
I.lbfary U*' 

• 

• 

L'ttBANA, HA 
IMIUUB.UIMH 

"DRAUGAS" 
Pnbltshed Daily Fvrcpt Sngdnys 

One Y«'«r $8.00 
Slx Months $4.0ą 

AT ?iKWS-STAXDS So. A COPY 
DRAIGAS PIBMSHING CO., Inc., 
2334 S. Oaklty Av«\ Chicagn, III. 

TVI. Koosevclt 7791 * 

» » » » » » » » » » » • mm • m ^ » » » ^ » ^ » ^ ^ * . » 7 LITHUANIAN DAILY FR1END 
n 

55-

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

——x 
PuMKhrrt and distrihut^l nnrier permlt (No. 468), authortaed by the Act of October 8. 1IH7, on Ule at the Post Office of ClUeago, 111. By thc ordcr of the Prcsident, A. S. Burleson, Postmaster GenoraĮ. 

KAINA 
PRICE 3 CENTAI 

CENTS 
CHICAGO, ILLINOIS, ANTRADIENIS, BALANDIS (APR1L) 12 D., 1921 M, 

ENTERED AS S E C O N D - C T J A S S MATTEIl MAKCH SI, 1»16. AT CHIČAGO, IMilNOIS ČNBER THE ACT OF MARCII 3, 1879. 
COUNTRY EDITION METAI-VOL. VI. No. 86 

Atidaromas S. A. V. 
Anglijos Darbas Linksta 

Taikon 
Armėnija Suskaldyta į Tris Dalis 
ŠIANDIE BUS MĖGINAMA 

TAIKINTIES. 

• 

Anglijoje kaipir karo padėtis. 

Londonas, Bal. 11. Pra
eito šeštadienį premjeras l)a-
vid Lloyd (Jeorge turėjo kop-
ferenciją su trilypės darbinin
kų sąjungos atstovais. Po kon
ferencijos vėlai vakaro ofici 
jaliai paskelhbta, jog darbinin
ku ir kasyklų savininkų at
stovai sutikę stoti tarybosna. 
Tarybos prasidės kaip šiandie 
pinu pusiaudienio. Tarybose 
dalvvaus ir vvriausvbės repre-
zentantai. 

Atrodo, kad tuo būdu bus 
prašalintas grūmojantis Ang
lijai kataklizmas. 

Įžengiamasis sutarimas. 

Šeštadienio konferencijoje 
padaryta toksai įžengiamasis 
sutarimas: 

1. Balandžio 11 dieną pirm 
11:00 rytą vyriausybė pakvie
čia konferėncijoįranl pūsi, bū
tent, anglekasių federacijos 
pildomąją valdybą ir kasyklų 
savininku atstovus, taikimosi 
klausime. 

2. Anglekasių federacijos pil
domoji valdyba ši vakarą pas
kelbia visoms anglekasių kuo 
poms susilaikyti nuo kokio-
nors drausmingo veikimo prieš 
kasyklas, kad tuo būdu sulai-
kvti vvriausvbe nuo pavarto-
jimo aštrių priemonių su tiks
lu apdrausti kasyklas. 

Kaipir karo stovis. 

Visa Anglija padėta kaipir 
kokin karo stovin su tuo mo
mentu; kuomet nusprendė strei 
ką pakelti geležinkeliečiai ir 
transportiniai darbininkai. 

Kaip tie, taip kiti buvo pas
kelbę kaip rytoj pakilti strei-
kan, jei ligi to laiko neįvyks 
ta ikos tarybos anglekasių su 
kasyklų savininkais. 
Pašauktos tarnybon atsargos 

renkasi į paskirtas joms vie
tas. Atsarginiai aprūpinami 
uniformomis ir ginklais ir 
laukiama tolesnių parėdymų. 

Savanorių mobilizavimas ir
gi seka su paskuba. 

Anglekasiai laimės. 

Yra žinių, jog šeštadienio 
konferencijoje premjeras prasi 
taręs stovfti už darbininkų 
reikalavimus, būtent, kad viso
se kasvklose darbininkams už-
mokesnis butų suvienodinta. 

Jei tas tiesa, reikštų, kad 
vyriausybė nupuola dvasioje, 
nors pirm poros dienų buvo 
skelbiamas nenusileidimas ir 
kova ligi paskutiniųjų. 

Bet tuo patini streikuojan
tieji darbininkai laimėtų. Tik 
klausimas, kaip į tai atsineš 
kasyklų savininkai. 

Sumišimai — riaušėse. 
Kuomet čia streikininkų pil

domoji taryba turėjo konferen 
ciją su premjeru, kaikuriuo-
se kasyklų apskričiuose strei
kininkai buvo pakėlę sumuši
mus ir dideles riaušes. 

Iš Vai i jos pranešta apie. pa
kilusius plėšimus riaušių me
tu. 

Xe\veastle apskrity pakelta 
gaisrai, sunaikinta daugybė 
telegrafų ir telefonų stulpų. 

Daugel vietose streikinin
kus su šeimynomis jau palie
čia skurdas ir net badas. Pas
tarasis verčia darbininkus 
prie piktųjų darbų. 

Vyriausybė pasirengusi ir 
dar rengiasi prie juodžiausių-
jų viešpatijai valandų. 

Turkai turi Karšo apskriti. 
Bolševikai Turkams pripa

žino Karšo apskritį. Bet Tur
kai sutiko nepalaikyti kariuo
menės, nei steigti tvirtumų 
dvidešimties mylių plote išil
gai Aleksandropolio , Eriva-
niaus geležinkelio. 

Be kitako, bolševikai paža
dėjo Turkams remti juos prieš 
Graikus. 

Diplomatiniai ekspertai yra 
nuomonės, kad Rusų siu Tur
kais bendras sutarimas Darda
nelų klausime labjaus apdrau
džia pasaulio ramybę, kaip ki
tos kokios-nors priemonės. 

Armėnų delegacija Paryžiu
je ruošia smarkų protestą 
prieš padalinimą Armėnijos. 

KALĖJIMAN VISI PRIE-
ŠAI. 

VALSTIEČIŲ SUKILIMAI 
SIBERIJOJE 

PASIRAŠYTA TURKŲ-BOL 
ŠEVIKŲ SUTARTIS. 

Atgaivinta * 'žalioji" armija. 

Toksai bolševikų valdžios nu
sistatymas. 

Revelis, Bal. 10. — Iš Mas
kvos čia atkeiįavo Dr. Morris 
Zucker, paeinantis iš Brook-
lyno, N." Y., Suv. Valstijose. 

Zucker karo metu Suv. Val
stijose organizavo komunis
tus ir sunkiai prasižengė ša
liai. Už tai jis teismo buvo 
nubaustas penkiolikai metų 
kalėjimo. 

Tuometinis prezidentas Wil-
sonas jį tečiau paliuosavo iš 
kalėjimo ir Zucker praeitą 
Lapkritį nuvyko Rusijon. 

Rusijoje jis išbuvo penkis 
mėnesius, daugiausia bolševi
kų kalėjime. Nes kuomet jis 
pemiai buvo pasirodęs Mas
kvoje, tuojaus buvo areštuo
tas. 

Sugryžęs eivilizuotan pa-

PIRMASIS PREZIDENTO 
PRANEŠIMAS KON

GRESUI. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
ELTOS ŽINIOS. 

KONGRESĄ LAUKIA SVAR
BUS REIKALAI. 

BolševikaiMuoda pagelbą Tur
kams. 

Havana, sala Kuba,, Bal. 11. 
— Banco Naeional de Cuba 
suspendavo savo reikalus. Ban-

uostas pavedamas Gruzi- koje buvę apie 26 milijonai do-
lierių depozitų. 

Paryžius, Bal. 11. — Pran
cūzų užsienių reikalų ofisą 
paskelbė visas smulkmena 
kos sutarties, pasirašytos Mas 
kvoje Kovo 1b* d. Turkų su 
bolševikais. 

Tame dokumente principia-
liai posmai šie: 

1. Rusija pripažįsta Kons
tantinopolį Turkijos sostine. 

2. Rusai ir Turkai bendrai 
reikalauja internacijonalio su
tarimo, pagal kurio visos kai
myniškos valstybės turėtų da
lyvauti konferencijoje su tik
slu suorganizuoti Dardane-
liams ir Juodajai jurai vai-
dzią. 

3. Turkai apleidžia Batumą; 
v • 
SIS 

jai, gi pastarajai pripažįsta
ma autonomija. 

4. Armėnija galutinai panai
kinama; ji padalinama į tris 
dalis; tos dalys tenka Gruzi
jai Azerbeidjanui ir Turkijai. 

Atsisako Konstantinopolio. 
Sutartimi toliau Rusija at

sisako Konstantinopolio, kurį 
talkininkai karo metu slapta 
sutartimi buvo pažadėję bu
vusiam Rusijos carui. Pasiti
kint gauti Konstantinopolį, 
buvusioji caro valdžia buvo 
atsisakiusi daryti taiką su Vo
kietija po nepavykimų pirmo
mis karo dienomis. 

Bolševikai stovi už Turkus, 
atsisakančius pripažinti Sev-
res taikos sutartį, ir prieš tal
kininkų sutarimą kontroliuoti 
Dardanelius. 

Internacijonaliai juristai vi
sais laikais tvirtina, jog Dar
danelai klausimas negali but 
išrištas be Rusijos, Tuo lab
jaus nebus apsieita be Rusijos, 
kuomet bus pripažinta pasta
rosios valdžia. 

Sutartimi Rusija pilnai kon
troliuoja susovietintą Gruziją, 
Azerbeidjaną ir dalį Armėni
jos. 

nių apie valstiečių sukilimus 
vakarinėj Siberijoj. 

Valstiečiai tenai atgaivino 
taip vadinamąją "žaliąją" ar
miją, kuri paėmė Tobolską ir 
atkirto jį nuo trans-Siberijos 
geležinkelio. 

Sukilimai pakelti tuojaus 

Ryga, Bal. 11. — Iš Mask 
vm pranešama, tenai gauta ž i - , s a , , , i n . ^ S i a n d i e Rusijoje 

nėra jokios civilizacijos) jis 
pasakoja apie bolševikų val
džią, kaipo apie baisiausią 
pasauly- tiraniją.. 

Sakosi, jis nebuvo tikėjęs, 
kad Sovietų Rusijoje nebūtų 
laisvės. Asmeniškai tad įsiti
kino pakliuvęs bolševikų ran-
kosna. *. , 
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pe Cenabinsko «ir Omsko ir 
pradėjo rekvizuoti maistą, 
"žal ioj i ' ' armija sunaikino 
daugybę javų, kuriuos buvo 
rekvizavę bolševikai ir pasky
rę gabenti Rusijon. 

Žalioji" armija dabar ata
kuoja bolševikus ant geležin
kelio. 

UŽDARYTA KUBOS BAN-
KA. 

PASTOS DARBININKAI TU
RĖS GINKLUS. 

mažuma, ty, bol 
ševikai, nesiklauzdami gyven
tojų noro. Salį valdo tironiš
kai. Dešimtys tūkstančių dar
bininkų ir buržujų kankinami 
kalėjimuose tik todėl, kad tie 
nesutinka su bolševikų norais. 
Taigi kas ne su bolševikais, 
tas turi kentėti kalėjime. 

Zucker sako, kad bolševikai 
kalina keletą Amerikonų. Su 
kai-kuriais iš tų jam tekę pa
simatyti. 

WASHINGTON, Bal. 11. — 
Šiandie atidaroma čia specija 
lė kongreso sesija. 

Prezidentas Hardingas va
kar rytą, anksčiau, negu pap
rastai, kėlėsi ir tuojaus ėmėsi 
darbo — gaminti kongresui 
pranešimą, kurį sakoma, pat
sai skaitysiąs abiejų butų ben
drame susirinkime, kaip tai 
darydavo buvusis prezidentas 
Wilsonas. 

Prezidentas pranešimą va
kar jau turėjo paties parašy
tą paišeliu. Bet per keletą va
landų prisiėjo visa tai nuodu
gniai perstudijuoti, pataisyti, 
kas nereikalinga išmesti. 

Šiandie kongresą laukia to
kios problemos, kokių Suv. 
Valstijos gal dar nekuomet ne
turėjo. Nes nepasitaikė tokio 
buvusio didelio karo ir su juo 
surištų didelių reikalų. Dar 
nekuomet civilizuotame pasau
lyje nebuvo siautusios tokios 
didelės neramybės, kaip kad 
šiandie. 

Naudai šalies valdžiai palik
ta labai daug sunkaus darbo. 
Be svarbiųjų ir didelių prob
lemų, su kuriomis kongresui 
prisieis apsidirbti, yra eilių-
eilės mažesniųjų klausimų. 

Svarbiausieji,valdžiai ir kon
gresui bus šie daiktai: 

(Lietuvos Informacijos Biuro 
pranešimai). 

Kaunas. 11—23. Vidaus Rei
kalų Ministerijos Sanitarijos 
skyrius praneša, kad - sklei
džiamos užsieny ir Lietuvoj 
žinios del didelio koleros pra
siplatino Lietuvoj netikros. 
Koleros susirgimai išnyksta. 
Nuo Vasario 17 d. nebuvo nei 
vieno susirgimo. 

Kaunas. I II—1. Atvažiavo 
iš Kristijanijos-Norvegijos pra 
monės ir prekybos ministerijos 
generalis sekretorius S. John--
nssen ir iš Norvegų miesto 
Stavangers Thor Egeland tik
slu užmegsti prekybos ryšius 
su Lieuvos vvriausvbe. 

su drąsiais Tėvynės gynėjais. 
Jie gailisi tik, kad susidėju
sios aplinkybės neleidžia jiems 
sugryžti Lietuvon dalyvauti 
ten, kaip kas gali, bendroj 
kovoj su nepakenčiamu prie
šininku. 

Tenebūna mušu širdvse nu-
siminimo. Lai nenuilsta mušu 
pajėgos. Lai gyvuoja šventa 
kova su užpuolikais. 

Laišką pasirašyti įgaliotas, 
Zigmas Telšius — Stasiule

vičius. 

M . 

MATYT, PRANCŪZIJA VIE 
NA VEIKS PRIEŠ VO

KIEČIUS. 

Washington, Bal. 11. — Vi
sose Suv. Valstijose perdaug 
imta plėšti paštas. Kad atei
ty apsaugoti paštą nuo plėši
kų, generalis postmasteris Ha-
yes paskelbė $5,000 dovanų už 
sugavimą arba nudagojimą 
plėšikų. Be to, pastos darbi
ninkai bus apginkluoti. 

Tai darys del neaiškaus S. 
Valstijų atsinešimo. 

Paryžius, Bal. 10. — Prancii' 
zijos valdininkai ir visa dip
lomatija iš Suv.. Valstijų viso 
atsinešimo į klausimą karo 
atlyginimo formuluoja tik v i e - ! t i n i ų v e r s m i u S a " t a 

ną tą beviltį sakinį: "Nei «» - , k a ( 1 R u s U o s Sovietų valdžia 

PUIKUS REIKALAI SU AU 
TOMOBILIAIS. 

"Vi ln iaus" pranešimu, Vil
niuje Lenkų kalbos kursus ma
žai kas telanko. Vedėjai skun
džiasi, kad pirmą žiemą dar 
prie Vokiečių, nors taip buvę 
— salėse klausytojai negalėję 
sutilpti. Šįmet, nežiūrint į tai, 
kad daugelis žymių valdinin
kų^ nemokančių gerai Lenkų 
kalbos, priversti pasitraukti 
nuo vietų, vis tiek kursuos 
klausytojų mažai. 

"St raž Li twy" pranešimu, 
Vasario 21 d. įvyko Vilniuje 
Žydų atstovų pasitarimai su 
Lenkų socijalistinės partijos 
ir demokratų atstovais tikslu 
sudaryti gerus Žydų ir Lenkų 
gyventojų santikius. Nutarę į-
kurti Vilniuj draugiją, kuri 
rūpintųsi atskiriu tautų gy
ventojus suartinti ir sumažinti 
antagonizmą. Tuo tikslu bu
sią daromos paskaitos, refera
tai, pasitarimai ir tt. 

Kaunas. ITT—2. Vakar pasi
baigė Ūkininkų suvažiavimas. 
Į naują sąjungos valdybą tarp 
kitų išrinkti Steig. Seimo at
stovai: Jonas Vailokaitis, kun. 
J . Vailokaitis, dr-as Drauge
lis, d-ras Vaitiekūnas, Kaupas, 
kun. Šmulkštys, Balčas, Mik
šys ir kiti. 

Kaunas. III—3. "Blaivybė* 
Draugija1 ' vėl atbunda. Įre
gistruota* . nauji . . Blaiv. 
Draug." skyriai Krekenavoje, 
kur yra 40 narių. (Pirminin-
kunigas Kazlauskas ir sekre-
turius Rutkauskas). Gaduna-
voje su 100 narių (pirminin
kauja kunigas Ragažinskas ir 
sekretoriauja Juškevičienė). 
Viešvėnuose su 70 narių (pir
mininkas Jonas Vilkus, sekr. 
kam. Umbrasas). 

PAŠTŲ BANKOSE YRA 
$161.150,000. 

Taika su Vokietija. 
Revizija pokarinių mokės-1 š i a m e pasitarime Gudų ir 

iu įstatymo.. . Lietuvių nebuvo, kitam kartui 

Washington, Bak 11. — 
Paštų departamentas paskel
bė, kad paštų bankose žmonės 
turi pasidėję depozitų $161,-
150,000. 

čių įstatymo 
Revizija muitu tarifos. 
Apsiginimo klausimas. 
Visų laukiamas prezidento 

pranešimas. Kiekvienas indo-
mauja, ką jis nauja pasakys, 
ypač atsinesime į taiką su Vo
kietija ir, abelnai, į Europą. 

Rytoj bus žinoma. 

BOLŠEVIKAI RUOŠIA 
NAUJĄ ARMIJĄ. 

Ryga, Bal. 11. Iš auten-
. žinių, 

Detroit, Mich., Bal. 11. — 
Iš Fordo automobilių įstaigų 
Kovo mėnesiu išsiųsta 60,000 
padirbdintų automobilių. 

IR VĖL O'CALLAGHAN 

Washington, Bal. 11. — Čia 
ir vėl kalbama, kad kaip šian
die Darbo departamentas pa
skelbs parėdymą Suv. Valsti-
jas^ apleisti Airijos miesto 
Cork lordui majorui O'Callag-
ban. 

są> 
jungos, nei sutarties." 

Tas reiškia, kad Suv. Vals
tijos atsisako patvirtinti Ver-
.sailleso taikos sutartį ir pri
pažinti Tautų Sąjungą. 

Tad Prancūzai aiškiai jau 
mato, jog ramiuoju būdu jiems 
nebus galima palenkti Vokie
tijos, kad iš jos išgauti karo 
atlyginimą. Ir jei taip, tai diena. Su ta diena Vokietija 
vieniems Prancūzams prisieis turi but pilnai nusiginklavus, 
pakilti ir apsidirbti su pamuš- turi prisiimti ir mokėti reika-

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

ta Vokietija. 
Anot žinių, nepaprastas 

Prancūzijos atstovas Viviani 
Amerikoje smarkiai darbuoja 
si, kad Suv. Valstijos nors 
išdalies pripažintų sutartį. 
Bet nieko nepeša, išėmus rei
škiamą simpatiją Prancūzijai 
ir pareiškimą^ kad Vokietija 
turi būtinai pildyti savo prie
dermes, surištas padaryta su 
talkininkais sutartimi. 

Nepertoliausia Gegužės 1 

kviesią ir juos. 
Pirmame pasitarime dalyva

vę V. Abramovič, C. Jankovs-
ki, L. Cbominski, adv. Krzv-
nowski, dr. Szabat, dr. Wy-
godzki, dr. Globus, Pluder-
macber, adv. Gordon ir kiti. 

Kaunas. I I I—1. Lietuvos 
Atstovybė Maskvoje atsiuntė 
mums šį, jos gautą iš Ode-
ssos Lietuvių kolionijos, daiš-
ką: 

Nuo pat pradžios Lenkų be
gėdiško Lietuvos užpuolimo 
Odessos Lietuvių kolionija di
džiausiu domėsiu seka, kas 
dedasi Tėvynėje. Kiekviena, 
nors ir trumpiausia, Rusų lai
kraščių suteikta žinutė, yra go 
džiai skaitoma ir svarstoma. 
Visi atsitikimai Lietuvoj ran
da gilų atbalsį mūsų širdyse. 
Odessos Lietuviai baisiai pa

sipiktinę veidmaininga Lenkų 
politika, būtinai norinčių nus
maugti laisvą Lietuvos gyve
nimą ir užgrobti mūsų žemę. 
Odessiečiai tvirtai tiki, jog tie 
Lenku norai neišsipildys. Jie 
neabejoja, jog avanturistas 
'Želigovskis, vėliau,-ar anks
čiau, -susilauks tokio pat galo, 
kaip ir jo pirmtakunas Ber-
montas-Avalovas. Šiaip, ar 
taip, dvarponiai ir bajorai 
mūsų krašte neviešpataus. O-
dessos Lietuviai pareiškia, jog 

gas laikas labai nuolaidžiai ap- šioj kovoj del Lietuvos laisvės 
sieję su Vokietija. Toliau to ir šviesios ateities jie visą sa-

ruošia naują armiją, kurį bu
tų labjaus atatinkama " t re
čiojo internacijonalo" dvasiai. 

Su ta armija, sakoma, val
džia pamainysianti šiandie 
gyvuojančią armiją, kurion į-
siskverbė perdaug nepaklus
numo bolševikams^ 

laujamą karo atlyginimą ir 
bausti karo meto prasižengė
lius. 

Jei tų sąlygų neišpildys, dar 
nėra žinoma, ką pradės Pran
cūzija.. Bet žinoma, kad ji tik
rai veiks. Kalbama, kad, ra
si, pirmiausia bus užimta vi
sa Ruhr apskritis. 

Prancūzai sako, kad jie il-

nebiisią. vo širdžia ir jausmais kartu 

A-tlA. 
MARIJONA 
~" GEDVILIENĖ 

po tėvais Karčauskaitė. 
Persiskyrė su šiuo pasau
liu. Paėjo iš Kauno 
rėd., Aržvilkio parapijos. 
Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą su dviem kūdi
kiais: Narcizas 9 metų, 
dukterį Euzabiją 5 metų. 
Laidotuvės bus seredoje, 
Balandžio 13 diena, i š 
Šv. Mykolo bažnyčios, 
North Sidės. prie Waban-
sia ave. ir Paulina st., 9 
vaL ryte, iš ten į šv. Ka
zimiero kapines. Velionė 
randasi po num. 730 N. 
St. Louis ave., arti Chi-
cago ave. 

Prašom visus gimines 
ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse. 

Jonas Gedvilas ir kūdi
kiai. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Baland. 9 
buvo tokia pagal Merchants Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.92 
Prancūzijos šimtui frankų 6.94 
Italijos šimtui lirų 4.06 
Vokietijos šimtui markių 1.62 
Lietuvos šimtui auksinų 1.62 
Lenkijos šimtui markių .13 
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LIETUVIU KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdiena Išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

$8.00 
4.00 

$6.00 
3.00 

Metams . . . . . . . . 
Pusei Metu «*.-.• 

SUV. VALST. 
Metams 
Pusei Metu 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo uisirašymo dieno* 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresą* Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar eiprese "Mo-
ney Order'* arba įdedant pinigus J 
registruotą laišką. 

• 'DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 S. Oakley Ave., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
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Anglekasių Streikas 
Anglijoje. 

•Pakilęs milžiniškas angleka
sių streikas Anglijoje atsilie
pia ne tik į Europą, bet ir i 
visa politikinį pasaulį. Pati 
Anglijos vyriausybė įžiūri, 
kad tas streikas yra surištas 
ne vien tik su ekonominiu 
klausimu, bet ir su šalies po
litika. Vyriausybė net neslepia 
savo baimės, kad kartais An
glijos nepaliestų Rusijos liki
mas, jei greitu laiku nebus pa
tenkinti streikininkai. 

Sustojus darbams Anglijos 
anglekasyklose, daugeliui Eu
ropos šalių veikiai gali pri
trukti anglių. Įvykus Anglijo
je bent kokiai politikinei per-
versmei, tas tuo jaus atsilieptų 
į visą pasaulį. Ve kodėl šian
die tuo anglekasių streiku in-
domauja visos viešpatijos. 

Kusijos likime reikia supra
sti bolševikizmų arba proleta-
rijato diktatūrą. Nors toli gra
žu Anglija atitolusi nuo tokio 
likimo, bet kas gali pasakyti; 
kaip plačiai ten vedama bol
ševikų propaganda darbinin
kų tarpe. Anglijoje visais lai
kais darbo žmonės neragauda
vo pyragų, bet mes nenorėki
me, kad radikaliai gaivalai 
gautų viršų. Nenorėkime tos 
iš Maskvos nuolat giriamos 
proletarijato diktatūros. Nes 
ta diktatūra reiškia terorą ir 
visokias baisenybes. I r jei An
gliją paliestų ta baisi rykštė, 
tuomet ji neaplenktų visos Eu
ropos, nei pačios Lietuvos. 

Anglijos anglekasiai pakilo 
streikan del to, kad kasyklų 
savininkai nusprendė grąžinti 
prieškarines darbo sąlygas ir 
užmokesnį. Pirm karo visose 
kasyklose ne vienaip darbi
ninkai buvo apmokami. Karo 
metu kasyklas buvo paėmusi 
kontrolėn pati vyriausybė. Ir 
šita visiems anglekasiams vi
sose kasyklose buvo paskyrusi 
vienodą užmokesnį. Pirm Ba
landžio 1 dienos, kuomet" tu
rėjo baigties vyriausybės kon
trolė, kasyklų savininkai pas
kelbė grąžinsią prieškarines 
metodas. Tai-gi norėta, kad 
darbininkai ne visur vienodai 
butų apmokami. Sakyta, kad 
tas reikalinga del to, nes ne vi
sos kasyklos yra vienodai pel
ningos. 

Anglekasiams, kaijK) skait
lingai ir stipriai organizacijai, 
nesinorėjo grįžti atgal laimė
jus suvienodintą užmokesnį. 
Savininkams nesutikus su jų 
norais, pakeltas streikas. 

Jei jie vieni streikuotų, An
glijai butų mažiau vargo ir ne
smagumų. Bet su jais susideda 
dvi ir-gi labai stipri darbo or-

ganizaciji. Tai geležinkelių ir 
transportų darbininkai. Paki
lus streikan šitomdviem, Ang
lija paliktų kaip žmogus, ne
tekęs rankų ir kojų. Visoj šaly 
sustotų gyvenimas. I r tiedvi 
organizaciji jau nusprendė 
prisidėti prie anglekasių strei
ko. 

Atrodo, kad streikas pakilo 
kaipir del mažo daikto, del ku
rio butų buvę galima gražiuoju 
susitaikinti. Tečiau tas nepa
daryta i r ant šalies užtraukia
mas pavojus. 

Iš mažos kibirkšties pakyla 
dideliausi gaisrai. 
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Prancūzijos Politika ir Lietuva. 

Nenori Pažinoti 
Lietuvos. 

j 
i 

/ 

Šio Balandžio 18 d. Belgijos 
mieste Brussely prasidės Lie-
tuvių-Lenkų konferencija riš
ti Vilniaus srities klausimą. 
Konferencijoje pirmininkaus 
Tautų Sąjungos tarybos na
rys Hymans. 

Artinanties tai dienai, Var-
šavos ponija ima nervuoties. 
Jos laikraščiai vanoja savo di
plomatus, kad šitie Vilnijos 
klausime atlikę didelį "netak
tą". Tasai " n e t a k t a s " yra ta
me, kad jie Vilnijos klausimą 
pavedę spręsti Tautų Sąjun
gai. 

Bet tas, anot Lenkų laik
raščių, butų dar menkniekis. 
Baisesnis, girdi, daiktas tai 
tas, kad diplomatai sutikę tu
rėti konferenciją su negyvuo
jančia kokia tai valstybe, pa
sivadinusia Lietuvos respubli
ka. 

Tad su kuo-gi Lenkai turės 
reikalą! — klausia laikraščiai. 
Ir atsako, kad su tąja valsty
be, kurios nepripažįsta nei tal
kininkai, nei pati Tautų Są
junga. 'Ji Lenkai tik ištolo, 
kaip per sapnus, vos įniato 
tą kažkokią respubliką, kuri 
Varšavai neleidžia saldžiai 
svajoti apie busimą galingą 
savo imperiją. 

Keičiasi Lenkų nuomonės. 
Perniai, pakliuvę jie vargau, 
išdalies pripažino Lietuvos re
spubliką. Šiandie jie ne tik jau 
nepripažįsta, bet nenori nei pa
žinoti. 

Jie tą daro todėl, kad ima 
slysti jiems iš rankų "žiemia 
\viienska", del kurios jų tiek 
daug vargta ir kamuotasi. 
Pripažįsta tai jie patys. Sako, 
del "mūsų diplomatų netakto 
nei nepajusime, kaip neteksi
me brangios Vilnijos." 

Kol Tautų Sąjunga šoko, 
kaip jai buvo grojama iš Pa
ryžiaus, taip ilgai ta Sąjunga 
Lenkams buvo miela. Kuomet-
gi ta pati Sąjunga pradeda 
kiek savo protu protauti, Len
kai šaukia, kad Sąjunga ne
palanki Lenkijai ir todėl galės 
partyviai rišti Vilniaus klau
simą. 

Ve iš kur pakilęs tas Lenkų 
diplomatų netaktas ir atsisaky 
mas pažinoti Lietuvą. 

Mes galime pasidžiaugti, 
kad Lenkai Vilniaus klausimu 
jau tikrai rimtai ima rupin-
ties. 

Seniau juose nesimatė to 
rimtumo. Seniau jie sakė, kad 
Vilnija be jokios kalbos turi 
prigulėti Varšavai. Tokia pat 
jų nuomonė buvo ir apie pačią 
Lietuvą. Šiandie kas-kita. 

O kad jie atsisako pažinoti 
Lietuvos valstybę ir ją pris
kaito prie rytdienos Busijos 
dalies, tai tas Lietuvai ma
žas daiktas. Pažinos jie Lie
tuvą, kuomet jiems prisieis 
kraustyties iš Lietuvos žemių, 
kurias nuteriojo. 

Lietuvos duona ir pastogė 

(Pabaiga.) 

Bet mes turime vilties, kad 
Sangniero nuomonės apie Lie
tuvą po kiek laiko viešpataus 
Prancūzijoje. J i s moka žiūrėti 
į dalykus katalikystės akimis, 
be luomų ir nesuprantamų 
tradicijų įtakos. J is yra augš-
to proto ir didelės valios žmo
gus. 

Lietuva ir Rusija. 
Paryžius tiki, kad Lietuvai 

yra didžiausias pavojus iš 
Rusų pusės. Kai-kurie svajo
ja, kad bolševizmo vietą gali 
užimti demokratinė Rusija. 
Bet to nebus. Bolševizmui žlu
gus bus beabejonės žiaurus na-
cijonalizmas ir tas Lietuvą 
nušluos vienu mostelėjimu. 

Bolševizmas Lietuvą pripa
žino, bet joje varo savo propa
gandą. Kaip mųs dvarininkai, 
nors pasivadinę Lietuviais, 
neturi jiegos prieš Lenkiją, 
taip lygiai mųs poneliai išėję 
mokslus Rusijoje tik žodžių 
moka pasakyti prieš bolševiz
mą, bet neturi jiegos kariauti 
su juomi. Žinia, kad karo mi
nistras p. Žukas Liepos m. 
1920 metų tik dėlto nepaėmė 
Vilniaus, kad "formališku
mai ' ' nebuvo atlikti. Bolševi
kai formališkumų nežiūrėjo ir 
įsikraustė į Lietuvos sostinę. 
Tas atsitikimas parodo Lietu 

tarpe jis įleido šaknų. P-nas 
Andrius Bulota jo apaštalas 
Lietuvoje. Jei jis ilgai veiks, 
gal jam ir pasiseks paskandy-
ti tėvynę Rusijos bangose. 
Prancūzai klausia, ar mes tu
rime žmonių, kuriems butų 
brangi Europos kultūra, ir 
kiek mes tokių turime. Jiems 
rodosi tik vienas Gabrys. Bet 
mųs politinis reikalas yra pa
rodyti, kad visi Lietuviai y r a 
Europos kultūros vyrai. 

Bruselio .Konferencija. 
Belgija gana gerai pažįsta 

Lenkus, nes jie patys siūlėsi, 
kad j i juos pažintų, ir jie rū
pinosi, kad j i pažintų tik geru
mus, slėpdami blogumą. Lie
tuviai nesirūpino tuomi. 

Kun. J . Dobužis Paryžiuje 
šneka, kad konferenciją rei
kia prirengti. Prieš atvažiuo
siant oficijalieins atsto Varna 
reikia pribūti keletai gabių 
žmonių, kurie veiktų spaudoje 
ir mieste sudarytų opiniją 
prielankią mums. (Miegaliai 
atstovai turi taip-gi atvažiuo
ti pirma negu paskirta, nueiti 
pas vieną kitą, pasišnekėti, 
užsipelnyti simpatiją. 

Paprastai Lietuviai atva
žiuoja į konferenciją tik iš 
vakaro. Konferencijos laiku 
jie nepažįsta žmonių, žmonės 
jų j todėl ir eina viskas ma
žomis pasekmėmis. TuomtarjTu 
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Visa mųs vąrfų priežastis 
VT* pendidelis persiėmimas Ru 
sijos dvasia, dėlto esame ne-
parangus savo reikalus aprū
pindami, dėlto mųs kova su 
bolševizmu persilpna, dėlto ne
turime pasitikėjimo tautų la
bai branginančių Vakarų Eu
ropos oivilizaciją, dėlto Len
kams perdaug sekasį. 

Rodos reikėtų mums būti 
suaugusia rimta tauta, imti 
kultūrą ir civilizaciją tiesiog iš 
Europos, o ne žiūrėti kas iš
varvės iš sugedusio rusiško ar 
lenkiško koštuvo. Lietuvių tau 
ta Amerikoje ir tėvynėje do-
vanos krikščionims demokra
tams jei jie papurtys susibu-
rėlius kenkiančius tėvynei, bet 
nedovanos apsileidimo tais, 
kuriems tėvynė nerupi. 

' IŠ LIETUVOS. 

vos ponų taktiką. Tą mųs kei- ' reikėtų sužinoti dalyvautoji! 
stumą matome ne mes vieni. 
Tą mato ir pasaulio diploma
tija. Kiek ta mųs ponų soci-
jalfstų liaudininkų taktika nu
baidė nuo mųs prielankių 
mums jiegų, kiek ji sutrukdė 
Lietuvos neprigulmybės darbą, 
tai sunku išpasakoti. 
' Krikščionių demokratų yra 
absoliute dauguma Steigiama
me Seime, bet ji prisilaiko ste
bėtino bepartyviškumo: visai 
nesigina nuo tų, kurie sistema-
tingai ją griauja, Karuomenė-
je sunkiosios vietos pavestos 
krikščionims demokratams, o 
įtekmingosios vietos socijalis-
tams. Krasoje socijalistai vieš--
patauja taip, Jcad jų laikraš
čių agentai gali užtikrinti 
žmones, jog katalikiškas laik
raštis nepareis į laiką. Ameri
koje sukilo skandalas iš to, 
kad socijalistiškoji Lietuvos 
krasa cenzūruoja dirbtuvės 
laiškus ant naudos jos konku-
rentains. Cenzūruojamosios 
dirbtuvės vedėjas buvo krikš-
čionis-demokratas. Jeigu krik
ščionių-demokratų partija už
siaugino savije šitokį "bepar-

nuomones ir kuomi jie priro-
dinės savo reikalavimus, kad 
iš angsto prirengus gerą atsa
kymą. 
To viso nepadarius prieš kon

ferenciją reikia paskui daryti 
konferencijos metu. Tada jau 
prasideda lakstymas iš namų 
į namus, nepribuvimas į laiką 
ir vietą, užsimiršimas reika
lingų daigtų. Todėl nutari
mams jau įvykus mūsiškiai 
lando pas teisėjus atitaisyda
mi dalykus, pridedami paaiš
kinimus, kurių po laikui nie
kas neklauso ir dar išmetinė
ja : " K u r tam i > ta pirma bu
vai f Kodėl mums to prieš kon
ferenciją nepranešei." "iš to 
nemokėjimo vesti mūsų daly
kus mųs priešai išveda, kad 
mes dar nepriaugę prie nepri
gulmybės. 

Po konferencijų mūsiškiai 
atstovai tuo dumia namo su ra
portais savo valdžiai. Bet mųs 
piiešai liekasi. Dėkodami už 
padarytas jiems malones jie 
prirengia sau tokius pat pagel-. 
bininkus busiantiems reika-
lams. 

tyviškumą", kad tokią pačtą Vizitomis prieš ir po konfe-
pakenčia ir už ją ima atsako
mybę prieš rinkikus, tai gali
ma ir reikia tikėtis, jog krikš
čionių demokratų partija 
žlugs. 

- Tą matydami . Prancūzai, 
Italai, Amerikiečiai nuoširdus 
bolševizmo priešai neturi drą
sos aiškiai ir drąsiai stoti už 
Lietuvos neprigulmybę. Jiems 
Todosi, kad Lietuvai subolše-
vikėjus ji pati pasiprašysTroc-
kio ir Lenino globos. 

Azijatizmo, tiesa, yra Lietu
voje. J is atėjo pas mus cė* 
Maskvą ir Petrogradą, Mūsų 
•SS —— 

va neįmatoma nei per akinius, 
kuomet teisybė ima jiems pli
kinti akis. 

Galimas daiktas, kad Lenkai 
atsisakys * eiti konferencijom 
Gal jie nuėję ims vąduoties 
paprastomis suktybėmis. Tas 
jiems ne tik nepagelbės, bet 
dar paaršins visą jų padėtį. 
Nes tuomi prisipažins yra kal
ti. Tuomet jie spėkomis bus 
išguiti iš svetimų žemių. Tai 

Lenkams yra žinomi ir apčiuo-tbus galutina ir pasekmingiau-
piami daiktai. Gi pati Lietu- sia jiems ištarmė. , 

rencijų šiandien politikai la 
bai daug padaro, nes asmuo 
vis-gi daug reiškia žmonių ii' 
tautų gyvenime. Ne mažmo
žis yra surinkti žmonių jiegas 
savo tautos naudai. Mes ne
norime to paryti lyg būtume 
pasaulio valdonai, kurie tik 
kitiems gali dalinti malones, 
o patys iš nieko nieko nereika
lauja. Mums nemokant 
apseiti su žmonėmis nes
tebėtina, kad mūsų rei
kalai eina kaip iš titnago: 
kartais žybčioja, bet nuolati
nės šviesos nėra. 

Gaila, kad mųs politikai ne
tik nemoka tarptautinės poli
tikų etikėtos, bet nei papras
čiausio ' mandagumo nepildo. 
Tat kenkia t au ta i 

Redakcijos Priedas. 
Sunkiai baigiasi šitas pra

nešimas iš Paryžiaus. Iš to 
miesto, tiesa, mes nei negalime 
tikėtis linksmybių. Bet neuž
mirškime šviečiančių praneši
me spindulių. Briando kabine
tas kitaip žiuri į Lietuvą, ne
gu jo pranokėjas. Reikia tat 
tuomi pasinaudoti. 

Telšiai. Telšių apskritys bū
damas toli nuo geležinkelio y-
ra labai sunkioj susisiekimo 
padėty. Ypač tas atsiliepia su
ėmimo komitetams, prekybai, 
šalies gyventojams. Keliai blo
gi, kalnuoti, o tenka visas sun
kenybes arkliais vežti apie 40 
varstų iki geležinkelio. 

Dėlto Telšių miesto ir aps
krities gyventojai ypač susirū
pino geležinkelio statymu pro 
Telšių miestą. Paskutiniu lai
ku vien apie tai kalbama. . 

Telšių apskrities Taryba sa
vo posėdy Kovo 16 d., š. m., 
svarstė tą reikalą ir nutarė, 
kad kokiu ten būdu ar bent 
siaurąjį geležinkelį pro Tel
šius pravesti ir sujungti su 
geležinkeliu. Išrinkta 7 asme
nų komisija, kuriai pavesta 
daryti pirmuosius žingsnius ge 
ležinkelio statymui; tartis su 
valdžia, kelti šį klausimą vie
šumon. Visos draugijos, įstai
gos ir pavieniai asmenys no
riai sutinka prisidėti darbu ir 
lėšomis. 'Pįįpįfl 

Jau nuo žiemos pradžios 
Telšių apskrity Gynimo Komi
tetai kovoja su miškų eksplo-
tavimu. — vežimu į užsienį. 
Dabar prieina jau galutinų 
rezultatų. Telšių apskr. Tary
ba savo nutarimu Kovo 16 d. 
prašo Telšių komendanto sus
tabdyt miškų kirtimą, o Stei
giamojo Seimo atsiųsti komi
siją ištyrimui to viso dalyko. 
Miškus kerta, kaip sako, su 
valdžios leidimais ir be jų. 
Jeigu miškų kirtimas netaptų 
sustabdytas, tad po kelių me
tų pasijustumėme miškų nebe
turį, 

Velykoms artinantis Telšių 
apskrity vėl renkama karuo-
menei Velykų dovanų. Darbuo
jasi ypač Gynimų Komitetai. 
Vėl manomo surinktas dova
nos siųsti į frontą. P. S. 
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Berlynas 21 Kovo. Amerikie
čiai nupirko ir pasiuntė Vokie
čiams dovanų kelias pieningas 
-karves. Vokiečiai jas iškilmin
gai pasitiko Bremene. Prie to 
buvo užrubežinių dalykų mi
nistro ir Raudonojo Kryžiaus 
atstovai. Iš Bremeno karves 
nuvežė į Bachum, iš ten vež į 
Heidelbergą, Stuttgard'ą, Mo-
nachiją, Norimbergą, Dresde-
ną ir Berlyną. Amerikiečius 
atstovavo Van der Smissen ir 
jo draugai. Bremene generalis 
konsulas Luidwig Boselius iš
kėlė jieuis pietus. Amerikos 
atstovai labai patenkinti pri-
ėminiu 
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"DRAUGO" KNYGYNE 
galima gauti šios 

MALDAKNYGES 
ąsose •• T -

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

šios maldaknygės formatas yra 5»4x3^. Puslapių turi 9S8, bet ne 
•tora. nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių Įvairiau
sių maldų. 

I 

i 
Aniolas Sargas — juodas apd $1.25 | 

Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd 1.75 = 
Aniolas Sargai — juodais apd . . . . 1.50 \ 
Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd. . . . . 1.75 § 
Dangaus 2vaigždudė — baltas celluloid apd. su | 

paveikslėliu ant apd 1.75 | 
Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd. 1.50 | 

= Dangaus Žvaigždutė — juodo audėk. apd. . , 1.00 \ 
Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su už. egimu 1.50 i 
Aniolėlis — juodais apdarais 1:50 i 
Aniolėlis — juodais apdarais 0.75 | 

šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. 
Spauda aiški. E 
Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 = 

2.50 = Pulkim ant kelių .. 
PuUrim ant kelių 2.00 
Pūliam ant kelių 1.85 
xuiHnrn ant Kelių l.ou 

ši maldaknygė yra iiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų : 
S 

75c. i 
įvairumas priguli nuo apdarų. > 

5 Maldų Knygelė 
§ Maldii Knvirėlė . . . . . Maldų Knygelė .7.7.7. 50c. 

Užsisakydami adresuokite: 

"DRAUGO" KNYGYNAS 
i 2334 So. Oakley Ave. Chicago, 10. | 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i itii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l 

Saugok akly regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil
psta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausį patarnavimą del 
Aklų, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specijalisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

ĮSOl S. Ashland Ave , Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos 

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

Tėuaykite mano parašą. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 9 

vak. Nedėliomis nuo 9 ryto Iki 
12 d. 
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J. P. WATTCHEES 
Lawyer 

LIKTU VIS ADVOKATAS 
Vakarais: 450f S. Ashland Ave. 

Tel. Tards 1052 
Dien. Robin 518—159 N. Oalrk 8*. 

Tel. Randolph S507 

— 

DR. S. NAIKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Ofisu ir Gyvenimo vi«t% 

3J52 South Halsted Street 
Ant virinas ITnli—••! "tritt BMk 

Valandos nuo 10 Iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 2 

Nedėliomis nuo l t iki 2. 
Telf—nr " -

r I 
I 

= 
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Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10000 So. Mlchigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po 

piet, 6:20 iki 8:30 vakaie 
Reaidencija: 10538 Perry Ave. 

Tel. Pullman 242 

Dr. M. T. STRIK0L'_ 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas • 

Peoplcs Teatro Name ' 
•1616 W. 47th Str. Tel. Boul. 1605 
•va landos : 6 iki 8 vak. Nedėl 1 
• i k i 12 ryte. 

Res. 2914 W. 43rd Street 
N u o ryto iki piet. 

|Tel. MeKinlcy 268 

1 

«=c s: L,",' ' =-. 
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• Tel. Randolph 2898 
A. A. SLAK1S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj 

ASSOCIATION BLDG. 
19 So. La Salle St. 

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

i ( » » » . » » . . . « » . . » . « . » . . » . . « K 
=r~TB L « ~ -

rm — = = = = = ——-•* 
Telefonas Armitage 9770 

MARYAN S. R0ZYCK1 
MUZYKOS DIREKTORIUS 

Mokytojas Piano, Teorijos ir 
Kompozicijos 

2031 M. Westem Ave. 
Chicago, IU. 

Pullman 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistaa 
10801 So. Mlchigan Avenne 

Bfemmf, Ui. 
VALANDOS: t ryte iki 9 vi 

{l Tel. Pullman 242 Ir 8180. 
tn^$$$$e$&^$&$$$68$C$< 

Phone Seeley 7439 

DR. L M. FEINBERG 
Gydo specijaliai visokias vyru ir 

moterų lytiškas ligas 
2401 Madison Str., Įaanįpnn Wes-

teni Ave., Chicago 
[(Valandos: 2—4 po piet 7—9 vmk. 
n V i T w ^ " ' Į? • T — ^ • " ^ • ^ * * ^ * * ^ * ' M * • " — • • i— •* — M ~ _ - ^ i — i I - I I - - u 
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DR. 6 . M. GLASER 
Praktikuoja 29 matei 

Ofisas 8149 So. Morgan St. 
Kert* 82-ro St., Chicago, DL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų. Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų, 
OFISO VALANDOS: Kuo 19 ryto 
iki 8 po pietų, nuo 6 Iki 8 valan 
dų vakare. 
Nedėliomis noo 8 iki 8 po piet. 

Telefonas Yards §87 
et— 

• p e l . Canal 6222 

[! DR, C. K. CHERRYS | 
3 LIETUVIS DENTISTAS 
$2201 Wcst 22-nJ & So. Leavitt 
oj Chicago 
gValandos: 9:30 A. M. to 12 N 
# 1:00 P. M. to 8:00 P. M. 

<»m m m • - ^ • e . 

! •« 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

" Ofisas DMmieatyf: 
29 South La Salle SUeei 

Telef 

Vakarais, 8X2 W. Krd 
Telefonas: Yards 46RI 

> • • • • • • • • • • • • • 
s J 

/g^^^^grtreo-ry-ys^ąr; 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgu Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 18 ryto: 
6 po plotų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

ifluiiiiifiiiiifiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiinifiiiiiiiiii 

Ros. 1189 Independence Blvd. 
Telefonas Ton 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas ri Chirurgas 
Speeijallstas Moterišku, Vyriškų 

Vaikų ir vLsų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2 8 no 

pietų, 7—S vak. Nedėliomis 10—12 d. 
Ofisas 3884 So. Hateted SL, Chicago 

Telefonas Drover 9691 '-

lIUIIUIIIIUIIIIIIIUHIllIlUIIUlUIIIUIIUIIIi 
\ * 

file:///viienska


j n t r a d l e n l s , Bąlanti. 12, 1921 D R K U G K S i 
i ^ — 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
CICERO, ILL 

Labdar ingos Sąjungos 3 kp. 
gražiai darbuojasi . Tuojaus po 
pirmojo seimo, 'kuris buvo Die
vo Apveizdos parap . svetai
nėj , vienas asmuo atnešė $200 
i r nenorėjo, kad jo pavarde 
butų skelbiama. Ta t t a ip i r 
užrašyta j knigas. Ant ras as
muo, kurio pavardė taip-gi ne
žinoma atnešė $65. I š to ta t 
gal ima spręsti , kad prasidė
jus Našlaičių Savaitei bus 
puikios pasekmės. 

Bal. 10, J . Shalėio sve
tainėje (4837 W. 14-ta gatvė) 
6 valandą vakare bus Lab. 
Sąj. kp. balius, kur io pelnas 
eis našlaičių namo sta tymo 
naudai . Iš kalno t ikimasi , kad 
Cicero Lietuvių visuomenė pa
rems tą pramogą. 

Lab . Sąj. Seime nežinau kas 
sakė, kad vieną sykį paėmęs 
porą našlaičių nusivežė ant 
Lab. Sąjungos žemės ir sakė, 
kad toje vietoje bus pastaty
ta jums ir kitiems našlaičiams 
prieglauda. Išgirdę tai vai
kučiai džiaugėsi i r mąstė, kaip 
jie bus tada laimingi. 

Na, gerbiamieji, a r apvilsime 
tuos vaikus. Ne! niekada! Tai
gi visi, o visi sueikime į naš
laičių vakarą. I r pa tys pasi
linksminami ir naudos pada
rysim. 

Todėl dar sykį pr imenam 
ciceriečiams, kad nepa
miršt imiėt Bal. 16 dienos. 

Labdaringos Sąj. 3-čia kp . 

14 d. Milwaukee, Wis . 
15 d. Sheboygan, Wis . 
16 d. F o r t Washington, Wis . 
17 d. Bockford, 111. 
18 d. Kewanee, UI. 
19 d. Aurora , IU. 
20 d. Westville, 111. 
21 d. Spr ing Valley, UI. 
22 d. Cary, Ind. 
23 d. Cicero, 111. 
24 d. Grand Rapids, Mich. 
25 d. Detroit , Mich. 
Visose augšeiau paminėtose 

vietose prakalbos prasidės 7:-
00 vakare . Dr. Rutkauskas ne
senai parvykęs iš Lietuvos. J i s 
papasakos daug žingeidžių ži
nių iš Tėvynės . 

Gerb., malonėkite pasisteng
ti surengti prakalbas paskir
tomis dienomis. 

J . Kulikait is . Sekr. 

SVEIKATOS IR NAUDINGĮ! 
NURODYMU KAMPELIS. 

GRYNAS ORASr-DŽIOVOS 
PRIEŠAS. 

galvos odą ir vabzdžiai išnyk
sta. 

Svarbu išnaikinti netik ute
les, bet ir glindas, iš kurių ute
lės vėl ats i randa. 

Papras t a s būdas žvairiai lai
kyt i mergaičių galvas y ra il
gas plaukų mirkimas van
denyje; be t geriausias ir sau
giausias būdas, tai iš tr inkimas 
gaivos papras tu kerosinu ar
ba* petroleum. Nakčia reikia 
tepti p laukus aliejum ir supin
t i sykiu su skudurėliu, kur is 
pamirkytas kerosine. Ant nak
ties galva tur i būt i gerai ap
vyniota. Tą padar ius dukar t 
dviejų dienų vakarais trečia 
diena reikia gerai p laukus iš
plauti . Tas visiškai išnaikins 
plaukų vabzdžius. Vientik 
glindos pasilieka plaukuose. 
Geriausias būdas prašal int i jas 
var tojant senoviškas tankias 
šukas pamirkytas šiltame acte. 

Vabzdžių a ts i randa visų vai
kų galvose nepaisant a r jie 
vargšai a r tur t ingi . 

25.00 

• 

117.60 
60.00 

(Pris iųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

A r pamąstei nors sykį, jog 
mes be oro negalėtume gyven
ti? Mes galime apsieiti be 
maisto i r vandens per kelias 
dienas arba net i r kelias sa
vai tes ; be oro mir tume į ke
lias minutas . 

CHICAOO HEIGHTS ILL. 

Malonu pranešti , kad mūsų 
kolonijos jaunimas pradėjo 
veikti dailės dirvoje. 

Bal. 3 d. L. Vyčių 84 kp. 
įrengė vajuirą parapijos nau
dai. Yaidino~'4Kaimnakretys ir 
Malūnin inkas , " kuris- gana 
gerai išėjo. Apar t vaidinimo 
Vyčių choras padainavo Ame
rikos himną i r kelias lietuviš
kas dainas, o j aunas Alek. Dap 
kus gražiai padeklemavo. Pro
grama baigta tautos himnu. 
Publikos buvo pilna svetainė, 
bet dar nepr ipra tus prie ra
maus užsilaikymo, ypač ('mo
ta buvo valia vaikams, kurie 
daugiausia ir t rukšmavo. Beje, 
prie to prisidėjo i r vienas mo-
onshinės vergas, kur is visu vai 
dinimo metu negražiai užsilai
kė. 

Teko girdėti , kad šioje ko
lonijoj apsigyveno broliai Ka-
uoverskiai, kurie uoliai dar
buojasi tarpe katal ikų ypač 
daiilės sr i ty. Smagu minėti ir 
čionaitines l ietuvaites, kurios 
svetainėje žaidė vien tik su 
lietuviais ir lietuviškai kalbė
jo. Pr ie to viso da r noriu pri
dėti , kad dabart iniu laiku pa
rapijos choras sparčiai auga 
ir lavinasi. 

Tat , valio Chicago Heights 
jaunimas? Lietuvos Artojas. 

-

MARŠRUTAS PRAKALBŲ 
L.' R. Kr. ir Šv. Vincento a 

Paulo dr-jos reikalais. 

,(Jerb. kalbėtojai , Dr. A. K. 
Kutkauskas ir kun. J . Petra i 
tis pasižadėjo but šį Balandžio 
mėnesį su prakalbomis šitose 
vietose: 

Bal . 10 d. Clucago, North 
Side. P raka lbų pradžia 2:00 
l>o pietų. 

Tą pačią dieną 7:00 vaka
re So. Chicagoje. 

Toliaus sekančiose vietose 
šį mėnesį: 

12 d. Kenosha, . 
H d. Raeine, Wis. 

Kuomet įkvėpiame šviežią o-
rą, nešame kraujui oxygeno. 
Bet iškvepiant, išvarome plau
čių ir kraujo nevalumus. Ilgai 
t ikėta, buk sugedimo priežas
tis y ra daugybė carbon dio-
xide, kurį kvėpavimas išvaro 
iš plaučių. Bet t a teorija tapo 
atmesta. Dr. Jesse F . Williams 
savo knygoje "Sve ikas Gyve
n i m a s " aiškina nesveiką orą 
sekančiai : 

" D a u g u m a s oro nevalumų 
priguli nuo augštos tempera
tūros, drėgnumo ir stokos ju
dėjimo o r o . " 
Karš tame ir drėgname ore y ra 
ypatybių, kurios ardo visą kū
ną. Kuomet mes įkvėpiame ir 
vėl iškvepiame apsistojusį orą, 
randame, jog : 

1. Mūsų kraujas pasidaro 
neveiklus. 

2. Širdies veikimas pasida
ro sunkesnis. 

3. Pro tas neveikia. 
4. Galvą pradeda skaudėti . 
5. Kūnas pri jaučia šaltį. 
Tokiame ore kūnas tur i pasi

duoti visokioms ligoms. Plau
čių džiovos gemalai ypat ingai 
randa vietą negryname ore. 
Tų gemalų a ts i randa ore nuo 
išdžiuvusių seilių tų žmonių, 
kurie serga džiova. Kosėjui 
iščiaudėjus arba išspjovus ge
malus į karštą, drėgną orą, jie 
lengvai randa vietos kitų žmo
nių plaučiuose. 

Grynas oras stebėtinai greit 
naikina džiovos gemalus. J i s 
taip-gi pagelbsti kūnui nepa
siduoti gemalams. J i s y ra vai
stas, kurį galima imti gausiai, 
nesibijant įimti perdaug. Kuo 
daugiau tuo geriau. 

Svarbiausia, jog šviežio oro 
visi gali gaut i dykai . Visi žmo
nės, tur t ingi ir biedni gali 
gausiai vartot i šį plaučių džio
vos priešą. 

PIRMAS SVEIKATOS CEN
TRAS RYTUOSE. 

• 

(Pris iųsta Iš Am. Raud. Kryzla.ua) 

Pi rmas Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Sveikatos Centras 
tapo įvestas Philipinuose per 
ketur-šimtmetinęs sukaktuves 
a t radimo Philipinių. Vietinės 
slaugės demonstravo kūdikių 
priežiūrą. Pulkai žmonių iš 
miestelių i r apskričių, kurie 
atvažiavo j " f i e s t a " interesa
vosi Sveikatos Centru- Šis pa
rodymas bus perkeltas į sky-
rio ofisą ir taps dalis jo išren
giami. 

— — 

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE

ŠIMAI. 
ATSIIMKITE SAVO BONUS. 

VABZDŽIAI PLAUKUOSE. 

(Pr is iųs ta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Utelės plaukuose netik y ra 
bjaurios, padaro smarkų nie
žėjimą ir nesmagumą, bet i r 
kar ta is atneša žmogui ligą, 
ypač šiltinės. 

Daug langviau išnaikinti 
baltuosius vabzdžius bernaičiu 
galvose negu mergaičių. Ber
naičiams galima t rumpai nu
kirpti plaukus, gerai išplauti 

Visi, kurie y r a užsirašę ant 
pirmosios Laisvės Paskolos 
bonų i r pilnai už juos nžsi-
mokėję, bet dėlei kokių nors 
priežasčių nėra da r jų, a r tai 
iš vietos stočių a r iš .Lietuvos 
Misijos gavę, šiuomi yra ra
ginami greičiau atsi imti ir jei
gu y r a kokių neaiškumų, 
kreipties į Paskolos Skyrių 
prie Lietuvos Atstovybės 
(Li thuanian liepresentative, 
162 West 31st Street , New 
York, Paskolos Skyr iu i ) . 

Atsikreipiant būtinai reikia 
paduot i vardas i r pravardė 
pirkusio, kur užsirašė, pri
siųsti kvitelę arba atvirutę , 
a rba bent pr iduot i subskrib-
cijos numerį, už kiek užsira
šė ir dėlei kokios priežasties 
iki šiam laikui nėra dar bono 
gavęs. 

Paskolos Skyrius, norėda
mas suvesti galutiną parduo
tų bonų apyskaitą, prašo visų 
minėtų pirkėjų kuoveikiausia 
ir ne vėliau Gegužės pirmos 
dienos, š. m., atsiliepti. Kas 
iki tam laikui neatsilieps, bus 
skaitoma, jog jis atsisako nuo 
bono gavimo ir įmokėti pini
gai taps pr iskai ty t i prie val
stybės lėšų. 

Taip-gi visi užsirašiusieji ir 
tik dalį už bonus įmokėję, 
šiuomi yra raginami pabaigti 
mokėti iki Gegužės pirmos 
dienos, š. m. 

J . Vileišis, 
Liet. Atstovas Amerikoje. 

Paskolos Skyriaus Vedėjas. 

Liet. Visuot. fcomit, . . $9?3.00 
Beloit, Wis. 

Surinkta ir pel. nuo vak. 261.84 
Bicknell, Ind. 

surinko Juknelis ir Minelga 
106.50 

Boston, (Hyde Park) Mass. 
vietos Lietuvių 258.00 

Bridgeport, Conn. 
Prakalb. L. L. P. Stoties 147.00 

Bronx, N. Y. 
Surinkime Vas. 19 d; . . 70.00 

Brooklyn, N. Y. 
Vak. 3 m. L. N. Sukak*. 407.01 
Dr-ja D. L. Vytauto . . . . 82.05 
Prakalb. Dr. Alseikos, . . 32.30 

Chester, W. Va. 
Jurgis Stravinskas . . . 

Chicago, IU. 
S. L. A. 208 Moterų kp. 
(Gel. Vilk.) 
S. L. A. Kareivių 7 kp. 
Dr-jos L. TJkin. ir S. Dau
kanto Skol. ir Budavojirao 75.71 
Pridavė "Naujienų" B-vės 
oeKr. . . . . . . . . . . . . . . . . i.,oir.u/ 
Auk. ir pelnas koncerto 
vas. J. o o. . . . . . . . . . . . . 
Apvaiksciojime 3 m. Liet. 
Nepr. sukakt. (Town of 
Į takoj J.i_l.W 

Crystal Lake, 111. 
A. Strikulis ir P.Ambrazas 10.00 

Duquesne, Pa. 
L. Koncerto Saus. 1 d. . . 16.75 

Porest City, Pa., 
Surink. S. L. A. 2 kp. 31.00 

Harvey, IU. 
Prak. ir kr. pav. vak. . . 51.00 

Joliet, 111. 
S. L. A. 167 kp 10.59 

Kewanee, IU. 
Vietos Liet. aukos 74.40 
Kučiuko ir Mažeikaitės 
vest 26.25 

Norwood, Mass. 
Apvaik. 3 ra. L. N. sukak. 48.30 

Niagara Fails, N. Y. 
Nuo kolonijos Lietuvių 15.00 

Paterson, N. J. 
Prak. L. Šimučio 89.00 

Philadelphia, Pa. 
Liutkausk) prakalbose . . 46.89 

Pittsburgh, N. S., Pa., • 
Draug. ir pavienių aukos 500.00 

Scranton. Pa. 
M. Valentinavičius 5.00 

So. Chicago, IU. 
Susiv. Kareivių 5 kp . . 145.00 
Dr-ja Šv. Iztdor. Artojo. 50.00 

So. Omaha, Nebr. 
Moterų dr-ja Šv. P. M. 

Weleh, \V. Va. 
V. Jankauskas 5.00 

YVorcestor, Mass. 
Sur. pas Bendrait-į 6.10 

V I PRANEŠIMAS. 

"-ESLSr* I AMERIKOS LIETUVIAI! 
Panedėly, Balandžio 11,1921 J . -i i • *__ • i • 

8 valanda vakare, M. Meldą- | B0"** P**u&* Amerikos Lietuvą i Lietuvi 
žio svetainėje, 2242 West 33rd j tai pasiųskite saviškiams į Lietuva. Amerikos Iattuviu. 

i 

Place, Chicago, m., atsibus 
"Lietuvos" laikraščio šeriniu- I 
kų susirinkimas kuriame bus j 
aiškinama bendroves piniginis 
padėjimas ir kas patraukė ben
drovę bankruto teisman. Ant 
šio susirinkimo yra kviečiami 
visi bendrovės šėrininkai, o 
ypatingai direktoriai 

"Lietuvos" gėlininkų Ko
mitetas. 

Mikas M. Dūdas, 
A. Radomski, 
Ben. Kazanauskas. 

(Apgr.) 

Katalikų 
: : 

Metraštį 
1916 m. 

GVARDIJA D. L. K. VY
TAUTO. 

i 

Viso Vasario mėnesije $5,848.30 

P i rma Divizija Raitelių. 
Town of Lake Chicago, 111. 

* 

Juozapas Letukas, Pirm. , 
4437 So. Wood St. 

J o n a s Vislfontas, vicepirm., 
4635 So. Wood St . 

Juozapas Legnugaris , P ro t . 
Kast., 4645 So. Wood St . 

Vladislavas Szarko, F in . 
Rast., 4512 So. Talman ave. 

Jonas Balnis, Kasier ius , 
4536 So. Paul ina St. 

Vincentas Petkevičius, kas. 
globėjas," 2 5 ^ W. 60th St. 

Antanas Pocius, kasos glo
bėjas, 4441 So. Washtenaw av. 

Aleksandra Mockus, kasos 
globėjas, 4523 So. Paul ina St. 

Liudvikas Banevičius, mar
šalka, 5&42 So. Paul ina St. 

Juozapas Legnugaris , Gene
rolas, 4645 So. Wood St. 
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Išleistą Liet Kat. Spaudos Draugijos 

JAME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų 
b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. 
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų. • 

JAME yra aprašytu tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų, 
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė į-
vairių įvairiausiu aprašymu. * ' 

JAME vienu žodžių, šale visapasaulinių žinių telpia visas A-
merikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami ią 
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos 
Lietuvą, fcaip mes matome 

I 
I 
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8 
I 

Kaina: Apdarytos $1.0fr 
Kaina: Neapdarytos 50c. 

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos 
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
rite siųsti į Lietuvą. 

lįžsisakydarni adresuokite: 
-

"DRAUGAS" PUBUSHING CO. 
2334 South Oakley Ave.. Clucago, 

» 
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DR-JA ŠV. JURGIO KAREI
VIO IR KANKINTINIO ANT 

TOWN OF LAKE, 
CHICAGOJE. 

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ. 

Gerbiamoji Redakcija: 

Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
šiuomi prašo Tamistos įdėti j sa
vo laikraštį be užmokesnio prisių
stą iš Užsienių Reikalų Ministeri
jos tokį paieškojimą: 

".Jonas Cikanavidius, iš Meišy-
mų kaimo, Rudaminos par., buv. 
Kalvarijos pavieto, Suvalkų gub., 
ieško savo brolių Petro, Antano ir 
Vinco Cikanavičių: (Petras gy
veno Brooklyne, N. Y.) arba sa
vo pažįstamų. Jonas suviršum še
šis metus išbuvo Vokiečių nelais
vėj, dideliam varge ir tik-ką su
grįžo Lietuvon sužeistas ir sergąs. 
Jam reikalinga šiokia-tokia, bet 
greita pagelba. Prašom atsiliepti 
adresu: Jonas Cikanavičius, kaime 
Mikniškių, Rudaminos valse., Ma
rijampolės apskričio, Lietuvoje, ar
ba duoti žinių Lietuvos Atstovy
bei Washingtone (Lithuanian Le-
gation, 103-15-th Street, N. W., 
Washington, D. C.)." 

Lietuvos Atstovybės Amerikoje. 
mm^mmmm^tmmmm^Km^ĘmĘmrmmfmmmmfmm^ĘĘmmmirm^m, 
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SVEIKI KŪDIKIAI NIEKĄ 
DOS NEVERKIA. 

Jeigu tavo kūdikis visados ver
kia tai turu |am būti tikra prie
žastis, gal jam reikia permainyti 
maistą. 

Ant 4 puslapio šios dienos 
dienraštij rasi pagarsinimą apie. 
Bordens Eagle Brand Condensed 
Pieną. Iškirpk kuponą ir 'pasiųsk 
į Borden Company, o jie tau pri-

Nuo Vasario 1 d. iki Kovo 1 d. siųs dykai pilnus patarimus apie 
1921 m. įplaukė aukų iš šių vietų: i kudilcių maistą Išartų su kninga. 

LIETUVOS GYNIMO KOMI 
TETUI AUKŲ APYSKAITA. 

Prezidentas, Jurgis Lesinskis, 
4535 S. Honore St. 

Protokolų sekretorius, Nikode
mas Paukštis, 4416 Hermi tage A v. 

Finansų sekretorius, Pr. Buzin-
skis, 4524 S. Wood St. 

Ižd. Jurgis Brazauskas 4551 S. 
Hermitage Ave. 

Iždo globėjai: Aleksandra But
kevičius, 4512 S. Wood St., ir Ka
zimieras Ciscnas, 4623 S. Honore 
bt.^ 

Susirinkimus dr-ja laiko kas 
paskutinį sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, 2 valandą po pietų. 

REIKALAUJAME AGENTŲ. 
Atliekamu laiku tamsta gali 

užsidirbti po $50.00 ir daugiau 
į savaitę. Užsiėmimas sma
gus. Pa tyr imo agentavime ne
reikia. 
220 S. State St., Ruimas 1422 

Chicago. 
.. 

Parsiduoda dvi cottages namui 
po 8 kambarius, parsiduos skyriui 
Atsišaukite pas savininką. 

2320 S. Hoyue Ave. 

Paieskaus savo brolio Juozo Bobi-
no, apie 28 m. amžiaus, paėjo iž 
Kauno rėd., Kėdainių aps., Josvainiu 
parapijos, Karūnavos kaimo. Apie 
šeši metai atgal gyveno Pennsylva-
nijos vals., dirbo angliakasyklose. 
Taip-pat paieškau jo brolį.Mykola \ 
Bobiną., apie 24 metų amžiaus. Yra 
kur nors amerikoje. Atsišaukite. Jei 
kas apie juos žinote, meldžiu man 
pranešti . •• 11 

Marijona Paukšt ienė 
(Po tėvais Vekrikai tė) . 

4556 So. Marshficld Ave. Oiieago. 

ANT PARDAVIMO. 
2 augščių mūrinis namas moder* 

niškas, gazas, elektra, pečių šildomof| 
akmenio apačia 4 flatų. Randos ne
ša $90.00 } mėnesi, savininkas pri
veistas parduoti nes apleidžia mlc 
ta. $4000.00 Cash likusius an t 
mokesčio ant 5 metų. Atsišaukite 

iM»5C l/o\ve Avonue. 

AMT PARDAVIMO. 
Grocerne ir bučerne, labai geroj 

vietej, esų vienas ir negalių apsi
dirbti dėlto parduodu. Galima ir na
mą kartų pirkti an t lengvų išmokes-
čių. Atsišaukite tu o jaus. 

4202 8. Campbell Ave. 

LABDARINGOS SAGOS 
. * VALDYBA. 

• • 

Dvasios Vadovas — Kun. P . 
Bueys, 2334 S. Oakley Ave. 
Chicago. 

Pi rmininkas — Antanas Nau
sėda, 1928 Leavit t St. Chi
cago. 

Prot . rašt ininkas — Anastazas 
* Valančius, 1511 8. 49 Ct. Ci

cero. 
Finansų >rašt. — Bernardas 

Nenartonis, 4442 S. Rich-
mond St. Chicago. 

Iždininkas — Kun. F . Kud i rka 
2334 S. Oakley Ave. Chicago. 

Kasos Glob. —; Stefanija Se-
kauskaįtė, 1902 So. Union 
Ave. Chicago. 
ir Jonas Mikojainis, 1529 S. 
50 Ave. Cicero. 

Korespondentas — Juli jonas 
Šliogeris, 1508 S. 48 Ct. 
Cicero. 

Pagelbininkas — Antanas Bis-
lis, 1434 S. 49 Ct. Cicero. 

Agitatorius — Stanislovas J u 
cevičius, 726 W. 18 St. Chicago 

Ant pardavimo nauji rakandai , at
sišaukite: 

2384 S. Jrving Ave. 2-ro« laibo* 

«AK(.KX. \s MARČĖNAS] 
Parsiduoda 93-jų akrų farma pušiai] 

už dyka, 5. mylios nuo didelio mies
to Mauston, Wis., 60 akrų i.šdirtrto*į 
žemės, likusioji ganykla ir miškas, Ą 
kambarių s tuba su visais fornieiaisf 
2 arkliai, 1 kumelis, 5 karves mel-
žemos, 3 kiaulės, 45 vištos, visos ma-J 
šinerijos reikalingos prie farmos. tik
tai $1,000 mortgečio, kaina J 4.200 j 
Turi būti parduota j 7 dienas, a i 
šaukit tuojaųs. Klauskit E. W. Bak-
sewicz, 3301 So. Halsted Str., ChiJ 
cago. Ofiso Tel. Boulevard 6775. ICfe-Į 
sidencijos telefonas Dorchester 8507 

•S" 
t 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda apinaujis mūrinis na

mas 5 pagyvenimai, iš fronto storas. 
Namas geras ir apsimokantų. Mau
dynes, gasas irvisi parankumai . Savi
ninkas gyvena an t 3 floro nuo už-
pakeiio. Namas bus parduotas už bi-
le teisingiausia pasiūlymą. Priežastj 
patirsite an t vietos. Atsišaukite 

2844 W. 38 Stroet 

- > 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Hakted Str. 

I 
Tel. Ganai 2118 

Valandos: 10 ryto iki 8 vakar* 
Gyvenimas: 

Tel. 
2811 W. «8rd Str. 

Prospect 3468. 
X * T » * " * » - » » » * " " " " • • • • » • • » • ; 
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UDffil 
BEST AND SiGGEST 
J u o daugiau rūkysi—-Tuo daugiau pamėgsi juos 

Pare ika lauk mūsų KataUogo No. 4. 
I. I. Leuis Cigar Mfg. Co. Newąrk, N. J. 

Didžiausias Neprigulmingas Fabr ikas Pasaulij . L® I 
i * < — ^ ^ 

58= 2ET 

Bąliimore, Md. I (Apgr.) 

PLATPfKITE "DRAUGĄ." 
TABJYKITE 

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

IG. TYSKEVI6I4 
314 E. Kensington Ave. 

— 

Tfu> 
Liula Nurte 

fyrLiOUlUa' 

Jeigu Nusidegi 
Tai aprišk žaiada ir uždėk 

um 
išaldo i r greitai užgydo. 

Ęmmmmmmmm 
.f. . i. 
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Visur reikalaukit arba patys išsirašykit 
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ 

ATSPINDŽIAI 
Juose paveikslais nušviečiama: 

1) armijos gyvenimas ir veikimas, 
2) svarbesni Valstybės gyvenimo atsitikimai, 
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta. 
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų. 

Kaina: metams (12 Nr.) 35 auks., vienam num. 4 auks. 
Amerikoje metams 2 dolieriai 

Adresas: liaunas, Generalis štabas, 
"ATSPINDŽIŲ" Administracijai 
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Antradienis, Baland. 12, 1921 
• • • i •• 

! • * » • » 
I 

' [ 

Ifi TOWN OP LAKE, 

• • » » • • » • • i 

VAKAR MIESTE VOS NE 
PAKILO RIAUŠĖS. 

r Ant kampo Wasliington ir 
©earboni gat. apie 40 darbi-
iJittkų susispietę taisė gatve-
farių bėgius. 
Z Tik staiga kur buves-nelm-
"įlos ūžtelėjo iš užkampio sun
kus automobilius, kuriamo šo-
fcriavo Barney Thompson, 2?> 
Įfletų, (>18 Xo. A vers ave. 

[Užvažiavo tiesiog ant viso 
ftnrio darbininku. Pasekmėje 
"Sienas darbininkas užmuštas. 
Etas pavojingai ir keletas len-
£viau sužeista. 
••įnirto darbininkai. Ir buvo 
flž ką. Šoferį ėmė pliekti ir 
goliei.fa vos apgynė. Pakilo 
įkros riaušės. 
• Įvažiavus darbininku buriu 
5>feris mėgino paspnjsti. Bet 
Buvo sugautas paėiij darbinin
ku. 

I E B U S STATYDINAMI NA
MAI. 

• Chieagoįe ir toliaus nebus 
Satvdinami namai. Amatu H-
IMJOS praeitą savaitę balsavo 
kausime, ar sutikti su mažės-
ne užmokesnimi, kaip kontrak-
flbriai siūlė. 
S Darbininku dauguma nubal-
&vo verčiau but be darbo, 
į i i p sutikti su mažesne užmo-
Eesnimi. 
T Su Gegužės 1 d. baigiasi 
JtontrakVrių su darbininku u 
tdjomis padaryti sutarimai. 
JTežinia tad, kas bus toliau. 
~Kaip kontraktoriai, taip 
bankos visaip mėgino ikalbinė-
tt darbininkus nusileisti. Bet 
Uepavyko tas padaryti. 

IŠ TOWN OF LAKE. 
_ _ _ _ _ , 

Prakalbos ir aukos. 

Balandžio 8 d. Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje buvo prakal
bos Lietuvių liaud. Kryžiaus 
ir Šv. Vincento a Paulo drau
gijos reikalais. 

Kalbėjo Dr. A. K. Rutkaus
kas. Publikos buvo neperdau-
giausia, bet sulinkta nemažai 
aukų. 

Aukojo: 
Šv. Kryžiaus parapijos mo

kyklos vaikučiai $25.00. 
(lerb. klebonas kun. A. 

Skrypka $IL000. 
Po $2.00: 8. Slušnis, K. CJir-

džius. 
$1.25 J. Jucius. 
Po $1.00: M. Kniukšta, J. 

Sandvinienė, X. Panavas, G. 
Jurgilas, K. Rumšą, V. Balt-
rikonis, A. Jurkienė, P. Vasi
liauskienė, K. Girdžius, K. Jū
rius, 1*. r>«i-ša, A. Butkevi-
ėius. 

Viso labo aukų surinkta 
$55.20. Rėmėja* 

NUŽUDYTAS LIETUVIS. 

PLĖŠIKŲ PERŠAUTAS. 

, kad spyrėsi plėši-
įttnis, norintiems j j apvogti. 
Jos. Vito, mėsininkas, 857 X. 
Western ave., peršautas. Jį nu-
wžė į Šv. Mariojs ligoninę. 
Plėšikai pabėgo. 

PLĖŠIKŲ DARBAI. 

j Šeštadienyje, plėšikai ener
gingai dirbo. Vidudieniu iš 
Josepb-H. Kirk Co., 731 W. 
51 st str., išvogė $1,150. Gat
vėse žmones apvaginėjo. Apip
lėšti trys automobilių šoferiai. 
9S 

IZIDORIUS KUNGIS 
Persiskyrė su šiuo pasau
liu sulaukęs 39 m. am
žiaus Balandžio 8 d., 19-
21, 12:59 po pietų, Illinois 
General ligoninėj. Paėjo 
iš Kauno rėd., Tauragės 
apskričio. Žvengiu vals., 
Bikavėnų sodos. Ameri
koj išgyveno 9 metus. Mi
rė del įvykusios nelaimės 
važiuojant motoriniu dvi
račiu. " Amerikoje paliko 
nuliūdime seserį Jievą su 
vyru ir jų dvi dukreli. Gi 
Lietuvoje seną motiną ir 
du broliu. 

Lavonas randasi po 
num. 4538 So. RoekwelI 
st. Laidotuvės bus Balan
džio 12 d. rytą su gedu
lingomis pamaldomis Nek. 
Prasidėjimo Šv. Marijos 
P. bažnyčioje, iš ten į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Visi giminės ir pažįsta
mi meldžiami atsilankyti 
} laidotuves. 

Jieva Aglinienė. 

Ana/ dieną ties Ashland ave. 
ir 35 gat. nežinomas piktada-
dis dienos metu staiga užpuo
lė ir su lazda pavojingai ap
mušė skerdvklų darbininku 
unijos "business" agentą Sta
nley Kokosz (Ragaiši), gi už
praeitą naktį nežinomi pikta
dariai, išpasalu užpuolę nužu
dė Petrą Daunorą, prigulėjusi 
prie Brigbton Parko Lietuviu 
parapijos. 

Žmogžudystė atlikta ant 
kampo 42-os ir Mozart gat. 

Mačiusieji tvirtina, kad pas
kui nelaimingąjį sekę du žmo
gų ir ant paminėto kampo iš
pasalu Daunorą nušovę. Dvi 
kilipkos paleistos jam nuga
rom Piktadariu pabėgo. 

Policija su.atsidėjimu ieško 
niekšu. 

Vilnius. III—3. Vilniaus ad
ministracija persekioja Lietu
viu spaudą. Lietuvių kryps
nio laikraštis "Vilenskij Kur-
jer" nubaustas r>0,000 Lenkų 
markių. 

Vilniaus (Judų "ir Žydų vi
suomenė labai patenkinta Lie
tuvos seimo narių apsilanky
mu. Lenkai taippat labai su
sidomėję. 

Vilniuj Lenkai neišbraukia 
iš registravimo knygų miru
sių savo tautiečių. Plebiscito 
priemonės perankstybos. 

Paleisti iš Vilniaus kalėji
mo Railytė ir Aleknavičius. 

Kaunas. III—3. Mūsų už
sienių reikalų ministerija ga
vo iš mūsų atstovo Taline te
legramą, kurioje oficijaliai 
praneša Estijos pripažinimą 
Lietuvos de jure. 

Pripažinimo turinys: 
4'Tamsta Ministeri: Aš tu

riu garbę Tamstai pranešti, 
kad Estų' respublikos vyriau
sybė, vadovaudamasi noru su
stiprinti draugingus ryšius, 
kurie visuomet buvo tarp mu
šą dviejų tautų, nusprendė 
pripažinti Lietuvą, kaipo ne
priklausomą valstybę de jure. 
Gyvai džiaugiuosi, galėdamas 
pranešti šj draugingą Estų 
respublikos vyriausybės nus
prendimą. Aš skubiu pridėti 
mano nuoširdžius linkėjimus 
Lietuvos gerovei. Pasinaudoda 
mas proga reiškiu Tamstai, 
Ministeri, mano pagarbos žo
džius. Pįip." 

Talinas. III—3. Estų teleg
ramų agentūra "Elta" praneš 
ša, kad Estija pripažino Lie
tuvą de jure. 

Balandžio 3 d. p. J. J. Elias 
svetainėje įvyko Lab. Sąj. 1-
mos kp. vakaras su gražiu 
dviejų veiksmų perstatymu, 
kurį vaidino vietos Alumnai. 
Vaidinime dalyvavo: J. Maž
rimas, A. Metrikis, P. Dorsa, 
K. Slapavičiutė, A. Vaitekai-
tė. Rezisorium buvo Z. Bajo-
rinaitė. Kiekvienas vaidinto
jas savo užduotį gana gerai 
atliko. 

Po vaidinimo deklemavo &v. 
Kryžiaus mokyklos mokinės: 
K. Aušraitė, A. Katauskaitė, A 
Martinkaitė ir M. Verigaitė. 

Žymiausia programos dalis 
buvo kalba mūsų kun. A. Mar
ti nkau s. 

Jis gražiai nupiešė Labda
rybės istoriją ir parodė skir
tumą tarp mokytų žmonių, ku
rie išauklėti katalikiškoje 
dvasioje, prisilaikantis doros 
ir tarp mokytų, nežinančių to; 
ir parodė, kurie iš jų yra nau
dingesni tautai. Jo kalbę žmo
nės lydėjo ilgu delnų plojimu. 

P o programos buvo šokiai. 
Publikos atsilankė nedaug. 
Kiek pelno liko neteko sužino
ti. Vakarą vedė p. T. Veryga. 

Tyla. 

Bal. 1 d. vienoje Lietuvių 
valgykloje Bridgeporte paste
bėjau du ultra-patrijotu libe-
ralu-tantininku dentistu beva-
karieniaujant. Domės į juos 
gal nebūčiau atkreipęs, jei ne
būtų tarp savęs angliškai čiu
renę. Tiesa, kad " self-styled 
patrijots". '. Rep. 

AUKOS ŠV. KAZIMIERO 
VIENUOLYNUI. 

Gausi 7%,8% 
tiž padėtus, pinigus, je igu pirksi m u -
HU rekomenduojamus , užtikrintus 

PIRMO MORGEČIO 
* AUKSO BONDSUS 

Procentai išmokami du kartu } metus 
bile vienoj bankoj. 
Hondsai po $100 ir $500. Gnli pirkti 
ir lengvais išmokėjimais. 

(Surinktos a. a. kun. Serafino 
Kingston. Pa. (Marijos P. 

Bažnyčios.) 

SUSIRINKIMAS "LIETU
VOS" LAIKRAŠČIO ŠĖ-

RININKŲ. 
' 

(Prisiųsta). < 
Neužilgo sueis metai laiko 

nuo dienos, kada "Lietuvos" 
bent! rovė tapo trijų jos direk
torių patraukta bankruto teis
man, bet iki šiol dalininkai 
nežinojo ir nežino, kas yra da
roma su bendrovės turtu ir 
kas rūpinasi dalininkų gerove. 

Netekę kantrybės, Kovo 31, 
1921, būrys šėrininkų susirin
ko M. Meldažio svetainėje ir 
pradėjo tartis, kas reikia da
ryti, idant apsaugoti save ir 
kitus dujininkus. 

Susirinkime tapo išrinktas 
šėrininkų komitetas iŠ: pp. M. 
Dūdos, A. Radomskio ir Ben. 
Kazanausko. Minėtas komite
tas tapo įgaliotas ištirti tikrą 
bendrovės finansinį stovį ir, 
j^ igu matytų reikalinga, pa
se .:mingesniam darbo vedimui 
pasisamdyti ir advokatą* 

Taip-gi nutarta, kad kaip tik 
komitetas sužinos reikalingus 
faktus, kad tuo jaus sušauktų 
viešą visų šėrininkų susirinki
mą tolesniam reikalo svarsty
mui ir kad tame susirinkime 
butų pakviesti ir bendrovės 
direktoriai, nuo kurių pagei
daujama sužinoti, delko ben
drovė tapo paduota bankruto 
teisman. 

Komitetas, ištyręs visą daly
ką, mato susirinkimo reikalą, 
todėl šiuomi kviečia visus 
"Lietuvos" laikraščio šėrinin-
kus ir direktorius susirinkti 
pirmadieny, Balandžio 11,1921 
8 valandą vakare, M. Melda
žio svetainėn, 2242 23 PI., kur 
komitetas išduos savo rapor
tą. 

Su pagarba, 
"Lietuvos'' Šėrininkų Komite
tas: , 

M. Dūdas, 
A. Radomsis. 
Ben. Kazanauskas. 

Liberalų-tautininkų "Lais
vės Varpas" yra vėraužėje. Re 
sytę turi ir orait. Gedimino 
kalnas nepabėgs. 

Jei šis varpas gulėdamas su
rūdys, tai tarybos atstovai 
savo draugijose parėks, tos 
pinigų sumes, o už tuos pini
gus taryba Kansuose kitą 
nulies, vėl vėrauzėn padės, re-
syte gaus, ir vėl bus orait. Juk 
Gedimino kalnas nepabėgs. 

Taiaš. 

Davė po $2.00: B. Kelpša, 
J. Casas, M. Aimonaitė, J. 
Arniolas, J. Jenčiunienė, J. 
Kasparavičius, A. Bruožas, J. 
Rimkus, K. Eitutis, A. Barta-
lius, J, Mikalojunas, J. Kičku-
nas, K. Palubinskas, M. Lau
rinaitienė, P. Krasauskas, M. 
Krasauskas, J. Mikšis, P. Ru
daitis, O. Eidukiutė, K. Bru
kąs, T. Viliamas, K. Rauktis, 
P . Meškauskas, J . TTlinskas, TJ. 
Martiukas, V. Možešienė, B. 
Semaliuskas, O. Rašinskienė, 
S. Mickievičia, M. Žilevičienė, 
J. Petraitis, M. Staniukynas, 
E. Taylor, Z. Gulbinienė, J. 
Šileika, S. Armonas, J. Ado
mienė, M. Jenulevičius, M. 
Stakelienė, J. Savickas. 

Davė po $1.50: A. Sragienė, 
M. Liutkienė, P. Radzevičienė. 

Davė po $1.00: R. Dom-
bauskienė, J. Kuizinas, J. Stan 
kievičius, K. Kismonaitė, S. 
Diutenis, J. Dainelis, K. Petro-
čius, S. Lautkevičia, K. Kava
liauskas, A. Šimkevičius, A. 
Giubis, M. Vaičiulis, J. Urbo
navičius, A. Vikmoras, A. Ka-
kanauskas, J. Lukas, O. Ka-
reckienė, J. Jomantas, S. Ba
kutis, J. Andriejunienė, J. 
Zaukaitis, A. K i si a u s kas, A. 
Kiškunas, J. Kiškunaitė, A. 
Matasas, M. Mažeika, J. To-
leikis, J. Katkevičius, J. Mo-
lušis, A. Pliauplys, A. Vikma-
nas, J. Nerueta, J. Lažanin-
kienė, E. Šimanskienė, O. Ra
manauskienė, O. KalinausTciu-
tė, J. Jurgelis, S. Urbonas, K. 
Kučinskas, A. Radzevičius, A. 
Plutė, J. Česnavičius, R. Ne-
vorta, J. Urbonavičia, M. Sa
vukynas, V, Valaitis, D. Vit
kauskas, P. Gegužis, S. Levan-
tavičius, O. Vaitkienė, A. Bo-
bonis, M. Velyvis, A. Loroka, 
J. Antanaitis, V. Uškuraitis, 
P. Juskauskas, M. Gasparin-
nas, M. Žekas, J. Bubuis, V. 
Vaičiekauskas, J. Bulevičius, 
J. Aukevičius, J. Burdulis, P. 
Reikas, B. Aidukas, D. Marcin
kevičius, M. Makevičienė. 
M. Viliunienė, M. Pauliutė, J. 
Bukauskienė, J. Zalagienas, M. 
Kučiuskienė, V. Dabašinckie-
nė, A. Mikšaitis, T. Žukaus
kas, A. Bakaitis, V. Višnoras, 
J. Gaidarakavičia, J. Ciasas, 
M. Verčiuskas, L. Kriščiūnas. 

(Daugiau bus.). 

Perkame, parduodame, mainome ir 
duodame informacijos apie jvairiij 
koinp. Serus. 

Kreipkitiea 1 Lietuviu jstaigą 
PEOPLES INVESTMENT CO 
220 S. States Street Room 1422 

Tol. Harrlson 2024 Chieago, 111. 

Kasdien ir nedėliomis nuo 12 iki 3 
po p i et. 

*jTelefonas Boulevard 9199 £ 

DR. C. KASPUTIS 1 
•f DFNTISTAS » 

s : m South Halstcd Str. S ralandos: 9—12 A. M. g 

1—5: 7—8 P. M. J 

• " " " " D R " " " " " " " 
• LIETUVIS GYDYTOJAS 
I IR CHIRURGAS 
• 2201 West 22nd Street 
gTel. Canal 6222 
gRes . SI 14 W. 42nd Street 

• 
I 
I 
I 
I 

T e l . M c K i n l e y 4 » 8 8 " 

Tel. Drovtr 7042 
Dr. C. Z. Vezeflss 

LIETUVIS DENTISTAS 
4712 SO. ASHLA1TD A V E I U I 

arti 47-toi Gatrėa 
[Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak 

Seredomls nuo 4 Ug 9 vakar* 
j 

SKi 

!?—-——>— 
Tol. Yards 6666 Blvd.. 8448 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
Lietuvi* Gydytojas, Chirurgą* ir 

Aknseras. 
8203 8. Halstcd St. Chieago. 

Valandos: 10—12 iŠ ryto 1—3 ir 
•—8 vakar* Ned. l t—12 Ii ryto 

M ™ 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 So. Halsted Street 

Valandos: l t lkl < 12 ryto; l lkl 4 
po piet. t lkl 9 vakare. 

[ • • • • » — • • • • « • » • ! • • • ! • - » » » » — g 

VISI KŪDIKIAI TURI TURĖTI PIENO 
Lietuvė motina iš Bostono rašo: 

"Kad ji negalėjo žindyti kūdikio. Ji bandė 
visokias rūšis ir maišinius pieno, bet niekas kū
dikiui nebuvo tinkamu iki gydytojas patarė 
naudot 

EAGLE BRAND 
(CONDENSED MILK) 

kad visiškai buvo tinkamu ir taip lengvai virš-
kinosi, kaip jos pačios pienas.*' 

The Borden Company 
Borden Building New York 

Iškirpk šį kuponą, DABAR — ir prisiųsk ŠIAN 
DIEN 10 ir gausi DYKAI mušu knygą, KU 
DIKIŲ GEROVĖ, kuri paaiškins, 
kaip užlaikyti kūdikį sveiku. Taip
gi gausi maitinimo instrukcijas jū
sų kalboje. 0104 

• • . . . . . . Vardas 
Adresas . . . . . . . . . . . . 

= 
« • • » 

j DR. CHARLES SEGAL Š 
I Perkėlė aeavo ofisą po nura | 

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ DOMEI. 

Akademijos Rėmėju Dr-jos 
netikėtas susirinkimas įvyks 
Utarninke, BaL 12 d. 7 vai. va
kare, Vienuolyne. 

Visi skyriai malonėkite pri
siųsti atstovės, nes turime pa
sitarti apie svarbiu* dalykus. 

Valdyba. 

PIEŠĖJAS 
Piešem visokius paveikslus, 

išdidinami fotograpijos taip-gi 
ūžimam dekoracijas darbą at
liekam sulig užsakinio. 

P. Kačerauskas 
903 W. 33rd St. Chieago. 

VALENTINE PKESMAKING 
COLLEGES 

[6203 S. Halsted, 2407 W. Madlson.J 
1850 N. VVclls St. 

137 Mokyklos Jimpt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Klrpl-i 

|mo, Designing bizniui Ir narnama 
)Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
[Mokslas lengvais atmokėjimaia 
•Klesos dienomis ir vakarais. Pa-

reikalaukit knygelės. 
Tel. Seeley 1648 

SARA PATEK, pirmininke. 

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
4 2 B R O A D U ' A NEW YORK N.V 

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBAVA Arba 
IIABIBCRGA — EITKŪNUS 

l LIETUVA 
Laivai išplaukia kas 14 d. Didcii dviejų sriuba paėto laivai išplaukia: 
8. S. "LITUANIA" Aprll 1S #"POLONIA" Gegužio 18 

"ESTONIA" Gegužio 4 5"LITi ' \NIA" Birželis 1 
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams 

Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas 
K. KEMPF, General VVestern Passenger Agent 

120 North La Salio St., Chieago, Illinois. 

Ar Jus Kaukui* Pleiskanos? 
N A U D O K I T E R**fflK 

Ar Jums Galvos Oda Niat 
NAUDOKITE: fbįJT^ 
A r J»f»H Plaukai 5Uaki 
N A U D O K I T E 

m 
Ii eit i ? 

fsaka? 

/ 

Svari si 

A r Jų J Norite Ap«a 
NAUDOKITE PtįffJeS ' J 

Ui laikymui savo plaukų grasiais tr tankiais 
N A U D O K I T E Įįjiffles 

Užlaikymai galvas odos sveikai tr k 
N A U D O K I T E ĄtJjįjP* 

BnSies galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
iž isdirbėju per paštą už 75c. bonka.' 

F . A D . R I C H T E R * C O . 
3 r d Ave . & 3 5 t h St. . Brooklyn, N. Y. 

' • 

• 
S. D. LACHAWICZ 
LIETU V VS GRABORITJ8 

Patarnauja laidotuvėse koplgiauai&. lUt 
kale meldžiu atsišaukti, o mano darbi 
busit* užganėdinti. 
3814 W. 28rd PI. Cbioago, Dl. 

Tel. Oanal JitH 

Jeigu tavo krautuvninkas jy 
neturi, prisiųsk mums m i era 
ir piningus o mes pasiųsime 
Jums viena del išmėginimo. 

Pasta apmokama. 
0 

rfZMO HYGIENIC.PASBION PlSlIltriU 
~l į 23 Irvia* rlae* Nt w Tetk 

Skubinkite užsisakyti 1921 metams 

U 
t IvARI * * 

Jis nušviečia mūsų armijos gyveuimą ir darbuotę. 
Jis duoda daug naudingų patarimu kariuomenes reikaluose 
Jis suteikia žinių apie kitų valstybių armijas. 
Jis parodo mūsų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms 

nugalėti. 
Jis neša kareiviams mokslą, duoda jiems dailės raštų. 
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs del Lietuvos nepriklau

somybės, privalo skaityti 
" K A R Į " 

Kaina Amerikoje metams 2 dolieriai 

• 

Carter's Iittle Liver Pilis 
Vaistas Koris 

Reikalingas Visiems 
Tikras turi pasirašymą. 

Negali Būti 
mas Kuomet 
duriai Nedirba 
Maža Pigulka 
Mažas Dosas 

Maža Kaina 

Kraujas neturintis Geležies 
yra priežastimi Ul»U*ku*lu 
veido. 

r>ARTER»S IRON PILLSl 
^ a * * ^ n » s pagelbės, itameginklte C l 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGĄ" 

»• 

D] 
2SJ 

• 

KAI 
PRlI 

Jap 

Turi 

Sm; 

AMER] 
TO] 

Salos 

Tokyc 
spauda 
jų noto.̂  
daty. Ja 
poina M 

Tokinį 
kininkaij 

dapoul 
rclkšmiii 
tai visa 

Oficijj 
kalbamai 
ninku ir] 
t i joms 
taikos k| 

Tokia 
hutų }>a| 
Pram'uzi 
los Yap 
Valstijų 
Japoniją] 
konferei 
lab jau s 
ti Japonl 

Ir kitil 
kos koni 
ra svarb 
siaurinti 
Konferei 
sakančiai 
ti tą klai 

Nors 
neprielai 
^inkluotiĮ 
lomis del 
lavimąsi^ 
mis išlail 

CIVILI 
L| 

Sužeista, 
Dubi 

rytą bu v j 
kova ap| 
western, 
apsiginkl| 
tokiais 
viešbutį. 

Kova 
dį. 

V7iešbu1 
būrys Ai| 
cijos. Ku 
lė, poliei, 

Tuojaul 
Kai-kuri<| 
kovon vii 

Paseku 
atbloškė. 
gus miki 
Sužeista 

Kitose 
pat nepa] 
Anglais. 
taikymąsi 

GRAND 

Federa 
jo t)Tinė 
kimų) prl 


