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Suv. Valstijų Reikalavimai 
Tautų Sąjungos Taryboje

Graikija Pasitiki Nugalėti Tur
kus Nacijonalistus

VOKIETIJA TIKISI SUS
KILSIĄ TALKININKAI.

Kovos- Vokiečiai atlyginimo 
klausime.

GRUZINAI SMARKIAI 
LAIKOSI.

NAUJAUSIOS ŽINIOS. ! ŽADA VISŲ GERYBIŲ Iš 
LENKUOS.

S. V. REIKALAUJA LY
GAUS PADALINIMO MAN

DATŲ.

GRAIKAI SAKOSI ĮVEIK 
ŠIĄ KEMALISTUS.

BUSIMASIS HARDIN6T 
. KABINETAS.<.'HICAG<Y — Nelaimėjo rinki

niuose laetuvis kondidutas p. Nor
kus į nldermanus 4-oje ivardoje. 
Wio*«Iok: 4, 13, 24. 26 ir 29 turės 
antruosius uldernuinų rinkimus 
Balandžio 5 d. Bet 8 milijonų do- 
lierių bondsus piliečiui pripažino.

St. Augustine. Fla., Vas. 23. 
— Pirmu kartu čia vakar pre^ 
zidentas-elektas llarding via, 
šai paskelbė nuskirtus savo 
kabineto narius. Jie yra:

Valstybės sekretorius 
Charles Evans lluglies iš 
Yorko.

Pinigvno sekretorius — Al 
dreiv W. Mellon iš Pennsylvt 
nin.

Karo sekr. — John JV. Wi 
ks iš Massaebusetts.

Generalis prokuroras — Ha
ity M. Dougliertv iš Oliio.

Generalis postmusteris (pas
tų sekr.) Will H. Hnvs iš In
diana.

Karo ląivyno sekretorius 
Ed\vi n Denby iš Mieli i gan.

Vidujinių reikalų sekr. 
Albėrt B. Fall iš Ne\v Mexi

Žemdirbystės sekr. — 1T« 
ry C. IVallacc iš Towa.

Komercijos sekr. — liet 
C. Hoover iš California.

Darbo sekr. — James J. 
vis iš Pennsylvnnia.

Kalbama, kad apie pasį 
rimų Hoover’io esama abe; 
nės.

Vilniaus laikraščiai skelbia 
tokį ofieijalį naujos laikino
sios Lenkų valdymo komisijos 
pranešimą:

“Laikinoji Valdymo Komi
sija, gener. Zeligovvskio naujo
je sudėty Sausio 16 d. dekre
tu pakviesta, imt šalies valdžią 
sunkiomis aplinkybėmis, ku
rios nėra palankios ratiliam 
kūrybos darbui. Vos paken
čiami netik musų kraštą, bet 
ir visuose Lenkuose maitini
mo sunkumai, pavojuj dėl plė
šikų esančioji gyventojų nelie
čiamybė, visuomenės doros 
dėl ilgo karo nusilpnėjimas, 
pagaliau, neaiški politinė kraš 
to ateitis, visa tai kliudė ligi 
šiol ir kliudys toliau papras
tojo visuomenės gyvenimo ir 
ūkio atstatymą.

Anot nurodymų, gautų pir
mame naujos komisijos posė
dy iš Vyriausiojo Vidurinės 
Lietuvos karnomenės Vado, 
pirmiausias ir svarbiausias 
Laikinosios Valdomosios Ko
misijos uždavinys bus admi- 
nistratinės valdžios sustipri
nimas, greitas teisingumo vvk- 

_______ dvmas, suėmimas ir apsauga
PARYŽIUS. -Gauta čia žinių,!™0 Pikh* gaivalų, kurie grę- 

kad Pribijos bolševikų kazokai Va-■ gyventojų neliečiamybei, o

Konstantinopolis, Vas. 23.—
Po kruvinų musių Tifliso gat
vėse bolševikams pavyko Į- 
veikti Gruzinus, užimti arsena
lą ir išskleisti raudonų ją vė
liavų.

j Tai įvyko praeitą šeštadie- 
lnb

Gruzinai atsipeikėję pakėlė
. puolimą ir nuo bolševiku at- svetur . . .vme arsenalą.

, Po šito prieš Tiflisą pasiųs
ta daugiau bolševikų karuo- 
nienės. Atakos atnaujintos.

Anot žinių, sekanti kruvina 
kova už Gruzijos sostinę.

Gruzinų valdžia iš Tifliso 
persikėlusi Krivaniun, Armė- 
nijon.

Berlynas, Vas. 23. — Patir
ta, kad Vokietijos delegatai 
Londono konferencijoje, kuri 
prasidėsianti Kovo 1 d., pa
kels smarkią kovą atlyginimo 
klausime. Vokietijai ne taip 
svarbi yra paskirtoji talkinin
kų augšta atlyginimo suma, 
kaip reikalavimas 12 nuoš. 
vertės už išvežamas 
Ą’okiečių prekes.

Vokietija, kaip seniau buvo 
skelbta, sutinka talkininkams 
išmokėti 150 milijardų auksi
nių markių ($36,000,000,000). 
Bet nesutinka jokiuo bildu su 
tais 12 nuoš.

TOLEDO, O. — Apskaitomu, 
kad su plėšikų pagrobtu čia au
tomobiliu su paštu praeitą savai
tę plėšikams turėjo tekti apie pu
santro milijono dol. bondsais ir 
pinigais. Suareštuotu broliu Jo- 

jseph ir Krank l'rbaičiu ir .Josephi 
t ulbert.

Prancūzų generolas į tai. tik, 
šypsosi.

Londonas. Vas. 23. — Grai
V.Anglija neatsakiusi 

notą.
I

. Washington, Vas. 23. — 
Suv. Valstijų vyriausybė Tau
tą Sąjungos tarybos suvažia
vimui Paryžiuje pasiuntė notų. 
Reikalaujama, kad buvusių 
Vokietijos ir kitų teritorijų 
mandatai butų padalinti ly
giai visiems talkininkams ir 
sąjunginėms su talkininkais 
visoms valstybėms. Tai yra. 
tų teritorijų mandatus neturi 
savinties vieni talkininkai, 
bet mandatų turi tekti ir 
toms šalims, kurios bendrai 
su talkininkais kariavo.

Praeitą Lapkritį tokio turi
nio nota buvo pasiųsta Angli
jai. Bet Anglija Į tai pasirodė 
tiek nemandagi, kad net neda
vė atsakymo.

Štilio kartu S. V. vyriausy
bė tuo reikalu notą pasiuntė 
tiesiog Tarybai.
Suv. Valstijos nepakelia pro

testo prieš tokį nelygų dalini
mą mandatų, nes neturi tary
boje atstovo. Tečiau stato rei
kalavimą, kad visų mandatų 
nepasisavintų vieni talkinin
kai, kurie neturėtų būt aug- 
štesni už kitas šalis.

Reikalauti turi teisės. Nes! 
Suv. Valstijos yra pasirašu-Į 
sios» po Versailleso taikos su 
tartimi.

TARYBA LAUKIA NOTOS.

1

kija
kinti

pati viena galinti sutruš-j'.
visus Turkus Mažojoj A- 

zijoj sekančiais trimis mėne
siais.

Tokios nuomomis yra Graiki 
jos premjeras Nikolas Kalog- 
eropoulas. Jis tą nuomonę iš
reiškė ėia talkininkų konferen 
eijoje, kurioje peržiūrima Se
vres (Turkijos) taikos sutar
tis. .

LONDONAS. — Iš Bcrlyurr 
pranešama, kad f'chiogorai pas
kelbę “šventąjį” karą Serbams, 

i Du Serbų pulku okupavo f'crno-
Gruzija skaito' apie 100,000 gorioj* miestą ('etinje. Padėtis la- i

Susiskaldymo viltis.

Kadangi Anglija labjausia 
stovi už tuos 12 nuoš., nes ji 
bijosi pokarinės Vokietijos 
konkurencijos pirklvboje, gi 
Prancūzija labjaus pageidau

ti vaiki jos premjeras neklau-; jn gauti kuonugšėiausią karo 
talkininkų pagalbos Graikų Į atlyginimą, Vokietija turi vil- 

kovoje su Turkais įgvvendi- ties, kad Londono konferenei-
S(

Paryžius, Vas. 23. — Kaip 
vakar Tautų Sąjungos tary
bos suvažiavimas buvo pasi- 
ketinęis imti svarstyti manda
tų klausimą.

Bet tarybai pranešta, kad 
Suv. Valstijų ambasadorius 
Prancūzijai yra gavęs iš \Vn- 
sbingtono notą mandatų klau
sime.

Gauta nota apdirbama ir iš- 
vakaro busianti induotn tary
bai.

Taryba ta<l mamlatų klau-

nant taikos* sutartį. Tik parei-, 
škė apie reikalingumų tam ti
kslui ekonominės kooperacijos, 
ką Prancūzai aiškina reikala
vimu pinigų tai kampanijai.

Pulk. Sėrriannis, Graikų ar
mijos štabo viršininkas Mažo
joj Azijoj, intikino talkininkų 
konferencijų, jog Graikai pa
tys vieni gali pajėgti įgyven
dinti Sevres sutartį. Tuo tiks
lu jie rengiasi didelin puoli- 
man įveikti nacijonalistus ir 
apvaldyti Anatoliją.
Prancūzai kitokios nuomonės.

Gen. Gournud, kurs vado
vauja Prancūzų spėkoms Cili- 
cijoje, ir kurs mušėsi su Tur
kais Gullipoli pusiausaly, per
spėjo konferencijų prieš tqr 
Graikų optimizmų.

Jis sako, jog Graikai kovo
se jau nuilsę. Vargnis-nega- 
lais jie gali pasistumti pir
myn. Bet vidury Antolijos jie 
sutiks neįveikiamas Turkų spė 
kas. Isterija paliudija buvu
sius tokius įvykius.

Gen. Gouraud tik nusišyp
sojo, kuomet Graikų delegatai 
pasakė, kad Graikija įveik
sianti Turkus sekančiais tri
mis mėnesiais,
Paklausys Turkų nuomonės.
“Sevres taikos.sutarties re

vizija nėra joks menkas daik- 
|tas.” pasakė premjeras Briand

joje suskils vienybė Anglijos 
su Prancūzija.

Vokietija įsitikinusi, kad 
tas turės įvykti šitoje konfe
rencijoje ar kiek paskiau. Bet 
kad tas taip turės būti, tai 
nesama jokios abejonės.

Jeigu tie skiriami nuošim
čiai už išvežamas prekes butų 
panaikinti, Vokietija jaustųsi 
atsiekusi savo tikslą. Nes per 
daugelį melą jai visvien ne
prisieitų mokėti kontribucijos. 
Su laiku pasauly įvyktų ko
kios nors atmainos ir Prancū
zams netektu Vokiečių auksu 
pelnyties.

kareivių su atsargomis. Iš jų I b°> rimta, 
tik 30,000 gerai išlavintų. Tad! 
prieš bolševikus atsilaikymas 
tiesiog negalimas.

Bet Gruzinai tiki, l^ad bol
ševikai prieš juos negalėsią 
pavartoti skaitlingos kuruome- 
nės. Nes ta kitur jiems būti
nai reikalinga.

KELIAS VALANDAS SU
LAIKYTAS AMBASADO

RIUS.

COBLENZ. Vokietija. — Nors 
Rusijos bolševikai Kaukaze smar
kauja, bet tenai jie turi nedau- 
giansia karuoinenės. Anot žinių, 
Lenkijos fronte, bolševikai turi 
sutraukę 600,000 karnomenės. 
Daugiausia tos karuomenės yra 
Smolensko apylinkėse. Bolševikai 
grūmoja Zcligoivskiui, kurs vis 
dar laikosi Vilniaus sritv.

simų poliko nesvarsčiusi. Nu- pasibaigus sesijai. “Šiandiepo
tarta palaukti Suv. Valstijų 
vyriausybės notos, f) tuo tarpu 
pndiskusuoti kitus reikalus.

pietį} mes mėginsime sužinoti 
nuo Graikų apie tikrąjį ten 
stovį. Rytoj išryto Anglai, I-

ftveienrijos klausime taryba j taloi, Japonai ir aš pats dis- 
nusprendė pasiųsti laišką kilsuosime šiandieninę sesiją. 
Šveicarijos vyriausybei, kodėl, Paskui mes paklausysime pa- 
ji neleidžianti per savo tento-|,’.jų Turkų nuomonės.’’ 
rijas keliauti Tautų Sąjungos Mustaphos Kernai pašos at
siunčiamai karuomenei į Vii- j stovas Barny Bey taippat at- 
niaus sritį. vyko Londonan.. Bet Anglija

Tarybom posėdžiuose dar ne- dar nenusprendė, ur konferen- 
pnsihaigę ginčai, ar tarybos eijon priimti Angoros ir Kon- 
sprendimai turi Imt vieši, nr Į^tantinopolio atstovus, ar 
slapti. Nes šitame klausimo j jiom^ Junti progos pirmiau sn- 
snvnžinvtisių nuomonės pasi-jvilarpiai susitaikanti, 
dalinusios. Prieš tyilsono Armėniją.

Washington. Vas. 23. — fti-į Samv Bėv čia pareiškė, jog 
toje kongreso sesijoje senatas i prezidento Wilsono nustatyti 
galutinai neaptars kareiviams Armėnijai ndiežiai nesą tikri

Daug vilties Suv. Valstijose.

Vokiečiai žino, ką jie sako. 
Jie nurodo į pasaulio istorijų. 

Jį netolimą praeitį. Ilgas kas
metinis mokėjimas kontribuci
jos neduoda naudos laimėju
siam kontribucijų. Keletą me
tų valstybė moka. Paskui 
pasauly pasitaiko kokių-nors 
svarbesniųjų įvykių ir mokė
jimas nutrųksta. Galų-gale 
reikalavimai panaikinami.

Vokietija tikisi daug ką ge
ra iš Suv. Valstijų, atsimai
nius tenai valdžiai. Be kitko 
nuomoniauja, kad tarp Suv. 
Valstijų ir Anglijos lengvai 
galės pakilti kivirčiai rivali- 
zuojant su savo karo laivy
nais. Tokie kivirčai Vokieti
jai parankus. Ji tnomi naudo
tųsi. (

Bet jei 12 nuoš. butų palik-i 
ta, Vokietija, sako, vargiai ga
lėtų pakilti ant kojų, 
prekyboje su Amerika.

New York, Vas. 23. — Gar
laiviu Aquitania į Suv. Valsti
jas sugryzo Anglijos ambasa
dorius Suv. Valstijoms, Si r 
Geddes. Kelias valandas jis 
su kitais keliauninkais buvo 
sulaikytas laive, kuomet gydy
tojai tyrinėjo atkeliavusių 
sveikumų.

Keliolika Lenkų ateivių at
rasta paliestų ligų ir pasiųs
ta lloffman salon.

nario 21 d. paėmę Persijos sos
tinę Teheraną. Persijos šachas 
laikomas nelaišviib ’

KAIP ZELIOOWSKININ- 
KAI PROVOKUOJA.

Pranešimu iš' fronto,

honusų klausimo. Klausimas 
pnliekninas specijalei sesijai.

ir Turkai nacijonnlistni nekno- 
niet negalį jų pripažinti.

TALKININKŲ KOMISU A 
APLEIDŽIA AUSTRIJĄ.

rinkimai Kuboje 
kovo 10.

Havana, Vas. 23. — Kai-ku- 
riose Kubos apskrityse bus 
patikrinti rinkimai preziden
to. Tuo tikslu piliečių balsa
vimai įvyks Kovo 10.

ORAS. — šiandie grnžu ir šal
čiau ; rytoj apsiniaukę ir šil
čiau.

NESUTIKIMAI KINIJOS SU 
JAPONIJA.

Sau- 
sto-

vinti Gudakiemiiiose girdėjo 
šaudymą Lenkų pusėje. Vėliau 
buvo paaiškinta, kad Lenkai 
provokiečiiį. biulu buvo pri
siuntė 7 savo kareivius į ne- 
itralinę zonų inscenizuoti iš 
ten neva Lietuvių puolimą 
ant savo sargybos Ežerėlių 
(Uzerancv) kaime. Vėliau Len 
kai privertė Ežerėnų gyvento
jus pasirašyti pranešimų Zeli- 
goįvskiui, kad Ežerėnų kaimą 
buvo užpuolę Lietuviai.

- < 
PLATINKITE “DRAUGĄ.“

šio 1S d., musų sargyba

Kinija reikalauja atlyginimo.

' Pekinas, Kiniją, Vas. 23. —
Vietos Japonų pasiuntinybė 
Kinijos vyriausybei indavė 

J reikalavimą, kad Kinija Japo-J laukė 
niją atsiprašytų ir duotų rei- atšaukiant.
kalaujanią atlyginimą už su-

Vienna. Vas. 23. — Talki
ninkų militnrinė kontrolės ko
misija Austrijoje sakosi pa
baigusi jai pavestą darlią ir 
npleidžinnti Vienną.

Tutkui naeijonalistai pada
rė taikos sutartį su Armėnija 
pirm poros mėnesių, sakė na- 
cijonalistŲ atstovas. Bet jis 
nepasakė, ar naci jonai is tų val
džia yra pažadėjusi Armė
nams uutonomiji).

riioinenę. Tarybos buvo veda
mos koletų mėnesių.

Pagaliau Japonija atšaukė 
savo skaitlingų karuomenę, 
palikdama ten du batalijom!. 
Kinija norėjo panūkalauti 
nuo Japonijos atlyginimo už 
lą militarinę okupacijų. Bet 

ir tų dviejų batalijom}

Stato kon. Skalavimus.deginimų perniai rudenį liūn
eli u ne Japonų konsuliato ir už Ir kuomet Japonija padavė 
nužudymų keleto Japonų. Tuos į reikalavimus, tad ir Kinija 
Japonus nužudė ar patys Ki-į suskato tų patį padaryti, 
nai ar Koreonai. Ganu to, kadi Pareikalavo Japonijos, kad 
Huncbun yra Mancliurijoje, gi ši atsiprašytų už neleistiną

taippat visuomenės tvarkai ir 
dorai; drauge maitinimo sun
kumų -mažinimas, gabenant iš 
Lenkų daugiau maisto ir kitų 

; vartojamųjų dalykų, pav., 
druskos ir žibalo, prekių ve
žiojimo paleidimas nuo kliu
dančių įsakymų ir draudimų, 
pagaliau, nuo įvairių rekvizi
cijų. Maitinimo sunkumų nu
galėjimas priklauso nuo pa- 
gelbos iš Lenkų, su kvyiais 
Laikinoji Valdomoji Komisija 
turės nuolatinių santikių ir 
susitarimo, tarpininkaujant 
Lenkų respublikos delegatui 
Vilniuje.

Lenkų pagelba padės Laiki
nąja! Valdomąja i Komisijai iš 
mokėti nuostolius, kurių pada
ryta per paskiausius karo vei
ksmus, suteikti lig pavasario 
sėjos valstiečiams sėklų, palen 
gvinti švietimo kėlimą, o taip 
pat sugriautų dirbtuvių atsta
tymą. Žemės dirbimo ir pra
monės kėlimas, prekybos įju- 
dinimas, darbo suteikimas 
tiems, kurie jo reikalauja, bus 
antrasis Valdomosios Komisi
jos uždavinys.

Stovėdama šalę partijų, rū
pindamos bešalingoino išlai
kymu rinkimuose į seimą, pra
dėtuos dar prie anos Komisi
jos, Laikinoji Valdomoji Ko
misija naujoj sudėty stoja į 
tolimesnį <larbą, kurs privalo 
liųdnų prityrimų turinčiam 
kraštui užtikrinti paprastąsias 
gyvenimo ir triaso sąlygas.’’

NIEKO YPATINGA 
PONIJA.

SU

garš

Kobe. Japonija, Vas. 23. 
Suv. Valstijų karo laivyno 
zijos vandenyse komemlanti 
admirolas Albert Gleaves, 
keliavo į Suv. Valstijas 
laivu Empress of Russia.

Pirm iškeliausiant jis parei
škė, kad kaip Japonai, taij 
Kinai valdininkai jam parc 
dę daug mandagumo ir 
lankumo.

Toliaus admirolas pažymį 
jo jis esąs pilnai įsitikinęs, jc 
nesama jokios pateisiname 
priežasties pakilti nesntil 
manis Suv. Valstijų su Ja| 
nja. Visų mintyse esantį til 
viena taika.

VOKIETIS KAPITALISTJ 
EINA PAGELBON LENI

NUI.

Berlynas, Vas. 22. — H’ 
Stinnes, žinomas imiustriji 
didikas, Sovietų Rusijos vi 
džiai taigi Leninui, pasiųl 
kad ta valdžia jam koneei 
jon pavėsių žinomas Brians, 
garvežių įstaigas. Stinnes
sima apmokėti visas įstaį 
vedimo išlaidas ir bolševikai 
duoti vienų trečią, dalį 
jo pelno.

Anot Rusų laikraščio Gal 
Ttossii, Stinnes sutinka
maišiais metais padirbdinti 
garvežių; antraisiais — 
trečiaisiais — 1,200 garveži 
tolinus kas metai P<> S.000 gal 
vėžių ir 80,000 vagonų

ai

pir-

siveržimą Mnncliurijon ir duo-, 
tų tinkamų atlyginimų už pa
darytus nuostolius okupavimo 

I’o nuotikio Hnncliune, kurĮnietu.
daugybė žmonių nužudyta ir Be (o, Kinija dar pareikaln-

pastaroji priklauso Kini.įni.
Vedamos diskusijos.

KAZOKAI UŽPUOLĘ TRO- 
TZKY.

daug trobesių sudeginta, Ja
ponija ten pasiuntė skaitlin
gą karuomeną. Tai padarė ne- 
paeiklaueiusi Kinijos.

Del to tarp abiejų šalių pa
kilo diskusijos klausime, kad 
Japonija iš ten atšauktų ka-

S .j*

Ryga, Vas. 23. - Iš Mask 
vok vakar pranešta, kad ant 

vo atsiprašymo ir atlyginimo Maskvos-Orenbnrgo geležiu- 
už nuskandinimų Kinų karo kelio kazokai užpuolę trauki- 
laivo Amūro upėje. Tai pada-jn}, kuriuo važiavęs sovietų ka
rė Japonai tuojnus po j vyku- ro komisaras Trotzkv. 
šių skerdynių Nikolnjevske. J Pakilusiame mūšyje keletas 
Su laivu žuvo apie 40 Kinų Trotzkv’o traukinio kareivių 
darbininkų. (sužeista.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mint nemažinu $25.000 Vasario 
buvo tokia pagal Mereliams 
an and Trust Co.:
Angįijos sterlingų svarui 
Prancūzijos šimtui frankų 
Italijos šimtui lįrų 
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių
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katalikų mkwra*xu

“DRAUGAS’
vbemvmeratos kaimai 

igoj m vttuarr
08-00

•a* • «u»i
,'HTV. VALflT,

88.00

Prenumerata mokas! IMtalno. lal- 
ekaltoel nuo ukalralymo dienos 

nuo Nauju lietų. Norint permal- 
adreag vlaada reikia prtalųatl Ir 

adresas. Pinigai geriausia slų- 
Uperkant kraeoje ar ezpraaa "Mo- 

Order* arba {dedant pinigus }
uotg laiškų.

“DRAUGAS” PUBL. 00. 
8. Oakley Avė., Chicago. 
Tet Rooeevelt 7791

iva ir Lenkija.
Pergalėjusi visus savo lais

vės priešus Lietuva dar neap
siginė nuo Lenkų. Nors tie tu- 

įri mažiau jiegų už Vokiečius 
įr Rusus, tečiaus mums yra pa 

įvojingesni. Mus neprigulmybei 
ipginti nuo Lenkų neužteks 

hienų žodžių, bet reikia labai 
įį geros sutarties ir labai išmin

igo stipraus darbo.
Musų sutartį visomis jiego- 
is Amerikoje trukdo libera 

lų buvusių tautininkų partija 
Fos organuose rašo žmogus, 

ris didelius pinigus yra siu- 
gs Lietuviams veikėjams, kad 
ik jie stabdintų Lietuvos ne- 

įlmybės judėjimą. Stebė
ti nuolaidi Lietuvos valdžia 

n žmogui davė pelningų 
ietą Kaune, bet pusę metų iš 
likius turėjo jam padėkoti už 
irnybų. Tas žmogus dabar 
įeižia Lietuvos valdžių libe- 
hj-tautinimkų organe.

ir kiti tos partijos laik
iniai Amerikoje neliauja er
kę katalikų tautininkų vi- 
menę primetinėdami jai 

durnių Lenkams, nors to 
lankumo ne tik nėra, bet yra 
BŽčiausias nenoras dėtis su 
įkais.

‘Bet Lietuvių padedančių
Mikams vis-gi via. Kų Pilsud- 

tfkis, Sapiega, Kleczkowskis ir 
kį tarnauja Lenkams, to ne- 

sreik nei minėti. Lenkams tar 
tuja visi Lietuvių erzintojai, 

manantieji šmeižtus ir
įkdantieji sutartį.
Mes turime raštų prirodan- 

Įžių, kad Prancūzija norėjo Lie- 
ivai įteikti p. Gabrį, taip kaip 
ėenizelos tapo įteiktas Greki- 
li.ljenkai bealiejonės butų pa

gaugų t įlomi. P-nas Gabrys 
tokis jau tautininkas, 

lip ir kiti tuo vardu vadina- 
lieji Lietuviai. Jis taip pat 
lip jie nežiūri krikščionijos 
ži mintyse nei apsėjime. 
Tautininkyste ir laisvama- 

įylie yra pasižymėjęs daktaras 
>nas Staugaitis, Steigiamojo 
limo vice-pirmininkas. Jo 
ireikia imti pervien su kun.

įtinu Staugaičiu buvusiu 
Valstybės Tarybos vice-pirmi- 
inku.Tai-gi daktaras Staugai- 

Amerikos laisvamanių tau- 
linky vienmintis nuvažiavo į 
iršavų Lietuvos vardu tartis 

Frenkais, Tuo pačiu laiku 
metikos laikraščiuose paskli- 

žinių, kad sutartis su Leii- 
padaryta. “Draugas” tos

įlos nekartojo, bet klaust1 
bldžios ar tiesa. Valdžia at- 
lė tokios sutarties nežiiRint. 

Tik dabar iš Kauno laikraš- 
ių galiname patirti, kad p-nas 

lugaitis, Amerikos liberalų 
Mitininkų vienmintis, kaip 
indą ro> paiti ja

lis

Paaisąugokite.
Mieste Kast Dės Moines val

stijoje Iowa yra pulkelis Lie
tuvių, bet jie neturi Lietuvio 
kunigo. Žmonės čionai geri 
ir norėtų katalikiškai gyven
ti, bet su Amerikiečiais kata
likų kunigais nedaugelis Lie
tuvių tesusišneka.

Vietiniai Lietuviai nusipir
ko du botu prie E. Mapil str. 
ir 27-tos. Tik visa nelaimė, kad 
vietoje katalikų kunigo jie ga
vo nezafažninkų Kriščiūnų.
Tas pernai rudenį čion sukinė
josi ir dabar žada grįžti Ko
vo mėnesi ji* šių metų.

Pernai jisai čionai įvedė 
“lietuviškas” Mišias, giedoda
mas Fair Grand’o sankrovos 
svetainėje, — P. Antanas Ra
manauskas 2900 E. Garfield 
avė. pAsk irtas pirmuoju komi
tetu. Bažnyčia žada vadintis 
“Aštraus Bronio.”

Kai.p Ims su tos bažnyčios 
statymu, vienas Dievas težino.
Ponas Kriščiūnas, lošdamas 
katalikų kunigo rolę, po to bu
vo Jolinston, III., ir tenai taip
gi rinko pinigus, skyrė komi- rašau. Vėliau, kai surašai

prie socijalistų, niekeno neį
galiotas, 20 Gruodžio 1920 m. 
padarė Lenkams šituos pasiū
lymus: 1 Liuosų išėjimų į ju
rų per Lietuvą ir kitas eko
nomines sutartis. 2 Lenkams 
autonomijų Lietuvoje. 3 Ben
drų Lietuvių ir Lenkų Seimų. 
(Tol<is buvo pats skaudžiau
sias Lietuviams paragrafas 
Liublino Unijoje.) 4 Bendrų 
sostinę. (To nei Liublino Uni
joje nebuvo). Prie tų p. Stai- 
gaitis pridėjo dar vienų, tai 
bus penktų, Sutvarkyti Lietu- 
vų kantonais. Tų Lenkai jau 
senai norėjo padalyti.

Liuosas Lenkijos išėjimas į 
jurų per Lietuvų reiškia Lenkų 
valdžių ant Klaipėdos ir jų šei
mininkavimų visoje Lietuvos 
pirklyboje.

Kuomet tokius daigtus libe
ralai tautininkai siūlo Len
kams, tuo pačiu laiku tie libe- 
ralai-tautininkai uja katalikus 
Lietuvius už palankumų Len
kams. Reikia pripažinti libe
ralams apsukrumo. Kad visuo
menė nekaltintų jų, jie savo 
kaltę meta pirma ant kitų. To
kiu budu pridengia savo suk
tybes naudingas jiems, bet 
kenksmingas jiems.

Tiek Lenkai: Pilsudskis, 
Dmowskis ir kiti, tiek mūsiš
kiai laisvamaniai priklauso 
prie tos pačios tarptautinės 
galingos slaptos organizacijos, 
kuri labiau brangina Lenkijos 
reikalus, o Lietuvių tautybe 
nesirūpina nei kiek.

tetus, paskui išsikraustė.
Kur Dos Moines lowu, kur 

Jolinston, III. Dviejose taip to
ly niose Vietosi* tuo pačiu laiku 
tik negalima vienam žmogui 
varyti du tokiu dideliu darbu 
kaip bažnyčių statymai. Tr Dės 
Moines’o ir Jolinston’o Lietuv. 
Kriščiunu tiki, kuomet jis sa
kosi esųs kunigas ir statysiąs 
bažnyčias. Bet mes tikrai ži
nome, kad jis nėra katalikų 
kunigus. Jeigu jis tikrai žadė
tų statyti bažnyčias tose vie
tose, kur nuo žmonių renka 
pinigus, tai jis nesisukinėtų 
dabar Cliicugoje.

.Šitame mieste (Uliicugoje) 
niekas jiionii netiki. Patys ne- 
zaležninkai jį paniekino, dėlto 
jis niekur neriinstu. Buvo 
Town of Lake: turėjo išsikrau
styti; buvo Bridgeporte: nega
lėjo ilgai paimti; buvo apie Ui
tųjų gatvę: ir turėjo eiti lauk; 
bandė su socijalistų pagelba 
įsikurti VVest-Sideje ir neįsi
kūrė. Jis yra tokis jau “kuni
gas” kaip ir pliovotojas Mot 
kils, t. y. visai nekunigas, tik 

pakrypęs'melagi.- ir žmonių -uv rliotoja -

Žydų Reikalų Ministerija.
(Spaudos Skyrius.)

Žydų spaudos balsas Vilniaus 
klausimu.

Amerikos Žydų (socijalistų) 
laikrašty “Forverts” iš 1920 
m., Gruodžio 17 d., kuris išeina 
Naujorke, patalpintas šis p. 
Noviko straipsnis, vaidu “Vil
nius, neatmezgamasai maz
gas, gali vesti prie naujo karo 
su Rusais:’’

Kodėl Rusai kišasi į klausi
mų, kam turi prigulėti Vil
niaus sritis?

Kodėl Lietuvos vyriausybė 
įsispyrusi ir nenori, kad Vil
niaus likimas butų nuspręstas 
balsavimu ?

Rods, esmėj juk ir Lenkų 
reikalavimai yra teisingi. Len
kai reikalauja, kad Vilniuje 
butų padarytas balsavimas, tai 
kas-gi gali būti teisingiau? 
Kas gali būti demokratingiau, 
negu pienas, kad patys Vil
niaus miesto ir apygardos gy
ventojai savo noru nuspręstų, 
kam jie nori “prigulėti”: Lie
tuvai ar Lenkam? Ir kas jau 
begali būti teisingiau kaip 
pienas, kad “neitralė armija”, 
t. y. Tautų Sųjungos tarptau 
tiiiė armija prižiūrėtų, idant 
balsavimas įvyktų tokiu keliu, 
kad nieks nebūtų skriaudžia
mas ?

Bet pasirodo, kad dalykas 
esąs netoks paprastas. Tiesa, 
doras, teisingas nuhalsavimas 
ištikrųjų yra geras dalykas. 
Bet nelaimė, kad tokio dalyko 
pasaulyje visai nesama.

Principe tai yra labai gera, 
bet praktikoj — netaip jau to
bula.

Žmonių > balsavimas arba 
‘'“plebiscitas” — kaip jį va
dina vra tas pats kaip ir 
rinkimai. Visuomet galima ji 
įrengti tokiu bildu, kad vaikiai 
butų tos pusės naudai, kuri 
laiko valdžių savo rankose. 
Jau nekalbant apie tai, jog 
valdžia turi lėšų varyti atatin
kamų propagandų savo nau
dai; valdomoji “mafšina” gali 
supjaustyti ir iškreipti rinki
nius taip, kad išeitų kuoge- 
riausia sau.
Kaįp yra žinoma, esama įvai

rių priemonių to įvykdinimui. 
Visų pirma daroma įvairių 
“lopinimų:” prie srities, kur 
valdžia silpnai jaučiasi, pri
kergiama “gerų” sritį, kur 
valdžia tvirtai jaučias. Toliau 
galima griebtis tam tikrų 
priemonių sustatant rinkikų 
lapus. Blogų rinkikų stengia
masi “pamiršti” įtraukti sų- 

jau

kaip vyras, taip ir moteris, 
turėjo balso teises. Rinkiniai 
buvo slapti, tiesiogini, lygus. 
Bet praktikoj pasirodo šiaip: 
Lenkai bijojo, jog jie Vilniaus 
miesto Taryboj negaus daugu
mos ir jie prikergė Vilniaus 
miestui visų “gerų” sodžių ei
lę, esančių aplink miestų. Be 
to jie padarę minėtų konibi- 
nuočių su rinkikų lapais ir 
kortelėmis. Rezultatas buvo 
toks, jog į Vilniaus miesto Ta
rybų buvo išrinkta 34 Lenkai 
ir 14 Žydų.

Niekas, žinoma, nesakys, jog 
tai yra teisinga Vilniaus mie
sto atstovybė, kur gyventojų 
Žydų esama veik pusė, o taip 
pat žymus Gudų, Lietuvių 
ir Rusų skaičius.

Bet Vilniuje tai buvo geriau
sia, kas galima buvo iš Lenkų 
sulaukti. Tose vietose, kur Len 
kai buvo didesniam pavojuj 
jie su principais ir-gi ceremo
nijų nedarydavo.Balstogėj, pa
vyzdžiui, kur gyventojų Žydų 
yra dauguma, Lenkai įvedė 
kvotimus Lenkų kalbai. Be to 
prie miesto prikergė keletu so 
džių (sodžiuose kvotimų ne 
buvo)... ir to įvykiai buvo, kad 
Žydui boikotavo rinkimus ir 
Lenkai nesidrovėjo “išrinkti 
miesto Tarybų be Žydų”....

Tokiam mieste, kaip Lietu
vių Braste, kur gyventojai su
sideda veik iš Žydų, Lenkai 
jau visai panaikino visus 
“demokratinius principus” ir 
taip pat privedė prie to, kad 
Žydui atsisakė dalyvauti rin 
kiniuose. Suprantama, kad 
Lenkai ir čia nesidrovėjo “iš
rinkti” savo “miesto valdy
bų” visam miestui, nepaisant 
to, jog išviso L. Brastoj esama 
3-4 tūkstančių gyventojų Len 
kų.

Galima butų miestų surašą, 
kur Lenkai jau parodę savo 
“rinkimų” kombinuotes, pra
tęsti kiek norint. Lygiai kaip 
miestuose įvyko ir Pinske, 
Slucke ir t. t. Keliuose mies
tuose (Slucke, Slanime) Len
kai paleido išrinktas miestų 
Tarybas, nes rinkimų vaisiai 
nebuvo tokie, kaip jiem norė
josi...

Kaimuose-gi Lenkai turėjo 
dar lengvesnį darbų. Su bera
ščiais (Judais ir Lietuviais jie 
lengvai apsidirbdavo. Tam tik 
sluį jie naudojosi kunigų pro 
pagunda, prižadėdavo atga
benti iš Varšuvos žibalo, cuk
raus ir kitų gerų dalykų, o 
kai reikėjo ūkininkus taip į- 
baugindavo, jog jie netekdavo 
noro rinkimam.

Tokiu budu Lmkai “laimė
jo” sau Gurdino ir Vilniau? 
rėd vinis, nežiūrint į tai, jog 
ištikrųjų jie sudaro ten n< 
daugiau, kaip L lt) gy ventojų

Nn, o jei rinkimuose į mies 
tų Tarybas, dar prieš pusunt- 
rus metus, Lenkai pasirodė to
kiais karžygiais, tai kų galima 
laukti iš jų dabar, kai 
eina mirtina kova. kai galuti
nai turi būti nuspręsta, kam 
Vilnius prigulės.’

lamkai, žinoma, griebsis visų 
galimų priemonių. Ypač jie 
stengsis įbauginti Žydus, nes 
gyventojai Žydai yra ta pajie- 
ga, kuri gali nuspręsti rinki
mų vaisius. Ir, reporterių ži
niomis, Lenkai daugiausia do
mės kreipia į gyventojus Žy
lius, Iki šiol jie meilinosi Vil
niaus Žydiim Ir geriau į juos 
atsinešdavo, neg kad į Lenkų 
Žydus: Vilniuje buvo sudary
tas Žydų Reikalų Departu 
mentus, buvo pripažinta žydų 
kalba ir t. t. Želigouskio vy
riausybė taip pat norėjo pasi
rodyt liberale esant: ji, pavvz

pagainioti, “pamiršo” prisių
sti rinkinių kortelių nepagei
daujamiem rinkikam. Na, o 
rinkinių laike taip-gi yru žino
mų priemonių: priešininko 
kortelių nepripažįstama tik
rais kuoduugiausia, o — kai 
jau visai negerai — galimu 
juos išvogti. Nieko, valdžia 
gali leisti sau tokį menkniekį.

Visos tos priemonės socija 
listiniams Amerikos piliečiams 
gerai žinomos....

šiais laikais išsimokino “da
ryti” rinkimus, o y|mė Lenkai 
Šiais darbais puikiausiai pasi
žymėjo. štai. laktas kaip tik 
rinkimai, kuriuose Lenkai yru 
padarę Vilniuje prieš pusan
tros metus. Tuokart lankai 
paducė Vilniuje rinkimus j 
miesto Tarybų. -Pagrindai, ku
riais einant rinkimai buvo 
padaryti, buvo nuostabus. Kie
kvienas, s<knesnis už 21 m.,

Ant krutinės pasikabinęs kry
žių vaikščioja po kandamus ir 
renka ten aukas. Taip jis darė 
Melrose Parke, Bet žmonės jo 
nepriėmė.

kailis išleisti laikraštį, tuo 
tarpu kai Varšavoje naikina 
bundininkų kliūtim ir redakci
jas.

Dabar Zeligowskis ėmėsi ki- 
ų žingsnių: įbauginti Žydus. 

Ir daug nereikia: juk gyven
tojai Žydai neįstengs kovoti su 
valdžios aparatu.

Tai-gi, ar reik stebėtis, ko
dėl Lietuviai nepasitiki neva 
žmonių balsavimu, kurį mano
ma padaryti Vilniuje?

Bet, štai, ateina Tautų Są
junga ir sako:

“Gerai, mes siusime nęitra- 
lę komisijų. Ji prižiūrės, kad 
balsavimas Vilniuje teisėtai į- 
vyktų.”

Učių! Visųpirma, visiškai 
nereikalinga balsavimo. Vil
nius yra Lietuvos širdis. Net 
pati Lenkų valdžia savo sutar
ty, kurį jį padariusi su Lietu
vos vyriausybe Rugsėjo mėne
sy, pripažino, jog Vilnius pri
guli Lietuvai, ir Lietuvos vy
riausybė tuoj persikėlė Vil
niun. Tai-gi, kokių teisę turė
jo Lenkų generolo Zeligows- 
kio karuonienė vėl užgrobti 
Vilnių?

Todėl Lietuvos vyriausybė 
reikalauja, kad Zeligowskis su 
savo karuomene išsidangintų 
iš Vilniaus.

O antra, Lietuvos vyriausy
bė sako Tautų Sąjungai: “Ko
kia neitrale puse jus esat, Var
giai bebusite: jus pr i pažinote 
Lenkų valdžią, jūsų tarpe e- 
sama Lenkų atstovų, jūsų 
valdovai, santarvė remia Len
kus ginklais, prekėmis ir pi
nigais. Antra vertus, jus ne- 
pripažinot Lietuvos ' valdžią, 
net Amerika nenori pripažin
ti Lietuvos vyriausybę, jokios 
paramos Lietuva iš jus negau
na: tatai juk reiškia, jog Len
kija yra jūsų sąjungininkė, o 
mes ne — tai kokio bešalingu- 
mb galime iš jus laukti?,,

Juk nėra abejojimų, jog Lie
tuva elgiasi teisingiausiai. Ka
pitalistinės Europos ir Ameri
kos valstybės, o ypač Prancū
zai, kurie dabar viešpatauja 
Europoj, kiek tik nori yra už- 
interesuotos, kad Lenkija bu
tų galinga valstybė, kad jį ga
lėtų būti geru šarvu prieš bai
sųjį raudoną gaisrų, slenkantį 
iš Rusų krašto. Lenkija ištik
tųjų esanti jų sąjungininkė, ir, 
nėra abejojimų, jog jie nepa- 
aukos savo gavvbę už teisin
gumų; jei Želigovskis suvai
dins Vilniuje “balsavimų” 
kaip jam tinka, tai jie duos 
jam savo sutikimų.

Bet lygiai taip, kaip kapi
talistinės valstybės yra užin- 
teresuotos, kad reakcinė Len
kija bujų galinga, taip Rusai 
yra nžinteresuoti, kad Vilki
ja perdaug neišsiplėstų. Be to 
Rusai užinteresuoti turėti tie
sioginę sienų su Lietuva, kad 
galėtų varyti prekybų su Vo
kiečiais. Tatai negalės būti į- 
vykdinta, jei Lietuva butų at
kirsta nuo Rusų.

Bet svarbiausiu yra tas, jog 
Vilnius nėsųs posūnis Rusam. 
Ruudonoji armija Rugsėjo mė
nesy apleido Vilnių Lietuvos 
vyriausybei, nes bolševikui no
rėjo stisitaikinti su Lietuva, 
bet jokiu bildu ne todėl, kad 
Lenkai Vilnių paimtų sau. Jei 
Vilnius nelieku Lietuvai, tai 
Tarybų vyriausybė turi teisės 
reikalauti Vilnių atgal.

Pastarosios telegramos ir 
patvirtina, jog Rusai griežtai 
nusistatę, kad lamkai apleistų 
Vilnių. Rusų atstovas Rygoj 
Lenkų-Rusų tuikos derybose 
perdavė Lenkų atstovui notų 
iš Maskvos, kurioj sakoma 
Lenkų valdžiai, kad ji neveid- 
nmitpiiutų, buk Zeligovvskis už
ėmęs Vilnių lie Varšuvos ži 
nios. Turvbų vyriausybė pa-

ilziiii, leido Vilniaus bundiuin- Mikė Joic —Buri (ikrų įrodi-

“DRAUGO” KNYGYNE
Onlima gauti šios

MALDAKNYGES
Ranųybė Jums (brangios odos paauks.) .......... $3.50
Ramybė Jums (kailio apdar.) ............................ 2.50
Ramybė Jums (audeklo apd.) ............................ 2.00

Blok muldaknyKėti formatus yra 5VtxSfc. Pusluplų turi 958. bet ne 
stora, nes spuusdintu ant plonos poplcros. Joje yra įvairių įvairiau
sių maldų.

Aniolas Sargas — juodas apd............................ $1.25
Aniolas Sargu — juodais minkšt. apd................. 1.75
Aniolas Sargas — juodais apd............................ 1.50
Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd.......... 1.75
Dangaus tvaigždudė — baltas celluloid apd. su |

paveikslėliu ant apd. ...:.........................r.. 1.75 S
Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd............1.50 i
Dangaus žvaigždutė —. juodo audek. npd............1.00 £
Dang&us ŽvaiRždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 S
Aniolėlis — juodais apdarais ............................ 1:50 E

_ Aniolėlis — juodais apdarais ..................... . 0.75 S
S šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. SS Spauda alSkl. E

Ę Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 5
| Pulkim ant kelių.......................................................... 2.50 =
5 Pulkim ant kelių ...................................................... 2.00 |
s Pulkim ant kelių ...................................................... 1.85 3
3 Pulkim ant kelių .......................................................... 1.50 3
S Bl maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų = g įvairumas priguli nuo apdarų. E
I Maldų Knygelė .......................................................... 75c. 5
| Maldų Knygelė .............................................................. 50c. |
E Cislsaky darni adresuokite: E

! “DRAUGO” KNYGYNAS 1
| 2334 So. Oakley Avė. Chicago, 11L 3
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TtiefMu Pūtimas

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

10801 So. Michigan Avenue 
KoMlaad, IIL

VALANDOS! • nrto Iki S vakar*. 
!et FuUman 848 ir S1BO.

Telefonas Armitage 9770
MARYAN S. R0ZYCK1
MVZYKOS DIREKTOKIVS 

Mokytojas Piano. Teorijos ir
Kom pozicijos 

2021 N. Wostern Avė.
Chicago, III.

Dr. M. T. STRIKOL’IS !'
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 5'

Peoples Teatro Snmr ■n"|l«18 W. 47th Str. Tel. Boul. l«0į 
Ivulandos: 6 iki 8 vuk. Nedėl 10-

iki 12 ryte. J
| Kės. 2914 W. 43rd Street ■

Į Nuo ryto iki plet- ■
Tel. McKlnley 263 I

Tel. Yards 4444 Drover 8444 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvis Gydytojos, Gbirargaa Ir

3803 8. Halstcd 84. Chicago.
Valandos: 10—12 Iš ryto 1—3 Ir
t—I vakar* Ned. 18—11 18 ryto

Pitone Seeley 7 439
DR. I. M. FE1NBERG

Gydo spccljalial visokias vyrų Ir 
moterų lytiškos ligas 

2401 Madison Str., kampas Wcs-
tem Avė., Chicago 

Valandos: 2—4 po plet 7—9 vak.

J. P. WAITCHEES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. A-dilnnd Avė.

Tel. Yards 1053 
Dlcn. Hoom 818—158 N. Calrk SL

Tel. ltandolph 3507

nėjinių, jog Zcligo\v>kis esųs 
paplūstas Lenkų valdžios į- 
rankis ir jog Maskvos uoloj 
toilcl griežtai reikalaujama, 
kad Lenkai apleistų Vilnių. 
Rusai, žinoma, nejtubiigs “tarp 
tautinės armijos“, kurių Tau
tų Sujungs mano atsiųsti Vil
niun. Tnrvbų vyriausybė no
riai atnaujins kovų su kapi
talistinio 'pasaulio karuomene, 
jei tik ji atvyktų Vilniun.

ftiaip ir taip, Vilniaus kinu 
simas įlarosį vis painesnis. Ji- 
guli privesti prie to, kad Ru
sai prievarta išstumtų Želi 
gowskj iš Vilniaus. Bet jis ga 
Ii vesti ir prie to, kari Vil- 
niųus srity prasidėtų kova 
taip raudonosios armijos ir 
tnrplautinio kapitalo knriio- 
lUCllės.

Tel. Drorar T848{

Dr. C. Z. VezeHs
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandoa: nuo 9 ryto liti 9 vakj 
Seredomla nuo 4 lig 9 vakaro 
4718 SO. ASHLAND AVENUH 

•rtl 47*908 Gotvta

(■■■■■■■■■■■■■■■i
■ DR. S. BIEŽ1S ■
■ LIETUVIS GYDYTOJAS ■
■ IR CHIRURGAS g
S 2201 West 22nd Street ■
ETel. Canal 6222 m
■Res. 3114 W. 42ud Street J
Į Tel. McKlnley 4 988>

JjTel. Canal 4222 2
3 DR. C. K. CHERRYS Š
•J LIETUVIS DENTISTAS 2 
$2201 West 22-nd & So. Leavltt 8t.$

Chieugo $
"{Valandos: 9:30 A. M. to 12 N.2 
$ 1:00 F. M. to 8:00 P. M. "

DR. A. L YUŠKA
1900 S. Habtcd Str.

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

2811 W. 03rd Str.
Tel. Prospect 3406.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Oflaoa Didmiesty lt

29 South La Šalie Street
Kamborto 884

Telefonua: Central 8888

Vakarais, 812 W. 33rd Sk 
Telefonaa: Vardo 4881

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 88 sietai 

oriaaa 8148 So. Morgan St.
Kert* 88-ro St.. Chicago, IIL

SPECIJALtSTAS 
lloterilkų. Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto 
Iki I po platų, nuo 4 iki t valau* 
d< vakare.
Nerišliomis nuo 9 Iki 9 po plot. 

Telefonaa Yards 887
a—<

iiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiimi
l Hea. 1129 Inricprndcnce IIH.I.

Telefonaa Von llurea 984

DR. A. A. ROTH,
Kumis Gydytoja* ri Chirurgas
HptH-ljallKtAM Moteriškų, Vyriškų 

Valkų Ir vImu eliroulškų ligų
VALANDAS: 10— U ryto 2—8 po 

pfctų, 7—M vak. Ni'dėliomis 10— 19 d. 
Ofisas 3354 No. Halsted St., Chicago

Telefonas Drover 8888
JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

• s

r



Trejiems, Vasaris 23, 1921 URIŪGIS

DETROIT, MIOH.

Vasario 16 d. Detroito Lie
tuviai apvaikščiojo trijų metų 
sukaktuves nuo paskelbimo 
Lietuvos nepriklausomybės.

Vakarų vedė p. K. Abišala. 
Trumpai pažymėjęs jo tikslų 
pakvietė kalbėti p. K. Petrokų. 
Paskui kalbėjo* F. Gustaitis, 
L. Vyčių 79 kp. choras padai
navo maršų, “ponas Lenkas jie 
gus traukė’’, ir Lietuvos him
nų, o Ona Meldažutė atliko 
monologų.

Po to kalbėjo vietinis klebo
nas kun. F. Kemėšis, Apie jį 
nereikia nei rašyti, nes visi ži
no, kad yra vienas geriausių 
kalliėtojų.

Pabaigęs kalbėti perskaitė 
žemiau telpančių rezoliucijų, 
kuri vienbalsiai liko užgirta.

Vilniaus gynimui aukų tame 
vakare sudėta 57 dol.

Aukojo:
R. Kundrotas ir kun. F. Ke

mėšis po 5 dol.
P. Balkus $2.00.
Po 1 dol.: P. Ragauskas, S. 

Cibulskis, U. Motuzaitė, F. 
Drukteinis, Banionis, K. Ged
minas, A. Jerukaitis, Čieplevi- 
čius, J. Nareikės, A. Bagdo
nas, J. Antanaitis, P. Brutui- 
za, E. Varanauskienė, J. Stat- 
kevičius, K. Tvarkunas, A. 
Mokusevičius, O. Balčiūnas, S. 
Urnikas, V. Stulgaitis, K. Že 
vis, G. Banionis, K. Abišala, 
S. šidiškiutė.

Smulkiais sumesta $23.
Aukos pasiųstos Vilniaus gy

nimo komitetui. Aukotojams 
ačiū. Stasys.
Detroito Lietuvių Rezoliucija.

Vasario 16 d., 1921 m., 1000 
Detroito Lietuvių, susirinkusių 
j masinį mitingų Sv. Jurgio 
parap. svetainėje, kad paminė
jus 3-jų metų sukaktuves nuo 
apsiskelbimo Lietuvių tautos 
laisva respublika, vienbalsiai 
priėmė sekančių rezoliucijų:

Per didžiausius vargus, aša
ras ir kraujo upelius Lietuvių 
tauta žengia prie savo visiškos 
nepriklausomybės. Trys pir
mieji metai kūrimo savo vals 
tybės-tai trys kruvini lapai is
torijos musų kovų, kruvinų su 
užpuolikais kaimynais, ir dip
lomatinių su pagoniškais pa
saulio pelnagrobiais. Skaudžiai 
perkentėję okupacijas Vokie
čių, Rusų ir I^enkų, daug sy
kių užvilti netikrais pažadais 
ir tikromis skriaudomis iš pū
dės Prancūzų ir Anglų, Lietu
viai bent iš Amerikos laukė 
pripažinimo ir paramos, iš tos 
Amerikos, kuriai Lietuvių tau
ta davė arti milijono savo ge
riausių vaikų, kad padėjus su- 

.• budavoti laisvės tvirtovę, ir 
de| kurios garbės ir gerbūvio 
Lietuviai luike pasaulinio ka
ro guldė galvas ir dėjo pasku
tinius centus. Bet didžioji A- 
merika, tarsi, pamiršusi savo 
praeitį ir tradicijas, savo vadų 
lupomis ir darbais, per dabar
tinę Administracijų, pasirodė 
mums esanti pikta pamotė. Tie 
patys, kurie dar taip nesenai

penkių milijonų tautos šven
čiausių teisę, būti laisvais sa
vo namie.

Tie pirmieji trys metai mu
sų ašarotos ir erškiečjuotos 
laisvės parodė Lietuvių tau
tai, jog pasitikėti tegalimu 
tik Dievo pagelba ir savo pa 
jėgomis.

Šiose minėtinose sukaktuvė
se mes, Detroito Lietuviai, pa
dėdami viltį Dievuje, dar sykį 
panaujiname savo .visiškų iki 
mirties ištikimybę Lietuvių 
tautos šventam tikslui, būti 
laisva ir nepriklausoma vals
tybė. Mes apreiškianie savo 
tvirčiausį pasiryžimų auginti 
ir taupyti savo dvasines ir 
materijales pajėgas ir spiesti 
jas į krūvų tam šventam tiks
lui atsiekti. Del užuojautos ir 
pripažinimo mes atsišaukiame 
į tuos laisvės brolius iš Ame
rikos ir kitij kraštų, visų tikė
jimų ir tautų, kurie ieško tei
sybės ir laisvės ne tik sau, bet 
ir visai žmonijai.

K. AbyšaJa, pirm.,
K. Petrokas, sekr.

R A CINE, WIS.

čiai ir jie tik remia tėvynę su-' Lietuvos reikalams. Jam išva-'.iš Atst. B-vės priežasties Ban- 
vo darbais bei aukomis, gi'žiuojaut keletas jo draugi/ su- 
krikščionis demokratus juodi- sėjo atsisveikinti ir, J. Suku- 
ua, šmeiždami Tautos Fondų, lauskui įnešus, sumetė 12 dol.,
Laisvamaniai, it krankliui lė- už kuriuos atminčiai nupirko 
klodami, šaukiu: neduokite au- dovanų. Paskui* p. V. Skyrius
kų Tautos Fondui, neaukokite 
L. R. Kryž. Rėmėjų Draugijai, 
bet tas aukas duokit mums, 
nes tik mes, sako, išgelbėsiu^2 dol. Po 1 
Lietuvų nuo visų pavojų.

Andai,-per Cliicagos Lietu
vių demonstracijų, girdi, kuip 
tik p. Grigaitis užėjo ant pa- ta 9 dol. 25c. 
grindų, taip ir išgelbėjo Liėtu- 
vų. Jei nors minutų butų pa
vėlavęs, tai musų tėvynė jau 
butų buvus Įiarduota kokiam 
Chicagos kompanieriui. Skai
tant tokius plepalus tik juo
kas ima ir daugiau niekas.

Visi laisvamaniai žino, kad 
katalikai daugiausia sudėjo au 
kų Lietuvos laisvės reikalams, 
daugiausia išpirko paskolos bo 
nų. Nėra katalikiškos draugi
jos, kuri nebūtų aukojus tė
vynei apsiginti nuo užpuolusiu 
priešo, neturėtų paskolos bono.

Nors Šv. Kazimiero dienu 
būva Kovo 4, bet musų koloni
joj ji bus paminėta Kovo 6. Tų 
dienų visi Šv. Kaz. dr-jos na
riai 10:30 ryte būtinai turi su
sirinkti pobažnytinėn svetai
nėn. Iš ten “ incorpore”* eisi
me bažnyčion išklausyti A v. M i 
šių ir pasimelsti prie šv. Kazi
miero už tėvynę bei žuvusius 
kare jos sūnūs. Tų dienų ir 
kitos draugijos bei kuopos tu
rėtų skaitlingai bažnyčion su
sirinkti ir pasimelsti.

Tų pačių dienų, 2 vai. po 
pietų, pobažnytinėje svetainė
je bus prakalbos. Kalbės žy
mus kalbėtojai: kun. A. Dau
gis ir medicinos studentas Al. 
Karkus.Apart prakalbų bus <la 
ir kitokių pamarginiinų. Visus 
Karino Lietuvius kviečiame 
atsilankyti.

Reng. Komitetas.

SHEBOYOAN, WIS.

Vasario 13 dienų kun. V. 
Daunora pobažnytinėn svel. 
sušaukė visų katalikiškų drau
gijų pirmininkus kame paaiš
kino šaukimo tikslų ir kvies
damas visas draugijas sureng
ti “Lietuvių Dienų’’Av. Kazi
miero dienoje. Visi tam pritu 
iė. Patogumo delei vakaras 
su“ programa bus Kovo 6 d. 
Bus pakviesta gabiausi Lietu
viai kalbėtojai.

Tat, visi Sbebovgan iečiai 
Lietuviai kviečiami atsilanky
ti į t ji s prakalbas. Visas tos 
dienos jielnas skiriamas L. 
Kauti. Kryžiui. Kam miela tė
vynė, visi paremkite tos dienos 
vakarų. Vyčių kp. pirm.

KENOSHA. WIS.

prisiminė apie Lietuvos Raud. 
Kryžių. Visi sutarė sudėti jam 
aukų. P

kas jei nuostolio ir neturėjo, 
liet m. Bankas negavo 8, 5 mi
lijonų dolierių pelno, kurį jis 
butų turėjęs, jei Atst. B-vė bu
tų išpildžius padarytųjų sutar
tį su m. Banku dėl pirkimo 
ir pardavinėjimo Amerikoje

a lt i Jos- A merikosLIn i ja
43 Bromhvuy Nevy York City

TIESI Kelionė Re Persėdimo Ii NEW YORKO Per UBAVA Arba 
HAMBURGU — EITKŪNUS

I LIETUVA

V. Bielskis aukojo m. Bunko akcijų. Aitų sutartį 
*o 1 dol.: .1. Sakalaus-1 Atst. B-vė sulaužė dėl tos prie- 

kns, K. Sakalauskas, V. Sky- žusties, kad atėjus terminui jų
liūs ir .J. Paulauskis. Kiti da
vė po 50c. ir 25. Viso suauko*

Ten buvęs.

KEWANEE, ILL.

Vasario 6 d. įvyko p. Br. 
Kucuko su K. Manšalkiute su
jungtu vės. Abu jaunavedžiu 
priklausė prie L. Vyčių kuo
pos, todėl jų vestuvėse daly
vavo daug draugų bei svečių. 
Besilinksminant užsiminta a- 
pie Lietuvų ir sutarta jos ko
vai už nepriklausomybę su
mesti aukų. Aukojo: kareivis 
-L Jakaujis 5 dol., M, Piliponis
3 dol., jauna v. Kucukas ir P. 

Gi kaip yra pas laisvamanius, jZujus po 2 dol. Po 1 dol. A 
Paimkim kad ir Kenosbų. ČuiĮAurkas, A. Knpacinskas, J. Ne

ri varus, J. Piliponis, E. fcvec-
kiutė, B. Sakalauskas, K. Su 
kalauskas, A. Piliponis, J. Sa
kalauskas, Jurgis Piliponis, P. 
Astrauskas, M. Mikėnas. Smul
kiais sumesta 2 dol. 25c. Pini
gai pasiųsti L. Misijai. Auko
tojams ačiū. M. M.

nei viena laisvamaniška drau
gija nei cento neaukojo Lie
tuvai ir bonų nepirko. Jie nie
kuo nėra prisidėję prie kovos 
už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. D jie kitus da 
šmeižia.

Atai turiu lapelį, kuriuo 
tautininkų 212 kp. šaukia 
prakalbas didžiuusiam nemaz- 
gotburniui Mockui. Kas neži
no, kad Mockus šmeižia ne tik 
Katalikų Bažnyčių, bet purvi
na ir Lietuvos valdžių. Tai 
kų-gi pasakys tie tautininkai, 
kurie sakosi, kad tik jie gina 
Lietuvos reikalus. Ar tai su 
Mockum priešakyje 
Lietuvų.’

Taut. liberalų ir soči jai istų 
laikraščiuose tankiai telpa to
kie šmeižtai ant krikščionių 
demokratų, kad ir nemokytas

skelbė mažųjų tautų apsispren- supranti, jog tai paikų dur-
dinio teisę, pasirodė esu vy
riausiais kliudytojais įvykinti

Ims. Tautininkai liberalai gi
riasi esu geri Lietuvos pilic-

ginate

Laivai Išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų srlubu paėto laivai išplaukia: 
S. S. “LITI'ANIA” Kovo 4 • K. S. “POLONI A» Kovo 30
S. S. “ESTONIA" Kovo 18 * S. S. “LITUANIA” April 13

Visi laivai turi puikus kumbarius trečios kliasos keleiviams 
Kreipkitės prie musų agentų Jūsų miesto arba pas 
K. KEMPF, General U'estern Passenger Ageut

130 North La SaUe SU, Clileago, IUinols.

MAHANOY CITY, PA.

Pas mus tarp draugijų dide
lio veikimo nėra nors ir pajie- 
gų turime. Daugiau už kitus 
darbuojasi teatrališkas sky
rius. Jo Iriusu surengta vaku 
ras ir vėl rengiamas paminėji
mui Av. Kazin.:eio dienos. Bus

Lietuvoje musų broliai kovo- 'ostn “Brolžudyste’’, 
je su Lenkais reikalauja pa-! Darbai kasyklose eina ne
isimos. Gi musų laisvamaniai j j,nistaj Korespondentas.
savo veikimu ne tik neremia, Į ______________
bet stumia jų didesniu puvo LIETUVOS PREKYBOS
jun. Tai-gi laisvamaniai, litsi- 
krapštykite akis ir pažiūrėki
te, kur einate. Jus purvinda
mi kitus patys net akis užsi- 
purvinot ir nematot savo pa
vojingų Lietuvai darbų.

Pametę tikybų ir dorą lais
vamaniui nieko nepaiso. Antai, 
vienus Kenosbos laisvamaniui 
kuopos pirmininkas, su-ibiciuo I 
liavęs su tūla gyvanašle, Įsi-: 
prašė burdan ketindumas ja 
vesti. Gruodžio mėnesy ta kuo
pa buvo suręngus išdirbinių 
parodų. Gyvanašlė buvo komi
tete ir darbavosi1 svetainėje. 
Tuo tarpu minėtas laisvama
nis, susidėjęs viskų išdūmė iš 
Kenosbos nežinia kur. Gyva
našlė pasigedo $50. Kai kurie 
mano, kad jis tai padaręs su 
kuopos žinia, nes jos nariai 
gyvanašlei siūlo visus nuosto
lius ir prašo nesk<4bti. Bp to 
girdėt, kad ir krautuvei nema
žiau padarytu nuostolių. Tai 
tokie Kenosbos darbuotojai.

Nesenui policijos rankosna 
pateko socijalistų dienraščio 
agentas. Jį užkliijMi dirbant 
“moon šiline.’’ Ic-us.

KEWANEE. ILL.

IR
PRAMONĖS BANKAS.

(Tųsu.)
’l’okių žodžių retai tegalima 

buvo atrasti ir Rusijos bulva
rinėje .spaudoje, nors kaip yra 
žinoma Bušai mėgėjai koliotis 
ir mes su dideliu nusistebėji 
imi dabar sužinome, kad tokiu 
augštu stilium viešame susirin 
kime, dalyvaujant Lietuvos 
ot'ic. atstovams, kalba, p. Rač
kausko žodžiais tariant, “ban
kininkai“ “vienos iš labiausia 
išsitobulinusios šalies-Amerik., 
lurį Amerikoje įgytų patyrimų 
ir moderniško biznio metodų”. 
Norėtus žinoti, ar visi Ameri
kos bankininkai vartoja tokius 
stiprius žodžius.’Ypač tokiu di
alektu pasižymėjo, sprendžiant 
iš protokolo, p. I’. Račkauskas, 
ir F. Bagočins. .kuriems pri 
kluilso ir augščiau minėtieji iš 
sitarimai. Čia mes atsakydami 
jiems galime prikišti tų pačių 
rusų patarlę: “na vorie šapka 
gori t”.

REIKALAUJA,
Reikalingas tuojaus atsa

kantis vargoninkas. Alga $75. 
Atsišaukite pas

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

Paieškau savo brolių Domini niro. ir 
Stepono -Pallušių paeina iš Kauno 
Red. Saulių Apskričio Baisogalos pa
rapijos januftkonlų sodžiaus apie 14 
metų, kaip apleido Lietuvą 5 metai 
atgal gyveno New Yorke. jie patys ar. 
kiti atsišaukite:

ANTANAS PALIŲ ŠIS 
4340 S. Honore St. Chicago, III.

pildyti, ūmai buvo pradėjęs 
pulti markės kursas; tečiau 
markės kursui vėl pradėjus 
kilti, Atst. B-vės direktoriai 
susigriebė ir vėl panorėjo pigia 
kaina paimti m. Bankų savo 
rankosna: P. Račkauskas, kai
po Atst. B-vės kandidatas į 
m. Banko valdybų, jau buvo 
atvažiavęs į Kaunu. Kuomet 
tečiau dėl savo pačių kaltės p. 
p. Atst. B-vės direktorių sva
jonės nepavyko, jie vietoj save 
kaltinę ir barę, ėmė iš pykčio 
neteisingai plūsti ant m. Ban
ko ir versti ant jo visokių ne
būtų daiktų, o buvusius faktus 
savaip kraipyti.

Dabar dėl p. F. Bagočiaus 
užmetimų.

F. Bagočiaus jierlaidų apmo
kėjimų (pradėjome
kaip jo perlaidų siuntinius ga
vome, dėl tos priežasties, kad 
tų perlaidų padengimui buvo 

auti įie gryni pinigai, bet če
kis į vienų Berlyno bankų. Ka
dangi valdyba gavo žinių ne
labai gerai atestuojančių F. Ba 
gočiaus asmenį ir patarimų iš 
sugrįžusių iš Amerikos Lietu
vių būti santykiuose su p. Ba- 
gočiuin atsargiais, tai mes ne
mokėjome jo perlaidų ligi tol, 
iki sulyg jo čekio negavome pi
nigų, kuriam tikslui praėjo ne
mažai laiko. Po to perlaidos 
buvo pradėta skubiai mokėti. 
Kai dėl p. Bagočiaus nusis
kundimo, kad per metus laiko 
m. Bankas tesugebėjo prista
tyti jam vos 25 apmokėtų per
laidų kvitas, tai kaip jau buvo 
augščiau minėta, apmokėtų 
perlaidų kvitų skaičiaus gra
žinimas Amerikop nesantikiuo- 
ja su faktinai jau apmokėtų 
Lietuvoje perlaidų skaičium, t. 
y. kail mes pirmiausia kreipia
me dome į tai, kad perlaidos 
kuogreičiausia butų išmokėta 
ir mažesnę vertę dedame kvi
tų grųžinimui Amerikon.

Reikia neužmiršti, kad m. 
Bankas turi savo skyrių po vi
sų Lietuvų ir net užsiefty (Lie
pojoj); perlaidos iš cent. yra 
siunčiama išmokėjimui į sky
rius sulyg to, kur ar
čiaus adresatui. Taip, 
kad vieno siuntėjo perlaidos 
paprastai išskirstomos po vi
sus skyrius. Kad sugrųžinus 
siuntėjui apmokėtų perlaidų 
kvitas, reikia jas surinkti iš 
visų skyrių. Bet nemažas skai
čius perlaidų apmokamas -per 
paštus ir tai tolyniesniuosB 
Lietuvos kampuose, su kuriais 
negalima susisiekti net imu- m. 
Banko skyrius. Todėl yra su
prantama, kad perlaidos gali 
būti gana greitu laiku išmokė- 
ta, bet daug daugiau laiko iš-

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

000 akrų furmos, geras puikus juod
žemis. 14.000 dirbamos; įrankiai ir 
visi reikalingi darbui daiktai randa- 

lie tlioinil s'- I’-rtziią mokestis $1,000, baluncas 
•’ U užmokėsi ii pelno nuo farmos. Atsi

šaukite.
BENNETT 421 FIRST NATIONAL 

BANK BLDG.

ANT KANUOS.
2 kambariai dėl ofiso labai pato

gus duktarui arba kokiam kitam biz- 
niuj. Atsišaukite:

10737 S. -Mlcliignu Avc.

GERA PROGA. 
Pasinaudokite.

Parsiduosiu savo visą bizni, krautuvę 
ir spaustuvę, taippogi stubos daiktus. 
Geras biznis, geroj vietoj, apgyventoj 
Lietuvių, Lepkų ir Anglų, au kuriais 
yra daromas biznis ir išdirbtas per 20 
metų. Priežastis mano pardavimo, pa
ti mirė ir aš turiu išvažiuoti | Lietu- 
vąvą užimti ūkę. Kas nori, turėti ge
rą bizni lt* dar prie to Išmokinsiu 
drukoriško darbo, koliai išvažiuosiu.

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

T. F. KRIZANAUSKA8 
137 So. Main St. Shcnandoah. Pa.

TĖMYKITE
Kensingtono Lietuviai ga

lite gauti nusipirkti “Drau
gą“ dienraštį pas p.

IG. TYSKEVI6IĄ
314 E. Kensington Avė.

MEDUS DAUG 
PIGESNIS

5 Svarų VtcdrvllK 81.kO 
Medus tyras 

Kreipkitės šiuo adresu:

STKYGAK A .MILLEK 
4342 So. %lH>ilewiMNi Avė.,

Chicago. III,

Dr. L t. Makaras
Lictuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10900 80. Mlclitgan Avc., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po

piet, 6:30 iki 8:30 vakare 
Kesldencija: 10538 Pcrry Avė.

Tel. Pullman 842

Toliau p. J. Strimaitis skun
džiasi, ka<J m. Bankas yra pa- eina kol grįžta į iii. Banko 
daręs Atst. B-vci nuostolių centrų tokių apmokėtų Įierlai- 
mažiausia $12/HHI.(M) (dvylikų dų kvitos. M. Banko centre to-

______ fiikst.) Mums labai gaila, jei kių upmokėtų perlaidų kvitos
Vasario L') d. išvažiavo Lic- laip ištiktųjų b itų. tik nežinia turi būti sortyruojamos pagal 

tuvon darbštus mus kolonijos 1 lininis kokiu būdu tai atsitiko.' prigulmybės ir siunčiamos at- 
veikėjas P. V. Bielskis, kuris j Musų Bankas iš savo pusės tu-'gal Amerikon.
(laiigiaiisia yni sudėjęs aukų ii tikro pamato tvirtinti, kad (Daugiaus Ims.)

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

Panedėlials iki 8 vakare 
Nedėliotais ofisas uždarytas

^Telefonas Boulevard 9189 2

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

3331 South Halsted Str.
OjValandos: 9—12 A. M.
Or Į 5 • 7 3 p lYf

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo vieta 

3369 South Halsted Street 
Ant vtrtaos Unlvereai State Beak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
3 iki 4 po pietų: nuo 7 iki • vak. 

Nedėliotais nuo 10 Iki '4, 
Telsfeaae Tardė 8844

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokykla
Mokinama: angliškos t> Uetuvttkoe 

kalbų, arltmetikoa knygeedystėa, ste- 
Bografljoa, typevrrltlnc, pirklyboe tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnoa isto
rijos, georrafljoa, polltlklnėe ekono
mijos. pilletystėa, dalliarašystės.

Mokinimo valandos: nuo t ryto Iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo 3 
iki 19 vai.

3106 8o. Halsted St., Ohioago.

S DR. CHARLES SEGALJ Perkėlė seavo ofisų po nnm

■4729 So. Ashland AvM Bpccijalistas
■DŽIOVŲ, MOTERŲ U- VYRŲ LIGUe
?V»landosnuo 10 iki 12 išryto; nuo]
■ 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:<0| 
■vakare. Nedėliomla 10 kll 1
■ Telefonas Dreael 3380

VALENTINE DRESMAKING 
COL1.EGES 

{8203 8. Halsted, 2407 W. Madlson,' 
1860 N. Wclls St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpt

inio, Dcsigning bizniui ir narnama 
[Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
(Mokslas lengvais atmokėjimala 
IKiesos dienomis ir vakarais. Pa- 
frelkalauKit knygelės.

Tel. Scelcy 1642
SARA PATEK, pirmininkė.

Saugok akių regėjimą

iiimmiiiiiiiiiiiiiimiiaiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii
=Tel. Canal 257 =

I DR. C. K. KLIAUGA ~
LIETUVIS DENTI8TAB 

Š1821 Ko. Halsted St., Chlcaco, Ill.s 
Kampas 18th St. 

įVaiand.: 9—12 rytą, ir 2—I vak.3
’iiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT

Po vslfflui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO- 
NIO. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas v lauš aptlckortua.

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas įti
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties 1 manę klausti 
patarimo dėl jūsų .aklų; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
Jums geriausi patarnavimą dol 
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma specljaiisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ 8PECIJ ALIOTAM 

1801 8. Ashland Avė., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; S-ČIos lubos

Ksmbarls 14-18-18-17 
Viršui PLATTS aptlekoa

Tėmyklte mano parašą. 
Valandos: Nuo 18 ryto Iki 9 
vak. Nadėllomla nuo 9 ryto iki 
11 d.

liiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiifaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiaiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHišiiiiiiiiiiiiiiiiiiiišiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiišiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiššiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiat

iiGRAŽI MAGELIONA
4-ių veiksmių 6-ių paveikslų Melodrama

99 NEDELIOJE, VASARIO 27 d., 1921 m.
C.S.P.S. (SCHOOL) SVET., 4758 So. Honore St.

Pradžia 7:30 vai. vakare Tikietai 31.00; 75c.; ir 50c.

Rengiu — . . __

Gerbiimucje! “Graži Mitgvlionų” yni vienu* iš gnižimisių istorijos veikalų. Aitunc veikale dii’- 
lyvuuju .1. J. Zolp, F. Mažutis ir kiti žinomi Chicugiečiums vnidintojiui.

Visi kviečiami atsilankyti. Kviečia Teatr. Kliubas “Lietuva“.
IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIttlIlIlHIIIIIHIIIIIIIIIIiaiHIIIIIIIINIIHailIlUIIHIIIIUIIIIIIIIHMIlIHIlNIlNIlIlIlIlIlIlIlIiailllilIlIlIlIlIlIlIilIUIIIIIIIIIHIIIIIIHIHIhliUlilIlIii lllllllllll IHIIKIIItNIlIHIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIKHIIIIIIIIIIHIIIIIIi lllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIilIlIlIlIlHIIK

TEATRALIŠKAS KLIUBAS “LIETUVA”
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PIRMU KARI LIETUVIU SCENOJ! NEDELIOJ

Trečiadienis, Vasaris 223, 1921

laaoNKBBV.MfžKU’u.ufciia.aaKiftaKKBCRacttaMnai

6 d., 1921 m.

iiPATRICIJA99
School Hali Svetainėj, 48th ir Honore gatves

Pradžia lygiai 7 vai. vakare.

Veikalas paimtas iš pirmutinių krikščioniu gyvenimo, užtat privalėtu kiekvienam katalikui 
jį pamatyt. Jame dalyvauja snvirš JO gabiausiu šv. Kazimiero Vienuolyno auklėtinių — artis
čių. Nei vienas nepraleiskite progos nepamatė šio veikalo, nes gailėsites.

Nuoširdžiai kviečia visus RENGĖJOS.

i

PAMINĖTA WASHINGTO 
NO DIENA.

IŠ CHICAGŪS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

MOKSLEIVIŲ ATYDAI. Ig BRIGHTON PARK.

Vakar Chiengoje daugel vie-
Kadangi Moksleivių rengia

mas vakaras i Vasario 20 d.1
tose iškilmingiausiai paminėta neįvyko, pasidarė svarbus rei- 
Jurgio Wasbingtono girnium 
189 metų sukaktuvės.

Skaitlingiausias susirinki
mas buvo Įvykęs Auditorium 
teatre, kur Kentueky valstijos 
gubernatorius Morrow kalbė
jo į susirinkusius tūkstančius I šiandie, Vasario 2:1 d., Nekal 
žmonių. Į to Prasidėjimo parap. svotai

---------------------- I nėję (44 gat. ir Fairfield avė.)
SOCIJALISTŲ PROTESTAI. | Prasidės 7:00 vakare.

----------- Malonėkite visi susirinkti.

kalas visiems Moksleiviams 
susirinkti ir aptarti tolesni 
musu Veikimą šitame klausi
me

Tai! Chicagos Moksleiviui
Apskrities susirinkimas bus

Chicagos soeijalistų partija 
denuneijuoja prezidentų Wil- ' 
šonų ir protestuoja, kodėl jis 
iš kalėjimo nepaliuosuoja so 
cijalistų vado Dėbso, .kuris 
teismo nubaustas kalėjimu už 
jo darbavimųsi prieš karų ka
ro mętu.

Valdyba.

IŠ T0WN OF LAKE.

APDRAUDA POLICMO- 
NAMS IR GAISRININKAMS

Šiandie, Vasurio 23 d., 8 vai 
vakare, Pavis Spiare parko 
salėje, L. Vyčių 13 kp. rengia 
gerb. kun. N. Pakalnio išleis
tuvių programėlj. Jis už kelių 
dienų apleidžia musų koloni
jų. Išvažiuoja klebonauti i

Vas. 8 d. bažnvt. svet. A. L. 
K. K,. Moterų Sųjungos Jp kuo
pa surengė gražų vakarėlį su 
vakariene. Svečių atsilankė ne- 
perdaugiausia dėl to, kad tų 
\nknrų visur buvo rengiami šo
kiai, bet kųtrie atsilankė, ne
apsivylė.

Pirmiausia žaista įvairus 
žaidimai. Vienuoliktų vai. šei
mininkė p-nia Klimienė sve
čius pakvietė prie vakarienės, 
kuri ištolo jau kvepėjo. Stalai 
buvo gėlėmis išpuošti ir nu
krauti skaniausiais valgiais. 
Atėjo ir musų gerb. klebonas 
kun. Briška. Valgant vakaro 
vede.įa paprašė kleb. kų nors 
pakalbėti, .lis gražiai išdėstė 
Moterų Sąjungos veikimų Baž
nyčios ir tautos labui, ragin
damas visas moteris įsirašyti 
ton organizaeijon; pagyrė ir 
šeimininkes,kurios sutaisė taip 
skanių vakarienę.

Po to p-nia Klimienė išaiš
kino vakarėlio tikslų ir sakė, 
kad visas pelnas eis naujų 
vargonų naudai.

Paskui dar kalbėjo naujas 
varg. p. Pažaras, buvęs varg. 
St. Žylius, pramonininkas Pr. 
Staniulis. Pastarasis išdėstyda
mas Mot. Sųjungos uždavinius 
sakė, kad motervs. tai žiedas, 
nes kur šeimynoje yra gera 
moteris, tuose namuose gyvuo-l

Maziliauskienė ir V. Liekis. 
Viso pasidalė $19. Paskui dar 
smulkiais sumetė $1 ir padarė 
$20.

Pinigus paėmė p-niu R. Ma- 
ziliauskienė ir Vasario 14 d. 
per p. P. Baltutį pasiuntė Lie
tuvon. Ten buvęs.

Iš T0WN OF LAKE.

GRAŽI MAGELIONA 
SCENOJE.

_______ iChicago Heiglits, III.
Chicagos miesto valdyba pa- Taigi visi Vyčiai teiksitės 

galiau ima rupinties poliemo-,susirinkti. Taipgi užprašomi 
nų ir gaisrininkų šeimynų Ii-. Vyčiai ir iš kitų kuopų, 
kimu, jei tiems visuomenės tdv j Korespondentas.
nautojams pasitaikytų kokių- 1--------------------
nors nelaimiu tarnybos metu. TEISĖJO LANDIS REIKA-* *- • j

Norima tam tikslui įsteigti LAS.
fondas arba juos miesto lėšo- ----------
mis tiesiog apdrausti apdrrfn- j Washington. Vas. 22. — Že- 
dos kompanijose. Ūkusiems į mesniojo kongreso buto juri- 
namiškiams tos apdraudos tu- dinis komitetas vakar klausi- 
ri būt ne mažiau $5,000. nėjo kongreso atstovo AVelIv.

/Aitas klausimas paduotus kuris kongresai skundžia fede- 
niiesto tarybai. Jei samany- b‘*s,,.ių kandis, 
mas bus priimtas, tuomet bus Kongresmanas AVelty komi- 
pasiųstas valstijas legislaturai' letu‘> nurodė, kad teisėjo Lan- priklausyti prie Moterų Sų j un-

Vasario 13 d. vietinis Tau
tos Fondo skyrius laikė meti
nį susirinkimų Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje. Del ei 
pirm. A. Metrikio mirties, su
sirinkimų atidarė pirm. ^agel- 
bininkas p. A. Panavas. Mal
dų sukalbėjo kun. Martinkus.

Pirmiausia išrinkta nauja 
šiems metams valdyba, kurion 
įėjo: A. Panavas — pirm., M. 
Kniukšta — pag., J. Jurevi
čia, prot. rast., J. Baltutis — 
ižd., J. Jonušas ir J. Paukštis 
— iždo globėjai.

Taip-gi išrinkta komisija, 
kad surengtų vakarų Šv. Ka
zimiero dienoje (Kovo 4 d.). 
Vakaras bus parapijos svet. 
Kalbės žymus kalbėtojai apie 
dabartinę Lietuvos padėtį.

Susirinkimas uždarytas mal
da. J. Jurevičia.

Vasario 27 d., š. m., School 
Hali svetainėj, teatr. kliabas 
“Lietuva” vaidins “Graži Mu- 
geliona”, keturių veiksmų še
šių paveikslų melodramų.

Veikalas yra labai puikus ir 
kiekvienų inleresuojantis.Daug 
Lietuvių yra skaitę istorija, o 
nėra matę vaidinant. Norint 
jų aprašyti, reiktų užimti 
daug vietos.

Patartina kiekvienam atsi
lankyti ir pamntvti vaidinant.

J. C.

IŠ NORTH SIDES.

Lietuvos Vyčių 5-tos kuopos ne
paprastas susirinkimas bus šian
die, Vasario 23 <1., S vai. vakare, 
Šv. Mykolo Arkaniolo parapijos 
svet., 1644. Wabansia avė.

Visų narių prašome laiku susi
rinkti, nes yra keletas svarbių rei
kalų. kuriuos turėsime aptarti.

.1. Mureikn, pirm.

IŠ T0WN 0F LAKE.

A. L. Kat. Federacijos 7 
skyriaus mėnesiniam susirin
kime susirinkę skaitlingai 
draugijų atstovai apsvarstė 
daug svarbių reikalų. Išrinki- 

! mas reikiamojo Federacijos

patvirtinti.

PAMESTA BOMBA.

diso apsiėjimas būt baseboli- 
ninknms arbitru ir podraug 
teisėju žemina patį teismų.

| DIDELES RISTYNESi
J Ketverge Vasario 24, 1921 S

ŠV. JURGIO PARAP. SVET. 32-ros PI. ir Auburn Avė. Jį 
Įžanga moterims ir vaikams 50c. Vyrams 75c. ir $1.00. |

Pelnas skiriamas parapijos naudai. ■
Juozas Ra nsi-v irius karalius lietuvių ristikų dabar jau gerai | 

jaučiasi nors metai atgalios jis turėjo maža operacija kojoj. Jis I 
risis su Ernest Hartje žydų ehampijonų. Ben Stefanski iš Dėt- J 
roit risis su Ted Dyauks, t'anadiečių ehampijonų. Dominic Do- g 
diensky su George Bvitz ir (lito Prupotnick parodys kų jis gali | 

į padalyti su tokių didelių vyrų khip Joe Pisimas. RENGEJIAI. J

LABD. SĄJUNGOS 7 TOS KP 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

A. + A.
ALEXANDRAS J. LEMONT

Mirė Vasario 21. 1921, 7:23 vai. vakare, 52 metų 
amžiaus. Amerike išgyveno 21 metus. Paliko didelia
me nubudime moteYi Valeriją, sūnūs Alexander, Jr., 
tr Bruno,

Laidotuvės bus ketverge Vasario 24, 1921 iš šv. 
Margarietos Bažnyčios, 99 tos ir Throop Gatvės.

Velionio kūnas randami po numerių 9730 Winston 
Avenue.

riem. — Motiejus Svaranaučius, 
200S West 23-rd Street.

Pirm. pagel. — Alek. Cibulskis, 
2243 South Oakley Avė.

Nutarimų Rast. — Ant. Linkus, 
221G South Leavitt Str.

Turto Rast. — Mart. Cesnaučius, 
2213 West 23-rd Plaee.

Iždininkas. — Petras Cibulskis, 
2343 West 23-rd Plaee.

Kontrol. rašt. — Ant. Janilienčius. 
2142 West 22-nd Plaee.

Iždo globkjas. — Jozefata Rokienė, 
2326 West 23-rd Street.

Centro Atstovai: Antanas Jani- 
'lienčius ir Aleksandras Cibulskis.

PENKIASDEŠIMTS DARBI
NINKŲ

(Millnerv \Vorkers) 
įprat,usių dirbti šiaudinius darbus 
moterų skrybėlėms. Mokama ge
riausios algos šiame mieste.

EIGER and BROS 
1249 So. Wabash Avė.

Ęuropean Ąmarican fiureau
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. Petratls Ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt.

NOTARIJUftAS
K.-nl Estatc, Paskolos, Insulinai 

Ir tt.
800 W. 3&th St.. Kamp. Hnlstrd St. 

Trl.: Roulcvard 411 
Vai.: 9 Iki 6 kasdieną

Vak.: TJtar. Ket. Ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki 3 po pietų.

Dr. M. Stupnicki
I 3107 So. Morgan Street i
| U CHICACO, ILLINOIS

Telefonas Yards 5033
Valandos: — 8 IRI 11 IS ryto:
& po pietį, Iki 8 vak. Nedėlio- 
mls nuo 5 Iki 8 vai. vakaro.

ja meilė ir sutikimas. Dar kai-i byriui komiteto atidėtas ki
liojo E. Statkienė ir Šimkienė, j^a,n susirinkimui. Todėl 
Jos kvietė moteris ir mergaites Ketina, kad sekantin sk. su

sirinkimai! visos priklausan- 
gos ir rengti (langiau panašių <‘i°s Pr*^ Federacijos draugi 
vakarėlių.

Vakaro

Til. C.inal 257 Vali. Ganai 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1831 So. Halnted Street

Valandos: 10 iki 13 ryto: 1 ik) * 
po pint. (I Iki t vakare.

jos atsiųstų atstovus. Kurios 
draugijos dar nepriklauso,įrenginiu ir va

daugiau- kvie<'.iamos ist°ti. Reikia pas-
Vakar anksti rylų piktadn-Į k^’kl,°ja u^^ran!*tus “gėmius” i šia pasidarbavo sekančios j t(^ėti, knd diaugijų skaitliumi 

riai pametė bombą ties Yellov'1 u* bitai jų asocijaeija Co-į jnugietės: E. Statkienė, I). ' !*k* ni°tpnI draugijos pe-
Taxicab ofisu, 1146 So. Ked- hunbin distrikto teismo nu-1 Klimienė, Z. Junokienė, A.i’eina vyrų Hr-jas. Pasirodo, 
tie avė. bausta $240,000 pabaudos. • Kazlauskienė, Birgelienė, Kas-; a<* ino^ery8 augšcinu stovi

Bombos plyšimas nieko blo-1 - Kad Priden^8 8avo draus-, pnraičienė, Jonikienė, Bartkie- Uz sav° “ga,vas” vy™8- Vy

IN<*s basebofininkų didikai prn- karionės suruošimu

fa nepadarė r Tisui, apart lan
gų stiklų subyrėjimo. Langų 
stiklai nukentėjo ir aplinkinių 
trobesių.

Plyšimas įvvko apie 3:3(1 rv- . , .
4/1 • 1 ; r XV ' jpc-khnų.tų. Gerai buvo girdimas Mest

TRUKŠMINGI RINKIMAI.

rinkimai

tinus žygius, ta asocijaeija ar-inė. 
bitru nusamdo ne kokį advo- Ant galo visi sustoję atgie- 
katų, bet federalį teisėjų. ,lojo Lietuvos himnų.

\\elty toje riebiai apmolųi- Po to visi išsiskirstė pilni 
, moję arbi t racijoje įžiūri pa- geriausių įspūdžių.

Pelno liko $26.50.
Federalių teisėjų už nusižen- 

! gimus piliečiai savo balsais 
negali pašalinti iš užimamų 
vietų, sakė kongreso atstovas.
Bei tai guli padaryti kongre-;

E. S.

Ift BRIDOEPORTO.

Pas Zenonų Liekį, 700 W.Vakar Cliicngoje
buvo laimi (ruki- J“*."' y1.'1’' 31 st hn'? knkStyuo« jų duk-

mingi. Daugelis trukinu.,kriu "k'." paknkitvtn vardu
nreštuota Keletas federalių teisėjų už hlorinn. Pokilvje dalyvavo ke-

įvairius nusižengimus pašnlin- turi švogeriai su savo šeimyPolitikieriai daugiausia tm-į 
kšmo kėlė wardose 4, 19 ir 30- 
o,įe.

Kaikur piliečiai

ta praeituoju šimtmečiu.

I
automobi-1

Praeitoje paroje Chiengoje 
pavogta 7 automobiliai.

AMERIKOS KORNAI BA 
DAUJANTIEMS KINAMS.

liaifl buvo jiagrobiami. Kai-kur 
nusamdyti politikierių mušei
kos kėlė baisų terorų.

Buvo vakar panešta, kad ----------
iš kni-kurių precinktų 30-oje Pekinas. Vas. 23. — Ameii- 
\vardoje buvę pavogti tušti ' Ironiškas komitetas šelpti ha- 
baliotai. liaujančius kinus paskelbė, jog

Smalkiai darbavosi Tliom- - jis mielai sulinkus priimti au- 
psoąo-Lundino organizacijos ! kojamų Amerikos farmerių 5 
pastatyti visur darbininkai, milijonus bušelių kornų. 
kurių burę apie 17,000 tuks- Komitetas tuos kornus no- 
tančių. i retų gauti Gegužės mėnesy.

nomis. Suvalgę skanius pietus 
ir bešnekučiuojant tarpe savęs 
p. Ant. Aitutis prisiminė ir 
tėvynę, Lietuvą P-nia R. Ma- 
zilinusktenė pridėjo, kad pasi
vaišinę mes ar negalėtume pa
vaišinti ir Želigovskio numes
dami aukų, ųiž kurias butų nu
pirkta knlkų Liet arini,įai.
Visi tom pritarė. Tuojau p.
Lėkiai padėjo $5, kurna Ag.
Nausėdaitė $2, J. Bndreckis 
$2, Ant. Aitutis $2, M. Aitu- 
tienė $2. Po $1: kūmas Al. Bud 
reckis, B. Budreckienė, Irena
Aitučiutė, J. Maziliauskas, R. PLATINKITE “DRAUGĄ.”

rai, kų į tai sakysite?
Musų kolonija džiaugiasi

šusilaukus naujo veikėjo asme- 
nyj kun. A. Martinkaus. Jis 
jau dalyvavo tame Feder. sk. 
susirinkime. Alumnė.

“PATRICIJA.”

Kovo 6 d. School (Hali) sve
tainėje (prie Honore ir W. 48 
gatvių) Šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų Draugijos aps
kritis rengia vakarų. Gabios 
Akademijos auklėtinės, ku
rioms vadovauja gerb. Sesuo 
M. Scholastika, vaidins pirmų 
syk Lietuvių kalboje veikalų 
“Patricija”. Vėikalas vaiz
duoja persekiojimus pirmųjų 
amžių krikš. Kas matė “Va- 
karienbutį”, t!TL be abejonės, 
ateis pamatyti ir tų veikalų ir 
neapsives.

Bilietus išanksto įsigykite, 
nes diena po dienai gali pri
trukti. Vakaro pelnas skiria 
inas ftv. Kaz. Vienuolynui.

Alumnė.

A.f A.
M. ZDANKIENĖ

(Prt tėvais Sabaliauskaitė) 
Gary, IikI.

Mirė pirmadienyje, Vasa
rio 21 d., 1921 m., 6-ta vai. 
vakare. Buvo 49 metų am
žinus. Paėjo iš Kauno Rėdv- 
boH. Raseinių apskričio, Ra
seinių parapijos, Slabados 
kaimo.

Paliko nubudime vyrą An
taną Zdankų, sunūs Pranciš
kų, Antaną ir Joną, ir dukte
ris — Aleną Cortiericnę ir 
Joaną Pažėrienę; žentus — 
Alfonsą Cortierą ir Kaz. Pa
žėrą; marčią — Marga retą 
Zdankienę.

laiitlotuvės atsibus trečia
dienyje (Vas. 23 d.), 9-tn v. 
ryte, iš ftv. Kazimiero baž
nyčios (Gary, Imi.) į ftv. Ka
zimiero kapines (Morgan 
Park).

(Neišsipildė jos troškimas 
pargrįžti į savo mylimą tėvy
nę Lietuvą).

Nuliudf gimini.
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Keliaujantiems Lietuvon!
Šį Pavasarį

KOVO I I). 1031 l&ptauks nnt IjiIvo S.\XONI.\ per Hantburga 
pirma partija žmonių važiuojančiu Lietuvon kurtu bu Jonu Roma
nu, l.lctuviu Prekybos Bendrovės prezidentu.

Jei nori su tu partija važiuoti tul tuojutts mums praneSk. Mes 
Išgattsltn pasportus lt* visus kitus reikalingus dokumentus. At partija 
bus Lietuvoje j laiku pradėti pavasario darbą. Galėsite parvažiuoti 
be Jokiu keblumu nes p. Romanas važiuos kurtu su jumis Iki Kauno. 

Trečios klcsos kuinu iŠ Xew York iki Eytkunij 8130.70 Pirmos
(tiesos |t 8S.70. (

ftuSyk tuojau* dėl platesniu Informacijų.

UTHUANIAN SALES CORPORATION
414 Broadway, Boston 2^, Mass.
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g VISUOMET TURĖK OMEN f JE j
5 Knd musų nauja krautuvė pripildyta puikiausių s 
5 auksiniu ir deimantiniu žiedu, auksinių ir paauksuotų 2 
S laikrodėlių, laikrodžių, lcnciugclių, karolių 2 
5 kų lik gautų iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų. 2 
= Turime gramafonų rekortlų, rožančių, 2

kryželių ir kitų religijinių dalykų, ta- |
vorų užtikriname prekę prieinama. =

J. WENCKUS |
Laikrodininkas |

3327 So. Halsted St. Chicago, III. |
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