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METAI-V0L. V. No. 68 

Eberto Va'* ir vel 
PRANEŠAMA, KAD DR. 

KAPP NUSIŽUDYS. 

Nelengva bus nu, įminti 

REGULERĖ KARIUOMENĖ f mis, žmonių minios ją suliko 
BERLYNO GATVĖSE. 

Ebert atkeliauja iš 
Stuttgarto. 

švilpimais ir su pajuoka. 
Tad keliose vietose kareiviai 

už-taį į minias atsuko kulkas-
vaidzius ir visa eilę žmonių 
nužudė ir sužeidė. 

Taip tai kariuomenė" atsi
sveikino" su žmonėmis, kurie 

Militaristai busią patraukti 
teisman. 

Berlynas, kovo 19.—Eberto 
vyriausybė išnaujo kontroliuo
ja Berlvną. 

Vice-kandieris Schiffer, ku-į J a i neprijautė. 
rio rankose palikta miesto pa-; Revoliucionieriai-busią nu-
tvarkymas pasitraukus AVolff-
gang Kapp, su apginimo mini-
steriu Noske bendrai darbuo
jasi pravesti čia reikalingą 
tvarką. 

Kaip šiandie vakare čia lau
kiamas sugryžtantis iš YVuer-
tembergijos prezidentas Ebert 
su savo ministeriais. 

Miesto gatvėse patroliuoja 
regulerė kariuomenė, ištikima 
Eberto vyriausvbei. Kareiviai 
griauna ir naikina gatvėse ba
rikadas, kokias buvo pagami
nusi militaristų vedamoji ka
riuomenė. 

Londonas, kovo 19.—Iš Am
sterdamo Exehange Tėlegraph 
kompanijai pranešta, kad pa
sidaręs galą Dr. Kapp, atsi
statydinęs militarinės valdžios 
kanclieris. Sakoma, kad apie 
tai žinių iš Berlyno pranešta 
telefonu. t Bet ligšioi žinia ne
ria tvirtint a. ' 

Paskui iš Berlvno telefonno-
ta, kad tenai sugryžęs prezi
dentas Ebert. Bet ir šita žinia 
nepatvirtinta. 

Prezidentas Ebert parėdė 
imperijaliam teismui Leipzige 
pradėti veikti prieš revoliuci
jos vadus—Dr. Kapp, gen. 
Luett\vitz, Gotlieb von Jago\v, 
admirolą Trotha ir kapitoną 
Erbardt. 

SENATAS STOVI Ui . ^ J S S E S S ™ * 
AIDUOS LAISVE. 

• • • • » • * . . . M 

Washingtdn, kovo 19. — S. 
V. senatas vakar didžiuma 
balsų priėmė pastabą prie tai
kos sutartiesisu Vokietija, su
lig kurios Aitija turi gauti lai
svę ir nepriklausomybę . pasi
remiant tautų apsisprendimo 
principu. 

i BĖJO. Rusijos Bolševikai Bulgarijoje 

VARŠAVOJ NĖRA KONFE 
RENCIJOS TAIKOS ^ 

KLAUSIME. 

Nuo pamestos bombos ŽUVOJ pagelbą duoda ir okupacijinių 
5 žmonės. armijų vadai. 

Visi stebisi, kaip tas galėjo! PEŠASI JIE SU DENIKINO\ die darbuojasi visai panai-
įvykti. ŠALININKAIS. j kinti tą čia negeistiną impor

tuotą bolševikizmą. Vyriausybe 
Detroit, Mich., kovo 20. — 

Aną dieną čia Woodward ave. 
uždarytu automobiliu važiavo 
Travis Field Beal, buvęs S. V. 
laivyno oficieras, tarnavęs nar 
daneioj laivėj. 

Per neatsargumą ar susi
maišymą automobilius sutruš-

Sofia, Bulgarija, kovo 2 0 . - N e b u s i * S , s u m a ž i n t a s ^ i t l i u s 
T, i - r v, , J kariuomenes. 
Rusijos pabėgėliams uždaryti 
rubežiai (J ra iki jos, Rumunijos, Čia oficijalėse sferose 1. 
Turkijos ir kilų šalių. Tik bama, jog Bulgarijos vyru viena Bulgarija Rusijos pabė- sybė nuo talkininką gavi 

kino tilto bariiera šniokštelė-' ^ l i u s e t i š k a i sutiko ir savo užtikrinimą, kad Bulgarų 
• ' «- •* M • . . I i 1 • 1 J I . . . • ' W » 

bausti. 

Ateinantį pirmadienį čia ir 
vėl bus sušauktas kuriamasis 
susi rink imas, knis buvo atnau
jinęs sesiją Stuttgarte. 

Eberto vvriausvbės kanelie-
• * 

ris Bauer, kalbėdamas kuria
majam susirinkime, Stuttga r-
te, pareiškė, kad Dr. Kapp'u; 
tarnybon pirmutinis pasiūlęs 
gen. Ludendorff. # 

Bauer pasakė, kad vyriausy
bė pasidarbuos prašalinti iš 
tarnybos visus oficierns, paro
džiusius neištikimybę, ir nu-

Latviai išvažiavo; žadėįo 
sugryžti. 

NOSKE LĖKTUVU SUGRY-
ŽĘS BERLYNAN. 

! ginkluoti kariuomenę, katra 
"Atsisveikino" su žmonėmis. k l l V 0 prisidėjusi prie revoliu 

Militaristų ištikimoji 

Berlyne bijomasi spartakų 
užpuolimo. 

cijos. ka
riuomenė, žinoma iš Baltijos 
armijos, nenoromis savo vadų 
buvo išvesta iš miesto. Jos li
kimas nežinomas. 

Kuomet ta kariuomenė ėjo 
puošniausiomis sostinės gatvė- Į tos nuosavybės. 

Pagaliaus vvriausvbė imsis 
priemonių nubausti visus re
voliucionierių vadus, ar jie 
butų uniformose, ar be tos. 
Xup tų vadų lygiai bus atim-

Coblenz, Vokietija, kovo 19. 
—Čia gauta žinių, kad Berly
nan jau sugryžęs Eberto vy
riausybės apginimo ministe-
ris Noske. Tš Stuttgarto Ber
lynan jis nuskridęs lėktuvu 
(aeroplanu). 

Militaristų kariuomenė iš
traukiama iš Berlyno. Tali te
nai prisibijoma spartakų] už 
puolimo. 

Varšava, kovo 19.—čia at
siųsti Rumunijos atstovai tar
ties su lenkias taikos klausi
me su bolševikine Rusija, dar 
neturėjo konferencijos. Rumu
nijos vyriausybėje kaip kartas 
įvyko atmainos. Atstovai turi 
gauti įgaliojimų nuo naujos 
valdžios. JTad jie ėia apsilikc 
ir laukia žinių iš Bukarešto. 

La tv i jo s a t s tova i ap le ido 
Varsavą taippat be konferen
cijos. Išvažiavo Rygon. Sakė
si gausią nuo vyriausybės nau
jų instrukcijų ir sugryšią. 

jo upėn ir panėrė dugnan a-
pie 30 pėdų giliai. 

Mačiusieji atsitikimą liudi
ninkai pasakoja, kad už kokių 
keturių minutų Beal iškilo ant 
vandens4 pa viršau* ir tuojaus 

globos priėmė. 
Visi Bulgarijos miestai ir 

miesteliai pilni tų pabėgėlių. 
Jie skaitomi dešimtimis tūk
stančių. 

Tarpe tų pabėgėlių suran
dami profesoriai, žymesnieji buvo išgelbėtas. 

V Beale pats nežino, kaip jis f lašėjai, poetai, akademikai, 
atsiradęs a n t ' vandens p*vir-1 a&onai , kareiviai ir kitokie, 
šaus. Tik atsimena, kad van
denyj būdamas su kumštimi 
išdaužęs automobiliaus stik
linį langą, per kur iškritęs 
ir pas i ju tes bekylą.- aiuęstvn. 

Žuvo 5 žmonės. 

Su tais pabėgėliais išimai-

TALKININKAI NEPRIPA 
ŽINS SIRIJOS KARA

LYSTĖS. 

šę Bulgarijon inėjo ir žymus 
skaitlius bolševiku agentų ir 
šnipų. Lr štai vienur-kitur Bul
garijoje dažnai pasitaiko su
sirėmimų Lenino šalininkų su 
Denikino šalininkais. Kas 

bus palikta turėti prieškari
nis skaitlius nuolatinės ka
li uomenės. 

Sako, tai busianti geriausia 
metodą užtikrinti tvarką na-
mieje (viduje) ir reikalingą 
taiką parubežiais. 

Talkininkai palinko prie tos 
nuomonės po geležinkeliečių 
streiko Bulgarijoje. Be skait-
lingesnės armijos nežinia kaip 
butų buvę su tuo streiku. 

Tad Bulgarijai yra reika
linga gerai išlavinta ir disci
plinuota armija. 

Trakijos likimas. 

Bulgarijos vyriausyb daug 
bjauriausia, kad bolševiku a- susirūpinusi Trakijos likimu. 

Nuomoniauja, kad augščiau-PIETINĖJ RUSIJOJ SUSEK ****** Peisai busiąs pakvies-! « e i l t a i v i f ° * argumentų pasinaudoja bombomis, kuomet jų! sio.ji talkininkų taryba Traki-
priesininkai to nedaro. j ją priskirs prie Bulgarijos. 

Tą faktą bolševikai užde-! hei^kuomet nepaves (iraiki-
jTA BUVUSIO CARO SESUO. 

Atrasta apsitaisiusi skarma 
lais; darbavosi jinai ap

link j^bėgėlius. 

tas Europon. 

Sukilimai Lenkijoj; Denikinas 
šaukiasi Japonijos 

reikia 
bol 

Anot paskesnių depešų iš 
Stuttgarto, kur, sakoma, susi
rinkęs kuriamas vokiečių su
sirinkimas, rinkimai parla-
mentan Vokietijoje įvyksią 
biržely j . 

Washington, kovo 19. — A 
merikos Raudonojo Kryžiau 
organizacijos veikėjai pietinėj j k a d -os n e g a , : p r i p a ž i n t i ^ 

jos karalium, kokiuo ji 

Londonas, kovo 20. — Ang 
Ii jos premjeras Lloyd George 
parlamente pranešė: 

Anglijos ir Prancūzijos vy
riausybės pranešė Hedjaz ka
raliaus sūnui, princui Feisal, 

Sugryžęs Xoske organizuoja J ^ ^ J msų p a b o g ( M ių tarpe j * Lj£f. 
ikiamas spėkas gmt.es prieš ^ Xovorossiisko surado bu-! m 4 v r ė 
»lševikų atakas. i v u s i o R u s i j o s c a r o Nikalojaus T>1.* „ . 

monstravo ir čia. Odeon teat- Ĵ V— 
re pametė bombą, kimmet C i g a r a i nori, kad Trakijai 
daug žmonių susirinko pa- Į ̂ u t u < , u o t a autonomija ir pa
klausyti vieno rusų publicisto 

LENKIJOJ APSIREIŠKIA 
BOLŠEVIKIZMAS. 

Apie tai gauta žinių Berlyne. 

DENIKINAS PRAŠO JAPO 
NIJOS PAGELBOS. 

NUTARTA NESIMAIŠYTI I 
VIDUJINIUS VOKIE

TIJOS REIKALUS. 

Jo štabas yra japonų sostinėje. 

Berlynas, kovo 19. — Iš Ang 
štosios Silezijos pus-oficija-
liam Varšavoj ir kituose lenku 
miestuose prasidėjo sukilimai 
bolševikinio pobūdžio. 

RUSŲ KARIUOMENĖ AP 
LEIDO JEKATERI-

NODARA. 

Honolulu, kovo 19.—Vietos 
japonų laikraštis Sbinpo gavo 
žinių iš Tokyo, kad tenai nu
keliavęs generolo Denikino 
štabo viršininkas. Jam drau
gauja aštuoni štabo oficierai. 

Kaip šiandie t i e rusų oficie
rai turės konferenciją su Ja
ponijos generaliu štabu. 

Anot žinių, tie gen. Deniki
no atstovai prašys Japonijos 
militarinės pagelbos prieš 
bolševikus pietinėj Rusijoj. 

Tą miestą užima bolševikai. 

Londonas, kovo 19.—Angli
jos karės ofisas paskelbė gau
tą iš Rusijos pranešimą, kad 
bolševikai paskelbę proklema-
ciją, kifrioj išreiškiamas pasi-
ketinimas užimti miestą Jeka-
terinodarą Kubtniaus provin-1 Tai padariusi po nepavykusio 
rijoje. - Į - mūšio. 

SUOMHJ KARIUOMENĖ 
PASIBRAUKUSI NUO 

BOLŠEVIKŲ. 

Tol i aus pranešime sakoma 
kad gen. Denikino kariuomenė 
apleidusi Jekaterinodara. Pas
kui kariuomenę miestą aplei
dusios motervs su vaikais. 

• 

Anglų misija persikėlusi Xo^ 
vorossiiskan, ties Juodosiomis 
jūrėmis. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Gelsingforsas, kovo 19. — 
Suomių generalis štabas pa
skelbė, kad suomių kariuome
nė buvo priversta atsimesti iš 
sav0 pozicijų ties Soutiaervi, 
šiauriuose nuo eiero Ladoga. 
Suomiai atsimetę ant šiaurva-
karų į Porajaervi. 

Anot pranešimo, sodyba 
Soutiaervi visai sunaikinta. 

Talkininkai paremia Eberto 
Vyriausybę. 

Paryžius, kovo 19. — Augš-
čiausioji talkininkų taryba 
vakar čia nusprendė neokupuo 
ti didesnių Vokietijos plotų 
Rhine fronte ir nesimaišyti į 
vidujinius vokiečių reikalus. 

Pagaliaus taryba išreiškė 
pasitikėjimą Eberto vyriausy
be' Japonijbj, kuomet gavo in
formacijų apie militaristų vy
riausybės puolimą. 

sijos caro J\ikalojau> 
seserį Olgą Aleksandrovuą. 

Jinai su kitais pabėgėliai* 
gyveno prekybiniam vagone. 
Pati skarmalais apsitaisiusi 
kitiems pabėgėliams patarnau
davo. 

Apie
 lfti <v'ia paskelbė Rau

donojo Kryžiaus ofisas. 

Damasko kongresas. 
Premjeras toliaus pažym* 

jo, jog princas Feisal busiąs 
pakviestas Europon ir čia jis 
išgirsiąs apie tikrąjį savo sto
vį. * 

GEN. LUETTWITZ APLEI-
DO BERLYNĄ. 

paskaitos apie bjaurus bolše
vikų darbus. 

Nuo bombos plyšimo žuvo 
5 žmonės ir sužeista keliolika. 

Daug suareštuota. 

likta tautų tąjungos kontrolė
je, jei jau nebūtų galima pris
kirti prie Bulgarijos. 

Po to vietos policija tuojaus 
stojo darban. Suareštuota vi
sa eilė rusų, daugiausia dar
bininkų, katrie nesenai buvo 
atvykę Rusijon. 

TURKAI PAKILĘ TRAKI 
JOJ. 

Nori įsteigti nuosavą valdžią. 

KONGRESAS PRAVEDĖ 
TAIKOS ARMIJOS 

BILIŲ. 

Washington. kovo 20. — 
Kongresas pravedė armijos 
Julių. Taikos metu S. V. ar
mija turės 299,0(K) kareiviu ir 
17,800 oficierų. 

Amsterdam, kovo 19. — Iš 
Berlyno telefonu vakar čia 
pranešta, kad gen. Luettwitz, 
kurs vadovavo kariuomenei 
Dr. Kapp'o valdžioje, su savo 
kariuomene apleido Berlyną.» 

PIRKITE KARĖS TAŲPY-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S) 

PRANCŪZŲ PREZIDENTAS 
APGINA SAVO VALDŽIĄ. 

Sako, Prancūzija nėra milita
ristinė ir viskas. 

RUSŲ KOLIUMNA PRASI 
MUŠĖ PER BOLŠEVIKŲ 

LINIJAS. 

Pranešama, bus internuota 
Suomijoje. 

Revelis, Estonija, kovo 19.— 
Iš Gelsingforso kuoveikiausia 
dešimtimis rogių pasiųsta mai
sto į Ano, kur pribuvusi išal
kusi skaitlinga šiaurinės rusų 
armijos koliumna. 

Ta kareivių koliumna, ku
riai vadovauja gen. Skobel-
stein, nesenai prasimušė per 
bolševikų karės linijas vaka
ruose ir inėjo Suomijon. 

Paskelbta, kad rusų karei
viai bus internuoti. 

militaristinė ir negali but to
kia. Sakė, šių laikų aplinkybės 
priverčia prancūzus nepaleisti 
ginklų, kuomet Vokietija grū
moja su peiliu, kad tiesiog 
perskriosti širdį Prancūzijai. 

Todėl Prancūzijai rėikalin-
ga ginties' ir turėti geru prie-

n a g e vakarą sn pokylm ,.a- _ „ , , T a j s p r i e t e l i a i s \Tm ;,. 
gerbti nauja Pranei.z..jos l > i ^ v i s | 1 0 l n e l ^ p a s i | i k t i ^ „ . ^ 

ja ir Suv. Valstijos. 
Prezidentas augštai pagerbė 

Anglijos ir Suv. Valstijų vei
kimą Europoj. Išaugštino tų 

Londonas, kovo 20. — Lai
kraštis Evening Standard ga
vo žinių, kad turkų kariuo
menės Trakijoj komendantas 

Pas suareštuotus atrasta di-1 atsisakęs klausyti įsakymų iš 
dėlės sumos bolševikinių rub- Į Konstantinopolio, 
lių. Lygiai patirta, kad dau- j komendantas atsisakęs pa-
gelis suimtų nesigailėdavo j galiaus nuo armisticijos ir nu
leisti pinigus. ! sprendęs Adrianopolyj Įsteigti 

Bulgarijos vyriausybė šian- j atskiria turkų valdžią. 

KARIUOMENĖ PEREINA 
RADIKALŲ PUSĖN. 

Noske įsakė areštuoti 
Dr. Kapp. 

į v . 

Paryžius, kovo 19.—Anglai 
ir amerikonai žurnalistai pa-

zidenta Desehanel. Vakarą.-
įvyko Continenlal viešbutyj. 
Suprantama, buyo ir preziden
tas. 

Nesenai Suv. Valstijų prezi
dentas Wilsonas savo laiške 
senatoriui Hitcbcock tarp kit
ko prasitarė, kad Prancūzija 
yra militaristinė, nes militari
stų valdoma. 

Tasai išsireiškimas čia pa
kėlė baisų trukšmą ir net pro
testus. 

Tad prie šios progos ir pre
zidentas Desehanel prisidėjo 
prie protestų. Kalbėdamas pa
žymėjo, kad Prancūzija nėra 

viešpatijų atliktus didelius 
darbus prancūzų naudai. 

Sakė, bepig Suv. Valstijoms 
pasakoties apie nemilitariųi 
savo stovį, kuomet nebijo už
puolimo, kuomet joms negru-
moja jokie priešininkai. 

Tečiaus kas-kita yra su 
Prancūzija, katra visuomet 
stovi atviram lauke, neap
drausta nuo galimo vokiečių 
pasikėsinimo. 

Paryžius, kovo 19.—Oficia
liuose pranešimuose apie paši
lai k ymą Berlyne sakoma, jog 
viešose vietose susirinkę gy
ventojų būriai lukeriuoįa ko 
tai nepaprasto. Visur pastebi
mas susikrimtimas i]- nepasi
tikėjimas. 

Militarinėse spėkose nebeli
ko buvusios drąsos. Tarpe ka
reivių pakilusi kaipir kokia 
pasiaAiba. 

Berlyne kalbama, kad bolše
vikai (spartakai) turi paruošę 
apie 12,000 kareivių. Žymi da
lis Baltijos kareivių perėjusi 
bolševikų pusėn. 

Nepavyko sudaryti kabineto. 

Prancūzijos užrubežinių rei
kalų ofisas paskelbė, kad gen. 
von Luettwitz, prisidengda
mas bolševikų veikimu, buvo 
mėginęs Berlyne sudaryti koa-
licijinį kabinetą, inėmus nepri
klausomuosius socijalistus. 

B.et jam tas žygis nepavykęs. 
Anot gen. Luettvvitz pienu, 

kanclieriu turėjęs but paskir
tas, gen. von. Demling, ijmvęs 
kar«s metu vokiečių armi.V. 
vadas Verduno fronte. 

B.ujo žinių, kad Berlyne j 
skelbta sovietų valdžia. Bu 
tas užginta. 

Įsakyta areštuoti Dr. Kapp. 

Anot gautų žinių iš Ziiii.-Ko, 
Eberto vyriausybės apginimo 
ministeris Xoske įsakęs 
suareštuoti buvusios militari
nės valdžios kanclieri J)r. 
JCapp ir jo pagelbininką įi;cn. 
Luettwitz. 

Oficijaliai iš Berlyno patvir
tinta žinios, kad talkininkų 
misijos jokių ryšių neturėjo su 
revoliucijine valdžia. Visi a-
merikonai Berlyne apsaugoti. 

PASIBAIGĘS STREIKAS. 

Lisbona, kovo 20. — Portu
galijoje pasibaigė civilės tar
nybos darbininkų . streikas. 
Pastos darbininkai dar strei
kuoja. 

http://gmt.es
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U B n m U KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Etna kasdieną Išskyras nedėldieniua. 

PRENUMERATOS KAINA: 
OHICAGOJ IR I 4SIENYJE: 

Metams $6.00 
Pusei Meta . . . . . . . . j ^ . . . . 8.60 

8UV. VALST. 
Metams -. $5.00 
Pusei Metu 8.00 

Prenumerata mokasi lakamo. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti isper-
kant krasoje ar exprese "Money Or-
der" arba idedatlt pinigus j regis
truota laišku. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, BĮ. 

Telefonas McKinley 0114 

• • * 1 fcĮ. 
• — 

Strateginė Rinkimu 
Geografija., 

Mokslas prigauti ir sumušti 
savo priešą karėjo vadinasi 
strattnri.ja. Tuo mokslu labai 
naudojasi i><Mierolai. kariuome
nes vesdami. Užtatai juo> iri-
ria jų tautiečiai. 

Geografija yra žemės apra
šymo mokslas. Kas nori priešo 
kariuomene įvilioti Į nepato
gias vietas, o savo anuotomis 
apstatyti patogiąsias, tas tu
ri gerai žinoti, kur yra koki ke
liai, kokios pelkės, kalnai ir gi-
rios ir kaip juos galima panau
doti priešę apgaunant ir jį su-
uiušant. Tai-gi tas žinojimas ir 
vadinasi strateginė geografija. 

Kol ją žmonės vartoja ka
riaudami su tėvynės priešais, 
tol niekas tų žmonių nepeikia. 
Bet partijoms tarnaujantieji 
politikai panaudoja strategftii* 
geografija, rinkimams į parla
mentų. Tat pasidaro šitaip. 

Kokia nors partija tautoje 
paima joje valdžių prieš įvyk
siant pilniems rinkimams. Ta 
partija rengia rinkikų sąrašus 
ir rinkimų įstatus. TrieŠ juos 
apgarsinant ta partija ištiria 
kur tirščiausia gyvena jos šąli 
ninkai. Tas vietas jmrtija pa
daro visos tautos rinkimų cen
trais, o prie tu centrų priskiria 
dideles apygardas. 

Valdančios partijos žmonės 
gauna balsuoti rinkiniuose ne
toli savo namų, o kitų partijų 
žmonės, norėdami pasinaudoti 
balsavimo teis( 

Praneuzijoje neskaitlingi kapi
talistai .vedė visa politika savo 
luomo naudai. Ungarijos pa
kraščiais neskaitlingi madiia-
rai visuomet laimė4avo rinki
mus su skriauda pavergtųjų 
slavų: ukrainų, chorvatų ir ki
tų. 

Lietuvos rinkimuose į Stei
giamąjį Seimą strateginė geo
grafija užvis aiškiai matyti 
pirmose dviejose rinkimų apy
gardose "Pirmon apygardon 
ineilia šios apskritys (pavie
tai)—Marijampolė, Seinų, Su
valkų ir Alytaus. Centras rin
kimų Marijampolė. Antron 
apygardon ineina Šakių, Vil
kaviškio, Kauno nuėsto, Kau
no apskrities ir Trakų Kaiše-
dorių. Centras Kaunas . " 

Dirstelėjus į Lietuvos žemla-
pį susyk matytis kokis nežmo
niškas prigimčiai i r vietoms 
priešingas sudarytas rinkimų 
apygardų suskirstymas. Taip 
rinkimus padarius galima ti
kėtis sumulkinti žmones koki 
laikų, bet negalima tikėtis ant 
tokių rinkimų pastatyti pasto
vią valdžią. J i tautos užsitikėji-
mo neturės ir galės laikytis 
vien prievartos jiegomis. Apie 
laisvę nėr ką nei sapnuoti šaly
je vaitojančioje begėdišką net 
negudriai sustatytą rinkinių 
strategine geografiją. 

• M M 
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DRAUGAS Šeštadienis, kovas $0 1920 

VEJA. 

Senatas ir • • 

Suvienvtu Valstijų Senato 
komitetas apdirbantis nutari
mų sumanymus, palvtinčius 
Taikos Sutarti su Vokietija 
kovo 16 d. įnešė į pilną Senato 
[M)sėdį sumanymą išreikšti dar 
kartą pavergtų tautų neprigul-
mybės arba apsisprendimo tei
sę ir pageidavimą, kad Airija 
taptų priimta į Tautų Sąjun
gą. Matdmaį norėta, kad ta la
bai patinkanti airiams rezoliu-
vija taptų užgirta Airijos Tau
tos šventėje, t. y. Šv. Patriko 
dienoje, kovo 17. 

Sumanymas ne visai pasise
kė. Senatoriai ginčais perleido 
visą kovo 17 d. Bet jie suma
nytąją rezoliuciją priėmė ant 
rytojau*, t. v. kovo ]8 d. Tas 
skirtumas airiams, žinoma, nie 
ko nereiškia. 

Mes, -tiek laiko buvę sveti
mų pavergti, suprantame ir 
airių troškimą gauti pilną lai
svę. Podraugeį turime ir tie
sioginės mums naudos. Jug ir 
Lietuvon viltis būti neprigul-
minga tauta tik tada įleido 
šaknis i žeme ir ėmė išfciemi 

turi atkelti gyventi, kada Suvienytų Val-
sunkius ilgos kelionės iškas- stijų Prezidentas išreiškė di-

Kai-kurių galių lietuviai, y-
pao.čion gimę amerikiečiai, 
nei nežino, kad lietuviškas žo
dis " v e j a " reiškia pievą, ku
rios žolė trumpa, bet tiršta. 
Kelių pėdų ilgio ir pločio vie
tą apaugusią žolėmis negali
ma pavadinti pieva, bet rei
kia vadinti veja. 

Naujas laikraštis. 

Kaune Lietuvos valstybės 
spaustuvė leidžia laikraštį 
vardu "Ve ja" . J is labai pri
mena pertrumpai gyvenusį 
"Vairą" , kurį Vilniuje leis
davo dabartinis Lietuvos Pre
zidentas Antanas Smetona. 

" V e j a " daugiausiai deda gra 
žių lengvų skaitymų ir gražių 
puikiai atliktų paveikslų. Tik 
lapai * * Vejos *' truputį ilgesni 
negu " V a i r o , " nors plotis be
veik tas pats. Kaip "Va i r a s " , 
taip ir " V e j a " nentoja už 
tikėjimą, bet rūpinasi jo ne
skausti. 

Bažnyčios ir Ligoninės. . 
Lietuvoje tas bešališkumas 

labai sunku išlaikyti. Nepa
sisekė nei pirmam ' 4Vejos" 
numeriui. Jame yra straips
nis " A u k a " p. A. Vienuolio 
rašytas. Ant 6 puslapio au
torius rašo: "Daktaras... sa-

P. Vienuolio " A u k a " labai 
artistiškai parašyta. J i net 
bučiuoja katalikus, minėdama 
jų jatmuomenės draugijas, 
bet ji parodo bažnyčių prie
šams, kad jas griautų. 

Nei vienanie kitame "Ve
j o s " straipsnyje nėm nuodų. 
P. Vienuolio straipsnis, ma
tyt, yra viso ndmario galva. 

Žilės. 
Tame pačiame numaryje y-

ra puikios Liudo Griros eilės 
"Bur tų šalis". Vito Vikaro 
eilės truputį silpnesnės. Jose 
gana daug dirbtinumo, nes dvi 
lygaus ilgumo dalys surašy
tos nevienu metru. Originališ
kumo ieškant tat gera, bet 
poezijos nuoširdumui tat nes
veika. Juozo Mikuckio eilės 
"Saulei Tekant" labai pri
mena trumpąsias Jakšto ei
les, tik dar jos pranoksta 
Jakštą tuomi, kad vartoja 
monopodines eiles: 

Kilniu 
Žvilgsniu 
Meilių 
Gėlių 
Lengvas / 
(i aivas 
Pakels augštyn. 
Tos rųšies metrika labai 

primena eiliavimą dygstantį 
TO širdyje pasiuntė tūkstantį ' tautose dar tebekovojančiose 

muzikos kritikiu,. ApraSydn - ' j o s " bendrovė Kaune Laik - Į «HllIlimMfwmiil!ilMHlliimuilllllllilHii 
mas šių dienų koncertus Kau
ne jis pastebi j> trukumus ir 
gerąsias dalis. Kaikurie Cbi-Inai. Redakcijos adresas: Kau-
cagos artistai kaltina Ameri
kos lošėjus už' mėgimą "biz
nio" . Pasirodo, kad Kaune 
tas pats taippat nelietuviškai 
vadinasi ' ' gesef tu. ' ' Mums 
rodosi, kad perdaug pasaky
ta. Netiek pelnas mums rupi, 
kiek visi tebesame lygus da
giams. Nei vienas nemoka 
dirbti su kitu neįdurdamas 
jam. Ilgai truks kultūrai, kol 

raščio kaina metams 60 auksi
nų, vienas numaris 3 auksi 

nafc, Maironio gatvė 19. Lai
k ra š t i s sakosi einas kartą į 
kmštis sakosi einąs kartą į 
Amerikos lietuviams lengva 

PRANEŠIMAS. 

butų įsigyti ir n * i dingą tu
rėti, jei tik red ;ja norės 
ir mokės nekeiki rapijonų 
už statymą baž 

7 Bučys. 

J S E LIETUVA I 
PAVEI 

23—24 bus 
tcmvkite ku. 
draugo laikrašti, 
nas Filmių Išdi; 

V. K. I 

j a , Pa. 
rodamo 

Jis Kau
stė, 
džiunas. 

SERGĖKITE SAVO AKIS, 

tius. Tokiu būdu susidaro tei
sių skirtumas tarp valdančios 
partijos ir tarp nevaldančiu 
partijų. Vieni gali balsuoti ne
prastodami laiko ir nekeldami 
kelionės iškaščių, kiti turi pra
stoti laiko ir dar atkelti kelio
nės vargus bei lėšas. 

š>itokis valdančios partijos 
apsiėjimas vadinasi strateginė 
rinkimų geografija. 

J i yra nedora visais žvilg
sniais. Pirmiausiai tuofhi, kad 
su savo šalies žmonėmis apsiei
na kaip generolas su priešų ka
riuomene. Ta strateginė geog
rafija rinkimuose yra demo
kratijos naikintoja, nes suda
ro, kad rinkimai išeina netoki, 
kokia yra Šalis. Su strateginės 
geografijos pagelba išrinktieji 
atstovai nėra gyventojų dau
gumos norų ir minčių išreiškė-
jai, o yra sukčiai, pagriebusieji 
valdžią į rankas. Jie yra nie
kesni už autokratus dėlto, kad 
jų yra daug, ir dėlto kad kiek
vienas yra taip blogas kaip au
tokratas nežiūrintis žmonių no
rų ir minčių. 

Iki šioL buvo dvi/šalys, ku
riose smarkiai viešpatavo stra
teginė rinkimų geografija. Tai 
buvo Prancūzija ir Ungarija. 

džiosios naujo pasaulio demo
kratijos obalsį, kad visos lai
svę suprantančios ir jos norin
čios tautos turi būti neprigul-
mingos. 

Mus džiaugsmas tuo gražiu 
sakiniu nekartą apsi niaukė, 
nes nekartą rodėsi, kad Suvie
nytos Valstijos lyg užmiršta 
tautų laisvės teisę. Bet užva-
karvkštis senato balsavimas 
parodė, kad mųs nusiminimas 
yra bereikalingas. Amerika 
neužmiršo tautų laisvės. Jei ta 
Didžioji Demokratija butų no
rėjusi tiktai vieniems ai
riams' patikti, kad pelnius ai
rių balsus rinkimuose, kaij> tat 
sakė senatorius Trammell, tai 
ji butų išreiškusi tik Airijos 
nepriklausomybės teisę. Jei 
senatas butų norėjęs pasiten
kinti tik plačiu žodžiu neturin
čiu kimo nei kaulų kaip šmėk
la, tai butų pagyręs vien tik 
tautų apsisprendimo teoriją, 
kaip • tat siūlė senatorius 
\Vadswortb. Tečiaus .senatas 
nepanorėjo tenkintis vienais 
plačiais žodžiais, o aiškiai pri
pažino Airijos neprigulmybės 
teisę. 

Tas pripažinimas turi labai 
daug reikšmės, nes jis labai 

prakeikimų parapijonims, ku
rie išstatė milžinišką bažny
čią, išpuošė altorius, o nepa
sirūpino varguoliams nors 
mažutės ligoninės". Pustre
čios didelės skilties p. Vie
nuolis prirašė pirma, kad 
skaitytojas pajustų, jog tas 
tūkstantis prakeikimų yra 
teisingas. 

'Pečiaus ir autorius ir dak
taras abudu užmiršo nors 
vieną prakeikimėlį pridėti 
tiem* daktarams, kurie lietu
vių " p a rapijonų" pinigais 
mokslus išėję, išsidangino į 
rusiškas zieinstvas palikdami 
Lietuvos sveikatingumo reika
lus neaprupintus ir perleis-
dami savo pinigus rusėms 
mergoms. 

Mums išrodo, kad kiekvie
nas turi rūpintis savo darbais: 
parapijoms bažnyčiomis, gy
dytojai žmonių sveikatingu
mu. Vienas Kristaus mokinys 
prisilaikė filosofijos: peikti 
žmones" už gerą darbą jų pa
čių sumintytą ir padarytą 
dėlto, kad jie neišpildė to ką 
jis sumintijo vėliau negu jie 
savo padarė. (Morkus 14, ')). 
Kristus tą filosofiją papeikė. 
P. Vienuolis jos vis-gi laiko
si. Kas žin, ar jis žino to a-
paštalo vardą , ir nuopelnus? 
Tas apaštalas labai pragarsė
jo, kad pabučiavimu parodė 
savo Mokintoją budeliams, 
kurį jie turį suimti ir žudyti. 

> — • — — — — — » — 

nepatinka Anglijai. Senatas tą 
suprato, bet-gi nebugo nei 
Angliją supykinti del paverg
tųjų tautų laisvės. Iš to aiš
kiai matome, kad mažųjų tau
tų laisvė yra stambus, gyvas 
ir nuosekliai vykinimas poli
tikos tikslas, del kurio Ameri^ 
ka nesibijo supykinti nei ga
lingiausią Britaniją. 

Žiūrint į lietuvių veikėjų į r 
valdininkų nemokėjimą dirb
ti tėvynės darbą, matant daug 
aiškias nedorybės valdinin
kuose užeina abejonių ar nesu-

su pirmais kalbos kietumais*. 
Igno Šeiniaus tr*s vaizde

liai "Vakaro ir ryto r a sa" 
bei "Banga ir vėjas" yra 
puikus gamtos aprašymo pa
vyzdžiai. Gaila, kad juose nė
ra aiškios minties. Kas iš to, 
kad jauna moteriškė yra gra
ži, jei neturi proto nei širdies? 
Protai apimti mirties idėjos. 

Kasydami apie "Ate i t į " 
nusisk.undėme, kad Lietuvos 
jaunuomenė prrdaug mintija 
apie mirtį. Tas jtets kryps-
nys matytis ir "Vejoje". Il
giausias jos straipsnis "Au
k a " terašo tik daktaro ligą 
ir mirtį. Paskui p. Ainis iš 
Nauseno verčia vaizdelį "Mir
tis, paskui apie j a ilgokai ra
šo Vladas Putvinskas straip
snyje "Baisiausioji." Tiktai 
šiame paimta dar plačiau ne
gu žmogaus mirtis. 

" Kritika. 
" V e j a " turi gana platų kri

tikos skyrių. E. Radzikaus-
kas kritikuoja naująją Lie
tuvos poeziją, peikdamas 
Vaitkų už palinkimą prie 
persenusio romantizmo ir už 
nenaturališkumą kai-kurių 
jausmų aprašyme. Abi Vait
kaus kaltybės yra painesni 
psichologijos ir literatūros 
padarai negu p. E. Radzikaus-
kui rodosi. Lietuvių poezijos 
krypimas į laikus senesnius už 
Jagailą nėra romantizmo pa
daras. J is yra statymas dabar
tinės mųs laisvės ant išbuvu
sių žemėje senų tautos pama
tų. Jei tat kiek ir v panėši į 
romantizmą tai tiek, kiek gy
vas žmogus panėši į stovylą. 

Vaitkus -avo poezijoje 
" B r ė k š t a " užčiuopė ypaitin-
gą psichologijos klausimą 
lankiai ir smark'aį atsiliepian
tį poezijoje ir dailėje, tečiaus 
dar neištirtą joje galutinai. 
Tas klausimas tai augštų ir 
sunkių krikščionijos dorybių 
perkrovimas . dar sunkesnė
mis aplinkybėmis, iškylan-

ji tuos dagius išpešios Lš ar
tistų ir neai-tistų prigimčių/ 

Iliustracijos. 

Pirmąjį "Ve jos" numarį 
papuošia a. a. Tado Daugirdo 
paveikslas, turbūt, jo paties 
pieštas su jo parašu. Tarp 
straipsnių yra ir nabašninko 
gyvenimas jo paties parašy
tas. Kaip gaila, kad maža 
turime tokių dvarininkų, kaip 
T. Daugirdas! 

Kitų iliustracijų taip-gi y-
ra pirmame "Ve jos" numa
ryje. Jų yra gana daug. Tai 
vis fotografijos gražiai nuim
tos ir gerai, nors neperaiš-
kiausiai atspausdintos. Tas 
neaiškumas yra veikiaus 
spaustuvės kaltė. Prie foto
grafinių vaizdelių nėra pri
dėta paaiškinimų, bet jų turi
nys yra lengvai suprantamas. 
Jų visų yra bendra dvaski: 
sukelti Lietuvos meilę ir pasi
ryžimą ginti jos neprigulmy-
bę. 

Kronika. 

Kronikai " V e j a " pavedė pa
skutinį « savo laj-n ir į jį 

. . . . . . i i i > v a l - vakare. Panedėliaia, Seredo-
S U t a l p m o t i k t u o s d a l y k u s , l | mis ir Petnyčiomis. 
kurie jai labiausiai rupi: 
Augštųjų Kursų lankytojų 

K susirinkimo aprašymą, šei
niaus išvažiavimo paminėji
mą ir prjanistės K. Herbeck 
Hansen koncerto reeenjsiją. 
Taip ir turėjo būti. Laikraš
čio redakciją reikia girti ne-f 
tiktai už daugumą žinių, bet 
užtatai, kad parenka tokias, 

Lietuvos Palto ženklų arba 
stampy galima Ims gauti 

Draugo" Ofise tiktai iki 1 d. 
balandžio m. 

Administracija. 
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Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akio. 
Kuomet tų kenti nuo gaivos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i kru 
vv. kuomet skaitai ar siuv> s r i t -
Sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia* Jums akiniu. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Ohicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
.W-ios lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14. 15, 16, 17 ir 18 
Tėraykitc i mano parašę. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 

PRANEŠIMAS. 
Dr.M. 

Vyry ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Nusus istema ir mokymo būdu jus 
trumpu laiku išmoksite viso ama

to^ 
Siea turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, desicrr.inj? ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jlega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko* 
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Pattaras daromas sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kuriaj 
madų k s y g o s . 

MASTBR DESIGNING 
SOHOOL 

J. F . Kasaicka, Vedėjas 
190 N. STATI STREET. CHICAGO. 

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų 

a — 
Dr. 1. E. MAKARAS 

U e t u T l s G y d y t o j a s I r 
t U » M • » . ftHefeJffM A r e . 
r a l t a a a 3 * * tr P a i i a a a X I M 

ChJcagoj: 4516 6o. Woo4 St*. 
Tik Ketverto rak&Jce nao 6:30 Ik i 7:00 

Tel«f«oa* T a r * YfS. 

5 5 — B 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
454S S. WOOD STREET 

72« W. 18tfi STREET 
CHIOAGO. 

X — 

JIWV* t-
Oydytoja* ir Chlrurčma 

Perks l* savo gyvenimo Tfet* J 
Brlgrhton Pa rk . 

*M4 # . 4Srd Str«*t.. 
Tel. MHClnley 263 

Ofi*a»: 17*7 W. 47th S*., 
(47 ir WMd r*i.) 

Valandini 10 ryto Ikt ž po pieta, 8!36 llj 
8:80 vakare Nedėllomfs » Iki U rytaii 

Tel. Boulevard KO 
S f » . > • > • • • — • » . « « » . » » M « » M ^ I 

mm • « , » • • • » • » » » M 

Dr. M- Siupnžcki 
, j 3107^So. Morgan Street 

. — s 
kurios tinka prie laikraščio s— 
tikslo ir dvasios. 

"Vejos" nauda; 

Pirmutinis to laikraščio nu
maris išAjo įįVĘŠns kaip varino 
gyvatč dėlto, kad p. A. Vie
nuolis į galv$ įdėjo nuodų. 
Reikią tikėtis, kad kituose 
numariuose nuodų nebus, liks 
tik vienas gražumas. Kada 
medis ima žvdėti, tada vra 
ženklas, kad jis yra užaugęs 
ir gyvęs. Taip ir Lietuva pa
sirodė užaugus, kuomet suge
bėjo pagaminti laikraštį suge
bantį gerai tarnauti 
literatūrai ir dailei. 

— • " 
Telefonas Pullman t t 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Otteaa 11718 Mtchigaa Are. 

Adynos 8:M iki t išryto — 1 Iki 
t po ptetu — < : l t . l k i l:3v vakare. 
Nedėllomis nuo 10 iki 11 išryto 

{ • } * « • » » » » * » » » » . « . • mm •• » » » » » » M 

&MOAGO, rULDfOfJB 
Telefonai Vardą M M 

Valandos: — 8 iki 11 16 ryto; 
t po pietų iki S rak. Netel lo-
mla nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

-a 

gražiai 

gadįsime laisvės, kurią mumsi eiomis iš žmo&aus nuliūdimo 
Dievas netikėtai davė. Bet ži
nant, kad didžioji pasaulio de
mokratija tikrai rūpinasi visų 
tautų laisve ir jų demokratin-
gumu, išnyksta tos skaudžio
sios baimės. 

Amerika moka padaryti ka. 
nori. J i užtektinai turi proto 
}r jiegų. Tik paremkime ja sa
vo protingu pritarimu. 

ir iš to, kad paeią krikščioni
ją nesupranta asmuo neseniai 
parėjęs į ją iš stabmeldįj<•>. 
Vaitkus tik užčiuopė tą klau-
sinią Maut rimo ir Tylutės san-
tikiuose, bet jo neišgvildeno. 
Tam nekaltas poeto nenatu-
rališkumas. Kaltybė ėionai 
j)aties uždavinio sunkumo. 

Karvys Banaitis yra geras 

"Veją" redaguoja p. K. 
Binkis, leidžia tamtikra "Ve-

y. W. RUTKAUSKAS 
' ADVOKATAS 

Ofisas Didmiestyj: 
29 South La Salle Street 

Kambaris 324 
Tel. Central 6390 

v. 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel . Y a r d s 4681 

M. 

DR. J. SHIN6LMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Court 
Rea. 1S99 W. 49 Avenoe 

Telefonas Cicero 1866 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 
~ — « 

: « 

II 

DR. S. BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Ohirorgas 
2201 West 22nd St. 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal «222. 
Valandos 1—b ir 7 iki 9 vakare 
Residensija: 

3114 W. 42nd St. 
Telefonas McKinley 4988 v 

Valandos: Iki 10 išryto. 

Pagelbekite Lietu»ai Pirkdami 
Lietuvos Pašto Ženklus 

Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvot Pašto 
Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
mą, pinigų vietoje. 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinus ($1.25) g^una paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse. 

Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus už auksiną. 

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dolierį markių nesiuneiame. 

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pa* centro sek
retorių, « 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 

25 

} { » « » ^ W l » » i » ^ « » » » 

* -

JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

89 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tai. Humboldt 9 T 

9011 W. IJ-nd 8tra«t 
Tai. Rockwell • !#« 

CHIOAGO, rH^. 

Dr. P. P. ZALLTS 
Lietuvis Dentistas 

10667 So. Mlcfattan, Avenue. 

f R—rtaad. UL 

VA1AND06I 9 Iki 9 

23 • • • • « » » • ' • ^ ^ • ^ • » . 

Dr. Gi M. GLASER 
• į 

Praktikuoja f i matai 
' Ofisas 8148 So. Morgan **, 

Kerte S2 ro St., Chicago, i a 
SPEk^IJALISTAB 

MoteriAkų. VyriAkų, taipgi akro 
nliki j ilgų. 

OFJSO VALANDOS: Nuo 9 ryte 
iki 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo • 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėltomls nuo 9 iki 2 po pi«L 

A **mm 

I 

— : : 
I Telefonas Yarde 487 

IMPERFECT IN ORIGINAI 

file:///Vadswortb
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Šeštadienis, kovas 20 1920 DRAUGAS 
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II 

Kapitalas 
$200,000.00 

Perviršis 
$25,000.00 š 

Didžiausias ir Stipriausias 
Valstijinis Bankas 

NETIK VISOJ CHICAGOJ. BET IR VISOJ AME
RIKOJ MOKA 3 NUOŠ. Už PADĖTUS PINIGUS. 

kuri išmoka du syk. j metus, Sausio ir Liepos-mė
nesiuose. Šiame Banke, pinigus galima atsiimti ant 
kožno pareikalavimo, Valdyba ir direktoriai šio 
Banko kviečia 

-

VISUS LIETUVIUS CHICAGOS 

atsilankyti ir susipažinti su šiuom didžiausiu Lie
tuviu Valstijiniu Banku, kurios Kapitalas sekia 

• 
: 

Am. Liet. R. K. Federacijos Tarybos 
Suvažiavimo Protokolas. 

Laikyto vasario 10 ir 11 d., 
1920 m., Pittsburgh, Pa. 

$2,322,767. 
BANKO VALDYBA: 

Joseph J. Ekas, Prezidentes, 
Wm. M. Antonisen, Vice-Pres. ir Kasierius. 

Joseph J. Krasowski, Vice-Pres. 
Stanislav Valančauskas, Ass't Cashier. 

S 

s 

Universal State Bank 
3252 So. Haisted Street, Chicago, Illinois, 

Kampas 33-čios gatvės. 

BANKINES VALANDOS: Panedėliai*, Seredomis, 
Ketvergais ir Pjetnyčioniis nuo 9 vai. iki 5 vai. po 
pietų, rtarninkais ir Suimtomis nuo 9 vai. ryto iki 
S:30 vai. vakan*. 

Lietuvos 

•IBIIlIBIIIIlIIlIIIIIIIIHIlll ; 

ŽEME LIETUVOJE 
Dabar gera proga ją, Įsigyti. Klauskite paaiškinimų. 

M E T I VOS r i N I G A I 
Kyla kasdien. Nelaukite kol panieks seno kurso^ $25.00 už šimtą 

s iųskite savo girniiu-ms arba pirkite dabar o pasiųsite vėliau. Par -
titiodame čekiais arba gyvais pinigais PAGAL DIfcNOS K l ' R S A . 

PasiM»rtu-. ir Lalvakortos p a m p i n a m e va l iuojant iems Lietuvon ir 
Amerikos . 

SI l .NiIAMK P R E K E S TAVORl'S . Darome Dokumentus žemės 
Ir ki tnosc reikaluose. Su užklausimais laišku ar ypatiškai reikia kreip 
tis prie / 

35 S. Dearborn St., 
Chicago, m. 

Telefonas Majestie 8347 
Antros Lubos. Durys 206. 

Ofiso Valandos: Kasdien nuo 
9 iki 6,* Vtarn. ir Subat. iki 8 
Nedėl iomis nuo 10 iki 4. 

^ ^ O N S U J i ; 
B-URfiAUj 

!**&*, 
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P. CONRAD I 
LIETUVIS FOTOGRAFAS f 

3130 S. Haisted St., Chicago, 111. | 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 

neatidel iodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius: Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų. <• 5 

Traukiame paveikslus namuose , prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba at l iekame kuoge-
riausia. P h o n e Drover 6369 

i i iu 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 :3C!: iu i i i i i i i i i iHi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i» 

f . P. BRADCHULIS 
M 

Lietuvis Advokatas 
Attorney at Law 

106 W. Moiiroe, Cor. Clark 
R o o m 1207, Tel. Central 220 

CHICAGO, ILLINOIS 
Gyr. : SI 12 So. Haisted Street 

Telefonas Yards 2390 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

O K Y K L A 
Mokinama: angl iškos ir l ietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abe lnos isto
rijos, geografijos, polit ikinės ekono
mijos, pilietystės, dall iarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
Iki 10 vai. 

3106 So. Haisted St., Chicago. 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
PottsvlUe, Penna. 

Su visomis l igomis pri ima 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki t vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

nuo 

r. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Palengvins,visų akly 
tempime k a s y r a 
priežastimi skaudė
jimo gaivos, svaigu
lio, aptemimo, rter-
votuma, skaudančius 

ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katerakto, nemiegio; netikras akis Indedam! 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Altiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. Ne
dėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1,553 W. 47th 8t ir Ashland Av. 
Telefonas Drover 9669. 

Federacijos Tarybos suva
žiavimą 10 vai. ryto, vasario 
10 dieną atidarė Am. Liet. R. 
K. Federacijos -pirmininkas 
kun. J. J. Jakaitis. Maldą 
atkalbėjo kunl Pr. Bučys. 

Atstovais į Federacijos Ta
rybą nuo lietuvių centralinių 
organizacijų i r vietinių cen
trų Katalikų Vienybių užsire
gistravo ir Tarybos suvažiavi
me dalyvavo: 

1. Kun. Pr. Bučys — Lai
kraščių Sąjungos. 

2. A. Aleksis -
Vyčių. 

3. K. Česnulis — Liet. Darb. 
Sąjungos. . 

4. Jonas E. Karosas — Liet. 
Darb. Sąjungos. 

5. L. Šimutis — Tautos Fon
do. 

6. K. Krušimskaš Tautos 
Fondo. 

7. Kun. F. Kemėšis — S. 
L. R. K A 

8. Kun. V. Dargis — Kuni
gų Sąjungos. 

9. Kun. Ig. Albavičius — 
Vak. Labd. Sąjungos. 

10. Adv. M. M. Šlikas — Fe
deracijos Skyriaus No. 2 ir 
14, Philadelphia, Pa. 

11. F. Virakas — Federaci
jos Skyriaus No. 3. So. Bos
ton, Mass. / 

12. K. Abyšala — Federa
cijos Skyriaus No. 4, Detroit, 
Mich. 

13. J. J. Grebliumas — Fe
deracijos Skyriaus No. 6, 
Homestead, Pa. 

14. Kun. N. Paikalnis — Fe
deracijos . Skyriaus No. 7, 
Chicago, 111. 

15. A. K. Masandukas — 
Federacijos Skyriaus No. 8, 
Newark, N. J . 

16. Kun. J. Švagždys — Fe
deracijos Skyriaus No. 9. b u 
telio, Mass. 

17. J. Versiackas — Federa-
c i j o S k y r i a u s N o . 1 0 , N o r -
wood, Mass. f 

1 8 . K u n . J . P e t r a i t i s — F e 
d e r a c i j o s S k y r i a u s N o . 1 1 , P a -
terson, N. J. 

19. Kun. H. Vaičiūnas — 
Federacijos Skyriaus No. 12, 
Cicero, 111. 

20. Kun. J. J. Jakaitis — 
Federacijos Skyriaus No. 13, 
Worcester, Mass. 

21. A. Vaisiauskas — Fede
racijos Skyriaus ^To. 16, Cam-
bridge, Mass. 

22. Kun. M. Pankus — " Mo
tinėlės". 

Nuo atskirų draugijų ir 
kuopų Federacijos Tarybos 
suvažiavimą su sprendžiamuo
ju balsu dalyvavo: 

1. Kun. M. Cibulskis — 
Dayton, Ohio parapijos. 

2. Juozas Sabaliauskas — 
S. L. R. K. A. 63 kp. Young-
stown, Ohio. 

3. Ben. Vaitekūnas — Tau
tos Fondo 57 sk., Youngstown, 
Ohio. 

4. Kun. P. Lapelis — Chi-
cagos lietuvių kunigų apskri-
v* _ 
CIO. 

5. Kum. M. Krušas — Sv. 
Jurgio parap., Chicago, UI'. 

6. St. Radavičia — Šv. Sta
nislovo dr-jos, Akron, Ohio. 

7. M. Pangoniutė — Liet. 
Vyčių 19 kp., Baltimore, Md. 

8. Konst. A. Lukšys — Šv. 
Petro ir Povilo dr-jos, Brad-
dočk, Pa. 

9. Kun. J. Valantiejus — Šv. 
Juozapo parap., Waterbury, 
Conn. 

10. Adv. Bol. Mastauskas— 
Am. Liet. Tarybos. 

11. J. Mockus — Federaci
jos iždininkas, Cicero, 111. 

12. — Prane. Meškanskis— 
&v. Antano Dr-ja, BridgeviUe, 
Pa. 

13. B. Vaškevičiutė — Ne-
wark, N. J. 

14. Kun. Jer. Valaitis Gi-
rardvilles apielinkės. 

15. St. Daunoras — Girard-
villes apielinkės. 

16. Kun. S. Čepanonis — 
Homestead, Pa. 

17. Kun. M.» Kazėnas -1— 
BridgeviUe, Pa. 

18. J. G. Milius — Pitts-
burgh, Pa. 

19. Khin. A. Jurgutis — Ex-
port, Pa. 

20. A. Staknis— Bloom-
field, N. J. 

Nutarta duoti sprendžiamą
jį balsą atstovams ̂ atski rų ka
talikiški) draugijų, tik neda
ryti tû o jokio precedekso at
eičiai. Ateityje bus laikomasi 
tik konstitucijos nurodymų. 
Sprendžiamąjį balsą Federa
cijos Tarybos suvažiavimuose 
teturės centralinių organizaci
jų, Federacijos Skyrių ir Lai
kraščių Sąjungos atstovai. Ir 
šiame suvažiavime atskirų 
draugijų ir kuopų atstovai 
negalėjo būti renkamais į Fe
deracijos Tarybos valdybą ar
ba Katalikų Vyriausį Komi
tetą. § 

Suvažiavimo prezidijumas. 

Amer. Liet. R. K. Federa
cijos Tarybos suvažiavimo ve
dėjais aklemacijos keliu iš
rinkta Federacijos Valdyba: 
Kun. J. J . Jakaitis — pirm., 

(Daugiau Bus.) 

LIETUVIAMS 
/ / 

Town of Lake Apielinkeje 
> 

Vienintelis Bankas ant Town 
of Lake kuris yra po priežura 
Suvienytų Valstijų Valdžios taip-
pat ir Illinojaus Valstijos. Saugus 
bankas kiekvienam pasidėti savo 
piningus. ~. 

DEPOSITORS STATE BANK 
Turtas Siekia $6,0O0,000.oo 

* 

4633-4637 South Ashland Avenue 
/ 

Ė 

ui l 

FARMU PIRKĖJAI 
Pirmiau negru pirkaite FARMA 

gaukite platesnius paaiškin imui 13 
Lietuviu bendrovės, apie Lietuviu 
kolonija Wisconsine, kur j a u daug 
Lietuviu gyvena Ir dar rūkstančiai 
apsigyvens, nes ten ž e m e labai ge
ra ant kurios viskas labai gerai au 
ga nepaisant kokie metai nebūtu. 
Dauguma mušu pirkėju buvo išvaži
nė ja po daugel valstijų bet t inka
mesnes vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farmos randasi ap
linkui miesteli kuriame visi biznie
riai yra Lietuviai ir dąr yra proga 
kel iems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus bu-
davojama keletas dirbtuvių. Dar da
bar žeme labai pigi suliginant su 
kitu kompanijų prekėms tai mūsų 
bendrovė parduoda per pus pigiau. 
Gražios upės ežerai dabina visa a-
pielinke, visur geri keliai kad ir 
blogiausiame ore visur gal ima iš
važiuoti. Žodžiu sakant visi paran-
kumai del farmeriu yra ant vietos, 
visur Lietuviškai kalbama, sakoma 
ir dainuojama, taip tenai gyvenan-
tiejai jaučiasi kaip kad jausdavosi 
Lietuvoje. 

K a s norite p latesnių ' paaiškinimu, 
tai prisiuskite savo adresą, o mes 
prisiusime j u m s knygele su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu. -

Liberty Land & Investment Co 
3301 S. Haisted St. Chicago. 

PEARL QUEEN 
K O N C E R T I N O S 

Ai? i 11 f i mm*m~* 

Z i Vi f « l M i •%« 
M *&. 

Dabar yra patvlrt'ntoa ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jlja koncertiną Ir augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes gal ime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
čiame dykai. 

6E0R6I & VITAK MUSIC CQ. 
1R40 W. 47th St.. Cblcago, Dl. 
I l l l l l l i l l l l l l l l f l l l f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l 

SIUNČIAME PINIGUS Į 
LIETUVA. 

Per Venintele Teisingiausia 
Lietuvos Valdžios Įstaiga. 
Siunčiame piningus pagal die
nini kursą. 

Taipgi siunčiame tavorus 
i LIETUVA ir kitur parūpi
name pasportus važiuojan
tiems į LIETUVA. Darome vi
sus legališkus dokumentus į 
LIETUVA ir AllERIKOJ. 

Virš 50 murinų namų turi
me parduoti į trumpa laika 
ant lengvu išmokėjimų. 

Visais reikalais kreipkitės 
pas 

"ohn J. Zolp A. M. Barčus 

COMMERCIAL RĖALTY 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savb RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas 

<ą 

S1MPLEX UNIVERSAL 

P. KVORKA & SONS 
1551 — 53 W. Chicago Ave. 

arti Ashland Ave. 
Gash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroe 2500 . 
Krautuve atdara Seredomis Ir 

Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 

•M 
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S. D. LACHAWICZ 
Lletuvya Oraboriua patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 PI. Chicago, Dl. 
TcL Ganai S1M. 

j NAUJA ĮSTAIGA 
Į Teisingas Patarnavimas. 

/ 5 
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V = 
DR, S. NAIKELIS 

ujgruvis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

Ofisas Ir Gyvenimo vtet* 
3252 So. Haisted Str." 

Valandos: nuo 9 lkl 11 ryte: nuo t iki 
4 po pietų: nuo 7:30 iki »:S0 vakare 

Telefonus Yards 8644 
Ofisas: 4712 So. Ashland Ave. 
Vai. 4:30 iki 7 v. vak. 

Telefonas Drover "704* 

Su šiuomi pranešu visiems Chica-
gos Lietuviams ir pažįstamiems jog 
aš atidarau ofisą Real Estate pas
kolos piningų i r Insurance Parda
vinėjimo Laivakorčių ir siuntimo 
pinigų į visas pasaulio dalys. 

i 

JURGIS PETKUS 
Telefonas Yards 5379 

3402 So. Haisted Str. 
Res. Drover 9811 

i 
T i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i t 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 i i i i i i i i i i i i t i i r : 

BUREAU 
4547 S. Hermitage Av. Chicago 

Tel. Yards 145 

mmmm 
DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE (ĮHICJiSOJE 

PBARL OUEBN KONCERTINĄ 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur'kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drnkuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius it 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

• f 

Steponas P# Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL, 

Telefonas: DROVER 7309 
»• 

/ 
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L. RAUDONOJO KRYŽ. 
RĖMĖJĮĮ KAMPELIS. 
Baksiukai išsiuntinėti. 

skyriams. 

D R S U G A S Šeštadienis, kavas 20 1920 

zleton. Pa.. 2 batenii, Milwau-| Šimts, kurių buvo pertaisyta 
kee, Wis., 1 baksa, Chicago, į yra apkainuojami nuo $20,000,-
ilK, 3 baksus. Iš Harrison, N. 000 iki $215,000,000. Vasario 16 
J. gavome n u m e s t u s svetp-
?ius, ir pančekas. Pinigai.-: 
Mt. Carmel, Pa., 250 dol., Nor-
\vood, Mass., 50 dol., Hartford 
Conn., 1012.86, Kenosha, '\Xh.r Baksiukai, rinkiniui Lietu 

vos kareiviams dovami, jau iš-, Biru;ė*; Draugija — 19,50., 
siųsti. Jų išsiųsta net virš j Chester, Pa., 9.00, Scranton, 
5,000. Kurie dar nėra jų už-1 P * U2.35, Brighton, Mass. 
sakę, teiksis tuojaus parei- 4U; Chieago, Jll. Šv. Mykolo 
kalauti ir paskubti su rinkimu 
dovanų. Daug lietuvių koloni
jų dar nėra atsišaukę, tai pa
tariama, kad jos nepasiliktų 
užpakalyje. 

Aukų rinkimo reikale. 

Paskelbtasis 100,000 dol. au
kų rinkimas lai nepraskamba 
mušu laikraščiuose vien iš-
pustu burbulu. Mes prižadė
jome Lietuvai daug, tai turi
me i r ištesėti. Ko vertas bu
tų tasai simus, kuris prižadė
tų savo motinai, ir tai dar al
kanai motinai, duonos, ir vie
toje to, parodytų jai akmeni. 
Nepasilikim tatai, ir mes to
kiais; kij prižadėjome, tai 
stengkimės kiek galėdami at
likti, nes tai mūsų šventa prie
dermė. Stengkimės pradėti 
darbą iš kalno. Neatidėliok i-
me ant pabaigos metų, nes gal 
aplinkybėms apsikeitus, rei
kalingi butų mūsų darbai. Ar
ba mūsų aukos butų per vėlai 
sudėtos. Taigi nuo šiandien 
pradėkime darbų ir dirbkime, 
kol savo tikslo neatsieksime. 

Musų priderystė. 
Lietimų Amerikoje šįmet 

ypatinga priderystė yra prisi
rašyti prie Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus liėmėjų Drau
gijos ir ją visa išgale remti, 
ir auginti. Pasak kaikurių iš 
.Lietuvos atvykusių veik.-jų, 
visa viltis Lietuvps. musų jau
nutės respublikos, tai»iJs\m\ri-
kos lietuviuose. Amerikos lie
tuviai privalo savo grašiu 
remti visus Lietuvos valvižios 
gerus užmanymus. BtaugHes 
jai darbe vystimosi padėti 
kaip galint. Nepamiršti, kad 
mes daug esame kalti musų 
matutei Lietuvai, tai ir nepa
mirškime jos ir savo darbai-, 
savo aukomis jai padėkime 
stoties eilėje su kitomis pa
saulio tautomis. Taigi kvie
čiama visus prisidėti prie 
Liet. Raud. Kr. Rėmėjų drau
gijos. 

Gauti pinigai. 

Iš sekančių liet. kolonijų pa
reitose dviejose savaitėse ga
vome aukų ir drabužių: 11a-

Mr-ja Kenslngtone) 30.60, 
Philadelpliia, Pa. (Šv. Jurgio 
pa r. Lietuvių Dienos rinklia-

Daugelis buvusiųjų. Jurinin
kų grjažįna Biurui tas korte-

i io.>A. D • .• t r u i . *es, nesuprasdami, jog jas turi d., 1920 iii. Persiuntimų Valdy- ^ ; , . v + 
i J • i i i T - j . ? « . * « n v y i . ^ 
bą atidarė aukciją, arba licitą-
ciją, su ta sąlyga, kad tiktai 
Amerikos įstaigoms leista de
rėti, dalyvauti pirkime; kad 
vienai įstaigai uždraudžiama 
visus laivus paimti, ir kad val
džia pasilaiko teisę pasiimti 
juos atgal kada tik atsitiks rei
kalas. 

Direktorius prašo . visų bu
vusiųjų kareivių, kurie gavo 
tas indentifikacijos korteles 
laikyti jas. 

NATURALĖS PASEKMĖS. 

] licitaciją stojo Internation
al Marine Co., bet kuomet W. 

va) 77.40 Port Wasliington.| R. Hearst išgirdo apie šią įstai-
W;s. 63.00. E. Moline, 111. 72.40 
Plyn.outh, Pa. 102.70 Brook-
lyn, N. Y. (18 sk.) 50.00. 
Rockford, 111. 10.00. 

Visais Liet. Raud. Krvžiaus 

kreiptis ]>a»s: 
J . Tumasonis, rast. 

456' ^ i iand xSt . , 
Brooklvn, X. Y. 

y 

gą, jis tuojaus paskleidė per 
savo laikraštį New York, kad 
tai yra anglų įstaiga ir parei
kalavo sustabdyti pardavimą. 
Nemažai teko ir prezidentui 

Rėmėjų* reikalais malon>kite VVilsonui dėlto, kad jis leido ir 
i • • • 

AMERIKIEČIŲ SIUNTINIAI 
JAU LIETUVOJE. 

(Jruodyje, 1919 metų, išplau
kės laivas SAI siuntiniais dova
nų amerikiečių giminėms Lie
tuvoje ir Lietuvos Raudonojo 
K ryžaus Rėmėjų Draugijos 
drabužiais ir maistu, pirmasis 
pasiekė Lietuvą. Kovo 15 d. 
gauta kablegrama nuo p. Kau
po, Lietuvos Amerikos Pramo
nės .Bendrovės atstovo Kaune, 
kurs praneša, kad "'Siuntiniui 
kelyje ii L ie po jaus į Kauna; 
pinna* laivus 8M pašelpa, fafff 
patiekė Lietuvą. 

Siuntimo aplinkybės yra 
taip komplikuotos, kad sunku 
dauginus apimti pašelpos siun
timu Lietuvon. "L. A. P . Ben
drovė manė pirmąjį laivą nu
siuntus, kitą rengti. Bet kuo
met taip sunku ir ilgą laiką ima 
pristatymas, o Amerikoje da
lykų kainoms stovint taip aug-
štai, kad Amerikos pinigus iš
keltus ten už pigiaus pirkti at
sieina, patariant Lietuvoje 
esantiems Bendrovės atsto
vams, nemano Bendrovė kito 
laivo su pašelpa į Lietuvą ren-

A. J. Valantiejus. 

PAINUS. 
\ -

Visai nesenai \V. R. Hearst 
paleido protestą, kad Suvieny
tos Valstijos neparduotų Ang
lijai laivus, atimtus iš Vokie
tijos. "Neparduokime laivų!" 
šaukia daug laikraščių. " P a r -
duokime la ivus!" atkartoja ki
ti. 

Šie trisdešimtys laivų, dvide 

pagyre sumanymą parduoti 
laivus. 

Bet dabar stovi klausimas, 
ką veikti su tais laivais? Nie
kas nenori užmokėti pilną jų 
vertę. Už " Leviathan' ' kuris 
buvo vadinamas "Va te r l and" 
siūlė tik $4,000,000, nors origi
nale jo vertė yra $25,000,000. 

Yra patarimų, kad valdžia 
neparduotų šių laivų. Bet iš ki
tos pusės kįla opozicija, buk 
valdžia nemokanti pelningai 
vesti pramones. J i per karę 
buvo paėmus telegrafus ir ge
ležinkelius, ir taip sugadino 
juos,' kad savininkai nelabai 
maloniai atsiima. 

Daug laikraščių vis kelią bal
sų "Parduokime la ivus!" ir 
nežinia kas iš to išeis. Nors \V. 
R. Hearst sustabdė aukciją, 
vienok nepaliko logiškos prie
žasties, kodėl neparduoti. 

Šį klausimą dabar gvildena 
kongresas ir greitu laiku iš
girsime jo nutarimus. 

Jeigu tavo sveikata esa ge
ram stovij gali gerai miegoti 
tuomet busi ir geram upe, tu
ri užtektinai energijos ir vis
kas gerai klojasi. Taigi jeigu 
prijauti koki negerumą tuo
jaus surask tinkamus vaistus 
kad ji prašalinius. Triners 
vaistai kaip tik tinkami. Po
nas Petras Scliwartz iš West-
ehester, N. Y. rašę niuins'oVi 
savaitės atgalios šitokivlaišką: 
" A š pradėjau vartoti Triners 
vaistus ir randų juos geriau
siais." DeJ vidurinių ligų imk 
Triners American Elixir of 
Bitter Wine, kaip tai nuo ne-
gruinuliavimo galvos skaudė 
jimo, nerviškumo, jeigu nori 
atsigrietti po įigtfs tuojaus 
pradek vartoti Triners Ange-
lica Bitter Toniką jeigu kos
ti arba turi šalti pamėgink 
Triners Cough Sedative, pa
mažink kentėjimus nuo'ruma-
tiznio ir neuralgijos per Tri
ners Linimenta, o pamatysit 
kad tą pati sakysi ką Ponas 
Scliwartz. Jūsų krautuvinin
kas pristatys jums. — Josepli 
Triner Com,pany 1333-43 S. 
\sliland Ave., Chicago, Tll. 

(Apgr. ) 

WAR RISK INSURANCE 
REIKALU. 

Pirmiau buvę kareiviai, lai
kytojai Dėdės Šamo War Risk 
Insurance, gavo iš Bureau of 
War Risk Insurance indentifi
kacijos kortelę, ant kurios bu
vo užrašyta jų vardas ir ase-
kuracijos (in; iirance) nume-
ras del greito nurodymo, ly : 

giai tokią, kokią jie nešiojo 
kuomet buvo kariuomenėj, sa
ko Biuro direktorius R. G. 
Cholmeley-Jone *. 

Per šias korteles vyrai galės 
greitai duoti tikrus asekura-
cijos numerius, 1 L'omet jie ra
šys Bureau of War Risk Insu
rance savo reikaluose. Korte
lės parankios li[;oj arba pavo
jingais atsitikimais. 

i n Lietuvą 
• Pinigų Persiuntimui Jau Atsidarė. 

SIUNSKITE PER DIDYJI VALSTIJINI BANKĄ ANT BRIDGEPORTO. 

ral Manufacturing District Bank 
Piningus siunčiant į Lietuvą ar kur kitur reikia visuomet sfunsti per atsakan

čias vietas tai yra per VALSTIJINI l/S BANKUS kur yra atsakomybe užtikrinta. 
Mušu Banke yra įtaisitas specijalis skyrius del siuntimo pinigu ir atlikimo vi

sokiu užrubežiniu reikalu. Ta skyrių veda mušu atstovas JONAS CZAIKAU&KAS 
kuris yra gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais ir pilnai rūpinsis atlikti Lie
tuviu reikalus kuo geriausei. 

t 

PINKflJ SIUNTIMO IR TAUPINLV10 SKYRIAI YRA ATDARY TRIS VAKA
RUS [ SAYA1TK SEKANČIAI: PANEDKL1AIS, SKAUDOMIS IR SLBATO-
MIS Nuo 6 iki 8 Valandos. LŽIUJBK^INIS SKYR1LS NEDALIOMIS Nuo 9 iki 12 
pietų. 

Central Manufacturing District Bank 
A STATE BANK 

1112 VV'est 35th. Street. Netoli Morgan. Chicago, IUinois. 

Banko Turtas Vlriina $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Kaino* kurios pritinka kiekvie
nam kišenini. Gvarantuojame kad 
sutaupinsitue jums 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekurie 
dalykai mažiau negu wholesale 
kainos. 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai ^padirbti ant užsakymo 
bet neatsi.Šaukti siutai ir overko-. 
tai su dirželiuis ir be, for fitt-ng 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatykite mušu speeijale eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.50. 
$20, $22.50, $25. ir $30. -Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki iJO. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augS-
čiau. Vyru kelines $4. ir augŠjctau. 
Molinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena 
Europa. 

pirkinio siunčiamo i 

Atdara kiekviena diena iki 9 
vai. vakare Subatomi.«. 10 vai. Ne-
dėllomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

LIETUVIU ATYDAI!! 
Nebūtų Paprastų Darbininkų 

visa savo gyvenimą. 
Tikriausias būdas palikti 

būdas palikti savistovių ir 
būti savo bosų tai įsigyti for
ma. Mes pagelbstime kiekvie
nam Lietuvių turinčiam $100 
įsigyti viena iš musų 40 akrų 
farmų Wisc.onsine, Lietuvių 
apgyventoj vietoj, kur galite 
turėti Lietuviškas Bažnyčias, 
Draugijas Mokyklas ir savus 
žmones. Patyrė Lietuviai far-
meriai kurie nuo seno čionais 
turi apsipirke farmas bus tavo 
kaimynai. 

Rašykite mums tuojaus rei
kalaujant pilnų informacijų, 
nes tai reta proga, o mes jums 
prisiusime kningutė narodant 
farmas, gelžkeliai, neėstai ir 
javai. 

(Agentai Reikalingi) 

SĄN»Q|IN * OOMPĄNV, 
Savininkai Dept. L. 

Eagle River, ,JVisconsin 
Arba 906 Peopies Gas Bldg. 

Chicago, 111. 

" 
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ČIGONAI V 
ir 

"KAMINAKRETtS BEI MALŪNININKAS" 
Du veikalu vienu vakaru: 
Muzika !<• TratjcUiia ir 
Muzikalė Komedija. 

Nedėlioję, Kovo 21-mą d., 1920 
Pradžia 7-sc \ a kare. 

£. S. P: S. Svetainėje, 1126 W. 18th St. 

Stato "BIRUTES" DRAUGIJA. 

Atvaizdininie šių veikalų dalyvauja visi žinomi artistai-dainin-
kai būtent: pp. Pr. Jakutis — lošia "Sabuka.", J. Locaitis — loSia 
"Pranulį". "Čigonuose" p-iė M. Rakauskaite — Era; p. P. Stogis — 
Čigonų vadas; p. K. Sarpalius — Garijus. 

Orkestrą sudaro Chicagos Simfonijos nariai. 
Į Tikietus gaunama pirkties: 

"Naujienų" Ofise. 
"Lietuvos" Ofise, 
ir pas."Birutt>s" Valdyba. 

KvitHia visus "JUJUUTJfc". 

ATONIC 
GOCLaJFiI? 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau-, 
Hias vaist&a tavo skilviui yra EATO-
N1C. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginu vieną. Parduodama 
D8A visus apuekoriua. 
• • • • • • • • • M a M M a M i B a a B M M a H 
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LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS , 

Resid. 9SS So. Ashland Blv. Chicago 
Telefonas Oaymarket 8544 

D R . A . A . R 0 T H , 
Rasas gydytojas Ir chirurgas 
Spec-ijalistas Moteriška, Vyriškų 
Vaikų ir risų chronišką ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 0693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Nedėllomls 10—12 d 

AUGINK VIŠTAS ir 
DARŽOVES. 

Pirk 

MAŽĄ UKĘ 
čionai* Nauja l'kių Subdivi/.ija. 

i/2 Akro, $475 
Akras Dabar Tik $550 

34 .Minutos i Didmiesii 
54 Trukiai Kasdien. 

Išlygos 15% Cmeh — Balaiua^ 
$5 kas mėnuo. 

Bažnyčios. Mokyklos, Krautuvės 
Arti. 

Visuomet g'eras turgus del par
davimo vištų daržovių, jum -
apsimokės nes užsiauginsite ir 

i dar parduosite. Tavo priederme 
šeimynai yra surasti geresnius 
gyvenimo aplinkybes, ttpildyk 
žemiau paduota kuponą ir su
gražink atgalios del pilnesniu 
informacijų. 
Sugražink pripildyta tuojaus. 

[M. J. "EDl'TIS 
106 N. La Salle Street. 

'Be jokių priedermių iš mano 
Ipusės malonėkite prisiųsti pil
nos informacijos apie savo prie-
niesčio ūkės. 

[Vardas . 

'Adresas 

• • • • • • • • • • • • • I 

• It Jie Šaukiasi Pagel 
Lietuvoje 

Tavo tėvas, motina, brolis ir sesuo 
reikalauja ir laukia tavo pagelbės. 

T — 

Šeši metai baisios žiaurios ka
res išteriojo tavo tėvynę ir paliko 
turtingus ubagais. 

Greita pagelba yra reikalinga, 
ir tavo priederme ją suteikti. 

Neatideliok-bet siusk reikalin^ 
gą sumą tuojaus, kuri nušluostis 
ašaras tų vargdieniu žmonių, per 

/ 

: . 

STOCK 
YARBS 
STATE 

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVES _ 
, Bankas atdaras kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4:30 po .pietų. | 
Ketvergo vakarais nuo 7 iki 9 vai. Subatomis nuo 9 vai. to 
ryto iki 9 vai. vakaro. 

I I I I • • • ! iiiiimniii f 
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AS, ADOMAS A. KARALAUSSA8, 8£|LA]IC1AI KASAL. 
AI labai sirgau per t pietus, nuslabnejee pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, huslabn*Jimas. ' Kraujo, inkstų. Nervų Ir 
E beinąs spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 

egyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir ui rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės prad.ėJP m u o pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmž sfciprial /dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų Ilgų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Blttei-ia, Ir po Z mėn. savo paveikala pa
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras myllstų ge-
radėjul ir linkiu visetais savo draugams kreiptiea prie Salutaras: 

8AJLUTAKAS, 
CHEMICAL nfSTITDTIOir J. Baltrenas, Prol., 

1707 8o. Halsted *ut Telepbone Gaoal 4417, Cfalcago, UI-
įpm *> »• m — m m • » ^ » ' Į • • I I !• W • 1 , 
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file:///sliland


Šeštiuli IMU.*, kovas h 20 1920 

i «i fci * * « ! • • ! >«• >!• I •>» 
— 

— — 
DRAUGAS 

• • 
s 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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E. ST. LOUIS, ILL. las Mikalojunas trim atvejais 
ištrauko iš užančio po 100 do-

Kovo 9 d. mūsų kolonijai l>u~ lierių ir už visus nupirko bonų. 
vo nepaprasta diena. Ta diena Šitas tėvyninylis sukirto visus 
lietuviams, mylintiems tėvyne, musų pramonininkus ir paro-
tmvo kaip ir kokia šventė, nes dė, kad daugiau yra tėvynės 
mųs kolonija aplankė Lietuvos 
M.si jos narys, maj. Pov. Ža 
deikis. 

Apie 6 vai. vakare būrys bu
vusių Dėdės Šamo kareivių, E. 
St. Louis'o lietuvių draugijos 
su Amerikos ir Lietuvos vėlia
vomis ir daugybė pavienių as
menų jau laukė stotyje. Gi vi
sų priekyje buvo priėmimo ko
mitetas susidedąs iš šių gerbti
nu asmenų: kun. & E. Kolesin-
skio, J . Baltriuno, D. S, Busher 
(Brazausko) ir K. Butkaus. 
Atpyškėjus traukiniui, kuriuo 

važiavo gerb. svetys, susidarė 
ilga procesija ir išėjusį ir va
gono maj. Žadeikį nulydėjo į 

meilės po paprasta miline ne
gu po švarku. 

Jeigu daugiau rastųsi čia to
kių Mikalojunų, tai E. St. 
Louis galėtų stoti lenktynėsna 
su kitomis kolonijomis. Tečiau 
ir šiaip darbas pasekmingai 
varomas. Tikime, kad E. St. 
Louis nepaliks užpakalyj kitu 
kolonijų. Senas Apuokas. 

DETROIT, MICH. 

veikiama pas mus. 

Kovo 4 d., s. m., kitoje mie
sto dalyje susiėjo jaunimo bū
relis ir sutvėrė naujų L. Vyčių 

. kuopą. Matydami, kad kitos 
-H.gh fechool svetainę, kunoje ^ ^ d a , i e s j a u n i m u i 
laukė susirinkusi minia žmo
nių. Viso kelio įžiūra, nudeko 
ruota žvaigždėtomis ir trispal 

ranku dalyvauti vienoje kuopo
je, patariant gerb. klebonui, 
kun. F. Kemešiui ir pritariant 

vėniis vėliavomis, darė jspudm ? a ^ ^ mygQ ^ ^ mQT_ 
g* regini 

Inėjus maj. Žadeikiui svetai
nėn, susirinkusieji sustojo ir iš 
visų krūtinių išsiveržė galin
gas valio. Kun. Kolesinskas, 
kaipo vakaro vedėjas, atidarė 
programą ir Šv. Cecilijos cho
ras, vedamas varg. J . Blažio, 
ir pritariant orkestrai, užtrau
kė " S t a r Spanglecl Banner ." 
Po Amerikos himnui pasikėlė 
valstijos advokato pagelbinin
kus, John M. Freels, kurs 
trumpoje kalboje, pasakė, kad 
St. Clair apskritis ir Illinois 
valstija labai linksmos priimti 
taip pasižymėjusį sveti. 

Priėmė ir nuėsto majoras 
M. M. Stepliens. Trumpoje kal
boje pasveikino nferj. Ifcadeikf, 
išreiškė savo simpatiją Lietu
vos valstybei ir linkėjo pasise 
kinio visuose lietuvių žygiuose. 
Ant galo pasakė gailįs, kad 
trumpas laikas neleidžiąs maj. 
Žadeikiui pabūti mųs mieste ir 
susipažinti su visomis valdiš
komis bei kitokiomis įstaigo
mis, dirbtuvėmis, geležinkeliais 
i r t i . 

Po to vėl choras, pritariant 
orkestrai, užtraukė Lietuva, 
tėvynė mūsų ir išėjo kalbėti 
maj. Žaleikis. J am atsistojus 
vėl pasipilė karšti rankų ploji
mai ir sveikinimai, rodės, kad 
neduos nė kalbėti. Aprimus 
žmonėms, prabylo svetys. Vi
sų pirma pasveikino vardu ne
priklausomos Lietuvos. Paskui 
per dvi valandi kalbėjo apie 
šiandienine Lietuvos padėtį, 
apie jos kariuomenę, taip-gi 
apie Lietuvos priešus, kurie 
kėsinosi ir dar tebesikesina ją 
pavergti. 

Pertraukoje jaunutė mergai
tė, M. Jurgilaičiutė, maj. Ža 
deikiui įteikė gyvų rožių bu
kietą. Priėmęs maj. tas rožes, 
nuskinė vieną ir su nuolanku
mu padavė mergaitei. 

Tą vakarą mažai parduota 
lx>nų, nes mųs kolonijoj jau 
nuo seniau varomas tas dar
bas. Daugiausia pirko iš toliau 
atvažiavę. Bonų pardavinėji
mo metu štai ką patėnujau, ko 
negaliu praleisti čia nepažymė
jęs. Teisingas priežodis sako: 
" P o pilka miline slepiasi 
prakilni dvasia." P-as Alyko-

ginga L. Vyčių kuopa, kuri jau 
turi 20 suaugusių narių ir be 
veik tiek pat priaugamųjų. 
Valdyboje yra : pirm.—«-J. Tau
kus, prot. rast.—M. Aukštakal-
niutė, fin. rast.—M. Babniutė, 
iždininkas—J. Nakas. 

Kovo 10 d. L. V}čių 70 
kuopos buvo susirinkimas. Ap
tarus kp. reikalus, p. A. ,J. 
Aleksis skaitė paskaitą apie 
mandagumų. Tokia paskaita 
mūsų jaunimui buvo labai rei
kalinga. Gaila tik, kad nebuvo 
daug klausytojų. 

Detroito jaunimas turėtų 
prašyti, kad gerb. prelegentas 
dar sykį paskaitą pakartotų. 

Genys. 

tarnaus velniui, kad ne šokių 
vakarais. 

Jei būva surengtos katalikiš
kos prakalbos, žiūrėk kitą ne
dalią jau pila plakatus su 
u prakalbos, prakalbos, atsaky
mas Rackui," "atsakymas 
Lietuvos Misijai" ir tt. O tyria 
nueik į jų prakalbas, tai vietoj 
"a t sakymo" išgirsi bjauriau
sių1 pliauškalų, visokio "monki-
bizuis," girimąsi sava partija, 
savais svogūnais ir tt. Jie taip 
daro del to, kad daugiau prie 
savęs patraukti sveikas visuo
menės ir ją suklaidinti. Susi
pratusiems žmonėms mažai ap
eina ką jie daro, ką veikia, tik 
reikėtų užkirsti jiems kelią lin
dimui prie plačiosios visuo
menės. Geriausia priemonė tam 
yra: visiems susispiesti į kata
likiškas organizacijas, apsišar
voti katalikiška spauda, nes 
blogais keliais daugiausia nu
eina tie, kurie nepriklauso prie 
katalikiškų organizacijų, ne
skaito katalikiškų laikraščių. 

Vienas iš komiteto. 

ORAHD RAPIDS, MICH. 

Vardan teisybės. 

DETROIT. MICH. 

s* 

Niekur, turbūt, nėra tiek ne 
va* tariamųjų bolševikų, tai yra 
suklaidintų tamsių žmonelių, 
kiek Detroite. Visokiais budais 
ma jie spraudžiasi katalikų 
tarpan su įvairios rųšies pla
katais, atsišaukimais. I r su tuo 
lindimu taip Įsidrąsino, kad nė 
gėdos nepažįsta, jei kas ką ir 

ako. Kasžin ar kitose lietuvių 
kolonijose yra taip kaip pas 
mus. Išėjus žmonėms iš bažny
čios tuojau iš visų, besirandan
čių arti bažnyčios, urvų, žiur-
kinių išsipila, kaip iš kokio 
maišo,spiečius bolševikiško ele 
mento, visai nepažįstamų vei
dų ir apstoja visus gatvių kam
pus. Praeinantieji žmonės turi 
grūsties per juos lig per kokius 
gyvulius. Kiti toliau sustoję 
tikrai beždžioniškai elgiasi: 
rėkia, klykia, kiekvienam pra
eiviui savo dantis rodo ir tt. 
Susidaro įspūdis lig kad būtum 
kokiame puslaukinių žmonių 
krašte. 

Pamatę merginas, rodos, iš 
proto eina; akis išverčia, išsi
žioja lig norėdami jas praryti. 
Kad patraukti domesį ima 
trypti, švilpti ir lydi akimis 
kiek tik pasiekia. I r taip varo 
per šerengą kiekvieną iki vi
sos praeina. 

Be to dar praeinantiems kai
šioja visokios rujsies lapelius, 
atsišaukimus. Tai daro jų 
44profesoriai," Lenino, Troc
kio' garbintojai, tai šeškai ir 

, | sveikosios visuomenės parazi
tai, s 

Pastaruoju laiku jie taip įsi
drąsino, kad prievarta kiša la
pelį. I r lig tyčia dar gavėnias 
metu, nes tuose lapeliuose skel
biama šokiai, įvairus vakarai 
su šlykščiais perstatymais. J ie 
supranta, kad gavėnios metu 
katalikai daugiausia lanko baž-
nyėią, tai k'uo-gi kitu Jie j-jasi-

*k Draugo" No. JJO, koresp. 
Julius Kanis rašo, kad žinutė iš 
(rrand Rapids apie išvažiavi
mą L. Vyčių 43 kp. yra netei
singa. Bet p. J . Banis sayo ko
respondencijoj rašo, kad įneši
mas toks buvo L. Vyčių 43 k p., 
kad paskui extra susirinkime 
nutarta kas nori gali važiuoti, 
atiduota ant narių valios. Pir
mininkė prižadėjo "užorde-
ruot i" roges, bet iš kokios tfti 
priežasties to neatliko. A., bu 
ves vyčių kp. pirmininkas pa
šaukė roges iš miesto subatos 
vakare, i valandą. 

Kaso, kad iš 20 ypatų, tiktai 
4 vyčiai buvo, bet nesako kelirs 
**y1 ės ten buvo ir kad vyčių na 
rys ausk"nušalo. VisLJie atsi
tikimai aiškiai parodo keno bu
vo tas išvažiavimas. 

Kasli|ik minėtos kp. veikim", 
tai gal ir labai darbšti, bet vi
suomenė apie tai nežino, ne* 
koresp. P. Banis tiktai atšau
kimus paduoda į. laikraščiu.-, o 
apie kp. veikimą nieko arba la
bai mažai terašo. | 

Klaidą padaryti ar pavienei 
y patai ar draugijai tankiai pa
sitaiko ir tas nėra nieko stebė
tina, l>et užsiginti, kad Jonas 
padarė, o mesti bėdą ant .Jur
gio, tai yra papeiktinas daly
kas. 

Vytis esmu ir dalyvauju su
sirinkamose, o rašau į laikraštį 
ne dėlto, kad kuopą, užgauti, 
tiktai kad kp. rimčiau ir nau
dingiau veiktų ir apie savo vei
kimą, kaip ir abelnai apie vei
kimą lietuvių -mūsų kolonijoj, 
praneštų laikraščiuose. Tada ir 
P. Banis, kaipo koresponden
tas, atliks geriau savo užduotį, 
ir nereikės nereikalingų ginčų 
ir užmetinėjimų. 

Vytis. 
Nuo Redakcijos. Daugiau 

ginčų apie tą dalyką nedėsime. 
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« RUTU VAINIKAS" 
= — 

Puiki Drama Trijuose Aktuose kruvina pasaka iš Lie- Prigelbstant L. Vyčių 8-tri kuopai. Veikalą sulos 
tuvių senovės istorijos.. L. Vyčių 4-tos kuopos artistai-megejai. Rezisorius ar-

liengia Visų Šv. Parapijos Komitetai. j tįstas p. I. Balsis. 

Nedėlioję, Kovo-tiarch 21 d. 1920 m. 
Strumilų Brolių Svet, 158 E. 107 gat. ir Indiana A ve., Roseland, UI 
Pradžia 6:00 vai. vakare. Įžanga Prieinama. 

(ierbiameji parapijoms ir apielinkiečiai malonėj esate vakaro kviečiami ant to vakaro nes veikalas ir lošėjai 
užganėdins jumis ką užtikrinam iš kalno, o prie to dar paremsite parapija. Pasitikėdami jūsų atsilankimui. 
Iš kalno tariame širdingai ačių. Visų Šv. Parapijos Komitetas. 

Tarpuose grieš muzika povadovystė p. V. Niekaus. 
« - - . . , - - . . • , • . . . . • - » - - - - . • - . . . . . . . . ~ 

i 
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REIKALAUJA 

.Mes turime keliolika rakau-
cijų musų storage batteries 
plaute suvirs del. 25 vyrų ku
rie gali priparodyti kad jie pa
stovus žmones ir užlaiko dar
bo, alga gera pradžiai su grei
tų pakėlimų jeigu pasirodys 
tinkami. Prityrimas šioje lini
joj nereikalingas. Atsišaukite 

-Employment Dept. 

Vesta Accumulator Company 
2100 Indiana Ave. 

R E I K A L A U J A 

REIKALINGA PAGELBA. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIII!: 

1ND0MUS VAKARAS!! 
RENGIAMAS 

f 

KM KALINGAS 
' J. 

Duonkepiu p:ri:..> ranką gerai per
simanantis prieifcep mo. Darbas ant 
visados, mokestis gtjra. Ats i šauki te 

10734 P t i r y Avi" 
(Kosebėul) Chltago 

K MK ALINGAS 
Vidur-amžis UIIOBUS vedės ar ne

vedės, prižiūrėti 13 akrų ūkę — Elm-
nurst . Atsišaukite 

1256 H'est Harrlson Gatve 
Telefonas Mon. 4597. 

LEIBERIAI. 
Del hrass t'omhvs darbo. I)i-

/iausios algos. Pastovus dar
bas. Atsišaukite. 

Stromberg Motor Company 
64 E. 25-th Street 

Mes siūlome jums pastovių 
vieta gera alga, prityrimas ne
reikalingas, dirbti kaipo 

Paekioriaį 
Truckeriai 
Prie Mašinų 
Assembteriai 
Langų Plovėjiai 
Prie eleveitorių 
Šlavėjiai v 

Loduoti į karus 
Šitie ir kiti darbai ir gatavi B 

vyrams kurie turi biskuti pri
tyrimo arba ne.. 

Fabrikas arti Clybora, Ash
land ir Belmont linijų. 

Atsišaukite į 
Employment Ofise 

Draugystės Paneles Šv. po Globa 
Bus Sulošta 

44 

Šv. Juozapo | 

Darbo laike tarpe 8 iki 4:3() 
\ 
Atsišaukit 

Stevvart VVarner Speedometer 
K Corp. 

1828 Diversey Parkway. 

KARES MFSTU" i 
Nedėlioj Kovo (March) 21 d., 1920 m. | 

Šv. Antano Parapijos Svetainėj. 
15-th Gatve ir 49 Court Cicero, UI. 

Sis'Veikalas pirmų kartų lošiamas Cieeroj, todėl kiek
vienam indomų pamatyti. Jį sulos gabiausi lošėjai. 

| Kviečia nuoširdžiai KOMITETAS. | 
riiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiif? 

Reikalingi Vyrai prie freighto mū
sų Warehouse. Darbas pastovus 50c į 
valanda išpradžios. 

ChicaRO Stornfyc & Transfer Co. 
5863 W. «5 Street. 

ATSIŠAUKIMAS. 
Paukštys Vincas, prieš karų 

gyvenęs Kanadoj, Toronto mie 
ste, yra prašomas atsiliepti. 
Mes esame visi sveiki. Jei kas 
žinotų, kur dabai*jis gyvena, 
prašytume pranešti šiuo adre
su: Šakių apskrities, Jankų 
valsčiaus, l^užnos kaimo, moky
tojui Broniui Paukščiui. 

f \ .ŪKAMS. 
lndividuale Instrukcija atskyrius 

clepartmentas del mažų vaikučių. Va
žiuojant keturiasdežimts minutų iš 
Ohteasos. Adresuokite: 

Director Vilta Fark , III., a rba 
MiiMtiiH' Tempk*. Kambarys 

1325 — Telefonas Central W34). 

ANT PARDAVIMO, 

KXTK V , BAKGENAS-! 
Parsiduoda puikus du namai. Vie

nas namas su keturiais pagyveni
mais po keturius ruimus kiekviena
me. Antras bizniavas namas su Še
šiais ruimais -del pragyvenimo. Abu
du namai mūriniai, su elektra ir 
maudyne. Du blokai' nuo Lietuviškos 
bažnyčios. Dabar yra gera proga nes 
savininkas išvažiuoja ant farmų ir 
parsiduoda už pigia kaina meldžiu 
atsišaukti sekančių adresui: . 

M. ANDEL. 
1446 Ho. 51st Ave. Cicero, IU. 

Ant ant ru lubų iš priešakio. 
. '» 

Apmąstyk 20% ant tavo Investmento. 
Ant pardavimo — Gražus namas 

4 flatų, po 6 ir 7 kambarius, ak
mens priešakys, šviesų iš visų pusių; 
gero kieto medžio tr imingas viduj; 
norint žinoti t ikra ver ta reikia pa
matyti, visuose flatuose skyrium šil
tų vandenių šildoma taip kad jani-
toriaus nereikia; randos $2,040: gu-
radžius gali būti išrandavotas už $10 
mėnesyj, savininkas išvažiuoja,, rei
kalui priėjus parduos ir rakandus del 
7 kambarių, parsiduos greitų laikų 
už ?14,500< mainyti neapsiima; jei
gu turi $7/500 ir nori pirkti veik 
tuojuus. Atsišauk 5 W. Van Buren 
St. piet-vakarinis kampas State, kam 
bary s 6, dentistas. reikalauk Mr. L. 
J. Seidcheck. 

FARMŲ PIRKĖJAI.' 
Kas norite pirkti gerų far

mų netoli Cliicagos tiktai 
$4.(X) kaštuoja nuvažuoti į ge
riausias Lietuvių apygyven-
tose kolonijose. Kreipkitės 
tuojau s pas Mildos Real Estate 
Co. Kur gausite visokias ki
tos informacijos 751 W\ olst 
Kt. Prie kampo Halsted St. 

REIKALINGI kriaušiai prie mote
riškų kotų ir andarokų. Pastovi vie
ta, gera mokestis. Atsišaukite. 

W. TA8K, 
1256 VV. Harrison St. ^ Chieago. 

Tel. Monroe/ i587. 
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Dideles Prakalbos i 
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RH:N(JIA - — 
Lietuviška Amerikoniška Rūbų Išdirbystės Bendrovė 

NEDĖLIOJ KOVO (MARCH) 21 D., 1920 M. 
Mildos Svet 3138 So. Halsted St. 

Pradžia 2:30 Po Piet. 
* Kviečiame visus atsilankyti, o ypatingai kurie mano grįžti į 

l,ietuva. Bus svarbu išgirsti kiekvienam, kaip pagerinus savo ateiti 
podrauge šalie ir jos žmonėms, geresnes ateites. Minėtus prakalkos 
bus išaiškinta plačiai apie jų naudingumą ir jos gerovė. 
Kalbės geri kalbėtojiai Adv. K. Gugis, Pranas Bulkus. 

Virš minėtos bendrovės atsilankiusėję galėsite tapti nariais. 
L.. A. R. IŠ. B. 
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LATHE H AND SCREW MASIN\ 
APERATORIAS. 

Turi mokėti skaityti blue prints 
ir vartoti micrometer. Atsišaukite 8 
iki 10 išryto. 

Albaugb lk>ver Compnuy 
2100 Marsltall Blvd. 

REIKALINGI VYRAI. 
Pri tyrimas nereikalingas. Darbas 

pastovus* Gera užmokestis. 
Am. "Plūs Storage Battery Co. 

741 W. Van. Buren Str. 

Kas Jusu Fotografas? 
— « 

* 
* 

REIKAIJNGOS MOTERIS 
Prie sortavlmo poperos. 
Darbas pastovus 
Geros sanitariškos sanlygos. 

Apply Superintendent 
GUMttlNSKY BROTHERS 
Union & Lumber Street. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Prie lumberio. 

Union Interior Finish Co. 
5319 S. La Salle Street. 

— — 

24% 
K a m b a r y 5U1 

Jeigu nori įdėti savo piningus 
kad ne^tų 'l\e/c i metus a r daugiau 
raš>k reikalaudamas paaiškinimu I 

BOKD & SHARES SYNDICAT« 

24% 

LEIBERIAI. 
Del foundres, darbas pasto

vus Atsišaukite. 
LINK BELT CO. 

»̂* • • » • • » • • • ' • • * » • • » » • • • • 

, Kurie norite turėt gerus ir gra
žius paveikslus, pagal savo norą 
ir už prieinama kaina užeikite 
pas mane, o persitikrinsite. 

Traukiame paveikslus vestu
vių, šeimynų, pagrabų pavienių 
ypatų ir tt. Nesiunčiame jokių 
: "''• v v ''": ' ^::::::es. Mu
sų darbas yra musų agentų. 

R. URBONAS 
1721 W. 47 Street Chieago, IU. 

Telefonas Drover 3473 

t 

į 

*2 

l 

39th & Stevvart Ave. -/ 

REIKALINGI 
Vyrai del pakavimo daiktų ware-

housey. Darbas pastovus. 60c. \ va
landa pradžioj. 

Cldeago Storage & Transfer Co. 
5865 W. «5 Street 

Olncago, 111. 
\ 

I AURIKO P-AGKLUA. 

Kcikallnffa. Darbas pastovus. Ge
ra mokestis, darbo aplinkybes geroa. 

.Merrinute Mfg. 

1313 S. ooth Court 

Co. 

Cicero, 111. 

309 Broadua j Nc\v York, N. T. 

ATYDA 
Moterims ir Mergaitėms 

Tėvams! , 
Mes turime viety JŪSŲ dukterims gražioj 
sanitariškoj ir saugioj plantoj. Darbas 
yra beveik visas assembly kuris gali būti 
atliktas sėdint. Ji ir jos draugės gali už
dirbti gerus pinigus. Geroms darbinin
kėms duodama bonus kas savaitę. 
Valandos nuo 8 išryto iki 4 : 3 0 vai. po 
piety. Jeigu manai, kad tavo dukterei 
patiktų šis darbas atsiųsk ją pas mus, o 
mes užtikriname, kad ji bus užganėdinta. 

Atsišaukite 

Stewart-Warner Speedometer Corp. 
1828 Diversey Parkway 

1 

\ 
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: m Pirmą sykį lietuvių kalboj statoma Misterija 

IENBUTIS 
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Arija 

KANČIOS KRISTAUS DRAMA 
Rengia Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugija 

Veikalą Loš 

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS AUKLĖTINES 
finmiiiiiiiiiniHiiaaiiiiiiinimiiiiimiiiiiiii 
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Nedalioj, Kovo 21 d., 1920 m. 
Šv. Jurgio Par. Svetainėj 

32ra ir Auburn Avenue 
Pradžia- 7:30vai. vakare 

: s 

veikalą perstato mums Kristaus Kanč ios (aikus, jį kiekvienas krikščionis privalo 
ti. J e i g u d a r n e n u s i p i r k a i į ž a n g o s ž e n k l e l i o tai t u o j a u s n u s i p i r k , j u o s g a l i m a g a u t i 

Šis 
p a m a t y t i , j e i g u a a r nenus ip ir ica i j z a n g o s 
kiekvienoj parapijoj pas Akademijos Rėmėjų Draugijos narės. 

Nuoširdžiai kviečia visus 
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RENGĖJOS. • 
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CHICAGOJE. ] 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Šeštadienis, kovas 20 d., 
Šv. Aleksandra. 

Sekmadienis, kovas 21 d., 
Šv. Benediktas, vien. 

Pirmadienis, kovas 22 d., 
Šv. Katry::a švedietė. 

GANA KOVOS P R I E Š MAI 
STO BRANGENYBC. 

Vyriausybė tam tikslui nes
kir ia reikalingu lėšų. 

VARGIAI BUS PIGESNIS 
LEDAS ATEINANČIĄ 

VASARA. 

Ledo išvežiotojai stato nau
jus reikalavimus. 

Aną dieną Chicagoje ledo 
kompanijos pranešė, kad at
einančią vasarą jos ledą par
davinės ianeios kiek pigiau, 
kaip. perniai. Bet vargiai taip 
Ims. 

Po to paskelbimo tnojam 
pakilo ledo išvežiotoji} mi'į\ 
" I c e Wagon Drivers and llel-
p e r s " . Pareikalavo nuo kom
panijų net 38 nuoš. daugiau 
užmokesties. 

GAZAUNIŲ DARBININKAI 
SUTINKA SU AR

BITRU. 

Išvengta gazaunėse streiko, 
kuomet gazo kompanija pa-
siųlė darbininkams 10 nuoš. 
daugiau užmokesties. 

Tą pasiūlymą darbininkai 
priėmė laikinai. J i e reikalai! 
ja 20 nuos. 

Darbininkų unijos atstovai 
turėjo konferenciją sų gazo 
kompanijos prezidentu Insull. 
Nutar ta parinkti vieną žino/n 
arbi t ru , kuris nuspręs darbi
ninkams užmokesties didumą. 

Tam tikslui kompanija ii 
unija nurodys po 6 žmones 
t inkamus į arbi trus. Pagal iaus 
iš tų 12 žmonių bus parink 
tas t inkamiausias sutinkant a-
hiem pusėm. • 

Kuomet po karės maisto 
kaina pradėjo kilti, kaip Chi
cagoje, taip ir visoje Illinois 
valstijoje buvo ikuiti ta ip va
dinami * * fa i r p r i c e " komite
tai. Chicagoje tas komitetą-' 
skaitėsi vyriausias, jo nuro
dymais naudojasi kiti visi tos 
rūšies komitetai. 

Tai buvo komitetai, suda
ryti iš vienu vvru. Su lai1.u 

• 4. | 4. 

paaiškėjo, kad negalima apsi
eiti be moterų veikimo. Todėl 
prie tų vyrą komitetu buvo 
prikergtos šako s — komite
tai iš vieni] moterų veikėju. 

Darbas be naudos. 

fondo reikalingumu čia tik 
prisidengiama. Nes komitetai 
neduoda jokios naudos. Nežiū
rint jų veikimo, m a i s t a s ' n e 
tik neatpigo, bet labjaus pa
brango. I r jo kaina jei jau ne
kyla, tai ir nemažėja. 

Visgi butų gaila, kad cia 
visai apsistotų veikimas prieš 
žmonių išnaudotojus. Tiesa, 
" t 'a ir p r i c e " komitetai mažai 
ką atliko. Bet jie dirbo, kas 
buvo jų galimybėje. Kuomet 
jie skelbė valgomiems pro
duktams kainas, daugelis 
krautuvininkų nenoromis tiirė 
davo kiek nors prisilaikyti tų 
kainų. Bijodavosi viešojo pa
smerkimo ir boykoto. 

miestinis ofisas v r a 29 La 
Salle , (vakarais jis dirba 220L 
\V. 22-nd str., viršui Metro

poli tan Banko) . Naujasis teis
mas pripažino, kad skolos nė
ra, nes ji at iduota, i r kad nota 
neturi vertės. Teisėjas dar ga
na skaudžiai išsitarė apie p. 
Sahluką. 

J i s tečiaus nepasitenkino ta 
ištarme, t iktai padavė apelia
ciją. Dalykas ilgai tęsėsi, bet 
18 kovo 1920 metų ir apelia
cijos teismas pripažino, kad p . 
Salduko reikalavimai neteisė
ti. 

Todėl patarčiau nusipirkti , 
kurie dar neturi . Visos s(klv-
nės rezervuotos. 

Įžangos ženklus galima gau
ti pas kiekvieną choro narį i r 
pas visų kuopų pirmininkus. 

Z. M. 

PRANEŠIMAS. 

VISAS PASAULIS PRIEŠ S. 
VALSTIJAS. 

.»* 

DAUGIAU MILIJONŲ VISO 
KI*MS PAGERINI. 

MAMS. 

Pastarajam miesto tarybos 
Įaistrinkime paduota sumany-
mas dar miestui išleisti #iH. 
200,000 vertės bondsų viso-
Iriems pataikymams ir pageri-
nimams. Sumanymą norima 
pavesti piliečių balsavimu' 
balandžio 13 d. 

Chicago perdaug Įsisko1'-
na. I r tuo keliu apsunkinama-
čia pragyvenimas. 

Išpradžių tie " f a i r price 
komitetai smalkiai buvo pra
dėję veikti. 'Kasdien turėjo 
susirinkimus, tarėsi apie prie-

* '" * v * 

mones, ,80 kuriomis butų ga
lima sumažinti pabrangime ne 
tik maisto, bet ir kitų daik 
tų. 

Chicaginis komitetas kuone 
Kasdien skelbdavo maisto pro- i 
I uk ta uis kainas. Nu n* lydavo/K 

kiek krautuvininkai moka u.* 
maistą ir kiek jie turi imti 
nuo maisto suvartotoji!. 

Moterų komitetai, pasi
remdami ano komiteto naro-1 
dytomis kainomis, darbavosi 
tas kainas įvykinti. . 

44 Fair p r i c e " komitetams 
buvo žadama visokia pagelba 
iš teisdarystės depar tamento. 

Bet visas tas darbas pasiro
dė be naudas. Nes krautuvi
ninkai retam atsit ikime pri
silaikė nurodytų kainų. Nepa
klusniems daug kartų buvo 
grumojama. Bet t i e grūmoji
mai ir baigėsi tik grnmoji 
mais. Nes nėra stiprių įstaty
mu, sulig kurių butų palaiko
mas " f a i r p r i c e " komitetą 
autori tetas. 

Dažnai buvo šaukiama, kad 
tokie ir kitokie profiterinin-
kai atsidurs kalėjimam Bet 
tasai šauksmas ir pasiliko tik 
tuščias šauksmas. 

American Inst i tute of Ban
king susirinkime buvęs sena
torius Lewis /kalbėdamas pa
reiškė, kad kafė daug skriau
dos padariusi daugeliui šalių 
ir šiandie tos šalvs už skriau-

w 

das kaltina Suv. Valsti jas. 
Tiktai sumani takt ika ir ap

sukrus reikalų vedinius gali 
apsaugoti Suv. Valstijas nuo 
sekančios karės — sakė buvęs 
senatorius. 

L. D. S. 25įcp. įvyks susirin
kimas nedėlioj, kovo 21 d., 1920 
m., 1 vai. po pietų, Dievo Ap-
veizdos pa rap . mokyklos kam
baryje. 

Kviečiame visus narius pri
būti į susirinkimą, nes turime 
daug svarbių dalykų aptartą. 

Taip-gi pageidaujame atsi-
Susirinkimas L. B. Kryžio vesti i r naujų narių, kurie nori 

rėmėjų bus nedėlioj, kovo 21 d., 
š. m., bažnytinėj svetainėj, 2 
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I š BRIGHTON PARK. 

"Chi ld Conservation Lea-
gue of A m e r i c a " susi rink i mV 

.ucy Page (Jaston pasakė, 
ad pradėjus 1925 metais A-

merikoje nebusią galima rū
kyti tabokos. 

vai. po pietų. Visi nariai ir na
rės malonėkite atsilankyti i r 
atsivesti naujų narių, nes yra į 
svarstvmui daugsVarbių dal v-
k,.<. ' !" 

Valdvba: 
B. Nenartonis, Pirm., 
J>K. Enčeris, Rast. ' 

priklausyti prie darbininkų or
ganizacijos. 

Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 
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I š BRIGHTON PARK 

Kriminaliu teisman atiduo
tu B<iwar<l Brislane ir Robert 
t ' a r tcr už nužudymą Mills. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

L I E T U V I S A D V O K A T A S 
LAIMĖJO. 

Atsis tatydina vedėjai. 
ik 

BUS GALIMA STATYDINTI 
AUGŠTESNIUS BUS 

TUS. 

Ligšiol Chicagoje buvo lei
džiama statydinti tik 200 pė 
dų augštus bustus. Miesto ta 
ryba dabar priėmė parėdymą 
tą augštumą padidinti ligi 
260 pėdų. 

agmio " f a i r p r i c e " ko
miteto pirmininkas yra majo-

j ras Sprague, pramonininkas. 
Moterų tarpe vadovaujančią 
rolę turi ^ilra. Bowen, visuo
meninė veikėja. 

Dabar pranešta, kad tas ir 
ta pasi t raukia iš užimamų vie
tų. Nesako, kad tie komite
tai butų nereikalingi. Bet pa
duoda priežastį, kad federalė 
vyriausybė tam veikimui iš 
savo pusės neskiria jokių lė
šų. Sako, pasekmingesniam 
veikimui būtinai reikalingas 
fondas. To kaip t ik ir nėra. 

Bet žinovai 

Nekalto Prasidėjimo para
piją tveriant jai reikėjo že
mės pirkt i . Pr ie parapijas ko
miteto, kur iam buvo pavestas 
tas dalykas, priklausė p . Šal
t u k a s parapijos vargoninin
kas. J i s davė pinigų lotams 
pirkt i , o parapija jam išdavė 
$1200 notą su klebono para
šu. Į kiek laiko klebonas at
mokėjo p. Saldukui tą dvyli
ką šimtų dolieriij) bet notos 
negavo atgalv P . Saldukas sa
kėsi ją pametęs. 

Laikui 'bėgant p. Saldukas 
tapo a ts ta tytas nuo vargoni
ninkavimo. J i s ėmė šnekėti pa-
mokįsiąs kunigą, kad atmo
kėdamas pinigus neatsima no
tos. I r ištiesų po kiek laiko 
klebonas tapo paduotas teis
man. Parapijos reikalus gynė 
J. Burres advokatas, ku r i s 
dabar yra miręs. Teismas pri
pažino, kad parapija tu r i at
mokėti dvyliką šimtų. 

Bet parapijos advokatas iš
gavo naują dalykų svarsty
mą. J a m mirus dalykus ėmė 

tvir t ina, kad vesti p. J . Kučinskas, kurio 
r 

S. L. K. K. A. 1()0 kp. susi, 
rinkimas bus nedėlioj, kovo 21 
d., 1920 m., tuojaus po pamaldų 
Nekalto Prasidėj imo parapij i 
nėj svetainėj, arit kampo 44 ir 
Fairfield ave. 

Gerbiamieji nariai, malonė
kit koskaitlingiausia atsilanky
ti sitan susirinkimam nes tu
rim daug svarbių reikalų. Kei
kės pas i tar t i kaslink busiančio 
Seimo Chicagoj! Taipgi gavau 
iš dvasiško vadovo velykinės 
išpažinties korteles, kurias bū
tinai reikia paimti kiekvienam 
nariui. Ateinant prašau atsive
sti ir naujų narių, norinčių įsi-
rašvti L. R. K. A. Susivieniji-
man. 

R. Andreliunas. kp. rast . 

Lietuviška Amerikoniška Rū
bų Išdirbinio Bendrovė rengia 
dideles prakalbas supažindin
ti žmones su bendru darbu. 
Vra kiekvienam malonu išgir
sti, kurios įvyks nedėlioj, kovo 
21 d., Mildos svet., 2:3P po pie
tų. 

Kviečia Komitetas. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

L. Vyčių 13 kp. vakaras 
teatras . 

Rytoj , kovo 21 d., 7 vai. va 
kare School Hali svet. L. VyČig 
13 kuopa stato scenoje grąžę 
veikalą " G i m s t au tos gen: 
j u s . " Paskutinį kartą pr imenc 
visiems teatrų mylėtojams, kao 
nepamirštumėte atsilankyti : 
mųs rengiamą vakarą, pr ie ku
rio 13 kuopa deda visas pas tan 
gas, kad tik patenkinus publi 
ką." Ta t skaitlingai atsilanky
kite. • Korespondentas. 

PRANEŠIMAS. 

Šiuomi pranešu, kad L. V. 
Ch. Aps . choras rengiasi pr ie 
didelio koncerto, "būtent " S e p 
tyni Paskut in ia i / Žodžiai nuo 
K r y ž i a u s " ( K a n t a t a ) . Koncer
tas bus Verbų nedėlioj,kovo 28 
d., š. m., vidurniiestyj, Kiniball 
Hali, S. W. Cor. Wabash ave. i r 
Jacksbn Blvd. 

Dabar įžangos ženklai yra 
parduodami pigįau. 

Ateikite pamatyti "RŪTĄ" 
Dievo Apvei^dos Svetainėje, 

. Bal. (April) 6, 19Ž0. 

EXTRA! 
Sustok mokėjęs randą ir įsi

gyk savo namą. 'Mes parduo-
Z od snureu ojiuu SUIZBJ# uiup 
pagyvenimu, vanos, elektros 
šviesa. Viskas įtaisyta pagal 
vėlialisią madą. Parduodam 
ant visai lengvo išmokesčio. 
Jmokant kiek galima, likusius 
raudos išmokės. Tie namai ran
dasi tik pusę bloko nuo lietuvių 
bažnyčios, Brighton Parke. 
J e i manai pirkt i tai nelauk kol 
kainos pakils, ber atvažiuok 
tuojaus. Del persitikrinimo, 
mes J u m s išaiškysime apie len
gvą išmokėjimą ir išrodysime 
tuos gražius namus. 

Augusi Saldukas & Co., 
4414 So. California Ave. 
Nedaliomis atdara iki 6 P. M. 
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JEIGU JUS MANOTE 
Pi rk t i " U k e " teisingai be 

apgaules. Mes duosime J u m s 
geriausi p ^ a r i m a negu ^a» 
ki tas . Mes turime daug ūkių 
visokio didumo ir prekės, tu
rime su givuolius, Mašinoms 
Sodnais užsėtais Java i s ir ta ip 
toliaus. Mes parduodam ant 
labai lengvų išmokeščių, *mes 
patis esame ūkininkai i r ant 
ūkiu gyvenam. Užtai mes 
gvarantuojame žeme ir pope-
rias norintis gauti geresni 
patarnavimą. Visados rašyk 
mums pirma. Lietuviškai ad
resuojant. 

American Farm Land Co. 
Scottville, Mich. 
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ATYDA PIRKĖJAMS NAMŲ I • 
IR FARMŲ. m 

i Z 
Pirkime arba mainymo Namų ir Į H 

v ^ '* o 

nai būna skaudžiai prigautais. Tai
gi jeigu manote k$ pirkti ir kad 
išvengus tų visu keblumų, turėtu
mėt visada kreiptes pas tikra ži
novą tų visų dalyku kur jums su
teiks tikra draugiška patarnavimą 
ir sueedis jums šimtus dolierių. 
Mes turime didžiausi pasirinkimą 
Namų visose dalyse miesto Chica-
gos ir taipgi turime didžiausi pa
sirinkimą Farmų šiose valstijose 
Illinois \Visconsin Michigano ir I n 
dianoj. Norėdami pirkti narna ar 
ba Farmą visada klauskite kur no
rite, kokios ir kiek pinigų galite į-
mokėtį, o mes kogreieiausia pasių
sime jums surašą ir pilnas infor
macijas. Reikalaudami teisingo pa
tarnavimo visada kreipkitės, pas 

S. Slonksnis 
3357 S. Halsted St. Chicago. 
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Ttl. Drovar 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIKTTJVIS DENTISTAS 

Valandos: BU o 9 ryto iki 9 rak. 
Nedėliomi« pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAtfD AVElfCE 
arti 47-tos Gatvia 
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