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METAI-VOLVI. No. 97 

VOKIEČIAI NORI TARYBŲ 
SU TALKININKAIS. NAUJAUSIOS ŽINIOS. 

Taip Bent Mano Anglai su 
Prancūzais 

S. V. NOTA VOKIETIJAI 
PAKĖLĖ TRUKŠMĄ. 

įžiūrimas naujas S. V. nusis
tatymas. 

Londonas, Bal. 23. — Angli
jos ir Prancūzijos premjeru, 
Lloyd George ir Briano!, jau 
buvo pasirengusiu kuoramiau-
siai du vienu susieiti konfe
rencijom 

Konferencijos programa bu
vo žinoma. Vokietija nesutin
ka su- talkininku reikalavi-
mais atlyginimo klausime. Tai
gi premjeram reikėjo tik pa
sitarti apie militarini veikimą 
Vokietijos plotuose. -

Staiga Vokietija pasiunčia 
notą Suv. Valstijoms. Prašo ji 
S. V. vyriausybės tarpininkau
ti jos su talkininkais kivireiuo 
se del karo atlvginimo. 

S. Valstijų vyriausybė tuo
jaus atsako Vokietijai į jos 
notą. Pareiškia, kad S. Vals
tijos negali tarpininkauti, Te-
eiau išreiškia pageidavimą, 
kad talkininkų su Vokietija 
tarybos kuovėikiaus įvyktų. 
Ir jei Vokietija paduos savo 
naujus atlyginimo pasiųlymus, 

Nes jei pagal S. V. reiškia
mo noro turi prasidėti nauja 
konferencija, tuomet nebus ga
lima pakilti naujon okupuo-
tėn. 

Kalbama, jog premjeru ap
tars Su v. Valstijų poziciją, iš
reikštą notoje Vokietijai, ir pa 
gamins atsakymą. Nežinia ko
kio tono bus tasai atsakymą?. 

Ne viena S. V. nota truk
do talkininkams veikimą. Vo
kietija atsisakė, perkelti į mr-
rodvtas vietas savo aukso at-
sargą, Ji# pasiųlė talkininkams 
atidėti toliau savo reikalavi
mus. 

Žodžiu tariant, talkininkams 
viskas painiojama, kad neži
nia, kokį kelią jie pasirinks. 

Vokietijos užrubežinių rei
kalų ministeris Dr. Simons rei
chstage kalbės ši pirmadienį 
arba antradienį. Matyt, jis 
atsakys į paklausimus karo at
lyginimo reikale. Gal jis pas
kelbs naujus pasiųlymus talki
ninkams su tikslu sulaikyti 
juos nuo įsibriovimo Ruhr 
apskritim 
Iš Paryžiaus pranešama, jog 

Prancūzai didžiai nustebę nau-

PARY4IUS. — Prancūzijos 
vyriansybe paskelbė, kad jei 
Suv. Valstijos imasi naujos 
politikos, jei nori maišyties į 

Vokiečių kabinetui grūmoja 
krizis, 

Berlynas, Bal. 23. — Iš o- _ _ _ 
ficijalių ir neofioijalių vers- ^ į n i n k u su Vokiečiais! 
mių štai kokia padėtis patir- p ^ c ^ j a visuomet klausys 
ta Vokietijoje, klausime karo S u v valstijų balso. Bet Suv. 
atlyginimo: ,VoJdetija paskirta atlyginimą 

Vokiečių ministerių kabino- m o k ė s ^ i r p i l n a i ' 
tui artinasi krizis, kurs gali į ^ f 
įvykti pirm Gegužės 1 d. j W A S H I | G T 0 N . — Suv. Val-

C HIC A 6 0 J E, '• Lietuvių Iškilmes Palangoje. 
AMATŲ UNIJOMS SKEL

BIAMAS LOKAUTAS. 

Namų statytojai Chieagoje 
amatninkų unijoms paskelbė, 
kad jei jos ligi Gegužės 1 ne
sutiks pigiau dirbti, tuojaus 
bus pertraukti visokie darbai 

KLAIPĖDOS DAINININKŲ 
CHORAS "AIDAS" 

Dalyvauja Palangos iškilmėse. 

Keletas savaičių pirmiau, pa
langiškiai ,užprašė dainininkų 
"Aidą" atvyktif kuomet Pa
langa bus priskirta prie Lie-

prie statymo namų. Tas bus ' t u v o 8 # Atėjus žiniai, kad Ko-
padaryta be jokios atodairos , v o 31 <j. Lietuva užims Pa-
ar nuo to turės ar neturės nu- ] a n g ^ Y^[ "Aido" nariai a-. . . s^. •-—— -^ — - — . . . M ~ . . . «,*- — —.,— «w . — —v»«-^ .. — m u g ą V I M A K I U i m i i m a-

Vokietijos vyriausybe yra ^ ^ ^ ^ ^ ^ j o s W | i ^ . ^ 1 ^ ItmoįM. Nei vienas p i e 40 žmonių, automobiliu 
nuomonės, kad gal jai pavyks p inh^ut į talkininkams su Vo{darbininkas neturės darbo, 
talkininkų veikimą prieš Vo- fc^j^ j^t tik patarnauti 
kietiją iš Gegužės 1 d. perkel- Vokietijai, persiunčiant talki-
ti nors porai savaičių toliau, ninkama j o s pasiųlymus. 

Vokietija pasiuntė naują no- j 
tą S. Valstijų vyriausybei 

per pusantros valandos atvy 

tinkamus pradėti tarybas, tuo-j.laja Suv. Valstijų pozicija, 
met Wasbingtono vyriausybė I Notoje Vokietijai jie įžiūri, 
tuos pasiųlymus kuoveikiaus kad Suv. Valstijos pilnai ne-

T0KYQ. — Japoniios. dip 
Vokietijos užrubežinių rei- l o m a t ų p a t a r ė j u %&ryhgi n u s . 

k a ^ ministeris čia Anglijos p r e n d ė ^ p r i p a i i n o y^d Japo-
ambasadoriui indavė visą ei* ^ ^ n e t u r i r e i k a l o n W k a m pa_ 
lę naujų pasiųlymų, kurie pa- v e s t i ^ ^ Y a p mandato. To-
siųsti Londonan. ^ nuomonės yra ir Japoni-
Pramatomas kabineto griuvia jos kabinetas. 

mas. 

Kuomet talkininkai o k u p u o - L ^ 0 ^ 0 ^ 8 - - Premjerui 
tose teritorijos* įsteigė visa ^ G e o r g e pagaliau pavy-
tinklą muitinių, tuojaus palies-, k,° , m t l k m t l streikuocančių au
tas vidujinis Vokietijos gyve- « l e k a s i ? a t e t o v u s , kad jie ei-
nimas politikos ir ekonomijos, tu J^yb^»» ™ kasyklų savi-
žvilgsniais. Sunkenybių atmo ! n » k a l s -
sfera tirštėja artinanties Ge 
gūžės 1 dienai, kuomet talki 

Tai bus lokautas. Ir jis taip ko į Palangą. Oras išvažiuo-
ilgai tęsis, kaip ilgai darbi- jant iš* Klaipėdos buvo gražus, 
ninkai nesutiks pigiau dirbti, i bet paskui pradėjo niaukties 

Iš amatninkų unijų pusės .ir giedoriai bijojo, kad nepra-
kol^kas nieko tokio svarbaus dėtų lyti. Nors putė šaltas vė-
negirdima apie tą statytojų ul
timatumą. 
Abelnai nuomoniaujama, kad 

darbininkai bus priversti pi
giau dirbti. Nes daugeliui jau 
ir taip bedarbė įsiėdė. 

induos talkininkams ir iš sa
vo pusės patars jiems stoti 
tarybosna ir priimti pasiųly
mus. 

Nustebo talkininkai. 

Ta nota Suv. Valstijų Vo
kietijai didžiai nustebino tal
kininkus. Jie notoje įžiūri, kad 
Suv. Valstijos atmaino savo 
poziciją. Nors atsisako tarpi
ninkauti, bet nori balso karo 
atlyginimo klausime. 

Tokiuo būdu premjerų kon
ferencijos programa sukone-
veikta ir šiandie jie apgalvo
ja apie Suv. Valstijų užimamą 
poziciją. 

Ilgas laikas talkininkai var
gino Vokietiją su atlyginimu. 
Visas laikas Suv. Valstijos ne-
simaišė tan klausimam Talki
ninkai buvo mane, kad taip ir 
reikia. 

atsisako tarpininkauti Vokie
tijai. 

Visgi Prancūzai patenkinti, 
sakoma, nors tuo, kad Suv. 
Valstijos ima gyvai interesuo-
ties atlyginimo klausimu. 

GRAIKAI KONCENTRUOJA 
ARTILERIJĄ. 

Konstantinopolis, Bal. 23.— 
Ushako fronte, anot žinių, 
Graikai koncentruoja artileri
j a 

Graikai Mažojon Azijon 
prieš Turkus sugabeno 40,000 
naujos karuomenės. 

Turkai nacijonalistai prane
ša, kad jie paėmę svarbias kal
nų pozicijas ties Mouraddftb. 

CHICAGO. — Su šiuo pir 
nJnkai^m nwį>rw*ę o l r W ^ ; m a d i e n i ? <**<*>&>)* papigina-
ti svarbų apskritį Ruhr. jma duona 15 nuošimčių. 

Del to šiandieniam kabinę- — L 

tui grūmoja krizis. Šios vai- SINN-FEINERIAI SU BOL-
d&ios nariai tvirtina, kad va!*. • &FJVTKAIS. 
džia jau praleidusi daug kar-
tybių pirmiausia su armistici- Londonas, Bal.. 23. — Gene-
ja, paskui su taikos sutarti- ralis prokuroras Airijai, Dė
mi. Todėl daugiau neapsiman- nnis Henry, paskelbė turįs pri-
ti kentėti ir būti kaltinama, rodymų, kad Airiai sinn-feine-
Sako, tegu ir .kiti žmonės pa- riai, kurie kovoja už Airijos 
mėgina tų valdžios kartybių, nepriklausomybę, turį sąryšių 
kuomet už visus nuotikins vai-, su bolševikais, 
džia kaltinama. 

SUIMTAS INTARIAMAS 
PLĖŠIKAS. 

Policijos rankosna atsidūrė 
John Lefferty. Jis intaria-
mas apiplėšime pastos Union 
geležinkelio stoty. 

PLYTįr KOMPANIJOS PA
PULS TEISMAN. 

Susekta, kad plytų išdirbė
jai yra padarę sutarimą, kurs 
lygus suokalbiavimui, parduo
dant plytas_ laikyties vieno-

jas, bet nelyjo~ 
Visas Palangos miestelis bu-

vo išrėdytas vėliavomis, gir-
liandais ir garbės vartais. At
vyko ir karuomenė, viena arti
lerijos batarėja, kurios kiek
vieną kanuolę keturi gerai y 
šerti arkliai traukė, paskui jų 

t amunicijos vežimus vežė to-
s liaus pėstininkų būrys sutarti
nai žygiavo, dainuodami tau
tiškas dainas; jtfos.sekė rai
telių švadronas su muzika 
priešakyje. Visa karuomenė da 
rė kuogeriausf įspūdį ant vi
sų susirinkusių žmonių ir ai
škiai parodė, kad Lietuvos vy
riausybei pasisekė Tėvynės 
Gynėjų būrius sutverti, kurie 
kas rink išlavinimo, drausmės, 
apsirengimo ir tt. jau kitoms 
valstybėms gali užimponuoti. 

Artilerija ir viena dalis pėsčios, iškalno nustatvtos kainos. 
Išdirbėjai bus pašaukti prieš .tininkų patraukė, link Birutės 

grand jury ir papuls teisman. 

, • 

KONFERENCIJA ANGLE 
KASIŲ SU KASYKLŲ 

SAVININKAIS. 
Tad jie nesiklausę S. Valsti

jų jau pasirengė okupuoti di-, Londonas, Bal. 23. Ang-
desnius Vokietijos plotus. {lekasių atstovai vakar turėjo 

Ir štai jiems tą darbą ima konferencija su kasyklų sa-
jan kaip ir trukdyti S. Vals
tijos. Šitos reiškia savo norą, 
kad Vokietijos su talkininkais 
konferencija tuojaus butų at
naujinta. Tuo tarpu talkinin
kai buvo atsisakę nuo .viso-

vininkais. Konferenciją buvo 
sušaukęs premjeras Lloyd Ge
orge. Jis taippat buvo konfe
rencijoje. 

Bet kol-kas nieko nepraneš
ta pie konferencijos pasekmes. 

Naujas pasiūlymas. 

Užrubežinių reikalų ministe 
ris Dr. Simons lankėsi čia pas 
Anglijos ambasadorių. 

Pranešta, kad Anglijai in-
duota tokie nauji pasiųlymai: 

1. Vokiškieji pienai atstaty
dinti Prancūziją. 

2. Vokiečių sumanymai tal
kininkų skolas Suv. Valstijoms 
perkelti ant Vokiečių. 

3. Vokietija sutinka su pir
muoju talkininkų sumanymu 
reikale atlyginimo, bet atlygi
nimą moka tik per sekančius 
penkeris metus. 

4. Sugestijos arbitracijai. 
Taippat Dr. Simons, sako

ma, indavęs Anglijai prašymą, 
kad talkininkai savo veikimą 
atidėtų tolėliau. 

Ruhr apskritis Vokietijai y-
ra didžiai svarbus daiktas. Ve 
kodėl Vokiečiai sujudę arti
nanties Geg. 1 d. 

LENKŲ SU VOKIEČIAIS 
. SUTARTIS. 

kalno, o raiteliai ir kita dalis, 
pėstininkų pasiliko ant kelio 

PALAIDOTAS APSKRITIES' prie bažnyčios eilėse sustoję. 
IŽDININKAS. Tuo tarpu pasirodė ir p. ge

nerolas Žukauskas su kitais 
Oook apskrities miręs iždi-

Dauzig, Bal. 23. -
su Vokiečiais pasirašė sutart], 
kuriąja Lenkams duodamas iš
ėjimas į juras. Tas išėjimas 
yra žinomas kaipo Danzigo 
karidorius. 

Jis atskiria nuo Vokietijos 
rytinę Prūsiją.. 

oficierais, ministrais ir augš-
ninkas Harry R. Gibbons va- j tais valdininkais ir inėjo Į 
kar palaidotas po gedulingų- bažnyčią, kur .buvo trumpos I gus vakarėliui gerb. klebonas 

Lenkai ^ pamaklų Šv. Itos bažny- pamaldos. Žmonių buvo pilna 1 pakvietė giedorius ant arba 

Pirmas St. Seimo vice-pirm. 
p. Staugaitis pasveikino Pa
langiečius, nurodydamas Lie
tuvai svarbųjį momentą, kur 
jos kraštas po tiek laiko vėl 
į jūres atsidūrė. * , 

Paskui kalbėjo Vidaus rei
kalų ministeris p. Skipytis, 
Rubežių Išsprendimo Komisi
jos pirm. p.. Smetona ir daug 
kitų augštų svečių. Belaikant 
prakalbas, artilerija už kalno 
šovė 31 kartų, muzika grojo ir 
pasibaigė Tautos himnu, ku
rį giedojo visi, kas tik mokė
jo. Ant galo "Aido" choras 
uždainavo: "Užtrauksim nau
ją giesmę, broliai '\ Tą užbai
gus, žmonės pradėjo judinties 
žemyn nuo kalno. Suskambė
jo komanda ir kareiviai trau
kė link pleciaus grovo Tiš
kevičiaus parko, kur visi suk
tojo. 
* Generolui Žukauskui ir visai 
atkeliavusiai vyriausybei sus
tojus, pramaršavo pirmiau pė
stininkai, paskiau raitelių bū
rys sveikindami Vadą, šaukda 
mi: "Lai gyvuoja Lietu va.' * 
Paskui visi nuėjo pietauti. 
"Aido" giedoriai lygiai sek
dami visų pavyzdį, ėjo pasis
tiprinti. Pasistiprinę pietumis, 
giedoriai nukeliavo į pajūrį, 
apžurėti prieplaukos tiltą. 

Eidami pro šalį bažnyčios, 
užėjo ir į ją veizėti. Sugry-
žo apie šeštą vai. ir nuėjo j 
vakarėlio namą. Mokytojos m 
mokiniais surengė vakarė!j, 
kuris susidėjo iš deklemacijų, 
dainų. Prie to dar sulošė du 
veikalėliu. Viskas gerai atlik
ta. Paskui "Aidos" choras 
dainavo tarp kitako: Sužadin-
kim Lietuvą, Kur giria žaliuo
ja, Lietuva brangi šalelė, Mes 
broliai, sesutės ir tt. Pasibai-

STREIKAS ANT GELEŽIN
KELIŲ. 

San Juan, Porto Rico, BaT. 
23. — Ant Porto Rico gele
žinkelių streikuoja darbinin
kai. Suspenduotas traukinių 
važinėjimas. 

eioje. 
Laidotuvėse dalyvavo visa 

miesto Chicago valdyba ir žy
miausieji Chicagos piliečiai. 

PAGROBĖ DAUGYBĘ 
BRANGIŲ BLIZGALŲ. 

GRAIKAI BLOKUOJA JUO 
DAJĄ JURĄ. 

Vakar dienos metu du plė
šiku inėjo jubilierinių pirklių 
ofisan, Kesner busto 15-jąme 
augšte ir išnešė daugybę brau 
gintinų- blizgalų vertės $235,-
000. 

Kesner butas yra vidumies-
ty. Plėšikai du pirkliu su re
volveriais privertė ineiti pa-
šalinian ofiso kambarin ir te
nai uždarė. 

bažnyčia, šventorius ir gatvės. 
Pasibaigus pamaldoms visi 
traukė prie Birutės kalno. Te
nai nuvykus sustojo kareiviai 
atkalnėje, o žmonės sulipo ant 
kalno. Pusiaukalnyje tapo vie
ta išrinkta kalboms sakyti. 

tos, ir gerai pasistiprinę iT 
vieni kitiems palinkėję geros 
kloties, leidosi atgal į Klaipė
dą. Nors šaltas vėjas putė ir 
ypatingai labai svilino mer
gaites, vienok antroj valandoj, 
jau buvome namie. 

ANGLAI VYKINA SAVY-
VALDĄ. 

VISI NAUDOSIS DUNOJŲ 
MI. 

kių su Vokiečiais konferenci
jų. Jų reikalavimas buvo de- į KANADA TURĖS PASIUN. 
finitivis. 

Gal atsakys S. Valstijoms. 

Susiėjusiu konferencijon pre
mjeru dabar turės pirmiau ap
tarti tą Suv. Valstijų notą Vo
kietijai. Reiks jiem gal dar 
atmainyti ir visus savo paga
mintus militarinius pienus. 
Gal dar prisieis toliau atidėti 
užėmimą naujų teritorijų. 

TINI WASHINGTO 
NE. 

-

Ottawa, Bal. 23. — Kanados 
vyriausybė paskelbė, kad ji į 
Suv. Valstijas paskirs nuosa
vą pasiuntinį. Tam tikslui Ka
nados kongrese pareikalauta 
paskirti išlaidų. 

Pagrobė jie Bulgarų garlaivį. 
konstantinopolis, Bal. 22.— 

Graikų karo laivai blokuoja 
Turkijos pakraščius Juodoje 
juroje. 

Jie pagrobė Bulgarų garlai-
Vienna, Bal. 2 3 / - Ameri- v*> k u r i u o b u v o gabenami 

koniškų vandeninių kelių ėks- G r a i k ^ °ficierai ff kareiviai, 
pertas Hines sugryžo čia ap- kjtūamet tarnavusieji pulki-
žiurėjęs upę Dunojų. , n 1 ^ Tayar spėkose. 
. Jis sako, kad kuomet Unga- ? e l t o B n l ^ a r a i P a k ė l ė 

rija patvirtins su taMninkais, ^ a r k u P ^ f ^ m i . . 
padarytą sutartį, tuomet visos1 . į n e š t a ; kad Turkai naci-
aplinkinės valstijos galės anal istai Rusijoje užsakę pa-
naudoties Dunojumi savo pre- < ^ b < ^ i i e r a s § a « t u v » , anno-
kybai. * i r l ė k t u v u * 

Nes Dunojumi susisiekimas 
labai parankus, kuomet.tos 
valstybės neturtingos geležin-

SUGRIUVO NAMŲ SIENA. 

Dvejų augštų namų mūrinė 
siena sugriuvo po num. 4211 
West Madison gat. Keletas 
žmonių vos suspėjo pabėgti iš 
pagyvenimų. 
Šalimais sienos iškastas grio

vys kito namo pamatams dėti: 
Vanduo paplovė žemę ir sie
na neatlaikė. 

GARSINKIMS "DRAUGE." keliais. 

J — i . - i r 

ORAS; — Šiandie gražus 
oras; rytoj nepastovus ir vėl 
gali but lietaus. 

Libby, McNeill & CQ. prezi
dentas McDougall skelbia, kad 
buvusieji pakilę šįmet net tris 
kartus šalčiai daug vaisių su
naikino visose valstijose, išė
mus Californiją ir Georgią. 

Ir todėl šįmet, anot jo vai-| Praeitą parą Chicagoje pa-
siai turėsią žymiai pabrangti. įvogta 7 automobiliai. 

Dublinas, Bal. 23. — Angli
jos vyriausybė nusprendė Ai
rijoje vykinti savyvaldą. 

Tam tikslui Airija padalin
ta į <lvi dali: pietinę ir šiauri
nę. Abidvi dali turės nuosa 
vus 
gščiau parlamentų stovės ta
ryba, kurioje deciduojantį bal
są turės Anglijos valdžios at
stovai. Abudu parlamentu ton 
tarybon skirs savo atstovu. 

Šiaurinėje dalyje gyvena žy
mi dalis protestantų. Tie su
tinka su savyvaldą, kuomet 
pietinės dalies gyventojai ne
paliauja kariavę už laisvę 

Taigi šiaurinė dalis jau ruo
šia ir parlamentą. Kandidatai 
į atstovus jau paskirti. Juos 
.rinks ^gyventojai Šiaurinis 
parlamentas turės 52 atstovu, 
Pietinis turės turėti kiek dau
giau. 

JUODUKUI MIRTIES BAU 
SMĖ PAKEISTA KALĖ

JIMU. 

Shreveport, La., BaL 23. — 
Juodukas Lonnie Eaton buvo 
teismo pasmerktas miriop. Jis 
buvo Ouachita kalėjime. 

Praeitą mėnesį paskirtą die-
i atskirus "paridentus." Au- j ? • ?» t^ėjo but nugalabintas. 

'Šerifas pamiršo tą nugalabmi-
mą. Ir atsiminė tai praėjus 
jau kelioms dienoms. 

Tuo reikalu šerifas kreipė
si į gubernatorių. Gubernato
rius jį nubarė už apsileidimą 
priedermėse. Ir juodam žmo
geliui mirties bausmę pakeitė 
kalėjimu. 

PINIGU KURSAS, 
Svetimų šalių pinigų verte, mai

nant nemažiau $25,000, Baland.,22 
buvo tokia pagal Merchanta Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos strerlingų svarui $3.93 
Prancūzijos šimtui frankų 7.19 
Italijos šimtui hru 4.Ž5 
Vokietijos šimtui markių 1.49 
Lietuvos šimtui auksinų 1.49 
Lenkijos šimtui markių' .13 
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"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyros nedėklicnios. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CftUCAGOJ IR UŽSIENYJE: 

M etanis 
Pusei Meta 

STTV. VALST. 
Metams . . 
Pusei Meta 

Prenumerata mokaai iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti a<sresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresaa Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar expreao "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus J 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. C0. 
2334 S. Oakley Ave., Ohicago. 

TeL Koosevelt 7791 

Mokykloms Pavojus 
Ugniakalniai nesusyk prade

da spjauti liepsnomis augštyn, 
tik pirma būva girdėtis iš po 
žemės lyg stiklo sumušimas, 
paskui žemė susipurto, paskui 
ugnis sauja iš kiauro kalno. 
Taip ir tautose prieš karą vi
suomet kyla mažesnių nekruvi
nų bet kenksmingų nesusipra
timų pačioje tautoje prieš jai 
užsidegsiant. Taip buvo pirm 
penkių metų, kuomet p. Smith-
Towner į kongresą įnešė su
manymą apie mokyklas. Suma
nymas skaudžiai palietė 20 mi
lijonų Amerikos piliečių. Jis 
tapo atidėtas. Dabar naujai 
rinktame kongrese tas suma
nymas jau^vėl ant stalo. Per 
tautos kūną jau vėl eina dre
bulys. 

Soiith-Towncr'io sumanymas 
yra sumaningai susiūtas. Ja
me yra labai gerų dalelių. Tos 
yra išlietos į viršų, kad jas bu
tų lengva matyti. Jame yra 
kenksmingų dalykų ir yra ge
rai apdengti gražiomis dali
mis. 

Geriausia sumanymo dalis y-
ra panaikinti Amerikos žmo
nėse nemokėjimą rašyti nei 
skaityti. Tam tikslui skiriama 
$7,500,000 kas metai. Kūno 
stiprybei ir sveikatai padau
ginti skiriama $20,000,000 kas 
metai, mokintojams įgudinti i 
mokinimo darbą $15,000,000, 
ateiviams suamerikoniiiti $7,-
500,000; mokintojams algas pa
didinti $50,060,000 metams. 
Viso labo susideda šimtas mi
lijonų dolierių kas metai. 

Iš to pinigų suskirstymo ma
tytis pirmiausiai, kad dvasios 
ir doros reikalams neskirta 
nei cento. Jaunų prasižengėlių 
skaičiaus sumažinimas palie
kamas norintiems, o ne tiems, 
kurie vaklo šimtą milijonų do-
lierii| žmonių pinigų. Amerika 
yra turtinga. Šimtą milijonų ji 
gali išdėti lengvai. Tiktai 
liūdna, kad ji permažai rūpi
nasi dvasios dalykais. 
, Doros pakėlimo mokslas ir 

tikėjimas, kuris tik vienas duo
da dorai stiprių pamatų žmo
gaus širdije išmesti laukan iš 
mokyklos uždą vinių. Ameriko
je yra maždaug per pusę ti
kinčių ir netikinčių. Amerikos 
valstybinė mokykla iki šiol 
buvo gera tik vienai netikin
čių pusei. Smith-To\vner,o su
manymas tą vienpusiškumą 
sustiprina šimtu milijonų do
lierių kas metai. 

Jeįgu mųs kongresas priim
ta tą sumanymą, tai m#s stebė-
tumės jo teisdavišku nuoseklu
mu. Mųs kongresas nedrįsta 
federacijos žinion paimti tele
grafus, geležinkelius h kitus 

tokius dalykus, kuriuose nėra 
nuomonių skirtumo taip pi
liečių. Bet kongresas nori pa
daryti, kad viena dalis pilie
čių bendromis respublikos lė
šomis pasinaudotų primesda
ma savo pažiūras kitos pilie
čių dalies vaikams. Šitokie 
teisdavių nenuoseklumai daro 
šalies nesveikatą, iš kurios ky
la bolševizmas. 

Kasantis šituos žodžius yra 
gimęs Rusijoje, kur viešpata
vo mokyklų monopolija. Bū
dama valdžios rankose moky
kla pirmiausiai tarnavo poli
tikos tikslams. Tarp kitų daly
kų rusiškoji mokykla turėjo 
surusinti visus nerusus. Te-
eiaus Rusijos "inorodey", ar
ba svetLmkalbiai netapo suru
sinti. Valdžios monopolije esan 
čioji politikai tarnaujančioji 
mokykla erzindavo nerusinda
vo. Mes perdaug mylime A-
meriką, kad galėtume džiaug
tis matydami ją besirengiant 
atkartoti Rusijos klaidas. 

Daug Lietuvių suameriko-
nėjo dabartinėje Amerikos si
stemoje kur laisvė gaminą mei
lę, o meilė suartina žmones. 
Kada mokyklų laisvė išnyks 
susidarius sąlygoms, kuriose 
bus negalimos nei katalikiškos 
mokyklos, nei mokyklos su at
eivių kalbomis, tada monopo
linėse valdžios mokyklose ims 
telktis patrijotiniai ateivių ra
teliai, iš kurių išdygs didelių 
nesveikų jiegų. Mes. nesako-
nte ką jos padarys Amerikoje, 
bet mes žinome, ką jos padarė 
Rusijoje. 

Gaila, kad kai-kurie Suvie
nytų Valstijų patrijotai nesu
pranta, jog laisvė ir meilė yra 
dvi didžiausios amerikanizato-
rės. Kas yni nekantrus, kam 
rodosi, buk jiedvi per lėtai dir
bančios, tas nori įvesti moky
klų monopolį ir politiką į mo
kyklas. Bet tuodu pagelbinin-
ku pirmiausiai nužudys lais
vę ir meilę, greitu laiku įves 
amerikanizaeijos išvaizdą, be 
tikros amerikanizaeijos. Pasi
darys taip, kaip padaro neiš
maną* gydytojas, kuris norė
damas greitai padaryti darbą, 
užgydo žaizdos viršų, neužgy-
dęs dugno. Giliai pasilikę pū
liai užnuodija kraują iv išgi
jęs ligonis mjršta. 

Kongreso nariai visus tuos 
dalykus žino, bet jie jų nesibi
jo pažymėdami skirtumą tarp 
Rusijos ir Amerikos. Skirtumo 
tiesa buvo, kol Amerika nesi
laikė rusiškų metodų. 3et 
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kioj nors miesto daly butų su 
organizuota parapija, pastaty
ta bažnyčia, mokykla ir nu
pirkti reikalingi rakandai* 
tad-gi protingu dalyku butų, 
kad tie patys žmonės, kurie 
to viso nori, turėtų nutarti ir 
sudėti nors dalį pinigų tiems 
tikslams įkūnyti. Nes kiek
vienam žmogui aišku, kad už 
dyką nieks nieko neduoda. Jei 
nori įgyti sermėgą, turi už ją 
užmokėti pinigus; jei nori į-
gyti namą, žemę ar ką kitą k 
už tuos dalykus taip jau turi 
užmokėti pinigus. Bet papras
tas ir suprantamas dalykas, 
kad lig šiol tankiausiai pas
kirtasis kunigas parapijai or
ganizuoti naujoj vietoj nieko 
nerazdavo. 

Tad-gi, žinodamas, kad be 
pinigų nei žemės nenupirks, 
nei bažnyčios nepastatys, eina 
vakarais per l ietuvių namus ir 
prašinėja aukų parapijos nau
dai. Vienur gauna $1.00, kitur 
$2.00; $5.00 skaitosi didelė au
ka. Ir taip eina per 2 arba 3 
mėnesius ir surenka nuo vieno 
iki dviejų tūkstančių dolierių. 
Už tiek pinigų parapijos neį-
kursi. Žmonės-gi klausia, ka
da pradės statyti bažnyčią, bet 
neklausia, kiek klebonas surin
ko pinigų. 

Parapijos paskola. 

Kadangi žut but žmonėms 
reikalinga nuosavi trioba pa
maldoms ir .mokyklai, o su au
komis ne kaip sekasi, tai yra 
reikalinga užtraukti paskola. 
Yra skolinami pinigai ne nuo 
brolio, ne nuo sesers, ir ne nuo 
tėvo, bet nuo to, kas jų turi 
ir ne veltui, bet už komišinus 
ir už genis nuošimčius. Ir taipv 
už paskolą nuošhnčių reikia 
mokėti 6%, 7%. Jei kas už ma
žesnį nuošimtį gauna pasisko
linti pinigų, tai laime laiko. 

Parapijos išlaidos. 

Kaip kiekviena įstaiga, taip 
ir parapija neapsiėjo ir neapsi
eis be išlakių. Didesnės para
pijos turi didesnes išlaidas, 
mažesnės-gi mažesnes. 

Kaip jau minėjau, mokyklai, 
bažnyčiai pastatyti yra užtrau
kiama paskola.. Tad-gi nuošim
čiais vien turi išmokėti po ke
letą tūkstančių dolierių. Jei 
parapija turi pasiskolinosi 60 

skirtumus naikinant negalima tūkstančių dolierių 6%, tai 

het prie didesnių parapijų ir 

Jeigu žmonės nori, kad ko-
bažnyčioje švarumą laikyti. 
Jis uždega žvakes, jis skam
bina varpus, jis šluoja ir maz
goja bažnyčia, zakrastiją ir 
prižiūri, kąd vorai savo tink
lais neužvaidytų bažnyčios ir 
zakrastijos kampus. 

Tad-gi, kaip kiekvienas žmo 

KLAUSIMiU ffi ATSA
KYMAI. 

I _ 

Apie Lietuvos Darbininkus. 
Atsakymai p. .Marčiulioniui. 
Klausimas. Ar Lietuvos val

džia prižiūri kainų kėlimą, ant 
maisto? 

Ą&ąįymas, Lietuvoįe mais
tas yra pigus, todėl niekas kai-

sakyti, kad jie lieka. 
Vokietijos mokslas stovėjo 

nežemiąu už Suvienytų Vals
tijų. Germanizacijų sekėsi Si
lezijoje, kol Vokietija nevarto
jo politiškos monopolizuotos 
mokyklos. Kuomet ėmė ją var
toti, Silezijoje kilo lenkiškasis 
susipratimas. Suvienytose Val
stijose gyvena žmonės, kaip 
Rusijoje ir Vokietijoje. Ameri 
ka taip-gį žmonės. Gaila butų, 
jei ta gražioji šalis imtų 
rengti sau nelaime. 
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PINIGAI Į LIETUVĄ 
Kapitalas $18,000,000.06 

Insteigta 1841 

IŠ ITALIJOS. 

Italijoje Katalikų Jaunuo
menės Susivienijimas (Giovi-
nia Caftolica Italicana). Jos 
valdybos susiriiikimas buvo 
Ryme Velykų savaitėje. Visi 
apskričių pirnuninkai dalyva
vo susirinkime. Sutarta padą 
ryti -50 metų jubilėjų Ryme 
nuo Rugsėjo 3 iki 8 d., šių 
metų. Sutarta taip-gi prisidė
ti prie tarptautinės katalikų 
jaunuomenės organizacijos. 
Ketinama šaukti tarptautinį 
jaunųjų Kongresą Ryme tuo 
pačiu laiku, kada bus Italų 
jaunuomenė* organizacijų ju-
bilejus. 

reiškia, kad bėgy mettj nuo
šimčiais turi išmokėti $3,600. 
Ar tai maža suma pinigų? O 
k;ur-gi visokios kitos išlaidos? 
Atėjo žiema, reikia boilerį kū
renti, bet boileris nesikurena, 
jei į- jį anglių neįmesi, o ang
lių už dyką nieks neduoda, už 
juos reikia sūriai užmokėti. 
Bet kad ir boileris bus ir ang
lys bus nupirktos, jeigu ne
bus pečkurio, ugnis nepasida
rys ir šilumos nebus. Tad-gi 
reikalingas ir žmogus, o žmo
gus nors ir mielaširdingiau-
sias butų, bet už dyką netar
naus, nes kiekvienas darbinin
kas vertas yra savo užmokes-
ties. Jis turi maisto nusipirk
ti, šiokį tokį drabužį įsitaisy
ti jr po stogu gyventi, o tie 
visi dalykai nėra gaunami vel
tui. Ir iš čia aišku, kad peč-
kuris yra apmokamas ir turi 
būti apmokamas. 

Ne vien tik pečkurjbs yra rair 
kalingas, bet ir vargonininkas, 
o vargonįninlcas jog vįen oru 
taip-gi negali misti, todel-gį ir 
jis turi būti parapijos apmoka
mas. 

gus, taip jau ir zakrastijonas, f nų nekelia ir nėra reikalo kai-
turi būti apmokamas ir kam 
jis tarnauja, iš to ir užmokes
tis jam priguli. Parapijai tar
naujant teisybė reikalauja* 
kad ir iš parapijos iždo butą 
apmokėjimas. Jei žiemos ne
būtu, tai nereikėtų nei boile
rio, nei anglių, nei pečkurįo; 
jei purvų ir dulkių nieks J*e-
privilktų bažnyčion, tai jos ne
reikėtų, šluoti » valyti. Tad-gi 
ir žmogaus nereikėtų. Jei var
gonai patys grotų,'Jai nerei
kėtų vargonininko, nei jam al
gos mokėti, bet kol kas toki 
stebukflai pasauly dar nesida-
ro. Tad-gi reikalinga kad tuos 
darbus atliktų tam tyčia pa
samdyti žmonės. Žmonių ne-
pasamdysi už guzikus; jie turi 
gauti užmokesnį pinigais, už 
kuriuos galėtų įgyti sau ir sa^ 
vo šeimynoms reikalingų da-
lyk,. 

Parapijos mokykla. 

Šioje šaly turime dviejų ru
sių mokyklas kaiptai: parapi
jinę mokyklą ir viešąją,. Kaip 
pirmoji, taip ir antroji mo
kykla yra įsteigta žmonių apš-
vietos reikalams. Bet tarp vie
šos mokyklos ir parapijinės y-
ra .skirtumas tame, kad vįe* 
sojoj mokykloj nemokiną . ti
kėjimo dalykų į: kalbų. 
Ten nemokina nei Lie
tuvių kalbos, nei jokios kitos, 
išėttms angliškąją, • Tad-gi Lie-
tuviai katalikai nori, kad prie 
parapijos butų ir mokykla, ka
me ju vaikučiai galėtų išmokti 
tikėjimo dalykų savo prigimta 
kalba. Nori taip jau, kad ir kai 
bą taisytkliškai žinotų, ir šiek 
tiek prabočių darbus iš istori
jos patyrę suprastų ir apver-
tintų. 

Jei Jurgis nori turėti naują 
kepurę, tai jis už ją turi užmo
kėti, jei Jonas -nori įgyti nau
ją sermėgą, tai nieks veltui 
jam jos neįteiks: J s turi ją 
nusipirkti už pinigus. Jei pa
rapijai reikalinga mokykla vai 
kučiams aukjėti ir mokinti' tai 
geradėjas ne ateis ir veltui jos 
nepastatys; bet įvairus kon-
traktoriai už užmokestį tai 
padarys. Jei ir mokykla bus 
pastatyta, o nebus mokytojų, 
tad-gi ji neneš jokios naudos. 
Iš čia aišku, kad reikalingos 
seserys mokytojos. 

Parapijai naįajįn|įą$ uetįk 

Mokyklų pražūtis be seserų. 
Svarbiausią jaunosios gent-

kartės mokinimo ir. auklėjimo 
darbą atlieka seserys mokytoj 
jos. Ir kuri tauta arba šalis jų 
daugiaus turės, toji bus lai
mingesnė. Tat aišku IkiekVie-
nam protingam sutvėrimui. 
Nes sesuo atsižada įvairių šio 
pasaulio monų ne už pinigus, 
bet už daug brangesnę prekę, 
amžinos garbės vainiką. 
(Daugiau bus) Ęun. Ą. Brilką. 

.'•r: • " v *ą 
Kardinolas Gibbons'as. 

Baltimoriečįai sumintijo mv 
liedinti bronziiię nabašiųnko 
kardinolo Gibbonso stovylą ir 
ją. pastatyti mieste kur suseįųa 
gatvės CathedraJ, ir B.ulbęrry. 
Ten tieg katedra yra liupsos 
vietos. Skulptoriai jau pakvie
sti pristatyti paminklo planus, 
o daugelis habašnįnko garbin
tojų žada nesigailėti *»ku ir 
ptįdarbnpti, kad kiti taip-gį 

nų kėlimą prižiūrėti. Maisto 
pigumas Lietuvoje susidarė 
dėlto, kad valdžia uždraudė iš
vežti valgomuosius daigfcus. 

Klausimas. Ar yra Lietuvos 
konstitucijoje įtraukta kiek 
valandų darbininkas turi dirb
ti dienoje, kokia mokestis už 
valandą? 

Atsakymą*. Respublika nė
ra kaip maža draugija. Res
publikos konstitucija vadinasi 
nedidelis skaičius pačių svar
biausiu nemainomų, arba be
veik nemainomų įstatų. Prie 
konstitucijos yra visa eilė įs
tatų išeinančių* iš seimo kas 
metai, ir tvarkančių svarbiuo
sius dalykus. Lietuvos konsti-
tucijpje, kurią Steigiamasis 
Seimas turi "užbaigti ir patvir
tinti yra paminėta aštuonių 
darbo valandų diena, bet pažy
mėta, kokiais atvejais valia, 
nuo to atsitraukti. Užmokes
čio augštumą palikta tvarkyti 
paprastiems įstatams, kuriuo* 
išleidžia žmonių atstovų dau
guma kas metai. Ji juos ir 
maino, sulig reikalo. Jei kons
titucijoje butų pažymėta kiek 
reikia mokėti darbininkui už 
vaiaiu-1%. tai darbininkai nega
lėtų reikalauti daugiau. Pasi
taiko, ka4 be valdžios noro ir 
leidimo šalies, pinigai atpinga. 
1916 metais ui 6 dolierius A-
merikoje lengvai galima buvo 
pirkti kietų angihg toną. Šian
dien ui tuos pinigus nei mink
štų anglių tono nenupirksi 
Tai reiškia Amerikos pinigas 
yra atpigęs. Jei konstitucijoje 
butų pažymėta, kad darbinin
kui ui valanda reikia mokė
ti du auksinu, tai auksinui at
pigus darbininkui butų skriau
da, nes jis negalėtų nusipirkti 
tiek, kiek galėdavo pirkti ta
da, kada konstituciją rašė. A-
merikoskonstitucija yra rašyta 
pirm šimto keturiasdešimties 
metų. Jei tada darbininke pel
nas butų buvęs į ją įrašytas ir 
šiandien liktųsi tas pats, tai 
darbininkai visi badu numirtų. 
Kai£> visos, šalys, taip ir Lie
tuvą darbininkų užmokesčio 
nustatymo taisykles, nerašo i 
konstituciją, tiktai į tuos įsta
tymus, kuriuos galima permai
nyti sulig reikalo. . 

Klausimas. Ar bus galima 
Lietuvoje kompanijoms sukti 
prastus žmones t " 

Atsakymas. Suktybės yra vi
sur uždraustos bet suktybių 
žmonės vis-gi padaro. Jug ir 
Amerikoje uždraustą yr& už
mušti žmogų, o nėra dienos, 
kad Chieagoje nebūtų vienos 
žmogžudystės. Taip ir Lietu
voje kompanijų suktybės už
drausto*, net tas. uždraudimas 
nepadarė kompanijas švento
mis. Lietuvoje kompanijų yra 
niažą^ dėlto ir suktybių ten 
rečiau pasitaiko negu Ameri
koje. t 

Klausimas. Ąr Lietuvoje 
dirbtuvės negalės atstatyti se
ną žmogų* o į jo vietą priimti 
jaunąf 

Atsakymas. Įstetyu*ai apie 
darbą įr d^rfeįniflfeus dfltf nėra 
užbaigai. Rengiama įvestį įsa
kymas parodantis kokio, â rnįjo 
gali lwMi jąutfįausį Ute-
binįakai ir tkokįp- .atužį*. 

pečkuris, ce*ik va^gonwfck%3, jų dttų. 
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Kambaria 8S4 g 

reltfoua.: Central 68f» g 
į Į > , | ų » Į | > » l » « +.mmm m~m*m» m,^,-m.w Q 

Vakarais, 812 W. 33rd S i ! 
Cele/anar. Yarfls IfAl' 

m 
§ 
1 i 
|Tėi. 
• R Į M . 3114 W. 42nd Street 
J Tol. McKlnley o* -" 

f Kodėl T U Nepamegini? 
Ar esi vartojęs BT. Milės 

Attti-Pain PiHs? 
PASIKLAUSK SAVO VAISTININKO 

DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

m CEURUUGAS 
2201 \Vest 22nd Street 
Canal 6222 

Nerviškas? 
Tūkstančiai kentėtojų nuo 

nemiego 
nejprumųliavinių 

dispepsijos 
galvos skaudėjimo ir kitų ligų, 

randa pagelba vartojant 

Dr. Milės1 Nervine 

TelrfMUtN Vtillmua tMJ 1 

Dt, P. F. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 Bo. BflchigaB A>enn* 
KoMland, 11L 

VAJ.A>IX>S: 8 ryto Iki • ra**** 
Pullm&a 842 Ir 8180. 

Dr. M. Stupnickif 
31 (17 SQ, Morgan Strętt 

CmCAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vardą 5032 

Valandos: — 8 Iki 11 ifi ryto 
5 po pietų iki 8 vaJc. Nedėlio 
mis DUO 5 iki 8 vai."" vakare. 

^ E 

ffį '^E^J*-*——••*•••• 

M ^ a a t m j i ' ^ ^ t ^ * * * * " m 

J. P. WAITCHEES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Vakarais: 460». S. Ashland Ave. 
Tel. Yarda 1058 

Dien. Room 618—158 N. Galrk St. 
^ Tel. Rįan46ip& 868T? 

Fhone Seeley 7439 
DR. L M. FE1NBERG 

Gydo specijaliai vi^okiaa vyrų ir 
moterų lytiškas ligas 

2401 Madison Str., kampas We»-
tera Avc , Oiiicago . 

Valandos: 2.—4 pa piot 7—9 vak.(§ ^ ^ ^ J į y 

• ' , ' . ' l . ' l 1 393 

. i . i • i 

Tel. Yards 6666 Blvd. 8448' 

Lietuvis Gydytojas, Ohimrgas tą 

8208 8. Hatetcd 8L (Thtcago. 
Valandos* lOp-JJ iš ryto 1—8 u 

>— Z vakare N«d. l t — M IŠ ryto 

JJTel. Canal €222 

S DR. C. K. CHERRYS 
•j LIETUVIS DENTISTAS 
^2201 West 22.-nU & So. Leavitt Si. c 
Oj Chicago 
^Valandos: »:30 A. M. to 12 
# 1:00 P. M. to 8:00 P, 1& i 

3 = 

» ' 

=!sate 
i » » — » » ^ — i • • • • » • ' » » » » Į l 

TfL CąąaJ, 267 Vąk, C ^ a i 8118 

Oft. P. Z. ZAUTORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: l t Iki 12 ryto; I l k * * 
DO plę*, < Iki t vakar*. . 

Dr. 1. E. MAKARAS 
Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisus 10OO0 So, MJchJgan Avc,, 
Vai. 10 iki 12 r^te; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki S:30 vakarą 
Residencija: 10588 P«rrry Are. 

TeJL, PyJi.Upan - 842 

l»'**i&Mk4.JįH* J»;rt>uBL.U'..- .±.:JJLJJZ.'!1 

patšiisio reikaaliaijŲančių seneliii 
nebus valia statyti pi*ie darbo. 
KeMĄftJtįft* įvesti, kaį seui dar-
biiiįnlsąA gmH *&m nedirbda
mi}, t į t tas nelengvai eina, IK.\-
d$r nežįoi» î  ko mokėū tą. a)*-
giį n^ųž^^ntįeius &&; Ksd» 
Lietuva ^usi/lės dapfigjąųMM^Kh 
•ta^a,;bus iš Ĵ o. aprūpinti dar-

seniausi. Nei sdipnų v a i ^ . i&j ^ i to*U «»ciąfevę. 

iENTime DKES^iAKLNG 
COLLEGES 

[6205 S. M a i s t e 2407 ^ . Madispn,! 
1850 N. Wells St. 

X87 Mokyklos Jaugi. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Pąttcrąų Kirpi-

no, Designing bizniui ir namams.< 
Visatos dųod%Ęao3 dykai, Di^lomaLJ 
"lokslas lengvais atmokė jimals. J 

lesos dięnomia ir vakaraia Pa-
[reikalaukit knyg-oies. 

Tel. Seeley 1648 
SARA PĄ.TSK, piraunfnkė,< 

I Perkėlė hea\o OHSĄ pq ni«m | 

J4729 S a Askknd Aveow| 
I SpociJaltetas • 
gOŽIO VU, MOTERŲ i* V^RŲ U G t j 
(Valandosnuo 10 iki 12 išryto; n u o | 

J iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8 : 8 0 | 
vjakaie .Nedaliomis 10 kil 1 

Telcfouas I>rexel 2880 

Stebėtinai pasekmingas nusiun
timas pinigų per American Ex- E 
presa Kompanija į Lietuvą prieš = 
karę, dabar vėl atnaujintas. = 

Sugrąžinti kvitai parodo kad E 
nrusiijsti į Lietuvą pinigai, būna E 
priimti bėgyje trijų savaičių. Mes g 
Lietuvoje išmokame Markėmis, ku- E • 
rie dabar tenai kursuoja. Mūsų E 
prekės žemos, patarnavimas ge- E 
riausias. E 

American Express Kompanija E 
yra uždėta 1841 metuose, turi E 
įmokėtą kapitalą $1.8,000,000.00 Ę 
ir siunčia daugiaus pinigų į Eu- E 
ropą negu bent kokia kita kom- 5 
panija: Kompanija tur savo loc- = 
ną 21 lubų milžii išką namą ant E 
Broadway, Kew Yorke, kurį čio- 5, 
nai matote, ir jame talpinasi vy- = 
riausi^ji mūsų ofisai. E 

Naudokite mūsų "Dolerinius E 
Money Orderius" išmokėjimams g 
pinigų ir persiuntimų Amerikoj E 
ir Kanadoj. Parduodijae viso- E 

kius Europmius pinigus. Kada siųsite bile kur pinigus, tad f 
siųskite per American Expi?ess Kompaniją ir visados reikalau- S 
lute kvitos UXLQ siunčiamų pinigų, kad turėmėt prirodymą. = 
Kreipkitės į bile mūsų ofisą arba rašykite Lietuviškai į mūsų E 
vyria,ųsyji ofisą: = 

AMERICAN EXPRESS COMPANY | 
FOREIGN MONEY ORDEk DEPARTMENT | 

32 North Dearborn Street Chicago, Illinois, Ę 

. 

r: BBHBUli 
TT. , rta* 

uuiiiiiiiiiuiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiim 
Rcs. 11S8 Indepcndcnce Blvd, 

Ttlefonaus Voa Bur< n 284 

m A. A. ROTH, 
Rk^as Gf0jrv>ias ri Chirurgas 
ęęocijątystaa Mote»iik^ V y r ^ u 

Vaiky Ir viuų chrouiško ll^ų 
VALABTDOS: 10—11 rjto 3 $ • * 

PteUi, t—8 vak. Ned6Uonlfi 10—11 A. 
O/isąe J364 So. Balst^d ^ ^ C % M « 

Tdcfooas Drover 8«t3 
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Pirmadienis, 

LAIŠKAS Ii 
Kaujai pasj 

go" Bedaktori 
done, nutarei 
21-IIT Britų 
žemlapio atroi 
\wt vi.s-gi gei 
teko keliauti 
dideliau^j muze 
neįėjus j vidi 
tai didybės js] 
komo į muzejj 
ten į iškasynų 
gadynę, ai>žiu3 
sių tautų jų 
vėl galerijas, 
tome beesą tai 
bilionijos pj 
Greikijos, sen< 
— senovės Egi] 
m i jos. Maža 
sparčiai einam* 
giau sustodam] 
nepratusiam ak 
va. Jau netolil 
vaikščiojame 
augstyn dideli? 
se. Jau arti 
Nuilsę, rengt 
Kaip štai suiki 
všaliais muzejaij 

— Kas tai? 
— Nežinau, 

daktorius. 
Žiūrime ir si 

me, ar nepasiaj 
Kaip štai pi 

prie durų. Reni 
nių salių guzikj 
tome, kad ir 
vieta, — reikia 
jų, nes darbo VJ 
jau pasibaigusi) 

Ka daryti? 
ii susi os mudvi* 
prašos pasilsėti 
pat prie muze1) 
suolelio, šnekai 
spūdžiais. 

Maža rnerg* 
tekina bėgioja] 
vežimėliu. Ji 
minas, neboja 
kaminų dūmui 
plitusius aplinlj 
matyt, broliukj 
namon. Sodina 
jau rengiasi su| 
sis, gal 9 meti 
prie vežimėlio. 
Toji išsirito iš 
mė jį iš broliui 
kojos neša, pajj 
vežimu j kitą 
temis mosytkd 
kad ją vieną cj 
toji nei mažiai 
tai nekreipia, *| 
malonų ir dauj 
nori žinoti. 

Pasilsėję, sėdj 
ir parvažiavo va Į 
Laiko turėjova 
tiek ir nutarėvaj 
šioje miesto dal 
progos šį-tą n! 
ką? Beveik nielj 
ra, nes šis kvai 
šiai paprastų tj 
gyventas. 

— Ką nors gel 
— sutarėva, B<i 

— Geriausia 
vaisių, iš valgc 
patariau. Bet vi 
vienas nemokai 
bos. Kas bus d| 
nedidelis varg* 
kėms išstatytos,| 
pinigų. 

Prisipirkova 
Visą tai sudėjo 
-•operinį grebš] 
namų linkui. 

— Čia sau m 
reikėtų ką-nor| 
parnešti,- — 
rius. 

— Taip, reijkl 
kau. — Kaip gį 
nepasisekė mi 
nigavimo 30 m 

file:///Vest


Pirmadienis, Baland. 25, 1921 D R A U G A S 

MIŠKAS Iš LONDONO, 
Naujai paskirtam ^*Drau

g o " Redaktoriui beesant Lon
done, nutarėva apsilankyti 
21-11T Britu Mažėjuje. Aut 
žeuilapio atrodė netoliausia, 
net v isgi gerą valandžiukę 
teko keliauti iki pasiekėme 
dideliais į muzejaus rūmą. Dai
nėje jus į vidų jis -daro kokį 
tai didybės įspūdį. Štai pasu
kome į muzejaus knygyne, iš 
ten į iškasynų skyrių, žalvario 
gadynę, apžiurėjova įvairiau
siu tautij jų išdirbinius, ten 
vėl galerijas, kaip štai pasiju
tome beesą tarp Asirijos, Ba-
bilionijos paminklų, ten-gi 
Greikijos, senovės Rymo, eia 
— senovės Egipto karstai, mu
mijos. Maža turėdami laiko, 
sparčiai einame, kur-ne-kur il
giau sustodami. Raibsta man 
nepratusiam akyse, sukasi gal
va. J a u netoli tris valandas 
vaikščiojame tai žemyn, tai 
angstyn dkleliausiuos rūmuo
se. J a u arti penkta valamla. 
Nuilsę, rengėvos pasilsėti. 
Kaip štai su/knarkė visais pa
šaliais muzejaus tarnai. 

— Kas tai? — nustebau. 
— Nežinau, — atsakė Re-

jįiaktorius. 
Žiūrime ir stebimės; laukia

me, ar nepasiantrys. 
Kaip štai publika pasileido 

prie durų. Renkasi iš tolymes-
nių salių guzikuoti tarnai. Ma
tome, kad ir mudviem eia ne
vieta, — reikia apleisti Muze-
jų, nes darbo valandos tarnams 
jatr pasibaigusios. 

Ką daryti? Išėjova. Bet nu
ilsusios mudviejų kojos taip ir 
prašos pasilsėti. Prisėdova eia 
pat prie muzejaus durų ant 
suolelio, šnekavos, dalijavos į-
spudyJais. 

Maža me,rgaieiukė»fnelf 6-7 
tekina bėgioja pro mudu su 
vežimėliu. J i džiaugias, links
minas, neboja nei į gausius 
kaminų durnus, plačiai pra-
plitusius aplinkui. Du josios, 
matyt, broliukai vadina regis 
namon. Sodina ją vežimėlin ir 
jau rengiasi su diržų vyresny
sis, gal 9 metų, pridrutyti ją 
prie vežimėlio. Bet kur tau! 
Toji išsirito iš vežimuko, atė
mė jį iš broliukų ir, kiek tik 
kojos neša, pasileido su savo 
vežimu i kitą galą. Šie ranku
tėmis mosykuoja, nuduoda, 
kad ją vieną čia palieka, bet 
toji nei mažiausios atydos į 
tai nekreipia. Ja i eia gera ir 
malonų ir daugiau ji nieko ne
nori žinoti. 

Pasilsėję, sėdova į omnibusą 
ir parvažiavova j Hackney Rd. 
Laiko turėjova atliekamo šiek 
tiek ir nutarėva pasivaikščioti 
šioje miesto dalyje, o gal prie 
jjrogos šį-tą nusipirkti. Bet 
ką? Beveik nieko gero čia nė
ra, nes šis kvartalas daugiau
siai paprastų darbininkų ap
gyventas. 

— Ką nors gero ir naudingo, 
— sutarė va. Bet ką f 

v 
— Geriausia tiks ką nors iš 

vaisių, iš valgomų daiktų, — 
patariau. Bet vėl bėda, — nei 
vienas* nemokame anglų kal
bos. Kas bus darvta? Bet tai 

m 

nedidelis vargas: kainos pre
kėms išstatytos, tik turėk tiek 
pinigų. 

Prisipirkova įvairių vaisių. 
Visą tai sudėjo mums į dideli 
poperinį grebšį i r žygiuojame 
namų linkui. 

— Čia sau nusipirko va, bet 
reikėtų ką-nors ir klebonui 
parnešti, — sako Redakto-

jam nupirkti, — gailestavo ji
sai. 

Ieškojova, ieškojova. Vėl 
nieko gero neramdava. 

— Pirksime sūrio ir gana,— 
sajco jisai. 

—• Gerai, — sutikau. 
Čia pat netoli pasisuko 

mums ir atatinkama krautuvė
lė. -

Įėjova. Žmonių maža. 
— Nesutepk, sveikas, pečių 

į lažinius, — patėmijau aš 
jam, matydamas, kaip neju
čiomis slenka jisai atbulas 
prie sukabintų pasieniu palčių. 

— Kokį pirksime: Olandų, 
Šveicarų. 

— Vistiek*. 
Čia priėjo ir krautuvininkė. 

Klausia, ko norėtume. 
Redaktorius aiškina pran

cūziškai, aš bandau vokiškai. 
Toji nesupranta ir gana. 

— Ko Tamstos norėtut? — 
netyčia klausia mudviejų lie
tuviškai didelė stora moteriš
kė. 

— Sūrio perkam. 
— Kiek? — Du svaru. 
— Kokio? 
— Šveicarų. 
Paaiškino šeimininkei. 
— Aš girdėjau, — kalbėjo 

storulė žmona mudviem: — 
kad Tamstos iš Lietuvos čia 
atkeliavote? 

— Taip, taip, — patvirtino 
Redaktorius. * 

— Ar Lietuvoje gera gyven
ti? — Klausia ji toliau. 

— Tai jau geriau, negu Lon
done. 

Bet^jau suris buvo suvynio
tas, u-žsimokėjova ir traukiava 
namon. 

Einava linksmai, nešini 
grėbsiu. Kur buvę, kur nebuvę 
pora vaikėzų kad pradės juok
tis užpakalyje beeidamu, kva
toti ir ką tai garsiai angliškai 
rėkti, vis rodydami į grebšį. 
M a t y t i e m s buvo naujjena,kad 
vyrai su grėbsiu vaikščiotų. 

Gera, kad jau buvo netoli 
namų. Nudavėme, nieko negir
dį ir paskubomis sugrįžome Į 
Lietuvių kleboniją švęsti tri
lypio kun. klebono jubilėjaus. 

Bitikas. 

NUORAŠAS. 

DELKO MUSĖS PAVOJIN 
GOS. 

nus . 
—yTaip, reikėtų, — suti

kau. — Kaip gaila, kad nieko 
nepasisekė mums pirmiaus ku
nigavimo 30 metų jubilėjuje 

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Baidyk muses nuo ligonių, 
ypatingai nuo tų, kurie serga 
limpančiomis ligomis. Naikink 
visas muses, kurios pakliūva 
ligonių kambarin, nes jų kojos 
aplipusios ligos gemalais. -

Saugok, kad jokis gendantis, 
pūvantis dalykas nesirastų a-
pie namus. Sietais arba žyd
rais apdangstyk valgomus 
daigius namie arba krautuvėje, 
kad neprileisti musėms siurb
ti. Mėšlus ir visokius atmatus 
laikyk po uždangalu ir kalkė
mis ištepliok indą, kuriame jie 
laikosi. 

Valyk srutyne ir nuobėgas 
kerosinu. 

Sietais aptaisyk duris ir lan
gus, ypač valgomam kambary 
ir virtuvėje ir nuodink vais
tais visas muses. 

Tvartuose mėšlą laikyk po 
sietu ir tankiai išbarstyk kal
kėmis vietą, kur mėšlas laiko-
mas.. 

Jeigu kur apielinkėje laiko
ma gendanti daigtai arba ne
tvarkoje dalykai, kur musėms 
prieinama, tuoj 'pranešk Suvie
nytų Valstijų Sveikatos Sky
riui. 

Musės dvejopu būdu perda
vinėja ligas. Paprastu būdu 
beknibinėjant po nešvarias 
vietas, po puvėsius, prie ligo
nių ir^t. t. Musės ligų gemalais 
susitepa ir paskiau beknibinė
jant po valgius, gėrimus ir t. 
t. tuos gemalus nešioja ir drab-

Respublikos Prezidento 
Kanceliarija. 

No. 193. 
Kaunas, 1921 m. Kovo 15 d. 

Jo Sveikatai 
Kun. Juliui Čaplikui 

41 Providence St. , 
i 

Worcester, Mass. 
Turiu garbės pranešti, jog 

Tamstos laišką iš 1920 m. Lap
kričio mėn. 20 d. ir Worceste-
rio, Mass. Lietuvių aukas 217,-
700 auks. apturėjom. Pinigai 
ir laiško nuorašas pasiųsti Vy
riausiam Lietuvos Gynimo Ko
mitetui. ' • 

E. Respublikos Prezidento 
pareigas Steigiamojo Seimo 
Pirmininkas Worcesterio Mass. 
Lietuviams, už taip karstą ru-
pinimasį Lietuvos reikalais ir 
gausias aukas didžiai dėkin
gas, ų 

Prašau priimti gilios pagar
bos išreiškimą. 

A. Matulevičius. 
Už Respublikos Prezidento 

Kanceliarijos Viršininką.— 

Red. prierašas: Federacijos 
Tarybos posėdy (Kovo 9, 10 
d.) Chicagoje tapo priimta re
zoliucija, kad visos katalikų 
aukos butų siunčiamos Lietu
von per Tautos Fondą. 

sto. Sis yra paprasčiausias bū
das musių kaipo perdavėjų li
gų-

Paskui vėl, musės, kurios 
susitepa ligų gemalais i r die-
gant įskiepija šiuos žmogui ir 
šiaip antru būdu tampa perda
vėjos ligų. Bet Amerikoje šių 
diegiančių musių yra labai ma
žai. 

Karšligė labiausia nešioja
ma. Viduriavimas ir žarninė 
paprastai vaikų ligos, bet pa
gal *paduotą surašą pasirodo, 
kad ir suaugusiems limpanti. 
Kasmet vientik Suvienytų 
Valstijų apie 70,000 kūdikių 
išmiršta pirm dviejų metų 
šiouuV ligomis. 

Daugelis i r 'k i tų ligų išski
riant nurodytas platinamos per 
muses. 

UiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiMi 

| PRANEŠIMAS, f 
Siunčiame piningus Lie- i 

j tuvon, prishmtimas užtik- j 
S rintas. 
S B 

Insuruojame nuo ugnies, j 
: namus, rakandus ir auto- 1 

i mobink .: i 
SBSi 

Parduodame namus, sko
liname piningus. 

Evaldas & Pupauskas 
I 840 V7. 33rd St. | 

Yards 2790 
s I 
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PERGALĖS MEDALIAI. 

(Prisiųsta 1S Am. Raud. Kryžiaus) 

Pergalės medaliai tiems, ku
rie dalyvavo pasauliniam ka 
re, turi but-branginami gavu
sių juos. Todėl pulkininkas 
F. W. CJalbraith, Amerikos Le-
gijono viršininkas, išleido pra
nešimą raginantį visus ex-ką-
reivius prašyti to medalio. Pul-
kininkasGalbraith prirodo, jog 
medalis, garbingos tarnystės 
ženklas, ir turi užinteresuoti 
ne tik buvusius kareivius, bet 
jų gimines ir draugus. 

Pranešimas sako: 
"Dalinant pergalės meda

lius, Karo . Departamentas 
šaukiaspagelbon Amerikos Le-
gijoną. Iš trijų ir pusės mili
jonų vyrų armijoj, kuriems 
turi but išdalinti medaliai, tik 
milijonas ir pusė įdavė aplika
cijas i r gavo medalį. 

"Medalis garbės ženklas ir 
neturime praleisti progos gau
ti savo, nes tik vienas ameri
kietis iš dvidešimts gali gauti 

"Mes su paniekinimu žiūri
me į iškilmes ir ceremonijas, 
į kaspinų šmotelius ir garbin
gus paminėjimus. Bet nėr vie
no iš mūsų, kuris nesidžiaugs 
gavęs pergalės medalį. 

"Prašau visų Legijono na
rių ir visų buvusių kareivių 
tuoj prisiųsti aplikacijas del 
pergalės medalių. Karo Depar
tamentas prašė mūsų organiza
cijos pagelbėti v išdalinti tuos 
medalius. Turime,imti tą pro-

hone Ciceho 5963 

DR. A. P. GURSKIS 
OETUVIS DENTISTAS/ 

4847 VV. 14ih S t r. Cor. 49tb A ve. 
Cicero, OI. 

Vai. 9 išryto iki 9 v?k. ISlmant 
Nedėlias ir Seredas 

SS- • • - - » - — - * » • » II 

^Telefonas* Boulevard 9199 

DR. C. KASPUTIS į 
DENTISTAS jį 

8331 South Halsted Str. o ralandos: 9—12 A. M. į 

1—6; 7—8 P. M. « 

S. D. LACHAWICZ 
LIETCVYS GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvėse kopi griausią. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 
2814 W. 28rd Plac© Chicago, IU-

Tel. C«mal 2199 
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L YAKUBOVVSKI 
Fotogrkfistas 

614 W. 18 Street 
Chicago, IU. 

AKIU 
ŽINOVAS 

Atitaiso žvairas akis 
vienu atsilankymu, be 
jokios tiiloroformos. 
Suvirs 800 išgydymu 
užrašuose. 

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

• ' LIGAS. 
PATARIMAS DTKAI 

Silpnos Akis Kurčios . Ausis 
Skaudamos Akjs Tekančios Ausis 
Raudonos Akjs Ūžiančios Ausjs 
Žvairios Akjs Užkimštos Ausjs 
Skaudama Nosis ] Skaudama Gerklė 
Rėganti Nosis Į Silpna Gerklė 
Kreiva" Nosis į Kataruota Gerklė 
Užkimšta Nosis j Papūtus Gerklė 

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

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

niais nuo 10 iki 12. 

lĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK 
STel. Canal 2 57 

I DR. C. K. KLIAUGA | 
LIETUVIS DENTISTAS 

S1821 So. Halsted St., Chicago, 111.5 
Kampas 18th St. 

5 Vai and.: 9—12 ryta, ir 8—9 vak.g 
iFiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii 

JŪSŲ NAMAI BUS LIETUVIŠKI J E I 

"VYTIS" 
Lietuvių Tautos "emblema" (lenkias) papuoš jūsų rašomoji stalą. 
Sis artistiškas dailės tvarinys, skaptuotas dailininko Juozapo Cibulskio 

6 coliai augščio ir 6 % ilgio. . 

KAINA $2.50 
padarytas iš "alun\num" metalo. Parsiduoda "Draugo" ofise, A. 
Kaulaklo Spaustuvėje 2259 W. 22 str., Tel. Canal 107 ir pas 

PETRĄ CIBULSKI 
2343 W. 33 PI. Tel. Canal 7288 Chicago, Illinois 

i Greičiausiai Suteiksite Pagelbą | 
§ Saviems Lietuvoje j 
I SIŲSDAMI PINIGUS per Lithuanian Sales Corporation | 
I (Lietuviu Prekybos Bendrove). 1920 metais Amerikiečiai pa

siuntė per Lietuviu Prekybos Bendrovė su viršum (25,000,000) 
dvidešimt penkis milijonus auksinu saviems Lietuvon. 

* 
ŠIAIS METAIS Lietuvių Prekybos Bendrovė, per savo sky

rius pasiunčia kas menėsis suvirs (5,000,000) penkis milijonus 
auksinu. Tas liudija kad Lietuviu Prekybos Bendrovė teisingai 
ir greitai patarnauja. 

s s 
LAIVAKORTES parduoda ant visų linijų LIETUVON, ir 

s norintiems partraukti giminės iš Lietuvos. 
PADAROME pasportus ir kitus reikalingus dokumentus va-. 

E žiuojantiems Lietuvon, ir iš Lietuvos. 
= S 

VAŽIUODAMI Lietuvon nesivežkite pinigus su savim. Kelio-
S nėję visko gali atsitikti. Geriausiai išsipirkite mušu Bendrovės 

perlaida (drafta) ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon par-
važevę pinigus gausite pačte. . 

s = 
DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuviu Pre

kybos Bendrovės šėrų del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FA-
s BRIKO. Pradėjus veikti Cukraus fabrikui gaus darbą dau-
£ giau 1,000 darbininkų. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už sa- s 
E vo pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrų kurie 

dabar parsiduoda po $7.00 vienas, nes neužilgu kaina pakils. 
Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau ži

nių apie laivakortės kreipkities ypatiškai arba per laiškus šiuo 
adresu: 

Lithuanian Sales Corporation i 
. 414 Broadway, Boston 27, Mass. 
Jei patogiau tai kreipkities į mūsų skyrius 

Lithuanian Sales Corp. 
3249 So. Halsted St. 
Chicago. Tel. Yards 6062 

Lithuanian Sales Corp. 
300 Savoy Theatre Bldg. 

Wilkes-Barre. Pa. 
Chieagos Ofiso valandos: Kasdiena 9.-00 ryte iki 6:00 vaka-

jjj re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. 
vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 4:00 po pietų. s i 

TiiiiiaiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiaiiiiieiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF 

U C HJ| A I I STEAMSHIP 
Generalini Agentai del Vidurines ir Rytinės Europos 

N0RTH GERMAN LL0YD, BREMEN 
Iš Ncw Iforko Tiesiai 1 "" ' 

BREMENĄ, DANZIG4 ir LIEPOJŲ 
S. S. ANTlGONE Gegužio 3 ir Birželio 15. 

S. S. SUSQUEHANNA Gegužio 21 ir Liepos 5 
S. S. HUDSON Gegužio ,28 ir Liepos 13 

Tiesiai per Liepojų via Danzig. Persėdant iš laivo J laivą. 
Ątsišaukit pas H. Clausseniu.s & Co. General. Pasažieriniai Agentai 

100 N. La Sallė St., Chicago, m . TeL Franklin 4130 

, • 
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P. CONRAD S 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

I 
3130 S. Halsted St., Chicago, IU. 
. Kuria gaunate paveikslus U Lietuvos 
neatideliodami pasidarykite daugiaua arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno ii kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius Ir l t Darba atliekame kuoge-
riausla. Phone Drover 6169 g 

rimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiif>MiiiiiiiniiKBaii:iifuiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiHuiiHiiii 

L 

" Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu," 
ji pareiškė, "nes aš jam duodu BAMBINO 
ir paguldau į lovą." 
Mėšlungis, dieglys, 

suiręs pilvas, perpilni 
vnduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes. 
magumą. 

B A M B I N O 
pašalina šinos nesmagumus. Kūdikiai mėgs ta j i ! Jie prašo 
daugiau*. Aptiekose parsiduoda po 50c arba norint, kad pri-
siąstumSm per pastą, tai reikia siusti 60c. į 

P. AD. RICHTER & CO. 
Zcd Ajįtatsi & 35th Street, Bofougn cf Brooklrn, Kew Yodc Cfty. 

— — — — V 

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES 
BANKAS 

pjjpjpjjjjpjgpjpjpjpjpjpjpjpjpjgpjjpjpjpjpjj^ejpjjpjpjj^Bj) 

ir jo skyriai 
« 

Vilniuj Panevėžį Šiauliuos Raseinius 
Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje 
kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGENTŪRĄ 
NEWARKB. 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 priima ir informacijas apie susidėjimą 
banke duoda Banko agentūros vedėjas 

M. NARJAUSKAS 
747 Broad Street, Newark, N. J. 

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

Radandai, Pečiai, Kar- | 
petai, Pianai, Victrolos, 

iuvamos Mašinos, Plau-
narnos Mašinos etc. 

S 
Cash arba ant lengvų išmokesčių. • 

Telefonas Monroe 3683 
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LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANE-

ŠIMAS. 
i 

LIETUVOS RAUDONAJAM 
KRYŽIUI AUKŲ APYS

KAITA. 

rai, kad yra trukumų. Prašą-Įi§ Rygos pasakė: kad šį įstai-
linimui šuų U ukuu:ų geriausiai £» pilaai gali butt perkelta A-

Žemiaus yra paduodama 
smulkesnė apyskaita visu 
"Lietuvos Raud. Krjriioi*' au
kų, kurios buvo prisiųstos Lie
tuvos Misijai arba paskui Lie
tuvos Atstovybei, pradedant 
BUO Sausio 1 dienos iki Bal-
landžio 14 dienos. 

Praėjusiais 1920 m. iki Sau
sio 1 dienos buvo prisiųsta 14,-
320.21 dol. ir pasiųsta auksi
nais 1,327,629, o šiais metais 
apturėta 4,106.50 dol. ir pasių
sta Lietuvos K. Kryžiui 265,-
738 auksinai. 
• Labdarybės darbas — tai 
šventas darbas. Rods prie jo 
neturėtų būti ypatingų var
žytinių. Teeiau ir prie šio dar
bo atsirado visokių ginčų ir 
varžytinių, kurios trukdo tin
kamų, aukų plaukimą. (P. Vi
leišis, d-ro Graičiuno skatina
mas daugiausiai prisidėjo prie 
tų varžytinių sukėlimo. l)r. R.) 
Esamoji Amerikoje "Lietuvos 
Raud. Kryžiaus Rėmė jy''. Drau 
gija, sulig savo vardo, yra rin 
kusi ir už 1920 m/suaukavnsi 
nemažai Lietuvos Raud. Kry
žiui, teeiau pasiteisindama, jog 
ji veikia sulig Amerikos kar
terio, yra atsisakiusi netik 
man, kaipo Lietuvos Atstovui 
Amerikoje priduoti savo apys-

vaistas — tai visuomenės kri
tika, aiški rimta kritika. Da
ryti kokie nors primetimai pa
slapčia, pakuždomis, kaip tat 
neretai yra daroma, neišpuola, 
nepritinka. (Bepig, kad p. Vi
leišis ta pildytų L. R. K Rė
mėjų Dr-jai. R.) Juo mažiau 
yra pateisinamas darbas, kuo
met vieton šios jau įsivyravu
sios ir valstybės palaikomos į-
staigos, norima tverti kokia 
nors kita įstaiga. Toksai dar
bas labai panašauja į darbą tų 
Lietuvos piliečių, kurie dėlei 
tos priežasties, kad tai ar jų 
laiškas tapo Lietuvos pačtoj 
prapuolęs ar tai dėlei to, kad 
jiems prisėjo muitas ant sie
nos užmokėti, jau smerkia Lie
tuvos valdžią ir išsižada Lie
tuvos Valstybės. Dar mažiau 
pateisinamas yra toksai grio
vimo darbas, kuomet kokios 
nors svetimos valstybės kapi
talais norima paremti kokia 
nors viena mūsų valstybės įs
taiga, kad sumažinus autori
tetą jau esamosios. Girdi, Ame
rikos Raud. Kryžius (Ameri
can Red Oross) duodąs viso 
ko, ko tik reikia, dro Nagevi
čiaus užlaikomoms karo ligo
ninėms, bet nieko neduodąs 
''Liet, Raud. Kryžiui". 
Yra žinoma, jog į vyriausiąją 

"Lietuvos Raud. Kryžiaus*' 
valdyba įneina visa eilė gar
bingų piliečių, kaip tat d-ras 
Rokas Šliupas, d-ras Jurgis 
Alekna, Steig. Seimo nariai 
kun. kan. Šaulys ir prov. Ma-
kauskis, toliaus d-rai Ingelevi-
čius, Mažylis, prov. Pr. Valen-

= - • r-

kaitą, bet ir kaipo specijaliam, t i n a v i d h l s h k a i p k a d a d a l y . 
Lietuvos Raudonojo Kry- > . g | . ^ . ^ d_rag 

liaus" įgaliotiniui nepridavus 
yra nė apyskaitos, nė kokių 
kitų paaiškinimų, kokioms 
Lietuvos įstaigoms jų surink
tos lėšos yra priduodamos. 
(Nei viena organizacija nepa
siduoda savo priešo kontrolei. 
P. Vileišis netik šiame rašte, 
bet ir pirmiau pasirodė minė
tos dr-jos priešu. Dr. R.) Pas
kutiniu laiku "Lietuvos Raud. 
Kryžius" yra kablegrama 
prašęs šios Rėmėjų Draugi
jos prisiųsti jam 10,000 dol. 
sušelpimui grįžtančių iš Rusi
jos tremtinių, teeiau ant šio 
prašymo, neveizint atkartoji
mų, Rėmėjų Draugija nėra .da
vusi net atsakymo. (Liet. 
Raudonasis Kryžius nėra in
korporuotas tarptautinėje Rau 
donojo Kryžiaus organizacija 
je. Todei priekabių ieškotojai 
davimą jam pinigų gali pas
kaityti neteisėtu. P. Vileišis 
neliauja ieškojęs priekabių 
vienais budais, kiti gali jų ieš-
kiti kitais. R. K. Rem. Dr-ją 
kai-kurie Lietuviai kaltino už 
ką ji davė pašelpos Kūdikė
lio Jėzaus prieglaudai. Kiti 
lygiomis teisėmis galėtų kal
tinti už šelpimą organizacijos 
neturinčios teisėto buvimo 
"D." red) 

Iš to priseina padaryti iš
vadas, jog "Lietuvos Raud. 
Kryžiaus Rėmėjų Draugija" 
yra nutarusi nebešelpti ir ne-
beremti "Lietuvos Raud. Kry
žiaus" ir butų gerai, jeigu tat 
taip yra, kad ji ir savo vardą 
pakeistų, kad nebeklaidinus Ą-
merikos Lietuvių visuomenės, 
nes jug dar nesenai buvo skel
biama, jog visos šios Draugi
jos skyrių surinktos aukos 
bus priduodamos "Lietuvos 
Raud. Kryžiui". 

(Nėra reikalo vardą keįsti, 
nes yra vilties, kad L. Raud. 
Kryžius pasirupįs įsikorpo-
ruoti Genevoje, kaip tat rei
kalauja tarptautinė teisė. R.) 

Labai gali būti, kad vieną 
ar kita darbą "Lietuvos Raud. 

M. Draugelis. Jokios algos ar 
atlyginimo už pašvenčiamą 
"L. R. Kryžiui" darbą jie ne
ima ir tvirtinti, kaip tat daro 
pil. Vaitiekūnas iš Brooklyno, 
jog "L. R. Kryžius" yra dak
tarų "asmenišku bizniu" yra 
nieko nepamatuotu įžeidimu. 
Pasitikėkime šiais vyrais, o 
jeigu jųjų kas daroma nege
rai, parinkime kitus, bet įstai
gos negriaukime. (P. Vileišis 
moka ginti savo vienminčių 
vedamą įstaigą, bet jis užmirš
ta išpildyti savo gražų pamok
slą, kaip reikia apseiti su L. R. 
K. Rėmėjų Draugija). 

Apie savo darbuotę 1919 m. 
L. R. Kryžiaus valdyba yra 
išleidusi platų pranešimą for
moj knygutės. Tokia pat kny
gutė ruošiama ir už 1920 m. 
kaipo atskaita L. R. Kryžiaus 
darbuotės. Tuo tarpu L. R 
Kryžiaus Valdyba yra prisiun
tusi sąrašus apturėtų iš Ame
rikos daiktų ir pinigų ir nu
rodo, kaip jie yra išdalinti ir 
kas šiandien valdybos yra da
roma: 

1. Lietuvos Raudonasis Kry
žius turi ligoninę kariškiems 
Panevėžyje su užkrečiamųjų li
gų skyriumi, kur paskutiniu 
laiku telpa šiltine sergantieji 
iš Rusijos grįžtantieji tremti
niai. 

2. Įsteigtas Medicinos Pa-
gelbos būrys kariškiams ir ci
viliams ant fronto, 

3. Belaisviams iš Lenkijos 
teikiama pašalpa pinigais, šil
tais rūbais; sergantiems kariš
kiems visose ligoninėse dai
riomis šventėmis balinamos do-, 
vanos. 

4. Valdžiai padedant steigia
ma prieglauda karo • invali
dams, 
5. Rūpinamasi apie karo naš

laičius — vaikus. 
6. Kaune I R K , turi ligo

ninę — .kliniką, prie jos am
bulatoriją ir vaistinę. Apie tą 
įstaigą Vyriausias* Amerikos 

ottrikoa, kur ja savo stoviu 
neprisieitų gėdytis. 

7. Kaune prie savo ligoni
nės L. R. K. įsteigė kursus 
akušerėms ir gailestingoms 
seserims gaminti. Jau išleista 
25 akušerės k 24 seserys. 1 
Vasario & m. prasidėjo antro
ji laida, 

((iailestingomis seserimis va
dinasi katalikiškas moteriškas 
vienuolynas pradėtasPrancuzi-
joj XVII šimtmetije. Rusijos 
Krasnyj Krest turėjo drąsos 
daryti to vardo kontrafakci-
ją, duodamas jį visai kitokios 
rųšies asmenims. R. P.) 

8. L. 'R. K. turi savo am
bulatoriją ir Maitinimo punk
tą Vilniuje del grįžtanotf tė
vynėn pabėgėlių. 
Visiems aukotojams, kurie y-

ra pridavę aukų ar tai per Lie
tuvos Misiją ar kitais keliais 
arba stačiai jam prisiuntė, L. 
R. Kryžiaus Valdyba išsiunti
nėja per Lietuvos Atstovybę 
tam tikras kvitas. Be to čion 
patiekiamas gautas pilnasai Į, 
sąrašas visų iš/Amerikos aukų 
už 1920 metus, būtent 1920 me-
tais yra gauta iš Amerikos 2,-
241,733.05 auksinai. 

Prisiunčiamieji pinigai per 
Lietuvos Atstovybę yra tuoj 
išsiunčiami Lietuvon, be jokio 
užlaikymo ir visiems aukoto
jams tuoj priduodamas pakvi
tavimas* o reikalaujant ir tam 
tikri paliudijimai,o kuomet tos 
aukos yra gautos paties L. R. 
Kryžiaus, tai be to prisiunčia
ma aukotojams ir iš šios valdy
bos pakvitavimas ir padėka. 

Amerikos Lietuviai! Remki-
te ir toliau Lietuvos Raud. 
Kryžhi ir siųskite jam aukų 

r in America, 
162 West 31st Street, 

New York City. 
(Mes patariame visokią pa-

šelpą Lietuvai duoti per Tau
tos Fondą, arba jo skyrių L. 
R. K. Rėmėjų Draugiją, ka
dangi už aukas siunčiamas per 
Misiją Lietuviai Amerikos Ka
talikai negauna nei ačiui. Visa 
padėka yra skiriama tiems, ku
rie save vadina 'heparinais', 
o yra partyviškiausi laisvama
niai, socijalistai liaudininkai 
arba liberalai tautininkai R.) 

Toliaus priduodama 1) smul
kesnė Lietuvos Atstovybės 
Aukų Skyriaus apyskaita pri
siųstų Liet. Raud. Kryžiui au
kų. 2) Vyliausiosios Lietuvos 
Raud. Kryžiaus Valdybos ben
dras sąrašas daiktų, prisiųstų 
iš Amerikos ir sąrašas aukų 
gautų iš Amerikos 1920 metais 
ir prašoma (laikraščių, jeigu 
bus galima, patalpinti šiuos 

Gausi 7^,8% 
u* padėtu* ptnlgrus, Jetsu pirksi mū
sų rekomenduojamus, užtikrintus 

PIEMO MORGEČIO 
AUKSO BONDSUS 

Procentai išmokami du kartu J metus 
bile vienoj bankoj. 
Bondsai co #190 ir $500. Gali pirkti 
ir lengvais išmokėjimais. 

Perkame, parduodame, mainome ir 
duodame informacijas apie Įvairiu. 
komp. Serus. 

Kreipkitics } Lietuvių ištaigą 
PEOPL1S INVESTMKNT 0 0 
aSO S. States Street Room 1429 

Tel. Hnrrison 2024 Chkago, 111. 

Kasdien ir nedėliomis nuo 12 iki 3 
po piet. 
•'.nu i m m m m m — — — — II • » • ' • • 

ll<l<liiil<i<l«lil<iii<lil<MWtfl< 

T. 

Kratomi Paveikslai iš Lietuvos 
Llettn ių Filmu Bendrovę rodys kru

tamas paveikslus. 

NOKTH S1DEJ « 
Balandžio 24, 1«21—7:30 vai. vak. 

8v. Mykolo Parap. S\et. 
1644 Wabaiusia Ave. 

CICERO. 
Balandžio 21, 26, 1921-7 ::tO vai. vak. 

ftv. Antano Parap. S\e(. 
1913 W. 15 Street 

18-TOS IR* UNION AVE. 
Balandžio 27, 28, 1921-7:30 vai. vak. 

Dievo Apveizdos Parap. Svet, 
f l f W. 18 Street 

PRANEŠIMAS VVORCES-
TERIEČIAMS! 
W ^ W ^ ^ W V ^Mr WM^m) WWJ mm'mm1 WWr ^ 

VVoreesteriečiai norėdami pirkti 
Lietuviu Prekybos Bendroves šery 
arba siusti pinigų saviškiams Lietu
von, sali atlikti savo reikalus per L. 
Prekybos B-vės Jgraliotin} agentą—• 
moksleiv) lemi} Barku. Taip-gi su
teikia visas reikalingas informaci
jas Su reikalais kreipkitės šiuo ant
rašu: 

Ignas J. Barinis 
16 Columbia St. 

Worcester, Mass. 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
u a n r u n s AKIŲ HIMKIAMSTAS 

Palengvina vlmj aklų 
tempimą kas yra 
priežastimi slmudd-
jimo gaivos, •valgu-
lto, aptemimo, ner-
voturua, skaudančius 

ir užsidegusius kar*ftlu akiu kreivos akys, 

<J 
p e r L i e t U V O S A t s t O V y b e . , fcstsmkta, n«ntefto; netikra* akis Indedsm, 
r *. , JT • Daroma egzaminas loktra parodantis ina-

Representative of Lithttania 
pai 

šiaušias klaidaa Akintai pritaikomi teisin
gai, totl tr eiti matantiems pagelbsta. Sor-
sekito savo resėjlmo ir valkus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 1] iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Orever 0«6O. 

Tel. Drover 7*4>1 

Dr. C. Z. Vezelis 
L D C T U V 

4 1 1 1 BO. 
DsarnsTAs 

A V E M l • 

nuo t ryto iki 9 vak 
nuo 4 Mg t vakare 

: > 
Telefonas Armitage 1770 

MARYAN S. R0ZYCK1 
MDZTK.OS 1HKEKTORIUS 

Mokytojas Piano, Teorijos Ir 
Kompozicijos 

1011 N. Wcwtern Ave. 
dycagOi JBL 

— 
0m 

raštus. 
J. Vileišis, 

Liet. Atstovas Amer. 

Paprastos ariamos žemės ak
ras šįmet apkainuojamas $83.-
78, sulyginus su $90.01 pernai. 

Tel. Kandolph 2898 
A. A. SUKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj 

ASSOCIATION BJLDG. 
11 So. La Salio St. 

Valandos: 9 ryto Iki 6 po pietų 
Panedėllais iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytais 

^TTL 

l Dr. M. T. STRJKOL'IS [ 
l ie tuvis Gydytojas tr CWrur«asJ 

P e o p l c s T e e i t o I fasnc ' 
l t l « W. 47th Stt. Tel. Boul. lGOl 

alandos: 4 iki 8 vak. Nedėl į o i 
1S ryte. Į 

kapitalas ir Perviršis 
$245,000.00 

Turtas Jau Siekia 

Tretį Milijoną OolieriŲ 
Pirmutine Lietuviška Valstijinė Banką Amerikoje 

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

SAUGUMAS JUSI) PINIGU UŽTIKRINTAS SAVAME VALDŽIOS BANKE 
. . . . _ . . . . . . . . . * . . . . . « i . . Keliaujant į Lietuva ir norint vežtis su savim pinigus tai galite pirkti mūsų 

bankoj drafta; markėmis U. 8. dolieriais arba Anglijos svarais, kuri bus galima iš
mainyti visuose Lietuvos Bankose. Pranešam visuomenėj kad šis bankas yra pas
kirtas per Cook County valdžia užmokėjimui visokius taksus jūsų nuosavybės (pro-
perty)-sykių gausite ir pakvitavojima. 

S ' . . . 
Greito Persiuntimo Pinigų Jūsų Giminėms į Lietuva užtikrinam 

Bankos Valaud: kas dieną nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatoms iki 8:30 v. vak. 

nt*mšHtšiciši*wm*Mtwm*i*i*m mMMmmmmmmĘmmmmmmmm 

farmų ir puikiose vietose ukems žemių beveik visose valstijose ir Kanadoj! 
Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų 

l l l . T •' ' . Į • • . i • . . • I M » • • IMI 

Geras f armas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam 
i i - n o i m o m o n f n a r / l o v i m n t r i f i n l H l l 1*116111 n a t n i l f i f\h\fa&n\ i r n n l l f l k i l l ^ i . ir paimam ant pardavimo visokių rųšių namus Cbicagoj ir aplinkinėj. 
Perkam visokius valdžios (government) bondsus ir geležinkelių akcijas. 
A n c o K ^ o m m m i i f fn iAc v n o r . u i r kifrkL'.u n i i n c f n l i i i S k n l i n a m n i n i i n i s Apsaugojam nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. Skolinam pinigus 
» n i n o m n l/m n M i i C m n ^ i a M n i n i o n i c i I .u*tnvo t i9f i f i i i p l o o - r a m a i s i r h a n k -ant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus į Lietuva paštu, telegramais ir bank 
A A U I A I J MAA 4 n » i m A oovroo ooclra l foo f .lAfiįvnG Vr .k i^ t i i r ks i r T>atv i ins h a n čekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos ban 
koše. Parduodam laivakortes į iietuvą ir į Ameriką. Mes atstovauja 
m n i m a ^ a o lw 1rAnuki>Qi>iioa v i c ^ l H n / M i ^ rAilrnl i iniap P n t a r n ą 111 a m f p i s i n ^ a i me ypatas ir korporacijas visokinose reikaluose. Patarnaujam teisingai. 

rn^RUBOfSD^RimiYAGPCYy'lMN OKIRVNY 
666 WEST 18th STREET, CHICAOO* ILL. 

^ Į ^ Egzekutyvis ofisas randasi pačiame vidnrmiestyje -si? 
602-604 Y. M. C. A. BMg., 19 So. LaSalle SU CHICAGO. 
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vakietijoje, Belgi
joje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste" 

! 

-

Apsisaugok Nuo Lenkų Lupinio 
Apsižiūrėk Sutaupysi $10 .oo 

Keliauk tiesiai \ Klaipėdą, Pigiau ir Patogiau 

Res. 2914 W. 43rd Stroet 
1 N u o r y t o ik i p ie t . 
( T e l . MeKJnfef StS 

I 
I 
I 
I 
I 
1 • 
2 
I f I I I I I 

Nereikia siekti nei Lenkų nei Latvių žemių ! 

Užtai nereikės jų vizos ant pasporto keliaujant į Eitkūnus (Eydtkuhnen) reikia 
ant pasporto gauti Lenkų viza. už kurią Lenkai lupa $12.00. 

Mes Parduodame tas Laivakortes į Klaipėdą. 
Siunčiame pinigus į Lietuvą, pagal dienos kursą. 

A riartfic 726 W. 18th Street 
! • • • • " « " • — •• 

• f 

laisVniHssi 
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Kiyžiaiis" atlieka nepilnai ge-1 Eaudonojo Kryžiaus atstovą* 

LIET. DAR. SA-G0S CHICAG0S APSKRIČIO 
X Rengia 

Puiku Pavasarinį Šoki 
Nedelioj, Balandžio 24,1921 

Dwro Apv.eizdes Pw. Srft Arit 18-tes ir S* Union Av. 
Pradžia S-ta VaL Vakare 

-

Gerbiamieji:—Nuoširdžiai kviečiame visus kuoskaitlingiausiai at
silankyti į iį puikų vakaielj, kurį galėsite linksmai praleisti. Prie 
paikios muzikos; o tuomi paremaite taip prakilnų Darbininkų dar
bą. Tai-gi didi seni jauni Marš- prie Darbininkų. 

Kviečia visus Rcngėjiai. 

; — 

A DIDŽIAUSIA Į lETUViSKA KRAUTUVE CHICABOJE 

mm 

< 9;PBĄKL QLBBN KONCBRTIMA 

NEMOKĖSI PINIGUS BERHKAL0 
Mūsų krautuvė—Titam ii didžiausių 'Ohicagojt 
Parduodame už žemiausią kaina, kur kitur taip negaųri. 

Mašinėlių lail&ama drukuoti ir ofiso darbami yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, ilinbi-
mus ir deimantinius; gram&fonus. Uetuvi|kaia rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusi&ų ir prusižkų ifidir-
bysdių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik r«Uoa. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius it 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAiTD AVB„ OHIOAaO, ILL. * 

DBOVEB 7300 



Pirmadienis, Balanct. 25, 1921" 
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AMERIKOJE. 
KEWANEE, ILL. 

• 

AUKOS CHIC. HEIGHTS 
LIETUVIŲ GAUTOS. , 

Bal. 18 d. musų kolonijoj su 
Praeitame vajuje Chicago' prakalbomis lankėsi Dr. A.. K. 

Height.s Lietuviai surinko 43,-1Rutkauskas, nesenai sugrįžęs 
000 auksinu Lietuvos karuo- & Uetuvos.Prakalbos buvo pa 
menės reikalams.' Sulig auko
tojų noro, aukos per Paul Bal
tutis & Co. buvo pasiųstos tie
siai Lietuvos Respublikos pre
zidentui. Minėti pinigai jau 
srauti. Žemiaus telpa laiškas, 

rapijinėje svetainėje. Jas ati
darė mųs klebonas kun. L. A. 
Vaitis. Trumpai paaiškinęs, 
kokiu tikslu čia atvažiavo sve
čias ir paraginęs aukoti kiek 
kas gali, perstatė kalbėtoją. 

kurį kun. A. P. Baltutis g a v o t e A. K. Rutkauskas plačiai 
kalbėjo apie Lietuvą ir vargiu-: 
ga našlaičių padėtį, kurią pa
tyrė būdamas Lietuvoj. Po to 
kalbėjo apie Lietuvos kuruo-
menę, kaip narsiai gi gynė tė
vynę nuo puolančių priešų-Len 
kų. Ragino remti Lietuvos 
valdžią, kuri yra pačių žmonių 
išrinkta. 

Buvo renkamos aukas. Nors 
mūsų mieste darbai mažai eina. 
nes kai-kuriose • dirbtuvėse 
dirbama po dvi tris dienas sa-

iš-Lietuvos Respublikos Prezi
dento Kanceliarijos. 

Kaunas, 1921 m. Kovo 15 d. 
Respublikos Prezidento 

Kanceliarija. 
Nr. 200 

J o Sveikatai 
Kun. A. P. Baltučiui. 

283 E. U St. 
Chicago Heights, 111. 

Turiu garbės pranešti, jog 
Tamstų surinktas iš Chicagos 
Heights Lietuvių aukas Lietu-1

 v a į t ė j* , vienok susirinkę žmo-
vos Karuomenės reikalams 48,-
000 auks. — apturėjom. E.Res-
publikoš Prezidento pareigas 
Steigiamojo Seimo Pirminiu-
kas Gerbiamąjai Rinkimų Ko
misijai ir duosniems aukoto
jams didžiai dėkingas. 

Prašini priimti pagarbos iš
reiškimą. 

A. Matulevičius, 
Už Respublikos Prezidento 

Kancelerijos Viršininką. 

Red. prierašas: Federacijos 
Tarybos posėdy CMcagoje (9, 

• 10 Kovo) tapo priimta rezoliu
cija, kad visos katalikų aukos 
butų siunčiamos Lietuvon per 
Tautos Fondą. 

SHEBOYGAN, WIS. 
' XI 

nės aukojo, kiek katras galė
jo. V. Šauktis davė 5 dol., V. 
Narutavičių 2 dol. Po 1 dol.: 
kun. L. A. Vaitis, J . Nędvaras, 
J . Peleckis, A. Šarkus, J . Po-
vilauskls, P. Astrauskas, S. Ja-
siunas, B. Valunčiunas, J . Klio 
ris, J . Pakutinskis, K. Pilipo 
nis, B. Šimkus, E. Piliponis, 
V. Savickas, J . Narkienė, O. 
Jasiunienė, A. Šaulienė, P. Zu-
jus, M. Kavolienė, B. Gudmo-
nienė, J . Šaltienė, K. Sakalaus
kas. Kiti po mažiau. Viso su
aukota 38 dol. 50c. Nuo pir
miau likusieji pridėta 4 dol. 
Tai-gi viso L. R. K. Rem. Dr-
jai pasiųsta 42 dol. 60c. 

J . N. 

lošti, kol nebus išmesti tie dva
siški ją įžeidžianti žodžiai. To
dėl komisija nutarė šaukti vėl 
visatiną Lietuvių susiiiukįmą. 

Visatinam susirinkime rau
donieji rėkė, klykė ir ant galo 
didžiuma balsų nutarta tuos 
žodžius palikti. Tada Vyčiai 
ir jų mokytojas visai pasitrau
kė, o darbą paėmė raudonieji. 
Jie manė, kati " Išeivis"-taip 
lengva suvaidinti, kaip ries
tainis suvalgyti. Dirbo, moki
nosi, kol. nepriėjo prie. dainų. 
Čia jų vadovas pamatė, kad 
negali jau toliau eiti, nes mu
zikos nesupranta. Metė ir pa
sišalino. 
Vėl sušaukę susirinkimą, ku

riame paaiškino, kad be su
prantančio muziką žmogaus jie 
nieko negali padaryti. Daly
kas pavesta valdybai, kuri, 
turbūt, ir.padėjo " Iše iv į" už-
pecjvin. 

Teko man matyti laiškas vie
no Brooklyno vargoninko, ku
riame rašo ht pagiria laisva 
manius, kad tie nepasidavė ko
kiems ten Vyčiams. Tai-gi 
Brooklyno katalikai peni žmo
gų, kuris eina prieš katalikus 
ir dirba laisvamaniams. 

Tai-gi lai žino dabar West-
villės Lietuviai, kui* dingo o-
peretė " Iše iv is" . 

Viską žinąs. 

REIKALAUJAME AGEOTŲj , , , , l l , , l , l l l , , l l , , , l , , , , l , , , i m m 

Atliekamu k iku tamsta gali \ w ^ • » • T • 1 J_ T • • A raibti po *0 .oo ir daugiau | p i n i g a i > Laivakortes Lietuvon 
Jau Išmokami į 26 dienas 

Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH) 

į savaitę. Užsiėmimas sma
gus. Patyrimo agentavime ne
reikia. 

t 

220 3. State St., Ruimas 1422-
Chicago. 

Reikal ingas vyras kuris yra Rinka
ma* dol didelio darbo turintis gera 
ypat i ika išžiūra ir pasit ikėjimą ąa-
vimi, jeigu esi tokio typo žmogus 
mes gal ime tau užtikrinti gera pel
ną. Atsišaukite 

Sales Mnnager 
220 S. Statę Str. 

Room 926 tarpo 9 išryto iki 3 po 
pietų. 

Agentu reik visur pardavinet m e 
džius, KVietkas Ir wuogras,' atsigaukit 
pas-

J. Kamemlul i s 
SO10 W. Art Iii n j? ton St. Chfcago. 

i.i'-:ij>," 

• 

VVESTVBLLE, ILL. 

« 

n u -
Balandžio 15 d, mūsų ko

lonija su prakalbomis aplankė 
Dr. A. Rutkauskas. Nors oras 
buvo blogas, bet žmonių prisi
rinko pilna svetainė ir visi ra 
miai klausė, kaip gražiai kal
bėtojas piešė gyvenimą Lietu
vos varguolių ir našlaičių. Po 
pirmos prakalbos buvo ren
kamos aukos-labdaringai drau
gijai Šv. Vincento a Paulo, 
Aukojo: 
Kun. V. Daunora $<").()0 

Po 12.00: P. Turauckas, M. 
Kavaliauskas, A. Cinclis. 

Po $1.00: A. Grybas, J . Bai-
kauckas, K, Lyberis, S. Bai-
kauskas, J . Šalčius, M. Šalčiu
vienė, F. Čeginskas, M. Gilec-
kas, A. Penkauskas, J . Rut
kauskas, 8. Rėklaitis, K. Kar-
kazas, V. Ragaišis V. Rėklai
tis, A. Draugelis, A. Skins, 
F. Daugirda, J . Radžiavičia, 
A. Belekiavičienė, L.-Vaišvila, 
J . Lekenevičia, A. Baranaus
kas,- P. Bartuska, V. Belekia-
vieia, J . Stauskas, J . Auštria-
vičia, A. Stauskas, J . Daugir
da, B. Šulčius, K. Cinelienė, P. 
Bubnys,. M". Vaicekauskienė, 
M. Jekenevičinnė, J . Valingius, 
P. Dervialis, M. Jekenevičia, 
O. Poeevieienė, M. Noruvienė, 
O. Šukaitienė $1.50. Smulkių 
aukų $9.75. Viso $60.21. 

Antru atveju Dr. Rutkauskai 
kalbėjo apie Lietuvos valdžios 
nuveiktus darbus ir apie Lietu
vos ateitį. Jo kalba žmonėms 
labai patiko ir visi linksmus 
skirstėsi namo. 

Tai-gi, Lietuvos Raud. Kryž. 
Rem. Dr-'jos 27 sk. valdyba 
nuoširdų ačių reiškia Dr. Rut
kauskui, taip-gi mijs gerb. kle
bonui ' kun. V. Daunorui už 
meilų priėmimą. 

Y. Relelriavičią, 
L. R. Kr. raštininkas. 

— i . 

Daugelis westvilliečių vienas 
kito klausinėja, kur dingo o-
peretė " Iše iv is" , kuri čia tu
rėjo būti pastatyta scenoje. 
Tat visuomenės žiniai nuta
riau plačiau parašyti, del ko 
nesiruošiama prie tos operetės. 

Gruodžio mėnesy buvo West-
villės Lietuvių visatinas susi
rink i mas,kuriaine tartasi, kaip 
paminėti Lietuvos nepriklau
somybės trijų metų sukaktuvių 
šventę. Jnešta, kad tą dieną bu
tų įrengtas vakaras ir atvai
dinta tinkamas veikalas. J-
nešta pastatyti scenoje Šim
kaus "Išeivį" . Visi pristojo, 
bet nei vienas nekalbėjo 
ar galima bus tų operetę at
vaidinti, ar ne. Rūpintis tuo 
reikalu tapo išrinkta komisi
ja, kurion inėjau ir aš. Vykin
dama susirinkimo nutarimą, 
komisija tuojau supirko kny
gas ir gaidas. Išlaidų padarė 
$37. 

Lošėjai reikėjo rinkti iš vi
sokio plauko. Rinkom, rinkom 
ir, galop, surinkom. 

Surinkę lošėjus, vienų vaka
rą susirinkom daryti bandy
mus. Išp radžiu viskas gerai 
ėjo. 

Antrų vakarų, suėjus lošė
jams daryti bandymus, kilo 
nesusipratimai. Mat- veikale, 
Maikio rolėje, yra žodžiai, i-
žeidžiantieji katalikų dvasiš
ki jų. Katalikai norėjo' tuos žo
džius išmesti, o laisvamaniai 
palikti. "Taut in inkai ' ' gal bu
tų nusileidę, bet raudonieji 
komunistai užsispyrė palikti. 
Tat tų vakarų visi lošėjai me
tė roles ir išsiskirstė. 

MARŠRUTAS PRAKALBŲ 
L. R. Kr. ir šv. Vincento a 

Paulo dr-jos reikalais. 
" i i -

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

23 d. Cicero, 111. 
24 d. Grand Rapids, Mieli. 
25 d. Detroit, Mich. 
26 d. Cleveland, O. 
27 d. Du Bois, Pa: 
2̂9 d. Httsburgli, Pa., Šv. 

Vincento rVarap. 
30 d. Pittsburgh, Pa. 
Visose aUgščiau paminėtose 

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

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

ANT PARDAVIMO. 
K a m p i n i s n a m a s 2 f l a t ų p o 4 k a m 

bar ius . K a i n a $5 ,500: A t s i š a u k i t e p a s 
s a v i n i n k ą 

2 4 3 4 W . 6 0 S t r e e t 
a r b a p a s 

E v a l d ą ir P u p a u s k a 
8 4 0 VV. 3 3 S t r e e t 

Parsiduoda gražiausioj vietoj ant 
Tovvn of Lake gražus namas 2 pa-
K.vvenimu, vanos gatvė išmokėta su 
atiku labai pigiai iš priežastis išva
žiuoja į Lietuva, pigiausis pasiuliji-
mas no bus atmestas , ga l ima pirkti 
ir su mažu pinigu, atsi l iepkite va
karais »uo 6. iki 9 valandos klaus
dami C. Z. Urnlkio, <542 So. Wood 
St. storas. 

. j — , 

Ant pardavimo saldainiu Ir grocer-
ne geroj Lietuvių apielin^kėj. Atsi-

"5*ukitę tuojaus. 
B17FFEK 

8837 l lousum Avc. So. t h k u g o . 1U. 

štai pavyzdis kaip apie mus ir mūsų iš Lietuves g y l ė m s raao: 
"Gavome tuos p in igus 1300 markių 8 dienoj Vaaario tai yra Jyjfiai už mėąes io po išsiuntimo. 

Mikalojus Baltutis visus m u m s pinigus išniokėjo iki skatikui. fcr, turi»ąe pranoftti štai ką. Nueiki te pas 
p. Povi lo Baltučio ir p a d e j u o k i t e jam, nes p%r jo banką greičiausiai ir' pąžlaišklausiai pareina pini
gai. Daug muąų kaimynu n#r. Baltuti s iųstus pinigus gavo. Kit i kurie s iuntė per k.Ltas bankas laukia 
po 3—4 mėnesius. Vieno ^reuogaus ą^yąikAČiojo net tri* kartus laiškai šen ir ten kol gavo pinigus. P o 
Baltuti siųsti kartų pareina su laišku, o kartais ir greičiaus. 
Naumiest is , Gruodžio 8, 19\20 Mokytojas I). Jurjonas 

Parduodame laivakortės ant visų linijų į sietuvą ir Z V^tmvos. Padarome lega-
liškus dokumentus, davernystės, jgaliojimo aktus. £same pefistruoti Lietuvos Atsto
vybės VVashingtone. Parduodame lotus, namus ; farmas. Padą 
rome paskolos ir apdraudžiam nuo ugnies ir kilų nelaimių. 

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

i PAUL P. BALTUTIS & CO. 
1901 W. 33rd Street Tel. Yards 4%ti Chieago, III. 
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l'aroiduoda geri rakandai insurin-
ti ant 3 metų, priežastis keliuosi į 
kitą vietą. Gulima matyti vakarais 
nuo 6 vai. ir subatoj po pietų. At
sišaukite 
2641 VY 4 1 S t r e e t <Jlftk*U£0. 

i 'arsiduoda . 2 lotai labai puikioj 
vietoj prie 45 pi. netoli Western Av. 
Gaaan, suros, šaligatviai viskas ap-
mokCta. Iš pricžtistiea l igos esu pri
verstas parduoti pigiai. Klauskite 
lai .šku: 

H. P . U. 
3 « H W. 4 4 - w Str. Chicago. 

i • 

IOTOGKAFL ATYOAI. 
Ant randoM studio arti Dievo A p -

vei*dos bažnyčios, geras lang;u», dide
lis storas v i s l u s gatava eik ir dėk 
L>i*ni. 

, .Sa. ininkas . 
| S t o a So. HiUstetl S t 

(J . R . ) 

DR-JA ŠV. JURGIO KAREI 
VIO IR KANKINTINIO ANT 

• T0WN OF LAKE, 
CHIOAGOJE. 

— — — — — — 

Prezidentas^ Jurgis Lcšiuskis, 
4535 S. Honore St. 

« 

Protokolų sekretorius, Nikode
mas Paukštis, 4416 Hermitage Av! 

Finansų sekretorius, Pr. Buzin-
skis, 4524 S. Wood St. 

Ižcl. Jurgis Brazauskas 4551 S. 
Hermitage Ave. 

Iždo globėjai: Aleksandra But
kevičius, 4512 S. Wood St, ir Ka
zimieras Cisenas, 4623 S. Honore 
St. ' 

Susirinkimus dr-ja. laiko kas 
paskutinį sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, 2 valandą po pietų. 

Galit; f inansiškai padėti keletai 
farmerių kurie norite dirbti kad pa
likti Siu farmų savininkais. Atsišau
k i t e * 

f "i>raugas" 
3134 S. Oakley Ave. Chk-ago. 
( U . ) 

± —— (U 

ANT PARDAVIMO P E R 
SAVININKĄ. 

5 kambarių medinis namas, su 
augštų, elektra, furnace ši luma, ša
ligatviai sudėti, randasi JLietuvių a-
pielinkej netoli šv. Kazimiero Vie
nuolyno. Kaina $3,500. Atsišaukite. 

•' ©821 S. Campbell Ave. 
Tel. Koiuiblic 2780 

Ant pardavijnio 160> akrų Michigano 
turines 80 akrų išdirbtos l ikusi miš
kas ir ganykla, didelis cementinis 
basementaš, barne mažas namel i s ir 
kiti reikalingi budinkai, yra įvestas 

Vanduo per barn ir jardą. Dabar-yra 
nuo 10 iki 15 akrų žiefninių javy 
grudų ir bulvių del sekios 4 arkliai, 
7 jaučiai 10 avių 3 aviliai bičių 25 
vištos 2 kiaules 12 arklių gasol ine 
engine, kalvė ukininkiškos tulšis, ve
žimai ir t.t. $7,500.00. 1-3 iki % iš-
kalno balancas išmokesčiais , imsiu 
nataa ir lota kaipo dalį mokesčio. Iš 
priežasties seriatvesp arsiduoda, 

Cbas. WheeJer 
52© N. LcclMirc Ave. Tel. Austin «802 

— 

Saugok aklų regėjimą 
= ^ 

•ĮM.Iil — — 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėj imas sii-
psta skaitant, s iuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas sute iks 
jums geriausi patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerkles 
Ligos gydoma specijalisto, 

W. P . MONORUPF, M. D . 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Avc., Chica&o. 
kertė 18-tos gatvės; 3-ėios lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
VlrSut PLATT'S aptiekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: nuo 10 ryto- iki 9 

vak. Nedal iomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

• s - * 1 r^r. " mr^m^ 

i 

t m ' i. ' 

wmf^m •— 

OR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGĄ* 
OfiMM U- Gyvenimo vt«t* 

M 5 9 Bouth Habited Street 
Ąat Tirto— UnlrerwU Stote Bmmk. 

Valandos n u o i© iki IŠ ryta; nuo 
S lkl 4 po platų; nuo 7 iki 9 »»k. 

Nedėl lomls nuo I I lkl * 

— 

g . , , - . - . - . . . . . 

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

Valandos: 10 
Gyvenimas: 

Tel. Canal 2118 
ryto iki 8 vakare 

2K11 W. 6Srd Str. 
Tel. Prpspect 3486. 

EIGŲ turi Iteal Estate, tai R^al 
Bstąįe Tąxai turi būti užmokėti 
ŪegUiŽįQ 1-ma. Juos gali užmokėti 
šia jin Stipriame Valstijiname Ban
ke ši* patarnavimai visai dykai. 

Piningai siunčiami lietuvi a ir « 
n visas dalis įasaulio. Šif-

karlėji parduodamos 
a$t visų "linijų. 

J. S. Czaikauskas, Ved. Foreign Skyriaus. 

Central Manufacturing 
District Bank 

P o Valdžios Pr i e iura 

1112 West 35-th Street 

Turtas Suvirs $6,000,000.00 

s 
Atdaras Seredos ir Sukatos Vakaraio 

I .Kt\m 

3EE *.u. i i , ffg , J . , A J ; i — 
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| VISI LIETUVIAI i 
Privalo žinoti, kad parankiausia, tvirčiausia ir geriausia 

vieta laikymui pinigų yra 

I UN1VERSAL STATE BANKAS 1 

X -a 

DR. 6. M. 6LASER 
Praktikuoja M metai 

Ofisas S l « » So. Morgan St. 
Kerte 82-ro St., Oblcaco, DL 

SPECIJALISTAS 
Mot«rlSkų, Vyriškų, talpfl chro

nišku lirų-
OFISO VALANDOS: Nuo l t rjto 
lkl 9 po piety, nuo C lkl 8 ra lao 
dą vakare. 

N e d ė l i o t a i s n u o 9 lk l S p o pl»C 
Telefonas VOTAB a s i 

Turtas Apie 

$3000,000. 

1 

Agota Bartušaitė 
( P o vyru Mažeikienė) 

Vi dus inės ' nanialdos dviejų m e t ų 
sukaktuvių bus Utaminke Balandžio 
29, 1921-6*. Jurgio bažnyčioj 33-etos 
Ir Aulnini Ave.v 7:!U> vai . ryte . Nuo-
sirtižiai kvieč iame .visus g imines ir 
pažįstamiis dalyvauti pamaldose . 

Jau dvteji meta i pras l inko kaip 
apleidot e š | pasauli . Miegokite a m 
žiaus miegu. Atskyrė Jus mirtis .11-
k i m a s ttenaudus ir m u š u širdis spau-

A n t r ą , V a k a r ą S u ė j o k o m i s i - && skausmai graudus. I lgu be jusią 
l iūdnumas troškina. X c u i i m a kiti v ie
tos nei sirtli,s ramina. Atmindami j u s 
maldomis ant Šio s\1et5. Meisk i te i 
pjrie Dievo dangui ir prirengkUe 
m u m s vieta. > 

NuUude, . 
ąmįOm & ^ o g e r i s ĮU^battskai; 

ja ir tarėsi kas daryti. Vieni 
stovėjo už tai, kad išmesti tuos 
žodžius, o kiti, kad palikti. 
Svarbiausieji lošėjai, būtent 
Vyčių choras griežtai atsisakė 

Parsiduoda i lotai labai puikioj 
vietoj 7 9-ta ir Ashland Ave. ir 4 lo 
tai prie Šv. Kaauniero Vienuolyno ir 
2 lotai prie VVestern Electric Co. 
Yusi po 30x125 pddas, gazas suros ša-
ligatvėj — viskas apmokėta . Atsi
šaukite greitai parduodu a n t lengvų 
išmokėjimų. 

J. Augai t is 
8 1 9 ' W . 33 Street 
r — — 

Ant pardavimo 2 pagyvenimų me
dinis namas su beismentų. Atsišauki
te ant 2 -̂rų lubų. 
152* S. 49 Court <&}&&• 

ANT PARDAVIMO. 
Wisconsino Žemė. 

Koionijd) kur randasi jusu 
tautos žmonės kur ię jums pa
gelbės kiekviename reikale. 
Puikios fįrtos iš kurių galima 
gerai pasipelnyti, parsidųo4a 
ant išmokėjjįmo į p $2^ U? ak
rą. Bažnyčia ir mokykla a r t i 
Wisconsino žemės abelnai par
siduoda po $135 už akrą. 

JQNĄ5 P. ĘV4U»AS, 
m Wąst 33r4 8 t 

,Tel. Yards 3790 

AMERIKOS LIETUVIU 

M O K Y K L A 
Mokinamą: angl iškos ir l ietuviškos 

kaLbų, aritmetikos, knygvodystėa, s te 
nografijos, tYPewriting, pirkĮybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polit iklnės eokno-
mijos, pilietystės, daįllarasystės. 

Mokiųimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po c i e tų: vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 

3106 S. Halsted St., Chicago. 

s 

Čionais visų pinigai randasi saugioje vietoje, nes ta saugumą už
tikrina Suv. Vai. valdžia, kur j savo pinigus lail;o š iame banke. P i 
nigus i šmokame ant kiekvieno pareikalavimo. 

PINIGUS Į LIETUVĄ 
Ir kitur 

UMtfKKSAL STATE BANK 
Pasij»au*lokit proga kolei žemp« kursas. Iš ki tų miestij s iunskite 

m u m s dolieriais, o mes iSsi imsime Lietuvon auksinais pagal kurso 
su pi lna garantija. 

Laivakortes parduo'dam ant v i sų liniją j Lietuva ir iš Lietuvos. 
Musų Real Estate Departamentas 

. . Pasportus parupinam greičiausiai. 
visados ir kiekvienam teisingai patarnauja pirkime ir pardavime na
m ų ir kituose reikaluose. 

Kviečiame visus susipažinti su šią, didžiausią. įstaigą. 
Banko Valandos: Kasdiena nutJ 8 v. i š ryto iki 4 v. po pietų. Ir 

vakarais Utarninkais nuo 6 iki C.bO. S u bato mis visa d. iki 8:50 vak. 

3 
a 
s 

| 3 2 5 2 SOUTH HALSTEB STREET CHICAGO, ILL. 
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STATE BANK 
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SEKRETAS SVEIKATOS 
Mes paskelbiame" visuomenei kad esame P I R 1 | A I>ąjE^5lAUSIA LIE

TUVIŠKA VAISTINY0IA visoj Amerikoj , kuri išdirba, vaistus, p a f a l 
Europos metodą nuo visokių ligų. 

Btes turime % sekretą kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tą sek
retą sužinosite kaip vartosite MUŠU VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GyDO'. 

Visuose gerose APTIEKOSE visoj Amerikoj gal imą f auti š ias musų 
l iekarstas: 

Salutara Biteri del viduTinių ligų. x 

Rcgulatorius del moterių. 
Kraujo Valytojas kurtę pat s užvardijimas išaiškina reikalingumą. 
SaLutaro Linimentas dąl visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų 
Trajanka Kas-gi dar jos nežino? Tos garsingos OAmų 'gyduoiėą. 
H«ikAlaukitjB ^ u ą ų ąuraJo yajmtų ir žolių—siunčiamo už dyką. 

SAUJTARAS DRUG & CHEM. C0MPANY 
1707 Sa Habted &L, Tel. Canal 6417 Chkago. 

as s 



D R A U G A S Pirmadienis, Baland. 25, 1921 

I 

Nedelioj, Balandžio 24 d. 1921 m. 
Aušros Vartų Parap. Svetainėj, 2323 W. 23rd PJace 

Nė vienas negal pamiršti linksmį, gardžių West Sidės vakarienių. Šita skirtinga bus nuo 
kitu vakarienių tuomi, kad atsilankys neseniai iš Lietuvos atvažiavęs svečias, kuris nupieš 
Lietuvos padėjimą. Taip-gi dainuos įvairus chorai, grajfns ant įvairių instrumentų, ir ,bus vie
nas "friksas/* kokio niekas gal niekur nėra matęs. 

„ • Nepraleiskit šitos progos, antrą tokią negreit galėsit rasti. 
Pradž'a 6 vai. Vakare s Visi į vakarienę! RENGĖJOS. 

^ 

CHICAGOJE. 
MUŠU REPORTERIO UŽ

RAŠAI. -

-
• 

I š NORTH SIDĖS. 

&v. Antano par. svet. A. L. R, 
,K. Federacijos 12-tas skyrius 
laikys svarbų metinį susirinki
mą. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

L Bal 12 d. Šv. Mykolo par. j R a ] 2 4 (] g y JuT^Q p m . 
svet. Moterų Sąjungos - * t a f s v e t Nekalto Pras. Pan. §ven«\ 
feopa. laikė mėnesinį susirm-K ^ rengia ] ) a l h j T o b a l i a u s 

Emą. Jame nutarė trumpoj a-Į v f e n a p n S ( . p e l n o s k i r i a m a p a . 
feity vaidins " V a g y s " . R e n - , m p l ^ k i t a pus(-4 ia}>darybei. 
giasi prie parapijos bazaro, 
kuris bus rudeny. Narės nuo] B a ] 2 4 ^ •, Vft] p o p k t ^ 
savęs ką-nors bazarui paau- s a y o k a r o b a r inose Šv. Aloizo 
kos. Į kuopą įstojo p-lė M. Am- d r - o s fiy J ū r g i o s k y r i u s l a i . 
brazatfrotė. Šis susirinkimas k y R l f t b a i s y a r b ų sus i rįTikimą. 
buvo gan skaitlingas. 

' IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Jįį TOWN OF LAKE 
PRANEŠIMAS. 

Visi L. Vveiu 13 kuopos na-
Bal. 24 d., Dievo Apveizdos r i a į m a l o n ė k i f e Mlsirii>kti.į S\ . 

par r svet. Darbininkų Sajun- K r y ž i a i l s p a r a p i j o s mokvklo* 
gos Cbieagos apskritys rengia k a r a h a r į N o < 3 sekmadienvje. 
balių. Balandžio 24 <1„ T vai. išryto. 

Iš eia i korpore bus einama j 
Bal. 23 d. Dievo Apveizdos h a ž n y ? i a p r i e ' š v . Komunijos, 

ar. m t Liet. Vyeių Chiea- j T . . ^ b u s d ^ ^ 
i * - * A i t ą t • O 

par. 
gos apskričio Atletų ratelis 
rengia vakarienę su programa. 

IS CICERO. U-L. 

Bal. 24 d. S v. Antano par. 
svet. Šv. Cl r i gal i aus giedorin 
d r-ja .rengia balių su progra
ma. 

klelis iš gyvų gėlių. Koresp. 

JUGOSLAVIAI UŽĖMĖ DVI 
SALAS. 

Vienna, Bal : 23. — Dalma
tijos pakraSeiuose Jugoslaviai 
užėmė salas Lesina ir Lissa, iš 
kurių Italai pasitraukė. 

Bal. 12 d. Katalikų Spaudos 
dr-ja susirinkime nutarė, kad 
įtartu su L. Vyčių 14-ta kuopa 
įrengti prakalbas spaudos rei
kale, Gegužės 8 d. Sv. Anta
no par. svet. 
Hfc 

Z Bal. 24 d., 4 vai. po pietų 

33 m. amžiaus, mirė Ba 
landžio 21 d. 11:45 naktį. 

Paėjo iš Kauno gub. 
Pasvalio apskr., Vaškų 
valšč.. Kudgalių kaimo. 

Paliko moterį Barborą, 
sunūs: Juozą 4 m., Joną 
1*4 ir dukterį Oną 3 m. 
Lietuvoj liko gyva moti-
na, 3 broliai ir 4 seserys. 

Nabašninko kūnas ran
dasi 1343 So. 50 ave.,. Ci
cero, UI. Laidotuvės bus 
panedėly, 9 vai. ryto iš 
namų į šv. Antano baž. 
ir į šv. Kazimiero kapi-
nes. 

Kviečia visus j laidotu
ves, Nuliūdusi Barbora 
Naudžiūnienė. 

LIET. DARB. SĄJ. CHICA 
GOS APSKR. VAKARAS. 

Sekmadieny, Bal. 24 d., 7:00 
vai. vakare, Diovo Apveizdos 
par. svet. Ii. D. Saj. Cb. Aps
kritis rengia nepaprastų vaka
ri), kuriame gros geriausia mu
zika. 
• Apskritis kviečia visus, jau
nus, senus ir mažus, atsilankyt 
vakaran, kuriame linksmai pra 
leisit laiką ir paremsit darbi
ninkus. 
Brolau, sesutė, fėveli senas, 
Močiutė miela, vaikeli mažas 
Tau nusibodo po langu sėdėti, 
Eik į svetainę pasržiurėti. 

Štai dabar turi progą geriau
sią 

Darb. Apskritis surengė va
karą gražiausią 

Ten ir tėvukas ramumą ras. 
O jau berneliai su savo pane

lėms 
Nei nesijausit, kad osat ant 

žemės 
Tad nepamirškit, tos dienos 
Balandžio dvidešimts ketvirtos 

L. D. Sąjungos Apskritis 
Susideda iš daugel kuopų, 
Nesigaili daug, triūso padėti, 
Kad gerai butų svečiams 

V I f M H l . 

A. Z. Bislis. 

PIEŠĖJAS 
Piešem visokius paveikslus, 

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

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

DRAS. ALSEIKA APIE 
LI3TUV0S PARTIJAS. 

(Pabaiga.) 

Prie Pažangos partijos pri
klausė didi protai, kaip A. 
Smetona, Voldemaras, kuru J . 
Tumas, Yčas ir kiti, bet *rin-
kimų į Steig. Seimą nelaimė
jo. Ta partija norėjo įtikti vi

siems sluogsniams. Jos pro
grama nebuvo aiški. J i susitvė
rė Rusijoje, prie mūsų liaudies 
nepriėjo, tai per žema; nenorė
jo, dėlto pralaimėjo. Čia dak
taras prasilenkė su tiesa, arba 
Vilnių priskaitė Rusijai, nes 
Pažanga susiorganizavo Vil
niuje dar prieš karą. Pažan
giečiai tada leido "Vairą" . 

Santarą partiją tvėrė Rusi
joje. Nemokėjo prie liaudies 
prisitaikinti, Taikėsi prie Ru
sijos santikių. Žemė reikia na
ci jonalizuoti, bendrai valdyti. 
Dar toje partijoje buvęs poniš
kumas, aristokratizmas. Pra
laimėjo. 

Valstiečių Sąjungos ir Soci-
jal-Liaudininkų partijos blo
kas, tai Amerikos tautininkų 
vienminčiai. Pravedė 29 atsto
vus į Steig. Seimą. Šių parti
jų blokas pirmoje vietoje sta
to iautyste, o tik paskui soci-
jalizmą. 

Ar taip yra, kaip daktaras 
sakė, tai paaiškės Vilniaus 
klausimą berisant. 

Socijal-demokratus p . Alsei
ka padalino į tris rųšis: 1-tau-
tiečiai, 2-nepriklausomieji, 3-
bolševikai. Ši esanti svyruo
janti partija. Bet kai-kurie 
šios partijos nariai esą daug 
tautai pasidarbavę. 

Kareiviai balsavę už Liaudi
ninkus (sulyg jo paties paaiš
kinimo, Valstiečių Są-ga ir So-
cijal-Liaudininku partija vadi
nas liaudininkais). Žmonės ne-
trcškę tokios valdžios. K*....",-
Čionvs-Demokratai arba "kleri 
kalai", l:ad laimėjus rinkimus 
mtvėrę Ūkininkų Sąjungą pa-
Iturinčius ūkininkus sutrau-

•ri ir Darbo Federaciją pa
traukimui darbininkų. Dabar 
savo programą negali įgyven
dinti. Žmonių reikalavimų ne
gali išpildyti. Nustoja pas 
juos užsitikėjimo. 

Krikščionys-Demokratai esą 
neturi užtektinai pasauliečių 
žmonių, kurie galėtų užimti vie 
tas valdžioje. Visi mokyti žmo
nės yra kunigai, mažai pasau
liečių. Tada Krikš.-Demokira-
tai kreipėsi į Liaudininkus 
(Valstiečių Są-gą ir Socijal-
Liaudininkus) parūpinti val-
dininkų.Pirm Liaudininkams į-
eisiant į valdžią, Krikš.-DemO-
kratai turėję sutikti su šiais 
jų reikalavimais: 1) atskirti 
bažnyčią nuo valstijos, 2) Že
mės klausime sutikti su Liau
dininkų nusistatymu. Statyda
mi tuos reikalavimus Socijal 
Liaudininkai pastatė savo par
tijos programą augščiau už 
tautos valią. Bet kalbėtojas to 
nepažymėjo. Dabar nors Sei
mas esąs Krikščionių-Demo-
kratų, vienok valdžia esanti 
Liaudininkų, Tečiau sunku 
esą valdžiai vykdinti savo 
programą, kad turi\ atsako
mybę Steig. Seimui. Jame di
džiuma esą klerikalai. Dakta
ras, kaip jr visi socijalistai, 
nepastebi, jog Lietuvoje soci
jalistai nusideda sąžinei ir de
mokratijai bandydami vykin
ti Socijal-Liaudininkų progra
mą, nes tauta rinkdama Krikš
čionių Demokratų daugumą, 
tuomi pačiu parodė, norint, 
kad Krikščionių Demokratų 

• K programa, o ne kokia kita, bu
tų vykdoma. 

Dabar Santarieciai nori su
silieti su Valstiečių Są-ga. 
Prie to einą. 

Dr. Alseika nesidrovėjo 
Krikščionis-Demokratus va
dinti "Jyg bolševikais" net iš 
dviejų kartų — žemės dalini
mo klausime ir prisiminęs A. 
L. R. K. Federaciją ir Tau
tos Fondą. Savo kalbą baigė 
ragindamas pirkti "va rpo" . 
Malonėtume matyti,kaip dr.tos 
bendrovės spausdinius siide-' 
rina su paprasčiausiu katekiz-
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,o sh„vojo?od ž„o e wk so i Atydai Važiuojančių Į Lietuvą Į 
Pirmu negu pradėsit renktis j kelionė kreipkitės pas mus ir v'ska ištirkit. Tas 

jums nieko nekaštuos. 
Jau tūkstančiai išvažiavo per mūsų Biurą į Lietuva ir šimtai išvažiuoja dabar kas mėnesis. Vi

siem parupinam pašportus^utoarkom taksus ir pagelbstam išsiunsti bagažus. Pašportu padąrime už 
savo darbą kainuojam Jik $l.j)0. Už bagažu ir taksu sutvarkymą mes nieko nekainuojam. KIEK
VIENAS ŽMOGUS VAŽIUOJANTIS PER MUMIS YRA APRŪPINTAS NUO LAIKO SEDr-
MO Į TRAUKINI OHIOAGOJE IKI JIS PASIEKĖ KAUNA. 

Puikius Šokius 
>—— -Rengia 

DR-STE JAUNU. MERdlNŲ NEK. PR. ŠV. MARUOS PANOS 

NEDELIOJ, BALANDŽIO 24, 1921 m. 
Sv. Jurgio Parapijos Svetainėj 32-ro Place ir Auburn Avenue 

4 Pelnas šio vakaro skiriamas į dvi dalis puse Parapijai kita puse Labdaringai 
Sąjungai. 

Nei vienas nepraleiskite neatsilanfce, nes netik kad turėsite progos linksmai lai
ka bet paremsite ir prakilnu darbą. Nuoširdžiai kviečia visus.. 
Pradžia 7 vai. vak. > : RENGĖJOS. 

cijal-Liaud. ir Vai. Sąj. sutin- į 
ka su krikščionija. Po dr. Al- | 
seikos trumpai kalbėjo adv. F . = 
P. Braeiulis.Jis pasirodė-tinka- '|= 
mas kandidatas į dr. Alseikos j= 
partiją. Pasakojo^ kad tai ku- | 
nigai kenkia išgavimui iš šio § 
krašto nepriklausomybės p r i - ( į 
pažinimo Irlandijai. Rusai pa
sakytų: "Dogovorilsia do eor-
tikov ,> (Bešnekant ėmė vel
niai rodyt i s ) / 
- Šitas susirinkimas prakal
bom sukviestas ne viešai, 4>et 
laiškais tikslu, kad išvengus1 į 
tų nelemtų "kler ikalų" atsilan 
kymo. Užtai dr. Alseika, žino
damas, kad tik jam ištikimiau
si vienminčiai yra #ią susirin
kę ir atidarė savo .širdį, paro
dė savo vidujine pusę, kurios 
nedrįso rodyti viešuose susi
rinkimuose. Rep. 

i 
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PRANEŠIMAI. 
• Bal. 24 d., 2:30 vai. po pietų, ~ 

L. D. S. Ch. Apskritys, laikys i" 
susirinkimą Nekalto Prasid. Panf- r 
lės Šv. par. svet. (Brifctyon Par- Į ' 
ke,). 

Susirinkimas labai svarbus. Tat 
malonėkit visos kuopos atsiust 
knodaujariansia atstovų. 

A. Z. Bulis, rast. 

Susivienijimo Amerikos Lietu
vių1 Ex-Kareivių šaukamas mass-
mitihg jvyks utarnmlce, Balandžio 
26 d., 7:30 vai. vakafV, p. J, J. 
Ežerskio svet., 4600 So. Paulina 
ot. , 

Bus svarstoma daug dalyku del 
ii os organizacijos. Visų kuopų na
riai privalo būtinai ateiti į tą su
sirinkimą. Kviečia Valdyba. 

IS DIEVO APV. PARAP. 
Šv. Jono Evangelisto dr-jos mė

nesinis susirinkimas jvyks sekmad/, 
Balandžio 24 d., 1921 m., 1 vai. po 
pietų, Dievo Apveizdos parap. 
mokyklos kambary, ant Union Av. 
ir 18-tos gat. 

Kviečiame visus draugus susi
rinkti. Valdyba. 

EUROPEAN AMERiCM BUREAU 
FABI0NAS ir MICKIEVIČE, Vedėtai 

809 VV. 35th St., (Halsted & 35th Sis.) Chicago, 111. 
1 Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Kauna $117.00 " | 

Kainos laivakorčių iš N. Y. iki Eydtkuhnen $104.60 
Idant žmonės važuodami per kelius rubežus nebūtu nutaksojami už vožiamus pinigus, yra patar

tina kad jie kiekvienas nusipirktu draftus. Apie ta jau buvo pranešta net Lietuvos valdžios.MES S 
PARDUODAME TOKIUS DRAFTUS PAGAL DIENOS KURSĄ UŽ KURIUOS PINIGUS IŠ
MOKA BE JOKIO ATITRAUKIMO LIETUVOS PASTOSE ARBA RANKOSE. 

VALANDOS: Kasdiena 9 ryto iki 6 Vakare. Vakarais: Ular. Kctv. ir Subatomis iki 0 vai. 
Nedėldienais: 9 ryta iki 3 po pietų. . - - s 
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Greitas,Nandagus Patarnavimas 
Lietuviu Kalboj 

Yra pamatu populiarumo, kokj turi. 

PEpPLES STOCK YĄRDS STATE BANK 
Vienas didžiausiu bankų Chicagoje. 

Tūkstančiai Lietuvių 
- Nuo daugelio metŲ laiko savo pinigus šitame stipriame banke, kuris yra 

kontroliojanias Illinois Valstijos. ' 

Tūkstančiai Žmonių 
Siunčia pinigus savo giminėms ir draugams Lietuvoje. Pinigai išmokami 

greičiau negu bile kada nors pirmiau. 

Čia dirba gerai žinomi lietuviams p. GRISIUS, p. GEČIUS ir p. SEDEMKA. 
i 

Atėję Į Banką klauskite jų. 

18 NORTP SIDES. 
Tautos Fondo 43 sk. ir Raudo

nojo Kryžiaus Rėmėjų Dr-jos sk. 
susirinkimas jvyks rytoj, Balan
džio 24, Šv. Mykolo par. svet., 
tuoj aus po pamaldų. 

Visi nariai malonėkite kuoskait-
lingiausiai susirinkti, nes bus svar
stoma labai daug reikalų. 

Valdyba. 

RED. ATSAKYMAI. 

A. Mureikai, (North Sidėj) 
Pranešimo negalėjom įdėti, nes 
vėlai gavome. 

PEOPLES 
Didelis Bankas 

ant kampo 
47tos ir Ashland Ave. 

STOCK 
YARDS 
STATE 
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