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I. 

Vokietija Siųlo Du Milijardu 
Markių Kas Metai 

PAKIL? PRIEŠ BOLŠEVI- i VOKIETIJA NORI MOKĖTI 
KUS DARBININKAI. 

Bolševikai nori susisiekti su 
Vokietija. 

Washingtoii, Vas. 28. — S. 
Valstijų valstybės departa-

| Už NEŠIOJIMĄSI GINKLŲ 
ANGLAI BUSIĄ ŠAUDOMI. 

Taigi, busią atmokama tuo 
patiem. & 

Londonas, Vas. 28. -f- Ai
rių repuŲikonų Dublino sto-

| vykioje paimti dokumentai 
liudija apie Airių armijos vir
šininkų nutarimus, atliktus 
mieste Cork susirinkime. 

Nutarimuose pasakyta, kad 
KASMETINĮ ATLYGINIMĄ.! jeį Anglai nusprendę suimtus 

Airių ginkluotus kareivius 
Turi keturis kontrpasiųlymus. šaudyti, tąpat Auriai darysią 

* 

Berlynas, Vas. 28. — Vokie
ti jos užrubežiniu reikalu mi-

" • * * 

misteris . prieš iškeliausiant mentas gavo žinių, jog žymioj j Londono konfereneijon turėjo 
daly Rusijos del alkio ir nepa- visa eilę konferencijų su Rei-

i 

sitikėjimo bolševikų valdžia 
sukilę valstiečiai. Sukilimai 
apima Ukrainą, vidurines gu
bernijas ir pleėiasi ant Uralo. 

Pačiame Petrograde darbi
ninkai pagrūmojo pakilti ge-
neralin streikan. Darbininkai 
reikalauja daugiau sau lais
vės, panaikinti rekviziciją 
maisto išilgai geležinkelių iri 
vieškeliu ir mažiau varžvti' 
prekybą. 

Lenkijos klausimas. 

Karo komisaras Trotzky, 
kalbėdamas į Rusų armijos 
generolus pareiškęs, kad ap
verktina ekonominė ir nami
nė padėtis Rusiją verčia bnti-

"•^-mai lesti karą. Trim" tikslui 
reikalinga dviejų milijonų ar
mija. 

"Taika su Lenkija turi bnt 
suvėlinta taip, k ie^yra gali
ma, kad mes galėtumėm' pasi
naudoti laiku," Trotzky sa
kė. ''Kuomet mes busime pa
sirengę, mes rasime karui 

.priežastį, nors butų ir pasi-

clistago (parlamento) partijų 
vadais. Teko sužinoti susta
tytus talkininkams kontrpa
siųlymus, kurių svarbiausieji 
?ra keturi. 

Tndomiausia tas, kad Vokie
čių kontrpasiųlymuose nepa
duodama abelnoji atlyginimo 
suma, kaipo galutinas pažadė
jimas, kiel* turima mokėti. 

Minimos įvairios sumos. 

Kiek ligšiol žinoma, kontr-
|4>asiųlymuose minimos įvai
rios sumos, pradėjus ,°>0 mi
lijardų markių ir baigus 100 
milijardų. 

Svarbiausieji' kontr-pasiųly-
mai yra tie 

ir suimtais Anglais kareiviais. 
Re to, nutarta naikinti Airi-

joje visus kelius, griauti til
tus ir neleisti apskričiams tai
syti, kad tuo būdu pakenkti 
Anglų karuomenės kilnojimui-
si. » 

Anglų spėkos Airijoje kuo
ne visai sunaikino žydintį ir 
dailų miestelį Ballylongford, 
šiauriuse nuo Kerry apskričio. 

Kulkasvaidžių Iculipkorais 
visos gatvės išakėtos. 

DALIS VOKIEČIŲ DELE
GATŲ LONDONE. 

Londonas, Vas. 28. — Dalis 
Vokiečių;' delegatų, daugiausia 
sekretorių, jau atkeliavo Lon
donan ir apsistojo Savoy vieš
buty. 

Tenai jie pasitaiso ofisus. 
Kovo T d. prasidės konferen
cija talkininkų su Vokiečiais. 

= 

SUMAŽĖJO S. V. PREKYBA 
SU UŽRUBEŽIU. Iš KLAIPĖDOS KRAŠTO 

- Aukso mažai išvežama. J Klaipėdos Vokiečių ir Prancū
zų delegacija į Kauną ir 

SERBAI NEPATENKINTI 

* - . - v 

Sako, Jugoslavijoje nesutiki
mai tai padarę. 

eBlgradas, Serbija, Vas. 28. 
— Perniai Jugoslavija yra pa-
darius, taikos sutartį su Itali
ja. Tąja sutartimi Jugoslavija 
prakišo Sinomą miestą Fiume, 

Washington, Vas. 28. — 
Komercijos departamentas pa
skelbė ,jog Sausio mėnesiu 
prekių išvežimas (exportas) 
sumažėjo $66,000,000, gi įve
žimas (importas) $55,000,000, 
palyginus su Gruodžio mėne
siu. 

Praeitą Sausį išviso' išvež
ta prekių už .$655,000,000. Sau-

PIUME NETEKIMU. [ ^ ] 9 2(į m . , buvo išyežta už 
$722,000,000. Praeitą Sausį į-
vežta už $209,000,000, gi Sau-
syj pr. metų už $474,000,000. 

•Palankus Suv. Valstijoms 

jos uždaviniai. 

Pasklidus * gandams Klaipė-.] 
dos krašte, busią Lietuvos-' 
valdžia padariusi prekybos su
tartį- su Vokiečių bei Rytų 
Prūsų valdžia, vietos Vokie*Į 

fčiai pirkliai labai susirūpinę. 
Jei tokia Lietuvos prekyboj 

sutartis su "Vokiečiais yra pa* 
sirašyta, galvojo klaipėdiškiai 
Vokiečiai, tai mums dabar ga
las — iš ko mes gyvensime 
savo smilčių krašte, jei mes 
nebetarpininkausime daugiau 
prekių pardavime iš Vokiečių 

prekybos balansas už praeitą į Lietuvą? 
Sausį buvo $446,000,000. | ~ i s a s j ų pelnas-gražaus gy-

Jvežimas per praeitus me
tus septyni* mėnesius, inėmus/] 

už kurį savaime laike dide- ir praeitą Sausį, siekė $2,543,0-

GRAIKIJA PRIEŠ TALKI 
NINKU NORUS TUR

KIJOS KLAUSIME. 

• rašyta taika." 
Nori susisiekti su Vokietija. 

"Mūsų santikiai su Vokieti
ja," kalbėjo Trotzky "turi 
but, užtikrinti, nežiūrint to, 
kiek tas turėtų įkainuoti. Vo
kietija yra mums geriausia 
maisto pristatytoja. 

"Mes neturime užkabinėti 
Japonijos, kuri stoja skersai 
kelio Amerikai. Japonija link
sta prie Vokietijos. Gi pasta
roji bus mums gera pagelba 
mūsų kare artimuose Rytuo
se. i 9 

Maištas Kronštadte. 

- y 

-

Londonas, Vas. 28. — Kron
štadte jurininkai pakėlė maiš
tus prieš bolševikų valdžią. Ke 
lių karo laivų jurininkai da
lyvavo maište ir nukovė kele
tą komisarų. 

Prieš maištininkus pasiųsta 
karuomenė. Bet tas nepagel
bėjo. Tad šiandie bolševikų 
valdžia nori gražiuoju prieiti 
prie maištininkų. # 

Bolševikai šaudo į streikinin
kus. 

Ryga, Vas. 28. — Maskvos 
priemiesty Nanovnikov -sus
treikavo 14,000 darbininkų p 
vairiose dirbtuvėse, anot ži
nių iš Maskvos. 

Bolševikų karuomenė *tad 
aną dieną šaudė į streikinin
kus iš anuotų ir kulkasvaį-
dzių. 

laika 
ekspertai su Vokiečiais eks
portais turės progos nuodug
niai aptarti visą Vokietijos e-
konomine padėtį ir nustafyti 
pagaliau galutiną atlyginimo 
sumą. Tokia procedūra sutik
tų su Versailleso sutarties rei
kalavimais ir mintimis. 

2. Vokietija apsima mokėti 
2 milijardu markių kas me
tai pradėjus tuojaus. 

3. Vokietija nesutinka su 
abelnąja atlyginimo suma, 
kad už ją prsietų mokėti 
nuošimčius. Taigi turėtų bnt 
mokama metinė suma be jo-
kių nuošimčių. 

Siųlo bondsus. 

4. Vokietija talkininams pa-
siųlo industrijinius bondsus, 
kuriais gvarantuojamas pel
nas iš Vokietijos industrijos. 
Bondsų kaina neturėtų but 
didesnė vienos treedalies visos 
Vokietijos industrijos vertės. 

Vokiečiai ekspertai tvirtina, 
kad šis ketvirtasis pasiūly
mas yra puikiausias ir paran
kiausias talkininkams pasiųly-
mas. Nes jis be kitako yra 
pelningas. 

Del šito ketvirtojo punkto 
tarpe pačh> Vokiečių pakiję 
ginčai. Daugelis nenori įsilei
sti' savo industrijon svetimų 
žmonių. 

Iš ministerių tik vienas Si-
mons keliaus Londonan. Si-
mons užtikrina, kad delegaci
ja Londono konferencijos nu
tarimus parvež Berlynan ' ir 
čia kabinėtas juos galutinai 
aptars. 

• • 

SMARKUS BLIZARDAS MI-
CHIGANE. 

Detroit, Mich., Vas. 28, — 
Užvakar kuone visoj valsti-

Įjoj siautė baisus blizardas. 

Londonas, Vas. 28. — Grai
kijos delegatai talkininkų kon
ferencijoje pranešė, kad Grai
kijos parlamentas patvirtino 
Seyres (Turkijos) taikos su-

lį trukšmą buvo pakeles žino 
mas Italų lakūnas d'Anunzio. 

Šiandie Jugoslavija pasiju
tusi labai blogai padariusi at-
sisakvdama nuo Fiume. Nes 
dabar tame mieste jvedama 
Italų tvarka. Vartojami ten I-
talų pinigai ir mieste išskleis
ta įtarų vėliava. 

Be Fiume Italams yra tekę 
daug svarbių vietų apylinkė
se. Jugoslavija be ki tako pra
radusi arti milijono slavių gy
ventojų. 

'aikas, knriuonu talkininkų * : , / , _ . gaslavijoj pakilę nesutikimai. ,„ 1 ^ ' J , * ™ , *'•• b , , V 0 i S v e ž -
Taippat pranešė, kad Orai 

kai neapleisią Smirnos, nors 
prisieitų vyriausybei išleisti 
paskutinę pinigų draebmą, ne 
žiūrint talkininkų ekonominės 
blokados. 

PASKIRTAS KARO LAIVY 
NO SEKRTTORIAUS 

ASISTENTAS. 

Kitaip gi Fmme butų pasili-
kes prie Jugoslavijos. 

t 

-, 
-
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NESUTIKIMAI PANAMOS 
SU COSTA RICA 

it ha 
-

St. Augustine, *ETav Vas. 28. 
— Prezidentas-elektas Har-
ding karo laivyno sekretoriu
mi oficijaliai patvirtino Ed-
win Denby iš Detroito. Pirm-
muoju jo asistentu pakvietė 
pulk. Tbeodore Roosevelt, mi
rusio žinomo pulk. Roosevelto 
sūnų. 

— — — 

NELEIDŽIA PARSIGABEN 
TI MAISTO. 

Panama, Vas. 28. — Del 
vienos juostos žemės pakilo 
nesutikimai Panamos su, Costa 
-Rica#. Abį v^lstybėli ginkluo
jasi. Gali pakilti karas. Dėdei 
Šamui prisieis taikinti. 

00,000, prieš $2,768,000,000 to 
kiuo laikotarpiu piriiibuvu-
siais metais. CJi išvežimas per 
tuos septynis mėnesius buvo 
$4*.638,000!A00 ir $4,f)8:),000,-
000. 

Per praeitą Sausį įvežta au
kso' $38,000,000; per praeitus 
septynis mėnesius, inėmus 
Sausį, $342,000,000. Sausyje 
1920 m., įvežta aukso $12,0(K),-
(XX), gi per septynis mėnesius 
(sų Sausiu, 1920) $38,000,000. 

Praeitą Sausi aukso #išveži-

ta $48,000,000. 
= - j 

JURININKAI NUBAUSTI 
PO DU METU KALĖ

JIMO. 

veninio ateity, parduodant 
prekes iš Vokiečių į Lietuvą 
ir gaunant už tai 25% pelno 
ir sukuriant krašte gintarų 
apdirbimo pramones, galinčią 
duoti jų apskaitymu 50 mili
jonų^ markių, pasirodo bežlun-
gąs. 

Tad, išgelbėti tą planą pa
sišovė Klaipėdos Prekybos 
Rūmai, o su jais susišnabždė
ję ir didieji Prancūzų valdi-
nmkai. 

Šiomis dienomis jie pasiun
tė į Kauną-Klaipėdos pirklių 
delegaciją drauge su p.p. Pe-
tišne ir Larocbe pasiūlyti pa-{desnių valdininkų tenka išgir-

lams turės daug daugiau nauį 
dos, negu pataisydama vien^p 
Klaipėdos uostą; penkta, pa«q 
darius prekybos sutarti str 
Klaipėdos kraštu bei Vokie
čiais, šieji žada pagilinti Pri-
čkaus perkasą, Deime, Timb-

J?a, Gilija ir patį Nemuną tiek, 
kad 5fH)—pOO tonų laivai iš 
jųros^ iš Pilavos, galėtų sta
čiai eiai į Smalininkus_jr nei 
į Kauną; šešta, Ūkio Ruma£ 
kurių atstovas atvažiavo, tur 
but, tik per nesusipratimą vi
sai nemato jokio reikalo talp
umai daryti prekybos sutarti 
— taip bent yra nusistatę mu= 
sų liaudininkai. Tad tikimės, 
kad Lietuvos valdžia daugiau 
atsižvelgs j Lietuvių laukinin
kų norą, o ne į atstovų pirk^ 
lių naudą. 

Karaliaučiaus „krašte naujas 
vėjas. 

Mums, Klaipėdos krašto gy
ventojams, arti yra į T êra-" 
liaučiaus kraštą. — k u r ^ | s t 

vadinate Rytų Prūsais, — tifq 
per Nemuną. Mes dažnai j tenJ 

nueiname ir plačiai išsišneka
me su to krašto gyventojais. 
Pirmiau, pereitais metais, jie, 
užsiminus apie Lietuvą, dide
liu paniekinimu kalbėjo, o 
dabai" jų nuomonės apie Lie
tuvį mainos. Dabar nHo lau
kininkų ir miestiečių, nuo pap
rastų darbininkų ir nuo di-

daryti Lietuvai su Klaipėdos 
krašto prekybos "sutartį.'' Di 
dėsniam pasisekimui ta dele
gacija pasikvietė ir Ūkio Rū
mų, kurie yra Lietuvninkų 
rankase, atstovą p. Bruožai-
tį. Ta delegacija, kiek buvo 
girdėti Klaipėdoj, žadėjo pa-

Washington, Vas. 28. — Ka^ siųlyti Lietuvos valdžiai nu-
ro 4eismo nubausti po du me- kelti muitų sieną ligi Nemu-

. • 

sti -nuomonių;, jo -̂f̂ HH' -gejir.n* 
butų, kad Karaliaučiaus kran
tas prisiglausti} pf4e Lietuvos. 

(Pabaiga bus). 

tu kalėjimo kiekvienas juri
ninkas, kurie nesenai Nicara-
guos mieste Managna užpuolė 
ir sunaikino vieno laikraščio 
ofisus ir spaustuvę. 

SERBIJA DIDŽIAI NUKEN
TĖJUSI. 

Serbai labai nepatenkinti tal
kininkais. 
— -

Belgradas, Serbija, Vas. 27. 
— Serbai didžiai nepatenkinti 
talkininkais. Nes tie savo kon-

Patekus Vilniaus Lietuvių ferencijoje nekuomet neat'si-
labdaringoms įstaigoms į kr i- meną Serbų praleistų vargų ir 
tingą padėtj~ del maisto sto- nepagalvoja jiems išgauti at-
kos, Laikinasis Vilniaus Lie- lyginimo iš centralintų vaistyJ 

tuvių Komitetas kreipės į Vii- bių. 
niaus Lenkų valdžios aprovi- Serbai sako: 

PLATINKITE "DRAUGĄ." [Daug prisnigo. 

zacijos departamentą, norėda
mas gauti leidimą važiuoti sa
vo įgaliotiniams j Kauną ke
lių vagonų maisto parupini-
mo Ir pargabenimo gelžkeliu 
reikalu. Bet pareikalavus' ap-
rovizacijos departamentui, 
kad tuo reikalu kreiptus į jį 

/ ' 

ne Laikinasis yilniaus Lietu-) išdeginta sodžiai. Žodžiu ta 
vių Komitetas ir *ne Centro 
Komitetas n. d: k. š., o kokia 
nors prekybos įstaiga ir kad j 
1-3 pargabento maisto butų 

mentui, Laikinasis Vilniaus 
Lietuvių Komitetas^ nuo- to-> 
kių sąlygų atsisakė ir,bandė 
kreiptis tuo pat reikAlu per 
karo valdžią: Ši gi, pasitarus 
su užsienių reikalų departa
mentu, prašymo taippat nepa
tenkino. ~ • 

"Mūsų .šalis marža ir mes 
pamiršti talkininkų." 

Austrai, Vokiečiai, Ungarai 
ir Bulgarai ikituomet buvo o-
kupavę visą Serbiją ir viską 
iš jos pagrobė, kas tik buvo 
galima grobti. Sunaikinta visi 
geležinkeliai, tiltai, ^tuneliai, 

riant, sunaikintas visas Serbų 
gyvenimas. 

Ką priešas paliko. 

dama savininkains^Serbų pini
gais. • y^ 
Ki tuomet Vokįečių fieldmar-

šalas von Mackensen buvo nu
sprendęs visą Serbiją dar lab-
jaus paversti griuvėsiais, kuo
met jis \ patyrė, kad jo oku-
puotė yra tik laikina. 

Tas padaryti jam nepavy
ko. Visgi Serbija baisiai nu
kentėjo. Ir štai šiandie talki
ninkai pamiršta buvusius jos 
vargus ir skausmus ir nepa# 
galvoja apie reikalingumą at
lyginimo. 

Tuo tarpu Serbams pinigai 
yra labai reikaliųgi. Nes vi
soj šaly siaučia vargas^ 

Nusiskundimai. 
Čia_lankanties talkininkų 

jatstovams, girdėjosi garsus 
Serbų išmetinėjimas talkinin
kams. 
Atstovai pripažįsta, kad Ser

bams, reikalinga žymi pagelba. 
Bet talkininkų premjerai pa
sirodė negirdį nusiskundimų. 

Serbai t^singai pareiškia, 
duota aprovdzacijos departa- Apleizdami Serbų žemę prie-|*ka<i talkininkams jie buvo ga-

šai paliko apie 8 milijar. Aust
rijos kronų, poperinhj pinigų 
neturinčių jokios vertės. Tie 
•' pinigai •' buvo paleisti apy-
\*arion. •'-.• 

Po karo Serbų valdžia turė
jo daug vargo, kol išrankiojo 
tas poperines kvitas, atmokė-

Įna artimi, kuomet davė daugy
bę gerų kareivftj. Bet jie pa
miršti, kuomet šiandie atsidu-

no, pasilikdami sau teisės skir
ti mintinių tarnautojus, o Liet. 
valdžiai pavesdami neva "kon 
troliuoti" tas muitines. 
» Mes Čia nežinome kaip Lie
tuvos valdžia priims tą dele
gaciją ir kaip ji sutiks su ja 
tartis. Bet aš čia noriu išdės
tyti, kaip žiuri Klaipėdos kra
što Lietuvininkų į tas dery
bas ir ko jie lukiuriuoja nuo 
Lietuvos valdžios* tose derybo
se. 

Klaipėdos krašto laukinin
kai Lietuviai^ kurių yra dau
guma krašto gyventojų, mano, 
kad Lietuvos valdžia nepriva
lo daryti jokios prekybos su
tarties su p.p. Klaipėdos Pre
kybos Rūmų atstovais ir Pran
cūzų valdininkais, nes jie, 
pirmiausiai, tikrai Klaipėdos 
karšto žmonių neatstovauja; 
antra, iš tokios prekybos su
tarties padarymo įturės naudos 
tik atskiri didieji Klaipėdos 
pirkliai, o ne visas kraftas; 
trečia, koks^ išrokavirtias gali 
but Lietuvai daryti prekybos, 
sutartį su Klaipėdos kraštu^j 
jei Lietuva tiesiai'iš Karallau-

Įčiaus krašto gali gauti 25% 
prekes pigiau, kaip iš JClaipė-
dos; ketvirtą, taip jap labai 
nušaaiktasis Klaipėdos uostas 
Lietuvai jokios reikšmės netu
ri, kadangi karo metais buvo 
nevalomas, dabar yra užslin-
kęs ir juros laivai visai nega
li įeiti į uosta, o taisyti uos-

GRUZINAI APLEIDO 
TIFLISĄ. 

-. 

Paryžius, Vas. 28. — Čia 
gauta žinių, kad Gruzinų ka
ruomenė apleido savo sostinę 
Tiflisą ir jį paliko bolševi
kams. 

A. J A. 
STANISL ČILINSKAS 
mirė Vasario 27 d., 1921 
m., 9:00 rytą. Paėjo iš 
Vaiguvos parapijos, Šiau
lių apskrities. Ėjo 28 me
tus amžiaus. Priklausė 
prie L. Vyčių 24 kuopos 
Aušros Vartų parap. Pali
ko nuliųdusią motiną ir 
tris borlius Lietuvoje ir 
vieną brolį Amerikoje. 
Laidotuvės bus utarninkė, 
Kovo 1 d., Aušros Vartų 
bažnyčioje, iš ten j šv. Ka
zimiero kapines. Kūnas 
pašarvotas po num. 2339 
West. 23-rdr Place. NaBaš-
ninko brolis Juozas čilin-
skas širduigai prašo visų 
dalyvauti savo brolio lai-' 
dotuvėse. 

PINIGU KURSAS. 

re vargan. 
Talkininkai šiandie daugiau-]tą neapsimoka, nes tai kai 

sia rūpinasi savimi. Gi kasjnuotų apie 3 milijardus auksi 
jiems galvoje apie kitus, jpač 
apie mažesniąsias tautas. 

Svetimų šalių pinigų vertS, mai-. 
nant nemažiau 4^ ,̂000 Vasario 2<jį 

•buvo tokia pagal Merchants Lo» 
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingi) s\'arui 
Prancūzijos šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos liratui markių 

#Uj — t£kią sumą Lietuvą [Lietuvos šimtui luksinų 
suvartojus savo vidaus reika-

/ 

Lenkija* šimtui markių 

^ 

$3.87 
7.̂ 5 '| 
3.65 
1.59 
1.59 
.12 
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D R A U G A S Antradienis, Kovas t , 192t 
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UBTUVIV KATALIKŲ DIEKRASTIB 

"DRAUGAS" 
M M kasdieną I fc j j i i i nedėldienlu*. 

FREN'l MERATOS KAIHAt 
OHICAGOJ IR I t S l E N Y J E : 

Į 

i 
•K 

Metų 
8UV. VALST. 

•fc» »£••££££< 
98.00 

4.00 

98.00 
Pusei Metų • • • • : •»•»•*• :<a *»®® 

Prenumerata mokast iškalno. Lai
kas akaitoai nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas; Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar eznrese "Mo-
ney Order" arba {dedant pinigus 1 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBE. 0 0 . 
3 3 3 4 S . O a k l e y A ve . , C h i c a g o . 

Tel. Roosevelt 7791 

S 
KJJ. tik pergyvenus pasauli

nio karo pragare ir neturint 
žinios ar nepradės kita tokia 
nelaimė ryt po ryt, rodos, ne
reikėtų niintyt apie šokius. Te-
eiaus ir pasilinksminimai daug 
reiškia žmonių gyvenime vi
sur; dar daugiau Amerikoje. 
Rimtasis labai praplitęs sa
vaitinis laikraštis renka žmo
nių nuomones apie šokius. J is 
supranta, kad jais reikia rū
pintis. J i s mato, kad šokiais 
jau rūpinasi patys rimtieji 
kultūros veikėjai. Šokių klau
simo svarbumą šiais po karo 
laikais pirmiausiai pajuto 
Bažnyčia. Augštieji ir aukš
čiausieji jos asmenys jau pa-
•jakė,savo ramią rinitą nuomo
nę, nemažindami laisvės, bet 
parodydami pavojus. 

Mes turime prisipažinti ne-
ą šokių žinovai, todėl c<. nega

lėsime išreikšti žinovams a k v-
vios nuomonės. Mųs nuomonė 
yra ne kas daugiau, kaip pa
prasto žiūrėtojo nuomonė. 

Esame matę dvejopų šokiu: 
tokių kad patiko ir tokių kad 
nepatiko visai. Patikimas 
taip-gi būva nevienokis. Vieni 
šokiai patinka šokantiems, ki
ti patinka žiūrintiems. Nuomo
nių skirtumas tarp šokančių 
ir žiūrinčių susidaro del šokių 
sukeliančių lyties jausmus. Jie 
dažniausiai patinka šokan
tiems. Kaip visi lytiško paten
kinimo veiksmai būva geri tik 
moterystėje ir tik niekam ne
matant: taip ir šitos rųšies šo
kiai turėtų būti tarp paties bei 
pačios ir tai niekam iš šalies 
nematant. 

Civilizacijos mažėjimą iš to 
galima pažinti, kad lytiško pa
sitenkinimo darbai išeina vie
šumon. Tai-gi šitos rųšies šo
kių praplitimas rodo, kad mū
sų civilizacija smunka žemyn. 
Tą pat] rodo technikos panie
kinimas dailėje ir drąsa ap-
seiti joje be turinio. Nuo gal
vos, ypač nuo akių pradeda 
puti žuvis. Ja i lygi yra civili
zacija. Pradedant dailei irti 
nebelieka jos šokiuose .Jie tam
pa lyties geidulių patenkinimu 
raidžiu šokikams, šlykščių 
žiūrintiems. 
i Žiūrėtojams patinka šokis, 

kuomet jame yra dailės. Kaip 
muzikos garsai yra sutvarkyti čių G'eorgia valstijoje pašėlu 
lygiomis laiko dalimis nevie 
naip suderinamomis tarp sa
vęs, taip gailina suderinti žmo
gaus kojų, rankų ir viso kūno 
judėjimus. Prie lygaus laiko 
muzikoje prideda gražumo gai
sų įvairybė, tinkanti ausinis, 
nors tie garsai neturi išvaiz
dos akims. 

vairybės, bet j is turi išvaizdos 
akims. Tai-gi šokio su muzika 
suderinimas gali būti labai 
augštas dailės padaras. Kaip 
visi dailės padarai, taip ir šo
kis tik tada nebūva tuščias, 
kada per jį matyti geros min
ties ir gražaus jausmo. Graži 
išvaizda be turinio yra lyg 
tuščias kiaušinio kevalas, lyg 
išvalgyta gardžių saldainių 
dėžutė. 

Lietuvos suktiniuose ar 
klumpakojuose neperdaugiau-
siai yra dailės; nes neturtingas 
sodžiaus gyvenimas negali pa
gaminti tivriningij dailės pada
rų. Bet dailės tuose šokiuose 
yra, nes šokančių kojos suta
ria su muzikos garsais. Ame
rikoje Lietuviai šokiais vadi
na susikabinusių i r susiglaudu
sių porų slankiojantį stumdy
mąsi ratu apie aslą. Nei di
džiausias noras negali matyti 
tame nei trupučio dailės. Tai
gi nesinori nei žiūrėti. 

Sakomės esą apšviesti, todėl 
turėtume grįžti prie dailių šo
kių, kuriuose kojos sutaria su 
muzika, kuriuose nėra lyties 
geidulių nevaldymo, o yra rim
tas miklių jaunų žmonių įvai
rus judėjimas, susidedantis į 
vieną ilgą gražią pyniavą taip, 
kaip kad dainoje susideda įvai
rus žodžiai į vieną poezijos gro 
žybę. Kol baudžiavą ėjome, ga
lėjome nesirūpinti tokiais 
daigtais, kaip šokių padorus 
gražumas. Kuomet laisva tauta 
tapome, jau pridera mums rū
pintis laisvu gražiuoju menu. 

Vakarų Indijos. 
Vakarų Indijos — tai visa 

eilė salų ir salučių šalimais Ku 
bos salos. Vienos iš jų priklau
so Anglijai, kitos — Prancū
zijai^ 

Buvusiojo karo metu Angli
ja daug įsiskolino Suv. Vals
tijoms. Daugelis turi pamato 
nuomoniauti, kad vargiai kuo-
met-nors bus galima atgauti iš 
Anglijos tas skolas. Tad šian
die Suv. Valstijų senate pake
liamas klausimas, ar nebūtų 
galima už tas skolas iš Angli
jos gauti nors jos Vakarų In-
dijas. 

Pačioje Anglijoje neoficijaliu 
keliu užginamos kalbos, buk 
Anglija norėtų atsižadėti Va
karų Indi jų. Bet oficijalėse 
sferose tylima. (Jalimas daik
tas, kati ol'icijalė Anglija su
tiktų su ta propozicija, jei tik 
atokia pasirodytų rimta. Nes 
Anglija šiandie neištenka mo
kėti nei nuošimčių už pasko
lintus jai kelis milijardus. 

Vakarų Indijų pardavime 
Suv. Valstijoms didžiausias 
keblumas butų tame, ar tų sa
lų gyventojai panorėtų prisi
jungti prie Suv. Valstijų. Ši
tame atsitikime gyventojų at* 
s i klausimas būtinai reikalin
gas. Be pačių gyventojų suti
kimo kas gi čia norėtų tas sa
las įsigyti arba jų atsisakyti. 

Tuo tarpu Vakarų Indijų 
gyventojų sutikimas susijung
ti su Suv. Valstijomis yra di
džiai abejotinas daiktas'. 

Tose salose diduma gyven
tojų yra juodi žmonės. Jie ge
rai Kino savo rasės brolių pa
dėjimą pačiose Suv. Valstijose. 
Perniai čia buvo nulinčiuota 
apie 60 juodų žmonių. 

Štai vos pirm poros savai-

Pasikalbėjimas su Nezaležninku. 

si baltųjų govėda iš Oconee 
apskrities kalėjimo išvilko vie
ną intariamą žmogžudystėje 
juoduką ir gyvą sudegino. 

Vakarų Indi jose nekuomet 
taip nepasielgiama. Tenai nėra 
nesuvaldomųjų govėdų. Tenai 
už prasižengimus tik teismas 
kaltina juoduosius, lygiai kaip 

is negali turėti garsų į- ir baltuosius žmones. Tenai vi-

Ketverge 24 Vasario suskam
bėjo " D r a u g o ' ' telefonas po
no Kriščiūno- paliestas. Klai
džiojantis po visas Lietuvių 
kolonijas nezaležninkas nenori 
palikti neužkabinęs nei dien
raščio. 

Skirtumas tarp nezaležninko ir 
katalikų kunigo. 

Pirmutinis Kriščiūno saki
nys buvo, kad esąs tokis jau 
kunigas, kaip ir " D r a u g o " re
daktorius. Redaktorius to pa-
našumo nepripažino, bet pa
klausė kokis vyskupas Kriš
čiūną įšventino. Atsakymas 
buvo nesuprantamas, tik jo ga
le buvo Sodžiai "Šventas tė
vas Kara tą ." 

Kitados pirm puspenkto 
šimto metų Italijoje gyveno 
giminė Caraffa. 1476 metais 
gimė Jonas Petras, kuris 23 
Gegužio 1555 metais tapo po-
pežium ir vadinosi Povylu Ket 
virtuoju. J i s mirė 18 Rugpjū
čio 1559 m. Tai aišku, kad jis 
pono Kriščiūno įšventyti ne
galėjo. Juk tas nezaležninkas 
nėra amžinas. Caraffų giminė 
Italijoje liko ir toliau. Vincen
tas Caraffa buvo septintas iš 
eilės jėzuitų generolas. Tas 
nebuvo vyskupas ir mirė 1649 
m. Tlgainiu iš tos gražios gi
minės atsirado ir išgamų, atsi
žadėjusių tikėjimo, tapusių at
skalūnais. Buvo taip-gi žmonių 
nieko bendra neturinčių su gra 
fų Caraffų gimine, bet pasi
savinusių jų pavardę. Tai-gi 
mes negalime tvirtinti, kad p. 
Kriščiūnas neturi pažinties su 
kokiu nors iš tų pastarųjų rų-

tikėjimo dalykų, bet nesupy
kino tik prajuokino, nes tame 
pačiame pasikalbėjime bandė 
ištarti turys "successionem a-
postolicam" i r galūnės jam su
sipainiojo. Nezaležninkijds ti
kėjimo mokslo kunigas Bučys 
nelabai yra ištroškęs, todėl 
maloningas Kriščiūno pasisiu : 

lymas taip i r liko be nieko. 
" D r a u g o " redakcijoje yra 

pora plekatų, kuriuos kituomet 
p. Kriščiūnas* buvo atsispaudi-
nęs , k a d a d a r C h i c a g o j e n e b u -
vo prastojęs visų savo ayelių. 
Tuose plekatuose apsčiai yra 
tokių stambių klaidų, kad p. 
Kriščiūnui reikėtų dar pasi
mokinti lietuviško elemento
riaus. Jei jis tą padarytų, tai 
geriau sunaudotų savo laiką, 
negu kad bemokindamas kitus 
lotyniškai. 
Vieno daigto p. Kriščiūnas tu

ri daug, tai drąsos. J is drįsta 
kunigauti, neturėdamas kuni
go ypatybių, jis drįsta ir mo
kintoju siūlytis, nors pats yra 
mažamokslis. 

Nezaležninkai nėra Popežiaus 
Pavaldiniai. 

Toliau p. Kriščiūnas vis per 
telefoną sakė, kad jis esąs nuo 
"švento tėvo popežiaus," bet 
jis nepridėjo Benedikto Pen
kioliktojo vardą. Kriščiūnas 
nepriklauso prie tos bažnyčios, 
kurią valdo Benediktas Pen
kioliktasis. Tai-gi nezaležnin
kas Kriščiūnas "šventuoju tė
v u " vadina kokį nors kitą as 
nienį, veikiausiai tokį pat ne-
zaležninką, kaip ir pats. Lie
tuviai katalikai turi žinoti vi
sus tuos gudrumus, arba ang
liškai sakant triksus. 

" D r a u g o " tat redaktorius 
ir pasakė p. Kriščiūnui: "Ga
li klaidinti neišmanančius 
žmones, bet man tat neišrodo 
gudru.'* // 

Nezaležninku mokslas. 

Kriščiūnas dar sakėsi mo
kinęsis su Bučių drauge ir ža
dėjo " D r a u g o " redaktorių pa
mokinti lotynų kalbos bei teo
logijos. Ne vienas yra pasauli-
je Bučys, bet " D r a u g o " re
daktorius, nei -gimnazijoje, nei 
seminarijoje, nei akademijoje, 
nei universitete su Kriščiūnu 
drauge nebuvo. Jeigu tat neza
ležninkas giriasi tuo draugavi
mu, tai žmonės turi žinoti, jog 
tat v ra netiesa. 
- P-nas Kriščyhnas, turbūt, 

norėjo " D r a u g o " redaktorių 
supykinti siulydamasis jam į 
mokintojus lotynų kalbos ir 

Katalikų Bažnyčios ir Nezalež 
ninkijos vardas. 

Toje pačioje šnekoje Ktjš-
čiunas ištarė anglišką savo e-
rezijos vardą Old Roman-Cat 
holic Churcb of America. Taipfzapas, Šv. Pranciškus ir kiti, 
ta erezija yra įsirašydinusi 
Suvienytose Valstijose. J i ne
galėjo pasivadinti tiesiog Ro-
man-Catholk Churcli, nes pir
ma negu nezaležninkijos atsi-
rado, tikroji Kristaus Bažnyčia 
Amerikoje visų buvo vadina
ma Roman-Catholic Churcli. 
Dviem įvairiem tikėjimam Su
vienytų Valstijų vyriausybė 
visai to paties vardo neduoda. 
Bet jeigu kas prie dviejų ar 
-trijų vardo žodžių prideda dar 
daugiau, tai valdžia jau skai
to, kad tai ne tas pats vardas. 
Tuomi tikslu viena nezaležnin
ku šaka pasivadino Old Ro-
man-Catholic Chureh of Ame
rica, pridėdama vieną žodį 
pradžioje i r vieną žodį pabai
goje. Katalikai turi tą suktybę 
suprasti ir nesiduoti sukkiidin-
ti. 

Patarmė Katalikams. 

Nekiekvienas yra katalikų 
kunigas, kuris sakosi tokis e-
sąs. Kadangi yra lietuviškai 
kalbančių nezaležninku apsime 
tančių katalikais, todėl žmo
nės turi prisilaikyti atsargu
mo taisyklių. Kuomet nepažį
stamas asmuo atvyksta į Lietu 
vių koloniją Amerikoje ir žada 
ten sudaryti parapiją, tai pir
miausiai reikia ištirti jo tikėji
mą ir kunigystę. Tą galima 
padaryti dviem budais.^ 

Lengvesnis būdas yra nu
sivesti pas svetimtautį neabe
jotinai katalikų kunigą ir pa
prašyti, kad jis ištirtų atėjūno 
poperas. Viena poperų išvaiz
da nieko nereiškia. Jas ištir
ti gali tik tas, kas turi Ameri
kos vyskupų ir kunigų sąrašą 
vadinamą "Oficial . Directo-
r y " ir moka sulyginti - pope
ras su "Direc torv , \ Kuomet 

represented by you! Kokis y-
ra oficijalis vardas to tikėjimo, 
kurį atstovauji! 

3. When, where and by 
whom were you. ordained 
priestt Kur, kada ir kas Tam-
istą įšventino į kunigus. 

4. Please tell tbe name of 
the Sovereign Pontif, who 
conferred the ėpiscopal juris-
diction upon the bishop sen-
ding you to work here and 
the full name of tbis bishop? 
Teikis pasakyti vardą to pope
žiaus, kuris suteikė valdžią 
vyskupui, pasiuntusiam tamis-
tą d i r b t i š ič ion i r p i l na to vy-
skupo vardą. 

Būtinai reikia jfedaryti, kad 
visi atsakymai šitiems ketu
riems klausimams butų po pri-
sieka. Juos gavus reikia pa
siųsti vietiniam katalikų vys
kupui. Jei jo žmonės nežino, 
gali prisiųsti "Draugu i , " ku
ris nusiųs vyskupui. 

Iš anksto žinia, kad neza
ležninkai tų klausimų neap-
sims atsakinėti. Bet jei apsi
imtų, tai antrame klausime 
pridėtų nors viena raidę dau
giau, negu Roman-Catholic 
Chureh, iš to galima žinoti, 
kad atėjūnas* nėra katalikų 
kunigas, kad nepriklauso prie 
tos Bažnyčios, kurią V. Jėzus 
įkūrė, prie kurios priklausė Šv. 
Kazimieras, Šv. Jurgis, Šv. Juo 
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"DRAUGO" KNYGYNE % 

Galima gauti šios 

MALDAKNYGES 
= Ramybė Jums (brangios odos paaiiks.) $3.50 | 

Stos maldaknygės formatas yra 5^4x3%. Puslapiu turi 958. bet ne 

= Ramybė Jums (kailio* apdar.) 2-&° S 
= Ramvbė Jums fanrieklA and.) 2.W) = Ramybė Jums (audeklo apd.) 

kurią Iietuvoje gynė vysku
pas Giedraitis, vyskupas Va
lančius, vyskupą* Baranaus
kas, kun. Daukša, kun. Tumas, 
kun. Burba ir kiti, kurioje pa
tys esate krikštyti. 

si gyventojai naudojasi lygio
mis teisėmis kaip politikiniu, 
taip socijaliniu žvilgsniais. 

I r kas-gi pasakytų, kadv tie 
žmonės norėtų patekti tan bal
tųjų, "p rogreso" sukurin, kurs 
nesulaikomai siaučia čia pie
tinėse: valstijose. 
Tai svarbiausioji kliūtis Suv. 

Valstijoms įsigyti yakarų In
di jas. Be abejonės, tai* žino se-

• *v natas. I r jis savo sumanumis , 
matyt, tik nori patirti, kaip į 
tai atsilieps tų salų žmonės. 

Baugina Teismu. 

Ponas Kriščiūnas yra labai 
supykęs ant "Draugo" , už ką 
persergėjo Des Moines'o Lie
tuvius ir žada paduoti "Drau
gą" į teismą reikalaudamas 
penkiasdešimties tuks. dol. 
" D r a u g a s " patarė reikalauti 
penkiasdešimties milijonų do-
lierių. Tai da didesnis skaičius, 
bet jks nepadaro, kad išvyktų 
skirtumas tarp katalikų kuni
go ir nezaležninko. 

Kas nori nezaležninkiją įsi
vesti, tas tegu kviečiasi p. Kri
ščiūną; kas nori katalikų pa
rapiją turėti, tas negali naudo
tis ponu Kriščiūnu, nes jis jau 
senai yra atmesfas, arba ipso 
facto ekskomunikuotas. Baisi 
yra nuodėmė žmogui atsimes
ti nuo tikrosios Dievo Bažny
čios. P-nas Kriščiūnas atsime
tė ir dar bando kitus atitrauk
ti. Baisi yra šventvagystė tik
ram kunigui laikyti Mišias su 
nuodėme. Dar didesnė yra p. 
Kriščiūno kaltė, kad jis tikrą
ją Bažnyčią įžeidęs savo ats
kala bet-gi drįsta tos nuskriau
stos Bažnyčios rūbais rėdytis 
ir jos sakramentus pamėgdžio
ti. 

E stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių Jvalrlau-
5 sių maldų. 
= f * • • 
I Aniolas Sargas — juodas apd t %l$& _ 
5 Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd 1-75 Ę 
= Aniolas Sargas — juodais apd. 1*50 E 
E Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd 1*75 E 
=1 D a n g a u s 2va ig -ždudė — b a l t a s c e l l u l o i d a p d . s u E 
= paveikslėliu ant apd 1*75 E 
1 Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd 1*50 = 
| Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd 1.00 | 
S Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 | 
E Aniolėlis — juodais apdarais '. 1:50 E 
E Aniolėlis >— juodais apdarais 0.75 E 
E šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių- = 
s Spauda aiški. / E 
| Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 E 
I Pulkim ant kelių 2.50 | 
| Pulkim ant kelių \ 2.00 | 
į Pulkim ant kelių 1.85 | 
E Pulkim ant keHų 1.50 | 

§— ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už. pirmesnes. Jos kainų = 

įvairumas priguli nuo apdarų. = 
= Maldų Knygelė 75o. 1 
s Maldų Knygelė i 50c 
E Užsisakydami adresuokite 
f "DRAUGO" KNYGYNAS 
Į 2334 So. Oakley Ave. Chicago, 10. = 

. . * • • • • • • 
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mokyklų reikalams surinkta 
21,200 auks.; apskrities savi
valdybės išlaikymui 18,712 
auks. 08 sk.; Teisią apskrities 
ligoninėj įplauką 14,852 auks.; 
prieglaudą laikymui ir netur-
tėlią šelpimui 20,022.auks.; į-
vairių įplaukų, paskolų — 
50,084 auks. 09 sk. valsčių iš
laikymui 1919 m. 4,155 auks. 
34 sk. 

Išlaidos sekančios: Apskri-

K—- — * 

--

ties ligoninės išlaikymas 112,-f 8° . "°^ ' M o r S B V ' r V V B V U O 

319 auks. .')S sk.; prieglaudų 

Iš LIETUVOS. 
(Nuo mUsų korespondentų). 

Telšiai. Paskutinieji du Tel
šių apskrities savivaldybės su
važiavimai del pirmininko, ar
ba jo pavaduotojo, nepribuvi-
mo neįvyko. Pirmas buvo su
šauktas (Jruodžio 17 d.,- 1920 
m., ir antras Sausio 24 d., 
1921 m.;# abu kartu buvo at-
xyk(> dauguma atstovų. 

•Telšių apskjrities savivaldy
bės 19Ž0 m. apyvartos suskai
tą: 

išviso įplaukų buvo 864.070 
auks. 48 sk. būtent: Deposįtai 
iš savivaldybių Departamento 
204,143 auks. 96 sk.; iš. 1919 
m. ka><oj liko 68,938 auks. 40 

1. What if your first, niįddle sk.; savivaldybių ir arklių su-
id seeond name? t. v. ^ o k i pirkimo mokesnis 1919 m. 

išlaikymas (pašalpa) ir .paša
linėms neturtingoms ypatoms 
§6,172 auks. 14 sk.; gražinta 
įvairioms ypatoms skolų 54,431 
auks. 36 sk.; mokyklų reika
lams išduota 66,228 auks.; ap
skrities savivaldybės, išlaiky
mas 84,581 auks. 76 sk.; ava
nsų įvairiems reikalams išduo
ta 230,761 auks. 48 sk.; arklių, 
supirkimas mobilizacijai 1919 
m. — 111,498 auks. bausmių 
sąskaitų 9,374 auks. atskaity
ta valstybės iždam; grąžinta 
arklių supirkimo mokesnio 
Rietavo valsčiui 5086 auks. 15 
sk.; milicijos laikymas (liku
čiai 1919 m). 290 auks.; vals
čių išlaikymas 1919 m. 80,5Š1 
auks. 54 sk. Kasoje liko 1921 
m. 42,746 auks. 47 sk. Viso 
864,070 auks. 48 skatikai. 

P. S. 

Tel. Randolph 2898 
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj 

ASSOCIATION BLDG. 
19 So. La Šalie S*. 

Valandos: 9 ryto iki 6 po piety 
Panedėliais iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas 

S DR. CHARLEsTEGAL j 
^ Perkėlė seavo ofisą po aom • 

•4729 So. Ashland Avenue! 
• Speci/alistas 

^Valandoanuo 10 iki 12 išryto; n 
• 2 iki 5 po pietų; nno 7 iki 8:l» 
•vakare. Nedėliomis 10 kii 1 
l 
III 

Telefonas Drexel 2880 I 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Peoples Teatro Name 
i 

poperas nesutinka su tuo "Di-
rectory'V tuomet reikia šauk
tis vyskupo, nes ..tat -yra ženk
las, kad poperos nekatalikiš
kos. 
^ Jeigu del kokių nors prie
žasčių negalima šauk i s kata
liko kitataučio kunigo* tai atė
jūnų Lietuvį, bandantj sudary
ti parapiją., ypač imantį rinkti 
j a i aukas, reikia nusivesti pas 
Notary. public ir ten jam už
duoti šituos klausimus: 

and seeond nauie 
tumi stos vardas ir pavardė. . 

2. Wlmt is the offieial name 
oi' the religions denominatioii 

pu 
265,681 auks. 1 sk.; £ra&inta 
avansų 177,524 auks. 60 sk.; 
bausmių įplaukė 18,760 iiuks.;^ 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

E?ATO NIG 
KTarvotm grow*črfs SAdl 

Po Valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
N1C. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

TeL Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
L1LTUV1S DENTI8TAS 

Valandos: nuo t ryto iki t vai 
Seredomis nuo 4 lig t vakarą 
4712 SO. AKHLAKD A V I M U ! 

arai 47-toa Gatvės 

Phone Seeley 7439 
DR. L M. FEINBERG į 
Irk C I U U i H o I i a l « r l a « & k L _ - .— Gydo specijaliai visokias vyru 1* 

moterų lytiškas ligas 
2401 Madison Str., kaaaflaM Wes-

icra Ave., Chicago 
Valandos: Ž—4 po piet 7—9 vak. ii 

^Telefonas Boulevard 9199 

* DR, C. KASPUTIS 
•J DKNTISTAS ( 

3331 South Halsted Str. 
^Valandos : 9—12 A. M. 
Zi J g. >Į g p w 

-

ITJ- LICHJIC 
EAJ*Ey OUICKLY] 

PAPUDINE 
^ ^ ^ PAMĖGINK 

10c-30c-60c Buteliai ar Proškel 
LABAI GEROS DEL 

GALVOS SKAUDĖJIMO 

I 

STPAKiMf 
10 

r f 

MFLBA l O * 
STRAKiHT 

M » « 

12 
OTMER1 

Geresnis ir genam užganėdinamu ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krautuvninko— Bet Jeigu 
-, krautuvnhikas neturi—rašyk mums. 

l±EWI5£J^MfC.(M*a^ 

Lietuvi 
jųm« 

Kaii 
vių k( 
minėj< 
priklai 
sukaki 
račiui* 

keturii 
sutveri 
pastari 
užbaigj 
darbą, 
Lietuvi 

vien a) 
nų Tė^ 

Vi 
susirėi 
svetaii 
Chieai 
Dubicl 
montai 
kains 
Lietuvi 
jus pi 
vikus, j 
veisti 
taip a 
se, o 
Žmonc 
taut. 
lai kr; 
Pabaų 
klausii 
kai su I 
kokiai 
JefPl 
cagos 
tavosi 
Vietoji 
šmeižti 
jam pi 

Po 
bickasl 
nyčios| 
visokii 
nuo s1 
už aul 
mus in 
ko: "< 
pežiusj 
paliud] 
taip, 
maniai 
roms. 

Ki 
ro katj 
pų atj 
neprai| 
ne 
drauj 
koloni, 
sitrani 

tiškus 
Dubiel 
Ii kiški 
dariai* 
buvusi 
dali 
.iu atsj 
Ameri] 
liečiai. 
kia, 
jeigu 
kit nai 

Ta* 
m 

Tai 
min#j| 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
M ta ! > • > ! 

RACINE . WIS. 

Lietuvos nepriklausomybės tri
jų metų sukaktuvių apvaikščio 

j imas. 

ICaip visos Amerikos Lietu
vių kolonijos Vasario 16 d. pa
minėjo tr imetines Lietuvos ne
priklausomybės pasiskelbimo 
sukaktuves , t a ip paminėjo ir 
lacinieeiai. I š vienuolikos drau 
gijų — septynių katal ikiškų ir 
ketur ių laisvamaniškų — buvo 
su tver ta L. L. P . stotis, kur i 
pas ta rame savo susirinkime, 
užbaigusi visą praeitų metų 
darbą, nutarė , kad ir Racino 
Lietuviai apvaikščiotų Lietu
vos neprikl. šventę. Paminėji
m a s tos dienos nu t a r t a rengti 
ne Vas. 16, bet sekmadieny, 
Vasar io 20. Nu ta r t a pasamdy
ti t inkamą svefainę ir suruošti 
programą. Tam tikslui tapo iš
r ink tas komitetas iš šių asm: 
J . Rumbui i s, J . P i l ipav ič iu j 
J . Balėaitis ir M. Kasparai t i s . 
Atstovi] susirinkime rengimo 
komitetui buvo pastebėta, kad 
prakalbos butų be jokių šmeiž
tų tikėjimo a r partyviškų 
pr iekaiš tų; kad butų kalbama 
vren apie svarbiausius šių die
nų Tėvynės reikalus. 

Vasario 20 d. paskir tu laiku 
susirenka Lietuviai į Union 
svetainę. Pasirodo du svečiu iš 
Cliicagos: A. Zimontas ir C. 
Dubickas. P i rmas kalba Zi
montas ir išsyk tėškė katali
kams purvais . Sako: " D a b a r 
Lietuvos valdžia tu r da r nau
jus pr iešus: katal ikus ir bolše
vikus, kurie susitarę nori nu
versti Lietuvos valdžią, nes 
ta ip aš išskaičiau laikraščiuo-
s*,-o gal i r jus jau skaitėte.* 
Žmonės norėjo, kad Chicagos 
tau t . liberalas išvardytų tuos 
laikraščius, bet j is to nedarė. 
Paba igus jam kalbėti duota 
klausimas, kur ir kada katali
ka i su bolševikais darė sutartį , 
kokianTe mieste, kokioje dieno
je f Pr i sp i r tas pr ie sienos Chi
cagos laisvamanis kompromi-
tavosi ir negalėjo atsakyt i . 
Vie"toj to jis pasileido į naujus 
šmeižtus. Laisvamaniai gausiai 
j a m plojo. 

P o jo išeina ka lbė t i^ Du
bickas, pliovotojas Dievo, baž
nyčios ir kunigų. Pripl iauškęs 
visokių nesąmonių, paėmęs 
nuo stal iuko Lietuvos Misijos 
už aukas duodamus paliudiji
mus ir rodydamas publikai sa
k o : " Š t a i tas reišk Rymo po-
pež ius . " Visas esančias ant 
paliudijimo spalvas išaiškino 
ta ip , kad labai pa t iko laisva
maniams ir visokiems išpe
roms. 

Kadang i prakalbose dalyva
vo katal ikiškų draugijų ir kuo
pų atstovai ir matydami , kad 
nepraustburnis gėdą daro 
ne t ik katal ikiškoms 
draugijoms, bet visai Racino 
kolonijai, liepta Dubickui pa
si t raukt i nuo estrados. Tada 
rengimo koin., kaipo tautiškų 
draugijų atstovai , uždengę be
dievybės kaukėmis savo tau
t iškus veidus, vietoj sulaikyti 
Dubicko kalbą, apšaukė kata
likiškų d r-jų atstovus t rukšma 
dar ia is ir pašaukė policiją. Pr i 
buvusį policija ir išklausiusi 
dalyko pasakė katal ikiškų dr-
jų a ts tovams: " J u s gyvenate 
Amerikoj kaipo šios šalies pi
liečiai. Tas jums nieko neken
kia, kad ką bloga jis kalba. O 
.jeigu jo kalba net inka, tai ei
ki t namon.'* 

Tada visi katalikai apleido 
svetainę. 

Tai toksai buvo pas inus pa
minė 

dienos. Reikia pripažinti , kad 
Racino lietuviški laisvamaniai 
laimėjo; laimėjo iš sykio, kaip 
t ik gavo vadžias paimti į savo 
r ankas ; laimėjo tuomi, kad 
Lietuvos tautinėje dienoje, 
vietoje apgailėt i Liet. sunūs 
kri tusius u ^ Tėvynės laisvę, 
vietoje pasidalint i Tėvynės 
vargais ir suteikti pašelpą šian 
dieną kovojantiems už jos lais
vę, j i e gavo progos išplųsti Tta-
talikus ir viąa tai , kas per am
žius jų yra branginama. 

Gal skaitytojas manys, kad 
Racino Lietuvių kolonija yra 
kid'\p kokia dykynė, kad nėra 
gerų žmonių. Bet ta ip nėra. L. 
L. P . bonų išpirkta čia už su
virs $16,000; per masinį susi
rinkimą, Lapkričio mėp., 1920 
m., sudėjo aukų $1,000 su kau
pu. Pe r šitas Lietuvos nepri-
jjculmybės trijų metų sukaktu
ves i r tiek pat , gal dar dau
giau, butų suaukoję. O 
dabar pasilikę vieni 
taut. liberalai i r bolševikais 
vos sukrapštė 30 dol. Matote 
kokie duosnųs yra taut . libe
ra la i ! Mass-susirinkime aukų 
sudėta d a u g del to, kad kalbė
tojai nekliudė nei Dievo, nei 
tikėjimo, nei bažnyčių, nei ku-
nigų,bet kalbėjo vien apie svar 
biausius Tėvvnės reikalus. 

Šioje neprikl. šventėje laisva
maniai gerai pasi tarnavo Tė
vynei, Lietuvai. 

Katal ikiškų kuopų ir d r-jų 
Reporteris. 

ėjo 

P H I L A D E L P H I A , PA. 

(Richmond.) 

Čia kokį laiką buvo lig koks 
paukšt is be snapo — dava tka 
taut ininke. Ką reijjkia Lietu
vių taut ininkų vardas, nėra 
reikalo aiškinti , ta i visiems 
žinomas dalykas. Ką reiškia 
dava tka t ikroje to žodžio pra
smėje ir^gi yra žinoma. 

Ka ip yla maiše negali ilgai 
slepties, ta ip tos taut ininkės 
davatkystė negalėjo pasislėpti. 
Po krautuves ir ku r ką suei
dama šneka apie vienuoles, 
seseris ir kunigus tokiu pa t 
nešvariu ležuviu, ka ip i r kož-
nas " e i e i l i k a s " nepraustabur
nis. J i dažnai sakydavo, kad 
ji gali viską skaityti ir atskir
ti kas gera, kas bloga. Bet ji 
negali a tmainyt i tiesos, kad 
deguto prisilietus neišliksi ne
susitepęs ir kad dviem prie
šingiem ponam negali tarnau
ti. Negalimas yra da ik tas sė
brauti su katal ikų bažnyčios 
aršiais priešais ir vienkart 
pasilikti geru katal iku a r tik
ra davatka . 

Reporteris. 

šios Lietuvaitės sagstė žmo
nėms ženkliukus ( tags) ir ne
mažai surinko aukų. 

P-as A. Jes iunas jodamas 
ant arklio vaizdavo Lietuvos 
Vytį. 

P-nia O. Mureikienė buvo 
pasirėdžius į " L i b e r t y " . 

Moterys ir merginos 
Lietuviškuose rūbuose. 

Pa roda State gatve ėjo tie
siog į High School, ku r yra 
didelė i r puiki svetainė. Įėjus 
svetainėn benas užgrojo " L i e 
tuvos himną. ' ' 

Pirmiaus ia angliškai gražiai 
kalbėjo apie Lietuvą prof. 
Macgrudeo, WestviHės Town-
shipo High Schooles superi-
dentas. P o jo kalbos sudainuo
ta, " T h e Star Spangled &an-
ne r . ' ' ŝ  

Paskui lietuviškai kalbėjo p. 
Valančius. J a m gražiai kalbant 
apie Liet., visi vienu balsu su
šuko: " V a l i o Lietuva! Lai gy
vuoja neprigulminga Lietuva 
su sostine Vi ln ium!" 

Po to Liet. Vyčių 85 kp. cho
ras padainavo " A n t tėvelio 
d v a r o " , " K u r bėga Š e š u p ė " i r 
"Mie l s t ėve l i . " 

Mildra Latkauskutė , dekle-
mavo " L i t h u a n i a the Beauti-
fu l , " i r puikiai nupiešė Zeli-
govvskio darbus. Publhkai tas 
labai pat iko. 

Paskui kalbėjo Dr. Kara
lius* 

P-nia Šležienė padainavo so
lo. 

Koks tai nežinomas iš kaž 

rėdanias sukelti triukšmą, iš
skleidęs poperą pradėjo skai
tyti kokią tai rezoliuciją, peik
damas dabart inę Lietuvos val
džią ir t t . Kylo t rukšmas. Bet 
ačiui rengėjams i r vakaro ve
dėjui šlamštas tapo prašalin
tas. Po to Valančius užbaigė 
prakalbą, nuramindamas žmo
nės i r išpeikdamas komunisto 
darbus. 

Po jo kalbai L i e t Pasilink
sminimo kliubas padainavo ke
letą dainelių, o A / J u r g u t ė so
lo "Le i sk i t į T ė v y n ę " . 

Programa užbaigta Lietuvos 
himnu. 

Vakaro vedėjum buvo Wcst-
villės majoras. 

Aukų sur inkta $300.70. 
Valio TVestvillės Lietuviai! 

J . K. 

VVESTVILLE, ILL. 

viską nurodytų, kas liečiasi 
ligos platinimos. 

Kokio amžiaus laiku vėžiu 
daugiausiai sergama? Vėžys 
beveik išimtinai užaugusių li
ga. Apie 9 5 % mirštančiųjų 
nuo vėžio, yra •žmonės, turin
tieji daugiau kai 35 metus. 
Viršum 40 metų vienas iš de
šimt mirštančiųjų miršta nuo 
vėžio. Daugiausia mirš ta iš 
neapsižiurėjimo arba nežino
jimo. Tečiaus, jei t inkamai 
saugojamasi i r gydomasi, iš-
t ikro, kad daugiau ka i pusė 
tų 90,000 mirčių (kas met Su
vienytose Valstijose nebūtų. 

Kuriose kūno dalyse vėžys 
daugiausiai randasi? Vėžio li
ga apsireiškia įvairiose for
mose beveik kiekvienoje kūno 
dalyje. Suvienytų Valstijų cen
zo pranešimai parodo, kad vė
žys pilvo ir kepenų sykiu y r a 
priežastimi 35,000 mirčių; mo
terų lytiškiijų organų y ra prie
žastimi 13,000 mirčių; krūčių 
apie 8,500; gerklės ir liežuvio 
apie ,1,500 ir kitų kūno dalių 
apie 14,500. 

A r moterys da in iau serga 
vėžiu negu vyra i? Taip, del to, 
kad lytiškieji moterų organai 
ypatingai y ra prie tos ligos 
palinkę. Viena aš tunta dalis 
visų moterų ligų, senesnių kai 
40 metų, yrs. del vėžio, o tik
tai viena mirtis, iš keturiolikos 
vyrų to paties amžiaus yra nuo 

Cigarette 
v 

I t's Toasted 
j&sjL+**^<26tmA^ 

E. White Plains, Pa 80.00 
Elizabeth, N. J 509.20 
Fountain, Mich 5.00 
Foxcraft, Me . . . . , 82.50 
Framingham, Mass 119.00 
Grand Rapids, Mich. . . . . 232.50 

AR TAVO KŪDIKIS GERAI 
MIEGA? 

Jeigu ne, tai kas nors yra nege
rai su juo. Gal neduodi jam tin
kama maistą. Kūdikių vidurėliai 
turi gauti tinkama maistą, ir užtat 
jie nemiega. 

Ant 4-to puslapio šio laikraščio 
rasite apgarsinimą Bordens Eagle 
Brand Condensed Pieno. Iškirpk 
ta kuponą šiandiena ir pasiųsk 
o gausi dykai kningutė Baby TVel-
fare Book kaip maitinti ir auginti j 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards M S I 

Valandos: — f Iki 11 U ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl io-
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare 
: = frl^gjrjsps = =-Vj:U,s ; s :-:::rts z® 
mm 

- * _ 

kūdikį. (Apgrj 

REIKALAI 
Reikalingas tuojaus atsa

kant is vargoninkas. Alga $75. 
Atsišaukite pas 

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

* 

Hemphill, VV. Va 
Holyoke, Mass. . . 
Harvey, 111 
Hammond, Ind. 
Hudson, N. Y. 

3.02 ........ 
........ AOO.DU 

844.50 
361.00 

..... 23.00 • • • • • 
Harrison & Kearny, N. J . 428.06 
Indianapolis, Ind 82.00 
Kenosha, Wis Ij039.45 
Kewanee, 111. 62.00 
La Porte, Ind 109.00 

251.00 Long Island, N. Y. 
tos ligos." Je i mes išskirsime j Lincoln, N. H. 
mirtis nuo vėžio krūčių ir ys-
čiaus, tai vėžio liga randasi 
pas moteris i r vyrus beveik to-

kur atsivilkęs komunistas, no-,.. . . • . . . , v . r 
. * . j ' .„ ,je pačioje proporcijoje. Civih-

K A I P PLAČIAI YRA IŠSI 
P L A T I N T C S VĖŽYS. 

- • . 

Vasario 20 diena mųs kolo
nija iškilmingai apvaikščiojo 
?» metų sukaktuves nuo paskel
bimo Lietuvos nepriklausomy
bės. 

Diena buvo labai graži, todėl 
visi Lietuviai, nuo mažiausio, 
ligi seniausio, dalyvavo parodo 
je. Toje dienoje visi YVestvil-
lės Lietuviai, nežiūrint pažiūrų 
skirtumo, susivienijo ir ka ip 
vienos motinos sunai ir dukte
rys, rankas pasidavę sykiu 
žygiavo. 

Paroda , prasidėjo nuo 
W. Main gatvės, kur visi su
si tvarkė. Parodai sus irI-
kiaviiw,fotografištas nuėmė pa 
veikslą. Pirmiausia ėjo karei
viai. Šeši jų nešė Ameiįko» 
vėliavij, kur buvo metamos 
aukos, o 6 Lietuvaitės nešė 

pjimas Lietuve- tautinės Lietuvišką vėliavą. Kitos še-

(Pris iųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Geriausias statist ikos sąra
šas parodo, kad kas met Suvie
nytos*; Valstijose nuo vėžio 
mirš ta 1)0,000 žmonių. 1917 m. 
Su v. Vai. statist ikos praneši
me randame 61,432 mirčių, 
kuriose registracija y r a veda
ma, o tai y r a daroma t ik t a rp 
7 3 % visų šios šalies gyventojų. 
J e i visos mir tys nuo vėžio bu
tų teisingai pažymėtos, iStlkro 
Suvienytose*. Valstijose butų 
nemažiau, kaip 100,000 mirčių 
kas met. 

Suvienytų Valstijų registra
cijos apielinkėje 1917 metais 
nuo džiovos mirė 110,285; nuo 
plaučių uždegimo (-kuomet ne
buvo influenzos epidemijos) 
112.821; širdies ligų^ 115,337; 
inkstų ligų 80,912. Tai-gi vėžio 
liga y ra viena tarpe labiausiai 
įsi platinusių ligų. 

Ar vėžio liga platinasi? Išro
do, jog taip, nes užrašomieji 
mirčių skaitmenys parodo, jog 
pustrečio nuošimčio daugiau 
miršta kas met. Suvienytose 
V a l s t i j o s e t a s s k a i č i u s 1 9 0 0 m . 
pakilo nuo 62.9 ant 100,000 gy
ventojų, o 1917 m. iki 81.6. Pa
našiai pranešama dr iš kiekvie
nos kitos civilizuotos šalies. 
Tečiau domiai <ialyką ..ištyrus 
sunku tikėti , kad tos ž(nios Ceiitralis, IU. 

zuotu, ypatingai baltoji, abel-
nai imant, rasė dažniau serga 
vėižiu, negu Šiaurės Amerikos 
indi joną i ir Griento rasės, bet 
išrodo jog ysčiaus vėžys daž
niau atsi t inka ta rp Suvienytų 
Valstijų negrių moterų, negu 
baltųjų. Vėžys krūčių dažniau 
atsi t inka t a r p nevedusių. Ys
čiaus .vėžys dažniau ats i t inka 
tarp vedusių moterų. 

Tai-gi vėžio l iga ypat ingai 
apeina moteris, o labiausiai 
pusamžio moteris. Yra skaito
ma, kad t a rp 35 i r 45 metų 
am. vėžiu mirš ta tr is ka r tus 
daugiau moterų negu vyrų. 
Tarpe 45 ir 50 metų du sykiu 
tiek kiek vyrų. Tečiau, yra 
linksma atsiminti , kad tos li
gos formos, liečiančios ypatin
gai moteris, k a i p ir kitos for
mos, daugiausiai y ra išgydo
mose jei ligos pradžioje tin
kamai gydomos. 

Vėžys pradžioje y ra be skau
smo, tai-gi dėlto jis ypat ingai 
yra apgaulingas ir pavojingas. 

Vėžys išpradžios y ra tik ma
ža perauga, kuri gali būti sau
giai i r lengvai pri tyrusio chi
rurgo a r gydytojo prašal inta. 

Vėžys nėra kūno sudėjimo 
arba kraujo liga. 

Vėžys yra nelimpanti liga. 
Vėžys yra, prakt iškai imant, 

neįsigijama liga. 
Kiekvienas ant kurt ies gu-

zelfe tur i būti musimančio gy
dytojo išt ir tas. 

Nuolatinis, nepaprastas k rau 
jo tekėjimas a r plūdimas y r a 
nužiurėtinas. 

AUKOS GYNIMO KOMITE-
TUI. 

(Per L. Misiją) 

Nuo Lapkr . 6 dienos iki Naujų 
Metų. 

Charlerbi, Pa. . / 309.00 
Chester;. Pa., 8.00 
Chicago Heights, IU 500.00 
Duąuesne, Pa., 704.34 
Donorą, Pa., . . . . . ' . ^ 25.00 
Dayton, O tuo. 195.50 
Detroįt, Mich 454.55 
Derry, NT H. . . 22.00 
Easthampton, Mas» 26.00 
E. St. Louig, IU ._, 435.00 
E. Hammond, Ind , 128.50 

...*. $236.25 

. . . . . 

. . . . . . . . . . 132.50 
Livingston, 111 . . . . . . 30.00 
Lawrencc, Masfr. f 357.30 
Lietuvos M. Darbininkai. 71.00 
Linden, N. J 15.00 
Leechburg, Pa 26.25 
Melrose Park, 111. .... 71.70 
Meriden, Conn v 24.00 
Manchester, N. H., 29.00 
Monty Glo, Pa 107.00 
MiUinocket, Me 20.00 
Maspeta, L. I f . . . . 40.00 
Moline, IU v 107.50 
New Phila. Pa. 134.50 
Niagara Falls, N. Y 506.50 
Now Haven, Conn 13.50 
Newark, N. J . 152.00 
New Kensington, Pa 135.00 
New Britain, Conn , 325.16 

143.50 
10.00 

No. Abington, Maas. 23.00 

Reikal inga moteris apžiūrėjimui 
namo ir pridabojimui, 2.% metų 
mergaitės, valgis kambaris ir a p m o 
kėjimas. Atsišaukite. 
3018 W. 39 Stveet 1-MOfi labos 

(J. G.) 

PENKIASDEŠIMTS DARBI-
NINKU. 

(Millnery Workers) 
įpratusių dirbt i šiaudinius dar
bu moterų skrybėlėms. Moka
ma geriausios algos šiame 
mieste. \ , 

E IGER and BROS. 
1249 So. Wabash Ave. 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118 

DR. P. L ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1831 So. Halsted Street 

Valandos: 18 iki 12 ryto; 1 iki 4 
po p i e t 8 IU 2 rakai* . 

U 

Tel. Tards 8888 Drover 8448 
Dr. ¥ . A. ŠIMKUS 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgai iv 
Aknderas. 

8303 8. Ba l s ted St. Chfcago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—3 iri 
8—8 vakare Ned. l t — 1 2 i i ryto. 

• 
S 
• 
iTel. 

DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

I R CHIRURGAS 
3301 West 33nd Street 
Canal 6222 
3114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4 2 8 8 " 
II 

Nokomis, 111 
Newport New», Va. 

Oraiige, Mass 64.50 
So. Omaha, 500.50 
Pittsburgh, Pa 1,457.77 
Plymouth, Pa. 64.10 
Plainsville, Pa. 15.00 
Paterson, N. J -,. 170.00 
Providence, E. I. . 
Pittsfield, Mass. 
Pikcs Creek, Pa, 
Peoria, IU. 165.50 
Parmi, N. J . 
Penu Station, Pa. 

720.00 
205.00 

.« 10.00 

. . . . . . . . . . 10.00 
154.00 • • . . . . . 

Portlaiid, Ore 10.00 
Raciue, Wis. 1,370.85 
Rockdale, IU 375.00 
Rockford, IU. 1,010.00 
Rhone, Pa 120.00 
Roehester, N. Y 286.68 
Rhinelander, Wis 10.00 
Rhea, Idaho. 100.00 
Scattle, Wash. ir So. SeatUe, 

Wash 110.75 
Shelton, Conn I... 5.00 
Shenandoah, Pa, 1,056.74 
Schenectad^, N. Y. 67.60 

1,114.90 
. 100.00 
. 206.00 

, . . 10.00 
. 184.00 
• • Oo.Oi) 

P A R D A V Ė J A S . 
Jeigu esi energingas ir turi gabu

mus, tat daugiaus nieko nereikia, 
mes pagelbsime. Turi turėti pasit ikė
jimą savimi. Pri tyrimas nereikalin
gas. Atsišaukite pas 

C. ADAMS 
928 Consumers Bldg. 
State & Quim'y Street. 

Mergina — Prityrus — Prie namų 
darbo; maža še imyna; drapanų ne
reikia plauti. Kad butų Protestone. 
Gera alga. 

Telefonas Mid\vay 7884 
M M D E L 

Paieško pusiniko automobilų dirb
tuvė. Biznis išdirbtas gerai per 3 
metus . . 

Meldžiu atsišaukti greitai. 
(C. S.) 708 W. 18th St. 

-
Tel. Canal 3348 

• • • • • • 

So. Boston, Mass. 
Summit, IU. 
So. Chicago, IU. . 
Shcrbourne, N. Y. 
Springfield, Mass. 
Springfield, 111. . 
Stamford, Conn 363.05 
San« Francisco, Cal 10.00 
So. Milwaukee, Wis 106.50 

« • • • 

• • ! • • • • 

10,00 
20.00 

. 5.00 
23®.00 
23.00 

Sppkane, Wa»h. . . . . 
St. Louis, Mo 
So. JamespoTt, N. y . 
St. Charles, IU. 
Tilden, IU. 
T«nyvil&, Coąa. 163.75 
Utica, N. Y. 362.80 
Univenal, Ind. 1000 
W e s t v i U e , I U 7 5 . 0 0 

FikonviUe, IU 221.00 
W e s t h a m p t o n , B ė a c h , L . I . 5 . 0 0 

W. Pulkian, IU. < 500.85 
Wbrcesrfeer, Mase. 37.00 
Westemport, Md 140.00 

(Daugiau Bus.). 

• A N T PARDAVIMO. 
N a m a s 6 kambarių su trimis kam

piniais lotais. Lietuvių apgyventa a-
pylinkė. Graži vieta, ša l imais Mar-
ąuette parko. Turi but parduota tuo
jaus. Atsišaukti pas patį savininke. 

Mr. R L D O L F , 
2524 W. 69 St. Kami). Maplewood A v. 

A N T RANDOS. ' 

2 kambariai del ofiso labai pato
gus daktarui arba kokiam kitam biz
niui. Atsišaukite: 

10787 S. Michigan Ave . 

NAMAI ANT PARDAVIMO. 
Naujas mūrinis namas ant 2 

lubų karš tų vandeniu šildo
mas. 6 ir 7 -.a::i!::i:\:\ ULiajiUii-
sios mados įtaisai kaina $13,-
000. Ar t i W . 74th S t an t E-
merald Ave. 

Taipgi pars iduoda naujas 
mūrinis namas " h o t water 
lieat*', Gaza:?, elektra ir vanas 
5 i r 6 kambariai . Tur i būti 
parduotas greitu laiku. Kaina 
$10,000.00 j is y ra ant S. Pe
oria St. ir W. 77 str. 

Pars iduoda mūrinis busine-
vas namas a n t Bridgeporto ant 
auburn ave. i r W. 34th St. 
Ka ina $6,600.00. 

Bei didesnių informacijų tai 
kreipkitės į mano ofisą. 

G. PETKUS 
Real Estate 

Loans & Fire 
Insurance 

3402 
B. Halsted St. 
Chicago, IU. 

TĖMYKITE 
Kensington o Lietuviai ga

lite gauti nusipirkti " Drau
ge" dienrašti pas p. 

10. TYiMVMIĄ 
914 B. Kensington Ave. 

Telefonas Pollman Mt] 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 So. Michigan Avemi* 

RoMlaod, I1L 
VAIJLND08J 9 rjto Iki 9 

PuUman 842 i r 8180. 

Telefona43 Armitagre 9770 

MARYAN S. R0ZYCK1 
MUZYKOS D I R E K T O R I U S 

Mokytojas Piano, Teorijos ir 
Kompozicijos 

2021 N . Western Ave. 
Chicago, 111. 

Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Pul lman 342 
įįmmmtį^mmi » » » » » » » • • • • • • • • » » • 

S. D. LACHAW1CZ 
LIETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju laldotuv*«« kopislatute. Sai
kai* meldiiu atsiiauktl. o mano darbo 
bualta užganėdinti. 

14 W. 2Srd PI. Chtcago. Dl. 
ToL Canai l l f 

š e 

GERA PROGA. 
Pasinaudokite. 

Parsiduosiu savo visa bizni, krautuvę 
ir spaustuvę, taippogl stubos daiktus. 
Geras biznis, geroj vietoj, apgyventoj 
Lietuvių, Lenkų ir Anglų, su kuriais 
yra daromas biznis ir išdirbtas per 20 
metų. Priežastis m a n o pardavimo, pa
ti mirė Ir aš turiu išvažiuoti i Lietu-
vąvą užimti ukę. Kas nori, turėti ge 
ra biznj ir dar prie to išmokinsiu 
drukoriško darbo, koliai išvažiuosiu. 

Kas nori ir žino, kas tai yra biznis, 
atpikite arba a t j a u k i t e sekančiu 

T. P . K R I 2 A N A U S K A S 
187 So. Main St. Shenandoah, Pa . 

X — ~ * 
J. P. WAiTCHEES 

Lavvyer 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Vakarais: 4500 S. Ashland Ave. 
Tel. Yards 105S 

Dien. Rooni 518—150 9 . Calrk St. 
Tel. Randolph 3507 

{ • • » » » » • • • • • • • • » » • • mmmtHm*m\ 

8 V. VV. RUTKAUSKAS • 
ADVOKATAS 

29 SoBth La Baile Street l 
i 

Teiefonss : Central M M 

Vakarais. 812 W. 3Srd St 
Telefonas: Tards 4881 

llllllllllllIffflIlIlIlIlllIlIlfflIlIflItlIItllIlflTIt 
Res . 1180 Independence Blvd. 

Telefonas Von B o r e n 284 

DR. A. A. ROTU, 
e ' 

Rusas Gydytojas ri Chirurgas 
Specijalisias Moterišku, Vyriškų 

Valkų ir v i so chroniaku Hfu 
VALANDOS: 1 0 — I i ryto 2—8 po 

pietų, 7—8 vak. NedėUomis 10—12 d. 
Ofisas 8854 So. Halsted St., Chieaso 

X 

JltlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIIIIIIIlUllllIltlIlIlHIIIII 
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VILNIEČIŲ DIDŽIULIS * ^ ^ £ S M * 
SIRINKIMAS. 

IŠ CHIGAGOS LIETUVIŲ 
VILNIEČIŲ JUDĖ

JIMO. 

Antradieni a, S0 VP? h. 19Sl 

• Sekmadieni je, 27 Vasario, 
8 v. Mykolo pa r. svetainėje, 
1644 W. AVabansia ave., buvo 
susirinkimas Lietuviu, kuriu 
tėviškės ar giminės yra Len
kų užimtose žemėse. Vakar;) 
atidarė Aušros Vartų draugi
jos pirmininkas p. Pranas 
Vaškunas (iš Vilniaus apskri-
cio). 

Jis pakvietė kleboną gerb. 
knn. A. Baltuti atkalbėai mal-
da. Tas pasakė trumpą pra
kalbo 1T ntkalbėjo maldą. Va
karo vedėjas davė žodį p. Rau
kui. Tas sulygino Lietuvos ir 
Lenkijos skolas, parodydamas, 
•kad viešos skolos vienam žmo
gui daugiausiai imant, Lietu
voje pareina 9 dol., o Lenki
joje, mažiausiai imant, 271 <lo-
lieris. Po to p. Karkus pas-

ka negali remtis ant avantu-
uistų, todėl 5Jeligow»kis turi 
išeiti is \ ilniaus, kuris Lie-
tuvai yra brangesnis negu 
Lenkijai Gniezno, arba Silezi
ja. \ 

Po prakalbą vietinės mokyk 
los auklėtinis Cirdžiuniukas 
puikiai deklamavo eiles "Už 
Vilnią." Pirmininko prakalbė-
lė užbaigė susirinkimą 5:30 
po pietą. y 

PASIBAIGĖ KARO ARBIT 
RACIJA SKERDYKLO

SE. 

Šį šeštadieni pasibaigė karo 
arbitraeiia srvvuliu skerdvk-
lose. Arbitras teisėjas Alsebu-
ler tolinus jau ne tarpininkaus 
skerdyklą kompanijoms ir dar 
bininkams del pastarąją už-
mokesnio. Nuo šio] užmokes-
nio klausimą riš patys darbi-

kaitė rezoliuciją projekte' ninkai su kompanijomis 
Pirmininkas paprašė, kad at- Kalbama, kad kompanijos 
sistotu, kurie rezoliucijai pr i -H a i s o P!«™,s naujam užmokės-
taria. Atsistojo visi ir pagie ir 
d'ojo tautos himną. Paskui ve
dėjas prašė pakelti rankas 
tuos, kurie rezoliucijai nepri
taria. Niekas nepakėlė rankos. 
Štai tos rezoliuciojs: 

Rezoliucijos Priimtos Lietu
vių Vilniečių Massmeetinge 
1644 W. Wabansia ave. Chi-
cago, BĮ.', 27 Vasario 1921 m., 
5:00 P. M. 

Kadangi Vilnią pastatė Lie
tuvos Kunigaikštis Gediminas, 

Kadan-gi Vilniuje buvo vi-
durvs Lietuviu tautos gvveni-
mo gražiausiais, garbingiau
siais ir laimingiausiais laikais, 

Kdan-gi Vilniuje ilsisi Lie
tuvos šventojo Kazimiero ir 
Lietuvos politiško didžiavyrio 
Vytauto kūnai, 

Kadan-gi visos Vilniaus trio-
l>os yra Lietuvos turtu pasta
tytos,-

Kadan-gi Vilniaus apielinkė 
Ši trijų šoną tebėra lietuviška, 
o iš ketvirto tik ištautėjusi, 

Kadan-gi Vilnius yra ekono
minis Lietuvos centras, 

Kadan-gi Vilnius priklauso 
Lietuvai nemažiau, negu Gnie-
zno ir Poznanius Lenkijai, o 
daugiau, negu Akacija ir Lo
taringija Prancūzijai, 

Kadan-gi mes čionai susi
rinkusieji esarme primiausiai 
Vilniaus apygardės ir kitų 
priešo užgrobtų Ižemių Lietu
viai, 

Kadan-gi ZeIigowskio apsi
ėjimas, kaip ir kitokios poli
tiškos judošystės negalį likti 
be pasmerkimo; 

Todėl sutarta: avanturisto 
pamėgdžiotojui avanturistui 
Zeligowskiui išreikšti panieką. 
o jo palaikytojai Varšavos vai 
džiai pasmerkimą už bandymą 
atplėšti Vilnių nuo Lietuvos, 

Todėl sutarta toliaus: reika
lauti, kad Vilnius ir apielin-
kės be plebiscito prigulėtų 
Lietuvai, 

Todėl sutarta pagalios: ši
tos rezoliucijos kopijas pasiųs
ti Prezidentut-Elektui W. G. 
Hardingui su geriausiais lin-
kėjimis inauguracijos dienoje, 
Suvienytų Valst i jų .Kongresui 
ir Valstybės Departamento 
Sekretoriui. 

•Po rezoliucijų kalbėjo dak
taras A. K. Rutkauskas, apie 
busiančią kovą del Vilniaus at 
vadavimo \t apie reikalą šelp
ti Lietuvą aukomis per Vys
kupą Karevičių, kuris jteiks 
rfdkaliugoms įstaigoms nepasi
taikydamas nei skatiko.-
- Paskutinis trumpai kalbėjo 
buvęs Seinų seminarijos pro-

n i u i . 

SUIMTAS JAUNAS VAGI 
LIŪS SU BONAIS. 

Trumpai pasidžiaugė 17 me
tą William Dalton, buvęs 
Northern Trust Co. klerkas, 
kurs praeitą ketvirtadienį pa 
ėmė iš tos bankos $772,0(K) lai
svės bondsais ir pasprūdo. 

Suareštuotas FTeyworth V, 
už 160 mailių nuo Cbicagos. Jo 
valizoje atrasti visi bondsai, 
išėmus vieną penkių šimtų dol. 
vertės, kuri išmainė Cbica^o-
i e 

_ Banką išmokėjo $25,000 <lo-
vanų Paul Drapor, kuris jau
na vagiliu sugavo. Paul Dra-
per farmerio sunūs, buvęs ka
reivis. 

SUKLASTUOTI PINIGAI. 

£bštadienio vakare Halsted 
ir Madison gatvių apvlinkėse 
keliolika vvru sdiunuose i ' 
krautuvėse pradėjo mainyti 
$.")() poperines ir net šimtines. 
Daug išmainė. Bet veikiai 
apsižiūrėta, kad netikri pini
gai. 

Pašaukta policija. Keliolika 
žmonių sugaudyta ir pas juos 
atrasta klastuotų pinigų. 

T | Kadangi, Chicagos Lenkai, 
pasivadinę Vilniaus Lietu
viais, tveria "Centraliny Ko-
mitetlJniji Litewsko-Polskiej " 
ir meluoja pasauliui, buk Vil-
nkius ir kitų Lenkų okupuotą 
vietų Lietuviai nori priklau
syti Varsa vai, tat sujudo, su^ 
kruto Chicagos Vilniečiai ir tų 
vietų, kurios vargsta Lenkų o-
kupacijoj Lietuviai ir vienur, 
kitur susijungę šaukia masi
nius susirinkimus, protestuoją 

j prieš tokias Lenkų melagys
tes. 

Vasario 18 d. Šv. Rrvžians 
pa ra p. svet. Town of Lake ir 
Brighton Parko vilniečių ben
dras komitetas turėjo posėdį, 
kuriame nutarta sušaukti vi
sų Town of Lake, Brighton 
Paiko ir visų gyvenančių pie
tinėje Ghicagos miesto dalyje 
vilniečių ir visų Lenkų oku
puotų vietų Lietuvių masinį 
susirinkimą. Kadangi nei 
To\vn of Lake nei Brighton 
Parke nėra tokios svetainės, 
kuri sutalpintų tų dviejų ir iš 
toliau atvvkusius vilniečius 
Lietuvius, tat nutarta paimti 
didelę McKinley parko svetai-
nę,*kuri randasi prie Western 
ir W. 39 St. (tarpe Town of 
Lake ir Brighton Parko). Ma
sinis susirinkimas bus sekma
dieny, Kovo 6 d. 2:30 va i po 
pietų. Kalbės ^geriausi kalbė
tojai ir buft priimta protesto 
rezoliucija. r ^ 

Taigi Kovo 6 d. visi To\^n 
of Lake, Brighton Parko, En-
gIewood\), Olearing'o, Summi-
to, Argo ir visos Chicagos pie
tinės miesto dalies vilniečiai 
Lietuviai šaukiantį masinin su
sirinkimam Važiuoti reikia 
A Veste rn arba Archer Avės 
gatvekarais; arba AVestern 
Boulevard automobiliais. 

Vilniečiai Lietuviai 1 Kovo 
G d. mes pareikšime pasau
liai i, kad Chicagos yaršiavio-
kai ir galicijonai mūsų vardu 
pasauliui meluoja. Mes nenori
me priklausyti Varšavai, nei 
kruvinų rankų globos; mes 
norime priklausyti ir gyventi 
nepriklausomai Lietuvai! 

Rengimo Kom. 

Nuo Sansio 1 d., 1919 m., iki 
Sausio 1 d., 1920 m.: 

įėjimai. 
Mėnesinės duoklės ir aukos: 

Sausio 25 d. 
Vasario 22 d 
Kovo 28 d 
Balandžio 25 d. 
Gegužio 30 d. 
Birželio 27 d. . . . 
Liepos 26 d. . . . » . . . . , 
Rugpjūčio 29 d. . . . . . . 
Rugsėjo 28 d 
Spalio 29 d 
Lapkričio 28 d 

$52.65 
.. 8.80 

. 13.80 

. 11.50 
. 3.90 

. f 3.70 

. . ' ) . — ' ' 

.. 8.70 

_ - r^ ^ - . - 7. — — ^ — — ^ m — - ^ ^ Į r - — - — 
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f Pinigai, Laivakortes Lietuvon | 
g SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DĄSTATOME PI- = 
1 NIOUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIEGTŲ. | 

! 

Parduodame laivakortes 
į Lietuvą ir iš Lietuvos. 

Gruodžio 19 d. !^.95 
P. B. Tiškus aukojo . . 50.00 
Nepaprastų aukų 50.00 

Sykiu mėnesinių duoklių ir 
aukų per 1920 m. įėjo $324.75. 

Nuo bazarų, vakarų, Ir rink
liavai: 
Sausio 25 d. (nuo bazaro) 

$329.50; „ 
Kovo, 28 d. (nuo vakaro) 

$75.00. 
Tą pačią d. (nuo antro bazaro)^) 

$138.95. * ; 
Gegužio 31 d. kapinių dienoje] 

$77.48. ^ į 
Birželio IŠ d. aukos bažnvčio-

je Šv. Antano dienoje' $348.-
75c. 

ą Sykiu $969.68 
Garbės narų jmokestys. 

Sausio 25 d.' $100.00 
Vasario 22 d. 
Kovo 28 d 
Rugpjūčio 29 d. 
Rugsėjo 28 d. . 
Gruodžio 19 d. 

| Padarome legališkus do-
| _kumentus, dovernastis, 
E įgaliojimo aktus. 

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washing-
tone. 

Parduodame lotus, na
mus, f armas, padarome 
paskolas ir apdraudziame 
nuo ugnies. 

r 
• 

• ^ 

se« 

i 
Visus reikalus atliekaine greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas 

PAUL P. BALTUTIS and CO. 
i 901 W. 33ra Street TeL Yards 4669 Oiicag 
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I 

DA1 

Lol 

puropean American Rureau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petratls ir S. L. Fabionas 

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt. 

į NOTARIJTUiAS 
Real Estate, Paskolos, Insurinai 

Ir lt. 
809 W. S5th St.. Kanip. Halsted St. 

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

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 va k. 
Ned.: iki 8 po pietų. 

10.00 
25.00 
10.00 

100.(X) 
10.00 

Svkiu . . . . . . . $255,00 = 

TŪKSTANTIS ŽYDŲ NUŽU
DYTA. 

Londonas, Vas. 26. — Uk
rainos Žydų Federacija Lon
done gavo žinių, jog priešbol-
ševikinio generolo Balachovi-
teh, Lenkų prietelio, kamo-
menė Minsko ir įlomėlio apy
linkėse pakėlusi prieš Žydus 
"pogromus". Žuvę daugiau 
tūkstančio Žydų. Tūkstančiai 
Žydų vaikų palikę be tėvų. 

IŠ TOWN OP LAKE. 
/ 

APKRAUSTO NAMUS. 

An^ naktį Evanstone vagys 
apkraustė keturis namus, pa
imdami apie $10,TJ0O vertės 
visokių sidabriniu.Jr kitokių 
daiktų. 

PAŠAUTAS KOJON. 

Prieš sekmadienį naktį plė
šikai užpuolė Anthony ^ual -
skis(?), 35 m., 46^2 So. Wood 
gat. Tai įvyko Hermitage gat
vėje. Kadangi jis užpuolikams 
pasipriešino, pašautas kojon. 

Andai miręs Cook apskri
ties komisijoniefių pirminin
kas Reinberg, sakoma, pali-

[kęs apie milijoną, dol. turto. 
~m 

Sausio 30 (d. Lab. Saj. 1-ma 
kp. laikė mietinį susirinkiiiuj, 
kuris buvo skaitlingas. 

Pirmiausia apkalbėta kuo
pos reikalai. Raportą iš buvu
sio vakaro išdavė p-lė K. 
Šlušnaitė. Pasirodė, kad vaka
ras pavyko ir gryno pelno da
vė $50. Kito vakaro raportą 
išdavė P. T. Veryga pranešda
mas, kad svetainė yra paimta 
p. j . J. Elias ant Balandžio 3 
d. Girdėjau, kad tame vakare 
bus gražus perstatymas, nes 
vietos Alumnai jau rengiasi 
prie to. Daug buvo ir naujų 
sumanymų, bet juos žadėjo pa
skelbti kiek vėliau. 

^usirinkiman buvo atšilau 
kęs ir kuopos dvasios vadovas; 
gerb. knn. N. Pakalnis, ir at
sivedė svetį gerb. kun. A. Mar-
tinkų. Judviejų atsilankymas 
pridavė daug drąsos labdary 
bės veikėjams. Kun. A. Martin-
kų mes pavadinome svečiu del 
to, kad jisai pas mus gyveno 
dar tik du mėnesiu. Bet mes 
jį mylime ir džiaugiamės su
laukę jiuno veikėjo. 

Nauji nariai susirinkime į-
sirašė: M. Meželaitė, M. Kniuk 
šta, N. Sirvinskis ir P. Pužas. 
P-lė Zofija Gečaitė įstojo į 
Garbės^ narius, įmokėdama 
$100. 

Žemian telpa metikė apys
kaita, kurią susirinkimas nu
tarė paskelbti. 

Suvedimas. 
Mėnesinių duoklių ir .aukų 

$234.75 
Nuo bazarų, vakarų ir rink

liavų <v $969.68 
Garbės narių ...... $255.00 

Sykiu $1,459.43 
' f 

Hmokadimai. 
Užlaikymas Onos Duršiutės 

Šv. Kazimiero Seserų Vienuo-
i y n e . . . . . . . . . . . . . . . . !p—-f« ).<'•) 

Neturtingoms moterims: 
P. V. Švirdvitienei . . . . $75.00 
PNK. Vaišvilienei . . . . 15.00 
P. A. Kasparavičienei . . 15.00 
P. O. Prielauskiener.'... 10.00 
Netikėtų mokesčiu . . 4.75 

DR. S. MIKELIS 
UEftUVIB 

GYDYTOJAS IR OHTR L RGA8 
Ofiaa* ir Gyvenimo vl«ta 

8252 South Halated Street 
Ant Tlrtou VnlTcrMl 9tat« Bmnk 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 lkl 4 po plotų; nuo T- lkl • rak, 

Nedėliomis nuo l t lkl 'j. 
T i t i f i m Tardi 

VALENTINE DHESMAKING 
C'OLIiEGES 

6205 S. Halsted, 2407 \V. Madison, 
x 1850 N. Wells St. » ' 

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. « 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi-S 

[mo, Desig-ning: bizniui ir namams 
I Vietos duodamoj dykai. Diplomai 
[Mokslas lengvais atmokėjlmais. 
•Klesos dienomis ir vakarais. P a 
reikalaukit knygelės. 

Tel. Seeley 164S 
SARA PATEK, pirmininkė 
•M 
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*JTel. Canal 6 22* 

I DR. C. K. CHERRYS 
•j LIETUVE? DENTISTAS fi 
$2201 West 22-nd & So. Leavitt St.3 
& Cbicago 
•jValandos: 9:30 A. M. to 12 N.J 
•g 1:00 P. M. to 8:00 P. M.. S 

tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugino 
šimtus tūkstančių kūdikių bėgyje praėjusių 
šešių dešimtų metų. 

#fiA£*&ta 'SAa^pAp^fiAa-;:** 

Sykiu $362.801 

Palyginimas:- v | 
Įėjo . . . . . . . . 

$1,459.43 
Išmokėta 362.80 

Liko l $1,096.63 
1919 m. balansas . . v . . 723.^6 

Ižde yra $1,820.19 
Keiškia, Pirmoji Lab. kuo

pa veikia nežiūrint, kad pra
eiti metai labdarybei buvo 
sunkus, nes L. L. Paskola bu
vo užėmus geriausią, jų dalį. 
Veikėjams ir aukotojams šir

dingas aeiu. 
Tyla. 

DR. G, M. GLASER 
Prakukuoja M metai 

Ofisas 8140 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., GnJcago, 111. 

SPECIJALISTAS 
! Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
lkl f po pietų, nuo « lkl t ralan-/ 
dą Takare. N 

Nedėliomis nno t lkl 1 po piet. 
Telefonas Vards §87 

. . . . 

T7<"?3Wftr^g"wrtini.. įjĮįjį 

^ ATSIIMKITE UIŠKUS 
IS "DRAUGO" OFISO 

DIDŽIAUSIA LIETUVIU ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ 

U Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios 
g mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 
0! pilna eile moterų čeverykų 
I nuo $5.85 iki $14.60. 

S 

Saugok akių regėjimą 

\ 

Baltramiejus Šimelis 
Jdttas Čekaitit 
Zenonas Pocius 
J. Raudis 
K. 4C. Novickis 
Stepanas Novikov 
Juozapas Vitkevižins 
Iieon Endru.ška 
Povilas Janiūnas 

< 

J. BernataviSia 
Jonas Žostautas 
Jul. Butkus 
Kazim. Tranauskas 
Stanisl. Liutiką 
Jurgis Voleanskis 
V'erenika Martinkienė 
Jobn Sadauskas (antras laiškas) 
K. Runkelaitė 
E m ii. Paliulis .—--

Į M. A. Paliliunas 

/.* 

Kada kankinies del galvos 
•kaudėjimo, kada regėjimas sfl-
nsta skaitant* siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiSkia, jos pri
valote kreipties } manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausį patarnavimą del 
Aklų, Ansų, Nosies Ir Gerkles 
Ligos gydoma specljallsto, __ 

W. F. MONORUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALJSTAS 

1801 s. Ashland A T C , Chlcago. 
kertė 18tos gatvės; 3-Čios lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S aptiekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 0 
vak. Nedėliomis nuo t ryto lkl 
12 d. 

• 
I 
I VICTOR SHOE STORE 
S 4719 S. Ashland A v. Chlcago 
* • • « • • • • • • • • • • » 

The Borden Company 
Building i New York 

• 

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiusk ŠIAN 
DIEN 10 ir gausi DYKAI mūsų knygą, KŪDI
KIŲ-GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip 
užlaikyti kūdikį sveika. Taipgi gau
si maitinimo instrukcijas jūsų kal
boje. 0104 

* 

Adresas ! . . . . . . . . . . . » . . « . » . 

gono. 

• 

Baltijos AmerikosLinija 
42 Broadway New Tortt City 

TIESI Kelionė Be Persėdimo IS WEW T O M O Per LIBATA Arba 
* HAMBURGĄ — EITKŪNUS 

I LIETUVA 
lAivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų srinbu pačts laivai Isplanlda: 
6. 8. "LITUANIA" KOTO 4 8. S. "POLONIA" Ksve> M 
S. 8. "ESTONIA" Kove l f J 8. S. "LITUANIA" Aprll IS 

Visi laivai tnri pulkus kambarius trečios kliases kelmVlams 
Kreipkitės prie musij arentų jusu mieste arba pas 
K. KEMPF, General Westem Passenące Acent 

120 North La Salle St., Cbicago, Illinois. 

I 

n • M 

I 

l 
DR. A. L YUŠKA 

1900 S. Halsted Str. 
Tel. Canal 2118 

| Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 
| Gyvenimas: I 

I aan w. esrd str. 
Z Tel. Prospect 3466. 

• 
• K 

Little Liver Pilis 
NegaK Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Piffulka 
Maias JDosas 

^ ^ ^ ^ Kuris 
Reikalingas Vuiem* 
*""•*» **** Pasirašoma* 

veidu. 
uetnriotis 

priežastimi rUBSB pARTER'S IRON PILLSI 
V ^ ' Jtons payefbee, pamėginkite ^ 

• j " • • 
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SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGį" (T 
- r /• 


