKINIAMS 
SUSINĖSIMO BUDAS. 

(Prisiųstu Iš Am. Raud. Kryžiaus) 
-

"VVashingtonas. Jaunasis A-
Uierikos Raudonasis Kryžius 
yra išradėju mokinių tarptau
tinio susinėsimo budo, tai yra 
stengiamasi įvairių tautų ir 
įvairiose valstijose mokiniams 
sudaryti sutartis, idant jie su
sirašinėtų su 'Amer/kos moki
niais. Yra jau vykinama; ir 
jau nuo kurio tai laiko Ameri
kos mokiniai rašosi su moki-* 
niais įPrancuzijos ir Italijos. 
Labai žingeidus ir pagirtinas 
dalykas, ries tokiu būdu mo
kiniai susirašant ne tik pamy
lės ir žingeidausis svetimų ša
lių gyventojais, bet daug pri
sidės*" prie paskatinimo Ameri
konų mokinties .svetinių* kalbų. 
S kiniai dalinasi paveikslė-

s, atvirutėmis Jir aprašinėju 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

. Ofisas Dklmiestjj: 
I 29 South La Salle Stee l 
• 

• 

Kambaris 114 
Telef. 

: 

2 Vakarais, 812 W. 33rd S t 
• Telefonai: Tardą 46S1 

• ' 

DR, G. M. GLASER 
Praktikuoja 19 metai 

Ofisas 1149 So. Mofvaa 84. 
Kertė 83-ro st . , . n i trajo . m . 

S P E C I J A X J 8 T A S 
MoUriškų. Vyrtikų, taipgi CIUPO-

nlškų l inj . 
OFIBO VALANDOS: Nuo 11 ryto 
iki S po pietų, nuo 4 iki 8 valan
dą, vakare-
Nedėl tomis ano 9 lkl 8 po plat. 

Telefonas Varde 981 
mmm»»»»» 
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MELR< 

Šios kj 
nors nedi 
bet daug 
nės naudai 
jos sulig 
butų taip 
jusios, tai i 
lieriai būti 
ne šimtaid 
Tada gals 
Zeligowski| 
savos poi 
Lietuvą pij 
Šelpimui 

kūrę Tautj 
Rėmėjų Dj 
tų, nesenai 
sudarė I 
Sąjungą, 
žymėjo. 

Nesenai 
vo sušauki 
riame nuti 
prakalbas 
trijų metų | 
skelbimo 
prakalbos 
ny, Vasari 
eiulio sv̂  
Lake gat^ 
dės trečiai 
Kalbėtojai 
Dr. Cherri 
Be to busi 
dainų, del 

Tai-gi, 
tuviais ir 
kuri tris 
va ir nei 
nugalėti q 
kovoja su 

-riaušių; ki 
sų tėvynė] 
vėn; kuri< 
žadat grįžj 
ties pilna 
tą sekma< 
išreikšti si 
snuis, ati< 
valdžiai rr| 
sančius kai 
Lenkais, 
nei vienas 
mie. Kas II 
priežasties] 
gali būti 

Visi tat 
* tuvių vai 

Prieš už| 
Lietuviai 
vieno pro^ 
lapijinėje 
naudai, išji 
kyklų vail 
mergaičių 
pijos nauq 
sario 6 d. 
atvaidindal 
tą, Šaulių 
ms da bi 
Lietuvos 

Sausio 31 
\ ių bažnyq 
aukos Li« 
Aukos pas) 
čių vyskuj 
Spėju, kati 
penkiais ž| 
šelpė Lieti 

I 

luiiiiiiiiiuiniiiiiniiiiiHtfiiiifiiiiHiiiimi 
Res. 1139 Independente Blvd. 

Telefonas Von Boren 294 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas rl 
Speoljalistas M o t ^ į k n , . _ 

Vantų Ir visų chrpsĮiakų'iis^" 
^VALAjkDpS: li^ų ( ^ | ^ - o 

9 « ^ * » M so. ą*a*d i t , cSbįp 
Telefonas Drover ftf« 

SHEI 

Musų 
juda, krn< 
kia gerus 
ilidžiuojąsi| 
Nieko čia 
noriu pasa| 
kad kai-k. 
didžiuojasi I 
centrą ir <j 
musų drati 
jiems tas 
kenkia, kh 
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Trečiadienis, Vasaris 23, _ 
*> DffRVGKS 

LIETUVIAI 
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MELUOSE PARK, ILL. 
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Šios kolonijos Lietuviai, 
aors nedideliame skaitliuje, 
bet daug gero nuveikė Tėvy
nės naudai. Jeigu visos koloni
jos sulig Lietuvių skaitliaus 
butų taip veikusios ir auko
jusios, tai musiĮ tėvynėn do-
lieriai butų plaukę ir plauktų 
ne šimtais, bet tūkstančiais. 
Tada galas butų parėjęs ir 
Zeligowskiui ir kitiem? Var-
savos ponams, kurie užsimanė 
Lietuva praryti. 

s Šelpimui Lietuvos eia yra įsi
kūrę Tautos Fondo, L. R. K. 
Rėmėjų Dr-jos skyriau Apart 
tų, nesenai puslaisvamanėliai 
sudarė liberališką Piliečių 
Sąjunga, kuri mažai dar pasi
žymėjo. 

Nesenai vietos Lietuviai bu
vo sušaukę susirinkimų, ku
riame nutarta suruošti dideles 
prakalbas kaipo paminėjime 
trijų metų sukaktuvių nuo pa
skelbimo Lietuvos laisvės. T:s 
prakalbos ruošiamos sekmadie
ny, Vasario 27 d., Igno Vai
čiulio svetainėje, prie 23 ir 
Lake gatvių. Prakalbos prasi
dės trečią valandą po pietų. 
Kalbėtojai bus Dr. Biežis ir 
Dr. Cherry, abu iš Chicagos. 
Be to bus pamarginimų, k. a. 
dainų, deklemaeijų. 

Tai-gi, kurie jaučiatės Lie
tuviais ir prijaučiate tėvynei, 
kuri tris metus būdama lais
va ir nepriklausoma pajiegė 
nugalėti du priešu, o šiandie 
kovoja su trečiu, ir tai žiau-

- liausiu; kurie norite, kad mū
sų tėvynė nepatektų vergu-
vėn; kurie ankščiau ar vėliau 
žadat grįžti gimtinėn ir gerė-
ties pilna laisvę — kviečiami 
tą sekmadįenį sueiti krūvon, 
išreikšti sūniškus tėvynei jau
smui, atiduoti pagarbą mūsų 
valdžiai ir sušelpti brolius, e-
sančius kare su imperijalistais 
Lenkais. Tą sekmadienį tegu 
nei vienas Lietuvis nelieka na
mie. Kas be jokios svarbio> 
priežasties liktų namie, tas 
gali būti tėvynės priešas. 

Visi tat į trijų metų sukak
tuvių vakarą! Lietuvis. 

me veikiame. Nors viskas iš-
sykio lėtai eina, bet ilgainin 
gal pasitaisys. Ką jie mums 
per laikraščius užmėtą, viską 
mes šaltai prieiname ir esame 
jiems dėkingi. Mes tuščiai ne-
sigarsinome ir nesigarsinsime. 

Štai, šių metų Vasario 8 d. 
mūsų Jaunimo Dramos draugi
ja suruošė vakarą parapijos 
naudai. Vaidino komed. " Už
kerėtas Jackus". Buvo keletas 
dialogų, deklemaeijų ir padai
nuota keletas dainų. Programa 
užbaigta tautiniu himnu, kurį 
dainuojant buvo išskleista Lie
tuvos vėliava. 

Be klaidų ir-gi neapsieita. 
Užtat norime publikos atsi
prašyti, nes mūsų draugija pir
mą sykį statė scenoje veikalą. 
Mes nesididžiuojame kaip mū
sų kaimynai, bet duodame ži
noti, kad ir mes gyvuojame, 
nors kiti mums to pavydi. 

Dramietis, " Draugo" sk. 

SIOUX CITY, IOWA. 

5C • • » 

bęną, po Markevičiaus vado
vyste, kurs Šv. Petro parapi
jai daug patarnauja. 

Gyvenę ir dirbę Akrone jau 
gali sugrįžti, nes darbai po bis-
kutį pradeda eiti. Naujiems 
važiuoti į Akroną pirm Balan
džio mėnesio ^nepatartina. 

Akroniškis. 

LAIKYK KUDlkĮ LAUKE. 

KINGSTON. PA. 

Prieš užgavėnes Kingstono 
Lietuviai turėjo tris vakarus: 
vieno programą Lietuvių pa
rapijinėje salėj, tos parapijos 
naudai, išpildė šeštadienių mo
kyklų vaikai, antro — mažų 
mergaičių choras, taip-gi para
pijos naudai, o trečio — Va
sario 6 d. — didžiųjų choras, 
atvaidindamas veikalą Valka
tą, Šaulių naudai. Be 'to cho
ras da buvo įrengęs šokius 
Lietuvos našlaičių naudai. 

Sausio 30 ir Vasario 6 Lietu-
vių bažnyčioje b.uvo renkamos 
aukos Lietuvos našlaičiams. 
Aukos pasiųstos J. E. Žemai
čių vyskupui P. Karevičiui. 
Spėju, kad kingstoniečiai 'Virš 
penkiais šimtais dolięrių su
šelpė Lietuvos našlaičius. 

, K. K. 

SHEBOYGAN. WIS. 

Vasario 6 d. triūsu vietos 
varg. S. Simonaičio Sv. Kaz^ 
parapijos svetainėj buvo su
ruoštas didelis koncertas pa
rapijos naudai, kurio progra
ma susidėjo iš dainų, solų, du
etų ir kvartetų. Visi} daininkų 
čia neišvardinsiu, nes perdaug 
užimtų vietos, bet negaliu pra
leisti nepaminėjęs gabiausių 
solistų, k. a. p. S. Simonavi-
čius, kuris solo gražiai padai
navo " Lietuva brangi/' ir 
Simonavičienė, ' kuri solo ža
vėtinai išpildė "Kur bakūžė 
samanota/' A. Petronis "Jo 
jau dieną". 

Apart dainų, dar buvo ir 
muzikališki šmoteliai, kuriuos 
atliko S. Simonavičius su sa
vo žmona ant smuiko ir piano, 
kas publikai labai patiko. Pa-
rapijonys labai dėkingi p. S. 
Simonavičiui už suruošimą 
lokio koncerto. 

Publikos buvo neperdau-
giausia,gal,del tojkad pasitaikė 
negražus oras; per visą dieną 
snigo ir pustė. Todėl daugelis 
iš tol i aus negalėjo atsilankyti. 
Bet kurie buvo, liko patenkin
ti. 

Pelno liko su virš $70 dol. Po 
kpneertui visi linksmus skirs
tėsi naudingai laiką praleidę. 
(Jeistina, kad p. Simonavičius 
ir dažniaus tokių koncertų su
ruoštų. - / 

Vietinis. 

CICERO, ILL. 

Sausio 29 d. J, Šakio svet. 
Lietuvos Kareivių draugija 
suruošė balių Lietuvos gynimo 
naudai. 

[plaukų buvo $240.80, išlai
dų $120.80. Pelno liko $120.00. 
Pinigai 'pasiųsti Lietuvon per 
Lietuvos Misiją. 

Komitetas. 

AKRON OHIO. 

Mūsų padangoj Lietuviai 
juda, kruta, veikia. Vieni vei
kia gerus darbus, kiti-gi tik 
iliilžiuojasi ir kitus niekina. 
Nieko čia nenoriu užgauti, tik 
noriu pasakyti gryną teisybę, 
kad kai-kurie mūsų veikėjai 
didžiuojasi sugrovę draugijų 
centrą ir dar kurstymus daro 
mūsų draugijoj. Bet Vargu 
jiems tas pavyks. Jie mums 
kenkia, kiek gali, o mes tyli-

Vasario 6 d., š. m., Šv. Pet
ro parapijonai pobažnytinėj 
svetainėj sulošė komedijėlę 
"Salaputris". Artistai: Palec
kis, Druskys, Paulauskutė ir 
Janušytė savo roies atliko ar
tistiškai. Nors iš priežasties 
bedarbės žmonių buvo nedaug, 
vienok gryno pelno Šv. Petro 
parapijai liko keliasdešimtis 
dol. 

Dabar tie patys ir kiti para
pijonai bei choristai Velykų 
antroje dienoje sulos "Piršly
bos", o atvelykyje — "Klebo
nas Kaltas'1. «. 

Turime puikų lietuviuką 

(Pris iųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Kūdikiai serganti krokliu, 
jeigu kitokios pavojingesnės 
ligos prie to nesiranda, dienos 
laike kiek galint privalo būti 
laikomi lauke, o naktimis ant 
miegamųjų prieangių* Jeigu 
prieangių nėra, tai visi langai 
miegamajam kambary turi bū
ti iškelti. Žinoma, kūdikis turi 
būti šiltai įrengtas, kad drebu
lys nekratytų, bet rieperdaug 
šiltai, kad neprisieitų prakai
tuoti/ ar drabužių sunkumą 
kęsti. 

Kol kūdikis turi karštį arba 
nusilpnėjęs, tol turi būti lovoj 
laikomas,, nes, pasikėlus gali 
lengvai peršalti v Lova turi bū
ti kaip galint arčiaus prie lan
gų, bet vėjo neperpučiamo. 
Loviniai drabužiai turi būti 
taip apkamšyti,; kad kūdikis 
negalėtų nusispardyti.' • 

Kroklu sergantieji kaip tik 
nušąla, tuoj gauna uždegimą 
plaučių ar net ir gerklinių li
gų. Todėl vėsiai, ne šaltai, li
gonis turi būti laikomas. 

L>ulkėš labai pavojingos 
krokliu sergantiems, viena, 
kad plaučiams daug kenkia, 
kita, kad verstinai verčia ligo
nį nuolatos kosėti. 

Maistas Jigonio taip-gi turi 
būti sargiai prižiuromas.Jis tu
ri butHengvas, kaip tai pienas, 
kiaušiniai ir pitlevotų , kvie
tinių miltų valgiai. 

Budas gydymo nėra kitas, 
kaip tik gydytojo nurody
tas, nes krokliu sergančio pa
dėjimas paprastai priguli nuo 
paties ligonio. 

Skyriuose paskolų išduota 
auk. 12,000,000. 

Išviso auks. . . . . 22,022,023 
V. Kaekauako kalba yra tai 

nuo pat pradžios iki galo gry
nas šmeižtas visų Lietuvps ban 
kų. Bet ypač plusta jis m. Uan-
ką, gal but dėlto, kad važiuo
damas iš Amerikos Lietuvon 
jis tikėjosi būti m. Banko di
rektorium, kaipo ' kandidatas 
nuo Atstatymo B-vės, tečiau 
neišpildžius Atstatymo B-vei negalima išvengti klaidų. O 

—• 

LIETUVOS PREKYBOS IR 
PRAMONĖS BANKAS. 

(Tąsa.) 

Yrą tiesa, kad Lietuvos /ban
kų pelnas susideda daugiausia 
iš kursinių operacijų, tečiau 
tai ir nenuostabu, nes dabar/ 
viso pasaulio bankai ant va
liutos uždirba. 

J. Vileišiui, kaipo gyvenu
siam Lietuvoj ir buv. Fin. Mi
ni steriui negalėjo nebūt žino
ma, kad disopnto operacijų 
nebuvo galima daryti, nes Lie
tuvoje ligi paskutinio laiko ne
buvo nei notarų, nei vekse
lių prekybos apyvartoje. P. Vi
leišis kalbėdamas apie Lietu-
vos bankų veikimą, apie tai, 
matyt, buvo užmiršęs. 

Kas del "konstruktyvių 
transakcijų ekonominėj dir
voj, " t. y. finansavimą preky
bos ir pramonės, tai apie tai 
tegu kalba citros. 

i. 
Paskolų išduota 

1919 — 1920 m. (ligi 24 lapk.) 
Kaune. 

Paskolos užsieny mųs val
džios reikalais auks. 3,000.000. 

Stambiems pramoninkams 
auks. 2,985,77^2. 

Bendrovėms auks. 2,037,185. 
Kooperatyvams auks. 1,072,-

800. 
Smulkiems pramonininkams 

auks. 539,076. \ 
Draugijoms auks. 213,475. 
Raudonam Kryžiui auks. 

83,000. 
Fabrikoms auks. 60,715. 
Sveikatos Departamentui 

auks. 30,000. 

pasižadėtos sutarties su m. 
Banku, p. Račkauskui nebete
ko m. Banko direktorium būti 
ir todėl iš apmaudos, nors vi
sa ir ne tuo adresu, jis prišne
kėjo ant m. Baiiko nebūtų da-
lykų. 

Del depozitorių: mūsų Ban
kas šios dienos žiniomis turi 
einamųjų sąskaitų apie 14 mili
jonų, o termininių indėlių lai
kui nuo 1-3 metų ir daugiau 
per 2, 5 milijonų auks. Be to 
mūsų Banke yra įdėta ant di
delės stfmos apsaugojimui pi
nigų ir visokių brangenybių, 
iš ko matytį kad Lietuvos kai
miečiai geriau sudeda pinigus 
į butelį ir užkasa į žemę, vie
toj nešti juos j banką ir padė
ti ant nuošimčių yra daujriau 
niekas, kaip plika frazė ir Lie
tuvos žmonių pažeminimas. 
Taip žmonės darė, kad apsau
gojus nuo ugnies pinigus tose 
vietose, kurios buvo karo vei
kimų srity, arba laike žiaurių 
okupantų. Tečiau dabar kuo
met Lietuvoje tvarką saugo 
pačių žmonių pastatyta valdžia 
ir yra savi bankai, Lietuvos 
žmonės nebeturi pamato taip 
elgtis ir taip nedaro. 

Del p. Račkausko tvirtini
mo, kad Lietuvos bankų veiki
me nematyti nieko konstruk
tyvinio, atsakyta jau ankščiau. 

Yra netiesa, kad m. Bankas 
neišdavęs Atstatymo-B-vei a-
pyskaitos ir kad ligi šiol yra 
m. Banke Atstatymo B-vės ne
išmokėtų perlaidų, o pinigai 
iš m. Banko Atst. B-vei negra
žinami. Faktinai dalvkai stovi 
visai atbulai, nes apyskaita 
Atst. B-vei yra paduota jau se
nai, tečiau ligi šiol m. Bankas 
nesulaukė dar iš Atst. B-vės 
prigulinčios mums sumos už 
patarnavimą. 

-

- Netiesą taip pat p. Račkaus
kas kalbėjo, sakydamas, kad 
valdžia atsisakydavo tvirtinti 
naujai besitverančias bendro
ves, jei pinigai bus deponuo
jami m. Bankam Ištikrųjų yra 
bendrovių, kaip va: "Bingu-
vos", "Spindulio", "Nemu
no", "Eglyno", "Dubysos" ir 
kt^ kurios neturėjo teisės pra
dėti veikti, ligi pusė pamati
nio už akcijas kapitalo nebus 
sudėta m. Banker Vadinasi, 
nesant Lietuvoje Valstybės 
Bankai m. Bankas reikalui e-
sant tartum jį pamaino ir tai 
nenuostabu, nes m. Bankas iš 
finansinio atžvilgio yra pusiau 
valstybinis, nes Valstybė turi 
pusę jo akcijų skaičiaus, irVals 
tybė dalyvauja m. Banko val
dyme ir jo reikalų priežiūroje 
per FinansųM-jos atstovą, kurs 
sprendžiamuoju balsu ineina m 
Banko Valdybon ir Tarybon ir 
kurs svarbesniais klausimais 
turi net veto teis& perduoda
mas ginčfamąjį klausimą Fi
nansų Ministerio galutinam 
sprendimui. 

Dabar del pareiškiamų p. 
Jono Strimaičio "faktų"-
Liet. Atst. B-vėj sako p. J. 
Strimaitis, pasiuntusi savo 
perlaidas 1919 !ra. Spalių m. 1 
d. Tečiau m. Bankas tą pirmą
jį siuntinį tegavo 1920 m. Sau
sio mėn. pabaigoje aiba Vasa
rio mėn. pradžioje. Su kitais 
perlaidų siuntiniais buvo ne-
kick įeriau. Todėl supranta-

gal p. J. Strimaitis su Atst. 
B-vė yra šventi ir neklaidin
g i ! Taip bent išrodo iš visų 
jų ilgų kalbų ir išmetinėjimų 
Lietuvos bankininkams ir ypač 
m. Bankui, kurieriis jie nesi
gaili visokių gražių žodelių, 
kaip "spekuliantai , ,, "Rusijos 
metodų persisiurbę žmonės" 
(p. Račkauskas), "mulkiai", 
"neteisingi žmonės" arba Lie
tuvos valdžios įstaigų ir bankų 
vadina "apsileidimu, krimina-
lišku nekompetentiškumu ar 
tiesiog šuleryste" (F. Bago^ 
čius). (Daugiau bus.) 

i A T M I N K I T E ! 
jei adresatai negreit pinigus JJIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 
tegalėjo* gauti. Del perlaidos 
No. 487, tai adres, du syk buvo 
nusiųsta pranešimas apie atė
jusius jam pinigus, bet ne mū
sų kaltė, kad jis pinigų pasi
imti neatėjo. Del perlaidos 
No.439,kuri buvo ąnuliuotatbet 
vėliau per apsirikimą m. Ban
ko buvo išmokėta, tegalima 
pasakyti, kad mes esame 
griešni žmonės Jr kaipo tokie 

Tie kuriem reikia mokėti taksus- (Taxes) JOG MES ATLIEKAME 
IŠPILAMUS TAKSŲ BLANKŲ ATSAKANČIAI. 

Tie kurie praeitėje pildie "Questionairres' ' arba, taksus gerai žino 
api» mūsų naudingus patarimus. 

Jauskitės pas mus draugiškai. Patar imus suteikiame dykai 

Europaan American Bureau 
FABIONAS ir MICKIEWICZ, Vedėjai 

(Buvę A. Petra t is i r S. L. Fabionas) 
809 W. 35-th Street, (Kn.-pas «alsted) Chicago, IU. 

= 

TIIIII 

Valandas: Kasdiena nuo 9 ryto iki 6 vai. po pietų. 
Vakarais : Utar. Ketv. ir Subat. iki 9 vai. vakare. 

| Nedėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 

iMUiiiiiirftiiiniiiiiniiiiMiiiiiiiiiiiniHtHiiiiĮiHiiiMiHiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiiHnii 

AUKOS GYNIMO KOMITE
TUI. 

Viso , 10,022,023' ma, kad ne m. Bankas kaltas, 

Ansonia, Conn. 
Akrtni, Mich 
Burgettstown, Pa 
Batavia, IU .. 

(Per L. Misiją) 
Nuo Laito. 6 dienos iki Nauju 

Metų. 
Ashland, Wis. ' $143.00 
Ątlasburg, Pa. ..." , . 89.00 
Aukim; IH 178.50 
Akron, Ohio 314.35 

266.00 
20.00 
60.00 

•• 118.50 
Brooklyn, N. Y. 0.62 
Braddock, Vi j . 4.'b.73 
Bremerton, Wash. . . . . 39.00 
Buffalo, N. Y 19.00 
vBaltimore, Md 2,525.00 
Bulpitt, IU 219.00 
Bemis, "VVash : . . , . . . . 10,00 
Bairdford, Pa, 10.00 
Chicago, IU 10,889.10 
Cicero, IU., 13S.25 
Cambridge, Mass 9.00 
Canada, , * 20.35 
CarlinviUe, IU. 14.00 
Camenton, N. Y. 20.00 
Cedar Point, IU 43.00 
CUnton, Iowa, / . 39.00 
Clifford, IU , , . \ . . 17.00 

(Daugiau bus1) 

REIKALAUJA 
Reikalingas tuojaus atsa

kantis vargoninkas. Alga $75. 
Atsišaukite pas 

Kun. E. V. Grikis, 
396 CJiurch Street 
New Britain Conn. 

Paieškau Anastazijos Rudjinskes, U 
pirmiau gyveno Pit tsburgh, Penn., da 
bar nežinau kur. Praneški te šiuo ad
resų: 

Elzbieta Dakiiiteže 
10 Port land St. ldverpool. Kngland 

^ P a i e š k a u savo brolių Domininko ir 
Stepono Paliušių paeina iŠ Kauno 
Red. šaulių Apskričio Baisogalos pa 
rapijos januškonių sodžiaus apie 14 
metų. kaip apleido Lietuvą 5 metai 
atga^ gyveno NeW Yorke, jie patys a r 
kiti atsišaukite: 

ANTANAS PALIUŠIS 
4340 S. Honore St. Chicago, IU. 
- ' ' • 

FARMA ANT PARDAVIMO. 
Aš norių surasti vyrų del 'savo 25,-

000 akrų farmos, geras puikus juod
žemis, 14,000 dirbamos; įrankiai ir 
visi reikalingi darbui daįktai randa
si, pirmą, mokestis $1,000, balancas 
užmokėsi iš pelno nuo farmos. Atsi
šaukite. " ' o 
BENNETT 421 FIRST NATIONAL 

BANK BLDG. 

—"" • U I W < W i " — • • M • • » 1.1 I! • « ! • ! • • • • , II 

ANT^RANDOS. 
2 kambariai del "ofiso labai pa to

gus daktarui a rba kokiam kitam biz
ni u j . Atsišaukite: 

10737 S. Mtehlsan Ave. 

GERA PROGA. 
Pasinaudokite. 

Pąrsiduosiu savo visą bUsn{, krautuvę 
Ir spaustuvę, tai p p ori stubos daiktus. 
Geras biznis, f eroj vietoj, apgyvento j 
Lietuvių, Lepkų ir Anglų, su kuriais 
yra daromas'biznis ir Išdirbtas per 20 
metų. Priežastis mano pardavimo, pa
ti mirė ir aš t u r i u išvažiuoti į Lietu-
vąvą užimti uke. Kas nori, turėti ge
rą bizni *r da r prie to išmokinsiu 
drukoriško darbo, koltai išvažiuosiu. 

Kas nori ir žino, kas tai yra bismis, 
ateikite a rba atsišaukite sekančiu 
ant rašu: 

T. P . KRIZANAUSKAS 
137 So. Ha lo St. Shenandoah, Pa . 

Švedijos Amerik. Linija 
24 State 8treet , Wew York City ^ 

Greitas pa tarnavimas keliaujantiems iš New Yorko per Gotenburgą 
(Švedijoje) iki Liepoj u ir Riga 

£ . S. STOCKHOLM išeina 10 d. Kovo m. 
S. S. DROTTNINGHOLM išeina 24 d. Kovo m. 

Trečia kHasa J L IEPOJŲ arba RYGA $145; Ą REVELJ $150 ir 
$5 taksu. Kelionei ima dvylika dienų. Trečios kJosos pasą ži erta i va
žiuoja kambariuose po 2—i—6 žmonės. 

Norint tikietus a r informacijas apie pasportus susižinokite su 
vietiniais agentais. < • « 

MUZIKA 
iiniiiiiiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiir 

i 
BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas. 

Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m. 
Mokinama įvairių muaikos šakų. Užsirašyti galima bile k a d a 

3259 South Halsted Street Chicago, 111. 
Telefonas Boulevard 9244 

US.MAIL COMPANYIS 
* Iš New Yorko be jokią mainymu tiesiai į 

BREMEN ir DANZIG 
S. S. ANTIG0NE Kovo 12 ir Balandžio 36 

S. S. SUSQUEHANNA Išplauks Bal. 6 ir Geguž. 21 
Atslsaukit pas H. d a u s s e a i u s & Co. General. Pasažicriniai Agentai 

100 N. La SaUe St., Chicago, Dl. Tel. Frankl in 41S0 
Arba kreipkitės prie mųs lokalio agento. 

V 

JusuAkįs 
Ar jos raudo

nos, vandenėtos 
a r Užsidegę? Ar 
kenčiate nuo vai
kio, užaugu, nusil 
pnintų akių vo
kų, žvairumo, ar 
kitų kokių akies 
ligų ? Jus nega
lite atidėti gydy^ 

mą nes laikas yra brangus. Ne
toli visos akių ligos galima iš
gydyti, ifcigu pradėta laiku. Juo 
ilgiau jus atidedate pr iderama 
priežiūra, tuo liga darosi aršes
nė ir tuo labiau jus esate pavo
jui l iekant neregiu. C 

Tel. Randolph 2U98 
A. A.SLAK1S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj v 

ASSOCIATION BLDG. 
19 So. La Salle S t 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 
Panedėliais iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas 

Pasiteiraukite pas 
manę užffvką 

Daleiskit man išegrzaminuo-
ti jūsų akis be užmokesčio. Jei
gu aš galiu Jums apgelbėti, aš 
taip ir sakysiu, jeigu negalėsiu 
aš lygiai atvirai ir tai pasaky
siu. Aš daleisiu jum pasinaudo
ti mano 23-jų metų pa ty r imu-
kaipo akrų specialistu ir mano 
gabumu Išgydyme tūkstančių a t 
sitikimų, kuriuose kiti buvo at
sisakę gydyti. .Jus neprivalote 
daleisti dalytėti jūsų akis ki tam 
kaip tik okulistui augščiausio 
laipsnio, o tai aš jums galiu su
teikti. Nedaleiskite t rukumui 
pinigų jums kenkti. Mano kai
nos yra prieinamos ir mes galė
sime susitaikyti an t išmokėjimų 

Nelaukite—atsišau-
kita šiandieną 

Tų dalyką neatidėliokite. Juo 
greičiau pradėsite" gydymą, tuo 
greičiau pasveiksite. Jūsų akis 
pačios nepasveiks. bet jos daro
si vis blogesnės. Tam t ikras gy
dymas, ir tani t ikri akiniai išgy 
dys jūsų akis jeigu tiktai fpada-
rysitei laiką. Ateikite šiandien 
pasimatyti -su manim. Išegza-
minuosiu dykai. 

Dr.F.O.Carter 
Specialistas Akių, Nosies 

ir Gerklės Ligų. 

120 S. State St., 2 augštas 
Chicago, UI. 

* 
Vai.: 9 iki 6; Nedėl. 10 ik 12 

Vienos durts i šiaurę nuo 
Fa i r Krautuvės 

JSTflefonas 'Boulevard 8199 

i DR. G. KASPUTIS 
•j DENTISTAS \ 
# 3331 South Halsted Str. 
j jValandos: 9—12 A, M. 
S ' 1—6; 7—8 P . M. 

DR. S. NAIKELIS 
U-fcTT L VIS 

O V m T ^ T A S *n^ OffIRlIRGAB 
\j \tm* ir urvenlmo įieta 

3169 South Halsted Street 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte ; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 

Nedėliomis nuo 10 iki % 
TelcfMMH 

» • • • • • • • - - ' -~x 
Dr. L L MAKARAS 

Lietuvj s Gydytojas i r Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ry^e; 2 iki 4 po 

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

Tel. Pul lman 342 

FDRrGHARLEs"sEGAri 
Perkėlė seavo ofisą po i n 

4729 So. Ashland Avenue! 
Special is tas 

DŽIOVŲ, MOTERŲ tr VYRŲ LIGI 
jValandosnuo 10 iki 12 išryto; nuo j 
|2 iki 5 po pietų; ano 7 ik) S:I0J 
I vakare. Nedėliomis 10 kii 1 

Telefonas Drevei 2880 

x 
e^^^^^©^^^0©©^©^W 

VALENTINE DR£SMAKING 
COLLEGES 

[0205 S. Halstod, 9407 W. 
1860 N . WeU« St. 

137 Mokyklos Jumjt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Pat ternų Kirpi-] 

[mo, Daiigning- bizniui ir na rnama] 
ietos duodamos dykai, Diplomai. 

[Mokslas lengvais atmokėjlmal 
•Klesos dienomis i r vakarais. Pa-1 

jikalaukit knygelės. 
Tel. Seeley 1643 

SARA PATEK, p i rmininkėj 
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North Side Turner Hali 

820-828 No. Clark Street 

f D 

( 

yiaktė Operette 
Muzyka W. Blys-Herbert, Sulietuvino P. Bukšnaitis 

v * / 
-- Stato Scenoje — 

* 'i 
f 

T 

Chicagos Liet. Vyčiu Apskričio Choras 
A. S. POCIUS, Vedėjas 

, ( 

. Nedėlioję, Vasario-Febr. 27,1921,8:00 vai. vak. 
flllllllllllllllltllllllllllllllllltlllllllltfflllllllllllllllllfllllillllllllllll ||||||llf«IIIHIUMIIIIHIIIIIIIIIIIIIIHtlllli»HIIIIIIIIIIUIIIflllHH»»i»i»««««>lil1* 

Araminta • B e n ą Jovaižaitė 
Jole v . , Stefanija Lauraitis 
Mole . . . Vijctorija ^ t a r a i t e 
Dole Juozapma Rimkaite 
Raulas Nikodemas Kūlis 

Resižorius Justinas Salins. 

i " i i ~ 
{ | Bert r amas Lacey, . . . . . . Jonas Ramanauskas 
| Kunigaikštis Toblytum, Justinas Balsis 
= Vincas . . . . . Anicetas "Štapelis 

- [ Sylvc y;. v. ^. . ! Ona Pocius 
s f Eke / . . . . . . . . . Zopiji Žukauskaitė 
= Arabele Zopija Mastauskaitė 

• Jiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiimin 

CHICAGOJE. 
> i 

. i • • • • 

RINKIMAI ALDERMANŲ. APLANKANT DRAUGUS 
NETEKO AUTOMOBILIAUS 

Šiandie Chicajcoje rinkimai 
aldėrmam}. Balsuoti vietos, a-
tidarytos nuo (T:(̂ 0 rvto lipri 
5:00 vakare. 

Be aldermamjjrinkimų pilie
čiai skirs kandidatus į miesto 
iždininkus ir miesto klerką. 

Padaliau bus balsuojama 
dar 8 milijonų dol. vertės bon-
dsų klausime. 

Lygiai balsuoja visi pilie
čiai, kaip vyrai, taip moterys. 

MĖGINO PABĖGTI KELI 
KALINIAI. 

Iš detektivij biuro kalėji
mo .mėgino pabėgti keli kali
niai perpjuklavę geležines 
grotas. Tarp jų buvo žmogžu-
dis Louis Kasper. 

Bet laiku pastebėta jų išsi^ 
kraustymas iš kameros ir jie 
BUVO suginti kitan kambarin. 

Pasekmėje nuo jų atimta 
viršutiniai įhibai. 

MIRĖ APSKRITIES TARY 
BOS PREZIDENTAS. 

ft. Miller, 401 Indėpendenee 
boulv., atvažiavo automobiliu 
ties 14-ta ir Loomis gat. ap
lankyti savo draugu*.. 

Gatvėje v pal i k o \ automobilių 
ir pats inėjo vienu namų vi
dun. Kiek palaukus nugirdo 
automobiliaus tratėjimą.. 

t 
v * 

% Išbėgo laukan. Trys vagi
liai jau bevažiuoją jo automo
biliu. Ėmė vyties ir šaukti. 
Prie. vijimo prisidėjo dar vie
nas poliemonas. 

Bet ar pagausi vėją. laukuo
se. Vagiliai nuvažiavo. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI!. 

• .. y-

IŠ BRIGHTON PARKO. 

ŪKININKAI SUVEŽĄ KOR 
NUS. 

J 

Vakai* Chicagoje visai neti
kėtai mirė Cook apskrities ko-
misijonierių tarybos preziden
tas Petėr Reinberg, e i d a n ^ 
63 metus. J is gyveno savp re
zidencijoje, 8643 Sheridan ro-
id. 

J is buvo gimęs Cliicagoje 
1858 m^ Miesto politikon jrs 
įstojo 1894 metais. Tuomet jis 
buvo išrinktas aldermanu. Al-
dermanavo ligi 1912 metų. 19-
14 metais buvo išrinktas ap
skrities komisijonierium. 

Visas laikas jis buvo veik
lus narys Kolumbo^ Vyčių 
(Knights of Columbus) ir ki
tose katalikiškose organizaci
jose. 

» Tllinois Agricultural Associ-
ation gavo žinių, kad į mies
telį Eureka, III., aplinkiniai 
farmeriai suvežą savo kdrnų, 
kokių yra pažadėję duoti Eu
ropos žmonių pagelbai. 

Eurekoj yra geležinkelio 
stotis. Iš ten komai bus gabe
nami kokian nors centran ir 
siunčiami Europon. 

PATIKRINS JTTS PROTĄ 
y 

Gydytojams ekspertams'pa
vesta patikrinti proto sveiku
mą M r;-. Tovnsend, kuri su 
savo dukterimi* buvo palaido
jusi darže savo mirusios mo
tinos lavoną. 

Jei_ kaip, tąi Mrs. Town-
send bus uždaryta' silpnapro
čiu įstaigon, gi jos duktė pa 
testą giminėms. Duktė nela
bai nori skirties nuo motinos. 
Gi pati motina protestuoja 
prieš tokį kororierio parėdy
mą. 

Vasario 8 d., S. m., Labd. 
S$j. 8 kp. laikė ^susirinkimą 
p. Švertvečio name, nes abu 
parapijos mokyklos kambariu 
buvo užimti Moterų Sąjungos 
pramoga. 

Perskaitytas praeito susirin
kimo protokolas. Paslcur atsto
vai Centro posėdžiuosna išda
vė raportus. Po to išklausyta 
komisijos raportai iŠ buvusio 
bazaro.. 

Visi apgailestavo, kad bega
lėjo bazaro pratęsti. Butų pa-
ciarę du syk tiek pelno, kiek 
padarytą per du vakaru. Vis
gi kuopa pasiryžo palikti šiuo's 
met Lab. Sąj. Garbės narė su 
$1,000.00, Pirma buvo įmokė
ta $100.00, dabar nutarta įmo
kėti $500.00. Prie to nutarta 
vasarą paimti parapijos dar
žas, surengti piknikas ir- įmo
kėti Centrui paskutiniai $400. 
Taip-gi išrinkta komitetas pa
darymui serijų^ išleidimui 
Ifkusių nuo bazaro daigtii, k. a. 
gražrius laikrodžio, penkių ci
garų dėžių ir dviejų automo
biliui "t iręs-". 

Gegužės mėnesy . . . . . . 194.52 
Birželio mėnesy . . . . . . 70.40 
Liepos mėnesy 59.30 
Rugpjūčio mėnesy . . . . 
Rugsėjo \ mėnesy . . 91.00 
Spalio mėnesy ». 
Lapkr. mėnesy 10.60 
Iš 1919 metų buvo likę 15.21 

Vbo s $995.3 

• 

v r Tame susirinkime įsirašė, ro-

SUIMTA 14 GAMBLIERIŲr 
i » 

Detektivų būrys ' po num. 
664 No. Clark gat. išlaužė 
dviejas stiprias duris, kol įsi
gavo kambarin, kur 14 žmonių 
lasė pinigais. Visi suimti. 

j 

AIRIAMS LAIMĖTA 50,0000 
DOL.« 

— 

SUSKALDĖ GELEŽINĮ! ŠĖ
PĄ 

Nežinomi piktadariai nak
čia įsilaužė Wes|ern Union 
Telegrapb ofisan, 1512 West 
Grand a ve., suskaldė geležinę 
šėpą ir paėmė 500 dol. 

Congress viešbuty praeitą 
šeštadienį vakare vietos Ai
riai buvo surengę pokylį, ku-
rin pakviesti svečiai už apsi
lankymą pakloja po $100 
kiekvienas. 

-
Šeštadienio pokylyj šimti

nėmis surinkta 50,000 dol. Ši
tie pinigai skiriami nukentė
jusią Airiją šelpti.-^ 

Pokyly buvo ir Jo Augšto-
ji Malonybė ChicagosN Arki
vyskupas. , 

IŠTRAUKTA $370. 

važiavč Valentine Sartori 
Cottage G rovė gatvekariu. Ne
žinomi vagiliai ištraukė jam 
iŠ kišeniausv$370. 

dos, šeši nauji nariai. Brigh-
tonparkiečiai labdariai nepa
ini ršta našlaičių ir nepaliauja 
veikti jų naudai. Kuomet kiti 
\ vakarus eina, tai labdariai 
svarsto, kaip daugiau pada
ryti pinigų, kad -greičiau stotų 
našlaithamis. Garbė jums, lab
dariai! 

Brightonparkaetis. 

AR VISI JAU ŽINOTE? 

\ ' — 
Ar visi'jau žinote, kad Va

sario hl d. Lietuvos , Vyčių 
Chicagos Apskričio choras 
rengia koncertą NorfET Side 
Turner svetainėje 820-828 W. 
Clark street. Ar žinote, Kad 
tame koncerte statoma scenoje 
operetė Sjdvia! JKas-giiš Lie
tuvių nemyli rnuzikos, dainos! 
Visi myli. Todėl visi kviečia
mi tan koncertan. Tikrinu, 
kad visi busite patenkinti ir 
sykiu paremsite chorą, kuris 
nepailsdamas darbuojasi dailės 
srityje. L. V. Chicagos Apskri
čio choras jau parodė vietos 
Lietuviams savo gabumus. Ka
trie ^abejojate -^ ajsilankykit. 
Abejojimai išnyks. 

A. Mureika. 

> 

Nuo mokesčių už įplaukas 
palnlosuoti visi valstijų .ap
mokami darbininkai. 

LONDONAS. —Anglijoje a-
merikoniškos anglys daug piges
nės už Anglijoj iškasamas anglis. 
^ — ^ — — i ^ ^ — — — — • — — » . — — 

PENKIASDEŠIMTS DARBI^ 
V N I N K Ų V 

(Millnery Workers) 
įpratusių dirbti šiaudinius darbu^ 
moterų skrybėlėms. Mokama ge 
riausios algos šiame mieste. 

EIGER and BROS 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Vasario 17 d. Šv. Jurgiu pa
rapijos mokyklos 1 kambary į-
vyko peržiūrėjimas Lab. ^ ą j . 
5 kuopos knygų. Žemiau pa
duodu raportą: 
'Įplaukų 1920 metais buvo: 

Sausio mėnesy $198.10 
Vasario mėnesy < 141.10 
Kovo mėnesy 1Q9.40 

1249 So' Waba*h Ave. Ėakndžio mėnesy . v . . . . 5.70 

Centran 1920 m. įnešta: 
Vasario mėnesy $300.00 
Balandžio mėnesy 130.00 
Birželio mėnesy 180.02 
Lapkričio mėnesy " 343.75 

Viso $953.77 
Lšlaidos 1920 m.: / 

"s 

Kovo mėnesy—... . $1.00 
Balandžio mėnesy 1.00 
Birželio mėnesy 17.80 

\-^ 

Viso $19.80 
z Centran įnešta 953.77 

Sykiu $973.57 
Pas iždininką B. Sekleckį 

1921-m. liko $21.76 
Lab. Sąj. 5 kp. knygos yra 

"vedamos^ geroje tvarkoje, ypa
tingai pavyzdinga tvarka yra 
finansų raštininkės^ p-lės K. 
Garuekaitėg, knygose. 

Reiktų, kad kiekvienas Bri-
dgeporto Lietuvis priklausytų 
prie Lab. Sąjungos 5 kp. 
*̂ V Dimša. 

3431 So. Emerajd^ Ave. 
s 

S U S I R I N K I M A I . 

LABDARINGOS SĄJUNGOS 
^ SUSIRINKIMAS. 

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

Siuntimas pinigų, laivakor 
- tes, pašportai ir tt. 

V NOTARIJUŠAS ) 
Real Katate," Paskolos, Insulinai 

Ir tt. 
809 W. »5th St.. Kaiop. Halsted St. 

Tcl.: Boulcvard 011 
Vai.: 9 iki 6 kasdieną 

Vak.: tJtar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki 3 po pietų. 

Dr. M* Stupnicki 
3 1 0 7 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5082 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8^vak. Nedėlio 
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 
• • • • • • f J* ' ' - m • * M"*»^.M^WJ-- ^•»—•^•^^••i——*^»^ ^ — ^ ^ ^ ' • ^ ' ^ * • • ^ ^ — • 

% • • • • • • . » » » » — » » * » * » » » » « » } ; 
Drover 8448 TeJ. Tardą- 6668 

A Dr. V. A. ŠIMKUS 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir 

AkuSeras. 
8308 8. Halsted St. Chleago. 

Valandos: 10—-12 18 ryto 1—S ir 
6—8 vakar* Ked. 18—11 Ii ryto. 

v « 

/ 

-i 

Pbone Seeley 7439 
DR. I. M. FEINBERG 

Gydo specijaliai visokias vyru ir 
moterų lytiškas ligas 

2401 MadLson Str., kampas sWes-j! 
tern Ave., Ghicago ^ . 

Valandos: 2—S» po plet 7—9 vak_ 

Labdaringos Są-gos susirin
kimas bus rytoj, Vas. 23 d.. 
1921 m.. 8 vai. vakare, Dievo 
Apveizdos parapijos svetainė
je, 18-tos gat. ir Union Ave. 

Visi kuopų atstovai kviečia
mi susirinkti, nes bus svarbus 
susirinkimas. 

Valdyba. 
^ , 

J. P. WAkTCHEES 
Xa>v7er 

LIETUVIS- ADVOKATAS 
Vakarais: 4500 B. Ashland Ave. 

Tei: Tards 1053 
Dien. Room 5M—158 N. Oalrk 8t. 

Tel. Randolph 8507 

I = = = = = 

L. VYCIC KUOPOMS. -
Šiuomi primenu visoms Lietu

vos Vyčių 'Chicagos Apskričio 
kuopoms, kad kurios dar neišrin-
kot dviejų Seimo Komisijos narių 
(pagal pereito Apskričio nutari
mo), prašomos-išrinkti ir atsiųsti 
į šaukiamą Seimo Komisijos susi
rinkimą, kuris įvyks ketvirtadieni, 
Vas. 24 d.r Dievo Apveizdos para
pijos svet., 7:30 vai* vakare. 

Jau reikia pradėti darbas, nes 
laikas trumpas. Visi Seimo Komi
sijos nariai turi būtinai suvažiuo
j i . Seimo Komisijos Narė. 

T^- "—— 

AČIŪ. 

• • • • » -

Tel. CanaT 257 Vak. Canal 2118 

1 DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1881 So. Halsted Street 

Valandoą: 16 iki 18 ryto: 1 iki 4 
po piet. 6 iki 9 vakare. 

• » • ' 

-?• 
- S 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVTS GRASOMUS 

Patarnauju laidotuvėse koplglftuala. Rel 
kala meldžiu, atsišaukti. % mano darbu 
busit* užganėdinti. 
2814 W. 28rd PI. Ohioago, Oi. 

Tel. Ganai 2 l t » 

A REAL BAR'GAI'N 

SELF-REDU^ING 
N?360 ŠSŠP 

į 

i Tariame |irdingiausi ačių vi 
šiems giminėms, pažįstamiems^ ir 
kaimynams už/ dalyvavimą mūsų 
sūnaus, Stanislovo, laidotuvėse. 
Taip-gi ačių jo draugams Vyčiams 
už taip gilų išreiškimą savo už
uojautos mums nuliūdimo valan
doje. * 

Antanas ir Rožė Kairiai. 

BIZNIERIAI GARSINKITE* 
" D R A U G E . " 

GERIAUSI 
GORSETAI 
DIKT0MS 
MOTERIMS 
LEJf OVI bet 

STIPEŲS 
'elfu taro k r u . _ 
tuvlnlnkas n©tu- DIDMO 22 IKI 36 
XP^rJ% PAIU)pODA3a 
juostą (ant dm- NEAPRIBCO-

l±in»a*jSS.5: TAMLAt̂ UI 
merialsaui. Fasta m>mekaina. 
RIMO gy cifiNicrASBION msmvrs 

23 Irriat tlum R«w Terk 

/ 

LITHUANIAN SALES . 
CORPORATION 

Per Spalio mėnesį Lietuvoje isrriokėjo du mili
jonų keturis šimtus penkiasdešimtis tūkstančių, 
devynis šimtus keturiolika. auksinų atsiųstų per 
rnus iš Amerikos. Lapkričio mėnesį iš'Amerikos 
pasiuntė per mus į Lietuvą tris milijonus septynis 
šimtus septynias dešimts aštuonis tūkstančius, de-
vyniasdešimts penkius šimtus. ^ 

KODĖL? 
Dėlto, kad Lithuanian Sales Corporation (Lie

tuviu Prekybos Bendrovė): 
1. Teisingai patarnauja. Siunčia pagal dienos 

kursą imdama tik mažą dalj už savo darbą. 
2. Greitai pasiunčia. Pinigų paduotų persiunti

mui neuilaiko, bet tuojaus perlaida išduoda 
^ kurią pats siuntėjas pasiunčia Lietuvon. 

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

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

AR NE LAIKAS 
Ir Tamstai siųsti savo giminėms Lietuvoje pini

gų ari t pavasario? Ar ne la ikąs pradėti siųsti per 
įstaigą, kuri yra suvirs dviejų tuKstančiu Lietuvių 
nuosavybė? 

RaŠyk šiandien ir reikalauk kad mes pasiųstu
me savo kursą, tada sulygink su kitais. 

Visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu: 

Lithuanian Sales Corp. 
414 West BroadVay, 

Boston 27, Mass. 
Arba į musų^^kyrius: 

CHICAGOJE, 3249 South Halsted Street, 7 
WILKĘS-BABRE, 300 Savoj Theatre Bldg/ -' 

^ 

AMERIKONIŠKA L I N I J A 
Tiesogin|g Patarnavimą 

NEW YORK-HAMBURG 
Geriausias kelias Lietuviams ir Rašams. 

^ Didžiausi Moderniški Laivai 
MANCHURIA MOSGOLIA MINNEKAHDA (Naujas) 
Kovo 3-čią Kovo 17-tą (3-čią Klasą Tiktai) 

; Kovo31-mą 
I Trečia Kliasa iš Ncw Yorko į Eitkūnus $130.00 " 

Trečia Kliasa iš New YorkO 1 Llepoju $182.00 
^Trečios kliasos pasažieriai valgo didžiam dining kambaryj, knr 

tarnai jiema patarnauja; Uždaryti kambariai reserruojami nre-
terims ir vaikams. Atsišaukite j Kompanijos Ofisą, 14 No. Dear-
bprn Str. Chioogo, arba i Lokalį Agentą. 
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10c-30c-60c Buteliai ar Proikel 
LABAI GEROS 1>EL 

GALVOS SKAUDĖJIMO 
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