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Anglija Mobilizuoja ŽINIOS IS UETUVOS^ 

Čia-pat Geležinkelių ir Trans
portų Darbininkų Streikas 

Atsiduria į Spąstus Visa Graikų 
Armija Turkijoje 

A N G L I J A LAUKIA DAR . T U R K A I E I N A ANT BRU< 

NORIMA SUMAŽINTI F E 
D E R A L I U S M O K Ė S . 

ČIUS. 

DIDESNIO STREIKO. 

Ant viešpatijos slenka juodi 
debesys. 

Londonas, Bal. 9. Angli
jos vyriausybė nusprendė pa
šaukti tarnybon laisvanorius 
darbininkus dirbti prie trans
portinių darini ir kitokiai ša
lies tarnvbai . 

Nes neišvengiamas geležin
keliečiu ir tronspordtinių dar-
bininku streikas. 

Kara l i aus proklemacijn bus 
pašauktos tarnybon armijos ir 
karo laivvno atsargos. 

SOS. 

Pavojus visai Graikų armijai . 

Paryžius, Bal. 9. — Čia gau
ta žinių, kad Turkai nacijona- t imti mažiausia pusantro mi 

• 

Viešųjų skolų atmokėjimą no
r ima prai lginti . 

Washington, Bal. 9. — A-
teinantiems fiskaliniams me
tams sulig paduotos kongre
sui sąmatos, yra reikalinga 4 
milijardai dolierių išlaidoms. 

Republikonų atstovų lyde
ris žemesniajame kongreso 
bute, atstovas Mondell, tvir t i 
na, kad tos išlaidos peraugš-
tos. Būtinai nuo jų reikia a-

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
Londonas. — Su streikais 

Anglijoj* aršėja. Vyriausybė 
su paskuba atšaukia namo ka
riuomenę iš Augštosios Silezi
jos, Malto?, Egipto ir iš kitų 

PRANCŪZAI NORI, KAD 
SUTARTIS BUTŲ R A T L 

FIKUOTA. 

Sutinka prie sutarties padėti 
priedų. 

Paryžius, Bal. 8. — Po kon-
savo poąesijų. Anglijai grumo- ferencijos su įvairiais valdi-
j a pavojus. Premjeras prama- jninkais ir diplomatais, poli-
to netikėtas šaly perversmes, t ikimo laikraščio " L ' E u r o p e 

Kaunas . U I — 10. (E l ta ) . 
Šventasis Tėvas atsakydamas 
j Žemdirbių Sąjungos Kongre
so sveikinimą, telegrama iš 
Romos teikia Lietuvos Žem
dirbiams savo palaiminimą, 
pažymėdamas, kad dvasinis, 
arba ekonominis krašto prog
resas augštai surištas su kata
likų Bažnyčios klestėjimu. 

Panevėžys. Keisti papročiai. 
Čia galima pastebėti keistų 
apsiėjimų bažnyčioje ir laido
tuvėse. Įlipus kunigui j sa
kyklą, tuojaus prasideda stum-
dimasis ir t rukšmingas verži
masis iš bažnyčios. Ne tik pa
tys neklauso pamokslo, bet ir 
kitiems kliudo. Tokį pasieb 
girną, galima išaiškinti 

tad imasi visų galimų priemo
nių. Šiandie jis pakviečia kon
f e r enc i j o s pas save tri lypės 
darbininkų sąjungos atstovus. 

listai pakėlė puolimą 
d r a i k u s Brusos šono. 

p n e s 

Londonas, Bal. 9. Prem
jero Lloyd (leorge visos pas
tangos nuėjo niekais suvesti 
tarvbosna streikuojančių ang-
lekasių atstovus su kasyklų 
savininkais. 

V a k a r po pietų anglekasių 
ats tovai susiėjo konferencijon 
su geležinkeliečių ir transpor
tiniu, darbininkų atstovais. 
Tar iamasi streiko klausime. 

Čia neabejojama, kad irtos 
darbininkų organizacijos pa
kels streiką. Tuomet trilypė 
darbininkų sąjunga bus paki
lusi. Bus suparaližuoti visoj 
šaly visi darbai ir susisieki
mai. 

Kodėl nesusieita tarybosna. 

Kuomet premjeras Lloyd 
(Jeorge pakvietė streikininku-
taikinties su kasyklų savinin
kais, abi pusi sutiko. Buvo ma
noma, kad viskas pasibaigs ge
ruoju. 

Tečiau pirm pradėsįant ta
rybas, kasyklų savininkai pa
reikalavo susirinkime pirmiau 
imti diskusijosna pumpuotojų 
ir inžinierių klausimą ir tuos 
darbininkus kuoveikiaus at
gal pasiųsti darban. 

Su tuo nesutiko anglekasių 
atstovai. J i e pasakė, jog dis
kusijos turi sekti nuo pra
džios ligi galo apie visų dar
bininkų reikalus. I r tik pada
r ius pilną sutartį ' visiems kar
tu gryžti darban. 

Del šito klausimo tarybos 
d a r neprasidėjusios pairo. 

Po to premjeras dar kar tą 
kvietė taikon. Bet nepaklau
syta. Anglekasių atstovai ne
paklausė, kuomet premjeras 
stojo kasyklų savininkų pu
sėn, p r i t a rdamas jiems, kad 
pi rm visako kasyklos tur i but 
apsaugotos nuo vandens už
liejimo. 

Čia daugelis išreiškia nuo-
mone, kad visai d r a i k u ar-
mijai y ra pavojaus. Gali nie
kais nueiti visa jų ekspedici
ja Turkijoje. 

Anot žinių, (Jraikai y ra la-
bjau nukentėję, negu pirmiau 
buvo skelbiama. Sakoma, 6,000 
sužeistų d ra ikų yra Brusos li
goninėse. 

Pa imtas Išnik. 

Iš Turkų nacijonalistų sos
tinės Angora oficijaliai pra
nešta, jog Turkai paėmę Is-
niką, t ies Marmora jura , u | 
2'2 mylių pietvakariuose nuo 
Ismido. . 

d ra ika i išpradžių gynė I š 
nikę, bet paskui pabėgo, pa
likdami daug medžiagos ir nc-
laisvių. 

Tsnik senovėje buvo vadina
mas Nieea. 

Protestuoja prieš Graikus. 

Londonas, Bal. 9. — Laik
raštis Times praneša, kad tal
kininkai y ra gavę protostą iš 
Konstantinopolio. 

Sultano valdžia pakelia pro
testą prieš Graikų naudojimą
si Marmora juros pakraščiais 
ir Dardaneliais. Tas, sako, y-
ra priešinga Sevres taikos su
tarčiai . 

l i jardo ir tuo keliu paleng
vinti žmonėms. 

Mondell v r a nuomonės, kad 
viešųjų skolų atmokėjimą rei
kia prai lgint i ilgesniems me
tams. 

Tas sumanymas bus paduo
tas kongresui, kaip tik tasai 
susirinks tomis dienomis. 

Londonas. — Anglijos karo 
ofisas, pasiremiant karal iaus 
proklemaeija, pašaukia tarny
bon armijos i r karo laivyno 
atsarginius, išėmus tuos, ku
rie tarnaują Airijoje ir civi-
lėje policijoje. Be to, vyriausy
bė atsiliepimu šaukia tarny
bon sayanorius nuo 18 ligi 40 
metų amžiaus. 

Nouvel le" redaktorius Millet 

- I I I - 9 . ( E l t a ) . Kovo 1 0 | t i k P*****? strožievišku-
ir 11 d. žada atlėkti iš D a n z i - m m T r knkUHH* prie 

M I N I S T E R I Ų KABINETO 
K R I Z I S U N G A R I J O J E . 

Budapeštas, B a l 9. — Pa
leistas Ungari jos nacijonalis 
seimas pakilus ministerių ka
bineto kriziui . Krizis pakilo 
del lainkymosi čia buvusio im-
perator iaus Karolio. Kai-ku-
rie ministeriai atsistatvdino. 

Paryžius. — Buvęs premje
ras Clemeneeau perspėja talki
ninkus, kad Versailleso -taikos 
sutar t is nuodugniai butų pil
doma. Nes ki ta ip Vokiečiai ga
li atsigaivinti . 

Tame straipsnyje jis pake
lia Štai kokį sumanymą: Te
gu Su v. Valstijos surašo vi
sus, savo prie Versailleso tai
kos sutart ies priedus, kokie 
tik joms reikalingi, ir tegu tie 
priedai bus prisegti prie sutar
ties. 

Tokiuo būdu Suv. Valstijos 

go per Karaliaučių pirmasis 
padėjo editorijalį straipsnį a- P a « t o susisiekimo orlaivis, 
pie Versailleso taikos sutartį . Kauno Miesto ir Apskrit ies 

viršininkas paskelbė gyvento
jams įsakymą: 

1. Draudžiama laikyti apsis
tojusius Kaune miesto viešbu
čiuose, užvažiuojamuose namu 
se ir kitose tos rųšiės įstai
gose* ilgiau, kaip 3 paras. 

2. Apsigyvenusieji viršminė-
tose įstaigose Lietuvos pilie-

BOLSEVIKAI P A Ė M Ė E R I 
VANIŲ. 

P A P I G I N T I MILTAI . 

NORIMA SIUSTI ODES-
SON WRANGELIO 

ARMIJĄ. 
Konstantinopolis, Bal. 9. — 

Pačioj Odessoj ir aplinkui per 
50 mailių negyvuoja jokia 
valdžia. Bolševikai, sakoma, 
apleidę tą apskritį . 

Taigi šiandie ten gyvuoja 
ta ip vadinama ramioji anar-
cbija. 

Prancūzai yra sugalvoję O-
desson pasiųsti gen. "VVrange-
lio karuomenę, kuri randasi 
Konstantinopolio apylinkėse. 
Tuo bndu norima nusikratyt i 
tų kareivių. 

Gen. Wrangel priešinasi 
tam sumanymui. J i s sako, kad 
jei Prancūzai mėgintų vykin
ti tą sumanymą, prieš tai jis 
pavartosiąs spėkas. 

Prancūzai atsisako tą ka
ruomenę užlaikyti. Kareiviai 
ne tik skursta, bet ir badmi-

Konstantinopolis, Bal. 9. — 
Pranešta , kad bolševikų ka-
ruomenė paėmė Erivanių. 

Paryžius. —.Prancūzijos vy
riausybė stoja Suv. Valstijų 
pusėįa. salos Yap klausime. Tą 
salą nori ąp«*klyti Japonai . 
Tokiuo budii Prancūzi ja mė
gina pa t raukt i irgi savo pusėn 
8 . Valstijas. 

Chicago. — Miesto taryba 
prave/lė parėdymą, kad vai
kams tarpe 10:00 vakare ir 
6:00 rytą draudžiama vie
niems, be tėvų arba globėjų, 
buti miesto gatvėse. 

galėtų ratifikuoti visą taikos čiai, jei persikelia kiton vie-
sutartį ir su pačia Tautų Są- ton, privalo pris tatyt i doku-
junga. mentus, vietos milicijos nuo-

Tas reiškia, kad tuomet vadon. 
Suv. Valstijos atliktų didelę 3. Draudžiama Kauno mies-
moralę paspirt į talkininkams te ir apskrityse priimti į sa-
i r podraug padarytų užganą vo namus, a r butą belaisvius 
savo troškimams. 

Su Suv. Valstijų vyriausy
bės nusistatymu sutart ies 
klausime nesutinka ne tik 
Prancūzija, bet ir Anglija. 
Ka ip ta, ta ip ki ta sako, kad 
jei Suv. Valstijos neratifikuos 
sutarties, ji neteks reikalingos 

i r t remtinius be t am specija-
lio leidimo. 

4. Gryžusieji Lietuvon be
laisviai ir tremtiniai , kurie 
pirm karo negyveno Kaune, 
jei dabar norės apsigyventi, 
turės gaut i leidimą. 

5. Visi pabėgėliai, atvyku-
reikšmės. Nuo to daugiausia s į e j į Kaunan iš okupuotų Lie-
turės nukentėti Prancūzija. 

Prancūzija, anot Millet, ver
čiau sut inka sutarčiai padary
ti reviziją, ne kaip leisti Suv. 
Valstijoms atsimesti ir veikti 
atskiriai . 

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE

ŠIMAI. 

Minneapolis, B a l 9. — Čia 
miltų bačkai sumažinta 50 
centų. Šiandie bačkai geriau- riauja. 
sių miltų imama nuo $8.15 li
gi $8.40. ( P L A T I N K I T E " D R A U G Ą . " [Pamaldose dalyva vo "tokia mi 

(Eltos Žinios). 

Vasario 16 d. į Ripaičių kai
mą apie 23 vai. a tvyko 40 Len
kų kareivių su vienu kulkas-
vaidžiu, apsiautė kaimą ir a-
piplėšė gyventojus, at imdami 
javus, mėsą ir bulves, Pasiplė-
šę Lenkai sugrįžo į Linkmenis. 
Tą pačią dieną į Linkmenis 
a tvyko d a r viena Lenkų kuo
pa su kulkasvaidžiu. Ta ippat 
ten susispietė 3 pėstininkų kuo 
pos. Vasario 18 d. apie 13 vai. 
9 Lenkų kareiviai t ikslu pa
siplėšti užpuolė Krivaselių kai
mą, bet mūsų žvalgai juos iš
vaikė. 

Kaunas , I I . 22. Tremtinių ir 
belaisvių grąžinimo skyrius 
praneša, kad Vasario 23 d. at
vyko į Obelius 520 tremti
nių, Lietuvos piliečių, grįžtan
čių iš Rusijos. 

Telšiai, I I . 22. Eltos kores
pondento pranešimu, Telšiuose 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė Vasario 16 d. švęsta, 
ka ip viena didžiausių švenčių. 
Visi namai buvo papuošt i tau
tinėmis vėliavomis, darbą dir
bant nesimatė. Visos krau tuvės 
i r įstaigos buvo uždarytos. 
• Rytą 10 vai. bažnyčioje į-

vyko iškilmingos pamaldos. 

nia, kad ir šventadieniais tiek 
nebūna. 

Po pamaldų prieš bažnyčią 
aikštėje komendantas, apskri
ties viršininkas, gimnazijos mo 
kyt. J_ Gedminas ir Žydų at
stovas sakė t rumpas, karš tas 
prakalbas . Nors buvo šalčio 
apie 16 1., tečiau aikštė buvo 
pilna minios. Čia buvo kareivių 
ir Šaulių" būrys, gaisrininkų 
kuopa, Liet. gimnazijos moki
niai ir Žydų mokyklų bei liau
dies mokyklų vaikai, valdinin
kai, nekurios draugijos ir daus: 
liaudies, net iš kaimij atvyku
sios. Po prakalbų tr imitų or
kestrą grojo Lietuvos himną, 
o minia drauge balsiai giedojo. 

Vakare " D ž u g o " salėje Gy
nimo Komitetas surengė va
karą. " K a n k l i ų " choras su
dainavo keletą dainų, gimnazi
stės giedojo solo, gimnazijos 
mokytojas J . Košys skaitė pas
kaitą apie Lietuvių praeit ies 
darbus, galop vienas paskolos 
bonas išleistas laimėjimui. 

Kaunas , I I . 18. Vasario 16 
d. apsilankė pas mūsų Užsie
nių ministerį Latvijos Atsto
vas Bandrevičius ir pareiškė 
žodžiu, kad jo Vyriausybė 
nutarusi pripažinti Lietuvą, 
kaipo nepriklausoma valstybe, 
de jure, i r be to įteikė atitin^ 
karną raštą, Latvijos Užsienių 
Reikalų Ministerio Meierovi-
čiaus pasirašytą. 

Štai to dokumento teks tas : 
" T a m s t a Ministeri. 
" T u r i u garbę Tamsta i pra

nešti, kad sutar t inai su Stei
giamojo Seimo pirnnn. noru, 
Ministerių Kabinetas nuspren-

tuvos sričių, turės ta ippat 
gaut i leidimą, jei norės apsi
gyventi ilgiaus Kaune. 

Nusižengusieji prieš šį įsa
kymą, bus baudžiami iki 5,000 
auks. pinigine bausme, arba 
iki 1 mėn. arešto. 

Kaunas. III—17. (E l t a ) . 

glaudos vaikai, atvedami vie
nuolės, taipogi demonstrati-
viai grūdasi laukan iš bažny
čios. J a u čia nebe auklė j imas 
bet demoralizacija ir prieglau
dai, kaipo įstaigai, reikia rim
čiau veizėti į tą dalyką. 

Ki tas labai peiktinas pap
rotys yra laidotuvėse. Eidami 
aplink karstą, daugelis prade
da tokias kalbas ir juokus , 
kad išrodo lig šimtas čigonų 
arkliais rinkoje maino. O jei
gu kar ta is laidoja kareivį, gro
jant orkestrai, tuomet tik tik
ras teatras ir šoka ir stumdo
si, lyg laukinė gauja. 

Šiomis dienomis a tvyksta Kau 
dė pripažinti Lietuvą de jure, Inan iš Maskvos p. Vanagas, 
kaipo laisvą nepriklausomą 
valstybę. 

"S iųsdamas prie tos progos 
mano karščiausius linkėjimus 
Lietuvos Respublikai, aš reiš
kiu kuogiliausį, įsitikinimą, 
kad draugin'gumas mūsų dvie
jų tautų atei ty da r daugiau 
sustiprės. 

" L a t v i ų Valstybė griežtai į-
sitikinusi, kad broliška Lat-
viu-Lietuvių sąjunga duos vi
sų tikrinusį pagrindą mūsų 
jaunų valstybių nepriklauso
mybei ibei suverenumui susti
pr int i / Tas draugingumas, pa
remtas mūsų nesulaužomo no
ro gyventi nepriklausomai, 
leis mums eiti pažangos ir ge
rovės keliu, siekiant mūsų 
bendro, teisingumo ir t ikros 
laisvės idealo, i 

" P r a š a u pri imti Tamsta, 

Lietuvos atstovybės Maskvoj 
reikalų vedėjas. 

— Gudų Tautos Respublikos 
valstybės sekretorius, Klavdiei 
Duševski atvyko į Kauną. s 

— Gudų socijalistų revoliu
c ionier ių parti jos delegacijos 
Viennos socijalistiniam kong
resui pirmininkas Tomas Grib 
gryžo į Kauną, 

Svediškiai, (Lukšių par., Ša
kių apskr . ) . Čia vietinėje mo
kykloje buvo susirinkimas del 
s tatymo mokyklai savo namo.. 
Ūkininkai P . Užupis, K. Va
laitis ir I. Matusevičia priža
dėjo duoti dovanai po 1 mar
gą mokyklai žemės. Visas su
sirinkimas vienbalsiai nutarė 
statyti mokyklai savo butą. 

Iš r inkta tuomi reikalu rū
pintis komisija iš trijų asme
nų. 

L. 

SUOMIAI TURI VARGO SU 
RUSAIS. / 

Tauragė. Kovo 7 d. miesto 
ir apskričio viršininkai susi
rinko apsvarstyt i , ka ip mies
tą užlaikyti švariai . Nutarė i-
ki rudens visą miestą išgrysti. 
Ik i Balandžio 1 d. miesto val
dyba turi įkurt i bendrą sker
dyklą. P i r tys lygiai tur i but 
iki tam laikui t inkamai sut
varkytos. Kepyklos, kurios ne-
a ta t inka sanitarijos reikalavi-

Ministeri, mano, augščiausios j m a m s , Kovo mėn.- pabaigoje, 
pagarbos žodžius. | D U S uždarytos. Smuklių ir vieš-

Meierovičius. .jbučių susirinkimai, kurie nesi-
Užsienio Reikalų M i n i s t e r i s . ' ,

!
l a i k v s sanitarijos reikaląvi-

ir««««« TT oo UIT m y J m u ' b l l s administrat iniu būdu Kaunas , I I 22 " W r T o g " | b a u d ž i a m i i k i l j m a u k g 

pranežmm žydų Tautų Ta- T a m ^ . ^ ^ 
ryba politikos tikslais mis- ' •• . . . . . . , 

™ i - • *A - A n isl3a> 1 kurią, mejo du 
prende pasiųsti \ Amerika d-ra ' j , r f • , •, - u i 
£ „ i -f -x- w w gydytoju, d u savi valdybų at-
Racbmilevičių. i , . ' , . „r . . 

j stovu i r 1 apskr. viršininkas. 
Vilnius, I I . 18. "Vilenskoje Komisija du kar tu per mė-

S lovo" pranešimu, asmenys nesį t ikr ins miesto švarumą ir 
tyčia keliantieji reikalingųjų .vieną kar tą per savaitę darys 
prekių kainas t ikslu pasipel- savo posėdžius. 
nyti , busią at iduodami karo 

J ų tūkstančiams t rūks ta mais
to i r pastogės. 

Gelsingforsas, Bal. 8. — 
Kaip žinoma, tūkstančiai re-
voliucijonierių čia suplaukė iš 
Kronštadto, kuomet bolševi
kai užėmė tą tvirtovę. 

Kai-kas juos šelpė Amerikos 
Raudonasis Kryžius. Bet ilgiau 
negalės, tesėti. J i s šelpia žmo
nes t ik staigiose nelaimėse. 

Tuo ta rpu tie tūkstančiai 
žmonių negali gaut i užsiėmi
mų ir Suomijos vyriausybė 
nežino, kas su jais padaryt i . 

Kalbama^ kad Suomija gal 
tam tikslui paskirs koki-nors 
fondą, tuos žmones šelpti ir 
lauks kokių nors įvyksiančių 
atmainų pačioj Rusijoj, kad 
butų galima tuos žmones pa
siųsti atgal. 

Kitoks išėjimas nesuranda
mas. 

teismui. GAĮ tSINKITĖS "DRAUGE." 

ORAS. — Šiandie apsiniau
kę ir šalčiau; rytoj pramato-
mas gražus oras, bet ryte aš
tr i šalna pramatoma. 

PINIGŲ KURSAS, = 

Svetimų Salių pinigų vertė, mai
nant nemaiiau $25,000, Baland. 8 
buvo tokia pagal Merchants Lo-
an and Trust Co.: 
'Anglijos sterlingų svarui $3.92 
Prancūzijos šimtui frankų 6.94 
Italijos šimtui lirų * 4.06 
Vokietijos šimtui markių 1.62 
Lietuvos šimtui auksinų 1.62 
Lenkijos šimtui markių .14 

^ 
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LIETUVIU KATALIKV DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eiua kasdieną i šskyras nedėldienius. 

P R E N U M E R A T O S K A I N A : 
CHIC VtiO.l I R U Ž S I E N Y J E : 

Metams $ » 0 0 
Puse i Melų •<__ 4-°® 

SUV. VALST. 
Metams $«.00 
Puse i Metų S-<H> 

Prenumerata mokasi iSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą Visada reikia prisiųsti ir 
senas adresaa Pinigai geriausia s ių
sti i šperkant fcrasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus į 
registruotą laišką. 

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

Tel. Roosevelt 7791 

Užmirštas Reikalas. 
tPiriu trijų metų Chicagos 

Lietuviai buvo labai sujudę 
rūpintis savo tautos našlai
čiais ir seneliais. Labdary
bės draugija tada smarkiai, 
protingai ir naudingai veikė. 
Vienais metais niųs žmonės 
sumetė 12,000 dolierių. Tai 
buvo gražūs darbas. 1919 me-
tais jau nebuvo tokio karščio j f t u .; ž i n t i i r p r iverS t inai 
n e i v M k l u m o . b e t p m i g u z v i l g - l ^ ^ ^ pMomi R į t u r p r i e J 

davinėjimas ir vartojimas. Tas 
padaiyta po ilgo triuso,po dide 
lių pastangų. Tą atliko stip
riai organizuotas įvairios rų-
šies reformatorių kūnas. Karo 
metu jis padarė tokią didelę 
savo įsrovą į kongresą ir į at
skiriu valstijų įstatymų leidi
mo butus, kad nei neapsižiu-
rėta, kaip tuo tikslu padėtas 
pataisymas šalies konstitucijo
je. 

Buvo ko džiaugties. Nes Čia 
girtybė jau buvo peržengusi 
savo ribas.Darbininkuose svai
galai buvo pakėlę baisų skur
dą, mirtingumas kas metai di
dėjo. Su visais kitais ir Lie
tuviai vargo. 

Apsidirbę su svaigalais, 
šiandie tie patys reformatoriai 
imasi kitų reformų. J ie nori 
visoj šaly įvesti taip vadina
mus "Blue L a w s " (mėlinieji 
įstatymai). Tais įstatymais no
rima sekmadienius padaryti 
tikromis šventėmis — uždraus
ti visokius darbus, važinėji
mus, pasilinksminimus. 

J ie veikia išpatolo. Kongre-
san su tuo klausimu neina. 
Bet atskiruose miestuose ir 
miesteliuose pirmiausia mėgi
na vykinti tas savo idėjas. 

Gal kas seniau iš tokių re
formų galėjo tik pasijuokti. 
Bet šiandie jau aišku, kad jos 
vykinamos ir šaliai grūmoja 
tikras pavojus. 

Daugel vietose tie įstatymai 

Prancūzijos Politika ir Lietuva. 
Gabrys ir Pelissier. 

Prancūzijos sostinėje p. 
Gabrio reikalais labai darbuo
jasi p. J . Pelissier, kuris yra 
parašęs knygą "Les princi-
paux artisaus de la Renais-
sanee Natfonale Lituanienne. 
Hommes et chose de la Litua-
nie. Lausanne 1918. (t. y. Svar 
blausieji Lietuvių Tautinio At
gimimo Veikėjai. Žmonės ir 
daigtai.. Lozanna 1918). Šalę 
autoriaus vardo prie tos kny
gos pridėta: " et # * *' \ Pasitei
ravus Lietuvių atstovybėje, ką 
reiškia tos trys žvaigždutės, 
teko išgirsti atsakymą, kad 
oficijalės žinios netury, bet 
spėja, jog minėtą knygą para
šė p. Pelissier ir p. Gabrys. 

Paklausus kaip toli siekia 
tųdviejų ponų politika Lenki
jos žvilgsniu, mūsų atstovybė 
atsakė, kad tik juodu galėtų 
duoti užtektinai tvirtų atsaky
mų, 'bet kad iš spaudos ar šiaip 
iš nespausdintų kalbų to ne
galima įspėti. 

Prancūzijos Politikoje Per
maina. 

sniu Labdarybė nesumažėjo. 
Tada ji rūpinosi padaryti ne
mažiau kaip pereitais metais 
ir padarė. 1920 metais jau pa
sitaikė ir nusmukti. Tų metų 
įeigos nepasiekė pernykštės 
augšturnos. Nejau-gi mes Lie
tuviai esame šiaudiniai ? Ne
jaugi gerą darbą pradėję už
sidegame gražia, aiškia, didele 
liepsna, bet ji taip veikiai už
gęsta kaip kad šiaudų pundas 
perdega ! 

Pasaulis visuomet tikėdavo, 
kad Lietuviai yra pastovus, it 
kad gerą darbą pradėję nepa
lieka į pusę įartos užuoganos 
su įsmeigta į žemę žagre, kad 
ji rūdytų ir gestų, kad vainos 
tupėtų ant jos ir terštų. 

Alus vyrai mėgsta pasidi
džiuoti savo jiegomis ir auko
mis. Net ir tautos himne pasi
vadino didvyrių žeme, lyg mo
terys joje nieko nereikštų. Tik 
štai sekmadienije o Balandžio 
viena moteriškė švariai bet 
prastai apsirengusi ateiną pas 
vieną Labdarybės direktorių 
ir duoda jam du čekiu. Vie
nas penkių šimtų trisdešim
ties dolierių našlaičių namui 
statyti, kitas tokis jau Sv. 
Kazimiero Seserų vienuolynui. 
Padavusi tuodu ėekiu aukotoja 
išėjo nepasisakius nei kur ji 
gyvena, nei prie kokios kuo
pos priklauso. Šiuoini kvie
čiame tą didžią Lietuvę atei
t i į " D r a u g o " redakciją at-
simti įvi tą X. 439. 

Kviečiame taip-gi visus 
Chicagos vyrus, kad pasiro
dytų ar bus iŠ jų didvyrių, 
nesakom pereinančių tą moter 

rį, bet turinčių teisę stoti ly
giomis su ja. 

Pavieniems asmenims sunku 
pakloti tūkstantis sii viršum. 
Tegu nors kuopos sudėjusios 
savo jiegas krūvon tą padaro. 
Užpernai jos rengdavo vaka
rus ir kitas pelningas pramo
gas labdarybei. Kodel-gi to 
nepadarytų dabar f Tik reikia 
būti didvyrių, ne snaudalių, že
mei. 

reformatorius kovojama. 
Tečiau šalyje tos kovos klau

simas rimtai vis dar nepake
liamas. Turbūt, laukiama kol 
tie fanatikai reformatoriai ne-

Tiktai iš valdiškų Prancū
zijos asmenų išsitarimų ir ap-
sėjimų galima numanyti per
maina į gerą pusę. Prancūzija 
nori, kad išeitų naudos iš Briu
selio konferencijos tarp Lietu
vių ir Lenkų. Čia visi supranta, 
kad Briuseliškės tarybos tik 
tada galės turėti pastovų vai
sių, jei Lenkija su Lietuva 
tarsis pilnos lygybės pamatais, 
Tos lygybės negali būti, kol 
Lietuva ir Lenkija nei talki-

pradės laužties į žmonių pa- ninku nei jų priešų akyse ne
gyvenimus ir diktuoti visokias 
savo kvailybes. 

Šiandie jie jau tikrai ima 
rodyti dantis ir pasisako, kas 
jie per vieni. Yra baimės, kad 
del to jų fanatizmo nebūtų 
kartais sugriauta ir pati svai
galų piohibicija. Jiems- įsiėdus 
žmonėse, šitie gali netekti kan
trybės ir savo galingais bal
sais gali sugriauti naudin
giausius šaliai ir žmonijai daik 
tus. 

Trųksta šaliai kol-kas drą
sių ir atvirų vadų, kurių vi
suomenė klausytų. Bet jei re
formatoriai nesusivaidys, pa
sekmėje jie vis-gi bus suginti 
ožio ragan ir subįrės visi nau
dingi ligšiol nuveikti jų dar
bai. 

Ima Rodyti Dantis. 
Kiekvienas <musų nemažai 

pradžiugo, kuomet šalyje už
drausta svaigalų dirbimas par-

Tuščios Pastangas. 
Nepaprastojo Prancūzijos 

atstovo Viviani kelionė į Suv. 
Valstijas labjausią buvo su
rišta su vienu daiktu. Tas 
daiktas — tai Versailleso tai
kos sutartis. Viviani tikslas 
buvo padaryti įsrovą į naują
jį mūsų prezidentą, kad tą 
taikos sutartį Suv. Valstijos 
patvirtintų. Nes be to Prancū
zija įsivaizdina labai margą 
ir pavojingą ateitį. 

Antroji savaitė baigiasi, 
kaip čia tas Prancūzas darbuo 
jasi. Rengiamuose pokyliuose 
nors reiškiamas didis Prancū
zijai sąjausmas, bet mūsų vy
riausybė nekrypsta iš savo nu
sistatymo. Bus atmesta Versai
lleso taikos sutartis ir Tautų 
Sąjunga. Suv. Valstijos darys 
ajtskirią taikos sutartį su Vo
kietija. 

Tas reiškia, kad čia Pran
cūzijos atstovo pastangos pa
sirodo tuščios. 

Anot žinių iš Paryžiaus, te
nai del to pakilęs susikrimti
mas. Prancūzų valdžios nariai 
sako, kas iš to, kad Suv. Val
stijos už buvusį karą deda aiš
kią atsakomybę ant Vokietijos, 
kad paiankiauja talkininkų 

ra pripažintos lygiai teisėto
mis «valstvbėmis. Norėdama 
sudaryti dvasią patogią ^bu
siančiai Briuselio konferenci
jai oficijalė Prancūzų'politika 
gana aiškiai linksta prie to, 
kad pripažinus Lietuvos nepri-
gulm^bę de jure. Prancūzų Mi
nistrų pirmininkas A. Briand 
ištiesų rodosi prielankesnis 
Lietuviams, arba nors netaip 
visiškai atsidavęs Lenkams. 

Prancūzų Pažiūros. 

Europos politikai neturi šir
dies. Į tautas jie žiuri pelna-
gaudžių akimis. Jei Lietuvoje 
butų daug iškasamų turtų, jei 
ji turėtų šiaip gerybių, kurio
mis galėtų pirkliauti ir pra
lobti Prancuzų ; Anglų ar k it $ 
tokių šalių vertelgos, tai Lie
tuva turėtų daug užtarėjų. Bet 
gamtinis Lietuvos turtas iš
tenka vos pačių Lietuvių nuo-
latiniems reikalams, kol ji gy
vena savo senovišku lietuvišku 
būdu. Bet įvedus į Lietuvą so
či jajį, ekonominį ir kitokį pa
tobulintą gyvenimą, Lietuva 
sau viena neišteksiant ir 'būti
nai turėsiant patekti po kai
mynų įtaka. 
Prancūzų politika bijosi, kad 

Lietuva nepatektų po bolševi
kinės Rusijos, arba po Vokie
tijos įtaka. Dėlto Prancūzija 
prisispirdama varo Lietuvą 
prie Lenkų. P-nas Briand yra 
tiek akylus politikas, jog jis 
supranta, kad Lietuvos erzini
mas pažeminant ją i r įskaudi
nant jai visai,neveda prie tų 
tikslų, kuriuos turi užsidėjus 
Prancūzų politika. Kol Lenkai 
erzįs Lietuvius, ar tai Vilniaus 

reikalavimams, jei tuo pačiu 
žygiu jos atsisako patvirtinti 
Versailleso sutartį. 

Prancūzai, rasi, neįmato ar 
nenori suprasti, kad už tokį 
Suv. Valstijų nusistatymą jie 
patys yra kalti. Laimėjus ka-

saulio. Taip neturėtų but ir 
nebus. 

užgriebimu, ar tai neprigul 
mybės nepripažinimu, tol ne 
•bus vilties sudaryti Lietuvių 
ir Lenkų taiką, tol bus pavo
jaus Lietuviams patekti po 
Dplševikais ar po Vokiečiais. 

Foch ir Aristokratai. 
Kareiviai nepratę žiūrėti 

žmonėms į širdį nei saviems, 
nei priešams.' Foch yra visą 
savo amžį išbuvęs kareiviu, 
papratęs liepti ir klausyti. 
J i s valdė bemažko ^iso pasau
lio karuomenes, prieš kurias 
Lietuva neišrodo nei musės di
dumo. Maršalas Foch dar ir 
dabar į dalykus žiuri lyg ko
mendantas. J i s yra neveik Eu
ropos diktatorius. J i s taip kaip 
ir visi Prancūzų politikai min
tija buk Lietuva negalės sto
vėti viena. J is taip-gi kaip k 
politikai nenori Lietuvos pa
tekimo po Vokiečiais. Tik jis 
skiriasi nuo Briando tuomi, 
kad nori verste priversti Lie
tuvą išpildyti Prancūzijos pie
nus, kuomet Briand nori tą 
pasiekti politikos priemonėmis 
ir net pačiu Lietuvos nepri-
gulmybės pripažinimu. 

Foch'ui pritaria Prancūzų 
ponija arba aristokratai. Jie 
su Lenkų ponais yra geruoju 
ir į Lietuvius žiuri kaipo į 
tautą, žmonių, kurių kultūra 
ir mokslas apseiti toli atsilikęs 
nuo to, prie ko aristokratai 
papratę. J ie norėtų, kad Lie
tuviai inokintųsi iš Lenkų. 

Lenkų dvasiški ja neatsisako 
patarnauti Lenkijai, kada jos 
valdžia to paprašo tėvynės 
vardu. Pas Foch'ą lankėsi 
Varsa vos arkivyskupas kardi
nolas Kakowski ,s, Lvovo ar
kivyskupas Bilczewski % i r 
Kriokavos vyskupas kunigaikr 
štiš -Sapiega. Niekas nežino, ką 
jie ten kalbėjo, bet kai-kurie 
Paryžiaus Lietuviai spėja, kad 
tie augšti Lenkų asmenys iš
pildė savo tautos politiką ir 
darė įtekmės ant jocho, kad 
jis "neduotų Liejami prtsis-
kandyti Vokiečių protestantiz
me, arba Rusų bolševizme." 

( "Draugo" Redakcija abe
joja, ar tie spėjimai yra tei
singi, bet neturi prirodymų, 
kad jie yra pramanyti. Jeigu 
taip butų ištikrųjų? tai mums 
butų labai skaudu, bet turėtu
me suprasti, kad Lenkui nes
tebėtina tarnauti Lenkijai. 
Tuos vyskupus turėtume teis
ti Lenkijos žvilgsniu, o ne Lie
tuvos, kadangi jie ne Lietu
vi at.) 

Anglijos žvilgsny*. 

Anglija ne taip smarkiai 
kaip Prancūzija varo Lietuvą 
į Lenkijos gardą. Bet toki 
dideli ponai kaip Lloyd Geor
ge ar Lord Curzon nemėgsta 
mažų tautelių kaip žvejys stin
tų. J ie papratę vesti derybas 
su stambiomis politiškomis jie
gomis. Derybos-gi su smulkio
mis tautelėmis užima tiek lai
ko kiek ir su didelėmis, o vai
sių atveda mažai, nes jos pa
čios yra mažos. Anglams v iš
tiek, ar mes susidėsime su 
Lenkija, arba jie iš mus, Lat
vijos ir Estonijos sudarys vie
ną Pabaitiįos sąjungą, kad bu
tų stambesnis daigtas su kuo 
daryti sutartis. 

SKAITYTOJU BALSAI. 
Gterb. < 4Draugo" Redakcija! 
Užprenumeruotą mano brolio 

Jurgio Čižo gyvenančio Ame
rikoj, (R. 3. Box 24. itedVVing, 
Minn.) Tamistų laikraštį 
"Draugą" gaunu reguliariai. 
Taip-gi gavau ir kalendorių 
1931 m., už ką tariu nuoširdų, 
meilingą ačiū kaip mano bro
liui Jurgiui, taip ir Tamstoms 
bei visiems redakcijos bendra
darbiams. 

"Draugą" gaunu į 24-6 die
nas. Tiesa, ant pirmo puslapio 
žinios susivėlinusios, bet-gi ant 
kitų puslapių skaitydamas 
straipsnius ir "La ivą" negaliu 
atsigerėti tokiu aprašymu ir 
triūsu Lietuvos piliečių, gy
venančių už vandenyno laisvoj 
šaly, mažai nukentėjusių nuo 
baisaus karo, kaip kad mes 
tėvynėj, Lietuvoj ir taip karš
tai atjaučiančių savo tėvynę 
darbu ir aukomis. Kiti, ma
tyt, paskutinį centą aukoja. 

Mums, gyvenantiems Liet. 
ir vargo mačiusiems skaitant 
tokius raštus su tokiais atsi-
nešimais prie mūsų tiesiog alps, 
ta širdis iš džiaugsmo. Skai
tau ne aš vienas; skaito vietos 
klebonas, bernaičiai ir mergai
tės, seni ir jauni, vienu žodžiu 
nei vienam nepavydžiu, kas 
tik turi norą prie skaitymo. O 
nemokantiems ir pats paskai
tau. Kai-kurie sako, matai ir 
Amerika padeda. Aš jiems at
sakau, arba paaiškinu, kad ne 
Amerika padeda, o tik mūsų 
tautiečiai Lietuviai savo kru
vinai uždirbtu dblieriu. Gal 
Tamistos palai kyši t už pasigy
rimą, bet tiesą rašau. Nevel
tui toks laikraštis ir "Drau
g o " vardą nešioja. Tai yra 
tikras draugas, su Tturiuo, ro
dos, nesiskirtum ant amžių, 
jeigu tik butų tų Auksinų. Tad 
dar kartą tariu ačiū visiems 
Tautiečiams už gerus darbus ir 
pasišventimą del tėvynės. 

Vakar apvaikščiojom 3 me
tų Lietuvos nepriklausomybės 
šventę. Ačiū Dievui, pasitai
kė labai puiki pagada. Ma
lonu ant širdies darosi, kai 
pamatai aptaisytą Lietuvos 
Vytį ir plevėsuojant ant na
mų ir gatvių Lietuvos vėliavą. 
Mes, Kukutiškėnai, dar pirmą 
kartą apvaikščiojom tokia 
šventę, tai daug ko dar ir tru
ko. Bet kitą metą, manom, 
daug iškilmingiau sutikt tokią 
brangią šventę. 
Atsiprašau, kad, gal, perdaug 

prirašiau, bet taip mano mintis 
vedė. O dabar, užbaigdamas 
savo 'laišką, linkiu visiems 
tautiečiams gero noro, sveika
tos ir ištvermės ligi galo. Kad 
veikiai iškiltų Lietuvos vėlia
va ant Gedimino kalno, o kad 
dar veikiausiai užsibaigtų tas 
nelabasis karas, tiek vargo 
žmonijai atnešęs ir sulauktume 
poilsio dienos. 

Su tikra pagarba 

JŪSŲ NAMAI BUS LIETUVIŠKI JEI 

"VYTIS" 
Lietuvių Tautos "emblema** ( ženk las ) papuoS jūsų rašomoji stalą. 
gis artistiška* dailės tvarinys, skaptuotos dai l ininko Juosapo Cibulskio 
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padarytas iš "alumnum" metalo. Pars iduoda "Draugo" ofise, 
Kaulakio Spaustuvėje 2259 W. 22 str., Tel. Canal 107 ir pas 
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2343 W. 23 PI. 

PETRĄ CIBULSKI 
, Tel. Canal 7233 Chicago. Il l inois 

AMERIKONIŠKA LINIJA 
' Tiesoginįs Patarnav imą 

NEWYORX-HAMBURG 
Geriausias kel ias Lietuviams ir R u s a m s . 

Didžiausi Moderniški .Laivai 
MANCHURIA MONGOLIA MINNEKAHDA (Naujas) 
Balandžio 14 Balandžio 28 Gegužio 12 

(3rd Kliasas Tiktai) 
Trečia Kliusa iš N c w Yorko į E i tkūnus $130.00 
Trečia Kliasa iš N c w Yorko 1 Liepojų $132.00 

Trečios kliasos pasažieriai valgo didžiam dining kambaryj , kur 
tarnai j i ems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojami m o 
terims ir vaikams. Atsišaukite j Kompanijos Ofisą, 14 N o . Dear-
Dora Str. Chicago, arba j Lokali Agentą. 

• " • » ' 

Teief«na« Fulluutn SOS 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 8o. Micbigan Avenue 
K—land, 1U. 

VALANDOS: 9 ryf iki • valau-*. 
reL PuUman 342 ir 3180. 

J. P. WAITCHEES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Ave. 

T«l. Yards 1053 
Dien. I toom 518—150 N . Calrk Si . 

• Tel. Randolph S 50 7 

=r 

Pliono Seeley 7489 

DR. L M. FEINBERG 
Gydo specij aliai visokias vyrų ir j 

moterų lyt iškas l igas 
2401 Martison Str., kampas V e š 

i e m Ave., Chicago 
Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak 

DR. S. NARELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHTRURGA8 
Ofisu Ir Gyvenimo vieta 

$252 South Halsted Stree4 
Ant virtau UnlreracJ State Bmak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryta; nuo 
2 iki 4 po piety; nuo 7 iki $ vak. 

Nedėl iomis nuo l t iki *. 
TekrfaMM •JTel. Canal 6222 

S DR. C. K. CHERRYS i 
• j LIETUVIS DENTISTAS <* 
$ 2 2 0 1 West 22-nJ & So. Leavitt St-J 
ot Chicago $ 
į Valandos: 9:30 A. M. to 12 N . g j 1 Lietuvis Gydytojas r 

j 

*g*&*&Jtft*&&a#£M$£jtt:S&^t« 

Dr. 1. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10*00 So. Michigau Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:S0 iki 8:20 vakare 
Residencija: 10538 Pcrry Ave. 

Tel. PuUman 342 

i 
Dr. M. T. STRIKOL'IS • 

C h i r u r g a s " 
Peoples Teatro N a m e | 

W. 47th Str. Tel. Boul . 1 6 o ! 
iki 8 vak. Nedėl 10 Valandos: 6 

• i k i 12' ryte. 
Hes. 2014 \V. 43rd 
N u o ryto iki piet. 

(Tel. MeRinley 268 

• 

• T 

Mare Sangnier. 

Ant to gana juodo mums 
dugno susidaro mums šviesi 
žvaigždutė, bet Prancūzams ji 
išrodo lyg erezija, būtent Mare 
Sangnier ir jo Užuojauta Lie
tuvai. J i s . sukėlė džiaugsmo ir 
meilės atsilankydamas Kaune, 

rą jie mėgina apžioti pusę pa- j i s patalpino keletą gražių 

L. Čižas. 
Paštas Utena 

Valšč. Kukutiškiii, 
Sodž. Bareišių. 

a—M f c J •„ M g.1-1,,*' ' g g g 7TT- = 
>> 

straipsnių savo partijos dįen-
raštije " L a Jeune Repubii-

que.' (Jaunoji Respublika), 
jis laikė paskaitą apie Lietuvą 
savo partijos salėje. 

Po tos paskaitos man teko 
kalbėti su vienu didelio proto 
labai darbščiu žmogum. Nuste
bau išgirdęs iš jo lupų tiek 
paniekos ponui Mare Sangnier. 
Tas darbštusis mokslininkas, 
kurio pavardė* nenoriu minėti 
išreiškė daugybę paniekos vi
sam Sangniero veikimui. Aš 
tylėjau ausis suglaudęs ir ste
bėjausi. 

Tel Randolph 2808 
A. A. ŠLAJOS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj 

ASSOCIATION BLI><>. 
19 So. I«a Salle St. 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 
Panedėliaįa iki 8 vakare 
Nedėl iomis ofisas uždarytas 

H|UUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||||Ut||Į 
Ros. 1139 Independcnce Blvd . 

Telefonas Vou Buren 994 

DR.A.A.R0TH, 
Husas Gydytojas ri Chirurgas 
Speeijalistas Moterišku, Vyriškų 

VajkŲ | r visų chroniškų l igų 

VALANDOS: 10^-11 ryto 9—5 pa 
pictc , 7—8 vak. Nedė l iomis 10—19 d. 
Ofisas 3S&4 So. Halsted St., Chicago 

Telefonas Drover 

IIIIMIIIllilIlIlilIlIlMIlIlIUKUliliiilIlIlIlltt 

LIETUVOS PREKYBOS 18 PRAMONES * 
BANKAS 

•*—m*mmnr—mm*-m^^mmmmmm 

Raseinius 
Virbalyje 

r •> -,— 
(Pabaida bus) 

ir jo skyriai 
Vilniuj Panevėžj Šiauliuos 
Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj 
kogreiČiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGENTŪRĄ 
NEWABKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pinigus L. P. P. 
Bankan. Ten gausi ^ 

7% padėjus 2 metams 
5% padėjus 1 metams 
3% padėjus neapribuotam laikui. 

Pinigus pasiuntimui priįma ir 'informacijas apie gusidėjuuą 
banke duoda Banko agentūras vedėjas 

% M. NARJAUSKAS 
.747 Braad,Street) • , , Newark, N. J. 

aTyrsrorsa-srorsrsvsrsi^a^ai^^ 
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Pirmadienis, Baland. 11. 1921 D R A U G A S 
y 

LIETUVOS MISIJOS PRANEŠIMAI. 
• 

IŠKIILMĖS PRIE PALAN
GOS ATSIĖMIMO. 

* 

Balandžio 2 dieną gauta yra 
iš Kauno " E l t o s " kablegro-
ma. 1 Maeiai aprašoma, prie ko
kių iškilmių visas Palangos 
pajinis Kovo 31 dieną tapo 
perimtas Lietuvos Valdžios ži
nion. 

"Dvylikta valandą visi mu-
sij Valdžios atstovai ir karuo-
menės dalis atvyko prie neu-
tralės zonos sienos, kur ties 
triutfnfaliniais vartais Lietuvos 
Valdžia buvo sutikta Palan
gos Valdybos atstovų, kuriems 
sienų komisijos atstovas Yčas 
su armijos vadu Žukausku iv 
Lietuvos Vyriausybės atsto
vais priešakyje įteikė Tautos 
vėliavą, pasakydamas atatin
kamą kalbą. Karuomenės dalis 
peržengė zonos sieną su dai
nomis ir muzika. Prie Palan
gos įvyko nepaprastai širdin
gas ir gražus Palangos gyven
tojų sutikimas mūsų karuome
nės ir vvriausvbės atstovu, 
kurie žengė tarp ilgiausių, ža
lumynų girlandų ir buvo a-
pibarstonii žolynais. Bažny-
c/oje įvyko trumpos pamal
dos. Bažnvėia ir šventorius 
tikrai skendo žalumynuose. 
Iš bažnvėios iškilminga eisena 
visi nuvyko ant Birutės kal
no. 

Po pamaldų Birutės kop
lytėlėje prasidėjo sveikinimų 
kalbos: Seimo atstovo Stau
gaičio, Vidaus Reikalų Minis-
terio Skipičio, Sienos Komisi
jos nario Ant. Smetonos, Kraš
to Apsaugos Ministerio Žuko 
ir Klaipėdos atstovo. Palan
giečių vardu sveikino kunigas 
Kasparavičius. Ant Birutės 
kalno tapo iškelta Valstybės 
vėliava. 31 gaubieų"suvis pa
gerbė iškilmes. Lietuvaitės į-
teikė valdžios atstovams gėlių 
plnokštus. Ūpas buvo pakilęs. 
Kalbose buvo nuoširdus jaus
mai. Pakalnės aikštėje išsiri
kiavo karuomenė ir gražiu 
maršu užbaigė iškilmes. Visi 
nuvyko pasveikinti jurą. Ne
paprastai smarkus vėjas neį
stengė sudrumsti pakilusio 
npo. 
"Šeštą valandą vakare bažny 

čios svetainėj Palangos visuo
menė iškėlė pietus svečiams. 
Buvo padėkos kalbų. 

" E l t a " . 

Prie taip iškilmingo apra-
švmo vargu ar galima kas nors 
nepridėti, (lalima butų prie tos 
progos priminti Amerikos Lie
tuviams, kad gerai butų čion 
sutverus kokia nors "Palangos 
draugų bendrovė", kuri pasi
rūpintų ne tik padailinimu šio 
gražaus Palangos pajūrio, bet. 
ir prie Įtaisymo tinkamų kelių 
ir geležinkelio ant mūsų pajū
rio kranto. Čion plati dirva pa
sidarbuoti įvairiems' prekybi
ninkams ir pramonininkams, ir 
tasai klausimas yra jau ke
liamas tarp Amerikos Lietu
vių Prekybos ir Pramonės Ta
rybos nariu. 
2-IV-1921. 

MISIJOS NARIAI SUGRĮŽO 
KAUNAN; LENKAI PRADE 

DA SIAUSTI VILNIUJE. 

landžio 1-mos dienos: -
"Tau tų Sąjungos Kontrolės 

Komisija del Vilniaus įvykių 
mananti Kaune palikti. Pra
šo tam tikslui Tautų Sąjun
gos leidimo. Kontrolės Komisi
jos pranešimu, Belgijos minis-
teris Hymans nusprendęs yra 
pasiūlyti Lietuvių ir Lenkų 
Vyriausybėms sujsti savo at
stovus Balandžio 18 Bruselin 
laikinai sutarčiai del ginčiamų 
sričių provizorinės padėties su
daryti. Šioms preliminarėms 
deryboms gerai pasibaigus tuo 
jau prasidėtų tų pačių atstovų 
derybos del galutinos sutarties. 

"Pružanų miestelyLenkai už
darė Gudų mokyklą. Išvaiky
damas vaikus, žandaras sakė: 
gausią kulką, jei skaitysią 
Gudų knygas. 

"Vilniuje į Gudų mokyklas 
ateina policininkai ir kritikuo
ja mokinimą. 

Toliaus kitoje kablegramoje 
iš Balandžio 5 dienos " E l t a " 
praneša: 

"Atvyko Kaunan iš Ameri
kos daktaras Žilius ir majoras 
Žadeikis. Vilniaus Lenkai, per
sekiodami Lietuviu spaxidą, 
traukia atsakomybėn Biržišką 
ir kitus redaktorius. "Vilniaus 
kurj iero" redaktorius nubaus
tas ant penkios dešimties tūk
stančių auksinų. Visa Lietuvių 
spauda Vilniuje uždaryta. Nuo 
Balandžios pirmos dienos Lie
tuvos pačtas nepriima Rusų 
raidėmis telegraum." 

Prierašas. Butų geistina pa
tirti kada ir kur Jonas Žilius, 
jei apie jį kalba šita telegra
ma, tapo daktaru. J is pirma 
vadindavos kunigu. 

BANDYK SĖKLAS PRIEŠ 
SODINANT. 

(Frisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Amerikos ūkininkai kasmet 
turi pragaišties vartodami 
menkas sėklas. Taip atrado S. 
Valstijų Žemdirbystės Depar
tamentas. Nelaikąs bandyti sė
klų nevaisingumą, kuomet jau 
jos pasėtos. Jeigu javai sėjami 
Balandžio mėnesije, tai sėklų 
nevaisingumo pasirodymas Ge
gužy jau pervėlus. 

Patartina šitaip bandyti sė
klas. 

Paimk kelias sėklas iš tarp 
tų, kurias turi ir pasodink jas 
į šlapią žemę mažoje papras
toje torielkoje. Torielką padėk 
šiltoje vietoje, sakysim, arti 
pečio. Kuomet diegai prade
da rodytis, tuomet gali leng
vai spręsti, ar pasekmės bus 
geros ir ar užsimokės visas 
sėklas sėti. 

dolferhans" gal bus priverstas 
uždaryti savo duris dėlei pi
nigų stokos. Taip buvo pra
nešta Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. Ši įstaiga geriausiai 
lavino slauges Austrijoje. Nuo 
pat įsteigimo 1872 m. suvirs 
1,000 slaugfų užbaigė moks
lą čionai; jos pripažintos kai
po rūpestingiausiai ir moksliš
kai išlavintos savo profesijoje 
moterys visame pasaulyje. A-
merikos Raudonasis Kryžius 
nesenai davė pagelbą ligon-
bučiui, idant tas vestų savo 
darbą toliaus. 

PAŠELPA VENGRIJAI. 
— ——— 

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Tūkstančiai Budapešto mo
kytojų, kurie turėjo apleisti 
savo užsiėmimą del drabužių 
stokos, dabar vėl gali pradėti 
darbą, nes Amerikos Raudona
sis Kryžius juos aprengė. Kuo
met dėlei šalčio mokyklos tapo 
uždarytos, 25,000 mokytojų 
patys sau siuvosi drabužius Iš 
medegos gautos nuo Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus. 

Amerikos Raudonasis Kry
žius įsteigė ligonbutį (motiny 
stei) ir pabėgėliams virtuvę 
Kobanijoje, ir sulaikė užda
rymą garsiaus mergaičių prie
glaudos namo Czebanke. Rau
donasis Kryžius taip-gi dalina 
Vengrijai daiktus prisiųstus 
keturiasdešimts vagonuose iš 
Hungarian Relief Committee 
Suv. Valstijose. 

TARPTAUTINĄ RAUDONO 
JO KRYŽIAUS KON

FERENCIJA. 

NAMINIAI DARŽELIAI IR 
SVEIKATA. 

-Visi Lietuvių laikraščiai Vil
niuje uždaryti. Uždaromos Gu
dų mokyklos. Tautų Sąjungos 
Kontrolės Komisija pasiliko 
Kaune. Balandžio 13 dieną 
šaukiami Lietuvos ir Lenkijos 
atstovai Bruselin laikinai su

tarčiai sudaryti. 

Balandžio 5-tą dieną gauta 
pavėluotas " E l t o s " bevielio 
telegrafo pranešimas nuo Ba-

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Philadelphijoje per dvide
šimts tris metus žmonės pasek
mingai sodina ir apdirba dar
želius, kaip ir keliuose kituose 
miesteliuose, sako Žemdirbys
tės Departamentas. 

Beveik visur tuos darželius 
pradeda veisti, kad papigi
nus gyvenimo išlaidas. Bet ne
užilgo pasirodė kitų ir geres
nių naudų, ypač sveikatai. 
Naminiai darželiai ne tik daug 
gero atneša daržininkui, bet 
prisideda prie papiginimo gy
venimo išlaidų ir taip-gi nau
dą daro pačiai tautai. 

GARSUS LIGONBUTIS GA
LI BŲT UŽDARYTAS. 

(Prisiųsta iŠ Am. Raud. Kryžiaus) 

Vienna. Vienas iš garsiausių 
ir seniausių ligonbučių Vieno
je "Rotes Kreuz Hospital Ru-

(Prisiųsta 15 Am. Raud. Kryžiaus) 

Penki nariai atstovavo Ame-
rikos Raudonąjį Kryžių de
šimtoj tarptautinėj konferenci
joj, kuri buvo Kovo 30 d., Ge-
nevoj. Atstovais buvo keturi 
iš Suv. Valstijų, Dr. Livings-
ton Farrand, Centralio Komi
teto pirmininkas, Dr. Albert 
Ross Hill, vice-pirmininkas pa
šalinių veikimų, Eliot Wads-
worth ir Geo. E. Scott ekze-
kutyvio komiteto nariai. Penk
tas, Robert E. Olds, viršinin
kas Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Europoje. Šis susirinki
mas yra pirma Raudonojo 
Kryžiaus tarptautinė konfe
rencija nuo buvusios Washing-
tone 1912 metais. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS. 

630,315 nariai Amerikos Jau
nesnio Raudonojo Kryžiaus 
442 mokyklose New Yorke, 
praleido $56,215 darbui tarp 
miesto biednųjų vaikų ir Eu
ropos varguolių pašelpos 1920 
metais. 

Amerikos Raud." Kryžiaus 
pranešimu, pusė visų Rumuni
jos vaikų miršta nesulaukę 
penktų metų ir penkta dalis 
visį vaikų nesulaukę pirmų 
metų. 

* 
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Amerikos moterys dirbdamos 
Amerikos Jaunesniam Raud. 
Kryžiuje, praeitais metais pri
žiūrėjo 5,000 Grekų kūdikių. 

Viennos laikraščių praneši
mu, Amerikos Raudonojo Kry
žiaus sandeliai, išdalinti Vien-
noje per vieną mėnesį, kainavo 
į 120,000,000 kronn. 

S. D. LACHAWICZ 
LJETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvėse kopigriausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busjte užganėdinti. 
2314 W. 23rd Place Chieago, 111. 

Tel. O.nal 2199 

JUOZAPAS A. PEPPETi 
Lietuvis Advokatas. 

Šauomi praneša, kad atidarė 
ofisą Brighton Parke, viršuje 
Ventos Aptiekos, po No. 4101 S. 
Francisco Avenue, kampas Archer 
Avenuc, kuriame bus vakarais nuo 
7:00 lig 9:00 vai. Telephonas La-
fayette 621. Advokatas Peppets 
yra išėjės mokslą Pennsylvanios 
Valstijoj 1913 m., ir pirma atva
žiavimo į Chicagą praktikavo Con-
neetieut ir Pennsylvanios Valstijo
se; pereitais 2 metais praktikuoja 
Chicagoje. Miesto ofisas: 155 N. 
C l a r k S t r e e t ; t e l e p h o n a s S t a t e 
8326. 

PARSIDUODA FARMA 
40 akrų juodžemis su molių, 

geri bud inkai, stuba 7 kamba
rių namas barae 80 pėdų ilgio 
30 pločio, vietininkas del 100 
vištų, 8 akrai rugių užsėta 10 
akrų pievos, per gauikla bėga 
upelis. 2 arkliai 3 karvės 30 
vištų 4 kalakutai. 1 mylia nuo 
miestelio Luthjer, Michigan, 
farma visa aptverta dratine 
tvora ir randasi prie labai ge
rų kelių. Priežastis pardavimo 
esių vienas. Atsišaukite. 

Domininkas Druskenis, 
Rfd. 1 Luther, Mich. 

AKIU 
ŽINOVAS 

Atitaiso žvairas akis 
vienu atsilankymu, be 
jokios chloroformo*. 
Suvirs 800 išgydymų 
užrašuose. 

Ajtelk ir leisk apžiūrėti diplomo-
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specijalia išstudijavo 
galvą. Ypatingai gydo 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLES 

LIGAS. 
PATARIMAS DYKAI 

Silpnos 
Skaudamos 
Raudonos 
£valrios 
Skaudama 
R^gantl 
Kreiva N 
UžkimSta 

AkjB 
Akis 
Akis 
Akis 

Nosis] 
Nos-.s 
Nosis 
Nosis 

Kurčios 
Tekančios 
Ūžiančios 
Užkimštos 
Skaudama 
Silpna 
Kataruota 
Papūtus 

Aus) s 
Aus{s 
Ausis 
Aus)s 

- Gerkle 
Gerklė 
Gerklė 
Gerklė 

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

120 State St., Chieago, 111. 
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie-

niais nuo 10 iki 12. 

PRANEŠIMAS, f 
Siunčiame piningus Lie-

| tuvon, prisiuntimas užtik- i 
I rintas. E 
• • i « • 

Inšuruojame nuo ugnies, i 
I namus, rakandus ir auto- S 

I mobilius. 
Parduodame namus, sko- i 

liname piningus. 
Evaldas & Pupauskas 

| 840 W. 33rd St. 1 
I Yards 2790 | 
T i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i n i i i i i i i i n T 

Saugok akiu regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudt-jimo, kada regėjimas sil
psta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote krelpties } manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausį patarnavimą del 
Akių, AUSŲ, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specijalisto, 

W. F . MONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chieago. 
kertė 18-tos gatvės; S-čios lubos 

Kambarls 14-15-16-17 
VirSui PLATTS aptiekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 9 

vak. Nedėliomls nuo 9 ryto iki 
12 d. 

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

tuvoje pasiųstų per mus? 
Todėl kad mes siunčiam pinigus greitai ir pigiai (pa

gal dienos kursą). 
Todėl kad mes pristatome pinigus per 30 dienų. 
Todėl kad mes išmokame grinais pinigais artimiau

siame paeto ir kvitos su parašais priėmėjų randasi mū
sų Biure. 

Bureau 
FABIONAS ir MICKIEWICZ Vedėjai 

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

ATMINKIT 
Jog mes parduodame Draftus (čekius) ant Lietuvos ir Vo

kietijos Banku pagal dienos kurso, o ant sumos virš $1,000.00 
dolieriu dar pigiau, už kurios išmoka grynais pinigais. 

'Parupinam pašportus į Lietuva, Latvia ir Russia. 
Parduodame laivokartės iš New eorko arba Kanados Vienu 

Laivu į Bremena, Hamburgą, Liepojų ir Eitkūnus. 
Jauskitės pas mųs draugiškai. Patarymai dykai. 

Valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 6 po pietų 
Vakarais: Utar. Ketv. ir Subatomis iki 9 valandai. 
Nedėliomis: Nuo 9 ryta iki 3 po pietų. 
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• R CONRAD I 
LIETUVIS FOTOGRAFAS i 

V. W. RUTKAUSKAS i 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty 1: 

29 South La Salle Street 

3130 S. Halsted St., Chieago, m. 
Kurie gaunate paveikslus iš • Lietuvos 

neatidėliodami pasidarykite dauglaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius Ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. Phone Drover 6869 

I 
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M Ali. 
Gcneraliai Agentai del Vidurines ir Rytinės Europos 

NORTH GERMAN LLOYD. BREMEN 
Iš New Vorko Tiesiai i 

BREMENA, DANZIGA ir LIEPOJŲ 

Fotografastos 
614 W. 18 Street 

Chieago, E 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tcl. Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 
Gyvenimas: 

I 

Tel. Prospect 8466. 
2811 W. 63rd Str. 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus skaitlinės rodo, jog Pran
cūzijos gyventojų skaitlius 
1914 metais sumažėjo 4,000,000 
Iš tu. 1,700,000 žuvo kare. 

BIZNIERIAI GARSINKITE* 
" D R A U G E . " 

Tel. Canal 257 Vak. Canąl 1118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 18 lkl 12 ryto: S tiri I 
po plet. • iki 9 vakare. 

Kam baris 224 
Telefonas: Central S2S* 

Vakarais, 812 W. 33rd S t ! 
Telefonas: Tardą 4881 

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

Palengvins visų aktu 
tempimą kas yra 
priežastimi skaudė
j imo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-

"!"T' votumą, skaudančius 
ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katerakto, nemieglo; netikras akis lndcdam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo Ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakarą 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover 0600. 

lĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiii; 
fgTel. Canal 257 5 

§ DR. C. K. KLIAUGA I 
LIETUVIS DENTISTAS 

S1821 So. Halsted St., Chieago, Ili.E 
Kampas 18th St. 

SValond.: 9—12 rytą. Ir 2—9 vak.g 
UIIIIIIliUIIIIIIIIIIHIIIIIIIIUIlUllllllllllllllf 

S. S. JIEIV ROCHELLE Ralandžio 0 
S. S. ANTIGONE Gegužio 3 ir Birželio 15. 

S. S. SU8QUEHANNA Bal. 6 ir Gegužio 21 
. Tiesiai per Liepojų via Danzig. Persėdant iš laivo į laivą. 
Atsišaukit pas H. Claussenius & Co. General. Pasažieriniai Agentai 

100 N. La Salle St., Chieago. m . Tel. Franklin 4130 

•llIlIIlIlIlIlIlIIIIIIIIIIIIlHllllllllllllllIflIIIIIIIIIIIIIIIIItlllIllIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIllIIIHllM. 

[ PINIGAI į LIETUVĄ J 
Kapitalas $18,000,000.00 

Insteigta 1841 

| T R T „ A i L K l E G " A l l 
Perkėlė seavo ofisą po num 

{4729 So. Ashland Avenuel 
Specijalistas 

|DžIOVTJ, MOTERŲ Ir VYRŲ OGTjJ 
§Valandosnuo 10 Iki 12 iSryto; n a c ! 
• 2 iki 5 po pietų; nuo 7 lkl 8 :30j 

IvakM*. Nedėliomls 10 kii 1 S 
Telefonas Drexel 8880 | 

• - - • • • - • ' B 

l Phone Cicėno 5963 

DR. A. P. GURSKIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4847 W. 14Ui Str. Cor. 49th Av*.! 
Cicero, 111. 

Vai. 9 išryto iki 9 vpk. Iš imant 
Nedėl ias ir Seredas 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

M O K Y K L A 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės eokno-
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

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

3106 S. Halsted St, Chieago. 

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

Sugrąžinti kvitai parodo kad 
nusiųsti į Lietuvą pinigai, būna 
priimti bėgyje trijų savaičių. Mes B 
Lietuvoje išmokame Markėmis, ku
rie dabar tenai kursuoja. Mūsų s 
prekės žemos, patarnavimas ge
riausias. 

American Express Kompanija 
yra uždėta 1841 metuose, turi 
įmokėtą kapitalą $18,000,000.00 
ir siunčia daugiaus pinigų j Eu
ropą negu bent kokia kita kom
panija. Kompanija tur savo loc- = 
ną 21 lubų milžinišką namą ant 
Broadway, New Yorke, kurį čio
nai matote, ir jame talpinaBi vy
riausieji mūsų ofisai. 

Naudokite mūsų "Dolerinius 
Money Orderius" išmokėjimams 
pinigų ir persiuntimų Amerikoj 
ir Kanadoj. Parduodame viso

kius Europinius pinigus. Kada siųsite bile kur pinigus, tad 
siųskite per American Express Kompaniją ir visados reikalau-, 
kitę kvitos nuo siunčiamų pinigų, kad turėmėt prirodymą. 
Kreipkitės į bile mūsų ofisą arba rašykite Lietuviškai i mūsų 
vyriausyjį ofisą: 

1 AMERICAN EXPRESS COMPANY I 
FOREIGN MONEY ORDER DEPARTMENT 

| 32 North Dearborn Street Chieago, Illinois. | 
ffiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiuiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiHiitiifiiiiiiiiitiiniT 

Vyriausias Ofisas 
American Ezpress Company 

• 5 Broadvvay, New York 
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Pirmadienis-, BalancL Ur 1921 

BIČIULIU SODNELIS, 
• 

Brangus Bičiuli! 
Tamsta rašai, idant aš ne

manyčiau, kad tu linksti prie 
kokhj ten bolševikų ar kito
niškų niekšų.... Neturėdamas 
aiškių prirodymų, aš apie jokį 
žmogų Ulogai nemanau. Tai 
kodel-gi, neturėdamas jokių 
blogumo faktų, aš galėčiau a-
pie tave taip blogai ir neiš
mintingai manyti? Juk iš tavo 
laiško matau, kad tau rupi 
Tėvynė Lietuva, ir tu trokšti 
jai liuosybės, o g i lietuviški 
išgamos- bolševikai visomis 
spėkomis Lietuvą su visais 
jos darbininkais nori parduo
ti rusiškam Žydeliui Brauiis-
teinui (kurs dabar vadinasi 
Troeki), idant tokiu būdu " iš 
gelbėti Lietuvos darbininkus 
nuo lietuviškų buržujų", o 
buržujų Lietuvoje tiek, kiek 
joje yni ūkininkų. Net tokie 
skurdžiai, kurie turi po vienų 
kumelę ir po pusantros karvės, 
yra skaitomi buržujais, ir juos 
reikia iššaudyti: nes, jeigu jie 
bus gyvi, tai paskutinės kar-
.vės ar kumelės Braunšteino 
komisarams jokiu būdu neati
duos. Kadangi rašai, kad ta
vo tėvas Lietuvoje turi ku
melę, - karvi ir veršiukų, tai 
reiškia tu esi buržujaus su
nūs. Todėl labai klystų tas, 
kurs drįstų tave įtarti bolše-
vizme-menševizme ar kitoniš
kame panašiame k vai lizine. 
Jeigu aš praeitame laiške pa

rašiau, kad iš tavęs nemen
kas politikas, tai nieko blogo 
mintyje neturėjau, bet norėjau 
duoti tau suprasti štai ką: ti
krų, gamtos apdovanotų ir ga
bių politikų bei diplomatų pa
saulyje yra labai mažai. Nors 

D-tes Susivienijimo Brolio Lietuvio 

Ned. Balandžio 10 d., 1921 
Dievo Apveizdos Par. Svet., 18-tos ir Union Ave. 

Pradžia 6 vai. vakare Įžanga 30c. Ypatai 
— = ^ — 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti į šį puikų balių, o t ikrai 
busite užganėdinti. KOMITETAS. 

Gausi 7 % , 8 % 
ūž padėtus pinigus, jeigu plrtHfl fou-
*ų rekomenduojamus, užtikrintus 

PIRMO MORGEČIO 
AUKSO BOtfDOT* 

Procentai išmokami du kar tu j metus 
bile vienoj bartkoj. 
Bondsai po $100 ir $500. Oali pirkti 

j ir lengvais ifimokėjlmais. 

day savo biblijos pranašystė- 681—Maželaitei Mari jinai, 

Perkame, parduodame, mainome ir 
duodame informacijas apte įvairių 
komp. šėrus. 

Kreipkities } Lietuvių įstaiga 
PEOPLfcS mVĖSTMEirT CO 
220 S. States Street 

Tel. Harrlson 2024 
Room 1422 

Chicago, 111. 

Kasdien ir nedėliomis nuo 12 fki 3 
po piet. 

yra danę žmoni u užbaigusių 
augštus mokslus ir turinčių not 
daugmetinio prityrimo, vienok 
iš daugel jųjų pasirodo kar
tais tokio diplomatai, kaip iš 
ožio astronomas. Tavo užmeti
mas L. valdžiai kas link su
tikimo daryti Vilniuje plebis
citų labai teisingas ir išmin
tingas. Juk logiškai taip ir iš
eina: jeigu Lenkai galėtų bal
suoti, kam turi prigulėti Vil
nius—Išakijai ar Lietuvai, — 
tai mes, A krono Lietuviai, tu
rėtumėm pilna teisę balsuoti, 
prie ko turi priklausyti Ohio 
valstija - prie Lietuvos ar A 
merikos Suv. Valstijų? (Kas-
žin kų Dėdė Šamas į tai pa
sakytų? Ne tik kad pavartotų 
bjauriausj Amerikoj keiksma
žodį — you pollander, bet gal 
dar senis ir krukio pradėtų 
ieškoti!). Na, ir išeina, kad 
Liet. valdžia Lenkams tarnau
ja! Logiškai — taip, o diplo
matiškai — ne. Aiškumo dėlei 
duodu pavyzdį: motina duoda 
mažam Aleksiukui pinigų ir 
siunčia į krautuvę nupirkti 
duonos. Neša Aleksiukas nu
pirkęs duonų namon, ir štai tą 
mažutį beginklį vaikelį kely
je užpuola pirkti šun^s. Alek
siukas, nematydamas kitoniško 
išsisukimo, eina išlengvėl ir 
lauždamas meta šunims po 
truputį duonos, ir tokiu būdu, 
pasiekęs savo kiemą, uždaro 
vartelius, o savo neprašytus 
palydovus akmenimis taip pra
deda vaišinti, kad pastarieji, 
kaukdami, į visas puses sprun
ka. 

Ar išmintingai pasielgtų 
motina, jeigu bartų Aleksiuku 
už atidavimą šunims duonos? 
Juk už pasipriešinimą šunims 
nepatogioje vietoj ir ne savu 
laiku ne tįktai butų Aleksiuko 
kelnes rutkiai sukarpę, bet ir 
jo k ink lems butų padarę žy
mią operaciją, o į kokią balą 
butų atsidūrusi ta nešamoji 
duona, tai gal ir Billy Sun-1 

mis nebūtų atspėjęs. Motina 
yra mūsų Tėvynė, Lietuva, 
Aleksiukas — jos jauna val
džia. Duona — liuosybė. Kie
mas — sostinė Vilnius. Varte
liai — apsitvirtinimas, o tie 
nedori šunės — tai Lenkai. 

Pirm pradėsiant barti ir 
smerkti Lietuvos valdžią už 
tokį ar kitokį darbą, patys 
sau užduokim rimtą klausimą: 
delko taip, o ne kitaip mūsų 
valdžia pasielgėt Juk Lenkų 
valdžia yra dvarponių valdžia. 
O-gi typrŠkas lenkiškas dvar
ponis savo cblopo (mužiko) 
nei šunies vertėje nelaiko. Juk 
lenkiškas prošapanas kelis 
kartus daugiau turi cblopų-
kareivių negu yni Lietuvos 
gyventojų išviso, pr iškaitant 
kūdikius ir senas bobutes. Ką-
gi reiškia lenkiškiems ponams 
paskerdimui paskirti pusę mi
lijono savo tamsių eblopų ir 
jų negyvais kūnais užkrėsti 
visą Lietuvą? Ką jiems reiš
kia eblopų mirtis: juk, pagal 
jų "augštos polskos kultū
ros' ' , eblop tai kūpa gno-
ju (mėšlo krūva). 

Ta i-gi bičiuli, gerai apsvars
tyk, kas tuomet atsitiktų su 
mūsų tėvyne, jeigu Lietuvos 
valdžia vietoj diplomatiškų 
dervini ir neva nusileidimu, 
kovos lauke paklotų kelis 
šimtus tūkstančių Lietuvos sū
nų?! (Judrus Lietuvos Alek
siukas: jis dabar numeta ar
ba nors žada numesti lenkiš
kiems šuninis gabalą <duonos, 
bet kuomet Aleksiukas sugrįžš 
į savo kiemą (Vilnių), už
darys-vartelius (t. y. iš visų 
pusių apsi tvirtins), tuomet 
lenkiški rutkiai taip dums iš 
Lietuvos, kad net kulnis į pa
sturgalį daužys. Tak sic skon-
czy proszę — panska 'Meduo
se, m i lošė i braterstvo na 
Litvie", eo daj, Bože, jak naj-
prędzej. Amen. (Taip Lietuvo
je4 užsibaigs prošapanų "vie
nybė, meilė ir brolybė' ' , ko 
duok, Dieve, kaip greičiausiai. 
Amen. T. Janusas. 

6 8 5 — M i k a i t i s I g n a c , 
686—;Mikulenas Jonas, 
687—Mikutis K. 
692—Mitrauskis Antanas, 
698—Neverdauskis Petras, 
700—Noreikis Antanas, 
708—Pecukas Paul, 
709—Petkus Antanas, 
710—Petrauskis Simonas, 
711—Petrauzkis Zanonas 3. 
712—Petrešius Jonas, 
718—Pūkelis George, 
719—Pukenis Justinas, 
721—Ragažinskis Ignaeas, 
724—Rauba J. 
725—Rekštis Antanas 2. 
728—Rimšelis Adomas, 
729—Riindzevieius Ignas, 
730—Rinkuro Jonas, 
731—Rokozaitė Uršulė 2. 
735—Rudonis Stanislovas, 
736—Rulis Antanas, 
737—Rupslauskis Joseph, 
738—Ruscekas Mage, 
739—Samulis Aleksandra, 
745—Šimėnas P. 2. 
746—Sliautaris Vincentas, 
748—Sprindis E. 
750—Stonkus getras, 
756—Tamošiūnas Jomis, 
759—Tenikaitis Sinten, 
760—Ti pančius D. 
763—Tumenor Jurgis, 
766—Ūsas S. 
767—Valis Aleks. 
768—Valulis L. 
769—Venckus Z. U. 
772—Virksus Petras, 

• 

^Telefonas Boulevard 9199 2 
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1—5; 7—8 P. VL * 

DR. S. BIEŽIS 
LIKTUVIS GYDYTOJA* 

I R CHIRURGAS 
9201 West 22nd Street 
Canal 9222 
SI 14 W. 42nd Street 

^ T e l . McKlnįey 498! 

RED. ATSAKYMAI. 

P-ui Kasparaičiui (Ručine, 
Wis.). Tamstos protesto ne
galime dėti " D r a u g a i " , nes 
jis parašytas ne ant, oficijalės 
Mankos. 

A. Balčiuniui (Cicero, 111.) 
Tamstos* pranešimą gavome 
ketvirtadieny, kuomet jis tu
rėjo tilpti trečiadienio nume
ry arba prieš. 

GERIAUSIOS FARMOS. 
Norinti pirkti geros ūkės teisinga 

kaina ir tarpe Lietuvių rašykite man 
aš prtsusių jums veltui, k'nigele tei
singai aprašančia apie parduadama-
ma ūkės ir kurioj rasite paiškinta 
kuomet kokius javus reikia sieti ir 
kiek j akeri reikia kokių seklu sieti 
kiek kainuoja gyvuliai Ukilki pada
rais ir mašinos. Rasite daug kitokiu 
žingeidžių ukiy pirkėjams aprašimu 
ir t. t. Atvažiuokite prie manės J 
Scottvllle, Mleh. kur pas manė ga
lėsite išsirinkti pigia kaina geriausia 
sau ukė. Aš tūrių paėmės iš Anglų 
Farnuerių kurie mufojas laukan iš 
lietuvių ūkininku tarpe 140 ūkiu anl 
pardavimą mažu ir dideliu su budin-
kais sir sodnais tūrių ir su gyvoleis 
ma&inomis ir su javais ir turlų 17 
ūkių an t išmainimo j miestu namus 
visos tos uklos randasi pas mane 
viena uždėtoj ir, apkolonisotoj Di
džiausioj Lietuvių Ūkininkų koloni
joj Amerikoje Aplfnkis miesto Scott
vllle Mich. kurioj kolonijo aš vienas 
apgryvendinau .450 Lietuvius Ūkinin
kus kurie gerai ir linksmai gyvena 
turi savas visokiu partijų Draugijas, 
Parakvijas, Bažnyčia ir savus kapi-
nus. Pas mus oras sveikas vando ge
ras laukai lygus gražus su daug upe
liu ir ežeru, žeme derlingiausia su 
moliu maišyta tą mūsų kolonija tai 
yra t ikra NAUJA LIETUVA. A8 
turiu paėmės dar 4*5 ūkės an t par
davimo Wisconsino Valstijoj mažoj 
Lietuvių kolonijoj tai kuriems pas 
mus \ Scottvllle atvažavusiems čia 
netikit ūkės tai mes laivu iš mūsų 
kolonijo© jus nuvešime j tas Wiscon-
sino valstijos ūkės. Atvažiuokite 
prie manės turėsite geriausia proga 
iš daugybės ūkių savo uke Išsirinkti 
ir aš daug pigiaus parduodu ukies 
negu kiti agentai a rba ūkių savinin
kai aš turiu tas ūkės išderėjas (li
gos) už žemiausia kaina. Duodu ūkės 
gyvuolius ir ūkiškus padarus ir ma
šinas ant lengviausiu išmokėjimu. 
Rašykite tuojaus gausite aprašančia 
apie ūkės knigele dovanai . Atvažuo-
kito o gausi teisingiausia kaina gera 
ūkės per mus nusipirkti . Adresas 

t . KIKDIK & CO. 
Pcoples State Bank. 

Scottvittc, Stirti. 

Kapitalas ir Perviršis 
$245,000.00 

Turtas Jau Siekia 

TretJ Miiijoną Dolierių 
Pirmutinė Lietuviška Valstijine Banką Amerikoje 

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

Keliaujant į Lietuva ir norint vežtis su savim pinigus tai galite pirkti mūsų 
banko j draf ta ; markėmis U. B. dolieriais arba Anglijos svarais, kuri bus galima iš
mainyti visuose Lietuvos Bankose. Pranešam visuomenėj kad šis bankas yra pas
kirtas per Cook Coiinty valdžia užmokėjimui visokius taksus jūsų nuosavybės (pro-
perty) sykių gausite ir pakvitavo j ima. 

Greito Persiuntimo Pinigų Jūsų Giminėms į Lietuva užtikrinant 
• 

1 Lietuva 
Bankos Valand: kas dieną nuo 9 v, ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatoms iki 8:30 v. vak. 

^isiiiiifiiiiBiiiitiiitniiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiifieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiifiiiiiiiifiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiin 

ai, 
Jau Išmokami į 26 dienas 

Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH) 
Štai pavyzdis kaip apie mus ir mūsų iš Lietuvos giminiems rašo: 

"Gavome tuos pinigus 1300 markių 8 dienoj Vasario tai 5rra lygiai už mėnesio po išsiuntimo. 
Mikalojus Baltutis visus mums pinigus išmokėjo iki skatikui. I r tur ime pranešti 'štai ką.. Nueiki te pas 
p. Povilo Baltučio ir padėkuokite jam, nes per jo banką greičiausiai ir sąžiniškiausiai pare ina pini
gai. Daug mūsų kaimynu per Baltuti siųstus pinigus gavo. Kiti kurie siuntė per kitas bankas laukia 
po 3—4 mėnesius. Vieno žmogaus suvaikščiojo net tr is kar tus laiškai šen ir ten kol gavo pinigus. Po 
Baltuti siųsti kartu pareina su laišku, o kartais ir greičiaus. 
Naumiestis, Gruodžio 9, 1920 Mokytojas D. Jurjonas 

Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome lega-
liškus dokumentus, davennystės, įgaliojimo aktus. Esame registruota Lietuvos Atsto
vybės Washingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Padą 
rome paskolos ir apdraudiiam nuo ugnies ir kitų nelaimių. 

Visus reikalus a tliekame^ greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas 

PAUL P. BALTUTIS &|CO. 
i 901 W. 33rd Street Tel. Yards 
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CHICAGIEčIAI, ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS. 

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. Prašy
damas laiško adresatas apart savo 
pavardės turi pasakyti ir padėtą 
prieš pavardę numerį. Tuomet 
valdininkui lengviau bus surasti. 
Tas langas pašte yra adaras nuo 
7 vai. ryte ligi 9 vakare. 

670—Macidskis Juozapas, 
671— Malakauski Kazimieras, 
672—Malinauckas John, 
673—Malubskienė Julijona, 
674—Margis Jonas, 
677—Matekonis Kazimieris, 
679—Maženienė Uršulė, 
680—Meškenas Juozapas, 

Gapilai & Surplus ( 

i 

| "VISI LIETUVIAI I LIETUVIŲ VALST. BANKĄ". 
Lai būna mūsų obalsių. 

Remkime patys savię o ne svetimtaučius. 
Mūsų turtas apie 

$3,000,000,00 
UNIVERSAL STATE BANKE 

r Kaipo Didžiausias Am. Lietuvių Valstyjinis Bankas 
GERIAUSIAI PATARNAUS KIEKVIENAM 

Čia jusųpinigai bus saugioje vietoje, nes t a saugumą užtikrina 
Suv. Vai. Valdžia, kuri ir-gl dali savo pinigų laiko šiame Banke 
su tūkstančiais Chicagos ir kitų miestų lietuviais, SIAME BANKE 
PADĖTUS PINIGUS GALIMA ATSIIMTI ANT PIRMO PAREIKA
LAVIMO VISUS. 

GERIAUSIAI SIUNČIA PINIGUS 
Lietuvon ir ki tur t iktai Universal Staįe Bankas, su pilna garan

tija. Iš kitu miestu siunskite mum's dolleriaia o mes išsiunsime Lie
tuvon auksinais. ^ 

Svarbus Praneš imas Nuo 1 d. Balandžio šiame Banke yra (steigtas 

REAL ESTATE DEPARTMENTAS 
Cionais kiekvienas galės geriausiai atlikti sekančius reikalus: 
Namų pardavimą i r pirkimą. Paskolos visokių rųŠių. Insuran-

oe, Egzaminavimas abstraktų. Pa ta r imai visada suteikami dykai. 
Banko Valandos: Kasdiena nuo 9 V. iš ryto iki 4 v. po pietų ir 

vakarais Utarninkais nuo 6 iki 8:30. Subatomis visa d. iki '8:30 vak. 

S 

čekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos ban-
1 « v 1 1 1 * 1 A • T • J • • 4 • ! T» M M, a • 

Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikig ir gerai išdirbtu gatavg 
farmų ir puikiose vietose ukems žemių beveik visose valstijose ir Kanadoj. 
Geras farmas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam 
ir paimam ant pardavimo visokių rūšių namus Chicagoj ir aplinkinėj 
Perkam visokius valdžios (govcrnment) bondsus ir geležinkelių akcijas. 
Apsaugojant nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. SkoJinam pinigus 
ant namų ir ūkių. Siunčiam Įpinigus į Lietuvą paštu, telegramais ir bank-

koše. Parduodam laivakortes j Lietuvą ir į Ameriką, Mes atstovauja 
me ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujam teisingai 

\[mMwlmkm> 
666 WEST 18th STREET, CHIGAGO, MX. 

^=Į=-Egzekutyvis ofisas randasi pačiame vidurmiestyje 
602-604 Y. M. C. A. Bldg., 19 So. LaSalte St., CHICAOO 
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgi-
joje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir Netr Yortto mieste. 

DIDŽIAUSIA \ IETUVISKA KRAUTUVE CHICA60JE 

UNIVERSAL BANK 
_ 3252 SOUTH HALSTED STREET CHIGA60, ILL. i 
TiifliiitiiiiiiittiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiiiitiiifiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuilS 

I PT:PBARL QUBBN KONCBRTJNA 

NEMOKĖSI PINIGUS BERE1KAL0 
Musų krautuvė—viena i i didžiausių Chicagojd 
Parduodame už žemiausią kain%, kur kitur taip negausi. 

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

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHIOAGO, ILL. 

Telefonas: DBOVBR 730» 

-
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SIOUX CITY, 10 WA. įgarsinau * 'Nau j ienose' ' ir pa 

Gaidajevieia, P. Bernotas, A. 
Kučkaitis, J . Viliančinas, Z. 
Današkevitienė/ P. Petrikas, S. 
Andruskevičia, V. Mokalaus-
kas, J . Brividienė, P. Surha-
lis, M. Petrauskienė, M. Dau-
jotis, V. Kuizin, J . Norbutas, 
P. Poievis, A. Račkus, J . Lia-
tukis, M. Jnrgelienė, J . Dagis, 
J . Daughton, M. Kasperavičie
nė, P. Žibutier.ė, O. Senavai-
tienė, M. Želvienė, E. Kaspera
vičienė, R. Prauckevičienė, M. 
Ragazinskienė, O. Šivetienė, M. 

,x , . \ . v ,. .• i įSieienė, O. Vainauskienė, M. 
niais kambariais. Darbas jau,matau, jog uz spaustuvę tiek » 
nittis ivuuiuuiiai j > J o r v jBukaveckiene, E. Marei ui ie-
buvo kuone pradėtas, bet esant nebus galima gauti, kiek as . 

(vedu tau ant valios, kiek gau-
Balandžio 3 d., tuojau po su- 'si arba, kiek pasiseks gauti 

mos, Kv. Kazimiero par. buvo už tiek parduok. Aš turėjau 
'nepaprastas susirinkimas pa : ieškoti išeigos daryti šiokį-to-
siiarti dvi statymo naujos kle- kį gyvenimą, nes paskutiniu 
Danijos. Jau praeitais metaisJ-Iaiku buvau priėjės prie bada-
buvo nutarta statyti kleboniją vimo. Ant galo permatau, kad 
u i $15,000. Klebonija turėjo dar bus ir trukumas kapitalo 
būti dviem augstais su devy- atsiteisti.savo skolas, nes per-

1 9 ^ % i m \ S K i 1̂ 1 4*%^at 
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vėlam ruileuiui daugelis patarė maniau. Aš į Cicero pagrysiu 
palikti pavasariui. Ant to su- ' t ik tada, kuomet turėsiu už 
tiko ir pats kontraktorius, n e s e k t i n a i pinigų pamatyti ma 

gali visi jautė, kad pavasary 
būti kokios permainos. Iš t ikro ' tur iu vilties, 
taip ir įvyko, nes dabar atsi- 'savo visas pas 
rado kitas kontraktorius, kuris 
apsiėmė statyti tokį pat namą 
su dešimčia kambarių už $9,-
000. Parapija su tuo sutiko, 
padaryta sutartis ir darbą pra
dės su 1 Gegužio. Reiškia, pa
rapija sutaupė $6,000. 

Viską apsvarsčius, klebonas 
paklausė parapijonų, ką dary
sime su pinigais, ar iš bankus 
skolinsime ar patys dėsime. 
Visi parapijonys sutiko auko
ti ir darbuotis, kad nereiktų 
parapijai užsitraukti skolos. 
Anot kai-kurių pasakymo, 
mes ir be bankos galime ap-
seiti. Ir per kelias minutas su
dėta reikalinga suma. 

Gražus pavyzdis visiems A-
merikos Lietuviams. Gerai sa
koma, kad kur yra vienybė, 
ten ir galybė. Garbė Sioux 
City'o Lietuviams. 

Parapi jonas. 

no nuskriaustus draugus ir 
kad panaudojęs 
tangas, nevarto

damas daugiau munshino, ga
lėsiu trumpu laiku tą padą-
rvti. 

Sugriuvo mano visi pienai; 
atsidūriau ant bedugnės kraš
to ir tik mano tvirti ryšiai su 
savo žmona ir vaikučiais lei
džia man ilgiau gyventi bei 
stoti nors ir didžiausiam Var

nienė, M. Balčiūnienė, U. Bu-
šneikienė, M. Kuvin, T. Dau-
bonienė, P. Endrašvk, M. Zo-
lis, J . Majauskas, P. Kerečio-
nis, K. Mankus, K. Ještautas, 
J. Stasiukėnės, A. Petreškis. 
Smulk. aukų 50 

f Parsiduoda lotas Cicero S 
. a p k i i n k ė j e t»bai pigiai. = 
! Viskam įrengta: vanduo, i 

B suros, ftiuas; suki vok-.-..s | 
§ gatvė ištaisyta. Savininkas = 

j ūmu laiku apleidžia C h i - 1 
= eagą. Todėl gera proga | 

= norintiems pirkti. Atsišau- S . 
kitę į "Draugo" ofisą ar- sjj 
ba vakarais prie savininko = 

i Stanley J. Petkus, f 
3316 Wal!ace St. i 
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LIETUVOS VYČIŲ 16ta KUOPA Rengia I 

DIDELf BALIŲ j 
| Nedėlioj, Balandžio-A pril 17 d. 1921 m. | 
Į ŠV. JURGK) PARAP. SVETAINĖJE 32ro Placc ir Auburn Avenue 

Pradžia 7 valanda vakare 
• -

CICERO. ILL. 

gan. 
Atleisk man, Jurgį, už vis

ką, nors aš ir labai kaltas 
tam savo nepasisekimui, te-
čiau savo gyvenime visaip pa
sitaiko. Ne aš pirmas ir pas
kutinis. Didžiausių biznie
rių susibankrutija ir pa
sidaro sau galą, bet man dar 
rupi gyventi. 

V. Shileika. 
Šis laiškas padėtas žodis į 

'žodį. 
Socijalistų stotis sugriuvo. 

Pabėgėlis soei.įalistas laiške 
meta bėda ant "moonshine". 
Yra spėjama, kad Šileika te-
besislapsto Chieagoje kur 
nors. Dabar ' 'Naujienos ' ' sa
vo stotį Ciceroje turėjo į kilo 
vietai perkelti. Reporteris. 

AUKOS IV . KAZIMIERO 
VIENUOLYNUI, 

Išrunijo socialistas spaustuvi
ninkas. 

Kovo 20 d. pabėgo Vincas 
Šileika. J is turėjo spaustilvę 
IK) num. 41)32 W. Hth str. Tą 
spaustuve buvo pirkęs nuo 
vieno žmogaus ant išmokėjimo, 
kuriam sutiko mokėti po $5.(M) 
į savaitę. Bet jau valanda lai- (Surinktos a. a. kun. Serafino) 
ko, kai nei tiek neįstengė mo- Sprilitffield. 
kėti.Dabar savininku tos spm. ^ m w . ^ ^ 
stuves (nuo kurio Šileika buvo j 
pirkęs) prisiėjo kelete Šileikos 
bilų apmokėti: rendo* — $40.-
(X), gazo ir apie $.40.0() ir te
lefono bila $32.83 dar neiš
mokėta. Šileika, Kovo 1 d., iš
rašė namų savininkui <Vki 
$40.00 už rendą- Bet po 30 
dienų tas čekis sugryžo be
vertės per banką Clearing 
House Kovo 5 dieną. Kada 
namo savininkas gavo be ver
tės sugryžusį čekį, tai jau Ši
leikos nebuvo; jau buvo pabė
gęs. 

Apart atlikinėjimo spaustu
vės darbij, jis užsiiminėjo pi
nigų siuntimu Į Lietuvą. Dar 
nėra tikros žinios, ar jisai Lie
tuvon visus žmonių pinigus iš
siuntė, ar ne. Gal ir tų kiek 
pasilaikė. 

Jisai savo šeimininkei pali
ko skolingas apie $200.00, vie
nam žmogui apie $400.00, ki
tam apie $50.00. Kiek daugiau 
skolų paliko, tai nežinia. 

Šileika pirm kelių mėnesių 
išsiuntė žmonų sn vaikais Lie
tuvon. Po priedanga, ka<t pats 
nori važiuoti Lietuvon, norėjo 

Viso labo $233.50 
Visiems aukotojams riuošir-

dingiausiai ačiū. 
Kinęston, Pa. (šv. Marijos P. 

Bažnyčios.) 

N. N : $100.00 
Mykolas Abraitis 25.00 
Motiejus Motiejūnas . . . . 20.00 

Davė po $10.00: E. Žmui-
džinienė, K. Kučinskas, K. Mo-
ckaitienė, U. Lapatienė, D. F. 
Dalgis, L. ČVrneckis. 

Davė 38.00 P. Parskaudas. 
Davė po $5.00: K. Antanai

tis, V. Lukoševičius, F. Gegu
žis, M. Motiejūnas, V. Varus
is a, M. Palionienė, J . Lukoše
vičius, J . Pangonis, A. Vaitu-
lionis, Z. Vizgerdienė, K. Za
karauskienė, J . Salagienas, Z. 
Venckus, R. Klimas, J . Star-
kevičienė, J . Zadeikis, T. Če-
putis, P . Tarabeiza, O. Aleliu-
naitė, J . Kl i žentas, A. Šermo-
levičia, A. Brusokas, S. Sun
kas, J . Ligutis, M. Bartušienė, 
P. Burba, V. Paukštys, M. 
Puskunigienė, Jieva ir Magde-

Įlenų 8u tūli ai, P. Svey, 8. ir 
S. Dovidauskai, J . Laurinai
tis, V. Globiutė, A. Crlobis. 

Davė $4.00 J . Globis. 
Davė po $3.00: J . Grybaus

kas, A. Rimša, M. Balčiūnas, 
A. Šukienė, A. Antanaitis. 

(Daugiau bus.). 

. 

REIKALAUJAME AGENTŲ. 

Atliekamu laiku tamsta gali 
užsidirbti po $50.00 ir daugiau 
į savaitę. Užsiėmimas sma
gus. Patyrimo agentavime ne
reikia, v 

220 S. State St., Ruimas 1422 
Chicago. 

S ' Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio pa'.' 'Helio vakaro. O užtik-
ss ' S 

rinam kad kiekvienas galės smagei ir linksmai laika praleisti. RENGĖ J I AI 
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KODĖL? 
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Tūkstančiai lietuvių Gyvenančių Chicagoj 
Sprendžia jog ši Banką 

Yra 

A FARBfOS. 
Kas norite nusipirlcti geras farmas 

nuo pačių savininkų ar per Bankaa 
sučedysite sau daug piningų n e s sąži
ningas ūkininkas kuris supranta ge 
rai že'me jums nurodys teisingai. Aš 
žinau tokius ūkininkus nes pats va-
žinojių kožna metą po jvairias ūkės 
Ir Valstijos. 

V. Gaižauskas 
3312 Auburn Ave. Chicago, III. 

Parsiduoda dvi cottages namukai 
po 8 kambarius, parsiduos skyrium. 
Atsišaukite pas .savininką. 

2S2U S. Ht>yne Ave. 

Parsiduoda 5-kių ruimu Bangolow 
.p\et vakarinė miesto dali 1 karve 
20 vistų parsiduoda labai pigiai prie-
ž.i;t!s turiu, neatbūtinai važiuot Lie
tuvon atsišaukit. 
S225 So. Auburn Ave. Chicago. 

.•J'.iiU «sa= 
ANT P.VtDAVLUO. 

Groccruc ir bučerne, labai geroj 
vietoj, esų vienas ir negalių apsi
dirbti dėlto parduodu. Galima ir na
mą kartų pirkti ant lengvų i šmokes-
čių.Atsi$uukitp, tuojaua. 

4202 S. Campbell Ave. 

Š Geriausių AmeriKoie 
UŽTAT 
kad eia jautiesi kaip name, nors nemoki nei vieno žodžio Angliškai, 
nes 8ioj Bankoj'yra kalbama Lietuviškai. 
U Ž T A T 
kad įi sena ir stipri banką po Valstijos Valdžios kontrole. 
U Ž T A T 
kiui savo piningus gali gauti iš šios bankos kada tik nori. 

U Ž T A T 
kad eionais patarnaujama komandagiausia. 

AR GALI BŪTI GERESNIS BANKAS? 
'S-

STOCK 
YAROS 
STATE 

Didysis Bankas 

47tos ir Ashland Ave. 

J uozapaiterė. 
Davė $15.(X): Vincenta 

Svaldieuienė. 
Davė po $5.00: A. Urbonas, 

S. TvaaiJanas, O. Bukis, A.-l 
Musteika, K. Rukšlaukienė, 
A. Radaviėius, A. Vupris 8. 
Subačius, M. Oizauskienė. 

Davė po $3.00: J . Damkus, 
K. Pranokeviėienė, L. Nauma-
viėia, K. Norkevieienė. 

Davė po $2.00: A. M. Kuta-
viėia, K. Šaknevieia, P. Stir-
li.us, M. Šimalienė, M. Čizaus 
kienė, A. Ropšis, P. Jokuliaus-
kienė, V. Steponaviėia, V. 
Montrimas, V. Remeikis. 

Davė po $1.00: A. Kuperis, 
J. Kulbergis, M. Bruožis*, K. 
Jaštantas, Ciprijonas, Kaėinau 
skas, J . Aglinskas, S. Maikis, 
T. Čiunis, S. Kazuraitis, T. Xor 
keviėius, K. Raškauskas, J . Bu 
kaveekas, A. Jagminas, A. Ka-
renauskas, C. Jutinskas, J. Bui 
vidas, J . Mareiulienis, P. Jasas 
S. Grigas, K. Rudienė, Mrs. 

j Wm. Grehn, J . Plačis, K. Rum
šą, J. Bagdonas, M. Spilner, J . 
Lozickis, O. Norkevieienė, A. 
Bimlulieiiė, M. Rodavieienė, V. 

parduoti spaustuvę be žinios Skiniutis, J . Juozapaitiene, O 
žmogaus, nuo kurio pats pi r jVišnaus kienė, O. Velikienė, O. 
ko. | Tačilauskienė, B. Gabalis, A. 

Štai kokį atspauzdinta ] Tribieas, M. Marčiulianienė, O. 
ant typewiiterio iš Chieagos (Bakusienė, C. Manenon, I. Cu-

PRANEŠIMAS. 
"Lie tuvos" Laikraščio 

Šėriflinkams. 
Panedėly, Balandžio 11,1921 

8 valanda vakare, M. Meldą 
žio svetainėje, 2242 West 23rd 
Place, Chicago, 111.. atsibus 
"Lie tuvos" laikraščio šėrinin-
kų susirinkimas kuriame bus 
aiškinama bendroves piniginis 
padėjimas ir kas patraukė ben
drovę bankruto teisman. Ant 
šio susirinkimo yra kviečiami 
visi bendrovės šėrininkai, o 
ypatingai direktoriai. 

1 ' Lietuvos' ' šėrininkų Ko
mitetas. 

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

(Apgr.) 

ANT I'AIlDAVIMO spaustuvė susi
dedanti iš vieno 10x15 Chandlor ir 
Prlce Gordon Preso, su ilgų foun-
tain, 1-25 U Uelianco Pjaunamoji 
maš ina su *'extra'L peil iu: Hungors, 
shaf t s ir' p'ullys, du dideli case 
s tands su cases, 3 kabinetai su 3-4 
cases vienas iinposing: ir ink stone, 
visos raidės, rules, leads, slugS ir kiti 
pagrąžinimai, vienas s lug ir lead eut-
ter 3-3 setai rolerių. waste can, ben
zine can printing ink medinis fur-
nituro case. l 'ageidauja viską sykių 
parduoti. 

Jurgis Skaisgiris 
Cit i ro . Iii . 4901 W. KooscvcH 11d. 

Ant pardavimo bargenas penkių 
kambariu gražus bungralmv moder
niškas 4056 Montgomery Street. At
sišaukite pas savininką. 

4414 S. C'ulifoniiu Ave. 

,. 

1 —— 
ANT PARDAVIMO. 

Parsiduoda apinaujis mūrinis na
mas 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 teisingiausia pasiūlymą. Priežastį 
patirsite ant vietos. Atsišaukite 

284 1 \V. 38 Street 
— • - — • • • • — . . . • • - . . . - ,. „ . . . , , — . - • . i . 

arti 47-tos Gatvės 

Dr. C. Z. VfezeJis 
LIETUVIS DKNTISTAS 

4713 BO. ASHLAND AVKMUB 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 

Seredomis nuo 4 lig 9 vakar* 

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

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir Į 
Akuseras. 

SSOg a Ualsted St. Ohloago. 
Valandos; 10—12 iš ryto 1—8 ir i 
6—8 v a k a r ' Nsd. 19—11 UI ryto 

I 
I . P. K V 0 R K A & SONS l 

1549-51-53 W. Chicago Avenue g i 
Radandai, Pečiai, Kar-

petai, Pianai, Victrolos, 
Siuvamos Mašinos, Plau
namos Mašinos etc. 

laiške atsiuntė vienam vieti
niui žmogui. 

Kovo-Mareh, 29 d„ 1921-|v. 

ningliam, B. Šedienė, M. Rap-
šienė, J . Višnauskas, M. Mi-
katavičienė, N. Virbai, P. .Ži-

(Vardas ir adresas, kuriam • būtis, P. Strumilla, B. Skiečius,] 
siuntė. 
Cicero, 111. 

Mielai Drauge:— 
Pardavimą spaustuvės 

J . Lečkauskas, J. Vaškevieia, 
A. Šimkevičia, A. Grinius, B. 
Daneska, S. Gurausįris, J . ^es-

Y>ū na, P. Stirlus,, j . ' p a u b a ' 

Mes turime ant pardavimo leng
vomis išilgomis keletą namų, me
dinių ir mūrinių. 

Turime viena bargena: Narflas, 
kuriame randasi saliunas, geroje 
vietoje, parsiduoda su biznių ir 
fikčeriais. 

Nepaprasta proga tiktai atsi
šaukite pas: 

J. J. Krasowski, Viee-Pres. 
UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. Halsted St. Chicago. 

jrjaij&njjz 
- LIETUVOS MISUOS 

Naujas adresas: 
Lithuanian Representative 

162 W, 31 Street 

Ant pardavimo "parlor" betas, ko 
mode ir "bookcaae", parsiduos pi 
gtai. Atsišaukite 

J. UamuUa. 
1618 K. Wood Stroęt 

l'arsiduoda puikus namų rakan
dai už labai pigia kainą. Atsišaukite 
6159 Artesian Ave. ant antrų -iubų. 
Telefonas Pppspeet 5972. Artesian 
Ave. yra vienas blokas j vakarus nuo 
Western Ave. 

, J . čes-l l^ew y ^ r f e t l ^ y . 
atas, f. Į _ /. (Pabtiga bfe). 

• v, * 

BARGENAS B A R G E N A S 
l'arsiduoda 93-jų akrų farma pusiau 

už dyka, 5 mylios nuo didelio mies
to Mauston, Wis., 60 akrų išdirbtos 

[ žemės, likusioji ganykla ir raiškas, 4 
kambarių stuba su visais forničiais, 
2 arkliai, 1 kuraelis, 5 karves mel-
žemos, 3 kiaulės, 45 vištos, visos m a 
šinerijos reikalingos prie farmos. tik
tai 11,000 mortgečio, kaina ?4.200. 
Turi būti parduota j 7 dienas, atsi-
šaukit tuojaus. Klauskit E: W. Bak-
sevvicz, 33'01 So. Halsted Str., Chi
cago. Ofiso Tel. Boulevard 6775. Re-
sidencijos te le fonas Dorchester /8507. 

Parsiduoda <rtu?iniį* ijąrųas /2 auk
ščių 4 pagyvenimų randos' neša $720 
į metus, parduosiu pigiau negu man 
kainuoja,, tūrių, parduoti iki' g e g u ž e s \ 
mėnesiui > nes : išvažiuoju ; Lietuvon. 
KAina. $5,300^«aUiaa Pirkti 'r forui-; 
č<«s i kartų. SA^st į^sv 'Tgy vjena a*t_ 
V. anksčio:-tš xU*^**2*fls Ž•*' ! , ^ 

• 3 l 2 ? S. IniOii A \ e . 
• . . • - , . r *'• ' 

— ii 

Cash arba ant lengvų išmokesčių. į 
Telefonas Monroe 2683 

DR. 6. M. GLASER 
Prak tUcuoja 29 metai 

Ofisas 314» So. Morgan 8*. 
&en> S2-ro St., Chicago. I1L j 

SPECIJAL1STAS 
Motariakij. Vyrlfiku. UUMfl <&*•<> 

niškų l i tų . 
OFISO VALANDOS: Nuo I i ryto f 
iki t po pietą}, BUO C Iki 8 valan
dą vakarą. 

Nedėl lomis a s o 9 lkl S po piat. 
Telefopaa Yards 187 . 

I • 

John Ruski n/ 
3EST AND BIGGLST CIGAR 
Juo daugiau rukysi—Tuo daugiau pamėgsi juos 

Pareikalauk m ū s ų Kataliogo ~So. 4. 
I. I. Lewis Cigar Mfg. Co. Ne\vark, N. J. 

Didžiausias Neprigulmlngas Fabrikas Pasaulij . 

II RIDGE AUTO STATION SU

TAISOME AUTOMOBILIUS 
DirtįlOSe ir taisoaie imujas ir senas "ba ter iės" . Turime geriausias mašinas ir ge-

f
vnarsias įtaisas. Darba atlierkame greitai. Tel. Beverly 2400 

P. A. MAZEIĮCA 1714-16 W. 95 Street, Chicago P. J. MAŽEIKA 

• .i 
v 
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PASKUTINiU KARTU A N T BRIDGEPORTO! NEDĖLIOJĘ, BALANDŽIO 10 d., 1921 m. 
Šv. Jurgio Parap. Svet, 32 Pi. ir Auburn Avenue 

Pradžia lygiai 7 vai vakare. 
•« 

Veikalas paimtas iš pirmutinių krikščionių gyvenimo, užtat "privalėtų kiekvienam katali
kui pamatyti. Jame dalyvauja suvirs 30 gabiausių Šv. Kazimiero Vienuolyno auklėtinių — ar
tisčių. Nei vienas nepraleiskite progos nepamatė šio veikalo, nes daugiau nebus a*J^ r i°i^m a s ' 

'Nuoširdžiai kviečia visus RENGĖJOS. 

S^iTČ^^^^»»^i»^^i^»^«^^i 
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n'*niTs:-saTs,sr-d * ' £ « ' « ? . f a n u w 
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CHICAGOJE. I I 
IŠ LAB. SAJ. 4 KP. DAR 

BUOTĖS. 

— » » 

; 
TRUMPOS CHICAGOS ŽI- IŠ DIEVO APVEIZDOS 

NIOS. KOLIONIJOS. 

• - Viena mergina iš šv . Ber
nardo ligoninės vežė k rabato 
kurioje buvo radijumo (ypa 
tingojo metalo) truputėli; 
vertės $5,000. Mergina važia-!Paulo dr-jos darbuotę 

Šie mėnesio laikytame Lab. 
Sąj. 4 kp. susirinkime pasiro
dė, kad kuopa veikia. Yra jo
je asmenų, kurie labai rupina-

Bal. 7 d., Dievo Apveizdos « , k a d t i k ^ e i e i a u stotų naš-
par. svet., dr. A. K. Butkaus- l a i ^ i a m s P™*l*u*fc 
kas kalbėjo apie Liet. Raud. I Busiančio Centro pikniko bi-
Kivžiaus ir Sv. Vincento a lietai sparėiai pardavinėjami. 

Lietu-
vo viršutiniu ureležinkeliu ir JV 

Išlipdama pamiršo krabutę 
Cone. Radijumas nesurandi 
mas. 

va-

voj. Žmonių buvo apie 60. Au
kų surinkta $65.25. 

Chicagoje turi suvažiavimo 
farmerių organizacijų atstovai. 
Nuta r ta Įkurti agentūrą par
davinėti javams ir kitokiems 
žemės vaisiams. Farmerių tik
slams—arčiau susieiti su mais
to vartotojais. 

Bal. ?i d., Dievo Apveizdos 
par. svet., Catbolic Art Ass'n 
(Katal ikų Dailės sąjunga) ro
dė judamuosius paveikslus: 
viena komediia ir apie kano-
nizavimą Vatikane Sv. Joa
nos D'Are. Mažai žmonių te-
atsilankė. Rep. 

Rock Island geležinkelio 
kompanija paskelbė, jog {lin
dėjus Vasario 29 d., 1920 m., 
ligšiol ji paliuosavusi nuo dar
ko 11,(HM) savo darbininku. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

»So. -Cbieagoje užvakar nak
tį ėjo dn policmonu civiliuose 
rūbuose. Ant kampo 89-os gat. 
i r Buffalo ave. susitiko tris 
žmones. Tai buvo paprasti dar 
bininkai. Vienas ar du iš jų 
turėjo revolverius. Kiti kitus 
palaikė plėšikais ir susišaudė. 
Abudu policmonu sužeista. Iš 
darbininkų vienas žuvo, kitu 
irgi sužeistu. 

Vakar išryto ant kampo .15 
gat. ir Ashland ave. nežino
mas piktadar is užpuolė ir mir
tinai apmušė skerdyklų darbi
ninku unijos buvusį vadą Sta
nley Rokosz. Vargiai pagysiąs. 
P ik tadar i s pabėgo automobi
liu. 

Bal. 10 d., Šv. Jurg io par. 
svet-, rupesniu Mot. Sąjungos 
1-mos kuopos, Šv. Kazimiero 
Akademijos auklėtinės vai
dins "Pa t r i c i j ą . " Rep. 

' Praneš ta , kad žinomas slap
t a s i s nuo policijos žmogžudis 
O^Connor buvęs matytas piet-

:arinėj miesto daly. 

AUGgTOSIOS S ILEZIJOS 
z KLAUSIMAS. 

^ Paryžius, Bal. 9. — Iš Aug
i o s i o s Silezijos čia atvyko 
talkininkų plebiscitinės komi

s i j o s pirmininkas gen. Lerond. 
J i s atvežė visns faktus apie 
įvykusio balsavimo pasekmes. 
Taippat nurodymus, kokie ap
skričiai turi prigulėti Len
kams. 

IŠ CICERO. ILL. 

Kalbėjo Dr. Rutkauskas . 

Bah 5 d., šv . Antano par. 
svet., kalbėjo dr. A K. Rut
kauskas. J i s apibudino para
mos Lietuvos pavargėliam.^ 
reikalą, apie darbuote Liet. 
Raud. Kryžiaus ir Šv. Vincen
to a Paulo dr-jos ir nurodė 
budus, kaip geriausiai gali
ma sušdpti Lietuvos vargšus. 

P-angine ir galutine kalba 
pasakė kun. Pr. Vaitukai t is . 
Surinkt;! aukų virš $30.00. 
Žmonės pasižadėjo aukoti a-
pie $17.*).00. Žmonių buvo api<» 
šimtas. 

Tame darbe net rūksta na
riams apsukrumo. 

Nutar ta surengti vakarą 
arba agitatyves prakalbas , ir 
tam tikslui išr inkta komisija. 
Vakaras bus paskelbtoje Lab. 
Sąjungos savaitėje, t. y. tar
pe 1 d. Balandžio ir 15 Gegu-
zes. 

Busiantį vakarą p-lė Benai-
tė žadėjo pamargint i deklema-
cijomis i r kitokiais dalykė
liais. Bus pakviesta įžymus 
kalbėtojai, kur iu aštuonioli-
kiečiai d a r nėra girdėję. Tai
gi tėmykite vėlesnį paskelbi
mą laikrašty ir bažnyčioj, Ir 
visi atsi lankykit . 

Patylomis teko sužinoti, 
kad mūsų (aštuonioliktos kol.) 
merginos labdarybės sri ty ima 
viršų. J ų y ra daugiau š imto; 
jos aukoja našlaičių prieglau
dai ir tas skait l ius vis didina
si. Štai ir praei tam 4 kp. su
sirinkime į Lab. Sąj. Garbės 
narius įstojo jaunaO.Branckevi 
čiutė. J i įmokėjo dalį savo šim 
tinės ir iš veido matėsi, k a i 
ne t ik t a šimtine, bet i r dar
bu parems našlaičių reikalus. 

Vardu našlaičių širdingiau-
;is ačiū visiems, kurie prisidė
ti .i prie to gražaus ir naudin
go darbo. S. Jucevičius, 

Lab. Sąj. 5 kp. pirm. 

,L. R: K- Federacijos 7 skyriaus 
mėnesinis susirinkimas įvyks JJaL 
10 d., š. m., 1:00 vai. po pietų 
IKI/.. s \ e i . 

Atstovai ir atstovės prašomi 
Y-

skaitlingai atsilankyti. Kiekviena 
prisirasiuse draugija prie Federa
cijos turi teisę rinkti po tris at
stovus. Posėdį pradėsime laiku. 

Valdyba. 

Paskutiniu laiku Šv. Antano 
par. mokykloje mokinių skai
čius pakilo iki 590. Dar skait
lius auga. Atidarė dar vvieną 
mokyklos kambarį i r gauta 
dar viena sesno mokytoja. 

Rep. 

I T A L I J O J E SEKA P O L I T I 
KINE KAMPANIJA. 

Rymas. Bal. 8. — Gegužės 
15 d. Italijoje įvyks genera-
liai parlamentan atstovų rin
kimai. Tuo tikslu jau prasi
dėjo smarki kampanija. 

ev 

H BRIDGEPORTO. 

Paryžius . Bal. 9. — Ka ip ŠĮ 
mėnesį žadėjo Amerikon iške
liauti maršalas Foch. Tečiau 
mili tarinės pareigos, neleidžia 
j am atl ikti tą kelionę. Tikisi 
j is visgi Ameriką aplankyti 
kiek paskiau. 

IŠ ROSELAND ILL. 
7 

Vaidins "Adomas .ir J i e v a . " 

Bal. 10 d., 7:30 vak., Visų 
Šventų par . svet., pp. Saboniai 
Ir kiti ar t is ta i vaidins opere-

PIEŠĖJAS 
Piešem visokius paveikslus, 

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

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

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS R Ė M Ė J Ų DOMEI. 

Rytoj , t. y. Balandžio 10, 
7:80, Šv. Ju rg io parap. svetai
nėj paskutinį kartą bus at
vaidinta " P a t r i c i j a " . Veikalas 
daugiau jau nebus a tkar to tas , 
tai-gi nepraleiskite šios progos 
ir visi atsi lankykite. M. 

S U S I R I N K I M A I . 

Švento Pranciškaus Serafino 
dr-jos susirinkimas įvyks sekmad. 
10 Bal., 1 vai. Dievo Apveizdos 
parapijos mokyklos kambary (18-
tos ir Union Ave. gatvių). 

Visi nariai prašomi susirinkti 
ir atsivesti naujų narių. 

Jonas Grisius. 

Akademijos Remo;ų Dr-jcs 
netikėtas susirinkimas įvyks 

'Adomas i r J i eva . ' Apar t Utarninke, Bal. 12 d. 7 va!, va-
dainų bus ir muzika. Pelnas kare , Vienuolyne, 
skir iamas parapijos naudai . Visi skyriai malonėkite pri-

Veikalas yra gražus. Daly- siųsti atstovės, nes tur ime pa-
vaus žymus art is tai . Tikimasi , si ta r t i apie svarbius dalykus, 
d a u g publikos. . .Rep . ) Valdyba. 

Ohicagos S. L. R. K. A. aps
kritis laikys mėnesinį susirinkime 
Balandžio 10 d., š. m., 4 vai. po 
pietų, Šv. Kryžiaus parapijos sve
tainėj, 4600 So. Wood St. 

Visos kuopos prašomos prisiųsti 
atstovus. 

V. Paukštis, pirm., 
K. -Varanavičienė, rašt.r 

j 715 West 26-th St. 

A. L. Raudonojo Kryžiaus Rė
mėjų Dr-jos skyrius laikys mėnesi
nį susirinkimą Bal. 10 d., š. m., 
baž. svet., 4:00 vai. po pietų. 

Nariai prašomi kuoskaitlingiau-
sia atsilankyti taip-gi kviečiami ir 
tie katrie nori priklausyti prie tos 
naudingos organizacijos. 

Turime aptarti daug svarbių rei
kalų. Valdyba. 

.. 

Atdara 
Dienomis 
Vakarais 

Nedaliomis 
Pirk Dabar! 

Special s Išpardavimas! 
Vartotų Karų 

PARDUODAMI ANT 
1SMOKESČTO PLANO 

13 100 Kary Galima pasirinkti 
ROADSTERS 

5 Pasažierių Touring . e 
7 Pasažierių Touring 

COUPES 
SEDANS 

Kara i su< žieminiais šailimis. 
Dideliame Pasir inkime. 

1920 Hudson Dlxie F lyer 
Tcmplar (Culifornia Top) Cole 

PAVASARINIAI 
Rengia 

muilinimu: 

1 

Šv. Jurgio Par. "Kanklių" Choras 
SUBAT0J, BALANDŽIO 9, 1921 m. 

SV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJ 32nd PI. ir Auburn Avenue. 
-

Pradžia 7 vai. vak. 
• 

Je igu nori smagiai pasišokti ir linksniai laika praleist i tai a ts i lankyk į 
šį vakarą,-o t ikra i busi užganėdintas. 

Nuoširdžiai kviečia visus 
; 

.. 

RENGĖJIAI 

t 

Lietuvos Vyčių Taupymo ir Paskolos B-vė 
. , 

Saugumas jūsų pinigu užtikrintas nes šita Bendrovė yra po Valstijos priežiūra. 
i Dabar y ra proga prisirašyti , nes naujas ser i ja numeris 25-tas ką t ik prasidėjo Panedėli 

i 
• 

4-ta dieną Balandžio, 1921 m. 
• 

Jeigu norite kad jusu piningai Jum piningus dirbtu, tai-gi nelaikykite ju bankoje, bet padėki-
i= te visus piningus ant taupymo knygutės šiame Bendrovėje kame atneš didesni proeenta. 

/ 

Piningus gali atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo. 

Galima prisirašyti prie Lietuvos Vyčių Bendrovės kas Panedėli, Šv. Jurgio parapijos svetainė
je 32-nd PI. ir Auburn Ave. 7:30 vai. vakare. 

• -

Scrlpps-Hooth 
Wescott 
Franklln 
Studebaker 
(tverianti 
National 
Buick 
Velie 
Chalmers 
Maxwell 
Drexel 
Paigre . 

f~ 

Oldsmobile 
Chevrolet 

Fords 
Dodges 

Apperson 
VvMUys-Knig-ht 

Marmon 
Brlscoe 

Roo 

Jurgis Zak|is, Pirm. 
901 W. aaril St. -

V. \V. R u t k a u s k a s Atlv. 
812 W. 33rd St . 

Antanas Overl lngas, Rast . 
3 3 0 ! Auburn Avenue 

I 

TunuHiHiiimmiiimiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiim 
1 • ' " , ' " " " . . . • . , . , . . . i 

— 
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Stephens , 
King 8 { 

1 

Kisael 
4V 

Karo ka ina 
$200.00 
300.00 
400.00 
500.00 
600.00 
700.00 
800.00 
900.00 
1,000.00 

i . 

Mėnesinio Išmokeseio Pliano 
ISkalno mėn. Mok 
$75.00 $25.00 
100.00 20 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 mortgage mokėti 
Nereikin brokernge. 
Nereikia notarių nutkėti 
Nereikia t:\xu mokėti 
Nereikia trciįįlito mokėt i 
Fotografijos dykai. 

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

naujo atrokuojant jo vertė. • 
Visi pertaisyti Mitchel ls turi pilna 

cvarantija kaip nauji. 

Parduodami ant Išmok 
MITCHELL 

DVI KRAUTUVES 
2328 2334 

Miehigan Ave. Miehigan Ave. 
Pertaisyti karai parduodami abejose 

krautuvėse. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

i 
OIIICAGO, ILLINOIS 

Telefonas Yarna r»032 
iki 11 Ift ryto: 
g vak. Nedėl io-

Vulandos: — 8 
po pietų iki 

vakare!' . 

I 

Telefonas Armitage 8770 

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

Mokytojas Piano, Teorijos ir 
KomnoyJeijos 

2021 N. Western Ave. 
Cktcago, 111. 

"Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem P 

Kūdikiai mėgsta JĮ t 
Jie prašo daugiau s! 
• 

L 

Net ir mažyčiai žino, kad 

BAMBINO 
yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybes būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. J i paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš labaratorijos. 

F . AD ; RICHTER & CO. 
3rd Avenue & 35th Street, Boeough of Bfooklyn, New York City 

V A L E N T I N E DIIESMAKING 
COLLEGES 

0205 S. Halstcd, 2407 W. Matlison.j 
1830 N. Wel l s St. 

137 Mokyklos Jun«:t. Valstijose. 
Moko Siuvimo, r a t t e r n y Kirpi-| 

n o , Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais a traškėjimais., 
Klesos dienomis ir vakarais P» 
reikalaukit knygelės . 

Tol. Seeley 1643 
SARA PATEK, pirmininkė.' 

ŠTAI KUR 
SEKRETAS SVEIKATOS 

Mes paskelbiame visuomenei kad esame P I R M A DIDŽIAUSIA L I E 
TUVIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj , kuri išdirba vaistus, pagal 
Europos metodą, nuo visokių ligų. 

Mes turime 'jų. sekretų kuriuom P E R G A L I M E visokias l igas. Tų . sek
retų sužinosite kaip vartosite MUŠU VAISTUS, nes mūsų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO. 

Visuose gerose A P T I E K O S E visoj Amerikpj ga l ima gauti Šias mūsų 
l iekarstas: 

Salų ta ra l l i teri del vidurinių l igų. 
Kcgulatorlus del moterių. 
Kraujo Valytojas kurie pats užvardijimas išaiškina reikal ingumą, 
Salutaro Linimcntas del visokių kaulų skaudėj imo ir kitokių s k a u s m ų 
Trajanka Kas-gi dar jos nežino? Tos gars ingos n a m ų gyduolės . 
Reikalaukite mūsų surašo vaistų ir žo l ių—siunčiame už dykų. 

SALUTARAS DRUG & CHEM. C0MPANY 
1707 So. Hakted St., Tel. Canal 6417 Chicago. 

• •— 
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į PUIKUS TEATRAS IR BALIUS I 
"REVIZORIUS" 

Penkių Veiksnių Juokinga Komedija 
Ned.Bal.-April10,192l I 

E I „ . '"t . ' " T * T " , n e-s-p's' [Schooll Svet. m ir Mm gat. ! 
i Rengia leatr . Kliubas Lietuva pradžia ?:3o vai. vakare i 

' » — » » » » • • • , 

= (ierbiamieje: Visi esate kviečiami atsi lankyti ant šio pulkaus perstatymo ir prisijuokti l ig sočiai n e s . " R e v i z o r i u i ' yra v ienas iš pui- ^ 
5 kiaušio ir jokingiausiu komedijų Lietuvių scenoje; Taip-gi T. K. L. prie to jau senai rengiasi. Todėl ats i lankusiejei busite pilnai užganė- E 
5 dinti. P o Teatro bus šokiai. , Kvieč ia Visus T. K. "Lietuva". i 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiif]iiiiiiiiiKiiiiiiisi::;:iiiiiiiiitsciiiiiuir tiiiiiiiiiiinittiiiiiniriiifimttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili 

«i PnbH 
One Yt 
Slx M« 

AT Nl 
D R A I G ) 
2334 K. 

i 
KAINAI 
PRICE 

A 
An: 

Armej 
ŠIANDIE 

T, 

Anglijoje 

Londonas J 
eita Seštadi 
vid Llovd ( 
ferencijji su| 
kų sąjvin^or 
ferencijos \ | 
jaliai paske 
kų i r kasy 
stovai sutil> 
Tarybos p n 
p i n n pušiai 
dalyvaus ir 
zentantai. 

Atro<lo, 
prašal intas 
lijai katakli 

pengia i 

Šeštadieni] 
padaryta t< 
sutar imas: 

1. Bailandi 
11:00 rytą ^ 
čia konferen 
tont, anglei 
pildomąją v 
savininkų a1 
klausime. 

2. Anglekai 
domoji vmldj 
kelbia visonl 
poms susib 
nors drausml 
kasvklas. kd 
kvt i vvriami 
j imo aštrių 
lu apdrausti] 

Kaipir 

Visa Angį 
kokiu karo 
mentu-, kuonfl 
ką pakelti 
transportini; 

Ka ip tie, 
kelbę kaip 
kan, jei lig^ 
taikos tarvl 

w 

kasyklų sa^J 
Pašauktos 

renkasi į pjj 
tas. A t san 
uniformomis 
laukiama tol 

Savanoriui 
gi seka su 

Angl< 

Yra žinių 
konfereneijol 
taręs stoyft 
reikalavimui 
se kasyklos< 
mokesnis bi 

J e i t a s ti 

vyriausybė 
nors pirm 
skelbiamas 
kova ligi pa| 

Bet tuo n 
tieji darbini 
klausimas, 1| 
kasyklų sai 

Sumisu 
Kuomet čil 

file://t:/xu

