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Nėra Taikos An 
Streike Anglijoje 

Paruošiama Karuomene ir Karo 
Laivynas 

Graikai Bijosi Turkų Nacijona-
Puolimo 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 

listų 
STREIKININKAI NESUTI 

KO SU STATOMA 
JIEMS SĄLYGA. 

Geležinkeliečiai nusprendė pri
sidėti prie streiko. 

. Londonas, Bal. 8. Minis-
ter is pirmininkas Lloyd Geor
ge vakar parlamente praneš*', 
ka<l suiro proponuojamos ta
rybos streikuojančių angleka
siu su kasyklų savininkais. 

Ta ippa t pranešta, kad gele
žinkeliečiu organizacija nus
prendė paremti streikuojan
čius anglekasius. Prireikus ge
ležinkeliečiai pakels streiką. 

Kuomet ministeris pirminin
kas vyriausybės vardu buvo 
pasiūlęs anglekasiams ir kasy
klų savininkams taikinties, at
rodė pavyksią abi pu>i suar
t int i . Bet prieš prasidėsiant 
taryboms, nuo anglekasiu pa-
re ikalauta , kad tarybų metu 
gryžtų darban pumpuotojai 
vandens iš kasyklų, nes ki taip 
daug kasyklų užlies vanduo. 

Ta i buvo griežta kasyklų sa
vininkų sąlyga. Tą sąlygą te-
ėiau anglekasiai atmetė ir ren
giamosios tarybos pairo kaip 
nebuvusios. 

Pakyla t r i lypė sąjunga. 

Transportų darbininkų or
ganizacija pirmutinė po ilgų 
ginčų nusprendė remti angle
kasiu streiką. 

Dabar tą pat padarė ir ge
ležinkeliečių organizacija. 

Pa t i vyriausybė nors tiesio
giniai nesimaišė i šitų abiejų 
organizacijų sprendimus, visgi 
darbavosi daug, kad jos nes
totų anglekasiu pusėn. 

Bet niekais nuėjo tos visos 
pastangos. Anglekasiu, t rans
portų ir geležinkelių darbinin
kų organizacijos yra atskirios. 
Bet visos t rys y ra susirišu
sios sąjungon su tikslu kitos 
ki tas paremti pakilus bile vie
nai iš jų streikam 

Skyr ium kiekviena iš jų yra 
st ipri . Gi bendras jų pakili
m a s t ikra i grūmoja šaliai. 

Kai-kuriose vietose angle
kasiai pakelia riaušes ir pri
sieina įsimaišyti policijai. 

Parmoštas karo laivynas. 

Vyriausybė bijosi blogų pn-
sekmhi, galinčių paki l t i iš to 
streiko. 

Taigi į pavojingesnes ir lab-
jaus in tar iamas vietas išsiun
tinėjo s t iprius būr ius karuo-
menės. 

I š Queenstowno pranešta , 
kad tenai ir kituose uostuose 
pašaukt i karo laivai kas va
landa but pasirengusiais. Nes 
sunku pasakyti , ką gali atneš
ti rytojus. 

GRAIKAI TURI KOVOTI 
ARBA APLEISTI TUR

KIJĄ. 

PARYŽIUS. — Gen. Weygand 
pareiškia, jog: visos tautos, ku
rios bendrai kariavo prieš Vokie
tiją, šiandie turi susijungti ir ben-

# 
drai išreikalauti iš Vokietijos ka
ro atlyginimo tokio, <koks reika-
lingas. i , 

REVELIS, Estija, — Dr. Mo
rris Zucker, žinomas komunistų 
organizatorius Amerikoje, po il
goko viešėjimo Rusijoje čia sug-
ryžęs a*>ie Sovietų Rusiją sako, 
kad šiandie Rusija yra tironiškiau-
sia šalis visame pasaulyje. 

Siunčiama jiems pagelba. 
pamainomas vadas . 

Konstantinopolis, Bal. 8.— 
Pradėjus Balandžio 3 diena 
Turkų-Graikų fronte apsistojo 
mūšiai, kuomet Turka i paė
mė paskut inę Graikų apsigini
mo liniją. 

Graikai apleido Brusą. Pa
s i t raukė k i ek Į rytus jie for-
tiftkuojasi. Ant jų eina Turkai 
nacijonalistai. Bet da r jie ne
susisiekė su priešakinėmis 
Graikų sargybomis. 

Graikų pralaimėjimas čia 
aiškinamas tuo, kad Turkai 
pasirodė geresni kovotojai už 
Graikus. Graikų štabas buvo 
d a u g pasitikėjęs pranešimais, 
buk Turkai pasiilgę taikos ir 
todėl iš jų menki kariautojai . 

Todėl pakėlė ofensyvą be 
nuodugnesnio apsiskaitymo ir 
pralošė kovą. 

Siunčiama pagelba. 
Sumuštai Graikų armijai iš 

kitų vietų su paskuba sun-
čiama pagelba. Nes nuomo
ti iaujama, kad pasi tvarkę 
Turkai toliau pulsis. I r Grai
kai abejoja, a r jie galės atlai
kyti dar vieną smarkesnį Tur
kų puolimą.. 

Čia gauta žinių, kad iš Tur
kijos a tšaukiamas vyriausias 
Graikų vadas gen. Popoulas. 
J o vieton siunčiamas , buvęs 
vvriausias vadas venezelištašą 
gen. Paraskevopoulas. 

Ta ippa t pranešta, buk Tur-
kijon atvyksiąs pa tsa i kara
lius Konstant inas su tikslu su
st iprinti savo kareivių dvasią. 

Talkininkai susirūpinę.. 

Čia talkininkų atstovai did
žiai susirūpinę tuo Graikų ne
pavyk imu. 

Kas aršiausia, kad Graikai 
veikimą prieš Turkus buvo 
pradėję be aiškaus talkininkų 
pr i tar imo. Talkininkai pasisa-
kė bu t neutraliai . 

I r kuomet šiandie Graiką? 
įveikti, galimas daiktas Tur
kai išnaujo pulsią ir Graikus 
visai išvysią iš Mažosios Azi
jos. Tuomet Turkų nacijona-
listų armi ja galėtų susisiekti 
su Konstantinopolio apylinkė
mis i r pareikalaut i pačių tal
kininkų apleisti Konstantino
polį. 

BELPAST. — Siaurinėje Airi
joje nakčia penki žmonės paža
dinti iš miego, išvilkti iš lovų lau
kan ir sušaudyti. 

BERLYNAS. — Reichstago ly
deris, baronas von Lersner, pasi
remdamas pastaruoju Suv. Vals
tijų memorandumu Vokietijai, 
reikalauja Valstybės sekretoriaus, 
Hughes prirodyti, kad Vokietija 
yra kalta už buvusį karą. 

VOKIEČIAI PASIŪLYS AT
STATYDINTI ŠIAURI

NĘ PRANCŪZIJĄ. 
Berlynas, Bal. 8. — Vokie

ti ja gamina notą talkininkams. 
Ta nota bus pasiųsta jiems 
pirm Gegužės 1 dienos. 

Notoje Vokiečiai pasiųlys 
talkininkams kuoveikiaus at
statydint i išgriautą ir išnai
kintą karo metu šiaurinę 
Prancūziją, del ko Prancūzai 
daugiausia nusiskundžia. 

Vokiečiai apsims tam tiks
lui duoti savo darbininkus ir 
pr is ta ty t i reikalingos medžia
gos. 

Seniau tokį pasiųlymą Vo
kiečiai statė talkininkams. Bet 
pasiųlymas atmestas. Prancū
zai reikalauja pinigų. 

MARŠRUTAS PRAKALBŲ 

L. R. Kr. ir šv. Vincento a 
Paulo dr-jos reikalais. 

Gerb. kalbėtojai, Dr.. Ą. K. 
Rutkauskas ir kun. J . Petrai 
tis pasižadėjo but šį Balandžio 
mėnesį su prakalbomis šitose 
vietose: . 

Bal. K) d. Ohieago, Nortli 
Side. Prakalbų pradžia 2:(X) 
po pietų. 

PRAMATOMI GRAŽUS UŽ-
DERĖJIMAI. 

LONDONAS. — Kardinolas 
Bourne vardu vyskupų kreipė
si j premjerą Lloyd George, kad 
jis iš Airijos atšauktų pagelbinę 
Anglų karuomene. 

BOLŠEVIKAI VEIKIAI TU 
RĖSIA ŽIBALO. 

Galėsią jo pristatyti ir S. Val
stijoms. 

Rymas, Bal. 8. — Čia Sovie
tų Rusijos atstovas Vorovsky 
tvir t ina, kad Suv. Valstijoms 
yra reikalingas žibalas. To ži
balo veikiai galės duoti Sovie
tų Rusija. Žibalo busią tiek, 
kiek bus norima. 

Sovietų Rusija pradėjo y.vo* 
dukuoti žibalą Baku ir Groz-
naja.. Iš Baku ir iš kitų žiba
lo centrų pataisoma dūda į 
Batumą. I r kaip t ik dūda bus 
pataisyta, tuomet iš įvairių 
versmių žibalas bus paleis
tas į Batumą. 

KITAS GAISRAS JAPONI
JOS SOSTINĖJE. 

— 
Tokyo, Bal. 8. — Šito mies

to da ly vardu Atsakusa paki
lęs gaisras sunaikino 1,700 na
mų. Dešimtys tūkstančių žmo
nių neteko pastogės. 

• • -

NUBAUSTA 192 PRASI. . 
KALTELIAI. 

reikalavimo pildyti , jiems pr i 
sieitų išnaujo Turkijon sutrau
kt i skaitlingą armiją, 

Pasirodo, kad šiandie Grai
kai a rba tur i nenoromis ko
voti ligi paskutiniųjų, arba 
eiti šalin. Kovoti ilgiau Grai-

troškimas — tik taika. 

Sveikinami Turkai. 
m 

Sovietų Rusijos užrabežinių 
reikalų komisaras Tchitcherin 
Turkų naci jonai istų valdžiai 
Angaroje prisiuntė pasveiki-

kams y r a negalimas daiktas, nimą del nugalėjimo Graikų. 

Kovo mėnesiu penkiolika tei 
sėjų Cbicagoje nubaudė 192 
prasikaltėliu. Nubausti 3 mi-
r iop; kalėjiman — 9 1 ; į pa
taisos namus — 63; į Pontia-
c'o reformatory — 35. Per tą 
mėnesį t ik 65 apskųstųjų at
rasta nekaltais. 

PLATINKITE "DRAUGĄ. 

WashingtOll, Bal. 8. — Žem
dirbystės departamentas aps
kaito, kad žiemkenčių kviečių 
šįmet S. Valstijose bus surink
ta 621 milijonas bušelių. 

• 

KOVA PRIEŠ NAMŲ ME 
DŽIAGOS TRUSTĄ. 

Washington, Bal. 8. — Ge-
neralis prokuroras Dougberty 
paskelbė perspėjimą, kad na
mams s tatyt i medžiagos kom
panijos pal iautų snokalbiavu-
sios prieš visuomenės kišenių. 
Ki ta ip busią blogai. 

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

-

Toliaus sekančiose vietose 
šį mėnesį: 

11 d. Waukegan, 111. 
12 d. Kenosba, Wis. 
13 d. Racine, Wis. 
14 d. Milwaukee, Wis. 
15 d. Sbeboygan, s Wis . 
16 d. Por t Washington, Wis . 
17 d. Rockford, 111. 

ORAS. — Šiandie vėsiau ir ap
siniaukę; rytoj laukiamas lietus. 

18 d. Kewanee, 111. 
19 d. Aurora, 111. 
20 d. YVestville, 111. 
21 d. Spring Valley, 111. 
22 d. Gary, Ind. 
23 d. Cicero, 111. -
24 d. Grand Rapids, Mieli. 
25 d. Detroit, Mielu 
26 d. Cleveland, O. 
27 d. Du Bois, Pa . ' . 
29 d. Pi t tsburgh, Pa., fty. 

Vincento pa rap . 
30 d. 'Pittsburgh, Pa . 
Visose augščiąu paminėtose 

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

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

J. Kulikaitis. Sekr. 

ŽINIOS IS LIETUVOS 
IŠ MAŽOSIOS LIETUVOS. KAUNO LENKAI VILNIUJ. 

Prūsų Lietuvių Susivienijimo 
susirinkimas Bomelsvitėje. 
Kovo 8 d. Bomelsvitėje įvy

ko ta ip skaitl ingas susivieni
jimo susirinkimas, kad daug 
žmonių turėjo už durių stovė
ti. Visa. laiką publika gražiai 
užsilaikė, t ik vienas gerai už
sigėręs tvarką gadino. Kalbė
tojas aiškiai prirodinėjo, ko
kia bus nauda klaipėdiškiams 
dėties prie Lietuvos, o ne prie 
Lenkijos. Pr ie Vokietijos pasi
likti nėra nei jokio išrokavi-
mo, nes Santarvės y ra jau nuo 
jos a tskir tas , tver t i mažą vals
tybėlę, ta i reiškia, save pra
žudyti, o prie Didžiosios Lie
tuvos dėties visais žvilgsniais 
bus naudinga. T a r p kitką ko 
taip kalbėtojas pasakė: 

"Kai -kur ie bijo Žemaičių, 
m J ° ju. nekulturos. Bet juk sa
vosios kultūros mums nieks 

Vasario 25 d. b u v o - " K a u 
no žemės Lenkų sąjungos" po
sėdis, kuriame kalbėjo Zeli-
gowskis. J i P visų atydą at
kreipė į paskutinę Lieuvos vy
riausybės notą Tautų Sąjun
gai, kur Lietuva reiškianti 
pretenzijij į žemes, kurios bu
vę Lenkams atiduotos Versai-
lleso taikos sutart imi. Lietu
viai remiasi Lietuvos Rusu 

l 

taika, pasirašyta Liepos 12 d., 
kai Lenkai buvo silpni. 

Paskui buvo diskusijos, ku
riose Babianškis šiųlė sudary
ti didelę nepriklausomą Lie
tuvą kantonų tvarka, ir rei
kalavo pačių Lietuvių naudai 
takt ikos ir pamatinių nusilei
dimų. Zeligowskis i r kiti at
sakė nieko neturį prieš dide
lę Lietuvą, bet Kauno valdžia 
esanti labai priešinga Lietu
vos gyventojams Lenkams ir 

neatims. Lietuva pati trokšta , , .. , . . , . 
, ,, . i- i ix ^ kol ii nepakeisianti savo ei-
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gimosi, tol Lietuvos Lenkai lai 
kysiąsis griežtos taktikos ir 
st ipriai susiorganizavę, pri
vers Lietuvius su jais skaity-
ties. 

" L i e t u v a " praneša, kad Vil
niuje buvo Lietuvių ir Lenkų 
pasikalbėjimai, kurie padarė 
kaip ant vienų, ta ip ir ant ki
tų gerą įspūdį. Abi pusi ar-

kulturos ir myli kultūrą. Že 
maičiai visai net nesiveržia Į 
mūsų kraštą. J iems darbo ir 
duonos i r pas save yra. Bijo, 
kad katal ikystė neužvaldytų 
musii kraštą ir mūsų evangeli
kus nenuskriaustų. Iš mūsų 
pusės, žinoma, į tai t inkamai 
ir atsiliepiama. Nuo Lenkų tuo 
atžvilgiu ir butų ką bijoti, bet 
ne nuo Lietuvių. Užtatai mes 

BOLŠEVIKAI DENACIJ0 
NALIZUOS DIRBTUVES. 

Sakoma, bus smūgis bolševi 
kūmui. 

• 
Paryžius, B a l 8. Pareina 

daugiau žinių iš Rusijos apie 
denacijonalizavimą ten sveti
mų šalių dirbtuvių ir kapita
lų. Bolševikai galų-gale apsi
žiūrėjo, kad Rusija negali gy
vuoti be svetimų, kapitalų, su 
konfiskuotomis svetimų šalių 
dirbtuvėmis. Tur ima čia ži-

joje turėjo labai mažai kapi
talo. Kaipo kaimininga šalis 
daugiausia ji eksportuodavo 
Rusams savo išdirbinius. -

Bolševikai dar nepaskelbė 
tai industrijos denacijonaliza-
cijai metodų. Bet spėjama, 
kad jie sutiks, idant su tomis 
koncesijomis surišti darbinin
kai galėtų but apmokami sve
timų šalių pinigais. Nes su 
bolševikiniais pinigais šiandie 
niekas nenori skaityties. 

Smūgis bolševikams. 

Smūgis tuojaus kliūtų bol-

nomijos. Mes norime prie Lie
tuvos pr iklausyt i ; bet atsargu
mas vis-gi liepia sau pasilai
kyt i autonomiją. Vienas už
klausė: " K a s reikia daryt i , 
kad Klaipėdos kraš tas nepe
reitų po Lenkų g l o b a ? " Į tai 
buvo a t sakyta : "Dėkimės prie 
Lietuvos kuogreičiausia, ta i 
to pavojaus iš Lenkų pusės 

jujv i r - reikalaujame sau au to- r 1 * 1 1 I>azino-viena antrą. Len-

nebus. ii 

Baigdamas prakalbą, ragi
no darbininkus ir laukininkus, 
ty. žemdirbius, kad pamylėtų 
savo giminę, kalbą ir tautą 
ir visi reikalautų, kad Klai
pėdos kraš tas butų sujungtas 
su Lietuva. 

kai,, (o ypač dvarininkai ir 
žemdirbiai), įsitikino, kad dau
guma to, ką jiems įkalbėda
vo įvairus demagogai, agita
toriai apie demokratinę ne-
prieklausomą Lietuvą, y ra 
fantazijos vaisiai, arba prasi
manymai. 

Išvažiuodami iš Vilniaus i 
"Kauną, Lietuvos visuomenės 
veikėjai vežasi įspūdį, kad y-
ra susitarimo pagrindas ir vil
ties susitaikymo. 

— 

nių, kad bolševikų valdžia nu
sprendė atgaivint i svetimiems; Sevikams, ka ip t ik Rusijos a-
kapi ta lams koncesijas, kokio- 'pyvartoje pasirodytų svetimų 
mis ten naudotasi pirm bu- 'š a l iU. pinigai (auksas) . Nes 
vusio karo. j tuomet bolševikų pinigai pa-

Ta i aiškiausias prirodymas, į W R u s l ^ n e t e k t u n e i 

k a d bolševikams nepavyks z i a , l s l 0 S v e r t ^ 
pravesti prakt ikon savo soči-1 A n o t ž i m u > A n S l a i 3 a u Pa^ 
jalististiškų ekonominių teori- sirengę eksploituoti platinos 
jų. I r tas reiškia, kad jų vai- \ kasyklas Urale. Nuo 1917 me
džios gyvavimo dienos tur i t u t o s e kasyklose nedirbama, 
but j au suskaitytos. /Vokiečiai rengiasi imties 

pirklybos skuromis, kuriomis 
Prancūzai turi didelius reika- B u s i i a t u r t į n g a > 

lus. Iš Maskvos pranešta, kad 
Rusijoje koncesijas bolševi- bolševikai nusprendę iš Vo

kai pirmiausia atgaivins An- 'kiet i jos pars i t raukt i kelis tu-
T a m tikslui ne tur ima pinigų, j glams. Nes jie su Anglija yra kstančius amatninkų i r tuo-
Ilgų metų karas prar i jo p in i - iPad^C pirklybinę sutartį . Pa s - ! jaus imties .perorganizuoti mil-

kui bus sugrąžintos koncesi- žiniškas Puti lovo dirbtuves gus i r sukamavo pačius Grai-
J e i talkininkai nenorėtų toJkus , kurių šiandie vienatinis jos Vokiečiams. 

Prancūzų kapitalas Rusijoje 
Petrograde. 

Karo metu tose dirbtuvėse 
kontroliuoja dvi trečdali vi- ,buvo gaminama amunicija i r 
sos industrijos, daugiausia iš- 'ginklai . Tuo tarpu šiandie Ru-
dirbime audeklų. 

Anglų reikalai ten daugiau
sia apribuoti žibalo laukais ir 
kasyklomis. 

Vokiečiai pirm karo Rusi-

sijai y ra būtinai reikalingi ge
ležinkeliams įrankiai. 
Ka ip matosi bolševikai, pra

moks gyventi ir gal sumoder-
niškės. -

Naumiestis, Tauragės apskr. 
Vasario 26 d. Pabendriu kai-
me 17 metų vaikinas ri to rąs
tą iš vežimo, kurs užkrito ant 
jo ir užmušė jį. 

Kovo 1 d. vienam Šilių kai
mo ūkininkui ta ippat r i tant rą
stą iš- vežimo, rąstas užkrito 
ant kojų, pervertė ir perriedėjo 
per jį. Po kelių valandų ūki
ninkas mirė. 

Kovo 2 d. Brokorių kaimo 
ūkininkas, gerokai įkaušęs, 
gryždamas naktį namo nukri
to nuo Naumiesčio tilto į upę 
ir prigėrė. I r ta ip per vieną 
savaitę t rys nelaimingi atsi
t ikimai įvyko. 

Varšava. III—15; (E l t a ) . 
" D e r J u d " praneša iš Varša-
vos, kad Lenkų seimo užsienio 
reikalų komisija svarstė Vil
niaus klausimą. v 

Viena posėdžio dalis buvo 
slapta, o k i ta — atvira. Slap
tame posėdyje vyriausybė pa 
reiškė, kad tam t ikra valsty
bių koalicija mėginusi priver
sti Lenkus sutikti padaryt i 
federacijinę sąjungą su Kau
no Lietuva i r kad Vilnius tuo 
būdu liktų Lietuvai. 

Gyvulių maras. Lapkr. " U n -
zer T o g r " praneša, kad apie 
Vilnių užpuolusi gyvulių epi
demija. Daug gyvulių jau kri
to. Gyvulių liga tęsėsi 4—6 
dienas, o tik nedaugiau, kaip 
2% iš tos ligos išgijo. Liga 
y ra kaž koks maras. 

STUDENTAI RŪPINASI VA 
*LYMU MIESTO. 

Šeštadieniu pradedant Chi-
cagos vidurinės mokyklos (bi-
gh scbools) per dvi savait i 
lenktyniuos valyme savo ap3T-
linkių. Prekybos susivieniji
mas (Association of Commer-
ce) ski r ia dovaną, biustą Koo-
sevelt, tai mokyklai, kur i gra
žiausiai pasirūpins apvalyti 
savo apylinkę. Įvairios pra
monės organizacijos remia šį 
darbą. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Baland. 7 
buvo tokia pagal Merchanta Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.92 
Prancūzijos šimtui frankų 6.94 
Italijos šimtui lirų 4.06 
Vokietijos šimtui markių 1.62 
Lietuvos šimtui auksinų 1.62 
Lenkijos šimtui markių .14 
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Airių Sutartis. 
• 

•r 

n 

Reikalauja Balso. 
Buvusis prezidentas AYilso-

nas būdamas taikos konferen
cijoje Paryžiuje kaž-kodel ne
dėjo pirinon vieton Suv. Vals
tijų reikalų.Jis pasitenkino tik 
tuo, kati sugriautas Vokietijos 

# militarizmas ir kad įkuriamas 
naujas, pridengtas Tautų Sų-
junga. Nepasidarbavo už Suv. 
Valstijų teises, bet tik žiurė
jo, kad talkininkams butų ge-

; ra ir laiminga. Taip-pat po tai-
i o s konferencijos jis smarkiai 
darbavosi, kad Suv. Valstijos 
be jokių atmainų pripažintų 
Versailleso taikos sutartį. Bet 
tas nepadaryta. 

Talkininkai, įžiūrėję tas p. 
I Wilsoiio silpnybes, ėmėsi sa

varankiai vykinti tų taikos su-
- tartį. Nepasiklausę Suv. Vals

tijų sutikimo jie visu savo mi-
litariniu sunkumu užgulė ant 
Vokietijos. Jie vieni pasidali
no Vokietijos kolonijas. J ie sa
vaip pradėjo tvarkyti visų Eu-
ropų. Pasirodė nei pasityčioji
mas iš Suv. Valstijų, kurios 
savo karuomene ir turtu pa
gelbėjo nugalėti Vokietija. At
rodė, kad Amerikai buvo lem
ta tik kovoti ir pasekmėje tik 
tvlėti. 

Bet atėjo kitokie laikai. 
Suv. Valstijų valdžion pakliu
vo kitos partijos žmonės, ener
gingi vyrai, žymus patrijoįai. 
Šitiems t a ig i šiandie ir pri
sieina taisyti atliktas buvu
sios valdžios klaidas. 

Tomis dienomis Valstybės 
sekretorius Hughes pasiuntė 
notą, talkininkams. Reikalauja, 
kad Anglija, Prancūzija, Ita
lija ir Japonija savarankiai 
nieko nedarytų su buvusiomis 
Vokietijos kolonijomis. , Nes 
tame reikale lygiai balsų ir 
sprendimo teisę turi ir Suvie
nytos Valstijos. 

Tai pirmasis naujos Suv. 
Valstijų valdžios reikalavimas. 
Paskui turės sekti ir kiti, kas 
buvo pilnai apleista buvusios 
valdžios. 

Talkininkai ligšiol buvo kaip 
ir ignoravęSuv. Valstijas. Tad, 
be abejonės, jie nemažai ste
bėsis gavę tokį iš \Vasblngto-
no reikalavimų. Ir niekas ne
gali žinoti, kų jie į tai atsa
kys. Nes nelengva jiems bus 
sutikti su Suv. Valstijų no
rais pasidalinus Vokiečių ko
lonijų mandatus. 

Naujoji mūsų valdžia ener
gingai imasi darbo. Gal ji pa
reikalaus, kad talkininkai skir
tųsi su savo militaristiniu nu
sistatymu ir imperijalistiniais 
žygiais. Tuokart kaip kam bu
tų tikras peilis pakaklėje. Bet 
tas pasauliui duotų taikų ir 
ramybę. 

Airija, kaip ir Lietuva, ko
voja už savo laisvę. Savo ne-
prigulmybę nuoširdžiai bran
gindami turime taip pat pri
tarti ir kitoms tautoms ieš
kančioms laisvės. Pavergtųjų 
sutartis veikiau įveiks paver
gėjus. 

Airiai prijaučiu mums. Štai 
jų organizacija Celtic Cross 
(Keltų Kryžius) išleisdama sa
vo spaudos lapų (Press Slieet) 
26 Kovo 1921 nuoširdžiai mi
nėja Lietuvius ir cituoja 
" D r a u g o " redaktoriaus žo
džius. J ie pabrėžia, kad "Drau 
g a s " reiškias Friend. 

Iš to paties lapo matyt, kad 
Amerikos ir tėvynės Airiai 
sutaria išvien. Vyskupas M. 
Fogarty iš Killaloc rašo į Cel
tic Cross apie savo šalies Ai
rių vargus ir reikalus. Celtic 
Cross jam pasiunčia tūkstantį 
dolierių. Airiai pripažįsta, kad 
Chicagos Arkivyskupas G. W. 
Mundelein, nors pats ne Airys 
tečiaus juos gausiai sušelpė, 
nes jis yra tautų laisvės nuo
širdus šalininkas. Tų turime 
atkartoti ir mes Lietuviai, nes 
jis ir mums padarė daug gera. 

Paskui yra pažymėta kokio
je vietoje kų padarė Keltų Kry 
žiaus veikėjai. Įvardytos yra 
netik stambios vietos, kaip 
Chicago, Detroit'as, Los Ange-
los, bet taip-gi ir smulkesnės 
vietelės ikaip Sapulpo Okla ir 
kitos. 

Airių reikalus remia nevien 
žmonės gaunantieji algas,bet ir 
mokslan einančios mergaitės 
taupindamos skatikus gautus 
saldainiams ir pavesdamos 
juos tėvynės reikalams. Tegu 
tie skatikai bankininkų žvilg
sniu ir nedaug turi vertės, bet 
jie parodo, jog tautos, dvasia 
yra augštai pakilus. 
- Negali žūti tauta, jei joje i r 

vaikai visuomenės reikalus 
moka statyti augšftau už sa
vo labiausiai mėgiamuosius as
meninius dalykėlius. 

Tautų Sąjunga nepripažino 
Airijos, nepripažino nei Lietu
vos. Pažiūrėsim ar bus tat svei 
ka pačiai Tautų Sąjungai. Po
litikai karo laiku nujautė, 
kad dora ir teisybė daug reiš
kia pasaulije, dėlto jie daug 
apie tai šnekėjo. Karui pasi
baigus jie pasirodė esų aržes
ni doros ir teisybės laužyto
jai už tuos, su kuriais kovojo. 
Dabar mums nuskriaustiesiems 
tik reikia sutarti, dar labiau 
sustiprinti dorų ir teisybę, kad 
griūtų paskutiniai jos priešai. 

-

.. 

ELTOS ŽINIOS. 

. 

(Prisiuntė L. L Biuras) 

Vilnius, n . 18. "Vilenskoje 
Slovo" pranešimu, Vilniaus 
valdžia nutarusi, kad visos 
Vilniaus įstaigos, gaunančios 
iš Komiteto vaikams šelpti 
produktus, vestų knygas Len
kų kalba. Lietuvių ir Žydų 
atstovai protestavę prieš pana
šias priemones.. 

Kaunas, II . 22. Gautomis iš 
fronto žiniomis, Lenkai, vie
tos gyventojų pranešimu,, pa
darę tiltų per Merkio upę Va
rėnoje. Vasario 13 d. Lenkai 
gavę įsakymų nieko nepra
leisti per frontų . buk dėlto, 
kad Lenkai rengiasi mus pul
ti. 

Vilnius. II . 18. "Vilenskoje 
Slovo" pranešimu, Vilniaus 
darbininkų organizacijų nuta
rimais aštuonių valandų darbo 
dienos darbininko uždarbio mi
nimumas—250 Lenkų markių. 
Uždarbio sumažinimas galįs 
būti tik priaugantiems ir mo
terims, o taip pat dirbantiems 
mažiau, kaip aštuonias valan
das per dienų. 

D R A U G A S įytaHTeiik Baland. 9, 19$ 
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Gibbonsas ir Politika7. 
Prieš pat Velykas miręs A-

merikos didysis kardinolas 
neturėjo valdžios nei kokioje 
tautoje. J i s nebuvo nei atsto
vu keno nors svetimoje viešpa
tijoje, nei užrubežinių dalykų 
ministerijos valdininku, nei, 
pagalios, politiko skyriaus re
daktorium žymiame laikrašti
ne. Tai-gi Gibbonso susidū
rimas su politika buvo labai 
tolimas, tečiaus buvo dėlto, 
kad mūsų amžije politika 
traukte įtraukia į save labai 
didelį skaičių žmonių, nors jie 
ir nekrypsta prie jos. 

Lynch'o Teisė. 

Amerika yra bene vienatinė 
šalis, kurioje minia savinasi 
teismo ir budelio teises, daž
niausiai nedarydama kas teis
mui reikia, tik išpildydama 
budelio darbą. Galima visai 
nemėgti politikos, bet gyve
nant Amerikoje sunku nesusi
durti su asmenimis daugiau ar 
mažiau pritapusiais prie Lyn
ch'inio žudymo. Esant kunigu 
priseina išreikšti savo nuomo
nę apie tų įprotį, kuris taip 
smarkiai paliečia vidujinio 
tautos gyvenimo tvarkų. 

Grbbonsas Lyncho " t e i s ę " 
vadina stačiai ir aiškiai " a 
erime", t. y. sunkus prasi
žengimas. Sunku atkartoti vi
sus iškalbingus sakinius, ku
riais Gibbons'as pasmerkia 
Lyncho " t e i s ę " . J i s jos blogu
mų prirodinėja taip-gi ir atsi
tikimais, ypač tokiais,kuriuose 
keli nekalti žmonės tapo pa
karti, o kaltininkas sau ra
miai švaistėsi. 

Airių Tr*uta. 

Nabašninkas pats buvo Ai
rys. Nors Amerikoj gimęs, te
čiaus neužmiršo savo tėvysės. 
Jis joje apsilankė. Per visųsa-
vo ilgų amžį Gibbons'as my
lėjo Ai rijų, skaitėsi jos sūnum 
ir tarnavo jai nuoširdžiai. J is 
rūpestingai surinko žinias apie 
tai, kiek Airių atkeliavo į A-
nierikų ir kiek jie padarė nau
dos šitai šaliai. Tas Gibbons'o 
raštas tapo atspaustas laikraš-
tije Irish Ecclesiastical Re-
eord Vasario mėnesije 1877 
metais. 

Stebėtinai patrijotinis buvo 
Gibbons'o pamokslas, Balti-
morėje 17 Kovo 1871. Vysku
pas buvo nesenai sugrįžęs iš 
Vatikano Tarybos ii* kalbėjo 
apie gražių apaštalystės ateitį 
skirtų Airių tautai. J i sudarė 
Amerikos laisvės jiegų, jie tie
sų ir dorų skleis pasauliui. 

Amerikanizaciia. 

Gibbonso šermenyse vienas 
žmogus jį labai gyrė už atei
vių- amerikanizacijų. Įsižiūrė
ję į kardinolo raštus ir veiks
mus ir mes turime pasidžiaug
ti ta amerikanizacija. J is pats 
mylėdamas savo Airijų supra
to, kad ir kitiems jų tėvynė 
yra brangi. J is nemokino atei
vius užmiršti savo žemę, bet 
mylėti. Tiktai jisai pats Ame
rikiečio priedermes suprato 
ir mokino kitus jas pildyti, 
kad ateiviai nebūtų svetimi A-
merikos gyvenimui ir reika
lams, kad nebūtų Suvienyto
se Valstijose lyg adata įdurta 
į gyvųJiunų kuriam ji sveti
ma ir skaudi. 

Gibbons'as ir Lietuviai; 
• 

Laisvamanija ir socijalizmas 
platindami materijalizmų Lie
tuvių tarpe, išmokina mųs 
žmones nebranginti dvasios 
dalykų. Kadangi tautybė Lie
tuviams Amerikoje naudos ne
duoda, dėlto praplitus materi-
jalizmui tarp mūsiškių stebė
tinai silpna yra tautybė. Dau

gelis amerikanizatorių na u-
dojasi tuemi. 

Gibbons'as matė, kad Ameri
kai nėra naudos iš to, kad Ga
brielius Skirtelis vadysis Paul 
Smitn. Giliai protingam ir do
ram žmogui tokia permaina 
išrodė ir juokinga ir šlykšti. 
J is mokėjo savo airiškų patri-
jotkmą suderinti su pavyzdin
gu amerikiškumu, todėl jis ti
kėjo, kad tų gali padaryti ir 
Lietuviai. 

Tautos Fondo organizacija 
turėjo tikslų gelbėti Lietuvą 
materijaliame varge ir kelti 
jos politišką susipratimą. Kar
dinolas Gibbons'as prigulėjo 
prie Lietuvių Tautos Fondo. 
Žinoma, organizacija susipra
to jį išrinkti Garbės Pirminin-
KU. 

Gibbons'o prielankumas Lie
tuviams davė mums ii* grynai 
medžiaginės naudos. Iškilus 
karui su Vokiečiais vokiškas 
Šv. Alfonso vienuolvnas ir 
bažnyčia turėjo būti parduoti, 
kaipo priešų nuosavybė. Tų 
puikiai įrengtų bažnyčių su 
priklausančiomis jai triobo-
niis Gibbons'as perleido Lie
tuviams. 

Apskritai sakant, nabašnin
kas kardinolas priklausė prie 
tų Amerikos vyskupų, kurie 
turėjo geriausią nuomonę apie 
Lietuvius. Su pačiais mūsų 
žmonėmis jis retai suseidavo. 
Bet jis iš veido pažinojo Bal-
timorės Lietuvių klebonų ku
nigų Lietuvninką, la i -g i to 
kunigo ypatybėms mes turi
me /būti dėkingi už k$ Gib
bons'as turėjo gerą nuomonę 
apie mūsų tautą. 

Amerikinis Gibbons'o Patrįjo 
tizmas. 

Neskriausdamas ateivių Bal-
timorės arkivyskupas visomis 
jiegomis tarnavo Suvienytoms 
Valstijoms. J is jas mylėjo, 
kaip sunūs motiną ir jis tikė
jo, kad ši šalis, nors nebūtų 
kam nors motina, tai butų 
verta tokios pat meilės del sa
vo gerų ypatybių. 

Tos meilės išraiška yra 
kardinolo pamokslas pasaky
tas 3 Lapkričio 1912 m., t. y. 
ant rytojaus po to, kaip tapo 
išrinktas prezidentas Wood-
row Wilsonas. Republikonų 
Roosevelt'o ir Taft'o asmeni
nis draugas pasistatė sau klau
simų, ar nežus gražioji Ameri
ka, jei demokratui teks val
džia. Agitacijoje prieš rinki
mus ilgai viešpatavusios par
tijos šalininkai baugino rinki
kus juodomis pranašystėmis 
gal labiau 1912 metais negu 
kada nors pirma. Gibbons'as 
pasakė, kad nėra ko bijotis. 
Mainosi asmenys ir partijos 
prie valdžios, bet Amerika 
vis lieka. 

Jeigu Civilis KarAs, jei pre
zidentų rinkimo suktybė 1876 
m. nepražudė Amerikos, tai 
ženklas, kad joje yra stiprių 
gyvybės jiegų. Priežastis, del 
kurios kardinolas tikėjo į A-
meriką, buvo jos patrijotiz-
mas. Kardinolas tą patrijotiz-
mų matė ir pats jį visomis jie
gomis didino. 
Tame pačiame pamoksle Gib

bons'as sakė, kad pilietis iš 
įsitikinimo persiėmęs klaidin
ga politiška pažiūra yra ne
tiek pavojingas tėvynei, kiek 
apsileidėlis žmogus, kuris nie
kuomet neima iirdyn savo tė
vynės gerovės (A citizen who 
earnesįly and in good faith, 
espouses a faulijy political prin 
ciple is less dangerous to the 
State than the supine citizen 
who never. takes an interest 
in the political welfare 6t his 

country. Retrosoect of Fifty 
years voL II , 214). 

Apie patrijotiimą k politi 
ką nabašninkas. kardinolas y-
ra p a r a k s tam tikrą straips-
,nį, tilpusį laikrašti je The 
North American Beview Ba 
landžio mėnesije 1892 m, bai
lus Švento Rašto pažinimas ir 
platus istorijos sunaudojimas 
patarnauja tam tikslui, kad 
išrodžius piliečio priedermę 
mylėti savo kraštą ir doros 
reikalų politikoje. 

Didieji Pažįstami. 

Civiliam kare pragarsėjęs 
generolas Sheridan DUVO kata
likas. Su juo pasipažinojo 
Gibbons'as. I r gerbė to gen. 
nevien asmenį, bet ir jo dar
bus. Generolo mirtis Rugpjū
ti je 1888 davė kardinolui pro
gos išreikšti savo mintis ir 
jausmus apie nabašninką ir a-
pie Amerikos karuomene aps
kritai. 
Pagyręs generolo kariškąsias 

ypatybes Gibbonsas vis-gi pe
rėjo prie savo mylimojo daly
ko, būtent prie piliečio prie
dermių, kurias Sheridanas bu
vo pavyzdingai išpildęs. 

Kaip Amerikietis Gibbons'
as rėmė savo šalį jos kare su 
Ispanija 1898 m., bet kardino
lo palikime nerandame pagyri
mų tam karui. 

Prieš Amerikai įstosiant į 
didįjį pasaulio karą 1917 m. 
trys kardinolai Gibbons'as, 
Farley ir O'Connel išreiškė 
prezidentui Wilsonui katalikų 
jienorą karą pradėti, bet ka
rui įvykus Gibbons'as ir visi 
Amerikos katalikai uolių uo
liausiai rūpinosi, kad Ameri
ka laimėtų. 

Taft 'as ir Rooseveltas Gib-
bonsą skaitė prie savo asme
ninių draugų. Wilsonas ne-
kuomet nesitardavo su juomi 
didžiuosiuose Amerikos gyve
nimo klausimuose. Tečiaus 
suėjus penkioms dešimtims 
metų nuo Gibbonso įsišventi
nimo į vyskupus ir "VVilsonas 
buvo iškilmėse. 

Nuo 1886 metų Gibbonsas 
ne su visais prezid. būdavo 
taip artymas, kaip su Taftų ir 
Rooseveltu, bet su visais turė
jo didesnių ar mažesnių asme
ninių santikių. Bet į politikų 
partijų kovą jis nesikišo. 

Ir republikonai ir demokra
tai žinojo, kad Gibbonso įtek
mė tarp katalikų yra begalo 
didelė. Abeji butų. panaudoję 
visas priemones, kad tik Gib
bonsas katalikus patrauktų 
prie jų. Bet Gibbonsas to ne
darė. Kaipo asmuo jis, žinoma, 
balsuodavo už vieną partijų, 
bet bažnytinio savo autorite
to nekuomet nepanaudodavo 
politiškos partijos tikslams. 
Daugiausia jis padarė, kad 
1920 metais Chicagoje repub
likonų' konvencijoje sukalbėjo 
posėdžio atidarymo maldą. 
Bet to patarnavimo jis ' butų 
neatsisakęs ir demokratų par
tijai. 

• Satin Finish 
Fiat Wall Paint 

yra gaunas šešiolika artistiškų spalvų, kūnas galima 

Suimant Gibbonso veikimų 
politikoje susyk matyti, kad 
jis veikiau buvo doros mokin
tojas, kuriam teko kalbėti apie 
žmogaus priedernies viešpati
jai. J i s tą uždavinį išpildė ir 
apšėjimu patvirtino* 
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Paryžius 23 Kova Čionai bu
vo katalikų mokinių tarptau
tinis suvažiavimas. Įvairių 
tautų atstovus priėmė Pranou-
zų Studentų Susivienijimo 
pirmininkas draugas Souriac. 
Buvo atstovų iš Italijos, Por
tugalijos, Airijos-ir kitur. 
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BIZNIERIAI GARSŪflOTES 
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D e 1 Ekonomijos 
ir del gražumo maliavojant savo !:?.r. birius vartok 
SATIN FINISH Fiat Wall Paint. Gražus ofektai 
gaunami už labai žema kaina. Turėsi gražų sanita
riška kambarį nes SATIN FINISH gali būti nuplau-
namas sų mulių ir vandeniu. 

-

prie visko gražiai pritaikinti. Jis nežvilga. Labai leng
vai pritaikoma prie paveikslų ir rakandų. Pasiklausk 
savo krautuvininko. 
Kasyk .šiandie reikalaudama** knygutės . . Rašyk šiandio 
reikalaujant "Beautify and Protect"—tai puiki knygutė 
kuri nurodo spalvas it- kaip jas vartot. S iunčiama dykai. 

ENTERPRISE PAINT MFGh CO. 
< Van Buren and Peorta Sts., Chicago. 

R. M. S. P. 
Europą 

Dvisavaitini "O" Laivai 

NEW YORK-HAMBURG 
Sustojant 

Cherbourg ir Southampton 
ORBITA Gegužio 21—Liepos 2 
OROPESA Birželio 4- -L1cnos . l6 
O R D I N Ą Birželio 18-Licpos 30 
1-2 ir S-čios Kl. Pasažieriams 
l'Iie l ioynl Mail Steam Packet C. 

117 \ \ . AVashingtbn Street 
Tcl . Doarboni 13G7 

Arba prio Tikietų pardavėjų. I 
Dr. P. H A f f i Š " ' 

Lietuvis Dentistas 
10801 So. Mlchlgan Avenue 

Biflsnrt. I1L 
V A LANDOS s 9 tyto iki • Takam. 

_'1W. Pnl lman 842 Ir 8180. 

' ' . ' . 

/^cšSgšcS^ssr^^a^gS: 
P i lone Seeley 1480 

DR. L M. FEINBERG 
Gydo speciJaUai visokias vyrų ir, 

moterų lytiškas l igas 
2401 ĮJartison Str.. kampas Wes-

teru Ave., Chicago 
Valandos: 2—4 po plot 7*—9 vak. 

i , • .Mm.' — I 

•JTel. Canal 6222 į 

I DR. C K. CHERRYS 3 
LIETUVIS DENTISTAS 

101 Wost 22*nJ Sk So. Leavitt 
Chicago 

Valandos: 9:30 A. M. to 12 N . 2 
1:00 P. M. to B;00 P . M. 2 

Tel . Canal 267 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ŽALOTOMS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgą* 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: l f iki 12 ryto: 1 IKI 4 
po p i e t 6 iki » vakarą. 

! • • • • • • • • • • • • • • » » • • i 

Br. M. Stupnii 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5052 

Valandos: — 8 iki 11 16 ryto: 
6 po pietų iki 8 vak. Nedė l io -
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

S: 

DU.LYUŠM 
1900 S. Halsted Str. 

Tel. Canal 2118 
i 

Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 
GyveBimaat 

2811 W. C3rd Str. 
Tel. Prospect M6€. 

J. F. WAITCHEES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4500 S. AgMfmd Ave. 

TeL Yards 1068 
Dion. R o o m 518—159 N . Oalrfc St. 

y | Tel. Randolph 2507 
$» » « » » » t » i i i « > m i i n i • • » 

0 

t» i » » » < > » • • • • * • • § • t » « į | . 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 10200 So. Michigan Ave., 
Vai. ,10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po 

piet, 0:80 iki 8:80 vakare 
Residencija: 10528 Perry Ave. 

Tel. P ui 1 man 842 

<*H* 

i n » » • « • w ^ » i M » i » Į | 

Tel. Randolph 2898 

A A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

— Ofisas vidumiestyj 
ASSOCIATION BLDG. 

l f So. La SaUe St. 
Valandos: 9 ryto iki f po pietų 

Panedėliaia iki 8 Tąkart 
Nedal iomis ofisas uždarytas 

DR. S. NAIKEL1S 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A I 
Ofisas Ir Gyvenimo vista 

8252 South Halsted Street 
ant T iriauB Uatveraat Stoto Btoak 

Valandos n u o 10 iki 12 ryte ; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki • vak. 

Nedėl iotais nuo l t iki %. 
Tetofaaai 

M B a M M • 
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I Dr. M. T. STRIKOL'B • 
• Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas i 

Peoples Teatro N a m e J 
1016 W. 47th Str. Tel, Boul . l e o l 
Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl l t f i 

S 
iki 12 ryte. 

2914 W . 43rd Street ' 
Nu© ryto iki piet. 

|Tcl. McKinlcy 268 

^ - 5fc 
•PTeiefbnas Armitage 9770 

MARYAN S. R0ZYCKI 
MUZYKOS D I R E K T O R I U S 

Mokytojas Piano, Teorijos Ir 
Kompoaicljps 

2021 i N. Woster^i Aye. 
• , x ,1 CblOAfO, DJ. ' 

! 

tlUlIlllllllllllllllllllllllllllIIIIHlllllllllllll 
Ros. 1132 Indcpcndence Rlvd. 

Telefonas Von Buren 9H 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas ri Chirurgas 
Specljai istas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų Ilgų 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—4 p e 
pietų, 7—8 vak, NedėliOmis 10—12 d. 
Ofisas 8254 So. Halsted St., OhloA#o 

Telefonas Drover 862S 
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A. L. R. K. LABO. S A-GOS 
REIKALAIS, 

Nebetoli jau Vainikų diena 
(Deeoration day) (Gegužei 
30) ir Šv. Antano diena (Bir
želio- 13). Tos dienos Lietu
viams gyvenantiems Chieago-
je ir apielinkėse yra gerai ži 
nomos. Kas met tas dvi dieni 
Labd. Są-ga sunaudoja pra
kilniam tikslui, tai yra našlai
čiu naudai. Tose dienose aukų 
rinkime Labd. Sa-gos kp. 
lenktyniuota, kad viena kitjj, 
pralenktų. To paties reikia ti
kėtis ir šiuosmet. 

Praeita metų Šv. Antano 
dienoje pirmoji Lab. Sųj. kuo
pa Šv. Kryžiaus parap. sukir
to visas kuopas, nes daugiau
sia surinko aukų. Perniai jai 
taip pavyko, žinoma, pasidar
bavus kuopos dvasios vadui 
kun. Alex. Skrypkai. 

Įdomu, kuri kuopa šiuosmet 
tą dienų surinks daugiausia 
aukų našlaičių prieglaudos 
reikalams. Atrodo ar tik šiuos
met nepralenks visas kuopa< 
viena didžiausiųjų kuopų, tai 
yra penktoji Šv. Jurgio para
pijoje. Kas žiu kaip eia bus? 
Tų parodys trumpoji ateitis. 

Kad ŠvAntano ir Vainikų 
dienose butų puikios našlai
čiams pasekmės, reikia, kad 
kuopos išanksto pradėtų ruoš-
ties. 

Nuo savęs centras kreipėsi 
Į visus gerb. klebonus, kad 
pavarytų tinkamų agitacijų ir 
tiki, jog gerb. klebonai tai pa
darys. J. Šliogeris. 

Andrelunas, o maldą atkalbėjo 
dvasios vadovas kun. A. Briš-
ka. Atstovų atsilankė iš 5 kuo
pų* Protokolas praeito susirin
kimo perskaitytas ir priimtas. 

Komisijos raportų kaslink 
įsteigimo darbininkams biur6 
išdavė kun. Ant. Briška. Ko
misija turėjo du posėdžiu, ku
riuose dalyvavo ir kun. Pr. 
Bucys, suteikdamas daug nau
dingų patarimų. Biuras 
bus dienraščio " D r a u g o " na
me. Iškaba bus iškabinta lan
ge. Valandos bus nuo 8 ligi K) 
ryto. Darbininko dar neturi. 
Reikalinga bus turėt atskiras 
telefonas. Reikalinga bus susi-
žinot su svetimtaučių organi
zacijomis ir visomis dirbtuvė
mis, kad reikale kreiptųsi į 
biurų.Gauti leidimų iš valdžios 
pavesta p. Cibulskiui. Apie 
biuro vedimų bus kalbama se
kančiame posėdy. Raportas 
priimtas. 

— -Ml - • ! • . , „ , , _ 
1 ., , I • " 

no kun. M. Krušo, sodinama 
medžiai ir krūmeliai. Rep. 

I* NORTH SIDES. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI). 

I š DIEVO APVEIZDOS 
PARAP., 

Praeitų metų mūsų kolonijoj 
iš kelių L. D. S. 25 kp. narių 
susitvėrė Spaudos Rėmėjų 
Draugijos kuopa. Lai
kui bėgant narių susirašė virš 
20. Tada Centras davė kuopai 
numerį—25-tų. Bet susirinki 
mų praeitų metų kuopa, ne
laikė, del to nebuvo išrinkta 
valdyba ir parodyta didesnio 
veikimo. Narių mokesčiais h 
susinėsimu su Centru bei atsių
stomis knygomis rūpinosi ne
įgalioti nariai. 

Kovo 20 d. įvyko pirmas 
kuopos susirinkimas Dievo 
Apveiz. parap. mokykloj. Iš
dalinta knygos. Gavę geras ir 
naudingas knygas nariai liko 
patenkinti ir naujus sumokėjo 
mokesčius. Įsirašė keletas ir 
naujų narių. Kai-ikurie nariai 
yra sugrįžę tėvynėn. Nutarta 
jų knygas pasiųsti Lietuvon. 

Susirinkusiems kun. Ig. Al-
bavičius trumpai paaiškino 
Spaud. Dr-jos tikslų ir reika
lų jų remti. Visus ragino pasi
darbuoti taip,kad per šiuos me 
tus kuopa susilauktų nors 
šimto narių. 

Išklausę kalbos susirinkusie
ji pasirįžo, kad kiekvienas na
rys ligi sekančio susirinkimo 
prirašytų mažiausia nors po 
vienų narį. 

Ant galo išrinkta valdyba: 
pirm. — kun. Ig. Albavičius, 
rast. M. Zizas, ižd. — J. 
Šmukšta. Susirinkimas baig
ta malda. 

M. Zizas. 

Organizatorių raportas. 
Raportą išdavė R. Andre-

liunas. J is pranešė, kad Town 
ot' Lake kuopa jau atgaivina
ma. Turėjo jau vienų susirin
kimų, kuriame įsirašė keletas 
darbininkų. Žada surengti di
deles prakalbas ir pakviesti 
organizatorių kun. A. Briška, 
kad paaiškintų darbininkų rei
kalus. 

Nauja kuopa praniatoma 
VYest Pullmane, tik reikia su-j Pa 
rengti prakalbas. 

Kun. A. Briška pasižadėjo 
su prakalbomis apvažiuoti vi
sas kuopas, kad pakelti darbi
ninkų dvasių ir supažindinti 
su jų pačių reikalais, kad rašy-
tųsį darbininkų organizacijom 

Iš surengto vakaro, Kovo G 
d., raportas buvo ne pilnas ir 
atidėta sekančiam susirinki-

Bal. 3 d. £v„ Mykolo Ark. 
par. svet. Šv. Kazimiero A-
kademijos Rėmėjų dr-jos 3-čias 
skyrius įrengė vakarų. Moterų 
Sų-gos 2-ra kuopa iš Cicero 
vaidino " I š A l ei lės." Vakarų 
vedė kun. A« P . Baltutis. Pub
likos buvo daug. Be abejonės, 
nemažai liks ir pelno. Rep. 

- U - » i •>!' 

CICERO, ILL. • 

— 
Liet. Prekybos Bendrovės 

šėrininkų, Ciceroje gyvenam 
čių, susirinkimas šaukiamas 
Bal. 8 d., Šv. Antano par. sve
tainėje, vakare. Rep. 

^ - — t — • . . 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PAIEŠ

KOJIMAI. 

IŠ L. D. S. CH. APSKR. 
SUSIRINKIMO. 

Kovo 20 d., 1921 m., h. D. 
$. Ch. Apskritis laikė susi
rinkimą Nekalto Prasid. Pane 
lės Šv. parap. svet., Brighton 
Parke, kurį atidarė pirm. Rap. 

niui. 
Antras vakaras yra ren

giamas Balandžio 24 d., Dievo 
Apveizdos parap. svet. Kiek
viena kuopa turi išrinkti po i 
darbininkus. Jžanga nebrangi. 
Nutarta atspausti plakatų ir 
'du sykiu paskelbti dienr. 
"Drauge . " Muzika paimta ge
ra. 

Streikierių fondan kas nori 
gali mokėt, ar nemokėt. 

Apskritis pataria, kad visos 
kuopos pirktų bent po vienų 
L. D. S. namo bonų. 

Įnešta ateinančių vasarų su-^ 
rengti piknikas. , Plačiai ap
kalbėti palikta sekančiam su
sirinkimui. 

Sekantis susirinkimas bus 
Bal. 24 d. Nekalto Prasid. Pa
nelės. Šv. parap, svet., Brigli-
ton Panke. 

A. Z. Bislis, rast. 

Feliksas, Bružas ir Pranas Po
cius, visi iš Dcrkintių kaimo, Ša
čių parap., Mosėdžio vals. 

Liudvikas Malukas, iš Jedžiotų 
kaimo, Triukinų filijos, Skuodo 
vals. 

Kazimieras Urbonas, Barbora 
Urboniutė, Kazimieras Jarum-
bauskis, Jonas Sirulis is ALsedžio 
miestelio, Telšių apskrities. 

Kazimieras Dobryka iš Depšių 
kaijno. Gruzdžių vals., Šiaulių ap
skrities, gyvenęs MeKees Rocks, 

Kas žinote apie šias ypatas, su
teikite pilnai visas informacijas ir 
žinias šiuo antrašu: 
Representative of Ldthuania in 

America 
703 — 15-th St., N. W., 

Washington, D. C. 

ŠIS — TAS. 

Delko socijalistų laikraščiuo
se vyrai paieško savo pabė
gusių pačių! (Mm... Del to, 
kad per tuos laikraščius vyrai 
pasiieškojo sau jų. — Zec) . 

Kodėl socijalistų laikraščiai* 
talpindami mirusių skelbimus 
deda kryžių, kurio jie taip 
nekenčia! Del to, kad ias kry
žius yra tik ant poperos at
spaustas. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Bal. 8 d. vak., parap. svet. L. 
R. K. ir Šv. Vincento a Paulio 
Rėmėjų skyrius rengia pra
kalbas. Kalbės gerb. dr. A. 
Rutkauskas ir kun. J . Petrai
tis. Vietos Lietuviai kviečia
mi skaitlingai susirinkti. Čia 
išgirsite daug naujų žinių a-
pie šiandieninį Lietuvos stovį. 

Korespondentas. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Bal. 4 d. Šv. Jurgio par. 
svet.„ buvo prakalbos Liet. 
Raud. Kryžiaus ir Šv. Vincen
to a Paulo dr-jos reikalais. \-
ž a n g i n ę k a l b ą p a s a k ė v i e t i n i s 
klebonas kun. M. Krušas. 
Svarbių prakalbų pasakė dr. 
A. Rutkauskas. Publikos buvo 
nedaug. Aukų nerinko. Sura
šyta vardai asmenų, kurie no
ri įstoti Šv. Vincento a 
Paulo dr-jon. 

, 

Aplink Šv. Jurgio bažnyčių, 
po rūpestinga priežiūra klebo-

Delko nuo kitų greičiau iš
girsi naujienų apie sau arti
mus žmones, negu nuo jų pa-
ciųl 

Kaip gali būti augšto laip
snio Kolumbo Vytis, kurs vai
kų neleidžia į katalikiškų mo
kyklų! 

=r s—*• 

Pirkite Dabar 
Atdara 

Dienomis 
Vakarais 

Ncdeliomis 
Pirk Dabar! 

Spedal s Išpardavimas! 
Vartotų Karų 

00- 1 

PARDUODAMI AN'T 
1SMOKESČIO PLANO 

Iš 100 Karų Galima pasirinkti 

KDADSTERS 
5 Pa«sažieriu Tourim? 
*7 Pasažierių Touring 

COUPES 

• i 

P Bemesines Petnyčios 

*č> 

SEDANS 
Karai su žieminiais šailimis. 

Dideliame Pasirinkime. 
1920 Hudson Dixie Flyer 
Tomplar (Californla Top) Colo 
Scripps-Booth 
VVescott 
Frankl in 
Studebaker 
Overland 
National 
Buick 
Verte 
C h ai ui era 
Mnxwell 
Drexel 
Paige Į, 

Oldsmobile 
Chevrolet 

Fords 
Dodges 

Apperson 
Wil lys-Knight 

Marmon 
BriFcoo 

Reo 
Stcphens 

King 8 
Kiasel 

Petnyčia daugumoje Krikščioniškų namų yra žuvies diena. Taipgi 
yra ir kitos pasninko dienos kiekvienuose metuose, kuriose mėsinis mai
stas naudoti yra draudžiama tradicijomis ar religijos teisėmis. Todėl 
beveik kiekviena šeinnninkS stengiasi daryti viską, kad užganėdinus 
savo šeimyną su tuo maistu, kokis galima prirengti. 

* Mazola yra tikra palaima šeimininkėm šiose dienose, nes j i yra 
tyra DARŽOVIŲ alyva. Su jos pagalba visuomet sįHttf palengvinti 
situaciją, nes galima prirengti įvairių, skanių, sveikų ir maistingų val
gių iš paprastų daržovių ar žuvų, kurias galima lengvai nusipirkti ar
timiausioje krautuvėje. žuvis ar silke iškepta Mazoloj yra skanum 
ir sveiku maistu. Jūsų kūdikiai tikrai gėrėsis juomi ir jųs visa šeimyna 
bus užganėdinta. , * 

Mazola palengvina sunkenybes maitinime šeimynos per gavenę ar 
bile pasninko dienoje. ' . 

Mazola gali būti naudojama didesniam skaičiui dalykų ir su ma
žesnėmis lėšomis, negu bile kuris kitas riebalų išdirbinys. 

Parsiduoda kiekvienoj geresnSj krautuvėj pus-
kvortes, kvortos, pusgalionio ir ga
liono mieros blešinese. 

» . t 

• 

Kuro kaina 
$200.00 
300.00 
400.00 
500.00 
600.00 
700.00 
800.00 
900.00 
1,000.00 

Mėnesinio lšmokeseio Pliano 
ISkalno mėn. Mok 
$75.00 $25.00 
100.00 30.00 
175.00 35.00 
200.00 40.00 
200.00 45.00 
250.00 50.00 
300.00 55.00 
350.00 60.00 
400.00 65.00 

Nereikia murtgage mokėti 
IfereUda brokerage. 
Nereikia i uita r i ų mokėt i 
Nereikia taxii mokėti 
Nereikia freighto mokėt i 
Fotografijos dykai . 

APMAINYK SAVO S E N A KARĄ. 
Tavo senas karas apmainomas ant 

naujo atrokuojant, jo vertė. 
Visi pertaisyti Mitchells turi pi lna 

rvarantlja kaip nauji. 

Parduodami ant Išmok. 

MITCHELL 
DVI KRAUTUVES 

2328 2334 
Mieliigaii \ y e . Miehigan Ave. 
Pertaisyti karai parduodami abejose 

krautuvėse. 

• 

* 

UŽTIKRINAME: 
Jei nebūtumėte galutinai už

ganėdinti gerumu ir ekonomiškumu 
Mazolos, tad jūsų krautuvninkas su
grąžins jums pinigus. 

CORN PRODUCTS REF 
COMPANY, 

17 Battery Place , N e w York. 

IB——. 

FARMOS. 
K a s norite nusipirkti geras farmas 

nuo pačių savininku ar per B a n k a s 
sučedysite sau daug piningų nes sąži
ningas ūkininkas kuris supranta g e 
rai žeme jums nurodys teisingai, AS 
žinau tokius ūkininkus nes pats va-
žinėjių kožna metą po įvairias ūkės 
ir Valstijos. 

V. Gaižauskas 
3112 Aubiint Ave. Cliieago, 111. 

S. D. LACHAW1CZ 
LIETUVY8 G B A B O B I U S 

Patarnauju laidotuvėse koplRlausla. Kol 
kale meldžiu atsišaukti, o mano darbu 
bu»lU užranAdlntl. 
9814 W . asrd PI. 

TeL Oanal liti 

Tel. Yards 6666 Blvd. 3448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lletuvl i Gydytojas, Chirurgas ir 
Aknfteraw. 

3203 8. Halsted 84. Ghlcago. 
Valandos: 10—12 iŠ ryto 1—8 ir 
6—8 v a k a r - Ned. 18—18 i i ryto. 

Paieškau Isdioriaus Rutkaus, tū
rių svarbių žinių i š Lietuvos nuo jo 
motinos ir sesers Eugenijos kurios 
prašo kad surasčiau Iaidorių. Jis pir
miau gyveno Pennsylvanijos Valst i
joj. Kas apie ji žinote praneškite 
š iuo adresų: 

konst . Gelvinauskls 
10835 So. Miehigan Ave. Chicago, 111. 

• • 

ANT PARDAVIMO. 
Grocerne ir bučerne, labai geroj 

vietoj, esų v ienas ir negalių apsi
dirbti dėlto parduodu. Galima ir na
mą kartų pirkti ant lengvų i šmokes-
Oiu.Atsišaukite tuojaus. . 

4202 S. Campbell Ave . 

ANT PARDAVIMO spaustuvė susi
dedanti iš v ieno 10x15 Cbandler ir 
Price Gordon Preso, su i lgų foun-
tain, 1 - 2 5 ^ Rel iance Pjaunamoji 
mašina su "extra" peilių; Hangers , 
shafts ir pullys, du dideli case 
stands su cases, 3 kabinetai su 3-4 
cases vienas imposing ir ink stone, 
visos raidės, rules, leads, s lūgs ir kiti 
pagrąžinimai, v ienas s lug ir lead eut-
ter 3-3 setai rolerių, was te can, ben
zine can printing ink medinis fur-
niture case. Pageidauja viską sykių 
parduoti. 

Jurgis Skaisgiris 
Cicero, 111. 4901 W. Booseve l t Rd. 

Ant pardavimo bargenas penkių 
kambariVj gražus bungalow moder
niškas 4056 Montgoutėry Street. At
sišaukite pas savininką. 

4414 S. Californla Ave. 

ANT P A R D A V I M O . 
Parsiduoda apinaujis mūrinis na

m a s 5 pagyvenimai, iš fronto storas. 
N a m a s geras ir apsimokantų. Mau
dynes, gasas irvisi parankumai. Savi
ninkas gyvena ant 3 floro nuo už-
pakelio. N a m a s bus parduotas už bi 
le teis ingiausia pasiūlymą. Priežastį 
patirsite ant. viftpjĮ.^' Atsišaukite 

2H44 VV. 38 Street 

FARMOS. 
K a m nusibodo fabrikantams ver

gauti, pirkite farmas nematys i te be
darbių, Tamstij gyven imas bus užtik
rintas ant visados. Amerikos piningai 
stovi augše iaus la už viso pasaulio, 
taip pat ir žeme brangsta ir bus bran 
gi. Dauguma žmonių nori pirkti far
mas bet nežino kur? Geriausia yra 
pirkti naujoj Lietuvių Michigano K o 
lonijoj kur ga l ima gyvent nevartoda
mas nei svet imtaučiu kalbos m e s t u 
r ime l ietuviškas draugystės , parapi
jos, mitingus, balius, p ikninkus ir 
l ietuviškus turgus. Visoj Amerikoj 
kitos tokios v ie tos nerasi, mūsų tar
pe randasi labai turtingu farmerių 
kurie turi savo žemdirbystės, maši 
nas, malūnus ir t. t. Reikalui prisiė
jus nereikia kreiptis prie svet imtau
čiu. Pirkite nuo savųjų o ne nuo agen 
tu. šv. Antano Draugystė jau 3 metai 
kaip pardavinėja farmas ir visi kurie 
per ją pirko džiaugiasi. Agentai k u 
rie ate ina daugiausia į s tubas ir s iū
lo jums aukso farmas tų sergėkitės 
nes nuvažiavus bus visai kitaip, P a s 
kui nesakykite kad agentas apgavo 
ant $1000 ar daugiau o taip labai 
daug atsitinka. 

Norėdami platesnių informacijų 
kreipkitės š iuo adresu: 

KAZ. DAUNORAS, 
Box T Custer. Mieh. 

^Tele fonas Boulevard 8198 « 

I DR. G. KASPUTIS į 
1 

g DKNTISTAS 
* 3331 South Hals ted Str. 
2 Valandos: 9—12 A, M. 

• Į g Į m t , Q T > TLJT 

Oi 
« 

O! 

arti 47-toa Gatvės 
Tel. Drovar 7842| 

Dr. C. Z. VezeUs 
LIETUVIS DENTISTAS 

4713 SO. A S H L A N D A Y S V C B 
Valandos: nuo 8 ryto lkl 8 vak. 

Seredomis nuo 4 l ig 8 vakar* 
SSCP 

DR. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja S t metai 

Ofisas 3149 So. Morgan Bt. 
Kertė S3-ro St., Chicago, DJ 

SPBCIJALISTA8 
Moteriškų. Vyrišku, taipgi chro

niškų ligų. 
O F I 8 0 VALANDOS: N u o 18 ryto 
iki S po pietų, nuo 8 iki 8 valan
dą vakare. 

Nedėliotais nuo t lkl 8 po p l « t 

{ ( • • • » • m*^**m-» » M » M « » » » » » » ^ ^ » ^81 
Telefonas Yards «87 

> DR, CHARLES SEGAL S 
I Perk.-.lė seavo ofisą p o num 

J4729 »o. Asbland Avenuel 
• i ^ n ^ A i l a l i c t a a ^pocaJaHstns 
•DŽIOVŲ, M O T E R Ų ir V Y R Ų L I G U l 

f V a l a n d o s n t o 10 iki 12 išryto; n u o l 
• 2 iki 5 po* pietų: nuo 7 Iki S:80« 
2vaka>e N t i ' ė l i o m i s 10 kii 1 

T e l e f o n a s Drcxėl 2&&0 
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BALTIJOS AMEMK0S\\LINIJA 
4 2 nROAl>U-A> NEVV I C H H N . Y 

TIESI Kel ionė B e Persėdimo I š N E W YORKO P e r LIBAVA Arba 
H A M B U R G Ą — E I T K D N C S 

I L I E T U V A ! 
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų pačto la iva i išplaukia: 
S. S. "LlTtJANIA" April 13 "POLONIA" Gt^g-užio 11 

"ESTONIA" Gegužio 4 "LITUANIA" Oegu^»» 35 d. 
Visi laivai turi pu ikus kambarius trečios kl iasos .keleiviams 

Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pYis 
K. K E M P F , Geiteral Westcrn Passenger A g e a t 

130 North La Salle St., Chicago. Illinol?. 

J 

\ V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty!: 

29 South La Salle Street 
Kambarls 334 

Telefonas: Central t s t * 

l DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

I R CHIRURGAS 
2301 West 22nd Street 
Canal 8228 

Res . 3114 W. 42nd Street 

I 
I 
I 
I 
I 

Tel. McKinley 4 9 8 8 ^ • xei. Mciviruey t » 8 8 ^ 

V A L E N T I N E DHESMAKING 
C J O I J L E G E S 

)5 S. Halsted, 2407 W. 
1850 N . Well3 St, 

137 M o k y k l o s J u n g t , V a l s t i j o s e . 
Moko Siuvimo, Pat ternų Kirpi-^ 

įmo, Designing bizniui ir narnamai 
[Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
[Mokslas lengvais a tmokėj imaiaj 
[Klesos dienomis ir vakara ia Pa-1 

l ikalaukit knygelės* 
Tai. Seeley 1848 

S A R A PATEK, p irmininkės 

Ant pardavimo "parlor" netas, ko-
mode ir "bookcase", parsiduos pi
giai. Atsišaukite 

•> Damukas 
1343 N . \Vood Street -

8 
t 

\ Vakarais, 812 W. 33rd St. | 

• J 
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Telefonas: Vards 4181 

i VISUOMET TURĖK OMENIJE | 
s 

K;v.l im***j nnrja I:r;;;:luvc x j r ^ ^ ^ j ^ - puikLausių 
auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų 
laikrodėlių, laikrodžių, lenciūgėlių, karolių 
ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų. 

Turime gramafonų rekordų, rožančių, 
kryželių ir kitų religijinių dalykų, ta-
vorų užtikriname prekę prieinama. 

J, WENCKUS I 
Laikrodininkas 

3327 So. Halsted St. Chicago, Ht 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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• I lWl»l»gl Į > A I < ^ M l h M k ^ . . . . . . 

RIDGE AUTO STATION]\>, 
«* •««• W ^ w * * * ^ # » *** 

- TAISOME AUTOMOBILIUS,! 
f- ' įrwyti«sfr>*» 

Dirbanie ir taisome: naujas ir senas *'>!)»teriesv. Turime geriausias mašinas ir ge-
! v. riausias įtaisas. Darba atliekame4 greitai. , J e i . Beverly 2 4 0 0 

P. A. MAŽEIKA 1714-16 W. 95 Street, Chicago P. J. MAŽEIKA 
9BBB m~m 

•*4 
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KIEK PAGROBTA P INIGŲ. IŠ NORTH SIDĖS. 

' Kalbama, jog aną dieną va-
£ys-plėšikai prie Dearborn ge-
fcinkelio stoties bus pavogę 
i p i e 500 tūkstančių dolierių. 
• p r a d ž i ų buvo sakoma, kad 
t ik apie ">(> tūkstančių. 

» Nelengva pat i r t i t ikrą tiesą, 
Siek pagrobtame pastos maiše 
į n v o pinigų. Nes pastos auto
r i te tams užginta tas daryti . 

f B AVasliingtono atvyko spe 
mjaliai slaptosios tarnybos a-
tfentai. Nes tas nuotikis ne
papras tas . Dienos metu užpul
t i i r pavogti tokius didelius 
pinigus. 

2 

Bal. 6 d., Sv. Mykolo pa r. 
svet., mokyklos mergaičių Ne
kalto P ras . Panelės Švene. dr-
,ja laikė savo susirinkimą. Vie
tinis klebonas^ kun. >A. Baltu
tis ats i lankė į susirinkimą pri
duodamas joms gyvumo. A-
par t kitų dalykų draugi ja nu
ta rė įrengti paįvairintą vaka
rą, Gegužės 1 d., Šv. Mykolo 
par . svet. Nors draugi ja jau 
senai gyvuoja, bet tai bus jos 
pirmas vakaras . Už tai narės 
ža:la įdėti daug dvasios i va-
karą, kad iš jų pusės tikėda
mos parapijonų paramos. 

: NĖRA SUSIMYLEJIMO 
CARDINELLI'UI. 

s 
l Augšėiausias valstijos teis

mas atsisakė loisti atnaujinti 
įrylą žmogžudžio Cardinelli, 
Koris 1919 metais nužudė Clii-
Cfcgoje vieną žmogų. 
"-Kadangi pirmutinės instan

cijos teismas ji pasmerkė mi-
rlop, tad jam nėra susimylė-
jimo. 

Cardinelli teismo pripažin
tas vadu visos gaujos galva
žudžių plėšikų. 

Labdar ingos Sąjungos vieti
nė kuopa smarkiau ruošiasi 
prie Labdarybės savaitės. P p . 
Berkelis ir Andriuškevičius u-
oliai darbuojasi r inkdami au
kas po namus. 

GELEŽINKELIŲ DARBO 
TARYBA PASKELBS 

NOUOSPRENDĮ. 
Geležinkelių darbo taryba, 

kuri savo ofisą tur i Cbicagoje, 
kelių geležinkelių kompanijų 
prašymus sumažinti darbinin-
Ifams užmokesni a tmetė ir pra
nešė, kad trumpoj ateity ji 
paskelbsianti savo nusprendi 
nžmokesnių klausime. Tas nuo 
sprendi s, sako, pa) vesiąs visas 
geležinkelių kompanijas. 

Bal. (i dM Šv. Mykolo par. 
svet., vakare , kalbėjo dr. A. 
Rutkauskas . Jis1 nupiešė var
gingą Lietuvos žmonių padė
ti ir nurodė t inkamiausius bu-
dus palengvinti tų žmonių var
gus. Žmonės aukų sumetė a-
pie $53.00. Ta ippa t kalbėjo 
klebonas, kun. A. P . Baltut is . 
Vakaro vedėju buvo p. A. 
P>aeeviėius. Nortbsidieėiai gra
žiai pasirodė. Rep. 

IŠ T 0 W N OF LAKE. 

Juoz. Ourada, 50 metų, 1314 
W. 18tb Plaee, sorgantis dirk-
snių liga, prapuolė iš namų 
nuo praeito šeštadienio. 

^\m r$u 

ŠLIOGERIS 
mirė Balandžio 7, 1921, 
1:30 vai. ryte, 54 metų 
amžiaus. Amerike išgyve
no 21 metus. Paėjo iš Kau 
no rėd., Telšių apskr. . 
Varnių parap. . Pagirždu-
tės kaimo. Pal iko dide
liame nuliūdime moterį, 
sūnų Petrą, 19 metų, du
kter is Adolfiną 15 metų ir 
Bronislavą 9 metų. 

Laidotuvės bus subatoj . 
BaJandžio 9, 1921, 7:45 
ryte iš namų 2141 West 
23 Place, i Aušros Vartų 
bažnyčią, o iš ten i Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines i r pažįsta
mus dalyvauti laidotuvė
se. 

T E M Y K I T E 
Mes turimo ant pardavimo long-

ak 

vorais išlikomis koletą namų, me
dinių ir muriniij. 

Turimo viena barbena: Namas, 
kuriame randasi saliunas, gerojo 
vietoje, parsiduoda su bizniu ir 
fikeoriais. -v 
- Nepaprasta proga tiktai atsi
šaukite pas: 

J.. J. Krasowski, Viee-Pres. 
TJNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. Hateted St. Chicago. 

/ 

Bal. f> d., L. Vvėiu 13-ta 
kuopa savo susirinkimo vien
balsiai nutarė oiti in eorpore 
prie šv. Komunijos laiko čia 
atsibusiančių misijų, kur ias 
Tėvas Alfonsas laikys šį mė
nesi, Šv. Kryžiaus bažnyčioje. 
T>uvo atsilankęs agi ta tor ius iš 
L. Vyriu Cbieagos Apskr . 
elioro su paraginimu, kad kuo
pa remtų tą cliora. Kuopa nu
tarė remti. Kun. A. Martin-
kus atsilankė i susirinkimą, 
ir davė gražių, patarimų. Tai 
sveikos krikščioniškos dvasios 
jaunimo būrelis, kuriuo mūsų 
tauta irai i džiaugties. Rep. 

Per paskutines dvidešimts 
keturias valandas Cbieagoje 
pavogta dvidešimts penki au
tomobiliai. Ta rpe jų buvo vie
nas Packard , ki tas Pierce A-
rrow ir aštuoni Fordai . 

Amžina Atilsi persiskyrė su šiuo 
pasauliu 15 Vasario 1921 Petronėlė 
lianėausku aė po tėvais Nimėauskai-
tė amžiaus -to metų iš|cyv«-*no su vy
ru 23 metus paliko dideliame uuliu-
ilime 6 vaikelius vyresnis sunūs Viit-
eentas karuomenėj o mažb, S dienu 
ir vyras Vincentas liko taip likau se
serėle viena nuludusl kurios augom ir 
beginėjoai kaip dvi gegužėlis palikau 
tllilėnie imlitiuimc Ona Mankevieienė 
ir liko 4 broliai ir broleuis didelemi 
nuliudline 1 molis Feliksas Lietuvo
je o 3 broliai, Amerike Petras, Stepo
nas ir Antanas paeina iŠ Kauno Gub. 
Tauragės Aps. Laukuvos parap. De-
gueiu kaimo ta NUIMI mylima seselė 
iLsis Tubinu kapuose juodoj žemelė 
amžina atilsi. 

Taip-gi persiskyrė ir mūsų mylima 
motinėlė su šiuo pasauliu Vasario 
20, 1921 Kunigunda. U it kai saku so
dos Kaltinėnų parap. Kauno itedy-
bos Tauragės apskr. po vyru Nini-
ėauskienė, l»eguėiu sodos Laukuvos 
parap. Kainui Keti. I ar. Aps., prie
žastis mirtis kaip duktė mirė iš tos 
širdies skausmo ir motinėlė mirti tu
rėjo aš palikau viena duktė Ona nu
liūdusi Mankeviėieuė ir 4 sunai Ir 
marčios visi likom dideliame nuliū
dime 1 Lietuvoj o 3 Amerike vy-
riausis sunūs FeUksas Lietuvoj Pet
ras Steponas, Antanas tie Amerike 
Chicago, 111. ir brolelis 1 liko dide
liame nuliūdime taip ir brolienė Pet
rais VVitkais. 

Taip mūsų visu nuraileta motinėlė 
ilsis Tubinu kapuose juodoj žemelėj, 
meldžiam visu giminiu ir pažįstamu 
ištarti Amžina Atilsi Kunigunda Nim-
ėiauskienė ir Petronena Kaniauskie
ne, o dabar kviečiame giminės ir pa-
^jstamus ant pamaldų kurios atsi-
provis 9 d. Apriliaus 9 valanda išry
to Visų šventu Bažnyčioj Koseland, 
UI. ant 198 ir Wabash Ave., po pa
maldų kviečiam giminės ir pažįsta
mus po numeriu 1J723 Kdbrooke 
Ave., One Mankevieienė. 
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TAI LIETUVIU KOMPANIJA 

Užkariauja 

AMERIKOS Lietuviai jau yra pasižymėję savo sumanumu įvairiose pramones ir prekybos sri
tyse. Jie yra [steigę ir išplėtoję daugybę prekybinių įstaigų, jie yra įsteigę ir išplėtoję keletą 

didelių laikraščių, jie yra pasekmingai vedę keletą didelių pramonių, jie yra įsteigę ir pasek nimfai 
veda keletą d dėlių valstybinių bankų. '<!WRMHM&&?** • 

Dabar būrys sumanių chieagiečių biznierių pratiesė Amerikos lietuviams kelią į naują sritį, 
kurio*.Lietuviai dar visiškai nebuvo pajudint*, bet kurioj yra didžių galimybių ir kurioj didesni tur
tai galima sukrauti, negu daugelyj kitų sričių. Tanauja sritis — tai sritis APDRAUD0S NIK) UG
NIES (fire insurance). 

• 

• 

Iki šiol Lietuviai neturėjo savo ugnies apdraudos kompanijos ir visai nepaisė, kur agentai ap-
drausdavo jų namus ir turtą. Turėti savo apdraudos kompaniją Lietuviams išrodė negalima svajo
nė. DABAR ta svajonė jau išsipildė. Lietuviai jau turi savo apdraudos kompaniją, ir galės joj ap
drausti nuo ugnies ir savo namus ir savo rakandus ir kitokį savo turtą. Tu pirmutinė Lietuvių ap
draudos kompanija yra "PIONEER FIRE INSURANCE 0F AMERICA" su savo ofisais besirandan
čiais ant garsios Chicagos finansinės gatvės — La Salle. 

lietuvių ugnies apdraudos kompanija — Pioneer Fire Insurance Co. of America — yra val
džios prižiūrima apdraudimo nuo ugnies korporacija su kapitalu siekiančiu šimto tūkstančių dolie
rių. Didžiuma šito kapitalo yra sudėta Lietuvių, ir todėl didžiuma kompanijos direktorių yra Lie
tuviai su A. Algminavičium kaipo prezidentu priešakyj. 
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Pioneer kompanijos uždavinys yra pasidaryti viena iš didžiųjų ugnies apdraudos kompan'jų. 
Todėl yra nutarta pakelti jos kapitalas ir perviršis — išpradžių iki pusės milijono dolierių, o vė
liaus ir iki pilno milijono dolierių. Ieškant ir priimant svetimą, ne Lietuvių, kapitalą, tas pažymėtas 
sumas galima butų sukelti į keletą dienų. Bet Pioneer kompanijos vedėjų noru yra turėti tą kom
paniją ant visados L'etuvių rankose. 0 todėl didžiuma Pioneer šėrų turi būti išpirkta Lietuvių. 

' • 

Ar tai galimas dalykas, kad Lietuviai į trumpą laiką tokį didelį kapitalą sukeltų, išpirkdami 
šėrų bent už dvejetą tūkstančių dolierių? Taip, tai yra galimas dalykas, ir jau šiandien jų yra vy
kinamas. Be didelių paraginimų Lietuviai biznieriai kasdien deda tūkstančius dolierių į Pioneer 
kompanijos šėras, matydami tame didele progą padvigubinti ir patrigubinti savo pinigus į trumpą 
laiką. Nes tat yra žinomas faktas, jog naujų ir pasekmingų apdraudos kompanijų serai ne tik 
kad nesą tikrus didelius dividendus, bet ir pakįla vertėje labai greit. Daugumos apdraudos kom-
panijų šėrai į dešimtį metų yra tris syk, keturis syk, penkis syk ir net dešimt syk (kaip St. Paul 
kompanijos) pakilę savo vertėje ir atnešę kita ti k dividendų. Didesnieji Lietuvių biznieriai tą žino 
ir todėl skub'na indėti savo pinigus į savo kompaniją, pikiai įsitikinę, kad kaip kitų taip ir Pioneer 
kompanijos šėrai ne tik neš dividendus,, be t ir pakils savo vertėje tris syk ir keturis syk ir gal dar 
daugiau bėgyje keleto metų. 

Kiekvienam Lietuviai dabar yra progos pasekti savo didesniuosius biznierius, indėti bent 
šimtą-kitą dolierių į pirmutinę Lietuvių apdraudos kompaniją, prisidėti prie išauginimo jos j d d \ę 
finans'nę įstaigąsu milijonu dolierių kapitalo, \t pagalios turėti didelę naudą iš savo darbo vaisių, 
kada indėti pinigai išaugs į du syk ir tris syk didesnį kapitalą. 
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Pioneer Fire Insurance kompanijos valdyba kviečia visus Lietuvius be skirtumo prisidėti ptie 
vykinimo šio naujo didelio darbo. Rašyk'te kompanijai, arba ateikite patįs į kompanijos ofisą, 
kur kompanijos prezidentas ar direktoriai parodys Jums kompanijos stovį ir išaiškins v'ską apie 
kompanijos-biznį ir jo didelę ateitį. Veikime visi išvieno! Pirkime Pioneer kompanijos šėros! Di
dinkime ją! Auginkime! Ir žiūrėkime, kad Lietuvių namai, rakandai ir kitoks turtas butų apdrau
stas nuo ugnies Lietuvių apdraudos kamponijoj. 

Londonas] 
jero Lloyd 
tangos ftuėi 
tarvbosna s 
lekasių atsl 
savininkais 

V a k a r 
atstovai su.«J 
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tinių d a r 
Tariamasi Ą 

Čia neab| 
darbininkų 
kels s t re ikį 
darbininkų 
lusi. Bus 
šaly visi d] 
mai. 

Kodėl nes 

Kuomet 
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kais, abi pu j 
noma, kad \ | 
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reikalavo si 
imt i d i s k u i 
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Su tuo 
atstovai. Ji 
tkusijos tui 
d žios ligi įi 
bininkų reil 
r ius pilną N| 
tu gryžti 

Del šito 
d a r nepraši 

Po to pu 
kvietė taik| 
syta. Angl« 
paklausė, 
stojo kasyl 
sėn, pritarj 
pirm visata 
apsaugotos 
liejimo. 

PAPIG1 

Minneaj 
miltų bačkl 
centų. Šian 
sių miltų ii| 
gi $8.40. 


