
nuli i 
S/ 

URBANA, ILL. 

"S 
a — 
I -

T 
I 

i 

111T 
. . . 

5 

* \ ~ 

i 

1 

< 

v 
< 

z • 

I 

Ii 

III 

xr 
/ 

i 

(4 DRAUGAS" 
r«blUhed D«lly Exoept Sundayt 

One Yoar $*.«• 
Blx Months $4.00 

AT NEWS-STAND8 S A COFT 
DRAUGAS r i B I J S H I N Q CO., Inc., 
1SS4 S. Oakley A^e. Chicago, IU. 

oimasirr OF iiuiits tunar / 
: : — - —n 

•K 

i . UTHUANIAN DAILY FR1END 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

3fr»«»i» • • • • » » * » » » • • • » » » » » » » » » » « » » | 

K A I N A Q C E N T A I 
P R I C E O C E N T S 

Z g g ^ g L y ^ L g g g f e ! * 1 " ^ ^ P«™»tt. (*<>• * » > • mttHirfaed by tfae Act o> Ootobeg t , UIT, «a flte t tti© Fort Office of OhJcago, IU. ? y the\order of the Presldent, A. S. BgrĮeym, FfrftiM irti r N Genėtai 

CHICAGO, ILLINOIS, PIRMADIENIS, KOVAS (MARCH) 7 D.,,1921 M. 
Klf i E R E D A8 8EOOND-CLASS MATTEK MARCH 1*1/ 1916, AT CHICAGO, UjblNOIS LNDEK THE ACT OF MARCH 187f. COUNTRY EDITION METAI-VOL VI. No. 55 

v * 

GAL NEBUS PLEBISCITO 
VILNIAUS SRITY: 

TAUTŲ SĄJUNGA B I J O S I 
BOLŠEVIKŲ PUOLIMO. 

Jokių Sąjungų Amerikai su Europa—Sako Prezidentas Harding 
Lenkai apsikasę linijoje' Mo-

lodečna-Disna. 

Paryžius, Kovo a — Tau tų 
Sąjungos taryba bijosi šį pa
vasarį naujo bolševįltg puoli
mo prieš Lenkus. Tad gal at
sisakys nuo sumanymo pada
lyti plebiscitą. Vilniaus sri ty. 

Plebiscitui įvykinti" prisiei
na siųsti- intoniacijonalę ka-
ruomenę. Bolševikai ne kar tą 
yra pasakę, kad nepakęsią tos 
karuoiuenės. Todėl ją gali kar
tais ten užpulti ir sunaikinti , 
arba padaryti kitokių didelių 
nesmagumų Tautu Sąjungai. 

Tuščia baimė. 

.Tautu Sąjungos tarybos bai-
mė, matyt, ar tik nėra tuščia 
ir perdedamą. 

Vilniaus sritį nuo Rusijos 
uždengia stipri Lenkų armija. 
Ta armija yra apsikasusi Jį-.' 
nijoje Molodečna-Disna. b o l 
ševikams nebūtų lengvas dai
ktas prasimušti; 

Vilnių bolševikai galėti} pa
siekti kįba tik "]>er ' neutralę 
Latviją. Bet klausimas^ a r ga
lėtų tai padaryti . 

Pavojus Sąjungos karuome-
nei. 

r 
GENERAUS STREIKAS 

INKIJOJE, 

Wilsonas Serga; Nebuvo 
\ 

Iškilmėse ' * 
GRYŽTI P R I E NORMALI-

NIO STOVIO — SKATINO 
P R E Z I D E N T A S . 

Su Europa negali but politiki 
nių ryšių. 

Washington, Kovo 5. — 
Tuojaus po 11:00 p i rm piaių 
vaka r Buvęs prezidentas Wil-
sonas su naujuoju prezidentu" 
Hard ingu nuvyko j kapitoliif-
mą inauguracijos iškilmėsna, 
kurios prasidėjo praėjus vie
nai valandai . 

Senasis ir naujasis preziden 
tu iš Baltųjų Namų važiavo 
Pennsylvanijos ave., draugau
jan t inauguracijos komiteto 
nariam, senatoriui Knox ir at
stovui Cannon. Automobilių 
lydėjo raitari jos kompanija. 

Ruvo saulėta, bet šaltas oras. 
Tečiau skaitlingos žmonių mi
nios buvo nustojusios abiem 

Senasis prezidentas atlikęs 
kiek formalumų atsiprašė 

[naujojo prezidento ir visų ki
tu i r tuojaus išvažiavo į Bal
tuosius Namus, nelaukiant 
naujojo prezidento inauguraci
jos. Lš Baltųjų Namų Wjlso-
nas tuojaus išvyko į savo pri
vatinius namus. V 

Inauguracij inė kalba. 

Tuojaus po 12:00 diena. į-

GAL BUS PASTATYTA KA 
R U 0 M E N Ė P R I E Š STREI

KININKUS. 

LS. 

"Vi 
"Mūsų niilitariniai eksper

tai rimčiau žiuri, negu tams
ta , ' sakė >vienas Tautų Są
jungos tarybos narys TbeCb i -
eago Daily Xe\v_s korespon
dentui Nash. 

"Eksper ta i yra įsitikinę, jog 
Lenkų karuomenė, apie kur ią 
tamsta kalbi, a t s idur tu nelem
tai! padėjiman paki lus bolševi
kams. Nes bolševikai galėtų 
ją atkirst i nuo jos karo me
džiagos ir r e ikmenų , stovvk-
lų. 

Tiesa, pakilus bolševikams, 
Lenkai galėtų atsimesti ant 
Vilniaus a r b a Lydos, arba i r 
toliaus. Bet tuomet turėtų tą 
padaryt i 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 ka rau 
su bolševikais tas šalis, iš ku
rių ji paeitų,^ ka ip tai Švedi-j 
ją, Švencariją, Ispaniją ir tt. 

Bet svarbiausias- daiktas , 
kad T. S. t a ryba neranda tin
kamo kelio, kuriuo galėtų pa
siųsti internacijonalę karuo-
ntenę Vilniaus srit in. 

Šveicarija neleulžia siųsti 
per savo teritoriją. Siųsti ju-

'.Penmsylvanijos ave. šonai*įtjiMM>uvo pata isyta papras ta 
Viduriu gatvės, praėjimą pa
la ikeė karuomenė. 

t 

Keliavo i Baltuosius Na
mus. 

Programav iškilmybių prasi
dėjo pagal pagamintų .pienų. 
Apie 10:00 ry ta inauguracijos 
komiteto nar iai nuvyko į vieš
butį "VYilIard, kur buvo apsis
tojęs Hard ing ir naujas vice
prezidentas Coolidge. IŠ ten 
jiedu nuvežta į Baltuosius".Na
mu s. 

Palei Baltuosius Namus pir
miausia automobiliu ~ a tvyko 
naujas - prezidentas, draugau
jant senat. Knox 'u i ir atsto
vui Cannon. 

K i tu automobiliu a tvyka i 
naujas vice-prezidentas Cooli
dge su senuoju vice-preziden-
tu Marshall. Paskui kitomis 
mašinomis- atkeliavo naujo|ferencijon. Toji konferencija 
prezidento ir vice-prezidento 
žmonos su ki ta is inauguraci
jos komiteto nariais . f 

Trumpai buvo Baltuose Na
muose. 

Lenkai jžiuri tame darbe bol-
' aevikus. 

Berlynas, "Kovo 5. — Visoj 
Lenkijoj paskelbtas generajis 
darbininkų^ streikas. Art inasi 
rinitas krizis. Vyriausybe, 
matyt , prieš streikininkus pa
vartos mili tarines spėkas. 

Atvykęs Berlynan vienas 
Lenkų valdininkas sako: 

*58u pavasariu bolševikai 
žada naują^ puolimą prieš Len
kiją. Ari tnasi plebiscitas Aug-
štojoj Silezijoj. Tad Lenkų vy-

vyko inauguracijos iškilmės. I riarfsybė y r a nuomonės, kad 
Buvo jos paprastos, be jokio generalis streikas Lenkuose 
puošnumo, kaip to-buvo uo rė - ;y ra pakeltas bolševikų i r Vo

kiečių pinigais. 
' ' Celežinkelius -. Lenkuose 

šiandie valdo (daugiausia pa
tys valdininkai. Bolševikų ne-
laisviai verčiami darban prįe 
geležinkelių. Kiekvienas įrau-
kinis turi stiprią kareivių sar
gybą ,su kuJ kasvaidžiais ir 
šautuvais. Pačioje Varšavoje 
kareiviai , su dur tuva is stovi 
k i ekv ieno^agono platformoje. 

/ 'Vyr iausybė paskelbė strei
kininkams ultimatumą, kad 
jei jie negryž darban, bus pa
skelbta kareiviams mobiliza
cija. ' 

" T u o tarpu Lenkai radika
lai .gavo iš aMskvos užtikrini
mų, kad jei prieš streikinin
kus bus pavar tota karuomenė, 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
Londonas. — Čia Vokiečių 

delegacija po ilgo pasikalbėji
mo su Berlynu bevieliu teleg
rafu gamina atsakymą talki-
ninkams į jų ult imatumą ka
ro atlyginimo klausime. 

4 

Washington. — Galimas dai
ktas, kad' generolui Pershin-
gui bus pasiųlyta ambasado

r i a u s vieta Prancūzijoje. Tuo
met čia butų prasi lenkta su 
visokiais militariniais keblu-, 
mais, pakylančiais del jo pil 
no generolo rangos. 

ŽINIOS IŠJJETUVOS 
LEN K A I LAUŽO DEMAR

KACIJOS LINIJĄ. 

jęs naujasis prezidentai 

P rez iden te Hardingą prisie
kdino augščiausiojo , teismo 
vyriausias teisėjas Wliite. 
Tam tikslui pavar to ta sena iš 
Wasbingtono laikų Biblija* 

Paskui prisiekdintas ir vi
ce-prezidentas Coolidge. 

Rytiniame kapitoliumo por-

romis pe^r BaltUą^ brangiai a t - | s u n a u J u ^ « ; . genasis preziden
tas visame aiškume pasirodė 

• sergantis. Ėjo palengva pasi-sieitų. Pagal iau nėra >žinoma, 
kaij) ta karuomenė ten butų 
pasveikinta. * > 

Visa part i ja Baltuose Na
muose išbuvo neilgiau pusva
landžio ir-^paskui išėjo prie 
automobilių važiuoti į kapi-
toliumą inauguracijos iškilmė-
sna. i 

Iš Baltųjų Namų visų prie
šaky ėjo senasis prezidentas 

I 
remdamas lazda.- E inant lai-

A , , , , m o • .ptais Namų atendantai mm 
Atrodo, kad Tautų Sąjunga . . \_ , A . - • , \ . , . . . * „ ., „ . . 7* . turėjo pagelbėti koją paskui bijosi bolševikų. Gi jei ta ip , . . " **7S ±.,K,'.. . v , . 
. . . ., koją padėti a n t kiekvieno laip# 

tai menkas jos autįoritetas. r ^ 

p la t forma prieš plačią kapito
liumo aikštę. ĄTuo platformos 
naujasis prezidentas perskaitė 
savo inauguracijinį raštą. , 

Po paskai tymo rašto pasi
baigė iškilmės. Naujasis prezi
denta i su savo palydovais nu
vyko į Baltuosius Namus, ku
riuose apsigynena per sekan
čius ketverius metus,,- kaipo 
29-asis Su v. Valstijų preziden
tas. <- * 

Jokių sąjungų. 

Prezidento Ifardingo kalba 
( raš tas) vjsais žvilgsniais yra 
indomi. 4 ' 

Pasakyta , kad Amerika dės 
p a d a n g ų užtikrinti pasauliui 
taiką. Betxneprisk}ės prie Tau
tų Sąjungos. Vietoje šitos A-
merika darbuosis už pa t rau 
kimą visų pasaulio tautų kon-

^asnington*, — Vaka r nau 
jojo prezi<lentov Ha rd ingo p i r 
maVis parėdymas buvo a t ida 
ryt i publikai visus aplini 
Baltuosius Namus daržus, ku-J 
rie buvo užkalti su buvusiojo 
karo pradžia. 

Iš fronto praneša, kad Sau-j 
sio l o d^nakt i Lenkų sargyba 
pasirodė vmusų demarkacijos 
-linijos pusėj, Labei&škių kai
me j pietų vakarus nuo Joniš
kio,- bet mūsų sargybos buvo 
išvaikyta. Be to, Lenkų karei
viai vis dažniau pradeda ro-
tytis neutralinėj* zonoj, pa v., 
Purviniškiuos,-jų yrą 6 i r š a r -

Įkiškiuos — 30 kareivių i r 2 
karininkai . Malūnėly (Mlyne-
ke) ties Orino ežeru pastebė
ta 7 kareiviai . Mūsų vyriausy
bė da ro per Tautų Sąjungos 
Kontr . Komisiją a ta t inkamų 
žingsnių tokiam nuolatiniam 
1920 m. Lapkričio 29 d. su
tar t ies laužymui iš Lenkų pu
sės sustabdyti . 

Gaurė, Tauragės apskr. Ša
kalinės mokyklos name buvo 
Jsteigta Liet. Šiaulių Sąjun
ga iš 11 narių 1921 m., Grub? 
džio mėn. pradžioje. Pirm. iš
r inktas J . Lopančius, /hurio 

|vadu ir sekr. J . (j&yėnė, ižd. 
M. Bajorinas. fsirašiusių tar
pe yra ir kelios merginos, kžd. 
M. Bajorinas. išvažiavo į (Je-
ležiųį Vilką. 

Paryžius. — Prancūzų spau
dą visaip atsiliepia apie prez. 
Hardingo inauguracijinę kal
bą. Bet dauguma laikraščių 
nieko daugiau nenori, kari- til^j 
Amerika pagelbėtų Prancūzi
jai išgauti kuodaugiaiisia ka
ro atlyginimo iš Vokietijos. 
Tai s-varbiau^ias Prancūzijai 
<iaikta-s. - '-* : • > - • • 

Raseiniai. Sausio 23>J. Vie
tos moterys kliubo salėje su
rengė vakarą^koncertą, kuria
me dalyvavo i r Žydai."T)aug>--
l)ė žmonių prisir inko ir pelno 
davė ^ p i e 6,000 auksinų. Tie 
pinigai skiriami y r a karuome-
nei. 

Dubėnai, Alytaus apskr. 
Gruodžio 2& d. Dubėnų mo
kyklos salėje buvo vietinio 
mokytojo M. R. rūpesčiu su
rengtas vakarėlis. Žmonių pri
sirinko pilna salė, nes tai pir
mą kar tą t čia vaidinta. Šulo-' 
še d*)! veikalu: "P ik to j i gud
r y b ė " ir "Abejot ina y p a t a . " 
Pr ie to da r buvo pasakytas 
juokingas monologas " S k u t u 
ir ke rpu . " Viskas pasisekė ge
rai, tode4 visi buvo patenkin
ti ir gryžo, sužavėti. 

Londonas. — Leonid 'Kra-
g&nv Sovietų Rusijos p i rk ly : 

binis atstovas, Berlyne pa<la-
Įr^s kontraktų, pagal kurių 
Rusijai bus pr is ta ty ta tūks
tančiai geležinkeliams lokomo-
tivų ir% vagonų. 

Maskva, duos streikininkams 
ginkluotą pagelbą. ' ' 

-' * 

Tokyo, Kovo 5. — Japoni
jos sosto įpėdinis princas Hir-
ohito iškeliavo Europon ap
lankyti kai-kurias sostines. 
Pr incas stipriai saugojamas. 

DIDELIS GAISRAS BOSTO 
-x NE. 

Boston, Mass., Kovo 
Tšdalies sudegė čia pašiūrės, 
prigulinčios Boston Elevated 
Railway Co., ties Armoryga t . 
Nuostoliai siekią 400 tukst . 
dol. 

Seda. *0ia valsčius * k o v ^ a 
su girtybe. Nusprendė sulig 
Mažeįkių apskrities seimelio 
nutarimo t rak t ie r iu i šventa
dieniais visiškai uždarvti , o 
šiokiomis dienomis nuo 8 iki 
4 vai. Taippat sutarė suma
žinti t raktierių skaitlių. Per-
niai buvo 6, o šjmet metais 
leido at idarvt i t iktai 3. 

Bobėnai, Radv., valsč, Kai-
kurie i š bobiniečių naktimis 
pradėjo kirstL ir vežti berži
nių malkų ir Šilaviškio ber
žynėlio krosnių kūrenimui. Da
bar daromos kratos ir bus 
paduoti teisman. Gėda jiems 
už tokius darbus. 

COSTARICA PAKYLA 
PRIEŠ PANAMĄ. 

Pasiunčia daugiau karuo-
v 

galės surast i -priemonių ap
draust i taiką, tautų nepriklau
somybės teises i r \ a t l ikt i ki
tokias abelnąsias visam pasau
liui reikalingas pareigas. 

Savo šaliai prezidentas Har
ding pasiųlė karo ,laiku koįr-
skripciją, industrijų, tur tų i r 
žmonių spėkų. 

Pa l ie tė industrijalės taikos 
problemas i r su anomis suriš
tą žmonių gerovę. Svarbiau
sias daiktą*, šiandie nacijai 
sugrąžinti jsalyje' normalines 
sąlygas i r taln tiklui p a v a r t o - j . 
ti visą energiją. 

menės. 

Panama, Kovo 5. — Costa 
Rica valstybėlės spėkas siun-jj 
čiamos j Coto- apskritį , tarpe 
Panamos ir Costa Ricos, kur 
abiejų valstybių k a r e i v i a i jau 

s Panamai gali but atkirs t i . 

r tai-kas čia nuomOniauja* 
kad jei Costa Rikai pavyktų 

fpaskirton ^vieton išsodinti sa
vo kareivius, galimas daiktas , 
kad Panamos kareivių būriui 
butų, blogai. Tasai būrys ope
ruoja Coto apskr i ty ir gali 
Jiut a tki rs ta nuo savo rube-
•žių. 

Bet tasai pienas savaimi y-

Sakoma, Costa-Rica savo ka-
kovoja, anot gautų čia žinių, [ j į pavojingas pačiai € e s t a 

Mažeikiai. ^Gruodžio 24 d. 
Jankauskienė ėjo per geležin
kelį ; tuo tarpu užlėkė manev
ruojantis garvežys ir jo ratai 
nupj'pvė moteriškei abi koji; 
sulaužė šonkaulius ir suskal-
de galvą. Gyveno dar 1 dieną 
ir mirė. Paliko keturis našiai-
C1US. 

POSTMASTERIO ASISTEN 
T A S LAIKRAŠTININ

KAS. 

Washington, Kovo 5. — 
Postmasterio (paštų sekreto- , 
riaus) Hays asistentas y ra 
Courtland Smitb, * American 
Press ąss 'tion prezidentas. 

Los Angeles, Cal., Kovo 5. 
— Čia plėšikai užpuolė pastos 
automobilių, kuriuomi buvo 
vežama keliolika maišų su re
gistruotais laiškais. Keturioli-, 
k a maišų paimta. 

Pasvalis. Čia savi valdybos 
atstovai .skiinflžįasi, kad vyT-
riausybė nori perkelt i apskri-
čio1 įstaigas iš Pasvalio į Bir
žus, nors^ vietinė valdyba ir 
vyrai to nenori. 

L 0 W D E N IŠEINĄS IŠ PO 
LITIKOS. 

5. 

^v 

R ica l Neis jos kareiviai palies-

Cork, Airija, Kovo 5. — 
Mirusio badu vietos lordo ma
joro brolis Jolin McSwiney 
karo teisino nubaustas 15-feii 
nietų kalėjiman. 

to. *• 
z 

> 
\ Sidipus visiems. į . au tomobt 

liūs nuvažiuota į kapitoliumą 
kr ikš taujant -tūkstantinėms fpirmiausia nuosavuoju likimu. 

4 

minioms. 
Tenai jau a t ras t i susirinku

sieji kongreso nariai . 
* 

Nereikalingi sąryšiai. 

Prez. Hard ing tiesiog sakė, 
jog Suv. Valstijos jokiuo bū
du negali stoti į jokius sąry
šius su Europa ir nesimaišy-
t i į Europos reikalus. Ameri
k a uįyįslabjaus tur i rupinties 

-

Tečiau civilizacijos šauks
mas- neturėtų apkurt int i mums 
ausų. Amerika turi - pripažinti 

reivius siunčia vienu garlai-^tų Suv. Valstijų nuosavybes i r 
yiu iš miesto Pun ta Arenas. | paėios ;Panamos nepaliečiamy-
Matyt, norima, kareivius išso
dint i ties Burica, P a n a m o j 
parubežy, l o m i o j o vandenyno 
pakraščiuose- _ % 

naują Europos pasi tvarkymą 
ir reikale^ duoti broliškosios 
pagefbos. 

Bet Amerika y ra sau Ame
rika. Ka ipo tokia ji neturi in-
eiti su Europa į jokius, po-
litikinius sąryšius i irba eko
nominius privalumus. 

Baigdamas savp kalbą pre
zidentas Hard ing šaukėsi 

f Dievo pagelbos ir palaimini
mo, v 

f be, ku r i y ra Suv. Valstijų glo
bojama. 

Sųv. V. turėtų įsimaišyti. 
, J e i t a ip įvyktų, tuomet S. 

^als t j jos gautų progos forma
liai įsimaišyti į tuos nesutiki
mus abiejų valstybių iv abid
vi nutildyti , kaip besipešan-
čias vištas. v~" 

Tarpe jųdviejų nesutikimai 
pakilo už vienį> zenies plotą, 
kurį savinasi viena ir kita. 
Kuomet pasibaidė argumentai 
žodžiais, abidvi valstybėli ki
t a prieš* kitą pasiuntė po ke
lias dešimtis savo kareivių. 
TU jau kovoja. 

Eržvilkas, Tauragės apskr. 
Šias apygardos gyventojai 
skundžiasi: 1. kad valsčiaus 
tarybos nariai nevjsuomet gau
na pakvietimus į posėdižius, to
dėl nutar imai t a r t a i s išeina 
menki; 2V kad ta ryba nenori 
taisyti t i l tų; \sako j i : " p a t y s 
taisykite, jei norite važ inė t i ' ^ 
3. kad mokyklos netaiso, nors 
tam dalykui pinigų y ra ; 4. kati ^ 
pinigus rekvizicijoms reikalaii 
ja lygiaiNnuo visų, a r yra kas 
davęs, a r ne. 

Iš to, tai kyla nepatenkini
mas iš • savi valdybų įstaigų. 

Washington. Kovo 
Buvusiajam Illinoį* valstijos 
gubernatoriui Lowden prezi
dentas Hard ing siųlė kabinę-
te karo laivyno sekretoriau s* 
vietą. J i s nesutiko. Ki ta vieta 
jam nepasiųlyta. 

Dabar skelbiama, kad Low-
den visai išeinąs iš politikos 
ir nepriimsiąs jokios j am sių-
lomos vietos. — 

• 

Naumiestis, Tauragės apskr. 
Nepaprastas šiais metais ora* 
Lietuvoje. Žiemos visiškai-ne
buvo. Tankia i audra su lietu
mi pareina. Naumiestyj vieną 
dieną buvo toks potvinis, ko-

j kio dar čia nebuvę." 

\ 

. ORAS. — Šiandie i r rytoj 
nepastovus oras; rytoj šal
čiau. 

.PINIGU K A S . 
Svetimų šalių pinigų verte, mai

nant nemažiau $25,000 Kdvo 4 
buvo tokia pagal Merehanta Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.8? 
Prancūzijos Šimtui frankų 7.15 
Italijos šimtui lirų 3.65 
Vokietijos šimtui markių 1.65 
Lietuvos šimtui auksinų 1.65 

[Lenkijos šimtui markių .12 
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f j i p i i m i i j KATALIKŲ DLKHRAflTlS 

"DRAUGAS" 
rRENlMERATOS KAINAI 

CHICA*GOJ IR UŽSIENYJHt 
Metams . . . . . . . •.«.• • • • »x.< P * l 
PfeSfii Metų • .££• •COCflES* * *a*^ 

•TJV. V ALST, 
Metams • • • • •>" • • • • • • • • • • 88.00 
Pusei Metą . . . . T » •<•>•!•-• x s M i 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užairasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba {dedant pinigus J 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PTJBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley Ave., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 

Spaudos Draugija. 
Tarp kitų lietuviškos kultū

ros įstaigų Amerikoje yra ir 
"įaetuvių Rymo-Katalikų 
Spaudos Draugi j a . ' ' Ją žmo
nės rengė 1914. m., bet galuti
nai jkurė pradžioje 1915. Ko
vo 10 d. tuometinis Chicagos 
Arkivyskupas Jokūbas Ed
vardas Quigley užtvirtino įs
tatus. 

Šita draugija turi bendrą 
visoms idėjinėms draugijoms, 
kad pirmiausiai žiūrį visuo
menės naudos ypač Lietuviu 
apšvietos. Bet draugija panėši 
į paselpines draugijas tuomi. 
kad savo nariams duoda tik
ros medžiaginės naudos. 

Ta nauda susidaro šitokįu 
būdu. Kiekvienas asmuo įsira
šęs į Spaudos draugiją įmoka 
1 dolierį metams, bet knygų 
gauna dviejų dolierių vertės*; 
tokiu būdu draugijos nariui 
lieka 1 dolieris kišenije. 

Nevienas gal stebėtis, ko-
kis-gi tas geradaris, kuris pri
moka po dolierį kas metai 
kiekvienam žmogui už įsirašy
mą į Spaudos draugiją? Vi-

i % 

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 pelno iš savo 
narių, duodamos tiems na
riams daigtus už tiek kiek at-
seina jų padarymas. 

Amerikoje ir kitur knygo
mis žmonės pirkliauja, kaip 
ir kitais daigtais. Spaustuvei 
knyga ateeina, sakysim, do
lieris, bet kol tą knygą išgar
sini, kol ją 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 agentas nei
ma pardavinėti knygos, kol 
jam nenuleidi pusę kainos. 

Spaudos Draugija iš savo 
narių surenka iš anksto po vie
ną dolierį ir kaip tik knyga 
tampa atspausta, gauna iš 
spaustuvės knygas ta kaina, 
kokia jos atsėjo spaustuvei. 
Pirkliai, agentai ir kitoki tar
pininkai neprieina prie to kny-
gos^delto jos kaina nedidėja. 

Kai-kurie tik skundžiasi, 
kad Draugija negreitai duoda 
knygas. Žinoma, to girti nega
lima, bet turėdami mažai žmo
nių negalime visus darbus at
likti urnai. Kas nori greitumo, 
tas brangiau primoka. Štai, 
kad ir šįmet Spaudos Draugi
jos nariams knyga "Katalikų 

ūdos Draugija 

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

s * 

Kol kas 
yra maža, neturi nei tūkstan
čio narių, todėl j i negali savo 
valdybai mokėti algų. Tie žmo
nės duoną valgydami iš kito 
darbo Spaudos Draugijai gali 
pavesti t ik atliekamą laiką. 
Bet jei Spaudos Draugijos 
keli šimtai narių 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
tymą. 

Kun. D. Mikšys važinėdamas 
po Ameriką renka narius to-
kiaj. 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 būdu šei
mynų knygynėliai auga. 

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

Ateinančiais metais ji (žada 
duoti antrąjį tomą tos knygos, 
kurios šįmet davė pirmąjį. Jei 
autorius mirtų ar apsirgtų, tai 
Draugija turėtų duoti kitą 
knygą maždaug 400 puslapių. 

Šventasis Tėvas Ameriki
ni a r Spaudos Draugijai per da
bartinį Chicagos Arkivyskupą 
išreiškė savo palaiminimą, su
teikdamas daug ir didelių at
laidų. J ie y m surašyti 1920 
metų "La ive . " 

Jei tik mes mokėsime neno
rėti negalimų daigtų ir pasi
tenkinti galimais, tai ir mil

as 
D R A U G A S Pirmadienis, Kovas t , 1921 

• » 

šiems bus nuostabu išgirdus 
atsakymą, kad nėra tokio g e - f ^ k ė spaudos Draugija už

augs, kaip kitos mus kultūros 
įstaigos. 

Kapitalistų Aukos. 
Miestely Ottawa, 111., pemiai 

rudenį vienos bankos jaunas 
klerkas pavogė 96 tūkstančius 
dolierių. Tuo svetimu turtu 
tečiau nepasidžiaugė. Baimės 
apimtas slaptėsi keletą dienų. 
Pagaliau pasidavė policijai. 
Banką atgavo pavogtus pini
gus. 

Praeitą mėnesį jis buvo tei
siamas federaliame apskričio 
teisme Cliicagoje. Teisėjas 
l^andis išrado^ kad tas kler
kas perdaug pigiai "buvo apmo
kamas. Kas mėnuo jis per sa
vo rankas praleizdavo arti 
milijono dol. bankos pinigų. 
Tuo tarpu bankos savininkai 
jam už ta didžiai atsakomą 
darbą mėnesiu mokėdavo vos 
90 dolierių algos. 

Teisėjas tad jo nebaudė ka
lėjimu. Laikinaį paliuosa-
vęs jį pasakė, kad pagalvo
siąs apie ištarmę, vis-gi jo ne
pasiųstas kalėjimam 

Ltel to įvykio kongrese pa
keltas trukšmas prieš teisėją. 

Nepersenai lygus a-
nam nuotikis įvyko Chicago. I r 
čia vienos didelės bankos jau
nas klerkas apsivogdino. Šis 
paėmė net 772 tūkstančiu dol. 
laisvės bondsais. Už poros die
nų buvo suimtas. Banką atga
vo bondsus. Šitas klerkas taip-
pat paduotas teisman. Bet jo 

Katalikų Periodine, Spauda. 
Spauda mes 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-
čįaus yra laikraščių išeinančių 
storomis knygomis paskirtais 
laikais. Taip prancūziškas lai
kraštis "Bevue des Deux Mon-
d e s " (Dviejų Pasaulių Perž
valga) išeina kas 15 dienų kny 
gomis keleto šimtų puslapių 
storio. Rusų "Viestnik EVTO-
p y " išeidavo kas mėnesį kny
gomis 800 puslapių. Knygose 
paprastai vienas žmogus rašo 
apie vieną dalyką; laikraš
čiuose daugelis žmonių rašo a-
pie daugelį dalykų/ 

Amerikos katalikai sutarė 
Kovo mėneslje šių metų dau
giau pasiraginti vieni kitus, 
kad sustiprėtų katalikiškoji 
s^pauda. Tat duoda mums pro
gos pranešti skaitytojams šį-
tą apie katalikiškąją laikraš
tiją. 

Austrija. 
-

Pradedame nuo Austrijos, 
nes jos vardo pirmutinė raidė 

A -

Toje šalije didėji intekmin-
goji laikraštija per ilgus me
tus c buvo katalikystės priešų 
rankose ir darydavo gana 
daug blėdies katalikams. Dien
raštis "Va te r l and" (Tėvynė) 
buvo pasižymėjęs, bet vienas 

lydavo daugybė kitų. Ypa 
daug klaidų prieš katalikus 
pasėdavo dienraštis "Neue 
Freie Prėsle*' (Naujoji Lais
voji Spauda). 

Didis katalikų spaudos au
gimas ir stiprėjimas prasidė
jo 1905 metais. Tuomet Aus
trijos katalikai buvo padarę 
visatinį" suvažiavimą, arba, 
kaip jie sakė: "Austrijos Ka
talikų Dieną" (Oesterreichis-
cher Katholikentag). Su važia-
vimas perorganizavo didžiau
sią katalikų suvienijimą vadi
namą * * Piusverein' ' (Pijaus 
Sąjunga). Tas Piusvereinas 
Austrijoje buvo tos pačios rų-* 
sies kaip R. Katalikų Federa
cija Amerikoje, tiktai dides
nis, veiklesnis ir turtingesnis. 
Bet ne turtuoliai sudarė jo ga-
lybę. 

Piusvereinas sudarė kiekvie
noje vyskupijose savo apskri
tį, o kiekvienoje parapijoje sa
vo skyrių. Kiekviename sky
riuje buvo veikėjų kuopelė pa-, jų, o šventadieniais 50,000. Vi 
sisventusi spaudos dalykams. 
Už dvi koronas, t. y. nepilnai 
pusę dolierio galima buvo gau
ti katalikišką laikraštį. Kad 
jis dar pigiau atseitų, NPiusve-
reino skyriai ėmė organizuoti 
taip vadinamus mandatorių 

būrelius. Mandatorius mokėjo 
20 halerių į mėnesį. Dešim
tis manjlatorių sudarydavo 
kuopia. Tokiu būdu susidary
davo 2 koronos į mėnesį. Už-
vieną koroną imdavo laikraš
čių, o kitą siųsdavo į apskri
čio iždą 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 
įeigų turėjo apie 250,000 koro-
nų, kurių vertė dar nebuvo 
nupuolusi. 

Taip* sumaningai dalykus 
vedant kiekvienoje vyskupijo
je įsisteigė, po vieną dienraš
tį, o didieji katalikų dienraš
čiai pasijuto gawę trisyk tiek 
skaitytojų negu turėjo prieš 
Piusvereino spaudimų darbų likišką dienraštį, o priešai ne-
pradžią. Darbų buvo nemaža:)turi. * 

LUCKY 

cigarette 

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

Tiktai Karintijoje katalikiš
koji spauda viešpatauja viena 
be priešininko, nes turi kata-

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. 

vienų surinkimų atlaikyta ke
turiolika tūkstančių. 

Vyskupai tam darbui labai 
pritarė, bet piniginės pašalpos 
nedavė, išskyrus pavienes ir 
nestambias asmenines aukas. 
'Pečiaus vyskupų parama pa
darė daug naudos tirbini, kad 
paragino kunigus sakyti pa
mokslus apie spaudą. 

Viennoje susidarė dvi dideli 
katalikiški draugiji dienraš
čiams leisti: " H e r o l d " ir 
"Reichsrjost'*. Jiądvi, kaip ir 

itos tokios įstaigos, yra akci-
ini apriboti bendrovi. Apri

bojimas yra tokis, kad akcijas 
arba ' šėrus parduoda tiktai 

negalėdavo atitaisyti, ką pa-1 tiems asmeninis^ fcurių ka ta l i -N i a u Lomtoi 
gadydavo daugybė kitų. Ypae|kybe liudija direktorių t a - I ^ ° n d ° n < ^ e t t e ' ifcl9 metais, 

ryba. Akcijos negali būti par
duodamos nei perkamos per 
bankus ar birfeas, nei testa
mentu perleidžiamos. Akcijos 
savininkui mirus pati bendro
vė atiduoda įneštuosius pini
gus, o likusią akeija parduoda 
kitam., Garbės pirmininkas 
toje bendrovėje yra kardino
las Piffl, o veikiantysis pirmi
ninkas yra d-ras IgnrSeipel , 
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 viešpatijas. Prie 
Austrijos liko 6,300,000 žmo
nių. Iš tų 5,700,000 yra kata
likų. Jie kalba vokiškai ir tu
ri 10 katalikiškų dienraščių. 
Keturi išeina po dukart kas
dien. "Reichspast" šiokiomis 
dienomis turi 40,000 skaityto-

•Belgįja. 

Marytė bet šviesi ir turtin
ga Belgija giriasi davus pa
sauliui pirmutinį laikraštį. Tie
sa "Niewe Tydinghen" Ant-
verpijoje pradėjo eiti 1605 me
tais. Jį leido Abrakam Ver-
hoeveii. Keturiolika metų vė
liau Londone pasirodė "The 

si katalikiškieji dienraščiai tu
ri 140,000 skaitytojų. 

Šalę dienraščiu yra 32 savai
tinių laikraščių su 350,000 sk,ai 
tytojų. \ . 
Sulyginus katalikiškąją Aus

trijos spaudą su katalikystei 

Sinoma, kad ir šis pigiai buvo tes, tai už tai kaltas ne kas 
apmokamas. kitas, kaip tik bankų savinin-

Tokių apsireiškimų nekub- kų šykštumas. 
met negali pateisinti pigus 
apmokėjimas. Tą pripažino ki-
tuomet ir teisėjas Landis, klau
sydamas Gttavvos bankos kler
ko bylos. 

Bet reikia pasakyti tas, kad 
kaip vienas, taip kitas jaun. ne 
buvo, kaip ištirta, jokiuo iš
dykusiu arba tinginiu bomau-
tuoju. Kaip tas, taip kitas nie
kur bereikalo nesivalkiodavo, 
savo uždarbiais šelpdavo savo 
motinas našles. I r jei jiedu pa-

Tikybu" atsėjo 60 centų, o ' l ikimas dar«nežinomas. Tik'sikesuio atlikai tokįas vagys-
• v r s 
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Pinigus žarstyti, juos var
tyti reikia parįnktinų, stip
rios valios ir visapusiai iš
mėgintų žmonių. Tokius ban
kos gali gauli. Bet jie yra 
brangesni už jaunuolius. Ban
kos norėjo pigiai apsieiti ir 
tokiuo pasielgimu davė pro
gos geriems vaikinams nupul
ti. 

Čia tai tikrai kapitalistų au
kos. I r už tai tupėtų but balti
nami ne tiek jaunuoliai, kaip 
patys piniguočiai. 

o 1673 išėjo pirmutinis laik
raštis Amerikoje vadinamas 
"Mayflovver" mieste Cambri-
dge, Mass. Visi čia minėtieji 
laikraščiai jau mirė. Bet Gan-
davijoje Belgijos mieste dar te 
beišeina "Gazette van Gent," 
pradėjusi rodytis 1667 metais. 
Ta pasaulio laikraščių močiutė 
yra katalikė. 

PrieŠ pasaulinį karą Belgi
joje buvo 36 katalikiški .dien
raščiai. Karas sunaikino devy
nis. Mirusių vietoje atsirado 
keturi jauni. Tai-gi dabar 
Belgija turi 31 katalikišką 
dienraštį. 

Visus tuos dienraščius veda, 
prirašo i r leidžia pasauliečiai 
žmonės, turėdami gana pelno. 
Tik retkarčiais redakcijoje 
pasitaiko kunigas. / 

Belgijos sostinėje Bruselije 
prieš karą buvo 33 dienraš
čiai. Šešiolika žuvo. Liko sep
tyniolika^ Daugiausiai prenu
meratorių turi dienraštis "Le 
pa t r io te" (Tėvynainis")v> Jis 
pradėjo eiti 1884 metais. To 
dienraščio atsiradimas gana 
akyvas. Įvairių šalių katali
kai susirinkę Briuselyn į Eu
charistijos kongresą apgailes
tavo, #ad Belgijos katalikiško
ji spauda žymiai apsnūdus. 
Vieni dienraščiai būdavo per
daug bailus: nenorėdavo gin-
čytis «su bedieviais. Kįti nors 
ir ginčydavosi, bet taip dog
matiškai, kad retą įtikindavo. 
Kongreso nariams buvo^aišku, 
kad reikia naujo, gyvo, jud
raus dienraščio. 

(Daugiau Bus.). 

TtlMYKITE 
Kensingtono Lietuviai ga

lite gauti nusipirkti "Drau
gą" dienrašti pas p. 

IG. TYSKEVIČIĄ 
314 E. Kensington Ave. 

AMERIKONIŠKA LIINJįJIA 
Tiesoginįs Patarnavimą 

NEW YORK-HAMBURG 
Geriausias kelias Lietuviams ir Rusams. 

Didžiausi Moderniški Laivai 
MONCJOLIA MINNEKAHDA (Naujas) MANOHURIA 
Kovo 17 Kovo 31 Balandžio 14 

(3-rd Kliasas Tiktai 
TreSia Kliasa iš New Torko į Eitkūnus f 180.00 
Trečia Kliasa iš Ncw Y/o*fco 1 Liepojų tlM.OO 

Trečios kllaaos pasažieriai valgo didžiam dinimj kambaryj, kur 
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai rseervusjami mo
terims ir vaikams. Atsišaukite i Kompaaijos Ofisą, 14 * o . 1>CM-
born Str. Chioago, arba i Lokalį Agentą. 

' 
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I LIETUVOS PREKYBOS IR PR410NES 
BANKAS 
^ ir jo skyriai 

I Vilniuj Panevėžyj Šiauliuos Raseinius 
| Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje 
= kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN-
| TURĄ NEWARKE.y Kol žemas auksino kursas, dėk pi-

nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi 
7% padėjus 2 metams 
5% 
3 % 

Ji >> 

>> neapribuotam laikui. \ 

| Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė-
= jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas 

M* NARJAUSKAS 
747 BR0AD STREET, ' NEWARK, N. J. 
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Saugok aklų regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sll-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
Žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo del jūsų aklų; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specljallsto, 

W. F. MONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAJS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-člos lubos 

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

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nedėliomis nuo • ryto iki 
12 d. 

Phone Seeley 7489 
DR. L M. FEINBERG 

Gydo specijaliai visokias vyrų 
* moterų lytiškas ligas 

2401 Madtson Str., kampas Wee-
t e m Ave., Chicago 

Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak. 

lltltl 1111111111111111111111111111111111111111111111 > 11111 
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i DR. C. K. KLIAUGA 1 
E LIETUVIS DENTISTAS 5 
S1821 So. Ilalsted St., Chicago, 1I1.S 
E Kampas 18th St. E 
SValand.: 9—12 rytą, ir 2—9 vak.s 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiT 

DR. S. NAJKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OfiSM tr Gyvenimo vieta 

s a u South Ilalsted Street 
Ant viriau* Uolveraal fitate Bank 

Valandos nuo,10 iki 12 ryte; nuo 
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 Iki • vak. 

Nedėliomis nuo 19 Iki S. 
Tel«ff«MM T a r * S044 

į - į ^ r ^ ^ ^ y ^ g v 

Tel. Drovar 7042 

JDr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 
4713 SO. ASHLAND AVENUSS 

arti 47-tos Gatvės 

f elefft&as Pullman SBC] 

\ ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Michigan Aveane 
CoMetand, 111. 

VAI-ANDOSj » ryto Iki 9 rskar*. 
Tol. Pullman 841 Ir 8180. 

• • • • • • • • • l i l » M W | 

S DR. CHARLES SEGAL [ 
* Perkėlė seavo ofisą po nnm f 

|472ff So. Ashland AvenueJ 
1 Specialistas 
iDftIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIG 
JValandosnuo 10 iki 12 išryto; nuo 
Į ? iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
•vakarą. Nedėliomis 10 kli 1 
| telefonas Dreael 9880 

• { • • • • • • • • • • • • M 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 6088*^ - * 

Valandos: — 8 iki 11 U ryto 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 Iki 8 vai. vakare, j, 

m •** ~ "* • ~ " " ~ " ~ ~ ~~ ^ l ~ » l - * ' l ~ I ~ — — - I—I ' . . I _l 

• Dr. M. T. STRIKOL'IS • 
I Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas • 

B Pr>nnl<s T p a t m V a r n o I 

I 
! i

Pcoples Teatro Name 
1610 W. 47th Str. Tel. Boul. 160 
Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 19 
iki 12 ryte. 

' Rcs. 2914 W. 43rd Street I 
• Nuo ryto iki piet I 

ITel. McKinley 268 I 
sa 

^Telefonas Boulevard 9199 

^. DR. C. KASPUTIS 
(i 

•• D E N T I S T A S 
3331 S o u t h H a l s t e d S t r . 

g V a l a m i o s : » — 1 2 A. M. 
S X 5 * 7 — 8 T? U 

Dr. I, E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

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

piet, (j:30 iki 8:30 vakare 
Resideneija: 10588 Perry Ave, 

ÂDeL Pullman 842 

i V. W. RUTKAUSKAS 
!

ADVOKATAS 
/""' Ofisas Didmiesty!: 

I 29 South La Salle Street 

8 Kambarls 884 

Telefonas: Central 639a rmm • •i^«»' 

Vakarais, 812 W. 33rd 8 t 
Telefonas: Yards 4681 

V 

iifliiiiiiiiitiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiifuunu 
Res. 1139 Independence Blvd. 

Telefonas Voo Buren 894 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas ri Chirurgas 
Specljalistas Moteriškų, Vyriokų 

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

pietų, T—S vak. Nedėliomis 10—12 d. 
Ofisas 8884 So. Halsted St^ Chicago . * 

Telefonas Drover 9698 
laiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitinni 

PinTiadieni 

^ SyJcį į met 
Akademijos 
vieną didelį 
Jos dažnai pi 
bet vieną išii 
lykę, pastato 

Rytoj, Ko^ 
Kati*J svetaii 
ke bus persi 

įciįnLs daili 
ma, užvadinl 
MŪSŲ vi suomi 
prato, apibraj 
jos mokinių 
met skaitlinga 
surengtus vai 

"Patr ic i ja ' 
pirmą, sykį C] 
kalboje. Teko| 
begalo gražus 
kalas. A'kadei 
suomet pasin 
gražiausiuose 
niuose, užtai 
bai ir mėgsti 
pramogas. 

Girdėjome, 
se (veikalas n | 
bus publikai 
muzikos šm< 
rimtų prakali 

A Veikalą mol 
\ M. SkolastikaJ 
į tistiška dram< 

» turi rimtų ri 
tarpe. Kas jai 
išmokintas m 
nant "Šv. Â  
rienbuti , ,, tas 
brangina tos 
tos vienuolės 

Pastaraisiais" 
* 

goję buvo 4>aj 
veikalų. Kai-ki 

^ kė gerai, bet k) 
ir labai išgarl 
pastatĄ'ti taip 
ruj>estingai, kį 
įžeidimu publi 

^ stebėties. Pas^ 
r ?\iprantankių 

nėr. Dažniausil 
lllėgėjus,, lam< 
neliai, arba ai 
zijų turinti bi: 
ir pastato visi] 

Bet Šv. Kazij 
jas mokinių pj 
kaluose mat< 
prisirengimas, 
mai, gerai ismi 
kalinga gestikj 
nai visų detalij 
kas suderini] 

t išeina tikrai ai 
5 del taip yra, 

0-gi todeJ, ki 
rvs — vienuol 
bando padaryt] 
mokindamos 
mokina tobuli 
pasišventimu, 
budamos tihkai 
supraneios draj 
ir savo mokim 
mato ir jų dar | 

Tat jeigu 
na bus iškeli 
iki' tikram ai 
padarys ne ka| 
Kazimiero' Sėst 
tos dirvoje 
ningai, taippal 
kos srityje j u 
nei kainuojami, 
lauja pagyrime 
yra joms dėk n 

Šv. Kazimie] 
Rėmėjų Dr-josĮ 
jau Išpardai 
tikietų. Tai-gi,| 
rHų nepraleis 
uPatridj<ie*fl Ii 
na anksti, jei nj 

, nę svetainėj.1 

vesti punktual 
rengiamuose v | 
žada pradėt 
7:30 vaKare. 

Rišimui prasidd 
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D R A U G A S 

"PATRICIJA" SCENOJE. 
*A Sykį i metus Sv. Kazimiero 
Akademijos auklėtinės sulosią 
vieną didelį dramos veikalą. 
Jos dažnai puošia mūsų sceną, 
bet vieną išimtinai rimtą da
lyką pastato sykį į metus. 
* Rytoj, Kovo 6 d., "School 

Ha l i " svetainėje Town of La
ko bus perstatytas toksai tra-
dieijinis dailės dalykas, dra
ma, užvadinta ' ' Patricija ' \ 

J 

prato, apibrangino Akademi
jos mokinių talentus ir visuo
met skaitlingai atsilanko į jų vakarus 

bus priimamos ir mažesnės au
kos našlaičių prieglaudai. 

Pastaba aukotojams. 

Kiekvienas aukotojas būti
nai turi pamatyti kolektoriaus 
kvitų knygutėje Labdaringos 
Są-gos, po Šv. Antano Globa, 
antspaudą ir valdybos parašus. 
Kolektorius, neturintis šių žen
klų, turi bu t paduotas į poli-

kalų rr atlankyt pramogų. Kul- ei jos rankas. Į šią pastabą 
turingų tautų teatruose mažo- kiekvienas Lietuvis turi at-

tovėt kol aktas užsibaigs, kad 
netrukdžius klausytojų ir 
vaidintojų. Mažų vaikų į 
svetainę nereikia nešties bei 
vežties. Geriausia vieta mažu
tėliams namie: kaip užaugs, 
turės protą ir supratimą, sus
kubs pamatyt užtektinai vei-

sios publikos visiškai neįsileir 
Mūsų visuomenė jau senai su-jdžiama. Laįkas, kad ir mūsų 

moterėlės tai suprastų ir vi
sos fcavo šeimynos nesineštų į 

surengtus vakarus. 
" Patricija ' : bus vaidinta 

pirmą sykį Oliicagoje Lietuvių 
kalboje. Teko girdėti, kad tai 
begato gražus ir turiningais vei 
kalas. Akademijos mokinės vi
suomet pasirodo naujuose ir 
gražiausiuose dramos tvari
niuose,^ užtai publika taip la
bai ir mėgsta lankytis į jų 
pramogas. 

Girdėjome, kad pertrauko
se (veikalas net keturių aktų) 
bus publikai patiekta rinktinių 
muzikos šmotelių, dainų ir 
rimhj prakalbų. 

Veikalą mokina gerb. Sesuo 
M. Skolastika, kuri kaipo ar
t i s t i ška dramos direktorė ne-

nri rimtų rivalių Lietuvių 
[arpe. Kas jau yra matęs jos 
išmokintas mergaites vaidi
nant "Sv . Agnietę", "Vaka-
rienbutį", tas supranta ir api-
brangina tos Dievo apdovano : 

tos vienuolės talentusv 
Pastaraisiais laikais Cliica-

# 

goję buvo .pastatyta keletas 
veikalų. Kai-kurie iš jų nusise-

^ k ė gerai, bet kai-kurie tai nors 
ir labai išgarsinti, bet buvo 
pastatyti taip prastai, taip ne
rūpestingai, kad tiesiog buvo-
įžeidimu publikai. Tr nėr ko 

^ stebėties. Pas mus tikrai dailę 
^'••suprantančių mokytojų kaip ir 

. nėr. Dažniausiai ' 'ar t is tus — 
mėgėjus" lamdo taip sau žmo-
neliai, arba artistiškų preten
zijų turinti biznierėliai. Užtai 
ir pastato viską kojom į vir
šų... 

Bet Šv. Kazimiero Akademi
jos mokinių pastatytuose vei
kaluose matosi rūpestingas 
prisirengimas, tinkami kostiu
mai, gerai išmoktos rolės, rei
kalinga gestikulacija, ir abel-
nai visų detalių toks armoniš-
kas suderinimas, kad darbas 

V jšeina tikrai artistiškai^ Ir ko-" 
yde l taip yra, gal kas klaus! 

O-gi todėl, kad ką tik sese
rys — vienuolės nedarys, jos 
bando padaryti tobulai. Užtai 
mokindamos dramos dalyką, 
mokina tobulai, kantriai, su 
pasišventimu. Pačios seseiys 

""būdamas tinkamai išlavintos ir 
suprančios dramą, įkvepia tai 
ir savo mokinėms. Publika tą 
mato ir jų darbą brangina. 

Tat jeigu kada mūsų sce
nai-bus iškelta iki tobulybei, 
ikr tikram artistiškumui, tai 
padarys ne kas kitas*4ik Šv. 
Kazimiero Seserys. Jos apšvie-
tos dirvoje darbuojasi sąži
ningai, taippat dailės ir muzi
kos srityje jų nuopelnai yra 
neįkainuojami. Jos nereika
lauja pagyrimo, bet žmonės 
y.ca joms dėkingi ir gerbia už 
tai. ^ 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos narės, sakosi, 
jau Išpardavusios didžiumą 
t i kietų. Tai-gi, jeigu kas no
rėtų nepraleisti nepamatęs 
' 'Patr ic i jos" , lai verčiau nuei
na anksti, jei nori laimėt sėdy
nę svetainėj. Rėmėjos nori į-
vesti punktuališkumą - savo 
rengiamuose vakaruose, užtai 
žada pradėt veikalą tikrai 
7:30 vakare. Jeigu kas ineis 

Mūsų visuomenė jau moka 
apvertinti tikrai gražius dai
lės veikaltfs, ypač Akademijos 
mokinių, tai-gi gal prašys ir 
"Pa t r ic i ją" pakarto t, >kaip 
prašė (ir tebeprašo) atkartot 
"Vakarienbutį".. Bet ar " P a 
triciją" bus galima kur kitur 
pamatyt — nežinia. Užtai ge
riausia but 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 visas va
karo pelnas eis Šv. Kazimiero 
Akademijos naudai. Žodžiu ta
riant, ir Rėmėjos ir Akademi
jos auklėtinės bus-dėkingos 
publikai už jos paramą. 

Reporteris. 

IŠ LABD. SĄ-GOS CENTRO 
SUSIRINKIMO VAS. 

23, 1921 M. 

kreipti domę, nežiūrint &ada 
pas jį ateis kolektorius pra
šyti aukos našlaičių samb rei
kalams. Nes jau apgavikai ban 
dė pasinaudoti našlaičių vardu, 
tam tikslui panaudodami net 
ir kunigiškus rūbus. — 

Kvitų knygučių kontroliavi
mui pr inkta komisija iš St. 
Jucevičius, 726 W. 18-tli St, 
Chicago, UI., ir Pr. Vitkus, 
1432 So. 49th Ave., Cicero, UI. 

Nutarta surengti Labd. S$-
gos saVaitę visose kuopose ir 
kolonijose. Pienus tai savaitei 
sudarys agitacijos komisija. 

J . Šliogeris. 

Kareivių giminėms* liks tik ap
rūpinti paminklo nugabenimą 
nuo stoties iki kapo ir pasta
tyti tenai. 

VALDYBA DRAUGYSTĖS 
ŠV. ANTANO. 
VVaukegan, 111. 

PAMINKLAI MIRUSIEMS 
KAREIVIAMS. 

*» / 

Kapinu> Skyrius Valstijos 
Departmente praneša, kad Su
vienytų Valstijų Vyriausybė 
suteiks marmorinius pamink
lus visiems žuvusiems karei
viams. - y 

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 antspaudą ir valdybos 
parašais. Centro nutarimu, ko
lektoriai, eidami per namus, 
reikalaus nuo šeimynos, ypač 
nuo pavienių asmenį, neina-

jĮhšimui prasidėjus, tarės pas- žiaus kaip $10. Nuo negalinčiu 

Viešai rinkliavai (Tag day) 
leidimas dar negautas. 

Kuopų raportai: 
1 .kuopa surado viena Gar

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

3 kuopa surado vi^n^ Gar
bės narį, Moterų Są-gos 2 kp. 
Ta kuopa savo pažadėjimą 
išpildė. Surengė balių ir už li
kusį pelną ($25.00) įstojo į 
Garbės narius. Tai pavyzdis Ci 
eeros dr-joms, kurios da nėra 
La b. Sąj. Garbės narėmis! 

4 kuopa surado viena Garbės 
narį, dr-ją Šv. Jono Evange
listo* i p^ 

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

6 kuopa turėjo balių ben
drai suruoštą visų dr-jų, ku
riame gryno pelno padarė 
$307.00. Sakė, kad ir Vasario 
27 dieną taip pat rengia va
karą. Be to, surado du Garbes 
nariu, Jievą Valaitienę ir pati 
kuopa antrą sykį įstojo, bet 
jau ne su šimtine tik su $1000. 
Ta kp. 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 mpkesties, t. y. $500 jau įne
šė centram J i varosi, kad tūk
stantį įnešti centro iždari pirm 
negu tai padarys 1-įi kuopa 
jau turėdama savo ižde $1000. 
6 ir 8 kuopų pavyzdis sektinas 
visoms- kuopoms. 

9 kuopa rengia agitatyviškas 
prakalbas Kovo 6 d. ir reika
lauja centro kalbėtojų. €en- \ 

Visi kareivių kapai valdžios 
kapinėse tuomi yra visiškai 
aprūpinami. Bet kapams ki
tose kapinėse, jeigu tik ka
reivių giminės kreipsis į Quar-
termaster General of tbe Ar-
my, Wasbingtone, valdžia pri
sius marmurinį paminklą, pa
dengdama visus iškaščius iki 
nurodytai gelžkelio stočiai.* 

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

Vice-Pirm., S. Keliotis, 1002 S. 
Vietoria Str. N. *Ctiicago,x 

Nut. Įžaštininkas, J. P. Bukan-
tis, 1339 S. Vietory Str. 

Finansų Rast., B. Mačiulis, 
1329 S. Lincoln. Str. 

Kasierius, P. Kapturauskis, 
1321 S. Vietory Str.^ 

Kasos Globėjai: 
1) P. Kaadalevičia, 1017 Eight 

Str. 
2) J. M. Leškis, 1329 S. Jack-

son Str. f 
3) J. Naujokas, 1430 S. Pres-

eott Str. ' 
Knygius, P. Rumšą, 902 Eight 

Str. 
Maršalkos, K. Stulginskis, 1320 

S. Vietory Str., irST. Šimulynas, 
1333 McAlister Ave. 

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

Vėlavos nešėjas, S. Urbonas, 
911 Eight Str. f* 

Draugystė Šv. Antanp, 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, "VVaukegan, UI. 

iinimiujmiiirrmTmMmimimMiiM 

Kapitalas ir Perviršis 
$245,000.00 
Turtas Daugiau 

$,2000,000.00 
\ 

Pirmutinė Lietuviška Valstijine Banką Amerikoje. 

Metropolitan State Bank 
2201 W. 22nd ir Lcavitt St. I 

1 SAUGOMAS JŪSŲ PINIGU UŽTIKRINTAS SAVAME VALDŽIOS BANKE | 
Jeigu norite kad jusu. pinigai Jum pinigus dirbtų, tai nelaikykite Jų uždare bak-

5. suose. Padėkite visus savo pinigus ant taupymo kningutės. 
Kad padėsite iki 5 tai dienai bili katro mėnesio tai procento gausite no 1-mos die-

ino to mėnesio, kuriame pradėjai taupyti. Šis bankerf galime gauti pirkti drafta, ehekius 
ir išmainyti visų šalių pinigus, pagal dienos kursą. 

E Greito Persiuntimo Pinigų Jūsų Giminėms į Lietuva užtikrinam 
Bankos Valand: kas dieną nuo £ v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatoms iki 8:30 v. vak." j 

s . • s 
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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. 
PATARIMAS DYKAI 

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIį 

ATMINKITE! 
Ttem kuriems reikia mokėti taksus (Taxes) jo* KOVO (MOR-

ČIAUS 15-tą Jau arti jog mes atliekame išpiUlimu.s taksu Bankų 
S Mt>JiIff l l lrt i»< 

i atsakančiai. 
Tie kurie praeitėje pildie 

apie mūsų naudingus patarii 
Jauskitės pas mus draugiškai. Patarimus suteikiame dykai. 

"Questionalrres" arba taksus gerai žincv 
iraus. ~ S 

I European American Bureau i 
FABIONAS ir MIdKIEWICZ, Vedėjai 

(Buvo A. Petrą t is tr 8. \u Fahionas) 
| 809 W. 35-th Street, (Kampas Halsted) Chicago, EL | 

Valandaa: Kasdiena nuo 9 ryto iki 6 vai. po pietų. 
Vakarais: Utar. Ketv. ir Subat. iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 
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I PINIGAI Į LIETUVĄ f 

Phone Cicėno fr963 

DR. A. P. GURSKIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

#847 \V. 14th Str. Cor. 49th Ave. 
Cicero, m . 

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

Atitaiso f vairas akis 
viena atsilankymu, be 
jokios chloroforme*. 
Suvirs 800 išgydymu 
užrašuose. 

Ateik ir leisk aužiurėti diplomuo
tam ir registruotam gydvtojui^ ir 
chirurgui, kuris specijalia išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

LIGAS. 

Silpnos Akjs 
Skaudamos Akjs 
Raudonos Akjs 
žvairos Akjs 

Kurčios 
Tekančios 
Ūžiančios 
Užkimštos 

AlSjt 
AU& 
Ausįs 
Ausis 

• r f • • 
• i i • • i • i i • • • • • i 

P. KV0RKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago Avenue 

Radandai, Pečiai, Kar-
petai, Pianai, Victrolos, 
Siuvamos Masinos, Plau
namos Masinos etc. 

Cash arba ant lengvų išmokesčių. 
Telefonas Monroe 3683 

i 
S 
I • • 

• 

Skaudama 
Rėganti 
Kreiva 
Užkimšta 

Nosis Skaudama 
Nosis 
Nosis 
Nosis 

Silpna 
Kataruota 
Papūtus 

Gerklė 
Gerklė 
Gerklė 
Gerklė 

Fnunklin O. Carter, M. D. 
23 metai prie State gatvės 

120 So. State St., Chicago. I1U. 
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie-

niais nuo 10 iki 12. 

= 
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Po CONRAD ' 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St, Chicago, HL 
Kurie gaunate paveikslus Ii Lietuvos 

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno i i kelių skir
tingų. 

\ 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius Ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. Phone Drover CSCI 

AMERIKOS LIETuviŲ SuuiiiniiiiimmiHiAiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiniiiiiiiHiHiiiiiiiiiuiiiiHiiiuinuii 

Kapitalas $18,000,000.00 
Insteigta 1841 - x 

y 

Vyriausias Ofisas 

Stebėtinai pasekmingas nusiun- S 
timas pinigu per American Ex-

mm 

press Kompaniją į Lietuvą prieš 
'karę, dabar vėl atnaujintas.- . 

Sugrąžinti kvitąj parodo kad 
nusiųsti į Lietuvą pinigai, būna 
priimti bėgyje trijų savaičių. Mes 
Lietuvoje išmokame Markėmis, ku-

f rie dabar tenai kursuoja. Mūsų 
prekės žemos, patarnavimas ge
riausias. 

American Express Kompanija 
yra uždėta 1841 metuose, v turi 
įmokėtą kapitalą $18,000,000.00 
ir siunčia daugiaus pinigų į Eu
ropą negu bent kokia kita kom
panija. Kompaniją*- tur savo loc-
ną 21 lubų milžinišką namą aut 
Broadway, New~ Yorke, l̂ urį čio
nai matote, ir, jame talpinasi vy-^j 
riausieji mūsų ofisai. % 

Naudokite mūsų ' "Dolerinius 

A 
• v 

Money Orderius" išmokėjimams 
American Eipress Company pinigų ir persiuntimų Amerikoj s 

8̂5 Broadway, Now York i r K:anad0j. Parduodame viso
kius Europinius pinigus. Kada siųsite bile kur pinigus, tad S 
siųskite per American Expresš Kompaniją ir visados reikalau-

S kitę kvitos nuo siunčiamų pinigų, kad turėmėt prirodymą. 
3^ Kreipkitės j bile mūsų ofisą arba rašykite Lietuviškai į mūsų 

vyriausyjį ofisą: v v » f 

Į AMERICAN EXPRESS COMPANY f 
I FOREIGN MONEY ORDER DEPARTMENT s 
| 32 North Dearborn Street ^ Chicago, Illinois. | 
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiini 

M O K Y K L A 
Mokinama: an*lišfcoa tt Uetnvrfkos 

kalbų* aritmetikos, knyffvedyatės, ste
nografijos, typewrltlac pirki y bos tei
sių, SUT. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos. ereogTafijos, polltikinės ekono
mijos, pilietystėš. daillarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: rakarals n no C 
iki 19 ral. 
3106 So. Halsted St, Chicago. 

• PRANEŠIMAS. 
• Sinnčiame piningus Lie
tuvon, pri siuntimas užtik
rintas. N 

Inšuruojame nuo ugnies, 
namus, rakandus ir auto
mobiliuos. 

Į 

Parduodame namus, sko
liname piningusr 
Evaldas & Pupauskas 

840 W. 33rd St. 
Yards 2790 

Ar Ne Laikas Pagalvoti: 
Kodėl Milijonai auksinų (markių) tapo išanokėta Lie

tuvoje pasiųstų p^r 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 mū
sų Biure. 
SIŲSKIT PINIGUS VELYKOMS SAVIŠKĖMS PER 

y 

• 
! 

\ 

* 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvėse kopiglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 
2814 W. 23rd Place dbieago, m . 

Tel. Ganai 2199 

\ 

Euroneanamerican Bureau 
FABIONAS ir MICK1EWICZ Vedėjai S 

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

/ ATMINKIT 
Jog mes parduodame Draftus (čekiufij^nt Lietuvos ir Vo- M 

kietijos Banku pagal dienos kurso, o ant sumos virž $1,000.00 | 
dolieriu dar pigiau, už kurios išmoka grynai* pinigais. I 

Parupinam pašportus į Lietuva, Latvia it Russia. ^ J 
Parduodame laivakortės' iš New Yorko arba Kanados Vienu f 

Laivu į Bremena, Hamburgą, JLiepojų ir Eitkūnus. i 
Jauskitės pas mus draugiškai. , Patarymai dykai. * 

Valandos: Kasdiena nuo 9 ryto iki 6 po pietų g 
Vakarais: Utar. Ketv. ir Subatomis iki 9 valandai. 

# 
Nedėliomis: Nuo 9 ryta iki 3 po pietų.-
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B R K U G K 8 Pirmadieniu, Kovas 1, 1921 

* 

Iš CHICAGOS UETUViy flU^ni, 
c I& BRIDGEPORTO. 

• 

Apie porą mėnesių atgal ties 
Auburn Ave. ir 33-čia automo
bilius suvažinėjo Praną Moc
kų, 16 m. vaiką. 

Apie tą patį laikąxkitas au
tomobilius suvažinėjo Juoz. 
Antikauską, 13 m. vaiką. Jis 
tuoj mirė Peoples ligonbutyje. 

Tokie neatsargus automobi
listai kiršina žmones. Čia pat 
yra Šv. Jurgio parapijinė ir 
viešoji mokyklos. Piliečiai, 
gyvenantieji toje apielinkėje, 
turėtų reikalauti įmesto val
džios apsaugos — nors lentos 
su parašu, kreipiančiu automo
bilistų doinc, kaip yra kitose 
vietose. 

Čia yra bepartinis Susivieni
jimas Lietuviškų Draugijų, ku
rį sudaro dvidešimts aštuonios 
draugijos. Tame Susivienijime 
75 nuošimtis yra katalikų. Di
džiausiu Susivienijimo tikslu 
yra — pastatyti Bridgeporte 
didelę svetainę. Jau turi nu
pirkęs ženiės (75x125 pėdų) 
ant Halsted tarp 31 ir 32 gat
vių, už kurių užmokėjo—$15,-
000. Pienuojama namas trijų 
augštų ir kad svetainė talpin
tų 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. 
\M taip gražų patarnavimą 

laike la.iilotu.viij Juozapo Les-
činsko, turime ištarti širdingą 
ačių gerb. klebonui, kun. M. 
Krosui, gerb. kunigams Ig. 
Albavičiui, H. J. Vaičiūnui ir 
J . Svirskui ir klierikui Se
maškai. 

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

North Sidėje gražiai buvo pa 
minėta. Vakaras buvo parapi
jos svetainėje, kurį įžangine 
prakalbėle atidarė nepailstas. 
North Sidės darbuotojas p. A. 
Bacevičius. 

Vietinės parapijinės mokyk
los choras gražiai padainavo 
"Lai gyvuoja mus tauta". 

Mažutė, gabi Emilija Stanke
vičiūtė jausmingai padeklema-
vo: "Plevėsuok vėliava". 

Vytautas Gerdžiunas, 4-to 
skyriaus mokink, padeklema-
vo "Kovon už Vilnių". 
K Kaziukas Savickas visus 
kvietė " J darbų del Lietuvos." 

Iš programo bene gražiau
sias buvo pantominas "Kur 
banguoja Nemunėlis." Grupė 
mergaičių geltonai pasirėdžiu
sių judėjimais parodė daine
lės reikšmę. O už scenos gir
dėjosi darbą. Per pantomina 
neapsakoma tyla viešpatavo 
svetainėje. 

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

Po jo turiningos ir gražios 
kalbos buvo rinkimas aukų. 
Visi tzinome, 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 penkde-
ši nikes, kiti dešimkes ir kiek 

katras turėjo, tiek ir aukojo. 
Atėmus išlaidas, Lietuvon 

per Tautos Fondą pasiųsta 
$554.32. 

Antru atveju kun. Vaitukai
tis kalbėjo apie naminius Lie
tuvos priešus. Čia kliuvo mūsų 

1 GeuavaUė Jniuia Grovienė W. Misevi&utė 
2 Siuitas Grovas . ; K. S. T-lis 
3 Ju sunūs G. Lapinskui 
4 Gulus nedoras dvaro užveizi la , p . Stogis 
5 Brimap kariykls > į \ Y. Petraitis 
6 Di akas rVnavaitės tarnas J. Mišk a* 
7 BerU Gciievaltės tarnaitė \ E. Pocienė 
8 ltagana % .' XXX 
tt Siauras . A ; į. Grunas 
10—11 Rūstis Galias du budelei . . J. Granas, P. Sutkus 
12 Atkus Golaus tarnai ir merginos J. Ukazis, M. Moselmona*, K. Nobar, 
J. Miška«, J. Juozaitis, N. Stogatelukė, E. žinevictukę, E. Pocienė. A. Grl-

^onicnė, E. Juozai čiukė. 

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. 

tautininkams " ir "eicili-
kams'' 

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiitini 

"GENOVAITĖS" 
Visas pelnas skiriamas Lietuvos šelpimo Fondui 

5-ių Veiksmių 7-nių paveiksle Melodrama 
Rengia Lietuvių Moterų Draugija 

NEDEUOJ KOVO (MARCH) 13 D., 1921 M. 
M. Meldažio Svet. ^42-44 W. 23-rd PI. 

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

Lietuvos dukt. draugystė rengė Genavaitės veikalą su visom spėkom. Lo
šėjai gana gerai išlavinę manom atsakančiai sulos pertraukose bus tai p-put 
kitoki pomrginimui, del užgunedinimo publikos. Lietuvių duk. Kviečia keno-
skaitlingiausia atsilankyti kadangi Genovaitės veikalas nebus greit perstaty
tas nuoširdžiai kviečia Draugija Liet. Dukterų 

llllllillllllllllllllllllllllllll 

Ęuraponi American Rtirgtu 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petratis Ir S. L. Fabionas 

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir t i 

NOTARIJCŠAS 
Rcal Estate, Paskolos, Insurinai 

Ir tt. i 
809 W. 35th St.. Kamp. Halsted St. 

Tol.: Boalevard 611 
Vai.: t iki 6 kasdieną 

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: Iki I po piety. 

• • • . 

• • 
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DR. S. B1E2IS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd 
Canal 6222 
3114 W. 42nd Street 

Tel. McKlnl 

mm 

Aprūpinki! 
Savo Taksus 

(Income tax returns) 

Liko tik 1 Vi savaitės 
Daugybė žmonių turi bėdos 

jeigu nesudeda atskaitų nuo už 
darbio (Income tax returns) j 
laiką ir teisingai. Bausmė už 
nesudėjimą siekia iki $1000.00. 

Bausmė už neteisingai sudė
tas atskaitas iki $10,000.00 ar
ba kalėjimas. Nesudėjusiems 
atskaitų ne išduoda pasporto 

i išvažiavimui Lietuvon. 
Atskaitas gali sustatyti tei

singai tik Auditorius turys 
patyrimą 

• • • • • > 

I 
Tel. Randolph 2S98 

A. A. SLAKIS 
A D V O K i \ T A S 

Ofisas vklumlestyj 
ASSOCIATtON BLDG. 

li> So. La Salle St. 
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų 

Faoedėliais iki 8 vakare 
Nedėliomia ofisas uždarytas 

—— = . ! 

PLATINKITE 'DRAUGĄ." 

J. p. 
Y r a v l e n a n t l n l a 

Lietuvis Auditorius 
ir taksų (Income t"**) žinovas 

Jis atidarė „./isą 
3331 So. Halsted St. 

Offisas bus atidarytas kas vakaras 
iki S vai. 

. . . . L 
Taipgi Įsteigta systemas prekybos ir 

pramonės vedimui Revizuoja knygas. 
Sutaiso atskaitas. • ^. 

ywn>iiii<w<itfi<fui<i<nii<iii<iiiitf><>ii<ii 

Krmi 

Kaip Tavo Giminėms Sekasi Lietuvoj? 
Ar Reikalauja j!e Pagelbos? 

« „ 

Jeigu Reikalauja 
a ^ 

Tai pasiųsk Jiems per šią Stiprią Valstijinę Banką 
Beabejonės Jūsų gimines Lietuvoj aplaikys 
Pinigus trumpu laiku. 

j 

Norint informacija Klauskite arba rašykite 
I — 

P-nui R a p o l u i G e č u i 
Prie 4 langelio 

X 

STOCK 
VAROS 
STATI BANK 

• 

• 

Didysis Bankas 
ant kampo 

Ashland 
ieago 

• 

-
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i IK Auditorius turys S T ^ « • • T • 1 A X • J 9 ir7 Sasįi Pmigai,LaivakortesLietuvon i 
. VARKALA i Jau išmokami i 2fi dienas I 

I 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Mergaitės- darbuotojos L. 
Raudonojo Krytžiaus Reni. 31 
skyriuje labai pasišventusiai 
dirba ir pardavinėja Lietu
vos vėliavos spalvų sutaisytas 
špilkutes. Pelnas eina Liet. 
Raudonojo Kryž. Reni. dr-jai. 

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

Liet. Raud. Kryžiaus Rem, 
Dr-jos 31 skyrius yra nutaręs 
atspausdinti agitacijinius laiš
kus ir Velykų dienoje išdalinti 
žmonėms atsilankusiems baž
nyčion. Tokiu būdu manoma 
pasiekti tuos žmones, kurie 
nei laikraščių neskaito, nei 
prakalbų nelanko. Rep. 

#5 
I i NORTH SIDE. 

Lietuvos nepriklausomybės-

*diena trijų metų sukaktuvių 'diena 

kurie apsidangste gra 
žiais obalsiais savo partiją 
stato augščiau tėvynės reika 
lų. Kalbėtojas sake: i ' Gali būti 
socijalistu ir bei tautininku, 
bet but ir Lietuvių ir dirbt 
t ė vyne s na uda i. 1' 

r 

Vaikučių choras atgiedojo 
"Lietuvos himną" ir tuo va
karėlis užsibaigė. 

(iiažu buvo žiūrėti j tuos 
maižučiiLkus, kurie ir-gi nori 
pasidarbuoti tai nematytai Sa
lelei, kurią jų tėvų tėvai pra
kaitu ir krauju aplaistė. Tai 
busimieji kovotojai, Lietuvos 
darbuotojai. 

Visa dėka ir garbė priklauso 
seserims Kazinuer., nes jos 
įrengė tokią gražią programą. 

Žemiau telpa aukotojų sura-
sas: 
Judita Krinunskaitė . . $101.00 
J. Petraitis 51.00 
Pr. A. Kišonas 50.00 
Kasp. Butkevičius # . . . 50.00 
J. Kišonas 50.00 
K. Ignatavičia 20.00 

• » 

Po $6: kun. Vaitukaitis, kun. 
Meškauskas, A. Čereska, V. Ka 
vahauskas. 

Po $5: J. Valaitis, A.'Bace-
vičia, A. Lisauskas, A. Rep
šys. 

A. Makuška $4.00. 
Po $3: A. Rugienis, J. Ger

džiunas, P. Srinbas, A, Ma
kuška ir A. Beniušis. 

Po $2: A. Deksnys, M. Dau
girdienė, J. Čepaitis, A. Ger
džiunas, S. Girdzevičia, S. Sių
sis, J. Drunseika, A. Penkaus-
kienė, E. Sutkienė, A. Nausė
dienė, J. Kaitulis, A. Kumšli-
tis, J. Rėkus, O. Dapkevičia, 
M. Dambi-auskienė, K. Kišo-
naitė, A. Alekna, F. Va&kunas. 

(Pabaiga ant,6 puel.). 

U.S. M A l ĮgŠĮŠjŠŠI 
IS New Vorko be Jokių mainymu tiestai | . 

BREMEN ir DANZIG 
S. S. ANTIG0NE išplauks KOTO 19 ir Gegužio 7 
S. S. SUSQUEHANNA Išplauks Bal. 6 ir Geguž. 21 
Atsišaukit pas H. Clausseoiun & Go. General. Pasažlcriniai Agentai 

100 N. La SaUe St., Cnioago, HL Tel. Franklln 4180 
Arba kreipkitės prie mųa lokalio agento. 

Jau išmokami į 26 dienas 
Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH) 

Štai pavyzdis kaip apie mos ir mūsų bi^ni iš Lietuvos savo giminiems rašo: 
"Gavome tuos pinigus 1300 murkiu 8 dienoj Vasario tai yra lygiai už mėnesio po išsiuntimo. 

Mikalojus Baltutis visus mums pinigus išmokėjo iki skatikui. Ir turime pranešti štai ką. Nueikite pas 
p. Povilo Baltučio ir padėkuokite jam, nes per jo banką greičiausiai ir sažiniškiausiai pareina pini
gai. Daug nfusų kaimynu per Baltutį siųstus pinigus gavo. Kiti kurie siuntė per kitas bankas laukia 

inigus. Per 

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 
kitų nelaimių. 

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas 

i i 
Z i po 3-4 mėnesius. Vieno žmogaus suvaikščiojo net tris kartus laiškai šen ir ten kol gavo pinigus 

Baltuti siųsti kartu pareina su laišku, o kartais ir greičiaus. ' 
Naumiestis, Gruodžio 9, 1920 Mokytojas D. Jurjonas 

I 
-
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I 901 W. 33rd Street Tel. Yardš 4669 Chlcągo, 111. I 
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PAUL P. BALTUTIS and CO. 

patentuota Malt-Hop "Namas geru gėrimu" galite pirkite 
krautuvėj arba tiesiai nuo mųs, tai tuomet žinosite kad tu
rite geriausia rųši koki galima pirkti. 

t 

Neimkite Substitutų 
Jis turi būti geras , 
Nes visi ji vartoja. 

1 

/ 

Geriausios RųSles Extraktas. 

"Ji. stovi Pirmoj Kliasoj" 
- Ant pardavimo pas 

A. Buchas, 2300 W. 23-rd Street 
•-' 

HENNING WENNERSTENINC0RP0RATED 
2960 Lawrence Avenue, Albany Park, Chicago. 

= = 

ŠTAI KUR 
SEKRETAS SVEIKATOS 

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
TUVIŠKA VAISTINYČIĄ visoj Amerikoj, kuri iSdirba vaistus, pagal 
Europos metodą nuo visokiy ligų. 

Mes turime ią sekretą, kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tą sek
retą sužinosite kai<> vartosite MUŠU VAISTUS, nes mūsų PAŠLOVINTI 
raistai PASEKMINGAI GYDO. 

Visuose gerose APTIEKOSE vi»oj Amerikoj galima gauti šias mūsų 
liekarstas: 

Salutara Riteri del vidurinių ligų. 
Regulatorius del moterių. 
Kraujo Valytojas kurie pats užvardijimas išaiškina reikalingumą. 
Salutaro Linimentas del visokių kaulų skaudėjimo ir kit ikių skausmų 
Trajanka Kas-gi dar jos nežino? Tos garsingos namų gyduolės. 
Reikalaukite mūsų surašo vaistų ir žolių—siunčiame už dyką. 

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY 
1707 So. Halsted S t , Tel. Canal €417 Chicago. 

\ 

DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRUUTUVE CHIGA60JE 

""^•^KPlAtL 0UBBN KONCBtTINAia 

NEMOKĖS! PINIGUS BERE1KAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kaina, kur kitur taip negauti. 

Mašinėlių laifikama drukuoti ir ofiao darbamiYra naujau-
iios madoa, Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, fiiubi-
niufi ir deimantinius; gramafonus lietuviškaia rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusižkų ir prūsiškų iSdir-
bysžių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4633 So. ASHLAND AVE., CHIOAGO, ILL. 

Telefonas: DBOVEB 7B00 
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Šiaulių mr 
Petrogradai 
mokyklon, 
kyklą gav 

Tuom tai 
linis karas, 
riavęs su 
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Į LIETUVIAI AMERIKOJE Į 
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KENOSHA, WIS. 

Turėjau progą pasimatyti 
su* kapitonu A. Andrikiu, ku
ris Vasario 23 d , šių metų, 
po didelių vargų, pasiekė Ke-
noshą ir savo tėvą Petrą An-
drikį. m , 

Kapitonas A. Andrikk jau
nas būdamas su tėvu gyveno 
Waukegan, 111. Iš ten išvažia
vo Lietuvon ir įstojo į moky
klą Raseiniuose, paskui perė
jo Šiaulių ginmazijon. Iš 
Šiaulių nuvyko Vilniun, iš ten 
Petrogradan, kur įstojo karo 

ners įkirtą kuopoms dovaną 
ufc prirašymą organizacijon 
kuoda^ugiausia narių, tai dova
ną kuopa paskirtų tam nariui, 
arba narei, kuris daugiausiai 
prirašytų kuopon naujų na
rių. 

broliaiv Lietuviai taip lalai 
tuos komisarus giria, kad jie 
(są geriausi darbininkų priot**-
liai f 

Į Federacijos skyriaus susirinki-
—Labai gaila,kad randasi dar TX&&. 

tokių Lietuvdų, atsakė kap. Jie 
vargšai nieko nežino ir negaM 
žinoti, nes bolševikų cenzūra 
neleidžia to skelbti. Sykį, sako, 
mačiau kaip sušaudė 8 vyrus 
až tad, kad laikraštį norėjo ki- v a s a r * " » « # P iknik*> k u r i o 

ton pusėn pernešti. Jokis laiš
kas, kuris norėtų tiesą pasaky
ti negali išeiti. 

Matydamas tą visą negalėjau 
iškentėti ir pabėgau prie Rusų, 

mokyklon. Užbaigęs karo mo- ^ , k a r i a u j a u ž t e i s y b e i r 

tvarką, bet ir vėl papuoliau 

i 

kyklą gavo kapitono laipsnį. 
Tuom tarpu užsidegė pasau

linis karas. Per visą laiką ka
riavęs su Rusų karuomene 
prieš Vokiečius. Nuvertus ca
ro valdžią, jis buvo prie Ke
renskio. Nuvertus Kerenskį, li
ko prie bolševikų — ir gerai 
ištyrė bolševikišką "rojų". 
Pamatys, kad tas'"rojus" yra 
ne darbo žmonėms, bet komi
sarams ir visokiems ištvirkė-
1 Larus, žmogžudžiams, tuomet 
budamasdarbininkų prietelium 
kap. Andrikis pradėjo bolševi
kams sakyti, kad jus ne iš to 
galo pradėjot taip didelį dar
bą. Už tai gavęs daug kartų 
sėdėti kalėjime. 

Bolševikų kalėjime, sakė 
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 
stiklą perpjauna 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 visą Ru
siją; visur matęs didžiausius 
vargus ir skurdą. Žmonės turi 
dirbti sunkiausius darbus, o 
už tai negauna nei pavalgyti. 
Mažiausio daikto kaimietis ne
gali pajudinti be komisaro ži
nios. Kuomet kaimietis užaugi
na javus,, ar gyvulius, tuomet 
ateina komisaras ir viską at-
ma. Palieka darbininkui tik 
mažą dalį, kad badu nenumir
tų. Padėto vištas kiaušinio be 
komisaro žinios nevalia paim
ti. Be komisaro žinios negali 
avies ki^pt, nes vilnos turi bū
ti ne tau, bet komisarai. » 

Man paklausius, kas yra tie 
komisarai, kapitonas atsakė, 
kad visokie galvažudžiai ir iš
tvirkėliai, ypač Kynai, Troc
kio pasamdyti už Rusijos auk-

—Sunku tikėti tokioms baise
nybėms, pastebėjau kapitonui, 

—Išla krujų taip yra, atsakė 
jis, nes aš ant savo kailio tą 
visą ištyriau. 
—Tai del ko kai-kurie mūsų 

>» 
komisarų rankosna. Tada ma 
ne uždarė Maskvos "rojun 
15 metų, o po to-turėjau būti 
sušaudytas. Bet, ačių Dievui, 
pavyko pasprukti ir pabėgau 
Kynijon. Norėjau dasigauti 
Lietuvon, bet jokiu būdu nega
lėjau. Maijp kelionė prasidėjo 
pradžioje Birželio mėnesio, 
1920 m. ir dabar tik'pasiekiau 
Ameriką. Daugiau, sako, bol
ševikų "rojun" jau nenorėčią 
grįžti. 

Kapitonas A. Andrikis, ma
tyt, geras jaunuolis, bet labai 
suvargęs. Turi didelį nervų su
irimą ir pažeistą koją. Sako, 
kaip pasveiksiu, aš pats eisu 
ant astrados ir papasakosiu 
žmonėms, ką mačiau.* Traks. 

A. L. R. K. Federacijos 12-
tas skyrius laikė mėnesinį su
sirinkimą Vas. 27 d., 6v. An
tano parap. svet. Nutarta šią 

pusė pelno eis parapijos nau 
dai. 

Atstovais į A. L. R. K. Fede
racijos Tarybą (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 
šelpia Lietuvą ir norį kartu su 
Lietuviais dirbti. Kadangi ne
paranku buvo su jais susirin
kime tokiuose dalykuose, tar-
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Dramie&G minėtame raštely 
pažymėta buvo surengtas va
karėlis, Vasario 8 d. Tai buvo 
ne Vasario 8 d., bet 6., sekma
dieny. Vas. 8, antradieny, Dra
mos jaunimo draugija turėjo 
šokius. Kas link minėto vaka
rėlio klaidų, tai viešai neminė
siu, bet patartina butų, kad to
kiuose jaunimo vakaruose bu
tų blaivas apsėjimas, kaip ir 
skelbiamoji dora. Nesant blai
vybės, neišnyks nei klaidos. 

Patyręs. 

* H K A L A U J A . _ 
REIKIA lietuvių v pardavėjų. Yra 

nuolatinė vieta tikram žmogui, kuria, 
gali pasakyti tiesa pertlkrinimo bu
de. Turi turėt pardavėjo sugabumua 
Mano ypatifika pagalba, privers prie 
pasisekimo ir užtikrinimo tuojau. 
Nereikėa laukti komiįino. Bua apmo
kama pilnai kaa savaitei Tai ne yra 
Real Batate arba Insurance. Atsi
šaukite tarpe 9 ryto iki 4 po pietų. 

18—22 E. Vau Buren St. 
-> 3-as floras. Matykit 

MR. Rowny. 

« « 

WESTVILLE, H.L. 

CICERO, ILL. 

ftv. Antano parap. mokykla. 

Mokinių skaičius Šv. Anta
no parapijos mokykloje diena 
po dienai vis didėja. Esant 
grąžam orui ir pavasariui be
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, kad šiuosmet a-
pie keturiasdešimts trys mo
kiniai baigs parapijos mokyk-

ties, tat pasitarimams , tapo 
išrinkta tam tikra komisija. 

Raportą iš Feder. Chicagos 
Apskričio išdavė p. J. Šlioge
ris, kuris tapo priimtas. s 

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

• • • • • i 

S. L. R. K. A. 48-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus se
kmadieny, rvbvo 6 d. 1921, Šv. 
Antano parap. mokyklos kam
bary, 1 valandą po pietų. 

Visi nariai malonėsite, laiku 
susirinkti. Taip-gi kurie turite 
paėmę aplikacijas, ir kurie da 
neturiti ateikite susirinkimam 

nut. rast. 
— 

SHEBOYGAN, WIS 
i • • i • • ' • 

Daugelis Šv. Antano parap. 
mokinių lavinasi muzikoje. Ki
ti pradeda lavinties. Daugiau
sia mokinasi skambinti pijanų 
ir groti smuiką. Kažkurie jau 
gana gerokai prasilavinę. Dau
guma lekcijas ima pas moky
tojas, seseris Kazimierietas ir 
Beethoven'o Konservatorijoj. 

Vas. 21 d. 6v. Antano pa r. 
svet. Liet. Darbininkų Saigos 
49-ta kuopa laikė mėnesinį su
sirinkimą. Tarp svarbesnių 
nutarimų verti pažymėjimo. 

1) Įrengti vakarą. Darbas 
pavestas išrinktai komisijai. 
- 2) Prirašyti kodaugiausia 
kuopon narių. 

3) Jei kuopa laimėtų L. D. 
S. Chicagos Apskričio kurią 

"Draugo'* No. 45 (Vasario 
23 d.) tilpo žinutė iš Slieboy-
gano apie jaunimo veikėjus,po 
kuria pasirašo Dramietis. 

Skaitant tą žinutę pasirodo 
kelios įsiskverbusios klaidos, 
todėl neiškenčiu nepaaiSkuięs 

P-as Dramietis sako, kad kai-
kurie didžiuojasi sugriovę dr-
jų centrą. Aš manau, kad gal 
ir pats rašėjas buvo visatina-
me Lietuvių katalikų- Sheboy-
gano parapijos susirinkime 
Sausio mėn., kuriame vienas 
parapijonas įsitarė, ką darysi
me su centru. Vietinis niųs 
gerb. klebonas kun. V. Dauno
rą leido per bajsus: ar palai
kysime centrą iš pasaulinių 
asmenų, ar kad klebonas lai
kytų tvarką kas link bažnyti
nės svetainės. Vienbalsiai nu
balsuota, kad visą centrą ves
tų klebonas. Tai-gi centras nė
ra panaikintas. Jis dar tvir
tesnis tapo negu kad jį valdė 
S ar 16 asmenų ir dar betvar
kiai buvo vedamas. Gal p. 
Dram. rodosi, kad senasis cen
tras buvo augštesnis už klebo
ną. Tokia mintis butų klaidin-
ga. 

Vasario 24 d., apie 6 vai. va
kare pas mua atsitiko baisi 
žmogžudystėm Buvo šitaip. Lai
svoji moteris laisvai gyveno 
jau su trečiu ar ketvirtu vyrr 
Prie ^o dar laikė' ir laisvąjį •,-
namį (burdmgierį), kuris iš 
kiekvienos savo pėdės ir jai 
dalį skirdavo. 

Vieną vakarą įnamis parei
kalavo^ kad šeimininkė atiduo
tų jam tuos pinigus. Seiminin
kė atsisakė. Tada įnamis paė
mė šautuvą ir peršovė ją, sy
kiu ir jos "vyrą". Po to porą 
šovinių suvarė sau galvon ir 
krito ant vietos. Moteris ir 
burdingeris tuojau mirė, o 
' * vyras'' paimtas ligonbutin. 
Sakoma, vargiai pagysiąs. Tai 
tokis musiį laisvameilių gyve
nimas. Tai vaisiai socijalistų 
kunigužio ir kitų nešvariabur-
nių. 

Atsisakius katalikų kunigui 
moterį laidoti ant katalikiškų 
kapinių, nušautosios lavonas 
• v**-'nugabentas nezaležninkų 
kirkužėn, kur tapo bambizo 
* * pašventintas'' ir* palaidotas 
nezaležninkų kapinėse. 

Nezaležninkų melai. 

^eaaležninkai čia pradėjo 
leisti melus buk katalikų varT 
goninkas su dviem moterim Va 
sario 15 d., 8 vai. ryte ėjęs ne
zaležninkų; kirkužėn nuižudyti 
bambizą, kada jis laikė "mi-
šiaV\ Jei jiezaležninkų kuni-
gužis nori taip "garbingai" 
mirti, tai veikėjo pasiprašyti 
viršui minėto ' * strielčio' \ Ka
talikų vargonininkas turi daug 
kitokių uždavinių ir neturi lai-
fco nezaležninkus sekioti. 

Pipiras. 

SALESMANAS. 
Reikalingas pardavinėti augStoa 

rųšies propoziciją tarpe savų 
žmonių. Turi turėti dideli nažinti. 
ir gabumą prie darbo. Mes pri-
gelbė&imė-kiek galėsime, gi vėliaus 
gaus pilna užmokesti už savo dar
bą, nes šie dalykai bus plačiai gar
sinami Lietuviškuose laikraščiuose 
Jūsų darbas su- mumis užtikrins 
Jums pastovų darbą ir gera alga. 
Norint pilnesnių žinių kreipkitės 
pas 

Mr. GEORGE NELSON 
South American Trust Co. 

Room 1136. ' j 
10 S. La Salle St. Chicago. 

Paieško pusiniko automobilų dirb
tuvė. Biznis iSdirbtaa grerai per 8 
metus. 

M e l d ž i u a t s i š a u k t i gre i ta i . 
(C. S.) 708 W. 18tb St. 

' Tcl. Caual 3348 

Ona Radztjauskienė, (po antru vy
ru Kasputienė.) paieško savo brolių 
Prano. Juozą Ir Jokuba Jociiia Pa
einančių iš Ligių Kaimo Nemakščių 
parap. Raseinių apsk. Kauno Redy-
bos. Labai tūrių svarbu reikalą kas 
žino kur jis randasi arba jis pats 
malonėkite atsišauktišiuo adresų: 

Ona Kasputienė, 
132 Mc-Kec Ave. Moneasen, Pa. 

Kimbark State Bank 
, 108th St. ir Michigan Avenue 

i Roseland — Chicago 

SAUGIAUSIA BANKĄ LIETUVIAMS 

f 

• • • 
• 
I • 
S Kapital, $100,000.00 Perviršis $10,000,00 i 

Ši banką h^ceriausia banką todėl kad išmoka 

pinigus ant kožna pareikalavimo. 

Valandos: 

Kasdien nuo 9 ryto iki 3 po piety, Subata 
9 ryto iki 12 po piety, kas Sereda ir Subata 
vakarais nuo 7 iki 8 :30 . 

Under State Government Supervision 

Kimbark State Bank 

FARMA ĄNT PARDAVIMO. 
160 Vikrų žemes, 1 mylią, nuo mies

to yeri budinkai, didelis sodas, obuo
lių, vyšnių ir p>čių (peaches) ir keli 
akrai miško. Kaina $16,000. Norint 
informacijų kreipkitės ypatiškai. 

S. M. Staugtus, 
1335 No. La Salle Str. Chjcago. 

Farma ant pardavimo 160 akrų 
labai getą žeme ir budinkai, 15 akrų 
miško yra gražus sodas, bėgantis 
vanduo per lauka, J mylios nuo-
miesto. Kaina tik $12,000. Norint 
daugiau informacijų atsišaukite pas 

A. VA8II.ALSKA 
716 E. 39-th Str. (Garagc) Chicago. 

" • - • — ' • ' ' " ' ' - * 

Piningai man labai reikalingi, to
dėl aš tūrių parduoti savo nauja pla-
yer pianą. Atsišaukite. **« 

1421 W. 72-nd Plaoe 
Telefonas Stewart 8676 

Parsiduoda mūrinis namas, elektra 
guzas ir maudines dviejų pagyvenimų 
po 4 kambarius galima pirkti sų ma-, 
žu jmokėjimų. Priežastis pardavimo 
perka farma. 

Wm. Adomaitis 
4321 So. California Ave. Chicago. 

108th St. ir Michigan Ave., 
Roseland — Chicago, 

/ 

TeL Tardą 6666 Drover 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Aknšeras. 

S203 8. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—8 ir 
6—8 vakare Ned. l t — I I i i ryto 

^^vw 

3. P. WAITCHEES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4609 S. Ashland Ave. 

Tel. Tards 1053 
Dien. Room 518—159 K. Calrk St. 

Tel. Randolph 3507 

CICERO, ILL. 

f L. R. K. Federacijos 12 skyrius 
laikys nepaprastą susirinkimą Ko
vo 6 dieną, tuojau po sumos. Visų 
draugijų valdybos bei atstovai ir 
visi, kam rupi Federacijos reikalai,' imutį peinus°ageTtams geriaus pirkti 

pas savininką, gausjt daug pigiaus, 
nes turi išvažiuoti į Lietuva, turi but 
greitai parduotas. 

PETRAS KIRILAS 
• 6S21 So. Rock\veU St. 

ANT RANPOS. 
2 kambariai del ofiso labai pato

gus daktarui arba kokiam kitam biz
niu j . Atsišaukite: 

10737 S. Michigan Ave. 

KAM IEŠKOTI KAMBARIU ieigu 
galima nusipirkti puikų medini na
mą už žemą kainą. 5-kių kambarių, 
elektra, gesas vanoa Vienas lotas dar 
žui. Galima laikyti karves, kiaules, 
vištas, žąsis ir kitokius paukščius. 
Yra didelis garadžius del 2-jų auto
mobilių tvartas del karvės. Randasi 
arti šv: Kazimiero klioštoriaus. Atsi
šaukite tiesiog pas savininką. Vieton 

£JTel. Canal 6221 °j 

S DR. C. K. CHERRYS t 
•j LIETUVIS DENTISTAS į 
^2201 West 22-nd A So. Leavitt St.S 

Chicago 
5Valandos: .9:30 A. M. to 12 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

TeL Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 
Gyvenimas: 

2811 W. 6Srd SU. 
Tel. Prospect 8460. i 

# 1:00 P. M. to 8:00 P. M. 
N-S 

«aA&#£4A#a«£«AAa»S*fi#A«a>» % 

Ra IVI. S . Pa 
/ IV RTIRni»A 

Dvisavaitini "O" I^aivai 
NETT YORK — HAMBlIUi 

CUKRBOl JUi — SOLTHAMPTON 
ORBITA Gėrusio 81—liepos % 
OROl'ESA Birželio 4—Liepos 11 
n t D l ' N A .'. Biriolio 1S—liepos 30 

1-2 ir 3-čios Kl. Pasažieriains 
The Royal Mali Steam Packet C. 

117 W. Washinsrton Street 
Tel- »earborn 13S7 Arba Tikietų Pard. 

malonėkit susirinkti. 
/ . Mockus, pirm., 
Fel. Strelčutias, rast. 

ANT PARDAVLH6 
Iš priežasties mirties. 

2 namai ant vieno lioto arit 23-čios 
gatvės arti Hoyne Ave. 

Priešakynis namas turi 2 po 4 kam 
barius, užpakalinis namas turi 1 po 4 
kambarius ir 1 po 3 kambarius. 

Kandos neša 849.00 } mėnesj. Kai
na greitam pardavimui $3200.00. At
sišaukite pas 

l rauk P. Kosmach 
prie 

Kmil A. Ra senei* « 
2118 W. 22 Street Canal 2138 

» - - « -

DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja M metai 

Ofisas S l 4 t So. Morgan St. 
Kertė 12-ro St., Chicago. UI 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų lirų- / 

OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki 8 po pietų* nuo f iki • valan
da vakarė. / 
Nedėllomls nno 9 Iki t po plat. 

Telefonas Tards MT 
•i • • » • • • aJm m 

, 
y » » » » » i « » » » « i m*< 

L VALENTINE DRESMAEING 
COLLEGES 

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St. 

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi-I 

mo, Designing bizniui ir narnamai 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. \ 
Mokslą:- 1*vK*r*'!"!i« if^fi1 ••" -i >i"js- ^ 
Klesos ūi 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118 

1 DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 
po plet C iki 9 vakare. 

= 

Telefonas Armitage 9770 
MARYAN S. ROZYCKI 

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Plano, Teorijos ir 

Kompozicijos 
2021 N. Weštern Ave. 

Chicago, m . 

<J> 

• Ux£>. Pa
reik 

T 
kalaukit knygelės. 

Seeley 1643 
SARA PATEK, pirmininkėj 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvina visų akiu 
tempime kas yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votuma, skaudančius 

ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katerakto, neroiegio; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma-
*i«ti<»insf klaiduR Ak'niof pritaikomi teisin-
r«H' foii ". ..fi> !«•...cu.ieiiu* pageibsta, Ser-
0^h>uv savo regėjimo ir vaikus einančias 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 iki i yaL ps pietų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Ar. 
Telefonas Drsver 96S0. 

. tsa 

Carter's Uttle Iiver Pilis 
Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems 

Negali Būti Liuks 
mas Kuomet Vi

duriai Nedirba 
Ma ža P i g u l k a 
M a ž a s D o s a s 

M a ž a K a i n a 

Kraojas uetoriatis Geležies 
yra priežastimi iSbUSknslg 
veido. 

Tikras tari pasirašymą^ 

C 
B 

ARTER'S IRON PILLS 
Jums pagelbės, paroeglnkite CĄ 

iiitiftiiiiiiiiiiiaiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiitifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiu •tifit<iiiiiifliifiiiifiiftf»]iifiiiiiiiii-*iiifiiiiiiiifiiiiiffiiitiiiiii<ifiiiiiiiifiiiiiitiin 

J MILŽINIŠKAS 
GAVĖNIOS 

* 

— Kengia — 

24ta KUOPA 
PARAPIJOS NAUDAI. 

uiimmimiimiimiiiiimtimmHfiiiiMiiiiimiiiiiifimn^ 

mini iiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiitiiiitifiifitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiisTfiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifi istifiiiiiiiaiifaiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiM 

Nedelioj, Kovo-March 6, 1921 m. f 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2244 W. 23rd Place ] 

Scenoje staf oma nepapra sta s veikalas "Valkata" | 

s. 

Sulos Liet. Vyčių 14ta Kuopa iš Cicero, 111. i 

Pradžia 7 vai. vnkiųre- INŽANGA 35c. | 
tiiinittiifiiiiii iifiHiiiiinnfiiititiHtiiiiiifiiiiiitiiiiiftiiiHfifMtniiHiiiifftiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiitutiiiitiiiiiitiiiiitiiiiiiiiii 
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Pirmadienis, Kovas 7, 1921 
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URBANA, Iii 

KART LIETUVIU SCENOJ! 

\ 

NEDELIOJ, KOVO 6 d., -1921 m. 
School Hal i Svetainėj , 48th ir Honore gatves 

v , Pradžia lygiai 7 vai vakare. . ' \ 

\ 

Veikalai paimtas iŠ pirmutinių krikščionių gyvenimo, užtat privalėtų kiekvienam katalikui 
ji pamatyt. Jame dalyvairja suvirs 30 gabiausių Šv. Kazimiero Vienuolyno auklėtinių — artis
čių. Nei vienas nepraleiskite progos nepamatė šio veikalo, nes gailėsftes." 

. Nuoširdžiai kviečia visus t V • S RENGĖJOS. 
\ m m » m » m m ^ m m » ^ ^ ^ ^ » » m m i m » » ~ * m m m m m m m m m m m m m m m & 
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CHICAGOJE. 
i » » i » » i w i < » » » » » y 

A l OCOCDO DCDkl inC' I EVANSTONE PADIDĖJĘS 
i Ai OtOtllO DtnNAUt- Į GIRTAVIMAS. 

TOS PALAIDOJIMAS. Evanston yra CKieagos prie
miestis. Priemiesčio -policijos 
viršininkas tvirtina, kad pro-
liibieijos metu tenai girtavt* 
mas kuone pattvijrubėjes. 

PLĖŠIĖAI ĮSILAUŽIA Į 
. NAMUS. 

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

Taigi jos kūnas taps atvež 
tas Chicagon šiandie, ty. šeš
tadieny. 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 į šv. Kazi
miero kapines. 

tina ir jo 4 metu vaiką ir is-
MAJORAS THOMPSON į ^ poros tūkstančių dolierių 
NEBUVO WASHINGTONE. v o r t e s v i s o k h l bHzgahj. 

, Du apsiginklavusiu plėšiku 
Vakar rytą įsilaužė į namus, 
219 West Marųuette road. 
Tuose namuose gyvena turtin
gas avalinių Hklirbėjas Max 
Trager. 

Plėšiku surišo Tragerio mo-
/ . 

GAISRAS DRABUŽIŲ 
KRAUTUVĖJE. 

Daugelis politikų .stebisi, 
kad Chicagos majoras Thom
pson nebuvo VVashingtone ir j 
nedalyvavo nauja- prezidento Vakar buvo pakilęs ^gaisras 
inauguracijos ižkilmėsna. drabužių krautuvėje po num. 

Vietoje to, vakar majoras $ 1 0 ^ C l a r k roi 

su savo partija iškeliavo Xew 
Yorkan, kur įvyksta čiužinė
tųjų W » lenktynės. 

Lenktynėse dalyvauja New 
Yorko ir Cbicagos moksleiviai. 

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

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

r 

(Pabaiga nuo 4 pusi) . 

Po $1: J. Valašinas, J. Le-
bežinskas, A. Marcinkevičienė, 
M. Tamoševičia, J. Anciukai-
tis^ V. Balienas, P. Rasman*-
kienė, J. Sriubas, J. Riska, B. 
Juškaitė, A. Sutkus, B. Jeeku-
nas, JVL Grigas, A. Manlonas, 
J. Sloksnaitis, S. Ješinskaitė, 
A. Gerdžiunas, K. Serpetis, J. 
Dizgalvisy- >L Lisauskas, P. 
Sutkus, J. Jesauskienė, J. Po
cius, A. Kumšlitis, J. Vinaus-
kas, O. Senkevičienė, P. Am-
brožiutė, jį. Malinauskaitė, A. 
Nocienė, P. Nausėdaitė, J. Gu-
zikauskas, J. Kupčiūnas, J. Li
sauskas, K. Bugentavičia, A. 
x\ugaitis, Pr. NeveTauskas, L. 

MASINIS SUSIRINKIMAS 
IR PRAKALBOS, 

VILNIAUS GUB. IR VISŲ 
LENKŲ OKUPUOTŲ VIE-

' TŲ LIEtUVIAIj 

iiiiiiiitiiiiiiiiiiiii 

Ruoškimės masinin susirinki-
man! 

Ivovo 6 d., fc y. sekmadieny, 
2:30 vai. po pietų, didžiojoj 
McKinley parko svetainėj į-
vyks Vilniaus gub. ir visų Len
kų okupuotų vietų Lietuvių 
masinis susirinkimas, kuriame 
bus pareikšta, kas turį teisę 
spręsti Vilniaus ir jo apskričiu 
likimą. Yra ,pakviesta keturi 
žymus kalbėtojai, 4arpe jų ir 
vilnietis, nesenai v atvykęs iš 
Lietuvos dr. Alseika. Apart 
prakalbų programoje dalyvaus 
didžiulis tSv. Cecilijos, prie Šv. 

Sntkiutė, A. Andrejauckas, P. Kryžiaus parap., choras. Bus 
Penkauskas, J. Radževičia, Z. išneštos rezoliucijos. 
Petrulis, E. Gerdžiunienė, Vr Tat visi* Towrt of Lake, 
Mačekonis, V. laukaitis, M.'Brighton Parko, Engle^ood'o, 

MILIJONIERIAUS SUNŪS 
TEISME. 

Chicagoje teisman patrauk
tas milijonieriaus Herbąrt P. 
Crane sunūs. Jis kaltinamas 
užpuldinėjime mergiščių Lin
coln parke. Apkaltinimas la
bai rimtas. 

SUMAŽINTA UŽMOKESNIS 

Sears-Roebuck kompanija 
savo darbininkams, kurių e-
sama ligi 2,500, sumažino už-
mokesnį. 

Tas padaryta sumažėjus šį
met kompanijos vedamiems 
reikalams. 

Bmnzienė, A. Baškys, P. Baš 
kienė, K. Rau*kiniene, Kilike
vičienė, Rekuvienė, P. Dam
brauskienė, M. Žulauks, J. Po
cius, V. MarkunYenė, Lukavi-
čia, E. Gujikauskienė, J. Ba-
jarskas, K. Rimkus, A. Sloks
naitis, J. Kulikauskas, J. Dau
girda, M. Stankevičių, M.'An-
drušk^vičia, T. Šlajus, J. Mike-
vičia, A. Čepaitienė, A. Kele-
čiutė, V. Mereckis, B. Kizele-
vičia, U v Vileikienė, A. Mu
rai ka, B. Šia jute, E. Skimslie-

Clearingk), Sunimit'o, Argo ir 
visas Chicagos pietinės ir piet
vakarinės miesto dalies vilnie
čiai ir paeinantieji iš tų vietų, 
kurios vargsta kruvinoje Len
kų okupacijoj Lietuviai, šau
kiami tan susirinkimam 'f-

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

Važiuoti reikia Western ar
ba Archer avės gatvėlcariais. 

nė, E: Liikavičienė, P. Valai- ; Prijaučiantieji Vilniečiams* 

PERSPĖJAMI AUTOMOBI 
LISTAI. 

I 
Vakarinių miesto parkų po-

licįja paskelbė perspėjimą vi
siems automobilistams, kad jie 
važinėdami pildytų miesto ta
rybos parėdymus. Nes kitaip 
bus areštuojami. 

Kaunas. Vasario 1 d. mūsų 
atstovas Londone, p. A. Tiš
kevičius, atsisakė nuo lažima-
mos vietos ir atsistatydinimo 
prašyme įteikė Užsienių Rei
kalu Ministeriui. 

m 
PAMOKINS, KAIP GERIAU 

SIA NAUDOTI MĖSĄ. 

United Masters Butchers of, 
Chicago organizacija bendrai 
su Institute of American Meat 
Packers suorganizavo taryba. 
Šitos tikslas pamokinti šeimi- j 
niūkęs, kaip geriausiai ir nau-j 
sinkiausiai pavartoti maistui j 
mėsą. 

Nes, sako, šiamlie šeiminin-J 
kės * daug pinigų mėsai išlei-1 
džia, bet reta kuri nusimano, 
kad mažesnėmis išlaidomis ga
lima butų apsieiti išmintingai, 
mėsą paruošiant maistui.' -

A. j 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. 
Nuliūdime paliko vyrą 
Juozapą Tamukaitį; sūnų 
Juozapą 15 metų ir duk
terį Malviną 4 metų am
žiaus. Laidotuvės bus Ko-

V ) 5 d., 8:30 išryto, Šv. 
Petro bažnyč., iš ten į šv. 
Jurgio kapines. 

Nuliųdę vyras ir vaikai. 
0 

• 

čiutė, P. Birgilas, J. Brazai 
tienė, K. Savickaitė, A. Stepo-
naitė, A. Martišius, P. Mačys, 
M. Daugirdas, P. Leeaitė, Pr. 
J? Paliulis. * 

Jeigu kas patėmysit klaidą, 
arba nepatėmysit sayo vardo, 
meldžiu pranešti Tautos Fotf-
do 43 sk. sekretorius. 

Pranas J. Paliulis, 
• T. ¥. 43 skr. sekr. 

HIIIIIIIIIIIIIMIIlIflIlflIilIlIllIlIUIIIIIIIIIIII 

/ANT PARDAVIMO 

Garage" r 

Lietuvių apgyvento) vietoj 
3207 S. Halsted Str. 

/ 

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

WALTER J. NORKUS, 
3(29 So. Halsted Street 

IlllltflIIIIIIllllIIlIflIlIlIIIIIiMIlllfflIillIlIIII 

draugai Lietuviai kviečiami 
tenai būti mūsų pareiškimo 
liudytojais. Rengimo Kom. 

IŠ WEST SIDES 

"\Vest sidiečiai! 
L. Vyčių 24 kuopa rengia 

vakarą sekm-K6 Kovo, M. Mel_-
dažio svet. Visas pelnas ski
riamas. Aušros Vartų parapi
jos naudai. 
j Gerbiamieji! Nekartą jus jau 
parodėte širdingą atjautimą 
savo parapijos reikalams, tat 
tikimės, kad ir šį kartą *įk-
remsite mūsų darbą savo 
skaitlingu atsilankymu. 

Širdingai kviečia 
L. Vyčių 24 kuopa. 

BALTOS ROŽĖS LIETUVIŲ 
KLIUBAS ŠELPIA 

LIBTOVĄ. 

Viename susirinkime Baltos 
Rožės Lietuvių pasilinksmini
mo kliubas nutarė suren|rti 
balių ir pelną paaukoti Lietu
vos reikalams. 

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

iiuilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllliuilllllllllllllllllllllllllllllllll 

I MASINIS SUSIRINKIMAS!! I 
š ' ' i 
= Visų Lietuvių Vilniaus, Suvalkų ir tų vietų, kurios kenčia kruviną^Lenkų okii-
= pacija, Saukiamas: \ ^ 

| NEDELIOJ, KOVO 6, 1921 m. f 
i McKinley Parko Svetainėje 

• 

| ' _ * . > • 2 Valandą Bo pietų 

= Bus keturi kalbėtojai, tarpe Jų ir vilnietis, nesenai atvykęs iš Lietuvos dr. Al-
| seika. Damos didžiulis Šv. Cecilijos choras. | 

E Tenai mes pareikšime: kas turi teisę spręsti Vilniaus ir jo sričių likimą. Bus 
s išneštos rezoliucijos f Įžanga liuosa. 

iiiiiiiiiiiiiifHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiuitiifiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiT 
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Kitame susirinkime paragin
ta nariai sitmesti po kelis <lo-
lierius, kad padaryti $100.00. 

Perėjus per svetainę surink
ta $25.00. Trūkstančią sUmą 
nariai vienbalsiai nutarė pri
dėti iš iždo. Tokiu būdu $100 
pasiųstais Lietuvon. 

Baltos Rožės kliubas auko-
mis^yra prisidėjęs prie visokių 
reikalų. Jis parodė ir prisiri
šimą prie gimtinio krašto. 

Narys. 

uiiHiiiiiiriiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiNffriiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiHiiiiiiHiiHiiiiiHinHuiiiiniiiiii 

I Viešas Užkvietimas 

SUSIRINKIMAI. 
IŠ NORTH SIDES. / 

Lab. Sąjungos 6 kuopos susirin
kimas bus sekmadieny, Kovo 6 d., 
tuojau pp pamaldų, Šv. Mykolo 
Arch. parap. svetainėje. 
> Visi nariai kviečiami susirinkti, 
nes reikės aptarti daug svarbitj 
reikalų. Prašome atsivesti ir nau
jų-narių. Daugelis narių yra pasi
likę su mokesčiais. Prašome atsily
ginti. 

-Valdybą, 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Visų Šventų pašelpinės draugi
jos mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, Kovo 6 d., l'yalandą 
.po pietų, Šv. Jurgio parap. sve
tainėj, Vyžių kambary. Visi nariai 
malonėkit atsilankyti, nes turėsim 
aptarti svarbius reikalus. 

P. S. Visi nariai malonėkit at
likti vel'ikine išpažintį šeštadienio 
vakare, 5 d. Kovo, sekmadienio 
rytmety, 6 d. Kovo, susirinkite 
Šv. Jurgio parap. svetainėn •'tuoj 
po 7. Iš ten "in corpore,' eisime 
bažnyčion, ant mišių šv. ir priim
ti šv. Sakramentą. -»-

Valdyba. 

[ 4ių metų Sukaktuves 
Gyvavime l I 

i Universa! State Banko 

i 

5 S 
Š 
S 

i 

širdingai kviečiame visus Lietuvius atsilankyti į mūsų Banką Su-
baloje, Kovo 5 d., š, m., susipažinti »u mumis ir užmėgsti Rankinius 
ryšius su savo tvirčiausia Valstybine Lietuvių iianka. per 4 metus 
išaugusia j vienintelė, didžiausia grynai OėfuvriĮ Finansine Institu
cija, su turtu dfibar aiekanei^ apie 

TRYS MILIŪNAI DOLIERIŲ 
Priimkite visi rėmėjai, depozitoriai ir šėrinlnka dėlei šių 4 metų 

sukaktuvių — mūsų širdingiausia jmns padėka už užsitikėjima ir 
parama. 

Iniversal State Banko Valdyba ir Direktoriai. 

Capital 
and 

Surplus 
$250,000 

Banko Valan
dos: Kasdiena 
iki 4 vai. po 
pietų ir Vaka
rais ^tarą in-
kais nuo « \ k i 
8:30. Subato-
mis visa diena 
iki 8:30 vaka
re. 

i 

5 

g 

JTBPA APRASTįA PROGA. 
Parsiduoda forničTai 3 kambarių 

verti $400. Net aš atiduosu už- $150 
ir piglauą kuris atpirks viską sykiu 
galėsite čionai gyventi iki jums pa
tiks, labai gražioj vietoj, dailus rū
mai pigi randa. 

Cha*. Žemaitis. 
1724 String St. 1 Flatas nuo fronto 

Ar žinote Kur Geriausiai ' 
j Laikyti Pinigus? | 

Dniversal State Bankas, f 
YRA DIDŽIAUSIS UETUVIIJ \ AI.SJVJIMS BANKAB AMERI-

KOJE. TAME BANKE YRA GERIAUSIAI IR SAIGIAI ŠIAI LAI- B 
RYTI PINIGUS. NES SLV. VALST. IR CHICAGOS MIESTQ VAL- S 
D2IOK YRA DEPOZITORIAIS TO BANKO, 

Ar žinote per koku agentūra geriausiai siunsti pi- | 

h 

| nigus Lietuvon. Pirkti Draftus ir Laivakortės? 
S 5 Geriausiai pasiunčia pinigus Lietuvon i visas dajys su pilna garan

tija tiktai Iniversal State Bankas, nes Šis Banlcaa^turi ddbar geriau-

S s I i 
s 

sius susinėsimas Lietuvoje. IŠ kitu miestu siimskite mums 
rius. O mes pasiunsime Lietuvon auksinais 

i dj» lie, S 
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Kviečiame visus persitikrinti dabartiniu *io Banko geriausių pa ta r- ~ 
navimn ir tvirtumu. N Z 

BANKO VALDYBA: 
Jos J. Elias, Pres. J. J. Krasowski, Viee-Pres. \ :-

Wm. M. Antonisen, Vite-Pres. & Cash. S. V. ValaūYliauskas Ast. C«ab 

UNIVERSAL STATE BANK I 
| 3252 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. I 
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NAUJA! KAS NAUJA!! > K 

"BOLSEVIKAr'H! 
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NEDĖLIOJĘ, KOVO-MARCH 6, 1921 
Dievo Apveizdos Par. Svet, 18 ir Union Ave., i 

> -
/ i Veiksmų Drama Rengia Ji' ' / 

Liet. Darbininkų Sąjungos Chicagos Apskrity 

\ 

- Kaip bolševikai yra dar naujanybė, taip ir šis veikalas. Jis yra gan ilgokas ir labai nžimantk. 
Ji vaidins žinomi pagarsėjusi artistai L, Vyeių 9-tos kuopos. Taipgi yisi urmu eikime į šį darbinin
kų vakarį. Prasidės lygiai7:30 vai. vak. Kviečia Liet. Darbininkų Sagos Chicagos Apsk. 
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DRAUt 
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KAINi 
PRICE 
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PRANCI 
suv. 

PASIUNl 
SPECIJi 

Bijomasi 
mei 

Paryžii 
<̂ uziją tik] 
inaugiiraeii 
Va'lstijų pj 
kuris par< 
politikinių 
viešpatijooj 

Prancuzii 
nusprendė 
siv/sti *<peri 
ne Vivianil 
— įprašyti] 
tijos yyrh 
Prancūzijoj 
tais laikais 

Atsl 

Viviani 
tu atkėliau! 
kartu jis-
lanko liendl 
ffre, kuotiK 
pakilusios 

Praneuzi: 
shingtone 
naujai Am 
savo šalies1 

žvilgsniu, 
tai daug sij 
kelti Pranj 
Suv. Valsti] 
rią taikę s 

Netiki 

Rine Vî  
Prancūzijos 
nas iš visaj 
goję ir rėi 
rijalistinių 
savaioių^jif 
Sakoma, "W 
busiąs kok| 
pat̂  laiko 

Praneun; 
Valstijos 
skirą taikai 
giai^ netiki, 
r'opos viešpl 
rią užmezgi 
tas Wilsom 

Praneuzi. 
kad Snv. 
pataisymų 
tyje ir ja 

Nebus 

Pranicuzi.j 
gatas 'budai 
koma, nepr| 
naikinimą 

Tik Pcan 
Suv. Valsti 
Prancūzija 
imi3erijalist| 
kios neapyl 
tijos. 

Tik geid) 
tija pilnai 
tarti. 

V AI BE] 

Paryžius, 
viena naktįĮ 
Dame kaie< 
tų piktadai 
gė kelis 
kurių \-ir8( 
vertės kelic| 
frankų. 
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