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GAL NEBUS PLEBISCITO 
VILNIAUS SRITY. Jokių Sąjungų Amerikai su Europa—Sako Prezidentas Harding

TAUTŲ SĄJUNGA BIJOSI 
BOLŠEVIKŲ PUOLIMO.

Lenkai apsikasę linijoje Mo- 
lodečna-Disna.

Paryžius, Kovo 5. — Tautų 
Sujungus taryba bijosi šį pa
vasari naujo bolševikų puoli
mo prieš Lenkus. Tad gal at
sisakys nuo sumanymo pada
ryti plebiscitų Vilniaus srity.

Plebiscitui Įvykinti prisiei
na siusti internacijonalę ka
ruomenę. Bolševikai ne kartą,
yra pasakę, kad nepakęsiu tos i -----------.
karuonienės. Todėl ją gali kar- Su Europa negali būt politiki-

Paprastos Buvo Inauguracijos 
Iškilmės

Wilsonas Serga; Nebuvo - 
Iškilmėse

GRYŽTI PRIE NORMALI
NIO STOVIO — SKATINO 

PREZIDENTAS.

tais ten užpulti ir sunaikinti, 
arba padaryti kitokių didelių 
nesmagumų Tautų Sąjungai.

Tuščia baimė.
Tautų Sąjungos tarybos bai

mė. matyt, ar t i J? nėra tuščia 
ir jHudedama.

Vilniaiib kritį nuo Rusijos 
uždengia stipri Lenkų armija. 
Ta armija yra apsikasusi Ii 
nijoje Molodečna-Disna. Bol
ševikams nebūtų lengvas dai
ktas prasimušti.

Vilnių bolševikai galėtų pa
siekti kibą tik per neutralę 
Latviją. Bet klausimas, ar ga
lėtų tai padaryti.
Pavojus Sąjungos karuome- 

nei.

“Musų utilitariniai eksper
tai rimčiau žiuri, negu tams
ta,’’ sakė vienas Tautų Są
jungos tarybos narys TheClii- 
cago Daily News korespon
dentui Našlį.
“Ekspertai yra Įsitikinę, jog 

Lenkų karuornenė, apie kurią 
tamsta kalbi, atsidurtų nelem
tai! padėjimai) pakilus bolševi
kams. Nes bolševikai galėtų 
ją atkirsti nuo jos karo me
džiagos ir reikmenų stovyk
lų.

Tiesa, pakilus bolševikams, 
Jankai galėtų atsimesti ant 
Vilniaus arba Lydo?j, arba ir 
toliaus. Bet tuomet turėtų tą 
padaryti ir internacijonalė ka- 
ruomenė. Toks atsimetimas be 
pasipriešinimo pasirodytų ne
garbingas.”
Sunku pasiųsti karuomenę.

Toliaus tas tarybos narys 
sakė, kad internacijonalė ka- 
ruomenė galėtų įvelti karau 
su bolševikais tas šalis, iš ku
lių ji paeitų, kaip tai Švedi
ją, Š.vencariją, Ispaniją ir tt.

Bet svarbiausias daiktas, 
kad T. S. taryba neramia tin
kamo kelio, kuriuo galėtų pa
siusti internacijonalę karuo- 
mcnę Vilniaus sritin.

Šveicarija neleidžia siųsti 
per savo teritoriją. Siųsti ju
romis [M-r Brdtiją, brangiai at
sieitų'. Pagaliau nėra žinoiųa, 
kaip ta karnomenė ten Jiutų 
pasveikinta.

Atrodo, kad Tautų Sąjunga 
bijosi bolševikų, (ii jei taip, 
tai menkas jos autoritetas.

niti ryšių.

Washington, Kovo 5. — 
Tuojaus jm> 11:00 pirm pietų 
vakar buvęs prezidentas Wil- 
sonas su naujuoju prezidentu' 
Hardingu nuvyko į kapitoliu- 
mą inauguracijos iškilmėsna, 
kiuios. prasidėjo praėjus vie
nai valandai.

Senasis ir naujasis preziden 
tu iš Baltųjų Namų važiavo 
Pennsylvanijos avė., draugau
jant inauguracijos komiteto 
nariam, senatoriui Knox ir at
stovui C’annon. Automobilių 
lydėjo raitarijos kompanija.
Buvo saulėta, bet šaltas oras. 

Tečiau skaitlingos žmonių mi
nios buvo nustojusios abiem 
Pennsylvanijos avė. šonais. 
Viduriu gatvės praėjimą pa
lai k(>ė karuornenė.

Keliavo į Baltuosius Na
mus.

Programa iškilrnybių prasi
dėjo pagal pagamintų pienų. 
Apie 10:00 ryto inauguracijos 
komiteto nariai nuvyko į vieš
butį \VilIard, kur buvo apsis
tojęs Harding ir naujas vice
prezidentas Coolidge. Iš ten 
jiedu nuvežta į Baltuosius Na
mus. '

l’alei Baltuosius Namus pir
miausia automobiliu atvyko 
naujas prezidentas, draugau
jant senat. Knox’ui ir atsto
vui C’annon.

Kitu automobiliu atvyko 
naujas vice-prezidentas Cooli
dge su senuoju vice-preziden- 
tu Marslmll. Paskui kitomis 
mašinomis atkeliavo naujo 
prezidento ir vice-prezidento 
žmonos su kitais imTuguraci- 
jos komiteto nariais.
Trumpai buvo Baltuose Na

muose.

Visa partija Baltuose Na
muose išbuvo neilgiau pusva
landžio ir paskui išėjo prie 
automobilių važiuoti j kapi- 
toliumą inauguracijos iškilmė
sna.

Iš Baltųjų Narnų visų prie
šaky ėjo senasis prezidentas 
su naujuoju. Senasis preziden-, 
tas visame aiškume pasirodė 
sergantis. Ėjo palengva pasi
remdamas lazda. Einant lai
ptais Namų atendantai jam

Senasis prezidentas atlikęs 
kiek formalumų atsiprašė 
naujojo prezidento ir visų ki
tų ir tuojaus išvažiavo į Bal
tuosius Namus, nelaukiant 
naujojo prezidento inauguraci
jos. Iš Baltųjų Namų Wilso- 
nas tuojaus išvyko j-savo pri
vatinius namus. -

Inauguracijinę kalba.

Tuojaus po 12:00 dieną į- 
vyko inauguracijos iškilmės. 
Buvo jos paprastos, be jokio 
puošnumo, kaip to buvo norė
jęs naujasis prezidentas.

Prezidentą Rardingą prisie
kdino augščiausiojo teismo 
vyriausias teisėjas Wliite. 
Tani tikslui pakartota sena iš 
AVasliingtono laikų Biblija.

Paskui prisiekdintas ir vi- 
ce-prezidentus Coolidge. \

Rytiniame kapitoliumo por
tike buvo pataisyta paprasta 
platforma prieš plačią kapito
liumo aikštę. Nuo platformos 
naujasis prezidentas perskaitė 
savo inauguraeijinį raštą.

I’o "Paskaitymo rašto pasi
baigė iškilmės. Naujasis prezi
dentus su savo palydovais nu
vyko į Baltuosius Namus, ku
riuose apsigvnena per sekan
čius ketverius nudils, kaipo 
29-asis Suv. Valstiji) preziden
tas.

Jokių sąjungų.

Prezidento Hardingo kalba 
(raštas) visais žvilgsniais yra 
indomi. '

Pasakyta, kad Amerika dės 
pastaugi) užtikrinti pasauliui 

įtaiką. Bet neprisidės prie Tau
tų Sąjungos. Vietoje šitos A- 
męrika darbuosis už patrau 
kimų visų pasaulio tautų kon
ferencijom Toji konferencija 
galės' surasti priemonių ap
drausti taiką, tautų nepriklau
somybės teises ir atlikti ki
tokias abelnąsias visam pasau
liui reikalingas pareigas.

Savo šaliai prezidentas Har
ding pasiųlė karo laiku kon- 
skripciją industrijų, turtų ir 
žmonių .spėkų.

Palietė indiistrijalės taikos 
problemas ir su anomis suriš
tą žmonių gerovę. Svarbiau
sias daiktas šiandie nacijai 
sugrąžinti šalyje normalines 
sąlygas ir tam tikini pavarto
ti visą energiją.

Nereikalingi sąryšiai.

GENEI UIS STREIKAS 
■NKIJŪJE.

NAUJAUSIOS ŽINIOS. ŽINIOS IŠ LIETUVOS

GAL B 
RUO

PASTATYTA KA t PRIEŠ STREI 
INKUS.

Lenkai turi tame darbe bol- 
: ševikus.

Londonas. — čia Vokiečių 
I delegacija po ilgo pasikalbėji- 
' mo su Berlynu bevieliu teleg- 
|iafu gamina atsakymą tafki- 
■ ninkams Į jų ultimatumą ka- 
i ro atlvginimo klausime.

BerlyAds, Kovo 5. — Visoj 
Lenkijoj ^paskelbtas generalis 
darbininlfŲ stretkas. Artinasi 
rinitas kį’izis. Vyriausybė, 
matyt, p4eš streikininkus pa
vartos mįlitarines spėkas.

Atvykę* Berlynan vienas 
Lenkų vaidininkas sako: v

“Su pavasariu , bolševikai 
žada nau> puolimą prieš Len
kiją. Aritpasi plebiscitas Aug- 
štojoj Silezijoj. Tad Lenkų vy
riausybė yra nuomonės, kad 
generalis streikas Lenkuose 
yra pakeltas bolševikų ir Vo
kiečių pinigais.
/“Geležinkelius Lenkuose 

šiandie vąldo slaugiausia pa- ‘*a 
tvs valdinnkai. Bolševikų ne- 
laisviai verčiami darban prie 
geležinkelių. Kiekvienas trau
kinis tini stiprią kareivių sar
gybą su kulkosvaidžiais ir 
šautuvais. Pačioje Varšuvoje 
.kareiviai jmt durtuvais stovi 
kiekvieno vagono platformoje.

“Vyriausybė paskelbė strei
kininkams ultimatumą, kad 
jei jie negryž darban, bus pa
skelbta kareiviams mobiliza
cija.

“Tuo tarpu Lenkai radika
lai gavo iš aMskvos užtikrini
mų, kad jei prieš streikinin
kus bus pavartota karuornenė, 
Maskva duos streikininkams 
ginkluotą pagelbą. ”

Tokyo, Kovo o. — Japoni
jos sosto įpėdinis princas llir- 
oliito iškeliavo Europon a}>- 
lankyti kai-kuria* sostines. 
Princas stipriai saugojamas.

COSTA-RICA PAKYLA 
PRIEŠ PANAMĄ.

Pasiunčia daugiau karuo 
menės.

Panama. Kovo 5. —
Rica valstylmlės spėkos 
čiamos į Goto apskritį, tarjM 
Panamos ir Costa Ricos, kur 
abiejų valstybių kareiviai jau 
kovoja, anot gautų čia žinių. 
•Sakoma. Costa-Rica savo ka

reivius siunčia vienu 
viu iš miesto Punta 
Matyt, norima, kareivius išso
dinti ties Buiica, Panamos 
parubežv, Ramiojo vandenyno 
pakraščiuose*.

Prez. Harding tiesiog sakė.
turėjo pagelbėti koją paskui jog Suv. Valstijos jokiuo hu-

LENKAI LAUŽO DEMAR 
KACUOS LINIJĄ.

Cork. Airijft, Kovo 5. — 
Mirusio badu vietos lordo ma-✓
joro brolis Jobu McSuinev 
karo teismo nubaustas I.Vni 
metų kalėjimam

koją padėti ant kiekvieno laip
to.

•Sulipus visiems j automobi
lius nuvažiuota į kapitoliurfią 
krikštaujant tūkstantinėms 
minioms.

Tenai jau atrasti susirinku
sieji kongreso nariai.

du negali stoti į jokius sąry
šius s u''Euro po ir nesimaišy- 
ti į Europos reikalus. Ameri
ka nžvislabjaus turi rupinties 
pirmiausia nuosavuoju likimu

Tečiau civilizacijos šauks
mas neturėtų apkurtinti mums 
ausų. Amerika turi pripažinti

Washington. — Galimas (lau
ktas, kad generolui lVrsliin- 
gui bus pasiūlyta ambasado
riaus vieta Prancūzijoje. Tuo
met čia butu prasilenkta su 
visokiais militariniais keblu
mais, pakylančiais dėl jo pil
no generolo rangos.

Washington. — Vakar nau
jojo prezidento Hardingo pir
masis parėdymas buvo atida
ryti publikai visus aplink 
Baltuosius Namus daržus, ku
rie buvo užkalti su buvusiojo 
karo pradžia.

Tš fronto praneša', kad Sau
sio 18 d. naktį Lenkų sargyba 
pasirodė musų demarkacijos 
linijoj pusėj, Labeišiškių kai
me į pietų vakarus nuo .Jonis 
kio, bet musų sargybos buvo 
išvaikyta. Be to, Lenkų karei
viai vis dažniau pradeda ro- 
tytis neutralinėj zonoj, pav., 
Purviniškiuos, jų yra 6 iršar- 
kiškiuos — 30 kareivių ir 2 
karininkai. Malūnėly (Mlvne- 

Ike) ties Orino ežeru pastebė
ta 7 kareiviai. Musų vyriausy
bė 'daro per Tautų Sąjungos 
Kontr. Komisiją atatinkamų 
žingsnių tokiam nuolatiniam 
1920 m. Lapkričio 29 d. su
tarties laužymui iš Lenkų pu
sės sustabdvti.

Gaurė, Tauragės apskr. Ša
kalinės mokyklos name buvo 
įsteigta Liet. Šiaulių Sąjun
ga iš 11 narių 1921 m., Gruo
džio mėu. pradžioje. Pirm. iš
rinktas .J. Lopančius, būrio 
vadu ir sekr. .1, Gavėne, ižd. 
M. Bajorinas. Įsirašiusių tar
pe yra ir kelios r neigi uos. Iržd.' 
M. Bajorinas, išvažiavo į Ge
ležinį Vilką.

Paryžius. — Prancūzų spau- 
visaip atsiliepia apie prez. 

Hardingo inauguracijinę kal
bą. Bet dauguma laikraščių 
nieko daugiau nenori, kad tik 
Amerika pagelbėtų Prancūzi
jai išgauti kuodaugiausia ka
ro atlyginimo iš Vokietijos. 
Tai svarbiausias Prancūzijai 
daiktas.

Londonas. — Leonid Kra 
ssin, Sovietų Rusijos pirkly- 
binis atstovas, Berlyne pada
ręs kontraktų, pagal kurių 

bus pristatyta tuks- 
okomo-

Rusijai 
t ančių i geležinkeliams 
tivų ir- vagonu.

DIDELIS GAISRAS B0ST0-
ne\

Boston, Mass., Kovo 5. —
Išdalies sudegė čia pašiūrės, 
prigulinčios Boston Elevated 
Raihvav Co., ties Armogygat. 
Nuostoliui siekią 4(K) tukst. 
dol.

naują Europos pasitvarkymą 
ir reikale duoti broliškosios 
pagelbos.

Bet Amerika yra sau Auk* 
rika. Kaipo tokia ji neturi in 
eiti su Europa į jokius įh)- 
litikinius sąryšius arba eko
nominius privalumus.

Baigdamas savo kalbą pre
zidentas Harding šaukėsi 
Dievo pagelbos ir palaimini
mo.

Panamai gali būt atkirsti.
Kai-kasj čia nuornoniauja, 

kaj jei Cbsta Rikai pavyktų 
paskirton vieton išsodinti sa
vo kareivius, galimas daiktas, 

I kad Panamos kareivių burini
Costa butų blogai. Tasai būrys ope- 
dnn-jruoja Coto apskrity ir gali 

Imt atkirsta nuo savo rūbe
lių.

Bet tasai pienas savnimi v- 
ra pavojingas pačiai Costa 
Kičai. Nes jos kareiviai palies- 

garlai-.tų Suv. Valstijų nuosavybes ir 
Arenas,, pačios Panamos m'palieėiamy- 

bę, kuri yra Suv. Valstijų glo
bojama.

Suv. V. turėtą Įsimaišyti.
Jei taip įvyktų, tuomet S. 

Valstijos gautų progos forma
liai įsimaišyti j tuos nesutiki
mus abiejų valstybių ir abid
vi nutildyti, kaip b«*sipešan- 
cias vištas.

Tar|>e jųdviejų nesutikimai 
pakilo, už vieną žemės plotą, 
kurį savinasi viena ir kita. 
Kuomet pasibaigė argumentai 
žodžiais, abidvi vnlstvbėli ki
ta prieš kitą pasiuntė po ke
lias dešimtis^ savo kareivių. 
Tie jau kovoja.

Raseiniai. Sairtio d. Vie
tos moterys kliubo salėje su
rengė vakarą-koneertą, kuria
me dalyvavo ir Žydai. Daugy
bė žmonių prisirinko ir pelno 
davė apie (>,000 auksinų. Tie 
pinigai skiriami yra karuome- 
nei.

Seda. čia valsčius kovoja 
su girtylH*. Nusprendė sulig 
Mažeikių apskrities seimelio 
nutarimo traktierius šventa
dieniais visiškai uždaryti, o 
šiokiomis dienomis nuo 8 iki 
4 vai. Taippat sutarė suma
žinti traktierių skaitlių. Per
inai buvo (>, o šįmet metais 
leido atidaryti tiktai 3.

Mažeikiai. Gruodžio 24 d. 
Jankauskienė ėjo j>er geležin
kelį; tuo tru pu užlėkė manev
ruojantis garvežys ir jo ratai 
nupjovė moteriškei abi koji; 
sulaužė šonkaulius ir suskal
dė galvą. Gyveno dar 1 dieną 
ir mirė. Paliko keturis našlai
čius.

Pasvalis. čia savivaldybes 
atstovai skundžiasi, kad vy
riausybė nori perkelti apskri
čio įstaigas iš Pasvalio į Bir
žus, nors vietinė vablybli ir 
vyrui to nenorį.

Eržvilkas. Tauragės apskr. 
Šios apygardos gyventojai 
skundžiasi: 1. kad valsčiaus 
tarybos nariai nevfsuomet gau
na pakvietimus į posėdžius, to
dėl nutarimai kartais išeina 
menki; 2. kad taryba nenori 
taisyti tiltų: sako ji: “patys 
taisykite, jei norite važinėti”; 
3. kad mokyklos netaiso, nors 
tam dalykui pinigų yra; 4. kad 
pinigus rekvizicijoms reikulau 
ja lygiai nuo visų, ar yra kas 
davęs, ar ne.

IS to. tai kyla nepatenkini
mas iš savivaldybę įstaigų.

----------
Naumiestis, Tauragės apskr.

Nepaprastas šiais metais oras 
Lietuvoje. Žiemos visiškai ne. 
buvo. Tnnkiai audra su lietu
mi pareina. Naumiestyj vieną 
dieną buvo toks potvinis, ko
kio dar čia nebuvę.

Dubėnai. Alytaus apskr.
Gruodžio 26 d. Dubėrit^ mo
kyklos salėje buvo vietinio 
mokytojo M. R. rūpesčiu su
rengtas vakarėlis. Žmonių pri
sirinko pilųa salė, lies tai pir
mą kartą čia vaidinta. Sulo
šė du veikalu: “Piktoji gud
rybė” ir “Abejotina vpata;” 
Prie to daę buvo pasakytas 
juokingas monologas “Skutu 
ir kerpu.” Viskas pasisekė ge
rai, todėl visi buvo patenkinF 
t i ir grvžo sužavėti.

Bobėnai. Radv., valsč./Koi-
kurie iš bobiniečių naktimis 
pradėjo kirsti ir vežti berži- j 
nių malkų ir šilaviškio ber- 
žinėlio krosnių kūrenimui. Da-s 
bar daromos kratos ir bu,R 
paduoti teisman. Gėda jiems 
už tokius darbus.

POSTMASTERIO ASISTEN
TAS LAIKRAŠTININ

KAS.
\ _____

Washington, Kovo 5. - 
Postmasterio (paštų sekreto 
liaus) Hays asistentas vr: 
Courtland Sinitli, America 
Press ass’tion prezidentas.

Los Angeles. Cal., Kovo 
— Čia plėšikai užpuolė pašt 
automobilių, kuriuomi buvo 
vežama keliolika maišų su re- 
gistfuotais laiškais. Keturioli-’ 
ka maišų paimta.

L0WDEN IŠEINĄS IŠ PO
LITIKOS.

Washington. Kovo 5. — 
Buvusiąjum lllidbis valstijos' 
gubernatoriui Lowden presir 
(lentas Harding siųlė kabine
te karo laivyno sekretoriaus 
vietą. Jis nesutiko. Kita vieta 
jam nepasiųlyta.

Dabai- skelbiama, kad Lo\V- 
den visai išeinąs iš jx)litikos 
ir nepriimsiąs jokios jam siū
lomos vietos.

ORAS. — Šiandie ir 
nepastovus oras; rytoj 
čiau.

ryloj 
šal-

PINIGU KURSAS.
-■ s

Svetimi) šalių pinigų vertė, mr 
mint nemažiau $25.000 Kovo 
buvo tokia pagal Merchanta 
an and Trust Co. r 
Anglijos sterlingi) svarui $34 
Prancūzijos iinitui frankų 7.15]
Italijos šimtui lirų 34
Vokietijos šimtui markių l.(
Lietuvos šimtui auksinų 14
Lenkijos šimtui markių
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uetuvrv katalikų dienraštis

“DRAUGAS”
■taa kasdieną išskyrus nedėldleuta*. 

PRENUMERATOS KAINAI
GHICAGOJ IR UtSIENYJNl

Metama ............................... ... |8.00
Pusei Metų • •» • * • 4L00

■VV. VALST.
Metama .............. .. H-00
Pnael Metq ............. 8.00

Prenumerata mokasl ĮSkalno. lai
kas skaitosi nuo utsiraiymo dienos 
M nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti liperkant krasoje ar ezprese "Mo- 
ney Order” arba Įdedant pinigus 1 
registruotą laišką.

“DRAUGAS” PUBL. 00. „ 
2334 S. Oakley Avė., Chieago.

Tel. Roosevelt 7791

Spaudos Draugija.
Tarp kitų lietuviškos kultū

ros įstaigų Amerikoje yra ir 
‘ ‘ Lietuvių Rymo-Katalikų 
Spaudos Draugija.” Jų žmo
nės rengė 1914 m., bet galuti
nai įkūrė pradžioje 1915. Ko
vo 10 <1. tuometinis Cliieagos 
Arkivyskupas Jokūbas Ed
vardas Quigley užtvirtino įs
tatus.

Šita draugija turi bendrų 
vietoms idėjinėms draugijoms, 
kad pirmiausiai žiūrį visuo
menės naudos ypač Lietuvių 
apšvietus. Bet draugija panėši 
į pašelpines draugijas tuomi. 
kad savo nariams duoda tik
ros medžiaginės naudos.

Ta nauda susidaro šitokiu 
budu. Kiekvienas asmuo įsira
šęs j Spaudos draugijų įmoka 
1 dolierį metams, bet knygų 
gauna dviejų doiierių vertės; 
tokiu budu draugijos nariui 
lieka 1 dolieris kišenije.

Nevienas gal stebėtis, ko- 
kis-gi tas geradaris, kuris pri
moka po dolierį kas metai 
kiekvienam žmogui ulž įsirašy 
nių j Spaudos draugijų? Vi
siems bus nuostabu išgirdus 
atsakymų, kad nėra tokio ge
radario ir niekas neprimoka. 
Tada kyla abejonė, ar čia nė
ra apgaulės? Atsakymas: ap
gaulės nėra, yra tik sutartis. 
Spaudos Draugija veikia taip, 
kaip veikia kooperacijų drau
gijos. Jos neima jxdnt» iš savo 
narių, duodamos tiems na
riams daigtus už tiek kiek at 
Beina jų padarymas.

Amerikoje ir kitur knygo
mis žirninės pirkliauja, kaip 
ii' kitais daigiais. Spaustuvei 
knyga atsainu, sakysim, do- 
lieris, bet kol tų knygą išgar
sini, kol .jų išsiuntinėji pirk
liams j kitus miestus, kol at
lygini už visus suterštus pra
puldytus egzempliorius, tai 
bežiūrint prie knygos kainos 
prisideda kitas dolieris. Nei 
vienas pirklys ar agentus nei
mu pardavinėti knygos, kol 
jum nenuleidi pusę kainos.

Spaudos Draugija iš savo 
narių surenka iš anksto jw» vie
nų tlolierį ir kaip tik knyga 
tampa atspausta, gauna iš 
spaustuvės knygas ta kaina, 
kokia jos atsėjo spaustuvei. 
Pirkliai, agentai ir kiloki tur- 
pininkai neprieina prie to kny
gos dėlto jos kaina nedidėja.

Kai kurie tik skundžiasi, 
kad Draugija negreitai (busią 
knygas. Žinoma, to girti nega
lima, bet turėdami mažai žmo
nių negalime visas darbas at
likti amai. Kas nori greitumo, 
tas brangiau primoka. Štai, 
kad ir šįmet Spaudos Draugi
jos nariams knyga ‘‘Katalikų 
Tikyba” ai ėjo 60 centų, o

nenariai už jų moka po $1.50. 
Tai yra skirtumo. Bet nei mo
kantieji pusantro dolierio ne
gulėjo gauti tos knygos kol ji 
nebuvo atspausta. Kaip tik ji 
tapo užbaigta Spaudos Draugi
jos nariai jų gavo pirmiau ne
gu kiti.

Kol kas Spaudos Draugija 
yra maža, neturi nei tūkstan
čio narių, todėl ji negali savo 
valdybai mokėti algų. Tie žmo
nės duonų valgydami iš kito 
darbo Spaudos Draugijai gali 
pavesti tik atliekamų laikų. 
Bet jei Spaudos Draugijos 
keli šimtai marių susitartų 
pakalbinti savo pažįstamus 
taip, kad narių pasidarytų 
nors 3 ar 4 tūkstančiai, tai 
galima butų samdyti ‘ vienas 
žmogus, kuris iš to gyvenda
mas paskubintų knygų prista
tymų.

Kum D. Mikšys važinėdamas 
po Ameriką renka narius to
kiai pat, bet ne tai pačiai, 
draugijai esančiai Kaune. De
beikių klebonas gerai daro, nes 
žmonės priklausydami prie 
kauniškės Šv. Kazimiero drau
gijos gauna vienas knygas, 
priklausydami prie Ameriki
nės Spaudos Draugijos gauna 
kitas knygas. Tokiu budu šei
mynų knygynėliai auga.

Amerikinė Spaudos Draugi
ja norėjo susilieti su kauniške, 
kad dirbtų išvien, bet kauniš
kė nenorėjo. Ji yra senesnė, 
turtingesnė, turi daugiau na
rių. Kol Amerikinė Spaudos 
Draugija turi pinigų ižde, kol 
turi neišparduotų knygų, tol 
nebenori numirti.

Ateinančiais metais ji (žada 
duoti antrųji tomų tos knygos, 
kurios šįmet davė pirmąjį. Jei 
autorius mirtų ar apsirgtų, tai 
Draugija’turėtų duoti kitų 
knygų maždaug 400 puslapių.

Šventasis Tėvas Ameriki
niai Spaudos Draugijai j)er da
bartinį Cliicagos Arkivyskupų 
išreiškė savo palaiminimų, su
teikdamas daug ir didelių at
laidų. Jie yra surašyti 1920 
metų “Laive.”

Jei tik mes mokėsime neno
rėti negalimų

Katalikų Periodine Spauda.
Spauda meK vadiname žmo

nių žodžius, kuomet mašinos 
juos padaugina tūkstančiais, 
kartais šimtais tūkstančių ir 
milijonais. Spauda dalinasi į 
dvi rųši: knygas ir laikraš
čius. Laikraščiai kartais va
dinasi perijodinė spauda dėlto, 
kad jie pasirodo paskirtais 
laikotarpiais, grekiškai sakant, 
perijodais. Paprastai knygos 
būva keliolikos colių ilgio ke
lių colių pločio ir maždaug co
lio storio. Laikraščiai būva 
platus ir ilgi bet ploni. Te- 
čiaus yra laikraščių išeinančių 
storomis knygomis paskirtais 
laikais. Taip prancūziškas lai
kraštis “Revue dės Deux Mon- 
des” (Dviejų Pasaulių Perž
valga) išeina kas 15 dienų kny 
gomis keleto šimtų puslapių 
storio. Rusų “Viestnik Evro- 
py” išeidavo kas mėnesį kny
gomis 800 puslapių. Knygose 
paprastai vienas žmogus rašo 
apie vienų dalykų; laikraš
čiuose daugelis žmonių rašo a- 
pie daugelį dalykų.

Amerikos katalikai sutarė 
Kovo mėnesije šių metų dau
giau pasiraginti vieni kitus, 
kad sustiprėtų katalikiškoji 
spauda. Tat duoda mums pro
gos pranešti skaitytojams šį- 
tų apie katalikiškųjų laikraš- 
tijų-

Austrija.
Pradedame nuo Austrijos, 

nes jos vardo pirmutinė raidė 
yra A.

Toje šalije didėji iiiteldnin- 
goji laikraštija per ilgus me
tus buvo katalikystės priešų 
rankose ir darydavo gand 
daug blėdies katalikams. Dien
raštis “Vaterlund” (Tėvynė) 
buvo pasižymėjęs, bet vienas 
negalėdavo atitaisyti, kų'pa- 
gadydavo daugybė kitų. Ypaę 
daug klaidų prieš

barelius. Mandatorius mokėjo 
20 halelių į mėnesį. Dešim
tis mamlatorių sudarydavo 
kuopų. Tokiu budu susidary
davo 2 koronos į mėnesį. Už- 
vienų koronų imdavo laikraš
čių, o kitų siųsdavo į apskri
čio iždų kitiems organizacijos 
reikalams.

Vieniems metams praėjus 
jau buvo 136 vietiniai katali
kiškos spaudos skyriai su 44 
tūkstančiais narių. Dviem me
tam praėjus buvo 679 skyriai 
su 103 tūkstančiais narių. 1917 
metais, nors karas visus slėgė, 
minėta katalikiškos spaudos 
organizacija turėjo 1010 sky
rių ir juose 147,127 narius. Or
ganizacijos iždas tada metinių 
jeigu turėjo apie 250,000 koro
nų, kurių vertė dar nebuvo 
nupuolusi.

Taip sumaningai dalykus 
vedant kiekvienoje vyskupijo
je įsisteigė po vienų dienraš
tį, o didieji katalikų dienraš
čiai pasijuto gavę trisyk tiek 
skaitytojų negu turėjo prieš 
Piusvereino spaudinių darbų 
pradžių. Darbų buvo nemaža: 
vienų surinkimų atlaikyta ke- 
turiolikų tūkstančių.

Vyskupai tam darbui labui 
pritarė, liet pintinės pašalpos 
nedavė, išskyrus pavienes ir 
nestambias asmenines aukas. 
Tečiaus vyskupų parama pa
darė daug naudos tuomi, kad 
paragino kunigus sakyti pa
mokslus apie spaudų.

Viennoje susidarė dvi dideli 
katalikiški draugiji dienraš- 

leisti: “Herold” ir
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katalikus
pasėdavo dienraštis “Neue 
Freie Presse” (Naujoji Lais
voji Spaudu).

Didis katalikų spaudos au
gimas ir stiprėjimas prasi dė-

daigtų ir pasi-1 j<> 1905 metais. Tuomet Aus-
tenkinti galimais, tai ir mū
siškė Spaudos Draugija už
augs, kaip kitos mus kulturos 
įstaigos.

Kapitalistų Aukos.
Miestely Ottaua, III., jauniai 

rudenį vienos bankos jaunas 
klerkas jmvogė 96 tūkstančius 
doiierių. Tuo svetimu turtu 
teeinu nepasrdžiaugė. Baimės 
apimtas slaptėsi keletu dienų. 
Pagaliau pasidavė jrolieijai. 
Banka atgavo pavogtus pini
gus.

Praeitų mėnesį jis buvo tei
siamas i’edernliaine apskričio 
teismo Cbieagoje. Teisėja 
Lantlis išrado, kad tas kler
kas jievdaug jiigiai buvo apmo
kamas. Kas mėnuo jis j«-r sa
vo rankas jualeizdnvo arti 
milijono dol. bankos pinigų. 
Tuo tarpu bankos savininkai 
jam už tų didžiai atsakomų 
darbų mėnesiu mokėdavo vos 
90 doiierių algos.

Teisėjus tad jo nebaudė ka
lėjimu. Laikinai j>nl mosa
vęs jį pasakė, kad jiagalvo- 
siąs ajiie ištarmę, vis gi jo ne- 
Įiasiųsiijbs kalėjimai!.

Del to įvykio kongrese j»a- 
keltas trukšmus prieš teisėjų.

Ne,susimai lygus a-
mim ruiotikis įvyko Cjiieago. Ir 
čia vienos didelės bankos jau
nas klerkai apsivo&tlino. Sis 
jmėinė net 772 tūkstančiu dol. 
laisvės bondsais. Fž ,toros die
nų buvo suimtas. Bunka atga
vo komisus. .Šitas klerkas taip
jau jiudiiolas teisman. Bet jo 
likimu dui nežinoma-. Tik

trijos katalikai buvo padarę 
visatinį suvažiavimų, arba, 
kaip jie sakė: “Austrijos Ka
talikų Dienų” (Oesterreicli iš
einu- Katholikentag). Suvažia
vimas perorganizavo didžiau
sių katalikų suvienijimų vadi
namų “Piusverein” (Pijaus 
Sąjunga). Tas Piusvereinas 
Austrijoje buvo tos jtačios rų- 
šies kaip R. Katalikų Federa
cija Amerikoje, tiktai dides
nis, veiklesnis ir turtingesnis. 
Bet ne turtuoliui sudarė jo ga
lybę.

Piusvereinas sudarė kiekvie
noje vyskupijose savo apskri
tį, o kiekvienoje parapijoje su- 

s vo skyrių. Kiekviename sky
riuje buvo veikėjų kuojtelė pa
sišventusi s,landos dalykams. 
l ž dvi kolonas, t. y. nejiilnai 
jaisę dolierio galima buvo gau
ti katalikiškų laikraštį. Kad 
jis dar jiigiau atsiūtų, Piusve- 
reino skyriai ėmė organizuoti 
tai,t vadinamus mamlatorių

Reiehspost”. Jiedvi, kaip ir 
kitos tokios įstaigos, yra akci- 
jini apriboti bendrovi. Apri
bojimas yra tokis. kad akcijas 
arba šėrus parduoda tiktai 
tiems asmenims, kurių katali
kybę liudija direktorių ta
ryba. Akcijos negali Imti jiur- 
duodanios nei perkamos per 
bankus ar biitžas, nei testa
mentu perleidžiamos. Akcijų 
savininkui minis puti bendro
vė atiduoda įneštuosius pini
gus, o likusių akcijų pu rduodą 
kitam. Garbės pirmininkas 
toje bendrovėje yra kardino
las PilTI, o veikiantysis pirmi
ninkas yra d-ras Ign. Seipel, 
kurį jau minėjome atskirame 
straipsnije.

Kadangi Austrijoje buvo į- 
vairių tautų, tai minėtoji Piu
svereino organizacija patarna
vo visoms kalboms teisingai. 
Po karo slaviškos tautos ■su
darė atskiras viešjiatijas. Prie 
Austrijos liko 6,300,000 žmo
nių. Iš tų 5,700,000 yra kata
likų. Jie kalba vokiškai ir tu
ri 10 katalikišku dienraščiu. 
Keturi išeina ,x> dukart kas
dien. “ Beiclisjiost” šiokiomis 
dienomis turi 40,000 skaityto
jų. o šventadieniais 50,00(1. Vi
si katalikiškieji dienraščiai tū
li 140.000 skaitytojų.

Hale dienraščių yra .”>2 savai
tinių laikraščių su 350,000 skyli 
tylojų.
Sulyginus katalikiškąją Aus

trijos s,mudu su katalikystei

priešinga dar negalime pasi
džiaugti. Priešų spauda Aus
trijoje tebėra penkisyk dides
nė už katalikiškųjų, nors ne- 
taip sparčiai auga kaip kata
likiškoji.

Tiktai Karintijoje katalikiš
koji spauda viešpatauja viena 
be priešininko, nes turi kata
likiškų dienraštį, o priešai ne
turi.

Atsidalinus nuo Austrijos 
Slavų tautoms priseina žymiai 
perorganizuoti ir katalikų 
Piusvereino veikimas spaudos 
srytije. Bet yra vilties, kad tas 
pasiseks. Vargas, kad Austri
jai duonas trūksta. Tai apie 
laikraštiją nesinori žmonėms 
mintyti. z

Belgija.
Mažytė bet šviesi ir turtin

ga Belgija giriasi davus jm- 
sauliui pirmutinį laikraštį. "Pie
ša “Niewe< Tydingben” Ant
veidi joje prailėjo eiti 1603 me
tais. Jį leido Abrakam Ver- 
hoeven. Keturiolika metu vė
liau Londone fiasirodė ‘'The 
London Gazette” 1619 metais, 
o 1673 išėjo pirmutinis laik
raštis Amerikoje vadinamas 
“Mayflower” mieste Canibri- 
dge, Mass. Visi čia minėtieji 
laikraščiai .jau mirė. Bet (lan- 
davijoje Belgijos mieste dar te 
beišeina “Gazette vau Gent,” 
pradėjusi rodytis 1667 metais. 
Ta pasaulio laikraščių močiutė 
yra katalikė.

Prieš pasaulinį karų Belgi
joje buvo 36 katalikiški dien
raščiai. Karas sunaikino devy
nis. Mirusių vietoje atsirado 

Tai-gi dabarketuri jauni.
Belgija turi 
dienraštį.

Visus tuos dienraščius veda, 
prirašo ir leidžia pasauliečiai 
žmonės, tun*dami gana pelno. 
Tik retkarčiais redakcijoje 
pasitaiko kunigas.

Belgijos sostinėje Brilselije 
prieš karų buvo 33 dienraš
čiai. Šešiolika žuvo. Liko sep
tyniolika. Daugiausiai prenu
meratorių turi dieiriaštis “Le 
Patriote” (Tėvynainis). Jis 
l»radėjo eiti 1884 metais. To 
dienraščio atsiradimas gana 
akyvas. Įvairių šalių katali
kai susirinkę Briuselyn į Eu
charistijos kongresą apgailes
tavo, kad Belgijos katalikiško
ji sjmuda žymiai apsnūdus. 
Vieni dienraščiai būdavo jte.r- 
daiig bailus: nenorėdavo gin
čytis su bedieviais. Kiti nors

31 katalikiškų

žinomu, kad ir’šis pigiai buvo to. tai už tai kaltas ne kas 
apmokamas. kitas, kaip tik bankų savinin-

Tokių a|>sireiškiiuų nekilo- kų šykštumas.
niet negali jiateisinti pigus i Pinigus žarstyti, juos vai- ir ginčydavosi, bet tai|> dog
ajmiokėjinitts. Tų jaijMvžino ki- 
tuomet ir teisėjas Luidis, klau
sydamas ()ttawos liaukos kler
ko bylos.

lyti reikia |>ai itiktinų. stip
rios valios ir visajaisiai iš
mėgintų žmonių. Tokius Imti 
kliu gali gauti. Bet jie yra 

Bet reikia jiusakyti tas, kad brangesni už jaunuolius. Ban-
kaif) vienas, taip kitas jaun. ne kos norėjo pigiai ajisieiti ir 
buvo, kuip ištirta, jokiuo iš- tokiuo jiasielgimu davė juo 
dvkusiu arba tinginiu boninu-jgos geriems vaikinams niijiul- 
tuoju. Kuiji tas, taip kitas nie jti.
kur bereikalo nesivulkiodavo. Čjų lai tikrai kajntalistų aii
savo uždarbiais šel,slavo sa\o kos. Ir už tai turėtų būt kalti S91 
motinas našles. Ir jei jiedu pa narni m* tiek jaunuoliai, kaip 
. ikesino atlikti tokias vagjs-jpaty-pinigucH iai.

inališkai, kad retų įtikindavo. 
Kongreso nariam?/buvo aišku, 
kad reikiu naujo, gyvo, jud
raus dienraščio.

(Daugiau Bus.).
— - - -------- - —■

TtMYKITE
Kensingtono Lietuviai ga 

lite gauti nusipirkti “Drau-
” dienraštį pas p.

IO. TYSKEVIČIĄ
314 E. Kčnsington Avė.

AMEBIKOMSKA LINIJA
Th-sughiįM Falurnavima

NEVVYORK-HAMBURG
Geriausias kelius Lietuviams ir Husams.

Didžiausi Modemiški Laivai 
MONGOLIA MINNEKAHDA (Naujas) MANCHURIA 
KOVO 17 KOVO 31 Balandžio 14

(3-rd Kliasas Tiktai
Trečia Kliasa iš New Turko | Eitkuuus 8130.00 
Trečia Kliasa iš Ncw Yorko t Liepoją $1.12.00

Trečios kllaaos pnsašierlal valgo didžiam dining kambaryj, kur 
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojamt mo
terims Ir valkams. Atsišaukite 1 Kompanijos Ofisą, 14 No. Dear- 
born Str. Chieago, arba j Lokalį Agentų.

ĮiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiitiimiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintimiiiiiiĮ

( LIETUVOS PREKYBOS IR HO’IONES

i BANKAS
= ir jo skyriai |
= Vilniuj Panevėžy] Šiauliuos Raseinius 1
| Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje s
5 kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN- 3 
S TUR/). NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi g 
3 nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi =
= 7% padėjus 2 metams 3
5 5% ” 1 ’» 3
S 3% ” neapribuotam laikui.
3 Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie eusidė- 5
£ jinių banke duoda Banko agentūros vedėjas 3

I M. NARJAUSKAS 1
| 747 BROAD STREET, NEWARK, N. J. |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiimiiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiii

Kada kankinies dėl (aivos 
skaudėjimo, kada regėjimas sll- 
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 

/žiūrint — tai reiškia, Jos prl- 
valoto kreipties | manę klausti 
patarimo dėl jūsų aklų; mano 
20 metų patyrimas sutelks 
Jums geriam.) patarnavimą dėl 
Akii/. Ailsu, Nosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma specljnllsto,

W. F. MONCRVVF, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECIJ AUSTAS 

1801 S. Asliland Avė., Ohlcago. 
kertė 18tds gatvės; 3-člos lubos

Kam baris 14-15-18-17 
Viršui FEATT’S aptlekos

Tėmykite mano paradą. 
Valandos; Nuo 10 ryto Iki t 
rak. Nedėllomls nuo 9 ryto iki 
11 d.

regėjimą

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiii
—Tel. Canal 2 57 2

I DR. C. K. KLIAUGA !
= I.IETLVIS DENTISTA8 S 
§1821 So. llalsted 8t., Chieago, 111.3 
S Kampas 18th St. ”
SValand.: 9—12 rytą. Ir 2—9 vak —
ititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

DR. S. MIKELIS
LIETUVIS

GVr*YTOJAS IK CHIRURGAS 
OflSM Ir Q,v«nlnw rietą 

8202 Nouth llalsted Street 
Ant vlrtsns Unlrensl Stale Baak 

Valandos nuo 10 ibi 12 ryts; nuo 
8 Iki 4 po platų; nuo 7 Iki 8 vak. 

Nsdėllomla nno 18 Iki :4. 
Trlrfonna BM4

r” Tel. Drovsr 7041

. C. Z. VezeOs
LIETIVI8 DENTISTA8 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Reredomla nuo 4 li< 9 vakare 
4712 HO. ASHLAND AVENI U 

arti 47-toe Gatvė*

Trlrfmcu. riillmnn StoJ

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

losnt So. Mlehlgan Avenoe 
Itmvlnall, III.

> VtlANltOM. w rj'o Iki B rakar» 
[Tel. Fiillman 849 Ir 8180.

S DR? charlĖŠ*segal -
J Perkėlė wiuo ofl-ą po num g
■4729 So. Ashland AvcnueJ
B Npt-HJaMMaa ■
■DIIOVV, MOTKRI Ir VYKŲ I-JO! |
Svalandosnuo 10 iki 12 Išryto; mu.J 
V2 Iki 6 po pietų; nuo 7 Iki 8:80a
Ivakiiro. Nedč-llntnle JO kll 1 .
■ Telefonas Drevei 2HR0 J
■ 0

Pilone Secley 7439
DR. I. M. FE1NBERG

Gydo spccijaliai visokias vyrų Ir 
moterų lytiškas ligas 

2401 Madlsou Str., kampas Wcs-
teru A ve., Clik-ago 

Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHIOAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5022

Valandos: — 8 Iki 11 18 ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Ncdėlio-

Cnuo 6 Iki 8 vai. vakare.
i

■ Dr. M. T. STRIKOL’IS S
■ Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas I
■Į Peoples Teatro Name ®
■1610 W. 47th Str. Tel. Uoul. I«oJ 
^Valandos: 6 Iki 8 vuk. Ncdėl lt! 
■iki 12 ryte. ■
■ Res. 2014 W. 43rd Street 1
u Nuo ryto iki plet. Bf Tel. AleKliiley 262 |

ijTelefonus Boulevard 9199 S

DR. G. KASPUTIS
•Į DENTISTA8 0

3S21 South llalsted Str. o
^Valandos: 9—12 A. M. •1_ 5 j 7_ g p. o

Dr. L E. MAKARAS
Lletuvys Gydytojas ir Chirurgas 

[ofisas 10900 So. Micliignii Avė.,
Į Vai. 10 iki 12 ryto; 2 Iki 4 po j

piet, 6:30 Iki 8:30 vakare 
| ltesidcneija: 10MN Perry Avė.

Tel. I’ullinan 342

s V. W. RUTKAUSKAS g
* ADVOKATAS S■
■ __
5 Ofisas Didmiesty ltg 29 South La Šalie Street
g Kambarį* 884
| Telefonas: Central 8SM
fl--------------------------------J Vakarais, 812 W. 33rd StI Telefonas. Yards 468’ i
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

Re*. 1139 Indcpcndcnoe lllvd. 
Telefonas Von Burtu 284

DR. A. A. ROTH,
llonas Gydytojas rl (Tiinirgas
Sp... jalotas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 pc 

pietų, 7—H vak. Nedėllomls 10—18 d 
Ofisas 8854 So. HlUah-d St., OUi(«gc

Telefonas Drover 9898
iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiimiiiiiiimimna
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“PATRICIJA” SCENOJE.
Sykį į metus Šv. Kazimiero 

Akademijos auklėtinės sulosią 
vieną didelį dramos veikalą. 
Jos dažnai puošia musą'sceną, 
bet vieną išimtinai įimtą da
lyką pastato sykį i metus.

Rytoj, Kovo G d., “Sehool

tovėt kol aktas užsibaigs, kad 
netrukdžius klausytoją ir 
vaidintoją. Mažu vaiką j 
svetainę nereikia nesties bei 
vežties. Geriausia vieta mažu
tėliams namie: kaip užaugs, 
turės protą ir supratimą, sus-

Ilall” svetainėje Town of La- kubs pamatyt užtektinai vei
ke Ims perstatytas toksai tru- 
dicijinis dailės dalykas, Mini
ma, užvadinta “ Patricija”. 
Musu visuomenė jau senai su
prato, apibrangino Akademi
jos mokiniu talentus ir visuo
met skaitlingai atsilanko į ją 
surengtus vakarus.

“Patricija” bus vaidinta 
pirmą sykį Cliicagoje Lietuvių 
kalboje. Teko girdėti, kad tai 
liegalo gražus ir turiningas vei 
kalas. Akademijos mokinės vi
suomet pasirodo naujuose ir 
gražiausiuose dramos tvari
niuose, užtai publika taip la
bai ir mėgsta lankytis j ją 
pramogas.

Girdėjome, kad pertrauko
se (veikalas net keturių aktą) 
bus publikai patiekta rinktinių 
muzikos šmotelių, dainą ir 
rimtą prakalbų.

Veikalą mokina gerb. Sesuo 
M. Skojastika, kuri kaipo' ar
tistiška dramos direktorė ne
turi rimtų rivalių Lietuvių 
tarpe. Kas jau yra matęs jos 
išmokintas mergaites vaidi
nant “Šv. Agnietę”, “Vaka- 
rienbuti”, tas~supranta ir api- 
brangina tos Dievo apdovano- 
tos vienuolės talentus.

Pastaraisiais laikais Cliica- 
goje buvo pastatyta keletas 
veikalų. Kai-kurie iš jų nusise
kė gerai, bet kai-kurie tai nors 
ij labai išgarsinti, bet buvo 
pastatyti taip prastai, taip ne
rūpestingai, kad tiesiog buvo 
įžeidimu publikai. Ir nėr ko 
stebėties. I’ak mus tikrai dailę 
suprantančių mokytojų kaip ir

kalų ir atlankyt pramoga). Kui

nėr. Dažniausiai
C ”

artistus
mėgėjus" lamdo taip sau žmo- 
neliai, arba artistiškų preten- 
zijii turinti biznierėliai. Užtai 
ir pastato viską kojom į vir
šų...

Bet Šv. Kazimiero Akademi
jos mokinių pastai y t uosi* vei
kaluose matosi rūpestingas 
prisirengimas, tinkami kostiu
mai, gerai išmoktos rolės, rei
kalinga gestikulacija, ir abel- 
nai visų detalių toks armėniš
kas suderinimas, kad darbas 
išeina tikrai artistiškai. Ir ko
dėl taip yra, gal kas klaus?

lius priimamos ir mažesnės nu-1 Kareivių giminėms liks tik au
kos našlaičių prieglaudai. .rūpinti paminklo nugabenimą

Pastaba aukotojams.
Kiekvienas aukotojas būti

nai turi pamatyti kolektoriaus 
kvitų knygutėj Labdaringos 
Są-gos, j>o šv. Antano Globa, 
antspaudą ir valdybos parašus. 
Kolektorius, neturintis šių žen
klų, turi būt paduotas j poli
cijos rankas. Į šią pastabą

nuo stoties iki kapo ir pasta
tyti tenai.

VALDYBA DRAUGYSTĖS 
ŠV. ANTANO. 
Waukegaji, III.

turingų tautų teatruose mažo- kiekvienas Lietuvis turi al
sios publikos visiškai neįsilei
džiama. Išlikas, kad ir musų 
moterėlės tai suprastų ir vi
sos savo šeimynos nesineštų į 
vakarus.

Musų visuomenė jau moka 
apvertinti tikrai gražins dai
lės veikalus, ypač Akademijos 
mokinių, tai-gi gal prašys ir 
“Patriciją” pakartoji kaip 
prašė (ir tebeprašo) atkartot 
“/Vakarienbutį”. Bet ar “Pa
triciją” bus galima kur kitur 
pamatyt — nežinia. Užtai ge
riausia būt ją atlankyt rytoj, 
kad paskui nereiktų gailėties.

Gerb. publika atsilankyda
ma į Akademijos Rėmėjų Dr- 
jos surengtą vakarą ne tik kad 
pasidžiaugs gražia drama, į- 
gaus gražių įspūdžių, bet ir 
naudos padarys, nes visais va
karo pelnas eis Šv. Kazimiero 
Akademijos naudai. Žodžiu ta
riant, ir Rėmėjos ir Akademi
jos auklėtinės bus dėkingos 
publikai už jos paramą.

Reporteris.

kreipti domę, nežiūrint kuria 
pas jį ateis kolektorius pra
šyti aukos našlaičių šamo rei
kalams. Nes jau apgavikai ban 
dė pasinaudoti našlaičių vardu, 
tam tikslui panaudodami ne| 
ir kunigiškus rubus.

Kvitų knygučių kontroliavi
mui išrinkta komisija iš St. 
Jucevičius, 726 W. 18-tli St. 
Chicago, III., ir Pr. Vitkus, 
1432 So. 49th Avė., Cicero, TU.

Nutarta surengti Labd. Są- 
gos savaitę visose kuopose ir 
kolonijose. Pienus tai savaitei 
sudarys agitacijos komisija.

J. Šliogeris.

PAMINKLAI MIRUSIEMS 
KAREIVIAMS.

IŠ LABD. SĄ-GOS CENTRO 
SUSIRINKIMO VAS.

23, 1921 M.

Viešai rinkliavai (Tag day) 
eidimas dar negautas.

Kuopų raportai:
1 kuopa surado vieną Gar

bės narį, Zofiją Gečaitę. Pačio
je kuopoje yeikimas nesustoja.

3 kuopa surado vieną G ar
ies narį, Moterą Są-gos 2 kp. 
Fa kuopa savo pažadėjimą 
išpildė. Surengė balių ir už li
kusį pelną ($25.00) įstojo į 
Garbės narius. Tai pavyzdis Ci 
ceros dr-joms, kurios da nėra 
Lab. Sąj. Garbės narėmis!

4 kuopa surado viena Garbės 
narį, dr-ją Šv. Jono Evangc- 
isto.

5 kuopa naują Garbės narių 
nesurado, bet gerai darbuoja
si aukų rinkime ir agitacijoje 
po draugijas.

G kuopa turėjo balių ben
drai suruoštą visų dr-jų, ku-

Kapiną Skyrius Valstijos 
Departmente praneša, kad Su
vienytą Valstiją Vyriausybė 
suteiks marmorinius pamink
lus visiems žuvusioms karei
viams.

Visi kareiviu kapai valdžios 
kapinėse tuomi yra visiškai 
aprūpinami. Bet kapams ki
tose kapinėse, jeigu tik ka
reivių giminės kreipsis į Quar- 
termanter General of the Ar- 
mv, Washingtone, valdžia pil

siąs marmorinį paminklą, pa
dengdama visus iškaščius iki 
nurodytai gelžkelio stočiai.

Pirmininkas, A. J, Sutkus, 1317 
So. Victory Str.

Vice-Pirm., S. Keliotis, 1002 S. 
Vietoria Si r. N. Chicago.

Nut. Raštininkas, J. P. Buban
tis, 1339 S. Victory Str.

Finansų Rast., B. Mačiulis, 
1329 S. Lincoln Si r.

Kasierius. P. Kapturauskis, 
1321 S. Victory Str.

Kasos Globėjai:
1) P. Kasdalevičia, 1017 Eight 

Str.
2) J. M. Loškis, 1329 S. Jnek. 

šou Str.
3) J. Naujokas, 1430 S. Pres- 

cott Str.
Knygius, P. Rumšą, 902 Eight 

Str.
Maršalkos, K. Stulginskis, 1320 

S. Victory Str., ir .T. šimulynas, 
1333 McAlister Avė.

Organo Užiurėtojas, K. Burba, 
1416 S. Prescott str.

Vėluvos nešėjas, S. Urbonas, 
911 Eight Str.

Draugystė Šv. Antano, laiko sa
vo susirinkimus, kas pirmą nedėl- 
dienį po 8-tai dienai kas mėnesį, 
pirmą vai. po pietų, Lietuvių sve
tainėje, prie 9-tos ir S. Lincoln 
gatvės, Waukegan, III.

VISIEMS DYKAI.
Kuris tik prisius savo ir nors 

poros Lietuvių adresus, gaus 
labai naudingą knygelę dy
kai. Knygelė susideda iš 16 
pusi. vardu “Keno Naudai 
Dirbsime?” Reikalauk šian
dien adresuodamas atvirutę: 
Lithuanian Am. Trading Co.

Room 24
112 Greene St. Baltimore, Md.

O-Ki lo,l,.1. ko.l k, lik sesi'- «*»» l*'lno P»>’nr-
rys — vienuolės nedarys, jos 
bando padaryti tobulai. Užtai 
mokindamos dramos dalyką, 
mokina tobulai, kantriai, su 
pasišventimu. Pačios seserys 
būdamos tinkamai išlavintos ir 
suprančios dramą, įkvepia tai 
ir savo mokinėms. Publika tą 
mato ir ją darbą brangina.

Tat jeigu kada musą sce
na bus iškelta iki tobulybei, 
iki tikram artistiškumui, tai 
padarys ne kas kitas, tik^ Šv. 
Kazimiero Seserys. Jos apsvie 
tos dirvoje darbuojasi sąži
ningai, taippat dailės ir muzi
kos srityje ją nuopelnai yra 
neįkainuojami. Jos nereika
lauja fHigyritno, liet žmonės 
yra joms dėkingi ir gerbia už 
tai.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėją Dr-joiį. narės, \akosi, 
jau išpankivusios didžiumą 
tikintų. Tai-gi, jeigu (<as no
rėtu nepraleisti nepamatęs 
“Patricijos”, lai verčiau nuei- 

fna anksti, jei nori laimėt sėdy 
nę svetainėj. Rėmėjos nori į- 
vesli pimktuališkumą savo 
rengiamiio-c vakaruose, užtai 
žada pradėt veikalą tikra' 
7:30 vakare. Jeigu kas ineis 
lošimui prasidėjus, turės pas

$207.00. Sakė, kad ir Vasario 
27 dieną taip pat rengia va
karą. Be to, surado du Garbės 
nariu, J ievą Valaitienę ir pati 
kuopa antrą sykį įstojo, bet 
jau ne su šimtine tik su $1000. 
Ta k p. deda pastangų, kad ligi 
1922 metų įnešti centro iždan 
pasibrėžtą $1000.

8 kuopa taip-gi savo žadėji
mą išpildė ir antru syk įstojo 
į Garbės narius su $1000. Pu
sę mokesties, t. y. $500 jau įne
šė centram Ji varosi, kad tuk
siantį įnešti centro iždan pinu 
negu tai padarys 1-ji kuopa 
jau turėdama savo ižde $1000. 
G ir 8 kuopų pavyzdis sektinas 
visoms kuojioms.

9 kuopa rengia agitatyviškas 
prakalbas Kovo G d. ir reika
lauja centro kalbėtojų. Cen
tras kalbėtojais paskyrė žy
mius asmenis: St. Jucevičių ir 
Pr. Vitkų.

Kvitų knygutės kolekto
riams rinkti aukas einant per 
namus bus su Labd. Są-gos 
centro antspauda ir valdybos 
parašais. Centro nutarimu, ko
lektoriai, eidami per namus, 
reikalaus nuo šeimynos, ypač 
nuo pavienių asmenų, nema-

ĮMiiimwiiiiiiirmmMiimiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiuiimiiiiiimmiiiiiiiiiimimiiiiiimiiiiimimmiimiimiiiiii(i 
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Kapitalas ir Perviršis 1
$245,000.00 I
Turtas Daugiau

$,2000,000.00

Pirmutine Lietuviška Valstijine Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd ir Leavitt St.

=
i
is

] SAUGUMAS dUSU PINIGU UŽTIKRINTAS SAVAME VALDŽIOS BANKE |
E Jeigu norite kad jūsų pinigai Jum pinigus dirbtų, tai nelaikykite Jų uždare bak- =
= suose. Padėkite visus savo pinigus ant taupymo kningutės. ‘ , i
= Kad padėsite iki 5 tai dienai bili katro mėnesio tai procento gausite no 1-mos die- 3 
5 no to mėnesio, kuriame pradėjai taupyti. Šis bankoj galite gauti pirkti draftą, cliekius S 

ir išmainyti visų šalių pinigus, pagal dienos kursą. . 3
Greito Persiuntimo Pinigų Jūsų Giminėms j Lietuva užtikrinant |

Batikos Valanti: kas dieną nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatoms iki 8:30 v, vak. S

i
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K-

Ptaone Cicelio 5963
DR. A. P. GURSKIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4847 W. 14(li Str. Cor. 4»th Avė.
Cicero, Ilt~

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

SS 11

»j.j

AKIŲ
ŽINOVAS

Atitaiso žvairas aidi i M 
vienu atsilankymu, M I 
jokios clilornfonmoa. 
Suvirs 800 išgydymų 
užrašuose.

Ateik ir leisk aužiurėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuriu specljalia išstudi
javo galvų. Ypatingai gydo 
AKU.’. AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

LIGAS.
PATARIMAS DYKAI

P. KVORKA & SONS
1549-51-53 W. Chicago Avenue j- - - - - - - - - - - - i

Radandai, Pečiai, Kar- S 
petai, Pianai, Victrolos, į 
Siuvamos Mašinos, Plau- J 
narnos Mašinos etc.

i Cash arba ant lengvų išmokęsčių. 8
! Telefonas Mnnrnp 9I

■X
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Į ATMINKITE! Į
S Tiem kuriems reiklu mokėti taksus (Tikos) Jok KOVO (MOIt- Z 
S CTAl'S 15-tų jau arti jog mes atliekame jAplhfinuis taksų įlankų = 
Z atsakančiai. \ Z

S Tie kurie praeitėje pildie "Que8t;onalrre»" arba takaus Kerai žino H 
S apie musų naudingus patarimus. E
S Jauskitės pas mus draugiškai. Patarimus suteikiame dykai. E

(European American Btireau I
= FABIONAS ir MICKIEWICZ, Vedėjai ;
3 (Bnvę A. Petrntis ir 8. I.. Fabionas) S
= 809 W. 35-th Street, (Kampas Halsted) Chicago, III. =
Z Valandas: Kasdiena nuo 9 ryto iki C vai. po pietų. =
Z Vakarais: Utar. Ketv. ir Subnt. iki 9 vai. vakare. Z
Z Nedėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų. —
Tiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirtiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Silpnos Akįs Kurčios AoirĮi
Skaudamos Akįs Tekančios Au*>
Raudonos Akis Ūžiančios AusĮs
Žvairos AkĮs Užkimštos Ausjs

Skaudama Nosis Skaudama Gerklė
Rėganti Nosis l Silpna Gerklė
Kreiva Nosis Kataruota Gerklė
Užkimšta Nosis Papūtus Gerklė

Franklin 0. Carter, M. D.
23 metai prie State gatvės 

120 So. State St., Chicago, Illl.
Valandos: niy> 9 iki 7. Nedėldie' 

niais nuo 10 iki 12./

3130 S. Halsted St., Chicago, UI.
Kurie gaunate paveikslus 18 Lietuvos 

neatidellodami pasidarykite dauglaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno 18 kelių skir
tingų.

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselljose, grupes, 
pavienius Ir tt. Darba atliekame kuoge- 
riausia. Pbone Drover (><•

.............. .

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

AMERIKOS LIETUVIŲ SiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiirtiiiiHiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiNiiiHiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiMa

Mokykla
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Į PINIGAI ( LIETUVĄ !

Mokinama: angliškos lt UetnviSkos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewrltlng, plrklybos tei
sių, Suv. Valst. Istorijos, abelnos Isto
rijos, geografijos, polltlklnės ekono
mijos, pllletystėa, dalllaraSystės.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos'po pietų; vakarais nuo f 
iki 1* vai.

3106 So. Halsted St., Chicago.

! Ar Ne Laikas Pagalvot): S

Kapitalas 818.000.000.00 
Instelgta 1841

Vyriausia* Ofisas 
American Eiprcss Compnny 

65 llroadveny, Ncw York

Stebėtinai pasekmingas nusiun- 3 
timas pinigų per American Ex- = 
Press Kompaniją į Lietuvą prieš = 
karę, dabar vėl atnaujintas. =

Sugrąžinti kvitai parodo kad = 
nusiųsti į Lietuvą pinigai, lmna H 
priimti bėgyje trijų savaičių. Mes = 
Lietuvoje išmokame Markėmis, ku
rie dabar tenai kursuoja. Musų 
prekės žemos, patarnavimas ge
riausias.

American Express Kompanija 
yra uždėta 1841 metuose, turi 
įmokėtą kapitalą $18,000,000.04) 
ir siunčia dauginus pinigų į Eu
ropą negu bent kokia kita kom
panija. Kompanija tur savo loe- 
ną 21 lubų milžinišką namą ant 
Brondtvay, New Yorke. kurį čio
nai matote, ir jame talpinnsi vy
riausieji musų ofisai.

Naudokite musų “Dolerinius 
Money Orderius” išmokėjimams 
pinigų ir persiuntimų Amerikoj 
ir Kanadoj. Parduodame viso-

kius Europinius pinigus. Kada siųsite bile kur pinigus, tad 
siųskite per American Express Kompaniją ir visados rcikidnu- 
kite kvitus nuo siunčiamų pinigij, knd turėmėt prirodymą. 
Kreipkitės į bile musų ofisą arba rašykite l.ietuviškai į musų 
vyriausyjj ofisą:

AMERICAN EXPRESS COMPANY
FOREIGN MONEY ORDER DEPARTMENT

32 North Dearborn Street Chicago, Illinois.
žinus kaip $10. Nuo negalim m

PRANEŠIMAS.
Siunčiame piningus Lie

tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.
Inšuruėjame nuo ugnies, 

namus, rakandus ir auto
mobilius.
Parduodame namus, sko

liname piningus.
Evaldas & Pupauskas

840 W. 33rd St.
Yards 2790

S. D. LACHAWICZ
I.IETl VYM <;ll VBOKII'S 

Patarnauju liildotuvėue koplglauftta.
Reikale meldžiu atslfciuktl, o anuo 
darbu busite užganėdinti. t
2314 W. 23n1 riaee Chicago III. 

Tel. Canal 21»®

Kodėl Milijonai auksinų (markių) tapo išmokėta Lie
tuvoje pasiųstų per mus?

Todėl kad mes siunčiam pinigus greitai ir pigiai (pa
gal dienos kursą).

Todėl kad mes pristatome pinigus per 30 dienų.
Todėl kad mes išmokame grinais pinigais artimiau

siame pačto ir kvitos su parašais priėmėjų randasi mu
sų Biure.
SIŲSKIT PINIGUS VELYKOMS SAVIŠKĖMS PER
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| European American Bureau
FABIONAS ir MICKIEWICZ Vedėjai

809 W. 35th St., (kamp. Halsted)
Chicago, Illinois.

ATMINKITZ

Jog mes parduodame Draftus (čekius) ant Lietuvos ir Vo
kietijos Banku pagal dienos kurso, o ant sumos virš $1,000.00 
dolieriii dar pigiau, už kurios išmoka grynais pinigais.

Parupinaih pašportus j Lietuva, Latviu ir Russia.
Parduodame laivakortės iš New Yorko arba Kanados Vienu 

1,aivų j Bremena, Hamburgą, Liepoją ir Eitkūnus.
Jauskitės pas mus draugiškai. Patarymai dykai. 

Valandos: Kasdiena nuo 9 ryto iki 6 po pietų 
Vakarais: Utar. Ketv. ir Subatomis iki 9 valandai. 
Nedėliomis: Nuo 9 ryta iki 3 po pietų.

■
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DRAUGAS Šeštadienis, Kovas 5, 1C21

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ KOLP*!!.'".
IŠ BRIDGEPORTO.

Apie porą mėnesių atgal ties 
Auburn Avė. ir 33-čia automo
bilius suvažinėjo Pranų Moc
kų, 16 m. vaikų.

Apie tų patį laikų kitas au
tomobilius suvažinėjo Juoz. 
Antikauskų, 13 m. vaikų. Jis 
tuoj mirė Peoples ligonbutyje.

Tokie neatsargus automobi
listai kiršina žmones. Čia pat 
yra 6v. Jurgio parapijinė ir 
viešoji mokyklos. Piliečiui, 
gyvenantieji toje apielinkėje, 
turėtų reikalauti miesto val
džios apsaugos — nors lentos 
su parašu, kreipiančiu automo
bilistų doiuę, kaip yra kitose 
vietose.

Čia yra bepartinis Susivieni
jimas Lietuviškų Draugijų, ku
rį sudaro dvidešimts astuonios 
draugijos. Tame Susivienijime 
75 nuošimtis yra katalikų. Di
džiausiu Susivienijimo tikslu 
yra — pastatyti Bridgeporte 
didelę svetainę. Jau turi nu
pirkęs žemės (75x125 pėdų) 
ant lialsted tarp 31 ir 32 gat
vių, už kurių užmokėjo—$15,- 
000. Pienuojama namas trijų 
augštų ir kad svetainė talpin
ti} 8,000 sėdynių.

Sekantis Susivienijimo susi
rinkimas bus Kovo 7 d., Keis
tučio ofise, kame šis reikalas 
bus plačiau aptartas, ypač or
ganizacijos inkorporavimas Il
linois valstijoje.

Padėka.
Už taip gražų patarnavimų 

laike laidotuvių Juozapo Leš
činsko, turime ištarti širdinga 
ačių gerb. klebonui, kun. M. 
Krušui, gerb. kunigams Ig. 
Albavičiui, 11. J. Vaičiūnai ir 
J. Svirskui ir klierikui Se
maškai.

Juoz. Lesčinskas gimė Itug- 
pj. 16 d., 1853 m. Amerikon at
vyko turėdamas 21 metus. Tu
rėjo vaistinyčių ant Morgan 
gatvės. Buvo pirmutiniu komi
tetu ftv. Jurgio parapijos Bri
dgeporte. Mirė Sausio 23 d. 
Palaidotas Sausio 26 d. Šv. Ka
zimiero kapinėse.
Nuliudusi moteris ir duktė.

Keistučio Paskolos ir Buda- 
vojimo Draugija No. 1 yra ge
rame stovy. Turto dabar turi 
virš pusę milijono.

Valdybų sudaro:
Ben. Butkus, pirm.,
J. Polijanskas, pagelb.,
J. Evaldas, sekr..
J. Byanskas, ižd.

Rep.

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOfe.

r,.
31

Mergaitės darbuotojos 
Raudonojo KrytŽiaus Reni 
skyriuje labai pasišventusiai 
dirba ir pardavinėja Lietu 
vos vėliavos spalvų sutaisyta?
špilkute Pelnas eina Liet.
Raudonojo Kryž. Reni. dr-jai.

Tėvas Alfonsus Maria Pa 
sijonistas Dievo Apveizdos baž 
nyčioje pradės laikyti misijas 
Kovos 7 ar 8 d.

Nortli Sidėje gražiai buvo pa 
minėta. Vakaras buvo parapi
jos. svetainėje, kurį įžangine 
prakalbėk* atidarė nepailstus. 
Nortb Sidės darbuotojas p. A. 
Bacevičius.

Vietinės parapijinės mokyk
los choras gražiai padainavo 
hLui gyvuoja mus tauta”.

Mažutė, gabi Emilija Senke- 
vičiutė jausmingai pudeklenia- 
vo: “Plevesuok vėliava”.

Vytautas Gerdžiunas^ 4-to 
skyriaus mokinis, padeklema- 
vo ‘‘Kovon už Vilnių”.

Kaziukas Su viekas visus 
kvietė “į darbų dėl Lietuvos.”

Iš programo bene gražiau
sias buvo pantomiiius ‘‘Kur 
languoja Nemunėlis.” Grupė 

mergaičių geltonai pasirėdžiu
sių judėjimais parodė daine
lės reikšmę. O už scenos gir
dėjosi daina. Per pantominų 
neapsakoma tyla viešpatavo 
svetainėje.

Po to trunųio programėlio 
vedėjas perstatė gerb. kun. 
Vaitukaitį. Šis perbėgęs trum
pai Lietuvos istorijų priminė 
šiuos skaudžius laikus. Apsa
kė, kaip sunkiai musų veikėjui 
kovojo už tėvynės nepriklau
somybę, kaip pergalėjo įvai
rias pinkles.

Po jo turiningos ir gražios 
kalbos buvo rinkimas aukų. 
Visi ižinome, kokie dabar be
darbės laikai tat ir nesitikėjo
me daug surinkti. Bet ir vėl 
apsireiškė šios kolonijos kata
likų duosnumas, nes tėvynės 
reikalams sumetė $559.12. Vie
ni klojo šimtines, kiti jK*nkde- 

■šimkes, kiti dešimkes ir kiek 
{atras turėjo, tiek ir aukojo.

Atėmus išlaidas, Lietuvon 
icr Tautos Fondų pasiųsta 

$554.32.
Antru atveju kun. Vaitukai

tis kalbėjo apie naminius Lie
tuvos priešus. Čia kliuvo musų 
‘‘tautininkams” ir “cicili- 
canis” kurie apsidangstę gra
žiais ūbaisiais savo' partijų 
tato augšeiau tėvynės reika- 
ų. Kalbėtojas sake: “Gali būti 

socijalistu ir bei tautininku, 
>et būt ir Lietuvių ir dirbt 

tėvynės namini.”
Vaikučių choras atgiedojo 

‘Lietuvos himnų” ir tuo va
karėlis užsibaigė.

Gthžu buvo žiurėti į tuos 
mnlžuči ukus, kurie ir gi nori 
įasidarbuoti tai nematytai 5a- 
elei, kurių jų tėvų tėvai pra
kaitu ir krpuju aplaistė. Tai 
Kišimieji kovotojai, Lietuvos 
larbuotijai.

Visa dėka ir garbė priklauso 
seserims Kazimier., nes jos 
rengė tokių gražių programų.

Žemiau telpa aukotojų sura- 
sas:

udita Kriminskaitė .. $101.00
. Petraitis ................ 51.0(1
’r. A. KiŠonas............. 50.00

Kasp. Butkevičius .... 50.00
J. Kišofias .................. ; 5O.(M)
K. Ignatavičių ............. 20.00

Po $6: kun. Vaitukaitis, kun.
Meškauskas, A. Cereškn, V. Ka 
valiauskas.

Po $5: J. Valaitis, A. Bnce-t 
Rep-
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Teatras “GENOVAITĖS”
Visas pelnas skiriamas Lietuvos Šelpimo Fondui 

5 ių Veiksmių 7 nių paveikslų Melodrama 
Rengia Lietuvių Moterų Draugija

NEDELIOJ KOVO (MARCH) 13 D., 1921 M.
M. Meldažio Svet. 2242-44 W. 23-rd PI.

M. Meldažio aukoja svet. dykai šiam vakarui 
Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 75c., ir 50c.

Gruvieuė ....................................................... W.1 Geuavuitė jauna Grinienė ....................................................... W. Mlnevlėlutė
2 Sigitas Gtinan ................................................................................................. K. s. T-1L
3 Ju Milius ...................................................................................................... G. Iaiplnskiilė
4 Gotus nedoras dvaro tižyeizda ..................................................................... p. Stonis

Urulius karšyklą .............................................................. ......................... p. y. Petraitis
(i Drakas Penuiuitės tarnas............................................................................... J. Miškas
I Berta Genevnitės tarnaitė .......................................................................... K. Pocienė
h Kagana ................................................................................................................................. XXX
» Mauras .............. ............................................................................* . . ............... j. Gnintis
m—•• Itustis Galias du budelei ......................................... j. Grimas, P. Sutkus
12 Alkus Uolaus tarnai ir merginos .1. I kuzis. M. Mosclnroiias, K. Nobur. 
,1. Miškus, J. Juozaitis. N. Stogaičiukė, E. Zinevičiukę, E. Pocienė, A. Gri- 
gonienė. E. Juo žalei ūkė.

Lietuvos dukt. draugystė rengė Genovaitės veikalu su visom spėkom. Lo
šėjai ganu gerui išlavinę manom utsuknnėiul sulok pertraukose bus taip-pat 
kitokį pamrginimui, dėl užganedinlnio publikos. Lietuvių dūk. Kviečia keno- 
skaltlingiaųsia atsilankyti kadangi Genovuitės veikalus nebus greit perstaty
tas nuoširažiai kviečiu Draugija Liet. Dukterų
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European įmirican guraau
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas 

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt. 

NOTARUI'ŠAS
Kcal Estate, Paskolos, Iusurlnal 

Ir tt.
»0» W. 351 h St., Kamp. Uulstcd St.

Aprūpinki! 
Savo Taksus

Kaip Tavo Giminėms Sekasi Lietuvoj?
Ar Reikalauja jie Pagelbos?

I T
Jeigu Reikalauja

Tai pasiųsk Jiems per šią Stiprią Valstijinę Banką

Beabejonės Jūsų giminės Lietuvoj aplaikys 
Pinigus trumpu laiku.

Norint informacijų Klauskite arba rašykite

P-nui Rapolui Gečui
Prie 4 langelio

PEOPLES STOCK
TAROS
STATE BANK

Tcl.t Boulevard 011 
Vai.: 9 iki 6 kasdiena 

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

■■■I(Tel. giles.

DR. S. BIEŽIS
LIETUVIS GYDYTOJAS 

llt CHIRURGAS

(Incoine tax returns)

Liko tik iy2 savaitės
Daugybė žmonių turi bėdos 

jeigu nesudeda atskaitų nuo už 
darbio (Income tax retums) į 
laikų ir teisingai. Bausmė už 
nesudėjimų siekia iki $1000.00.

Bausmė irž neteisingai sudė
tas atskaitas iki $10,000.00 ar
ba kalėjimas. Nesudėjusiems 
atskaitų ne išduoda pasporto 
išvažiavimui Lietuvon, g Atskaitas gali sustatyti tei- 

McKiniey 4988? dingai tik Auditorius turys 
patyrimų ir tam tikrų mokslų.

Didysis Bankas 

ant kampo 

47tos ir Ashland Avė. 

Chicago

fc-

■II■2201 \Vest 22nd Street
Ganai 6222
8114 YV. 42nd Street _

Tel. McKInley 4988®

■
Į Tel. Handulph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj
ASSOCIATION BLOG.

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

l’anedėliais iki 8 vakare 
Nedėliotais ofisas uždarytas ,K-

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

J. P. VARK ALA
Yra vienantinis 

Lietuvis Auditorius 
ir taksų (Income t'") žinovas.

Jis atidarė . .i'lsų
3331 So. Haisted St.

Offisas bus atidarytas kas vakaras 
iki 9 vai.

Taipgi {steigia systemas prekybos ir 
pramonės vedimui. Revizuoja knygas 
Sutaiso atskaitas.

U.S.MAILSTEAMSHIPfc 
COMPANY,L

13 New Yorko be Jokių mainymu tiesiai {

BREMEN ir DANZIG
S. S. AN1IG0NE išplauks Kovo 19 ir Gegužio 7 
S. S. SUSQUEHANNA Išplauks Bal. 6 ir Geguž. 21
Atsišaukit pas H. Claiisscnius & Co. General. Pasažierinlal Agentai j 

100 N. 1j» Šalie St., Chicago, 111. Tel. Franklin 4130
Arba kreipkitės prie mus lokalio agento.

Pirkite Tiktai Originalą
patentuota Malt-Hop "Namas geru gėrimu” galite pirkite 
krautuvėj arba tiesiui nuo mus, tai tuomet žinosite kud tu
rite geriausia rusi koki galimu pirkti.

Neimkite Substitutų
Jis turi būti geras 
Nes visi ji vartoja.

Liet. Rauti, Kryžiaus R<*iii 
Dr-jos 31 skyrius yra nulinę? 
atspausdinti agitaeijinius laiš 
kus ir Velykų dienoje išdalini 
žmonėms alsi laukusiems baž 
nyčion. Tokiu buriu manoma 
pasiekti tuos žmones, kuru 
nei laikraščių neskaito, ik

vičia, A. Lisauskas, A. 
sys.

A. Mukuška $4.00.
Po $3: A,

džiunus, P 
kuškn ir A 

l’o $2: A 
girdienė, J

Rugieni?
A.

Gcr-
Ma-

M. Dnii-

Ucriuuslos RųAlcs Eztruktua.

prakalbų nelanko. Rep

IŠ NORTH SIDE.

Lietuvos nepriklausomybė? 
trijų metų sukaktuvių diena

Si iubns
Bcuiuši
I leksny?
Čepaitis, A. Gi

džiūnas, S. Girdzevičia, S. Sių
sis, J. Drunseikii, A. Penkaus- 
kiunė, E. Sulkienė, A. Nausė
dienė, J. Kaitulis, A. Kuuišli- 
tis, J. Rėkus, D. Dnpkevičiu, 
M. Dambrauskienė, K. Kiše
naitė, A. Alekna. F. Vaškunas. 

f Pabaiga ai t 6 pusi.).

UJis stovi Pirmoj Kliasoj”
Ant pardavimo pas

A. Buchas, 2300 W. 23-rd Street

HENNING WENNERSTENINCORPORATED
2960 Lavvrence Avenue, Albany P ar k. Chicago.
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| Pinigai, Laivakortes Lietuvon
Jau išmokami į 26 dienas

= Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH)
H: štai pavyzdis kaip apie mus ir musų bizni iš Lietuvos savo giminiems rašo:
£ “Gavome tunu pinigus 1300 markių 8 dienoj Vasario tai yra lygiai už mėnesio po Išsiuntimo.
E Mikalojus Baltutis visus mums pinigus išmokėjo iki skatikui. Ir turime pranešti štai ką. Nueikite pas 
— p. Povilo Baltučio Ir padėkuoklte jam. nes per jo banką greičiausiai ir sąžiniškiuusiai pareina pinl- 
= gai. Daug musų kaimynu per Baltutį siųstus pinigus gavo. Kiti kurie siuntė per kitas bankas laukia.
S po 3-4 mėnesius. Vieno žmogaus suvaikščiojo net tris kartus laiškai šen ir ten kol gavo pinigus. Per 
S Baltuti siųsti kartu pareina su laišku, o kartais ir greičiaus.
a Naumiestis, Gruodžio 9, 1920 Mokytojas D. Jurjonas

Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome legališ- 
| kus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybės 
= Washingtone.
= Parduodame lotus, namus, farmas. Padarome paskolos ir apdraudžiam nuo ugnies ir 
i kitų nelaimių.

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
| PAUL P. BALTUTIS and CO.

I 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, III.
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ŠTAI SF.KRFTAS SVEIKATOS
Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIE

TUVIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal 
Europos metodą nuo visokių ligų.

Mes turime lą sekretą kurluotn PERGALIME visokias ligas. Tą sek
retą sužinosite kaip vartosite MUSU VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO.

Visuose gerose APTIEKO8E visoj Amerikoj gulima gauti šias musų 
liekarstas:

Kalmaru Bite r i dėl vidurinių ligų.
Regulatorius dėl moterių.
Kraujo Valytojas kurie pats užvardtjimas Išaiškina reikalingumą.
Kalu toro I.inimeutas dėl visokių kaulų skaudėjimo Ir kitokių skausmų
Trajankn Kas-gl dar jos nežino? Tos garsingos namų gyduolės.
Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių—siunčiame už dyką.

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY 
1707 So. Haisted St., Tel. Canal 6417 Chicago.

PIOŽIAIISIA ĮIETUVlSKA KRAUTUVE RHICAGOdE

t- CPIASL Ot HBN KONCBRTINA.il

NEMOKĖSI pinigus bereikalo
Musų krautuvė—vien* U didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausia kainą, kur kitur taip negsuii. 

Mašinėlių laiškams drnknoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokins laikrodžius, žiedas, šUabi- 
nius ir deimantinius; gramafonas lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentas atgaliančiai

Steponas P. Kazlawski
4632 So ASHLAND AVK., OHIOAOO, ILL.

Telefonas: DROVBB 7809

KONCBRTINA.il
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LIETUVIAI AMERIKOJE
nore skirtų kuopoms dovunų' Dramiečio minėtame raštely 
iMž prirašymų organizacijon! pažymėta buvo surengtas va- 
kuodaugiausia narių, tai dova- karėlis, Vasario 8 d. Taį buvo 
nų kuopa paskirtų tam nariui, Į ne Vasario 8 d., bet G., sekma-

REKALAUJA.

KENOSHA, WIS.

Turėjau progą pasimatyti 
su kapitonu A. Andrikiu, ku
ris Vasario 23 d., šių metų, 
jK> didelių vargų, pasiekė Ke- 
noslią ir savo tėvų Petrų Au
dri kį.

Kapitonas A. Andrikis jau
nas Imdamas su tėvu gyveno 
\Vaukegan, iii. Iš ten išvažia
vo Lietuvon ir įstojo į moky
klų Raseiniuose, paskui perė
jo Šiaulių gimnazijom Iš 
Šiaulių nuvyko Vilniun, iš ten 
Petrogradan, kur įstojo karo

Į broliai Lietuviai taip labai 
tuos komisarus giria, kad jie 
tsų geriausi darbininkų pri de- 

liaif
—Labai gaila,kad randasi dar 

tokių Lietuvių, atsakė kup. Jie 
vargšai nieko nežino ir negalų 
žinoti, nes bolševikų cenzūra 
neleidžia to skelbti. Sykį, sako, 
mačiau kaip sušaudė 8 vyrus 
už tai, kad laikraštį norėjo ki
ton pusėn pernešti. Jokie laiš
kas, kuris norėtų tiesų pasaky
ti negali išeiti.

Matydamas tų visų negalėjau 
iškentėti ir pabėgau prie Rusų,

arba narei, kuris daugiausiai 
prirašytų kuopon naujų na
rių.

mokyklon. Užbaigęs karo ino- kariauja teisybę ir
kyklų gavo kapitono laipsnį 

Tuom tarpu užsidegė pasau
linis karas. Per visų laikų ka
riavęs su Rusų karuomene 
prieš Vokiečius. Nuvertus ca
ro valdžių, jis buvo prie Ke
renskio. Nuvertus Kerenskį, li
ko prie bolševikų — ir gerai 
ištyrė bolševikiškų ‘ ‘ roj ų ’ ’. 
Pamatęs, kad tas “rojus” yra 
ne darbo žmonėms, bet komi- 
saranis ir visokiems ištvirkė
liams, žmogžudžiams, tuomet 
budamasdarbininkų prietelium 
kap. Andrikis pradėjo bolševi
kams sakyti, kad jus ne iš to 
galo pradėjot taip didelį dar
bų. Už tai gavęs daug kartų 
sėdėti kalėjime.

tvarkų, bet ir vėl papuoliau 
komisarų rankosna. Tada ma
ne uždarė Maskvos “rojun” 
15 metų, o po to turėjau būti 
sušaudytas. Bet, ačių Dievdi, 
pavyko pasprukti ir pabėgau 
K ynijon. Norėjau darigauti 
Lietuvon, bet jokiu budu nega 
Įėjau. Mano kelionė prasidėjo 
pradžioje Birželio mėnesio, 
1920 m. ir dabar tik pasiekiau 
Amerikų. Daugiau, sako, bol
ševikų “rojun” jau nenorėčia 
grįžti.

Kapitonas A. Andrikis, ma
tyt, geras jaunuolis^ bet labai 
suvargęs. Turi didelį nervų su
irimų ir pažeistų kojų. Sako,
kaip pasveiksiu, aš pats eisu 

Bolse\ikų kalėjime, sake anj. astra<jos jr papasakosiu

Federacijds skyriaus susirinki
mas.

A. L. lt. K. kode racijos 12- 
tas skyrius laikė mėnesinį su
sirinkimų Vas. 27 d., Šv. An
tano parap. svet. Nutarta šių 
vasarų rengti piknikų, kuriu 
pusė pelno eis parapijos nau
dai.

Atstovais į A. L. R. K. Fede
racijos Tarybų (kurios suva
žiavimas įvyks Kovo 9-10 d., 
Morrison viešbutyje, Chicago) 
išrinkta gerb. kun. H. J. Vai
čiūnas ir p. Juoz. Mockus. Su- 
sirinkiman atsilankė Chicagos 
Žydų atstovai. Jie pranešė 
šelpiu Lietuvą ir norį kartu su 
Lietuviais dirbti. Kadangi ne
paranku buvo su jais susirin
kime tokiuose dalykuose, tar
ties, tat pasitarimams tapo 
išrinkta tam tikra komisija.

Raportų iš Feder. Chicagos 
Apskričio išdavė p. J. Šlioge
ris, kuris tapo pribūtas.

Reikia pripažinti, kad di
džiausių svarbų kolonijos dar
buotėje užima Federacijos sky
rius dėlto, kad beveik visos 
katalikiškos draugijos prie jo 
priklauso ir darbe gražiai su
taria. - Pr.

dieny. Vas. 8, antradieny, Dra
mos jaunimo draugija turėjo 
šokius. Kas link minėto vaka
rėlio klaidų, tai viešai neminė
siu, bet patartina luitų, kad to
kiuose juunitno vakaruose* Im
tų blaivas apsėjimas, kaip ir 
skelbiamoji dora. Nesant blai
vybės, neišnyks nei klaidos.

Patyręs.

REIKIA lietuvių pardavėjų. Yru 
nuolatinė vietą tikram žmogui, kuria 
gali pasakyti tiesą pertikrinimo bu
de. Turi turėt pardavėjo sugabumui. 
Mano yputi&ka pagelba, privers prie g 
pasišokimo ir užtikrinimo tuojau, i 
Nereikta laukti komlšlno. Uua apmo-Įg| 
kurna pilnai kas savaitė. Tai ne yra ■ 
Real Estute arba Insurance. Atsl-1 ■ 
šaukite tarpe 9 ryto iki 4 po pietų. 

18—22 E. Van Bitrvn St.
S-as doras. Matyki t 

Mlt. Itowny.

Į Kimbark State Bank

WESTVILLE, IįLL.

kap., baisus daiktai dedasi. 
Uždarytiems kalėjime žmo
nėms atėjęs koks komisaras 
pasako: “šiandie busite sušau
dyti, prisirengkite.” Žmonėse 
pakila didžiausia desperacija: 
šauksmas, klyksmas. Vieni pa
sismaugia, kiti suradę kokį 
stiklų jH-rpjuuna sau gerkles 
ir taip miršta. Kadangi kalėji
mai] prikimšti žmonių, tai nėra 
vietos nei atsisėsti nei atsigul- 
ti.Žmonės suvirsta krūvomis ir 
taip guli kol jau negyvus at
ima. Tai augščiausia darbinin
kams vieta bolševikų “rojuj”, 
sako kapitonas.

Jis pervažiavęs yra visų Ru
sija; visur matęs didžiausius 
vargus ir skurdų. Žmonės turi 
dirbti sunkiausius darbus, o 
už tai negauna nei pavalgyti. 
Mažiausio daikto kaimietis ne
gali pajudinti l>e komisaro ži
nios. Kuomet kaimietis užaugi
na javus, ar gyvulius, tuomet 
ateina komisaras ir viską at- 
nm. Palieki darbininkui tik 
mažų dalį, kad badu nenumir
tų. Padėto vištos kiaušinio be 
komisaro žinios nevalia paim
ti. Be komisaro žinios negali 
avies kirpt, nes vilnos turi bū
ti ne tau, bet komisarui.

Man paklausius, kas vra tie 
komisarai, kapitonas atsakė, 
kari visokie galvažudžiai ir iš
tvirkėliai, ypač Kvnai, Troc
kio pasamdyti už Rusijos auk- 
>ų.
- Sunku tikėti tokioms baise

nybėms, pastebėjau kapitonui.
Ištiikiųįii taip yra, atsakė 

jis, nes aš ant savo kailio tą 
visų ištyriau.

žmonėms, kų mačiau. Traks.

CICERO, ILL.

Šv. Antano parap. mokykla.
Mokinių skaičius Šv. Anta

no parapijos mokykloje diena 
po dienai vis didėja. Esant 
gražani orui ir pavasariui l>e- 
siartinant, daug mažų vaikų 
atvedama į pirmuosius sky
rius.

Nesenai Šv. Antano parapi
jos mokykloje aštuntame sky
riuje buvo laikomi pusmetiniai 
kvotimai. Keturiasdešimts ke
turi mokiniai išlaikė kvotimus. 
Vienas jų išsikėlė kiton koloni 
jon. Manoma, kari šiuosmet a- 
pie keturiasdešimts trys mo
kiniai baigs parapijos mokyk
lų.

Daugelis Šv. Antano parap. 
mokinių lavinasi muzikoje. Ki
ti pradeda lavinties. Daugiau* 
šia mokinasi skambinti pijanų 
ir groti smuikų. Kai-kurie jau 
gana gerokai prasilavinę. Dau
guma lekcijas ima pas moky
tojus, seseris Kazimierietos ir 
Beetlioven ’o Konservatorijoj.

Vas. 21 d. Šv. Antano pa r. 
svet. Liet. Darbininkų Sų-gos 
49-ta kuopa laikė mėnesinį su
sirinkimų. Tarp svarbesnių 
nutarimų verti pažymėjimo.

I ) J rengi i vakarų. Darba.- 
pavestas išrinktai komisijai.

2) Prirašyti kodaagiatisin 
kuopon narių.

3) Jei kuopa laimėtų L. D. 
Tai dėl ko kai-kurie musų! S. Chicagos Apskričio kurių

Vasario 24 d., apie G vai. va
kare pas mus atsitiko baisi 
žmogžudystė. Buvo šitaip. Lai
svoji moteris laisvai, gyveno 
jau su trečiu ar ketvirtu vyri 
Prie to dar laikė ir laimųjį o- 
namį (burdingierį), kuris iŠ 
kiekvienos savo pėdės ir jai 
dalį skirdavo.

Vienų vakarų įnamis parei
kalavo, kad šeimininkė atiduo
tų jam tuos pinigus. Šeiminin
kė atsisakė. Tada įnamis paė
mė šautuvų ir peršovė jų, sy
kių ir jos “vyrų”. Po to porų 
šovinių suvarė sau galvon ir 
krito ant vietos. Moteris ir 
burdingeris tuojau mirė, o 
“vyras” paimtas ligonbutin 
Sakoma, vargiai pagysiąs. Tai 
tokis musų laisvameilių gyve
nimas. Tai vaisiai socijalistų 
kunigužio ir kitų nešvariabur 
nių.

Atsisakius katalikų kunigui 
moterį laidoti ant katalikiškų 
kapinių, nušautosios lavona 
• '.'o nugabentas nezaležninkų 
kirkužėn, kur tapo bambizo 
“pašventintas” ir palaidotas

SALES1ĄĄNAS.
Reikalingas pardavinėti augštos 

ųšiea propoziciją tarpe savą 
žmonių. Turi turėti dideli pažinti 
ir gabuina prie darbo. Mes pri- 
gelbėsime kiek galėsime, gi vėliaus 
gaus pilna užmokesti už savo dar
ia, nes šie dalykai bus plačiai gar

sinami Lietuviškuose laikraščiuose 
Jūsų darbas su mumis užtikrins 
Jums pastovų darba ir gera alga. 
Norint pilnesnių žinių kreipkitės 
pas

Mr. GEORGE NELSON 
South American Trust Co. 

Room 1136 
10 S. La Šalie St. Chicago.

Paieško puslniko automobili) dirb
tuvė. Biznis išdirbtas gerai per 3 
metus.

Meldžiu atsiiaukti greitai.
(C. S.) 708 W. IStli St.

Tol. Laitai 3348

Onu Riidzijauskienė, (po antru vy 
ru Kusputienė.) paieško savo brolių 
Prano, Juozą ir Jokūbą Jocius. Pa
einančių iš bigių Kaimo Nemakščių 
parų)). Raseinių apsk. Kauno ltedy- 
bos. Labai tūrių svarbu reikalų kas 
žino kur jis randasi arba jis pats 
malonėkite atsišauktišiuo adresų:

Ona Kasputlenė,
132 Mc-K.tx- Avė. Monessen. Pa

FAKMA ANT PARDAVIMO.
160 ukrų žemes, 1 mylią nuo mles 

to geri budinkai, didelis sodas, obuo 
lių, vyšnių ir pyClų (peaches) ir keli 
akrai miško. Kaina 316,000. Norint 
informacijų kreipkitės ypatlškai.

J. M. Staugus,
1333 No. lai Šalie Str. Cldcago.

i
i
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108th St. ir Michigan Avenue
Roseland — Chicago

■■■■■■■■■■SAUGIAUSIA BANKA LIETUVIAMS

Kapital. SI00,000.00 Perviršis $10,000.00 |
Ši banka ir geriausia banka todėl kad išmoka 

pinigus ant kožna pareikalavimo.

Valandos:
Kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų, Subata 

9 ryto iki 12 po pietų, kas Sereda ir Subata 

vakarais nuo 7 iki 8:30.

■
B

■■■■■■■■■

Under State Government Supervision

■■■■i■■*&■■■

Kimbark State Bank
108th St. ir Michigan Avė.

Roseland — Chicago

Tel. Y arda (664 Drovsr 8448
Dr. V. A. ŠIMKUS

Lietuvis Gydytojas, Chirurgu ir 
Akušerns.

8203 8. Halsted 8L Chicago.
Valandos: 10—12 iš ryto 1—3 ir
6—g vakare Ned. 18—18 18 ryto

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

-34

Tel. Canal 2118
Valandos: 10 ryto iki 
Gyvenimas:

■■■■■■■
—M

8 vakare

S. L. R. K. A. 48-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus se
kmadieny, Kovo G d. 1921, Šv.
Antano parap. mokyklos kam
bary, 1 valandų po pietų.

Visi nariai malonėsite laiku
susirinkti. Taip-gi kurie turite nezaležninkų ' apinėse.
paėmę aplikacijas, ir kurie <la Nezaležninkų melai, 
neturiti ateikite susirinkiinan.

nut rast Aezaležnmkąi čia pradėjo 
leisti melus buk katalikų var
goninkas su dviem moterim Va 
sario 15 d., 8 vai. ryte ėjęs ne
zaležninkų kirkužėn nežudyti 
bambizų, kada jis laikė “mi
šias”. Jei nezaležninkų kimi 
gužis nori taip “garbingai’ 
mirti, tai reikėjo pasiprašyti 
viršui minėto “strielčio”. Ka 
talikų vargonininkas turi daug 
kitokių uždavinių ir neturi lai 
ko nezaležninkus sekioti.

Pipiras

SHEBOVGAN, WIS.

“Draugo” No. 45 (Vasario 
23 d.) tilpo žinutė iš Sbeboy- 
gano apie jaunimo veikėjus.po 
kuria pasirašo Dramietis.

Skaitant tų žinutę pasirodo 
kelios įsiskverbusios klaidos, 
todėl neiškenčiu nepaaiškinęs
jų-
P-as Dramietis sako, kari kai- 

kurie'didžiuojasi sugriovę di- 
jų centrų. Aš manau, kad gal 
ir pats rašėjas buvo visa ti na
me Lietuvių katalikų Slieboy- 
gano parapijos susirinkime 
Sausio mėn., kuriame vienas 
parapijonas įsitarė, ką darysi
me su centru. Vietinis mus 
gerb. klebonas kun. V. Dauno
rų leido per balsus: ai- palai
kysime centrą iš pasaulinių 
asmenų, ar kad klebonas lai
kytų tvarkų kas link bažnyti
nės svetainės. Vienbalsiai nu
balsuota, kad visų centrų ves
tų klebonas. Tai-gi centras nė
ra panaikintas. Jis dar tvir
tesnis tapo negu kad jį valdė 
8 ar 1G asmenų ir dar betvar
kiai buvo vedamas. Gal p. 
Dram. rodosi, kad senasis cen
tras buvo aukštesnis už klebo
nų. Tokia mintis butų klaidin
ga.

Karma ant pardavimo 160 akrų 
labai gera žeme ir budinkai, 15 akrų 
miško yra gražus sodas. bėgantis 
vanduo per lauka. 7 mylios nuo 
miesto. Kaina tik 312,000. Norint 
daugiau informacijų atsišaukite pas

A. VASILAISKA 
716 E. 39-th Str. (Garnyre) Lhicago.

Piningai man labai reikalingi, to
dėl uš tūrių parduoti savo nauja pla- 
yer piana. Atsišaukite.

1421 W. 72-nd Place 
Telefonas Stcwart 8876

Parsiduoda mūrinis namas, elektra 
guzas ir maudlnes dviejų pagyvenimų 
po 4 kambarius galima pirkti sų ma 
žu (mokėjimų. Priežastis pardavimo 
perka farma.

Wra. Adomaitis
4321 So. Califomta Avė. Chicago.

ANT RANDOS.
2 kambariai dėl ofiso labai pato

gus daktarui arba kokiam kitam biz
ni uj. Atsišaukite:

10737 8. Michigan Avė.

KAM IEŠKOTI KAMBARIU jeigu 
galima nusipirkti puikų medini na
mą už žemą kainą. 6-kių kambarių, 
elektra, gesAS vanos. Vienas lotas dar 
žui. Galima laikyti karves, kiaules, 
vištas, žąsis Ir kitokius paukščius. 
Yra, didelis garadžius dėl 2-jų auto
mobilių tvartas dėl karvės. Randasi 
arti Šv. Kazimiero kllofttoriaus. Atsl- 

... • , šaukite tiesiog paa savininką. Vieton
MH1. kaili rupi P cdci'acijoK reikalui, krauti pelnus agentams gerlaus pirkti 

pas savininką gausit daug plglaus, 
nes turi išvažiuoti j Lietuvą, turi būt

CICERO, ILL.

L. R. K. Federacijos 12 skyrius 
laikys nepaprastą susirinkimą Ko 
vo 6 dieną, tuojau po sumos. Visų 
draugijų valdykis bei atstovai ir

malonėkit anai l inkti.
7. Mockuti, pirm., 
Frl. Slrclčunfts, rnšl.

greitai parduotas.
PETRAS KIKILIS

6821 So. Rockwcll St

J. P. WAITCHEES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Avė.

Tel. Yards 1053
Dien. Room 518—139 N. Calrk St. 

Tel. Randolph 3607

2811 TV. 63rd Str.
Tel. Prospect 3466.

K

STel- Canal 6222 £
§ DR. C. K. CHERRYS S
•j LIETUVIS DENTISTAS OĮ
^2201 Wcst 22-nd & So. Lcavitt St.J

Chicago “
•SValandos: 9:80 A. M. to 12 N.g 

1:00 P. M. to 8:00 P. M. “

Tel. Canal 257 Vale. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
IMSI So. Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 Iki 4 
po piet. 6 iki 9 vakare.

• S

R. M. 6. P.
IX F.I KOPA 

dvisavaitini “O” Laivai
XKW TOK K — KAMIU KG 

CUKKBOl KG — .MM TIIAUPTON
ORBITA .......... Gegužio 21—Liepos 2
OKOPKSA ........... Birželio 4— liepos U
CTtDVNA .......... Birželio 1 M—liepos 30

1-2 Ir 3-Čios Kl. PasažierianiH 
Tlic Royal Mail Stcani Packct C.

117 W. Washlngton Street 
Tel- >eurbom 1367 Arba Tlkletų Pard.

VALENTINE DRESMAK1NG 
COLI-EGEH 

6205 S. Halsted, 2407 W. Madlson, 
1850 N. Wclls St.

137 Mokyklon Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, l’atternų Kirpi

mo, Designlng bizniui Ir narnama. 
Vielos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslo’ -t e- ,\ t
Klesos d
reikalaukit knygėlės.

Tel. Seeley 1643
SARA PATEK, pirmininkė.

telefonas Armitage 9770
MARYAN S. ROZYCKI

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojus Piuno, Teorijos Ir 

Kompozicijos 
2021 N. VVestrm Avė. 

Cliicago, III.

Dr. 0. VAITUSH, O. D.
I.1KTIVIS AKIŲ HPBCIA1J8TAS

PalrnKVlns \lsų aklą 
tempimą kas yra 
priežastimi ekaudA- 
Jtmo galvos, avalgu- 

v llo. aptemimo, ner- 
, , votumą, skaudančius

Ir užsidegusius kartčiu aklų kreivos akya,
1 itaterskto. nemieglo; netikras akis Inrtrdam. 

Daroma egzaminas lektra parodantis ma- 
žian-ias k'al.ls- Ak'ni-I pritaikomi telsln-

' - . ................ iiagelhsta. Bsr-
„v .i.v »..vo regėjimo Ir valkus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 Iki g vakaro. 

| Nedėllomls nuo 10 Iki i vai. po pietų

, 1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
Telefonas Drever 116641.

O

ANT PARDAVIMO

Iš. pi-icža.Mh-M mirtie*.

2 namai ant vieno įloto unl 23-čios 
gatvėH arti Hoyne Avė.

Prlešak.vtilš namas turi ? po 4 kum 
narius, užpakalinis namas turi i po 4 
kamliarlns ir 1 po 3 kambarius.

Itundoa neša 343.00 j mėnesį. Kai
na greitam pardavimui $3200.00. At
sišaukite pu.-

į rauk I*. Hosomh-Ii

prie

2118 M . 22 Ntrvcl
I mij A. Ila-a-ncr

tanai 2I3M I <•

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 19 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan 84. 
Kertė 82-ro St., Ghleago. III 

8PECIJALIBTA3 
Motarlškų. Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų.
OF18O VALANDOS: Nuo 18 ryto 
iki t po pietų, nuo < Iki I valan
dą vakare.
Nedėliotai! noo 9 Iki > po piet. 

Telefonas Verda 687

Carter’s Uttle Liver Pilis
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
Maža Plgulkn 
Mažas IIomis 

Maža Kaina

Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems
Tikros tari pasirašymą.

6ra«Ue« aetnrlali’ <lelelles 
yrą. prietootlml Itbližkasiu CARTER’S IRON PILLS

 *yuni-'j pagelbės, pamėginkite
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MILZINISKAS
GAVĖNIOS TEATRAS! Nedėlioję Kovo-March 6, 1921 m.

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2244 W. 23rd Place

—- Rengia -—

LIETUVOS VYČIU 24ta KUOPA
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS NAUDAI.

Scenoja statoma napapraslas veikalas “Valkata'’
Sulos Liet Vyčių 14ta Kuopa iš Cicero, III.

Pradžia 7 vai. vakare. INŽANGA 35c.
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PIRMU KART LIETUVIU SCENOJ!
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CHICAGOJE.
A A CCCCDC DCDMAnC i EVANSTONE PADIDĖJĘS i A. ototno BtnNAut" girtavimas

TOS PALAIDOJIMAS.
Vakarykštis Sesers Berna

detos palaidojimo tvarkos pas
kelbimas išėjo neaiškus, nes 
liko nepažymėta diena.

Taigi jos kūnas taps atvež ! PLĖŠIKAI ĮSILAUŽIA Į

Kvanston yra Chieagos prie
miestis. Priemiesčio policijos 
viršininkas tvirtina, kad pro- 
liibicijos metu tenai girtavj*- 
irtas kuone ĮKulvigubėjęs.

NEDELIOJ, KOVO 6 d., 1921 m.
School Hali Svetainėj, 48th ir Honore gatves

Pradžia lygiai 7 vai. vakare.

Veikalas paimtas iš pirmutiniu krikščionių gyvenimo, užtat privalėtų kiekvienam katalikui 
jį pamatyt. Jame dalyvauja suvirs .‘10 gabiausių šv. Kazimiero Vienuolyno auklėtiniu — artis
čių. Nei vienas nepraleiskite progos nepamatė šio veikalo, nes gailėsites.

Nuoširdžiai kviečia visus EENGĖJOS.

tas Chicagon šiandie, ty. šeš 
iadieny, Kovo 5 d., 8 vai. ry
te.

Lygiai dešimtą valandą pra
sidės egzekvijos; paskui bus 
gedulingos Mišios su asista ir 
pamokslas. Po pamaldų lavo 
nas taps išlydėtas j šv. Kaži 
miero kapines.

NAMUS.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

(Pabaiga nuo 4 pūsi ).
Po $1: J. Valašinas, J. Le- 

bežinskas, A. Marcinkevičienė, 
M. Tauioševieia, J. Anciukai- 
tis, V. Balionas, P. Rusniuns- 
kieiiė, J. Sriubas. J. Riškų, B. 
Juškaitė, A. Sutkus, B. Jecku- 
nas, M. Brigas, A. Mardonas, 
J. Sloksnaitis, S. Ješinskaitė, 
A. Gvrdžiunas, K. Serpetis, J. 
Dizgalvis, M. Lisauskas, P.

MASINIS SUSIRINKIMAS 
IR PRAKALBOS.

VILNIAUS GUB. IR VISŲ 
LENKŲ OKUPUOTŲ VIE

TŲ LIETUVIAI;

Ruoškimės masinin susirinki- 
man!

Kovo 6 d., t. y. sekmadieny, 
2:30 vai. po pietų, didžiojoj 
MeKinley parko svetainėj į- 
vvks Vilniifus gnh. ir visų Len
kų okupuotų vietų Lietuvių 
masinis susirinkimas, kuriame

Sutkus, ,J. Jesauskienė, J. Po- bus pareikšta, kas turi teisę 
e i lis, A.
kas, f).

MAJORAS THOMPSON

Du apsiginklavusiu plėšiku 
vakar rytą Įsilaužė į namus, 
219 \Yest Marųtfette romi. 
Tuose namuose gyvena turtin
gas avalinių išdirbėjus Max 

■' T rage r.
Plėšiku surišo Tragerio mo

tiną ir jo 4 metų vaiku ir i.Š-

Kumšlitis, J. Vinaus- 
Senkevičienė. P. Am-

spręsti Vilniaus ir jo apskričių 
likimų. ' Yra pakviesta keturi

nešė poros tukstančįu dolieriuNEBUVę WASHINGT0NE.|vert(,s visokių blizgahb

Daugelis politikų stebisi,! 
kad Chieagos majoras Tliom-' 
pson nebuvo \Vasliingtone ir į 
nedalyvavo naujo prezidento 
inauguracijos iškilmėsna.

Vietoje to, vakar majoras 
su savo partija iškeliavo Xo\v 
Yorkan, kur įvyksta čiužinė
tųjų ledu lenktynės.

Lenktynėse, dalyvauja New 
Vorko ir Chieagos moksleiviai.

GAISRAS DRABUŽIŲ 
KRAUTUVĖJE.

Vakar buvo pakilęs gaisras 
drabužių krautuvėje po num. 
310 So. Clark gat.

Ugnis ir vanduo gaisrinin
kų liejamas padaręs 3 tnkst. 
dol. nuostoliu.

SUMAŽINTA UŽMOKESNIS

MILIJONIERIAUS
TEISME.

SŪNŪS

Cbieagoje teisman patrajik- 
tas milijonieriaus\)lerbert P. 
Cran^g, sunūs. Jis kaltinamas 
Užpuldinėjime mergiščių Lili- Į 
eolu parke
bu i rimtas.

Sears-Roobuek kompanija 
savo darbininkams, kurių e- 
sanm ligi 2,500, sumažino už
mokėsiu.

Tas padaryta sumažėjus Šį
met kompanijos vedamiem 
reikalams.

Apkaltinimas la- Kaunas. Va

PERSPĖJAMI AUTOMOBI
LISTAI.

Vakarinių miesto parkų po
licija paskelbė perspėjimų vi
siems automobilistams, kad jie 
važinėdami pildytų miesto ta
rybos parėdymus. Nes kitaip 
,bus areštuojaini.

>ario 1 d. musų 
atstovas Londone, p. A. Tiš
kevičius. atsisakė nuo užima
mos vietos ir atsistatydinruio 
prašymų įteikė Užsienių Rei 
kalu Ministeriui.

PAMOKINS. KAIP GERIAU 
ŠIA NAUDOTI MĖSA.

United Masters Butebers of 
Cliicngoi organizacija bendrui 
su Institute of American Meni 
Parkers suorganizavo tarybų. 
Šitos tikslas pamokinti šeinn- 
niūkęs, kaip geriausiai ir nau
dingiausiai pavartoti maistui 
mėsų.

Nes, sako, šiandie šeiminiu-1 
kės daug pinigų mėsai išlei
džia, bet reta kuri nusimano, 
kati mažesnėmis išlaidomis ga
lima butų apsieiti išmintingai 
mėsų paruošiant maistui.

A. A.

J. TAMUKAITIENĖ
mirė po sunkios ligos, 40 
metų amžiaus. Paėjo iš 
Ramygalos parapijos. Pa
nevėžio apskr. Amerikoje 
išgyveno 19 metų. Mirė 
Kovo 3 d., 6:30 išryto.
Nubudime paliko vyrą 
Juozapą Tamukaitį; sūnų 
Juozapą 15 metų ir dūk 
terj Malviną 4 metų am
žiaus. Laidotuvės bus Ko
vo 5 d., 8:30 išryto, Šv. 
Petro bažnyč., iš ten Į šv. 
Jurgio kapines.

Nulipdę vyras ir vaikai.

brožiutė, P. Malinauskaitė, A. žymus kalbėtojai, tarpe jų ir 
vilnietis, nesenai atvykęs iš 
Lietuvos dr. Alseika. Apart 
prakalbų programoje dalyvaus 

Pr. Neverauskas, L.1 didžiulis Šv. Cecilijos, prie Šv. 
A. Andrejauckas, I’. Kryžiaus parap., choras. Bus 

išneštos rezoliucijos.
Tat visi Town of Lake, 

aiukaitis, M. Brigliton Parko, Englewood’o,

Nocienė, P. Nausėdaitė, J. Gu- 
zikauskas, J. Kupčiūnas, J. Li
sauskas, K. Būgentavičia, A. 
A ugai t is
Sutkiutė
Penkauskas, J. Radževičia, Z 
Petrulis, E. Gerdžiunienė, V 
Mačekonis, \
Brunzienė, A. Baškys, f’. Baš- 
kienė, K. Raųskinienė, Kilike
vičienė, Rekuvienė, P. Dam
brauskienė, M. Žlibink*, J. Po
cius, V. Markunienė, Lukavf- 
čia, E. (Iujikauskienė, J. Ba- 
jsvrsksfs, K. Rimkus, A. Sloks
naitis, J. Kulikauskas, J. Dau
girda, M. Stankevičių, M. An
driuškevičių, T. Šlajus, J. Mike- 
vičia, A. Čepaitienė, A. Kele- 
čintė, V. Mereekis, B. Kizele- 
vičia, U. Vileikienė, A. Mū
riuką, B. Šlajutė, E. Skinislie- 
nė, E. Lukavičienė, P. Valai- 
čiutėį P. Birgilas, J. Brazai- 
lienė, K. Savickaitė, A. Stepo- 
naitė, A. Martišius, P. Mačys, 
M. Daugirdas, P. Leeaitė, Pr. 
J. Paliulis., z

Jeigu kas patėmysit klaidą, 
arba nepatėmysit savo vardo, 
meldžiu pranešti Tautos Fon
do 43 sk. sekretorius.

Pranas J. Paliulis.
T. E. 43 skr. sek r.

Clearing’o, Sunimit’o, Argo ir 
visos Chieagos pietinės ir piet
vakarinės miesto dalies vilnie
čiai ir paeinantieji iš tų vietų, 
kurios vargsta kruvinoje Len
kų okupacijoj Lietuviai, šau
kiami tan susirinki man.

Mes parodysim pasauliui 
Lenkų melagystes, mes pareik
šime besočiams Lenkams ir 
suktai Prancūzų politikai, kam 
turime priklausyti.

Važiuoti reikia \Vestern ar
ba Archer avės gatvekariais.

P r i j a u č i ant i e j i Vilniečiams 
draugai Lietuviai kviečiami 
tenai būti musų pareiškimo
liudytojais. Rengimo Kom,

IŠ WEST SIDES.

jjiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiimiiiiiiiiii

] MASINIS SUSIRINKIMAS!! |
= Visų Lietuvių Vilniaus, Suvalkii ir tų vietų, kurios kenčia kruvinų Lenkų oku- 5
E pači,ja, Saukiamas: E

J NEDELIOJ, KOVO 6, 1921 m. !
Į MeKinley Parko Svetainėje
E 2 Valandą Po pietų |

= Bus keturi kalbėtojai, tarpe jų ir vilnietis, nesenai- atvykęs iš Lietuvos dr. Al- =
= seika. Dainos didžiulis Sv. Cecilijos choras. =
E Tenai mes pareikšime: kas turi teisę spręsti Vilniaus ir jo sričių likimų. Bus |
Ę išneštos rezoliucijos ’ Įžanga liuosa. E

miiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiimmiimiiimmiiimiiimmimii'immiiiiiiiniiiiiiiiiiimmimiiiuimiiuimimimimimiiiiiiiiiT

Kitame susirinkįnie pavagiu- j 
ta nariai sumesti po kelis <lo- i 
bėrius, kad padaryti $100.00.

Perėjus per svetainę 'surink
ta $25.00. Trūkstančių sumų 
nariai vienbalsiai nutarė pri
dėti iš ižtVo. Tokiu bildu $100 
pasiųstas Lietuvon.

Baltos Rožės kiiubas auko
mis yra prisidėjęs prie visokių 
reikalų. Jis parodė ir prisiri
šimų prie gimtinio krašto.

Narys.

SUSIRINKIMAI.

Iš NORTH SIDES.
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| Viešas ūžkvietimas 1
| į 4ių metų Sukaktuves 1 
| Gyvavimo |

Į Universal State Banko |
“ Širdingai kviečiame visus Lietuvius atsilankyti j musu Įlanka Su- —
= batoje. Kovo 5 d., A. m., susipažinti su nulinis ir iižinėgsti Bankinius E fll . ' - * - fll
X ryžius su savo tvii-elnusin Vnlslybine i.iettivlų Banką, per . metus = 
S išaugusia, j vienintelė, ilidžiaiisia gr>nai Lietuvių l'ininsine (nstitu- E

cijn, su turtu dabar (♦iekapi'iu apie

iiiiiiiiiiiiimmiiiiimiiiiiiitimimiiiiiiiii

ANT PARDAVIMO

“Bridgeport 
Garagi

Lietuvių apgyvento) vietoj
3207 S. Halsted Str.

Gera proga pigiai pirkti, 
nes savininkas turi parduotit
trumpu laiku.

WALTER J. NORKUS, 

3129 So. Halsted Street 

iimmiiiiimiiiiiiiiimiiimiiiiiiimiimiiii
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\Yest sidiečiai!
L. Vyčių 24 kuopa rengia 

vakarų sekim, 6 Kovo, M. Mel- 
dažio svet. Visas jx4nns ski
riamas Aušros Vartų parapi
jos naudai.

Gerbiamieji! Nekartų jus jau 
parodėte širdingą atjautimą 
savo parapijos reikalams, tat 
tikime#*, kad ir šį kartą pa- 
remsite musų darbą savo 
skaitlingu atsilankymu.

Širdingai kviečia
L. Vyčių 24 kuopa.

BALTOS ROŽĖS* LIETUVIŲ 
KLIUBAS ŠELPIA 

LIETUVĄ.

Viename susirinkime Baltos 
Rožės Lietuvių pasilinksmini
mo kiiubas nutarė surengti 
balių ir pelną paaukoti Lietu
von reikalams.

Balius įvyko Sausio 21 d. 
Delei blogo oro, žmonių buvo 
nedaug. Pelno liko tik $54.00.

Lab. Sąjungos 6 kuopos susirin
kimas bus sekmadieny. Kovo 6 d.. 
tuojau po pamaldų, Šv. Mykolo 
Areh. parap. svetainėje.

Visi nariai kviečiami susirinkti, 
nes reikės aptarti daug svarbių 
reikalų. Prašome atsivesti ir nau
jų narių. Daugelis narių yra pasi
likę su mokesčiais. Prašome atsily
ginti.

Valdyba.

IŠ BRIDGEPORTO.

Vimj Šventų pašelpinės draugi
jos mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, Kovo 6 d., 1 valandą 
po pietų, Šv. Jurgio parap. sve
tainėj. Vyčių kambary. Visi nariai 
malonėkit atsilankyti, nes turėsim 
aptarti svarbius reikalus.

P. S. Visi nariai malonėkit at
likti, velikinę ifipažintį šeštadienio 
vakare. 5 d. Kovo, sekmadienio 
rytmety. 6 d. Kovo, susirinkite 
šv. Jurgio parap. svetainėn tuoj 
po 7. Tš ten “inVorpore1’ eisime 
bažnyčion ant mišių šv. ir priim
ti šv. Sakramentą.

Valdyba.

NEPAPRASTA ŲROOA.
I'arslduodn fornliUul 3 kambarių 

verti $400. Net aš atlduoMi už $150 
Ir pigiau* kuri* atpirks viską sykiu 
galėsite čionai gyventi Iki Jum* pa
tiks. labai gražioj vietoj, dailus rū
mai pigi randa.

Cha*, žemaitis.
1724 Ktrlng S(. I Elnias nuo fronto

TRYS MILIŪNAI DOLIERIU
Trliinkite visi rėmėjai, depozitoriai ir Sėrininku delei šių 4 metų 

sukaktuvių — musų širdingiausia jums padėkti už užsitikėjinia ir 
parauiu.

I’niversal stati- llsnko Valdyba ir Olruktorial.

= Capital 
E and
= Surplus
g $250,000

Banko Valan
dos: Kasdiena 
iki 4 vai. po 
pietų ir vaka
rais l'tarnin- 
kais nuo ti iki 
8:30 Hubato- 
mls visa diena 
iki 8:30 vaka
re.

I Ar žinote Kur Geriausiai 1 
1 Laikyti Pinigus? 1su

| Universal State Bankas |
E YRA DIDŽIAI SIS I.IETI t IV VAI.STY.IIMS BANKAS AMERI- 5 
= KOJE. TAME BANKE AHA GĖRIAI ŠIAI IR SAI (11 \ I SI Al LAI- = 
S KATI PINKU s. NES SI V. A AI.ST. IR ( IIICAGOS MIESTO A Alė 5 
= DZIOS YRA DEPOZITORIAIS TO BANKO. E

=z Ar žinote per kokia agentūra geriausiai siunsti pi- = 
| nigus Lietuvon. Pirkti Draftus ir Laivakortės? |

Geriausiai pasiunčiu pinigus Lietuvon j vlnns daly* *u pilna garan- 2 
tija tiktai t nlvrfsal State liaukas, nes ši* Banku* turi dabar geriau- — 
siu* siisineftiiiia* Lietuvoje. Iš kitu miestu Hlun.-kite mum* daile- E 
riti*. O mes pasiuusime Lietuvon auksinui*. -s 8

Kviečinme visus persitikrinti dabartiniu šio Banko gerinusių pa ta r- E 
navintti ir tvirtumu. S

BANKO A Al.DABA:
Jos J. Elias, Pres. J. J. Krastmskb A'lec-Pres.

AVm. M. Antonisen. A Irę-Pres. ,V- (’nsli. s. A'. A'nlanelintiskns Asl. fasli

UNIVERSAL STATE BANK
| 3252 SOUTH HALSTEO STREET CHICA60, ILL. Į
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NAUJA! KAS NAUJA!!

“BOLŠEVIKAI”!!!
NEDELIOJE, KOVO-MARCH 6, 1921

Dievo Apveizdos Par. Svet., 18 ir Union Avc.,

5 Veiksmų Drama Rengia

Liet. Darbininkų Sąjungos Chieagos Apskritys
Knip bolševikai yra dar naujanybė, taip ir Ris veikalas. Jis vrn gan ilgokas ir labai užimantis. į 

Ji vaidins žinomi pagarsėjusi artistai L. Vyčių 5-tos kuopos. Tni-gi visi urmu eikime į šį durbinin- : 
kų vakarą. Prasidės lygiai 7:30 vai. vak. Kviečia Liet. Darbininkų Są gos Chieagos Apsk. s
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