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Praneša, Popežius Išeis iš 
Vatikano Mūru 

ATMAINOS POPEŽIAUS KONSTITUCIJOJE 

ĮŽYMIAUSIAS LIETUVOS KOMPOZITORIUS, PIANISTAS 
IR VARGONŲ VIRTUOZAS. ^ 

ROMA, kovo 18. — Gali- ;klavę mirus popežiui. 
mas daiktas, rašo laikraštis 
"Giornale De ta l i a , " kad 

Miręs popežius Pius X tam 
laikui paskyrė 10 dienų. Gi 

Šventasis Tėvas Pius XI išeis I dabar Šventasis Tėvas Pius 
iš Vatikano mūrų dalyvauti :XI tą laikg. prailgino ligi 15 
procesijoje iš Šv. Petro bazi- dienų. I r Šventajai Kari ino-
likos į San Gidvanni in La- lų Kolegijai ypatingais atsiti-
temo bažn. Ta procesija įvyks kiniais leidžia tą 15-os dienų 
čia Eucharistinio Kongresolaiką prailginti 2 arba 3 die-
laiku. Tas Kongresas busnomis . Tečiaus ilgesnis lai-
antroje pusėje gegužės mene-^ kas negali būti kaip 18 dienų, 
sio, š. m. įįi't! J Reiškia, kad mirus popežiui 

Jei taip turėtų įvykti, tuo- konklavė gali prasidėti praė-
met Šventasis Tėvas neskai- jus 15-ai dienų, bet nevėliau-
tytu save Vatikano kaliniu, s ia praėjus 18-ai dienų, 
kaip keli jo pirmtakunai elgė- j Be to, Šventasis Tėvas Pius 
si. *XI suteikia privilegiją kardi-

"Giornale D'I tal ia" pa- n o lams, kurie susirenka pildy-
duoda ta žinią pasiremiant tį paruošiamosios kongregaci-
interviuvu su vienu Vatikano -įos p a re igas , skirti datas kas-
monsignorų. 

ROMA, kovo 18. — Oficia-
link devynerių Mišių, atlaiky-
n:o už mirusį popežių. 

•; 

> »» 
lis Vatikano organas "Osser-Į Be kitko, popežius Pius XI 
va tore Romano" paskelbė po-
pežiaus motu proprio, kuomi 
pakeičiama Piuso X-ojo kon
stitucija kas palyti laiką, kuo
met kardinolams pradėti kon-

busimų konklavių laiku leid
žia kiekvienam kardinolui be 
vieno tarno turėti dar du se
kretorių, vieną kunigą, kitą. 
pasaulinį. 

s. 

J 

"Naujienų" Socialistų Šmuge
liui Uodegą Nukirtus 

Jau šėrininkar privertė Kl. Jurg<elionį grąžinti pinigus 
už Univercal Chemical ('o. šėrus. Šmugelio- direktorius Kl. 
Jurgelionis išmokėjo dalininkams pinigus už šėrus. 

Reikalaujama taipat pinigų ir už Bingcl Co. šėrus teis
mo keliu. 

K. Jamontas apskundė "Naujienų" viršininkus už ne-
apmokėjimą už savo darbą. Veltui jis prašė atmokėti jam, 
visus metus laukė. J ie aiškinosi neturį pinigų. Teisme "Nau
jienos ' prisipažino kaltos Jamontųi tik ne tiek daug ir aiš
kinosi neatmokėjusios, nes kolstumeriai jiems neapmokėjo. 
Jamontas susižinojo tuo dalyku su kostumeriais ir pasiro
dė, Kad jie atmokėję bylas. 

• Teisėjas pripažino daugiau kaip pusę pinigų_ užmokėti. 
Likusia smftą gaus tai pat J rodęs delko "Naujienų' ' bosai ne
nori atmokėti visų pinigų. 

i SKIRIAMOS DOVANOS 
PIKTADARIUS SUSEKTI. C H I C A G O J E , 

LIETUVIŲ BANfAI CHI-
CAGOJE. 

DARBAS REMS ANGLEKASIUS 
WASHINGTON. kov. 18.— 

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Samuel Gompers 
karčiais žodžiais išmetinėja 
anglių kasyklų kompanijoms 
už jų atsisakymą atnaujinti 
sutartį su anglekasių organi-
zacija. 

I r pareiškia, kad pakilusius 
streikan anglekasius visas or
ganizuotas darbas visomis iš
galėmis rems. Streikuojančius 
parems ir visuomenė. 

Pinigyno sekretorius Mel-

ma. Yra žinoma, kad nesitai-
kindamos su darbininkais jos 
nori sugriauti anglekasių or
ganizaciją, panaikinti unijas. 
Bet tai juk tuščios tokios pa
stangos. Tas tikslas šiandie 
neatsiekiamas. 

Gi jei kompanijos nori ma
žinti darbininkams užmokesnį, 
tai delkogi nenori tuomi klau
simu tartis. Gal darbininkai 
nusileistų, jei tokiam nusilei
dimui butų pamato. 

Tečiaus kompanijos nusis-

J U O Z A S N A U J A L I S 
Nesenai atvažiavęs iš Tėvynės. Kovo 22 d. Orchestra 
Hali teatre (220 So. Mkhigan ave.), Chicagoje, rengia 
jis muzikalį-vokaEnį koncertą. Pradžia 8:60 vakare. 
Koncerte dalyvaus žymiausios Chicagos Ketuvh] muzikos 
ir dainos pajėgos. Pats p. J. Naujalis gros vargonais ir 
skambins piano. Ves milžiniška mišrą chorą. 

suomene. 

lon sako, kad kuomet įvyks'*atė nieko bendra neturėti su 
anglekasių streikas, šalies j darbininkais. 

pramonei bus sunkenybių. Tu I Katalikų taryba veikia. 
rės daug nukentėti plačioji vi-

Nacionalė Katalikų Gero
vės taryba beneįrai su kito
mis organizacijomis darbuo
jasi sulaikyti grūmojantį 
streiką. 

Atsiliepiama į kompanijas 
ir į anglesasius, idant abi pu
si susieitų krūvon ir taikin-
tųsi. Kviečia abi pusi paduo
ti savo pažiūras ir visus fak
tus, kuriais pasiremiant butų 
galima susekti visų reikalavi
mų teisingumą. 

Kiek žinoma, darbininkai 
kadir šiandie sutinka stoti į 
derybas »su kompanijomis. Bet 
kompanijos tas derybas tie
siog ignoruoja. - ; 

Taip elgiantis dar raudoja-
ma, kad čia darbininkų tarpe 
plinta radikalizmas. Tokiu 
pasielgimu geriausi darbinin
kai sugenami redikalizmo glė
bin. , 

Nes jei kompanijos nenori 

Anglių išteklius. 

Visuomenės naudos kompa
nijos, anot žinių, turi didelį 
anglių išteklių. Be to, dau
gelis, kasyklų turi daug ang
lių sukrovusios ant žemės pa
viršiaus. 

Prie to pridėjus dar kasyk
las, kuriose dirba neunistai 
darbininkai, tai visgi bus ga
lima šiaip-taip verstis strei
ko laiku. 

Pinigyno departamento vai 
dininkai tvirtina, kad vyriau
sybė negali sustabdyti angle
kasių streiko balandžio, 1 d. 
Taipat mažai vilties yra. kad 
vyriausybė paimtų sava kon-
trolėn kasyklas. 

Vyriausybė gali kartais 
taip padaryti. Bet tai jau bu
tų griežčiausioj! priemonė. 

Kompanijų pozicija nesupran
tama. 

KARDINOLAS O'CONNELL 
APIE METODISTUS. 

Metodistai varo propagandą 
Romoje. 

gražiuoju taikintis, tai reiškia 
Kasyklų kompanijų, užimta įjos nori darbininkus išnaudo-

pozicija tiesiog nesupranta- ' t i . | 

ROMA, kovo 18. — Kardi
nolas . O'Connell iš Bostono 
su savo palydovais iškeliavo į 
Neapolį. Nori aplankyti salą 
Capri Neapolio užlajoj. 

Pirm keletos dienų Jo Emi
nencija vienoje Romos bažny
čioje sakė pamokslą tematu 
"Amžinasis Miestas / ' 

Pažymėjo, kad Amerika rei 
kalinga Romos ir Europos. 
Prisiminė ir apie amerikoniš
kų metodistų propagandą Ro
moje. Pasakė: 

"Amerikoje gerbiame kiti 
kitų religijinius įsitikinimus. 
Tad nesuprantu, delko mažy
čiai amerikoniški metodistai 
renka pinigus Suv/ Valstijose 
ir mėgina už juos pirkti ma-

Si. . \ 

žyčių italų dusias. Juk italai 
turi nuosavą religiją per du 
tūkstančiu metų." 

JAPONAI EVAKUOS 
SHANTUNGĄ. 

Japonijos vyriausybė tokiu BOLŠEVIKAI ATIDARĖ 
būdu nenori suvilti svetimų DIDEL? KRAUTUVC. 
valstybių, su kuriomfs ji da>-
ryvavo Washingtono konf e- " ~ ' 

.. . MASKVA, kovo 18. — An-
renegoje. ' 

XT ,,. . , i • .y T «ai čia atidaryta didele de-
Nezima, kokia iš to nauda . . '_ T^ 

, v. . Tr. .. . partamentme krautuvė. Krau 
bus pačiai Kinijai. . . . , . « . . , , 

tuves savininke figūruoja Mo-
storg kompanija. "Bet fakti-
nai toje kompanijoje daugiau
sia šėrų (akcijų) turi Mask-

PRANCIJA ATMOKĖS 
SKOLAS. / 

Cbicagoje lietuviai turi du 
banku: Metropolitan State 
Bank, 2201 W. 22nd kampas 
Leavitt st. ir Universal State 
Bank, 3252 So. Halsted St. 

Kovo 14 d. "Herald and 
Examiner" padavė visų Chi
cagos bankų apyskaitas. Jų 
tarpe randame ir minėtas l ie-i^T," 
tuvių bankas. Įdomu pažvel
gti į savo įstaigas ir jų augi
mą. 

'Universal State Bank gruo
džio 31 d. turėjo $1,77^,058 
depozitų, gi kovo 10 d. šių me
tų turi $1,630,450. 

Metropolitan State Bank 
gruodžio 31 d. depozitų turėjo 
$1,630,819, gi kovo 10^1. g., m., 
turi $1,662,186. 

j Aną dieną trys nežinomi 
piktadariai užpuolė darbe ne
muštą plumbiuotoją J . Ste-
vens ir baisiai apmušė. 

J is dirbo piliečių ^komiteto 
globoje. Del to už tai kalti
nami unijų viršaičiai mušei
kos. 

Piliečių komitetas paskyrė 
vieną tūkstantį dolerių dova
nų už mušeika piktadaTrų nu-

Building' Trades council 
prezidentas Mader užgina, 
kad unistai galėtų užpuldinė
ti neunistus darbininkus. 

vos ekonominė taryba ir pati 
PARYŽIUS, kovo 18. - S. b o l . e v i k ų v a W ž i a

 y
T a i g i ) ^ 

VaJstiju senatorius ,Owen čia g e v i k f i i k r a ū t u v ę d į r e k t u o j a . 
matėsi su Prancijos preziden 
tu Millerand. Prezidentas įti Krautuvė įsteigta didelia-

stijoms. 

kino senatorių, kad Prancija m e b u t ^ k u r s e n i a u v i e n a a n " 
atmokėsianti skolas Suv. Vai- £h* kompanija turėjo tokią 

pat krautuvę, kurią bolševikai 
uždarė. 

Ant sienų krautuvėse ir di
rektorių ofisuose nutapyti 
bolševikų šulų portretai. Ne
trūksta nei Marxo portreto. 

1 APMOKĖS RHINE SĄS
KAITĄ. 

PARYŽIUS, kovo 18:—Sir 
Arthur Balfour, kurs iš čia 
iškeliavo į Cannes, .sako, kad 
Anglija darbuojasi, idant iš 
vieno miliardo vokiečių auksi
nių markių butų atmokėta rei
kalaujamoji Suv. Valstijų su
ma už palaikymą armijos o-
kupuotėje. \ 

VIRSTA 3ITOKI LAIKAI. 

Praneša, kad tai pradės 
baL 11. 

TOKYO, kovo 18. — Cia o-
f icialiair paskelbta, kad Japo^ 
nija pradės evakuoti Shan-
tungo pusiausalį ateinančio 
balandžio 1 dieną. 

Tas evakuavimas seks pasi
remiant Washingtone padary
ta sutartimi. 

J au paskirta ir evakuavimo 
komisija. 

PAŠAUTAS NURODŽ 
PIKTADARĮ. 

Aną vakarą gatvėje užpul
tas- ir mirtinai pašautas Paul 
Notti, 3131-So. Wells st. Pa-
imtas ligoninėn mirė. Bet 
Ipries mirsiant identifikavo 
žmogžudį, tur į policija buvo 
nutvėrusi. 

Tuo žmogžudžiu yra Ange-

APMUSTAS feEMBLERIS. 

VVilliam Matulas, 39 m., 
3338 Auburn ave., iki pusiau
nakčio gemblieriavo ir pelnė 
230 dolerių. 

Jam einant namo ant kam
po Halsted^ir 32-os gat., už
puolė jį, matyt, tie patys ka-
zirninkai, su kuriais jis ka-

TEISĖJĄ SAUGOJA PO 
LICIJA. 

Kriminalįo teismo vyriau
sias teisėjas Scanlan andai 
daug tiesos pasakė apie dar
bininkų unijų viršaičius Chi
cagoje. J is pažymėjo, kad 
tie viršaičiai tai kuone visi 
umšeikos ir kriminalistai. 

Šiandie teisėją kiekviena
me žingsny saugoja policija. 

20 ŽMONIŲ NUŽUDYTA. 
\ 

LONDONAS, kovo 18. — 
Nairobi, Anglijos rytinėj Ap-ziriavo, mirtinai1 apmuse. i r , , . , . ° J J J f 

atėmė visus pinigus. Tai j - r i k ° 3 \ a r e i t ° o t e s ^ ^ •&• 
vyko vakar, kovo 17, anksti 
rytmetį. 

"SLAPIESIEMS" DŽIAU
GSMAS. 

:. < totorius Thukn. Vietos gy
ventojai sukėlė riaušes. Pa
šaukta kariuomenė. Š i , 20 
žmonių paklojo ir daugybę su
žeidė. 

DETROir , Mich., kovo 18. 
— Automobilių išdirbėjo mi-
lionieriaus Dodge sunūs, John 
Duval Dodge, Rekorderio tei
sme už pergreitą automobiliu daugybė, kad federalis distri-

4 . - \ 

Iki šiolei areštuotus prohi-1 

bicijos įstatymo peržengėjus 
teisė federaliai teisėja^. Bet 
prasižengusių susirinko tokia 

važiavimą nubaustas pen
kioms dienoms House of Cor-
rection ir 100 dolerių pabau
da. Po teismo ištarmės mi-
lionierius tuo jaus paimtas ka-
lėjiman. 

. -^ 

Teisėjo ^a r t l e t t parėdymu, 
be to, jam vienieriems me-
tams suspenduota automobi
l iais licencija. 

Be to, dar tas jaunas milio-
nierius traukiamas teisman už lo Genna, kurs už vieną žmog 

žudystę jau buvo teisiamas, pervažiavimą automobiliu ,vie-
bet paliuosuotas. no vaiko. 

kto prokuroras tas visas " sla
piųjų " bylas perkratinėti pa
veda valstijos ir miesto teis
mams. 

NUŽUbž MIEGANTĮ 
VYRĄ. 

Mrs. R. Abrahamson, 2339 
W. Monroe gt., vakar rytą 
nužudė miegantį savo vyrą, 
Louis Abrahamson, ir pati pa 
sidavė policijai. 

Tą žmogžudystę jinai moti-
vuoją vaikų neturėjimu. 

SKAITYKITE IR PLATINKI" 
KITĘ "DRAUGĄ" 

O R A S . 

CHICAGO. — šiandie ap
siniaukę ir nepastovus oras; 
maža atmaina temperatūroje. 

1 » • 

P I N I G Ų K U R S A S . 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25.000 dol. 
kdv o 17 d. buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.36 
Prancijos 100 frankų 9.01 
Italijos 100 lirų 5.12 
Vokietijos 100 markių .35 
Lietuvos 1QD auksinų .36 
Lenkų 100 markių .02 

\ 
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**DRAUQAS" 
Btn» kasdieną išskyrus nedėldlenlos 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams *«-°0 
Pusei Metą •*•<>• 
Prenumeratos mokaai iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir šalnas adresas. Pinigai geiiausia 
siųsti išperkant krasoje ar exprese 
"Money Oider" arba įdedant pini
gus i registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley A ve , Chicago. 
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BAISIOS ŽINIOS Iš 
RUSIJOS. 

* . -
P o d a u g e l i o į v a i r i ų i k i š io 

laiko gautų .žinių iš bado pa
liestų Rusijos plotų, rodėsi, 
kad jau nieko daugiau baises
nio iš tenai negirdėsime. Bet 
taip nėra. Ateina dar baises
nių žinių. 

Oficialiai patvirtinta, kad 
valsčiuose (volosti): Roma-
šovskaja, Andronovskaja ir 
Urmanskaja, gyventojai mai
tinasi atkasamais iš žemės 
žmonių lavonais. 

Be to, antentiniai patvirtin
ta, ka'd kai-kuriose vietose mo
tinos žudo savo vaikus, nega
lėdamos žiūrėti į jų merdėji
mus ir kentėjimus iš bado. 

Antai, Stavropolio apskričio 
gyventojų skaičius sumažėjo 
iki 120,000 žmonių. Ir iš liku
sių retas kuris sulauks vasa
ros, jei negaus iš niekur pa-
gelbos. 

Pavolgiu badauja 25 milio-
nai žmonhj, iš kurių, rasi, Nan-
seno nuomone, bus galima iš
gelbėti nuo mirties 6 ar 7 mi-
lionus. Visi kiti neišvengiamai 

turės žūti. 
Be bado gyventojus dar 

smaugia: bado šiltinė, cholera 
ir kitokios epidemijos. Nėra 
nei gydytojų, nei vaistų. 

Rusija kituomet skaitėsi pa
saulio javų sandeliu. Teeiaus 
bolševikai su savo socialistinė
mis pamokomis ir kruvinuoju 
teroru viską išnaikino. 

Bet patys bolševikų vadai 
turi dideJlj išteklių. Jiems nie
ko netrūksta. Jie gyvena bu
vusių carų ir kunigaikščių rū
muose. Dailiai rėdosi. Laiko 
tarnus. Važinėjasi brangiais 
automobiliais. 

Atrodo, kad Leninas yra ca
ras, gi komisarai — kunigaikš-
eiai!. 

Yra oficialiai patvirtintų 
žinių, kad bolševikai nepaiso 
bado. Siaučiantį badų jie iš
naudoja savo tikslams. Pasi
remdami badu jie šaukiasi A-
merikos radikalų, kad šie rink 
tų aukas neva šelpti badaujan
čius, bet gautus pinigus pa
vartoja bolševistinei propa
gandai. 

Bolševikų cinizmas peržen
gia visokias ribas. Juk šian
dieninis Rusijoje badas, tai jų 
piktadarybių produktas. Bet 
tie satrapai neikiek nesirūpi
na bado mažinti, pagelbėti ne
laimingiems gyventojams. Jie 
žiuri tik savo politinės nau
dos, kad prisikibus laikytis 
valdžios. Dėlto jie kenkia net 
išorinei labdarybės akcijai. 

MELO IR ŠMEIŽTO 
I 

Petrograde mirtis tiek gy
vybių pakirto, kad kiekvienas 
gyventojas dabar turi viduti
niai dvylika kambarių. Cliica-
gos gyventojai tuo žvilgsniu y-
ra nuskriausti ir siauriau gy
vena. 

"Naujienos" 62 n. deda iš
trauką iš savo pakaliko soc. 
demokratų melagių laikraščio 
tokį dalyką: 

"Laikraščiai praneša, kad 
Kanadoj katalikų kunigas 
Delmore nužudė savo brolį 
del pinigų, Chicagos "Drau
gas" anądien aiškino kad 
vagys ir žmogžudžiai išeina 
tik iš svietiškų mokyklų, iš 
kurių " Dievo žodis" yra iš
mestas. Taigi dabar jisai 
turėtų ištirti, kokioj mokyk
loj "tėvelis" Delmore išėjo 
į k u n i g u s ? " 

Nekartą esame pastebėję 
dvinukų "Naujienų" ir "Ke
leivio" melus ir šmeižtus, ka-
rie juos skleidžia spaudoje. 
Jų visų nebūtų galima išskai
tyti, nes tuomet "Draugas" 
negalėtų nieko daugiaus rašy
ti kaip tik jų melas bei šmeiž
tus išrodinėti. Nemanome 
nuolat po socialistinės spaudos 
mėšlų krūvą knisinėtis, nes 
mūsų dienraštis pradėtų dvok
ti taipat kaip "Naujienos" kj 
"Keleivis". 

Paduodama ištrauka 
•'Keleivio'' kuria gardžiuojasi 
' ' Na u j ienos'' kaipo desertu 
po piet, knibždėte — knibžda 
melais ir šmeižtais. 

Pirmas melas. "Kunigas 
Delmore nužudė savo brolį*'— 
meluoja socialistai. Kunigo 
Delmore gal ir visame pasauly 
nėra. Melas. Kaltinamojo ku
nigo pavardė ne Delmore, bet 
Delorme. 

Antras melas. Sako buk 

'Nebent tik 'Keleivis' ir "Nau 
jienos" gali tai$> besąžingai 
rašyti. Jis tėra tyrinėjamas 
savo brolio Raoul Delorme 
nužudyme. Sakyti kad kunigas 
nužudė, kuomet jis tėra tyri
nėjimas, tai spaudos banditų 
darbas. 

Trečias melas. "Draugas" 
buk aiškinęs, kad vagys ir 
žmogžudžiai išeina tik iš svie
tiškų mokyklų. Per akis sume
luota. Prašome nurodyti kur 
"Draugas" kuomet nors yra 
rašęs kad nedorėliai išeina tik 
iš svietiškų mokyklų? Mes sa
kome ir sakysime, kad grąži
nus mokykloms ir visuomenei 
kimiausią Kristaus mokslą te
galime (sulaukti liesos, teisy
bės ir meilės laikų. Tuomi pat 
nesame pasakę kad iš krikš
čioniškų mokyklų Beišeitų pik-
tadarių.Taipat ir svietiškos mo 
kyklos nėra vagių, piktadarių 
dirbtuvė. • 

Taigi, tik tris sakiniug so
cialistiniai dvynukai1 tarė ir 
tris stambius metus pasakė. 

Po pamaldų ir trumpos kal
bos burmistro visos organiza
cijos, minių lydimos eina per štai suskambėjo varpas, 

\ mnmįmmsL 
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Vasario 16 diena! 4-tą kartą 
visa Lietuva iškiinungai ir 
džiaugsmingai susilaukus tos 
dienos švenčia ją. Mieste tyku, 
ramu, jausti šventę. Žmonių 
minios ištisa eilė plaukia į iš
kilmių vietą. Jos prasideda 
katedroje Bazilikoj šv. mi
nomis, kurias atlaikė žemai 
eių vyskupas PrancisTras K«-^ 

varpą šventinant, išgirsti kai-,pas visus lydi linksmus namo 
bų... Ankštu, 

miestą į Musėjaus aikštę. 
Vėliavų ištisas miškas... Ei

na moksleiviai su savo vėlia
vomis, eina darbininkų orga
nizacijos: darbo federacijos, 
juozapiečių, Tilmanso ir kitų 
fabrikų, \žitiečių... ar dešimts 
atskirų barių, vien tik lietu
vių krikščionių darbininkų; ei
na kaulių, skautų, "Saulės" 
mokytojų seminarijos, įvairus 
lenkų, žydjų, vokiečių, rusų or
ganizacijų kuriai... eina ir ei
lės gal© »ei pradžios nematai. 
Kauno įgatvėg per siauros ir 
trmnpess, kad visos tos organi-
ssaeįjeB galbkų. b ū t i matomos^) 
karto iš aukštumos. 

Maži Ir 4i4eli, lietuviai ir 
nelietuviai, visi linksmi, nors 
oras šaltas, drėgnas, sninga... 

Eisena priėjo Laisvės alėją 
prie Daukanto gatvės ir pasu
ke ja į mnzėjų. Bet kur tau. 
Net organizacijos neišsitenka 
toj gatvėj, dalis priversta eiti 
toliau Laisvės atėja ir Micke
vičiaus gatve bei pasukti į 

Aikštė. J i pilna, joje vietos 
nėra. Tūkstančiai blizgančių 
durtuvų, įimtai gražiomis bal
tomis kepurėmis gusarių, rim
ta baisi artilerija... tūkstan
čiai organizuotų ir neorgani
zuotų žmonių. Rodos, erdvioje 
faikštėįe pasidarė ankštu, ilga 
Daukanto gatvė nuo vieno iki 
kitam gskm kariuomenės ir 

revieius. Bazilikoj preziden- šiaip žmonių pilna. Ten šimtai, 

sprogi raketa, atsiliepia bai
siai kriuokdama artilerija... 
Šurpulys krečia, širdį spaudžia 
džiaugsmas... linksma."-Lietu-' 
viai džiaugiasi savo galybe, 
savo kūryba; matai pas kai-
kurius ašaras akyse. \ 

Minia ūžia, šaukia valio... 
Graudu, 'verki, bet verki ii 
džiaugsmo. Štai sunkių dar
bų, pastangų, skaudžių aukų 
vaisius, — galinga kaiuome-
nė, stiprėjanti valstybė, tūks
tantinės miiuos lietuvių pilie
čių šimtais įvairių vėliavų ne
šinos. 

M a t a i pa&anga , p i r m i s i e i g a , 
ir džiaugiesi tyrai »uosirdžiai 
kaip vaikas, ir verki... 

Aikštėje iškilmės pasibaigė. 
Pradėjo eiti nesuskaitomos 
kariuomenės eilės. Būriai su 
vėliavomis pasuko į ministerio 
kabineto rūmus, iš ten St. Sei
man. 

2 valandą. St. Seime iškil
mingas posėdis. Jis dar vieną 
naują bruožą praveda lietuvių 
tautos sąmonėje. 

Minios išsiskirsto... Iš St. 
Seimo žmonės skuba į naujo 
universito rūmus. Pirmojo 
Lietuvos universito atidary- Į Peterburgas, kurs didžiojo ka-

Ir yra kuo džiaugtis. Ket
veri kūrybos metai mums vel
tui nepraėjo: mes daug pada
rėm, daug ijšmokom. 

Pažmom darbą ir drąsiai 
galim eiti pirmyn. Nors «*-
kiečių klotais takais ė|om ir 
dar gal ilgai jais eisim, bet 
skausmas nesulaikys mūsų nuo 
žengimo, pirmyn. • 

Drąsiai tad į « * » t&stą žiū
rėdami, sunkumų nepaisydami 
eikim išvien pirmyn. Tėvynė 
to nori, tikisi. 

Gera darbą dirbom, Dievas 
mum& padės. 

Valio laisva, nepriklausoma, 
dora Lietuvai / 

V a l i a S t . S e m i e ! 
Valio vyriausybei 

Dr. L. Bistras. 

Prancūzų spauda nusiskun
džia Amerikos politika. Jei
gu Suv. Valstijos, sako ji, 
nori kad mes pagerbtume slap
tą amerikiečių sutartį su Vo
kietija, reikia kad jie pripa
žintų -bent Versali* sutartį, 
kuri jų prezidento pasirašyta. 
Ką atsakys Wasbingtonas į 
tokį prancūzų "prietelingą 
priekaištą. 

«> 

tūkstančiai žmonių spaudžia— 
si, stumdosi, — visi nori kiek 

tas, St. §eimo nariai, ministe-
riai, aukšti ir gerbiami sve
čiai. Prie Bazilikos, aikštėje j matyti, prisiartinti prie kariu© 
renkasi organizacijos su vė- j menės, prezidento sveikinimos, 

Delorme nužudė savo brolį, liavomis ir žmonių minios. iprie muzėjauš, pamatyti jojo 

mas laukiamas. Jaunimas link-
smas susilaukęs savo "Alma 
Mater.'' 

Ministerių pirndninkas p. 
Galvanauskas skelbia vyriau
sybės aktą del univergito ir 
skaito rektoriaus ir profeso
rių vardus. Prezidentas svei
kina universitąjinki jam geros 
kloties. Visa eilė kalbų — pas-, 
veikinimų. 

Visi džiaugiasi. Pakilęs u-j 

re pradžioje protestuojant 
prieš Vokietiją pavadintas 
Petrogradu, pagerbiant mies
to įkūrėją Petrą Didįjį, greit 
vadinsis Leningradu, atmin
čiai to žmogaus kurs jį su
griovė. Senobinė Rusįjos sos
tinė yra tikrai kameleono 
miestas. " 

-

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
I Š T A I G A S . 
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L. KR. DEM. BLOKO PAREIŠKIMAS 
Į MINISTERIŲ KABINETO PIRMI
NINKO P. E. GALVANAUSKO DEKLA 
RACIJĄ SKAITYTĄ ST. SEIME Š. M. 

VASARIO MĖN. 8 D. 
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(Pabaiga) 
Šios srities administracijoj dažnai labai 

ryškiai rodosi caro laikų dvasia. J i vais-
dindamos esanti visagalinti ir nesupras
dama santykių kokie nustatomi demokra-
tingoj valstybėj tarp administracijos or
ganų ir atskirų piliečių, užuot tarnavusi 
tiems piliečiams stovėdama įstatymų sar
gyboje, verčia piliečius sau tarnauti, daž
nai pati tuos įstatymus laužydama ar iš-
kr'aipydama.Tuomi sudaroma nenornialinė 
ir nepakenčiama padėtis, sugindama kenk
smingą valstybei visuomenės nepasitenki
nimą. 

Vidaus Reikalų Ministerijai reikėtų" y-
patingai susidomėti tuo liguistu apsireiš
kimu ir įvesti ši sritis j normales vėžes. 
Svarbiausia reikėtų susirūpinti milicija ir 
apskričių viršininkais. 

Del ypatingo mūsų krašto geografinio 
politinio ir ekonominio padėjimo, jie tapo 
daugeliui svetimšalių "pažadėtąja žeme". 
Jie iš visų kraštų plaukia į mūsų valsty
bę nešdami daug įvairių pavojų ir nepa
togumų tokiems krašto piliečiams ir pačiai 
valstybei. St. Seimas savo laiku buvo į tai 
kreipęs Vidaus Reikalų Ministerio domės 
ir pavedęs jam sutvarkyki svetimšalių įsi
leidimą ir laikymą. Lig šiol, vienok tai nė
ra padaryta. Naujam Vidaus Reikalų tvar 
kytojui tas darbas teks atlikti. Ir reiks at
likti greitu laiku, kadangi kiekviena va
landa neša valstybei daug sunkumų ir pa
vojų. Tas darbas atliekant nereikėtų va
duotis "gera širdimi", bet realiais kraš
to reikalais ir piliečių gerove. 

Darbininkų klausime be pažymėtų pun
ktų deklaracijoj, ypatingos domės reiktų 
kreipti Į dvaro darbininkų reikalų saugo
jimą, kadangi šiems labai daug tenka ken
tėti nuo dvarininkų sauvalės, kuri ligi šiol 

nėra įžabota nei teismo įstaigų, nei vietos 
administracijos. ^ 

Švietimo sritis. 

Pradžios mokykla — nėra valdžios, bet 
tėvų įstaiga. Vyriausybė tad turi patik
rinti tėvams teisę parinkti savo vaikams 
joje auklėjimo pakraipą. Būdami laisvės 
šalininkais, nenorėdami varžyti žmonių 
sąžinės ir užtikrindami toj srityj įvairių 
tikybn ir pažiūrų žmonėms laisvės, pilnai 
teisėtai galime reikalauti ir reikalaujame, 
kad katalikų visuomenės teisės taip pat 
butų sąžiningai saugojamos ir kad nebūtų 
leidžiama by kam daryti čia prievartos. 
Vaikų širdyse ir sielose be tė*vų noro eks
perimentai neleistini. Šio desiderato sar-; 

gyboje mes bendrai stovėsime. 
Pradžios mokykla neturi tinkamų mo

kytojų. Mokytojų tad kadro prirengimas 
yra skubus uždavinys. 

Mokytojų trūksta ir mūsų gimnazijos. 
Busimas universitas neturės užtektino skai 
čiau.s tinkamų profesorių. Švietimo tad 
ministerijai teks pasirūpinti, kad butų su
teiktos tinkamiems žmonėms, stipendijos 
eiti mokslams užsienio aukštose mokyk
lose. 

Mes manėm, kad ministerių kabinetas iš 
savo prasės padarys visa, kad kuogrei-
čiausia butų įkurtas universitas ir apso
dins katedras tokiais profesoriais, kurie 
sugebėtų išlaikyti aukštosios mokyklos 
autoritetą. 

Mums tenka pasveikinti vyriausybės nu
sistatymą priartinti pradžios ir aukštesnį
jį mokslą, prie gyvenimo, padedant įsigy
venti mokyklose savarankiškumo princi
pui. Tai įgyvendinus šalies kultūra daug 
laimės. 

* 

Užsienine reikalai. 
j į 

Taikingumas ir draugingas sugyveni
mas mūsų užsienio politikos vyriausioji 
linija. Bet taikingumas be atodairos butų 
klaida. Jo turime siekti garbingai. Neno
rime svetimų skriausti, bet ir mes nesilei-
sime skriaucMiami. Negalim daleisti būti 
ekspluatacijes by kurioj srityj objektu. 

• 
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Leisdami kitiems naudoti kurias nors mū
sų vaistybinio ūkio sritis, turim tai pada
ryti tik įsitikinę, kad tai duoda propor-
cionalės naudos kraštui. Štai bendri mūsų 
santykiavimo su kitomis valstybėmis dės
niai. 

Eidami prie santykių su atskiromis val
stybėmis turim pažymėti štai ką: 

Su Rusija . 

Mes siekiam draugingų santykių. Bet ru 
sai, deja, lig šiol neparodė gerų norų tuos 
santykius nustatant. J i lig šiol nesugebėjo 
nusistatyti lygybės, teisingumo ir mūsų 
teisių pagerbimo pažiūros. Jos politika — 
vingių politika. J i stengiasi iš vienos pu
sės imti pilna sauja, iš antros pusės kuo-
mažiausia duoti, mūsų nepriklausomybė 
rusų nėra prideramai saugojama. Jos pla
čiai palaikoma musij krašte antivalstybinė 
komunistų agitacija prirodo tik tariamąjį 
draugingumą. Laikymas kalėjimuose mū
sų piliečių, nenoras grąžinti mūsų; kultūros 
ir ekonomijos turtų, egojistinis ir netei
singas taikos sutarties nomentavimas, — 
kliūtys draugingai sugyventi. Ministerių 
kabinetas privalo aiškiai duoti suprasti 
Rusų vyriausybei, kad tik tas klintis pa
šalinus, galima bus tinkamai kaimyninėms 
valstybėms sugyventi. 

Su Vokiečiais. 

Nevengtini geri santykiai. Bet jie taip 
pat privalo būti pagrįsti teisingumo ir ly
gybės principais. Negali būti tikro drau-
gingumo kol iš vokiečių pusės bus rodo
ma tik naudojimo tendencijų be noro at
siteisti už daromas nuoskaudas. 

Su Lenkais. 

Visiškai sutinkame su vyriausybės pas-
tangomis ramiu ir taikingu būdu išrišti 
mūsų ginčą su lenkais. Bet mes žinodami 

.tokius ienkų vyriausybės siekimus priva
lom persergėti vyriausybe, kad nedarytų 
sau nereikalingų iliuzijų. Mandagus p. 
Skirmunto notų tonas neprivalo užskleisti 
tikro dalykų stovio. Jis turi1 būti ver
tinamas ne žodžiais, fcet .darbais. P. Skir-

* 

munto žodžiai skiriasi nuo darbų, kaip 
dangus nuo žemės, p. Skirmuntas iš vie
nos pusės nesigaUėdaraos švelnumo notose 
darbais rodo daug žiaurumo ir neteisin
gumo. Jis toliau varo Želigowskio aferą. 
Želigowskis kumšties pajėga užgrobė mū
sų sostinę Vilnių ir didelių mūsų žemių 
plotus, p. Skirmuntas tą aferą ir prievar
tos aktą nori įvilkti į legalumo rūbą, pra-
vesdamas falsifikuotą Vilniaus seimą, p. 
Želigowskis trukdė lietuvių ir gudų dar
buotojams ginti savo teisia, p. Skirmuntas 
ištrėmė'juos iš gimtųjų vietų. Negali1 bū
ti kalbos apie tikrąją taiką kol lenkai ves 
tokią kaip lig šiol vedė savo politiką. 

Vilnius privalo būti grąžintas Lietuvai, 
tremtiniai tuoj turi būti sugrąžinti į savo 
namų žininius, prie savo kasdieninių dar
bų — štai pamatiniai susrtaikmijno dės
niai. Ir tik tuo keliu einant galima bus 
tikėtis susišnekėsiant pageidaujamam 
draugingam sugyvenimui, kuris suteiks 
netik suinteresuotiems kraštams bet ir 
visam pasaulini taikos. Šitų sąlygų len
kams neišpikižius mes tikime, jog- jiems 
nepritrūks drąsos stoti »U mumis į tarp 
tautinį teismą. 

Ir kitais. 

^Baltijos valstybių sąjungos įkūrimo už-' 
baigimas turi būti viena svarbiųjų vj--. 
riausybės uždavinių. To valstybes jun
giamos bendrų politikos ir ekonomijos tik
slų — sudaro kaip ir naturalę sąjungą. Tų 
valstybių teisingais pamatais įkurta są
junga laidas joms politikos nepriklauso
mybę ir daug ekonominių patogumų. Bal
tijos valstybių sąjungoj bus džiaugsmin
gai matomos ir Skandinavijos valstybės. 
Kalbant apie santykius su Santarvės 
valstybėmis pirmiausia tenka išreikšti pa
sigailėjimo, kad jos Jig šiol neatsiliepė ir 
mūsų rodomą jiems simpatiją ir nepasis-
tengė padėti mums likviduoti teisingais 
pamatais sunkią mūsų su lenkais bylą. Vie 
nok nenustojame vilties, jog ji artymoj 
ateity mueų teisingus ifeikalavimus paten
kins, kaipo klausimą turinti didelės tarp
tautinės reikšmės, ir įtakos į pasaulio tai-

ką ir ramumą, mes eisime kartu su ja dirb 
ti to didžiojo pasanlio teisingumo, teisėtu
mo ir taikingumo pamataisr tvarkymo dar
bo. Vyriausybės nusistatymas visiškai ir 
čia supuola su mūsų siekimais. 

Vyriausybė fcur 4ėti visų galimų pastan
gų, kad Verealės kongneso sprendimas už
fiksuotas protokolose •prijungti Klaipėdos 
kraštą Lietuvai butų jau įgyvendintas. l i e 
tuva užtektinai yra susitvarkiusi, kad tie 
du neskirtinu Lietuvos kraštu susijung
tų amžiams į vieną laisvą nepriklausomą 
demokratingą Lietuvos respubliką. Tos 
pastangos ypatingai energingai turi būti 
reiškiamos šiuo momentu, kada mūsų 
priešininkai stengiasi įkurti Klaipėdos 
krašto nepriklausomą vaistybę, kad tuo 
sudaryti maskuotą lenkų kolonija. 
Pasikėsinimas ant Klaipėdos krašto — y-

ra kartu pasikėsinimas ant mūsų valsty
bės gyviausių reikalų, yra mūsų euverentų 
teisių įžeidimas. 

Lietuvos visuomenė žut but yra nusis
tačius-apginti Lietuvos nepriklausomybę 
ir jos teisėtas sienas. .Šitame klausime yra 
kieta ir nepajudinama jos valia. Daug ji 
parodė pasiaukojimo ir išsižadėjimo gi
nant Lietuvos reikalus ir ji padarys dar 
daugiau. Ir galų gale Lietuva savo piliečių 
aukomis ir darbu taps nepriklausoma vals
tybe su visomis savo teisėtai jai priklau
somomis teritorijomis. 

L. kr. <8em. blokas manydamas, kad mi
nisterių kabinetas tvirta ranka paėmęs 
valdžios vadžias*į savo rankas ves vals
tybę tvarkos, teisingumo ir teisėtumo ke
liais, to neužtikrindamas atskiriems pilie
čiams laisvę ir apsaugojimą nuo adminis
tracijos sauvalės iš vienos pusės, iš ant
ros gi — atkakliai ir nenuilstamai kovos 
su visais dezorganizuojančiais kraštą gai
valais ir tikėdamos kad visi ministerių pir 
mininkui paskelbti deklaracijoj darbų pun 
ktai ir mūsų bus pilnai ir kiek galint grei
čiau įgyvendinti, reiškia naujam minis
terių kabinetui pasitikėji»o. 

i 
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VAŽIUOKIT VISI PARANKIŲ , IR 
TIESIŲ KELIU 

Lietuviai važiuojant į Piliavą aplenkia 
Lenko juostą^ (karidorių ) 

Visa Trečia Klesa Padalinta J Kambarius 
Ant 2-jii. 4-rių. 6-šių ir 8-nių LOTU 

LATVIA išplauks Kovo 22 d. 
POLONIA išplauks Balandžio 5 

Trečios Klasos Kainos I: 
HAMBURGĄ f 103.50 — PILIAVA $106.50 

flfp ~ LIEPOJŲ $110.00. 
Dėlei laivakor. ir žinių kreipk, prie savo agen. 
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TAUTOS ŠVENTĖ. — KAR-
ŽYGIS. — NAUJAS KLEBO
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Puikus patarna
vimas visiem pa 
sažeriam. Geri 
Lietuviški val
giai. ANCHOR-DONALDSON 

Jūsų mieste ran 
dasi agentas. Pa 
daryk reservaci 
jas dabar. 

ANT GREIČIAUSIŲ MOl)EKMSKl.VlS>H LAIVŲ. 
YPATISKAI VEDAMA LIETUVIŠKA EKSKURSIJA 

AQUITANIA KOVO 21 
Atvažiavus j Southampton pasažieriai persėda j kitą Cunard Laivą 

ir tiesiog- davažiuosite i Piliau į 9 dienas. 
3-ėios klrsns pasažieriai turi a tski rus kambarėlius po 2-4-0 ypataa Prl-

vati^ki kambariai šeinivnoms. "Ekskursija globoja Cunard ofkiatai kurie jums 
viską sutvarkva, jtihų l a u a / u s , pusportus ir kitus daiktus dy'cai. Vokiškas 
vizas n e l i k s , .mu-ns. Ki,«kvifi.,iH cr.ii važiuoti. Spocialės Kainas Į Piliau $10C50. 
Kaunan $ iv . . ; •> — 2ia Cabin 5';".".. Taxai $5.00. 

KITI IŠPLAUKIMAI: 
VIA Southhampton Liverpool & 

Glasgow VIA HAMBURG 
CARONIA Balanil. 8. Gegužės 13 
SAXO\TA Bąlami. 18 ir Geguž.25 
Tikietai: Cabin SI 30. 3-čia Klevą 

$103.50 Taxai $.">. 

ALBANIA (Cabin only), Bal. 1 
CAMERONLI Bal. 6 
Cassandra (ii* Portland) Bal. 30 

Per Angliią į Libava $110. 
Taxai $5. 
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P. KV0RKA & SONS I 
1549-51-53 W. Chicago Avenue 

Rakandai, Pečiai, Kar-
petai, Pianai, Victrolos, 
Siuvamos Mašinos, Plau
namos Mašinos etc. 

• Cash arba ant lengvų išmokesčių. 
x 

i 
D • 

Telefonas Monroe 3683 
£3 

Ir Saugumas ant 
° Taupomų Pinigų 

M<*s dabar pardavinėjame mūsų 1-mus Mortgage Auk
sinius Bondsus ant išmokesčio. 

$10.00 Į mėnesį rmperka $100.00 Bondsa kuris neša 
Jums ijc/c nuošimtį. ^ 

HOME BANK & TRUST CO. 
Milwaukee ir Ashland Avenue's 

TURTAS ARTI $10,000,000 
Xarys U. S. Federal Reserve System 

Atdara vakarais Panedėli iki 6; Utarninke iki 8 Su-
batoj iki 9. * 

Kalbam Lietuviškai 
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i i R CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St., Chicago, HL 
Kurie gaunate paveikslus 1S Lietuvos 

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

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atitekame kuoge-
rtausia. Phone Drover 1219 

i 
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Milwaukee, Wis. — čionai 
yra keistų žmonių. J a u nepa
kanka kad bedieviškus, cieili-
kiškus laikraščius skaito, bet 
yra pamylėjusių ir leniškus. 
Kad "Draugą" skaitytų, tai 
gal apsišviestų. 
—Iietuvos Nepriklausomybės 
dieną paminėjom nelabai triuk 
šmingai. Nedaug tesusirinkom 
parapijinėje svetainėje, pagie-
dojom Lietuvos ^imną, dar 
gerb. klebonas pasakė prakal
bą ir rankas padavę vienas ki
tam džiaugėmės Lietuvos ne
priklausomybė. Dar prie muzi
kos valandą pasilinksminom. 

Čia lietuviai džiaugiasi vie
nu, lietuviu 11 m.* vaiku Jonu 
Radz vi liuku. Vas. 16 d. nuėjo 
į mokyklą (viešąją) prisika
binęs Lietuvos vėliavėlę prie 
krutinės. Mokytojai apie tą 
vėliavėlę paklausus jis atsakė, 
kad šiandie yra Lietuvos Ne
priklausomybės šventė. Moky
toja pagyrė jį uiž mokėjimą 
paminėti savo tautos šventę. 
Po pamokų, einant namo, vie

nas lenkiukas pribėgęs prie 
Radzviliuko, nutraukė nuo jo 
Lietuvos vėliavėlę ir kojomis 
'ją mindžiojo. Radzviliu-
kas baisiai užpyko ant 
lenkiuko už tokį paniekinimą 
jo tėvynės šimbolo — vėliavos. 
Šoko mušti lenkutį, nors šis 
buvo didesnis už jį. Dėlto ap
mušė savo tėvynės neprietelį— 
lenkutį. 

Namie tėvas užklausė Jonu
ko kur taip i&sivaliojo. Jonu
kas nenorėjo išpradžių nieko 
sakyti. Vie»€& paskui pasakė. 
Tėvas būdamas tėvynainiu, 
dar vaiką už tai pagyrė. Da
bar visi tą vaiką vadina^ kar
žygiu. 

Kovo 12 d. pas mus įvyko 
kunigų permaina. Mūsų kle
boną kun. Daugį iškėlė į Ke-
noshą, Wis., o iš ten į mūsų 
parapiją atkėlė kun. Balinską. 

Tą pirmą dieną prie naujojo 
klebono bažnyčia prisikimšo 
žmonėmis. Priėjo nevien gerų 
katalikų, bet Lenino tvaikų, 
Trockio anūkų, visokių titilvi 
kų ir Pilsudskio bernų, Neži 
nia su kokia dvasia jie atėjo 
bažnyčion ,bet vig norėjo šio 
klebono išgirsti. I r nabagai 
apsivylė. Klebonas buvo ser
gantis, skaitytas Mišias at
laikė, o pamokslo nesakė. Gal 
su Dievo malone jis pasveiks. 

Milwaukietis. 
m '•• ' i r gg 

PRAKALBOS P ATIKO. 

Melrose Pafk, UI. —> 3 jį 
kovo š. 2.1. Igno Vaici ilio svef. 
buvo snre-gtos prakalbo *, Li» 
tu ros r i n . Misijos £ar<i;,'.:i 
maršruto. Žmonių buvo ne
dalu, i a usįfc.' 

L';|lbejo gerb. J . ša l imas 
Liit. Kfn. Misijos Įgaliotinis, 
tlo prak/ 'ba čia ga^rt rot ku 
visiems atsilankiusiems 

L. L. P. Bonų parduota u S 
$50.00 ir kai-kurie dar žada 
pirkti, mat mūsų žmonės pa
matė, kad ta i ne su Bischoffu 
biznį daro. 

Mūsų cicilikėliai visai netu
ri L. L. P bonų, tai dabar kai-
kuriev net verkia, "kad pražu
dė pinigėlius; o kad bonų pir
kti tai pakėlė tam priešingą a-
gitaeiją. Mūsų miesteliui dar 
trūksta apie 1 tūkstantį da-
baigti kvota. ^ 

Lietuvos Sargas. 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoi 

•vVf̂ .v* 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musę krautuvė—-viena i i didžiausių Chicagoje 
Pardnodame-už žemiausią kainą, kur kitur taip negauti 

Mašinėlių laiškams drukuoti ii ofiso darbams yra naujau-
lios mados. Užlaikom risokias laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byHčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski^ 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAG0, ILL 

Telefonas: DROVER 7309 

*l . T 
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LIET. NEPRIKL. ŠVENTĖS 
PAMINĖJIMAS. 

Homestead, Pa. -^- Homes-
teadiečial' visada/pasižymi sa
vo aukomis visokiems prakil
niems tikslams, o ypatingai 
gausiai visados atsiliepia Lie
tuvos reikalams. Pastaruoju 
laiku, nors bedarbė daug už
kenkia, bet visgi Homestea-
diečiai kiek išgalėdami aukoja. 

Vas. 16 d. paminėjant Lie
tuvos Nepriklausomybės 4 me
tų sukaktuves buvo surengtas 
vakarėlis pobažnytinėj svetai
nėj. Visą svetainę puošė gra
žios Amerikos i* Lietuvos vė
liavų spalvos. 'Išvaizda labai 
patriotiška. Vietinffi choras, 
vadovaujant •§. Kimueui pa
dainavo keletą gražių daine
lių ir buvo gražiai padekla
muota kelias pritaikintas ei
les. Kalbėjo gerb. klebonas 
kun. S. Čepanonis iš Lietuvos 
istorijos ir apie dabartinius 
svarbesnius atsitikimus, pažy
mėdamas Lietuvos Šiaulių 
svarbų veikimą. 

Dalis surinktų aukų yra ski
riama Šiauliams. 
Aukojo sekantieji: po $2 kun. 

Čepanonis, po .$1 A. Bulevi-
čįus, M. Lepeškienė, M. Bu-

ikauskas, A. Zupkus, S. Stan
kūnas,* A. Bardzilaufckas, A. 
Barauskienė, A. Vaičiulis, Ba
ranauskienė, J . Danielius, V. 
Brindzienė," S. Kimutis, J . Gu-
dzinas, A. Baikauskienė, J . Je-
nuliavičienė, M. Liulickaitė. 

Visojm smulkiorhis aukomis 
$28.32. :< -

O. P. 

Mes turimo 
me

daus 

w V l £ ^ Gavėnios laikas, 
kaipo su pasnin
ku geriausias mai 
stas, tai yra Me
dus 
gero bičių 

ir pristatome "^ namus-

Chicagon. Tik reikia parašyti 
laiškelį ir aiškiai nurodyti vie
tą, o pinigus apmokėsite tada, 

\ kada jūsų užsakytąsai medus! 
bus ant stalo. Prekė koi-kas dar 
nepakilo 5 svarų vedrukas 
$1.50, imant nemažiau kaip 10 
viedrukų, duodame pigiau. 

Adresuokite tuojaus. /• 

STRYGAS IR MILEREI ; 
4342 So. Maplevvood Ave. 

Chicago, 111. 
s 

Nauja Fotografiška Studija 
Su .vestuvėmis, pagrabais ir pri-

vatiškais užsakymais kreipkitės £ 
šiuo adresu: 

FOTOGRAFAS 
. J. B. K U D I R K A 

1411 So. 49th Ct. Cicero, I1L 
Telef. — Cicero 6048 

B*Tt^o-"5rrre??ffiiT8tt"a¥*e^8^ 

PAIEŠKOJIMAS. 
Reikalingas vargoninkas. Del 

platesnių žinių kreipkitės į 
* "DRAUGO" OFISĄ 

2334 So. Oakley Ave. 
— 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S . 

\<tttt**m#4W*W*M*W*W4>i 

GREITAIiSMOKAME PINIGUS 
Jau visi žino. kad mes nusiunčiame pinigus 

Lietuvou pigiausia, greitai ir teisingai. 
Kokiais pinigais norėtu: Amerikos doleriais, 

Auksinais-Markėmis ar Rubliais, viską dastatome 
j paskutinę paštą be jokio trukdymo ir pilną su
mą ir gauname atgal resy/es su pasirašymu pri
ėmėjo. Vi3as kvitas galima matyti mūsų ofise. 

Laivakortes ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos. 

^Parduodame namus, lotus ir farmas. 
Apdraudžiąme nuo ugnies ir kitų nelaimių. 

Krautuvė maldaknygių ir visokių svietiškų 
knygų, paveikslų, dideliame pasirinkime, 
Katalogą ant pareikalavimo dykai pasiunčia
mo. 

Visais reikalais kreipkitės: 

PAUL P. BALTUTIS IR KOMPANIJA.^ 
901 W. 33rd Str. 
Yards 4669. 

DU OFISAI: 

LIETUVIAI ČIONAI JAU
ČIASI NAMIE. 

Gali siųsti pinigus Velykoms 
Lietuvon per mūsų pinigų 
siuntimo skyrių. 

Gali užmokėti gazo bilas ir 
taxus čionai. r^ 

Išsirink sią banką, kaipo 
•savo naminę banką. Mes ga
lime jums patarnauti visuose 
reikaluose. 
CENTRAL 

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK. 

1112 West 35-th Street 
Turtas suvirs šeši Milijonai 

Dolierių. 

KAIP JUSįl AK(S 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akje 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta ak)s be
siuvant, jei taip, tuojaue tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 16 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Chlcago 
kerte 18-tos gatvės; S lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S Aptiekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
ra. Nedėliomlfl nuo 9 ryto iki 
12 dien 

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ (Jewelry Shop) 

' .Parduodu deimantus, laikrodžius ir kitus auksinius daiktus. 
Visokius pataisymus atliekame kogeriausiai ir už prieinamą 
kainą R. A. ANDRELIUNAS, 

• 4436 So. Fairfield Ave., Chicago, HL i 

r?™. 
Į LIET. FOTOGRAFAS IR MALIORIUS 

Ar esi* užganėdintas kitų fotografistų darbu? 
Jei ne, tai kreipkis j mano studiją, esu \tikras, kad 
busi užganėdintas. 

Su vestuvėmis, pagrabais, ar gavęs iš Lietuvos 
giminių paveikslą, neatidėlibdamas ateik, o mes 
padarysim iš mažu didelius ir iš didelių mažus. 
Turime, visokių rėmu. Kainos visiems prieinamos. , 

Paul Puckorius 

i ' J5 So. 49th Court. 
Telefonas Cicero 8027. 

Cicero. 111. 

53^ " g " 

Teisingas Patarnavimas! 
•S i i lu t i inas • l ' in i^t j . ĮLaivjikortč.*.. 
I š d i r b i n i a i .-Pu s p o r t u ir Vutari . įa-
li§k»{ P o p ^ r i i j . U ^ l Ffšfiūttė.^Jort-
įr«čiai; I n S i u i i i i a i . Sal'<pit\ I^o\«s . 

ĘUROPEAN-AMERICAN BUREAU 
S. L . ' F Ą B I O N A S GC/VEDfcJAi 

809 West 351h Street, Chicago, Iii. 

I 
l 
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GERBIAMIEJI TAUTIEČIAI 
Pranešam j u 
m s visiems, 
kurie buvo
te prisižadė
ję ir kurie 
. neprisidė-
jote prie mu 
sų kompani
jos su darbu 
ar kapitalu, 
mes jau per 
kėlėfn sna
pą į tikrą 
vietą. Yra 
pilnai sut
varkyta ir 
dar yra pro
ga {stoti 

mūsų kompaniją su kapitalu arba 
darbu iš kurio turės gerą naudą. 
Kurie žingeidąujat atsilankykit su-
batomis nuo 1:CTO P. M. iki 5:00 P. 
M. į po numeriu, 1314-16 21-st St. 

S. P. direktorių antrašai: 
•Prez. W. Milash, 3405 So. Union Av. 
I. O. Kotosky, 3818 So. Union Ave. 
J. Butkus, 3301 So. Morgan St., 
S. Gasparams, 2313 Canton St, 
W. Brazauskis, 1318 49-th Ct. Cicero, 

m. 
Platesnes informacijas suteiksime 
ypatiškai arba laišku. 

11 
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rel. Off. Humboldt 4880 
Res. Humboldt 3393 

M. E. ZALDDKAS 
ARKITEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
Kamp. MiUvaukee Ava. 

Chicago. 
K * * " * * 1 * • - » • ! • » » « » » » » • • • » mkt 

LIEtuVTS GRABORIUS 
Patarnauju laidotuvėse kopigiausia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 

S. D. LA0HAWI0Z 
^ Tel. Canal 2199 

2314 W. 23rd Place Chicago, 111 

\ 

SKUBĖKITE. 
Čia jums yra proga pasiliuosuoti 

iš darbo ir palikti biznierių, pada
ryti pinigų. Parsiduoda bučerne ir 

*tgroserne, labai pigiai, geroje apie-
flinke. Antras biznis; parsiduoda 
"Dry goods" storas, geroje vieto-
Ije ir ant labsl bizniayos gatvės. 
!Taipgi priimsiu į mainus ̂ -lota. 
Priežastis pardavimo yra labai 
svarbi. Kreipkities pas, 

A. GRIGAS 
3114 So. Halsted St. Chicago. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

M O K Y K L A 
Mokinama: angliškos Ir lietuviško? 

kalbų, aritmetikos, knygvedyetės, ste» 
nografijoąX(typewriting, pirklybos te4-
•ių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikipės eokno-
mijos, pllietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo '9 ryto lkt 
4 valandos po pietų: vakarais nuo I 
iki 10 vai. 

3106 S. Halsted St., Chicago. 

Dr. 0. VAITUSH, 0. B. 
LIETUVIS AJOC SPECIALISTAS 

Palengvins viw| aklu 
tempimą kaa yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą, skaudančius 

ir uisideguaius karščiu akly kreivos akyą 
katerakto, nemleglo; netikras akis tndedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma-
žiausiaa klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikMf einančios 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki I vakarą 
Nedėliomts nuo 10 Iki 1 vaL po plotu. 

1553 W. 47 St. i r Ashland A v. 
Telefonas Drover 9690. 
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Iš Tauragės Padanges. 
J. Jančauskis ir M. Ašmoniu-
te. 

Tauragės klebono laiškas. 

P. P. Jonui Pudžiuveliui, Juo
zui Maciukui, Agotai Žylienei. 

Stasiui žyliui. 
Gerbiamieji1 Tamstoj, 

Jūsų laiškas, kuriomi pra
nešėte apie aukų rinkimą Tau
ragės Bažnyčios atstatymai? 
buvo man linksma naujieną. 
Ačiū Tamstoms, teužmoka 

1 Viešpats gausiausiai. 

Vokiečių pyragai. 

1915 m. vokiečių kariuome
nė nuvijusi rusus už Kelmės 
pradėjo viską naikinti apie 
Tauragę, išdegino visai miestą 

atstatymas reikalauja žymių 
gumų. Prieš akis — bokštas 
suplaižintas. plyšiai siekia be
veik pat apačios. Beikės priešą 
kį nugriauti ir išnaujo per
mūryti. Su bokštu galima ken
tėti, bet jau butonas reikalus 
yra uždėti stogas, nes oras 
vis daugiau ir daugiau naiki
na sienas. Reikia padaryti 
skliautas, įdėt langus ir .durys, 
sutaisyti grindys. , 

Tauragės Bažnyčia prieš karą. 

ir beveik % visos 'parapijos 
I sodžių. Bažnyčia nuo* gaisro 
nenukentėjo, tai nuožmus nai-

, kintojai uždėję piroksilino 
susprogdino bokštą. Bokštas 
griūdamas veik visai sunaiki
no stogą, sutriuškino skliautą, 
paglemžė vargonus sulaužė suo 
lus, sunaikino grindų dalį. Bet 

Viršuj telpa paveikslas Tau- šaukėm tauragieeių susirinki-
ragės bažnyčios. Kurie seniauį ma bažnytinėj Brighton Pąrk 
gyvena šioje šaly, nėra jos svetainėj. Susirinkus būreliui, 
matę, nes ši bažnyčia buvo; pasikalbėjus, nutarta išrinkti sįen0S) pilioriai paliko sveiki 
pradėta statyti 1900 metais ir j komitetą užvardinus jį "Tau-
pilnai užbaigta prieš pasaulinį ragės Bažnyčios Atstatymui 
karą t. y. 1914. Tauragės haž- Rėmėjų Komitetas"; Išrinkta 
nyčia savo didumu ir stiliaus Jonas Pudžiuvėlis pirmininku, 
dailumu buvo viena iš didžių
jų ir puikiųjų bažnyčių Lietu-

Juozas Mačiulis raštininku ir 
Stasys Žylius kasia Atsira-

voje. Bet ištikus karui, nuož- dus aukų kasiu, turi pristatyti 
mus naikintojai Vokiečiai ją 
sudaužė. 

Mes tauragiečiai, kaipo geri 
tėvynainiai savo sunkiai už
dirbtais centais visados re
miame Lietuvos reikalus, šel
piame giitiines. Neužmirškime 

bondsą. Taipgi nutarta <pasiųs-

tik kettose vietose anuotų 
pramuštos. Naikinimas įvyko 
maždaug balandžio pradžioje, 
nuo kovo iki rugsėjo Tauragė
je kunigo visaį nebuvo. 

Pirmieji žingsniai. 

Tais pačiais metais atvažia-
ti laišką Tauragės klebonui su i vus man Tauragėn 11 rugsėjo 
nutarimais. Aukų tuom syk su dideliu vargu surengėme 

koplytėlę — bakūžę, tuose na
rnose, kur buvo pieninė. Kie-

nerinkta, tik užrašyta pasi
žadėjimai kas kiek aukos. Iš 
pažadėjimų susidarė suma virš bonija įtaisiau buvusiam višti-
$150.00. Taigi dabar sulaukta ninke — mat jo sienos iš ce-

jų ir benaro reikalo — bažny- atsakymas nuo gerb. Tauragės' mfcnto, nesudegėr tik stogą rei-
čios atstatymo. Tauragės pa- klebono, kurį žemiau talpina- kėjo uždėti — visas mario pa
rapijiečiai dar po karo dar 'pal-! me. Nuo pažadėjusių ir kitų, • locius turėjo 6 aršinas ilgio, 
nai neatsistatė trobesių, bet ' l ig šiol surinkta $230.00. I š t 5 aršinas plo,čio; zakristijonas 
nutarė taisyti bažnyčią, nes' pasiųsta $200.00 Tauragės 
mato būtiną reikalą. — Taigi klebonui kovo 1 d. 
mes čionai gyveną savo auko
mis padėkime jiems, o jie už
tai bus mums dėkingi amžinai, 
savo maldose prie V. Dievo 
atmins mumis, prašys sveika
tos ir visa gera ko mes reika
lingi. Iš kito atžvilgio; auko
dami bažnyčios atstatymui tuo 
mi sušelpsime bėdnuosrus dar
bininkus kurių nemažai be dar 
bo yra. Dauguma iš jų gaus 
darbo, turės iš ko pragyventi. 

Mes chicacriečiai — taura-

Aukojo: J . ir Jul. Pudžiuvė-
liai $50.00; po $25.00 F. ir .M. 
Piežai, Agota Žylienė ir J. 
Mačiulis. Po $10.00 Z. Juonu-
kienė, S. Žylius, C. Šeputaitė, 
K. ir Ag. Kinderiai ir Mar. 
Levickienė. Po $5.00 P. Dar-
giela, Uršulė Miškinienė, J. 
Lešinskis, Ignacas Skalandžiu-
nas, J. Dukavičius, Ag. Rim-
kiutė ir Mar. Račkauskienė. 
Ant. Jokubaitis$3.00. Po $2.00 
A. Jokūbaitis, P. Stasiulis, 

giškiai išgirdę kad ten mūsų J. Bajorinas ir Jonas Motie-
giminės ruošiasi pradėti tai
syti bažnyčią ir suprasdami tą 
reikalą, gruodžio 11 d. praeitų 

kaitis. Po $1.00 M. Riškienė, 
J. Girskis, Ant. Daugėlas, A. 
Stumbraitė, Iz. Sakalauskienė, 

metų per dien. ' 'Draugą" su- K. Andriekienė, E. Statkienė, 

Montvilas pasitalpino šalia sto 
vinčiam kamine, ir taip mudu 
pravargome žiemą. Sekančią 
vasarą užėmiau buvusios bri
gados ligoninės degėsius, įtai
siau gyvenamąjį namą ir ūkio 
trobesį. Tik 1917 metais, kuo
met pas nius siautė kruvinoji 
su dideliu vargu pavyko mu
ms įtaisyti tos pačios ligoni
nės degėsiuose erdvesnę ko
plyčią, kurion sutelpa apie 
1.000 žmonių. Toje koplyčioje 
mes iki šiolei garbiname Die
vą. Taisyti senąją bažnyčią 
neturėjome drąsos, nes žmo-
nė3 nudeginti turi savo t*>-
besius atstatyti; be to staty
dami koplyčią, kleboniją, špi-

Holę — jau pailso. Bažnyčios 

Tolimesni darbai. 

Sį rudenį jau nuvalėme gru
žus, kurių buvo labai daug. 
Šiomig dienomis parapijiečiai 
gabena jau iš miško medžiu*, 
esame pasiryžę su Dievo pa-
gelba pavasarį pradėti darbą. 
Tiesa, bažnytinė kasa tuščia 
bet pasitikime Dievu ir tikin
čiųjų žmonių duosnumu. Juk 
ir pirmus žingsnius man Tau
ragėje statant kasa buvo tuš
čia pradėdavome darbą turė
dami vos keliolika rublių — 
bet ačiū Dievui nei syk neteko 
skolintis. Tik žinoma, kad sto
gą uždėjus reikės išleisti ne
mažiau 200,000 auksinų — tas 
sudaro virš tūkstantį dole
rių; be Jūsų Broliai pagalbos 
mes nepajėgsime to atlikti. 
Bet vis vien pasiryžome pa
vasarį darbą pradėti, kiek ga
lėsime, tiek jo atliksime. 

Bažnytinių daiktų likimas. 

Manau įdomu Jums žinoti a-
pie bažnytinių daiktų likimą. 
Mat čia vokiečiai pasirodė 
šiek tiek- sąžiningesni. Prane
šė Tilžės klebonui, kad daik
tus paimtų globon. Jis pri
krovęs apie porą vagonų daik* 
tų atvežė Tilžėn ir čia bažny
čioje sukrovė ir saugojo. Sią 
vasarą šituos ^daiktus is Tilžės 
atsigabenome būtent klausy
klas, spintas, kielikus, Mons
tranciją, liktorius, puškąs, 
bažnytinius rubųs ir skalbi
nius, stacijas ir stovylas. Ži
noma, daiktai juos bevežiojant 
šiek tiek nukentėjo. J£ai-kurie, 
ypač iš rūbų ir skalbinių išsi
barstė, dingo. 

— • — 
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Nelaimės laimė. ~ 

Nelaimėje turėjome ir lai
mę; visoje Lietuvoje vokiečiai 
atėmė varpus. Mūsų varpai su 
bokštu užgriuvo. Vėliau atėję 
vokiečiai labai apie varpus 
klausinėjo, sakėme, kad jie sur 
dužo "ir šukės išvežta Vokie-
čiuosna^ Vokiečiams susmukus 
praskverbėme griuvėsius at
radome visus 3 varpas svei
kus, žinoma bent kiek nubrai
žytais. Didįjį varpą ant rastg 
užkabinome ir dabar skambi
name. 

*><i» 
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Tauragės bažnyčia po karo. 
Taigi šiuo prašome visij čiulini 4436 S. Fairfield Ave. 

tauragieeių aukoti kiek kas Chicago, 111. Laiške pažymėti 
išsigalite tam prakilniam tiks- iš kokio sodžiaus kilę. Jei 
lui. Aukas galima siųsti minė- kas del kokios priežasties, ne-
tam komitetui. Čekius ar mo- norėtų savo auką siųsti tam 
ney orderius išrašant Stasio j komitetui, — tegul siunčia lįs-
Žylio vardu, siųsti Juozui Ma- šiai Lietuvon, šiuo adresui 

Tauragės R. — Katalikų kle
bonui, Tauragės miestas Ii th-
uania. 

Jonas Pndžįuyak, 
Stasys žylius, 
Juozas Mačiulis. 

Įgaliojimai ir prašymas. 

Su šiuo laišku siunčiu 4 įga
liojimus aukoms rinkti. £rriur 
vėsių fotografiją teturiu vieną 
ir tą paskutinę jums siunčiu^ 
'Jei pavyks pagaminti daugiau, 
tai paskubėsiu prisiųsti. 

Pažadėtus 160 doler. pra
šau kuoveikiausia surinkti ir 
prisiųsti Tauragės klebono 
vardu. Siunčiant pinigus pra
šau siųsti jų neiškeitu* į mar
kes, kur kas daugiau pinigu 
gaunama jei čia Lietuvoje do
leriai iškeičiami. Tą galima 
atlikti Tamstoms per Metropo
litan States Bank, arba per 
"Draugo" pinigų siuntimo 
skyrui, nes jie turi rf&ių su 
Liet?***** Ųfcio Banku, kurio 
skyrius raadasi ir Tauragėje. 
Tie pinigai bus mums labai 
naudingi, nes greit reikės pra- j 

m* MM tapymui 
Uždirbtų Pinigų 
A R N E ? 

Nejieškok progos kuomet įvestim' pinigus. 
Niekas neabejoja, kad mūsų pirma* mortgsčius ir 

auksiniai tonai neša 6 nuoš. ant įdėtų pinigų Ponas GUI 
ŠIUS. SEDEMKA ir MACIKAS mūsų Banke visados 
prisirengę patarti Tamistai apie saugiausį pfcig? įvesti-
niraą. 

PEOPLES STOCK 
YARDS 
STATE BANK 

DIDELIS BANKAS 
i Ant pat kampo 

47-th Street ir Ashland Ave. 
Chicago 

UŽMOKĖK SAVO NUOSAVYBĖS 

•M 8 1 j ^ ^•tt 1 "J> 

METROPOLITAN STATE BĄNKOJE kuria €ook County Iždininkas Pattrick J. 
Carr paskyrė kaipo stotimi del rinkimo vi sų valdiškų taksų už nejudinamąjį turtą 
namus, lotus efcc. &įe taksai bus priimami nuo Balandžio 1-mos cL 1922, iki Gruodžio 
l^aes, 

w 

KAIP PERKELTI PINIGUS LIETUVON 
METROPOLITAN STATE BANKĄ siunčia pinigus Lietuvon markėmis ar do

leriais ir mnsų perlaidas Lietuvoje išmoka tikrais Amerikoniškais doleriais jeigu 
siuntėjas taip reikalauja. 

Jeigu nori kad pinigai pasiektu Tamis tos gimines ar draugus Lietuvoje prieš 
Velykas tai Ugiaus nebelauk bet TUOJAUS SIŲSK PER DIDŽIAUSIA BEI STIP
RIAUSIA LIETUVIŠKA VALSTIJINE ' BANKĄ AMERIKOJE. 

Metropolitan State Bank 
Pirmutinė Lietuviška Valstijinė Ranka Amerikoje. 

2201 W. 22nd 1 3 St. 
CHICAGO. 

* Bankos Valand.: Kasdien nuo 9:00 v. ryto iki 4:00 ». 
vak. Utarninkais i r Subatomis iki 8:30 v. vak. 

dėti mokėti už medžiaga iš-j 
piauta tąrioką. 

Baigdamas £į mano rašinį 
dar sykį tariu aeiu Tams
toms, Tamstų Bendradar
biams ir Aukotojams. t 

Kun. Vytautas Dikavičius, 
v Tauragės klebonas. 

. P. S. Siųsti pinigus prašau 
Tauragė3 klebono vardu, ne
minint mano pavardės, iškrei
pus, pavardę 'pasidaro didelis 
keblumas pinigams išimti. 
Tauragė, sausio 15 d. 1921 m. 

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
JįlETUVTŲ KATALIKŲ VEENIN-
TĖLĮ AMERIKOJE E*0KRA£7| 
"DRAUGĄ"; KURJO KAIHA, fIK 
fdOO YISAM METUI, PO VIS* 

PASAULĮ. 

P4IN1 HRODuCIS 

DIDŽIAUSIAS ĮVAIRUMAS 
— 1 $ — 

SĄŽINIŠKOS KAINOS 
King Liquid Paint—King Wall Finish Augštos Rūšies 
Geležinia įavorai, šepečiai, stiklų langai, užlaidos ir tt. 

P. M . C I B U L S K I S 
2338 So. Leavitt Str. gfefcf. flanal 7233 

#•,• *vi 
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DRAUGAS 
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IDR. A. K, RUTKAUSKASf 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 South Western Avcnue 
Telefonas Lafayette 4146 

Valandos; 9-11 rytais, 1-2 p o S 
įpietų ir 7-8 vakarais . Nedė ld i e -E 

lials tiktai po pietų 2 iki 5 va i .S 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiHiimiiiiiiiiiiiiiS 

J Office TeL Blvd. T820 £ 
S Praneš imas 

l D . M. T. STRIKOL'IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS I R C H I R C R G A 8 
Perkėlė saro ofisą J 

4101 SOUTH A S H L A N D A VE. ^ 
^VAL. : 10:30 iki 12; 2:30 Iki S l r £ 

1:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. g 
Nam. : 2914 W. 43 St. £ 

Tcl. La fa je t t e 263 j j 

15SH^#^*=JSMI=K**^^ 

DR. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja S0 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St., 
jJKertč Sa-nd St., Cbicago, III. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir chroniškų 

l igų. 

t Ofiso Valandos: N u o 10 ryto 
„Iki 8 po pietų, nuo 6 iki 7 vak. 
i&Nedėliomls nuo 10 lkl 2 po pietų. 

Telefonas Yards 687 

35?* 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. VezelJs 
LIETUVIS DENTISTA8 

4712 SO. ASHLAND A V E N U K 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 0 ryto Iki 9 vak 
Seredomi* nuo 4 tkl 9 vakare 

Telef. Pul lman 3 6 3 i | | 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T B 

[Gydąn Be Vaistu ir Be Op*rac i jo j 
10901 South Michigan A ve. 

ROSELAND-CHICAGO, ILL. 

-

DR. S . MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenlmo vieta: 
S252 South Halstcd Street 

Ant viršaus Unlvcr. Stat« Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
2—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėl iomis nuo 10—? 
Telefonas Yards 2544 

va 

OR. CHARLES SEGAL f 
! Perkėlė savo ofisą po n u m e r i u ^ 

4799 SO. ASHLAND A V E N U E * 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyru Ligų 

ryte nuo l O ^ S ^ n u o jjU-P ;VaL 
Į po pietų; nuo 73 
'NedėUomto: 10 iki 1 

zzw vakare 

DR. MADRICE KAHN 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4931 So. Ashland Ave. 
TeL Yards 994 

O F I 3 0 V A L : 
8 iki 10 "v. ryto. 1 iki 3 Ir / iki 
9 v. 
TeJ. Naktimi* Ir nedėlioj po pietų 

Oakland 1214 

Telefonas Von Buren 294 
Res . 1139 Indepcudcnce Blvd. 

DR. i A. BOTU, 
R u s a s Gydytojas ir Chirurgas 
Spccijalistas Moterišku, Vyriškų, 

Valku ir visą chroniškų Ugu. 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 

pietą, 1—B vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

Ofisas 8354 So. Halstcd Str . ,Chlcago 
Telefonas Drover 9093 

DR. R. G. GUPLER 
CHIRURGAS 

Kauip. Oakley Ave. Ir 24 Gatves 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 6 po 

pietų kasdien, PanedeliJ ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso TeL: Canal 1713—241 
Res . TeL: Mldway 5512 

K • • • » ! '» m » » » » . . » » i 

CHICAGOJE. 
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NORI PROTESTUOTI, ŠATO 
VEIDAN SPIAUTI. 

I r̂ RTOOSKAS 
ADVOKATAS 

S 

Telefonas D r ė i c l 2 8 8 0 A 

Ofisas DidmiestyJ: 
29 Sontb Lt S&Ue Street 

Kamharlsv 324 
Telefonas C e n t a i 8999 

Vftkar&ii, 818 W. 88rd f i 
••*. Telefonaar* Yards 4411 ;'\ 

DR. M. STAPULI0N1S 
NAP'RAPATH 

GYDAU B E GYDUOLIŲ IR B E 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
8347 Emerald Avenae 

9 lkl 11 ryte Ir 9 Iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

781 W. 18-th Gatvė 
N u o !• lkl 8 vaicare. 

ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEUSKJ, J R . ) 

ADVOKATAS 
Veda bilas visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
$ 7 S. Dearborn S t , Room 10§0< 

ifegaassa.a.jiJi:>AiflS-ž:a?1gftg 

Dr. M. Stupnicki 
f 3107 So. Morgan Street 

CHICAGO. ILLIHOIH 
Telefonas Yards 5989 

valandea: — 8 iki 11 i i ryto: 
6 po pietų lkl S vak. Nedėl io
mis DUO i lkl i vai. vakarą. 

gBEag r ^ L g » ^ - j sjsĮa»Tgrprrs,g 
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DR. A. L. YDŠKA 
1900 S. Halsted Str., 

TeL Ganai 9118 
Valandos: 19 ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 9811 W. 93rd Str. 

Tel. Prospect S4«6. 

• • ' - 9 
Tel. Ganai 257, gak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZAIATORIS | 
Lietuvis Gydytojai Ir 

OhimrgM 
1 ! 

1891 8 — 9 * Halsted Street 
Valandos: 19 iki 12 ryta; 1 Ik i 4 

po pietų; 8 iki 9 vakare 

Tel. Boulevard 2160 

OR. A. J, KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

[3303 S. Morgan Str. 
CHICAGO, ILL.J 

t Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 3251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 653. 

Patariu jums štai ką: nei 
jus pykite ant reporterio, nei 
jų s pluskite ant "Draugo", 
betyvisųpirma iš savo tarpo iš
valykite tuos nepraustabur
nius, kurie jums gėdą daro. 

f J. P. WAITCHES ' 
Lawyer i 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 511-127 N. Dearborn 61 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 19736 S. Wabash Ave. 
B o r l a n d TeL Pu l lman 6377 

Tel. Randolnn 2898 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas v idumlest j je 
A S S O C I A T I O N B L D G . 

l » S o a t l i IJX SsUIe S t r e e t 
R o o m 1S03 

Valandos: 9 ryto lkl 5 po pietų 
i Namų Tel. Hyde Park 8896 

» * • • » • . . - - - H 
Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
(Jcncralis Kantr*fcteriufl, staty
tojas ir senų namų fcru&ytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Ofaicago 

Arti 23-6e FlMt. 
s—-~ — - * 

iDr. L L MAKARAS 
vis Gydytojas ir Chirurgas rdato, 

Ofisas 19909 > 8. Michigan Ave. 
!v«L 19—11 ryta: i — 4 po pietų, 

6:J0—8:19 vai. vakarą. 
R e s i d e n d j a : 10538 Ferry Ave . 

Tel. P u l l m a a 999 Ir Pul l . 949 
• • • • • i i » » • • • • • • • • • • • » • * » » f l | 

fi Telefonas Boulevard 4189 

* ^^^ A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse, ves
tuvėse, krikš-j 
tynose ir kituo
se reikaluose* 
Kainos prieina
mos, 

;07 Auburn Ave. Chicago.; 

• . . . i i • • • ' t __ JĮM 

Bridjjeportas. — Kovo 12 d. 
Šv. Jurgio par. svet. įvyko Šv. 
Jurgio dr-jos susirinkimas. 

Bėgančius reikalus ramiai 
svarstė. Bet staiga išlenda ne
nuoramos, kaip yla iš maišo ir 
pradėjo visą ramumą darky
ti, ermyderį daryti. Mat, užsi
manė * 'Draugo " reporterį pa-
akėti, kam jis visą teisybę aik
štėn išvilko iš Susivienijimo 
Bridgeporto Dr-jų susirinki
mo. Anaiptol, jie neprisipažįs
ta prie teisybės, sako, kad bu
vęs "šmeižtas". Girdi, protes
tuokime prieš tokį pažemini-
mą mūsų Susivienijimo var
do, •priverskime "Draugą" iš
duoti reporterį. Čia iš mūsų 
tarpo kas nors mus išduoda. 

Kaltino "Draugą" už tokių 
"šmeižtų" talpinimą. Dar rė
kė: Turime išnešti protestą 
prieš "Draugą", kam jis to
kius šmeižtus talpina. Taip, 
taip, protestuokime ir gana. 

Pasigirsta daugiau balsų, 
klausia, kokiame laikrašty 
talpinsime protestą! — Ugi 
"Naujienose". Visai atsisako
me riuo "Draugo". Mums jo 
nereikial-'Liausime jį skaitę. 
Mes galime ir kitokius laikraš
čius skaityti. Mes visi čia esa
mo katalikai. O jeigu katali
kiškas laikraštis mus šmeižia, 
tai mums ,io visai nereikia. 

O jųs katalikai, katalikai! 

Tada viskas bus gerai. 
Ifuvytosi gėlė. 

Red. pastaba. ~- Jeigu 
"Draugo" koresp. prasilenkia 
su tiesa, mūsų dienraštis vi
suomet talpina raštus kurie 
atitaiso padarytas kor-to pa
klaidas. 

AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 
* • VAKARAS. 

kinta. 
Tas vakaras pelno davė 

$181.66. 
Užtaigi 4-tas skyrius taria 

širdingą ačiū visiems atsilan-
kiusiems geraširdžiams. 

Nors nedaug žmonių atsi
lankė, bet pelno liko pusėtinai. 

P. V. S-aA 

J. J. ELIAS VĖL BANKO 
PREZUHBMTU. 

Roselandas. — Kovo 12 d. 
Kaz. Btrumilo svet. Šv. Kazi
miero Alkademijos Rėmėjų 4 
skyrius surengė vakarą. 

Žmonių neperdaugiausia at
silankė, nes dar yra neužjau-
čiančių šio prakilnaus darbo. 

Vaidino veikalą Šv. Cecilija. 
Vaidintojai savo roles gana 
gerai atliko. 

Buvo renkamos aukos. Se
kantieji aukojo: $2.00 K. 
Strumilas; po $1.00 M. Vinei-
vienė, J. Jenilianis, J. Dautas, 
E. Norvaišienė, V. Zaleskas, 
A. Šidlauskas, K. Nemojunie-
nė, Račkauskas, Bunevičius, 
Dargis; smulkiais $4.59; viso* 
$io.oy. 

J. Pečiukaitis padainavo 
"The Rosary". Jis nors dar 
jaunutis, bet savo balseliu vi
sus užžavėjo. Delnų plojimu 
buvo iššauktas antru kartu 
padainuoti. 

P-lė Adomeniutė gražiai pa
deklamavo. , 

Po programai buvo dalini-
mos 4-to skyriaus suteiktos do 

Teko sužinoti, kad Ba-nko 
Direktorių susirinkime Kovo 
14,1, m., p. J. J. Elias vienbal
siai liko išrinktas Prezidentu 
Universal State Banko, vietor 
rezignavusio p. J. J. Krasows 
kio. 

Ir pirmiaus p. Elias jau yri 
buvęs to banko prezidentu, te 
čiaus dabar, po 6 mėnesių po
ilsio ir atgavimo sveikatos, ga 
Įima tikėtis, kad p. Eolas su 
nauja energija, kaipo praktiš
kas ir patyręs bankininkas 
imsis darbuotis banko ir še 
rinkikų naudai, o podraug ir 
banko kostumerių labui. 

Prie jo iniciatyvos, energi
jos ir prityrimo, prigelbstant 
valdybai ir direktoriams, gali-
ma permatyt, kad Universal 
State Bankas rimtai progre-

Gaila, kad jūsų draugija ir y a B 0 8 > J a s mvo p_ l ė s Adome-
Wentojo vardą nešioja ^ fffntlJĮ i f „ Į f r ^ n į l i n ^ už gra-
vėrktina pas jus katalikybė. £u pasidarbavimą tikietų par-
Spiaudote patys ant savo vei- davime, 
d̂ * Mažas vaikutis, J. Stulgins-

kas, gavo fonografą, kurį sky-' 
riui padovanojo p-nia Pet. Su-
snienė. Antrą dovaną $5.00 ga
vo K. Semojunas. Dar kitas 
gavo trečią dovaną $3.00. 

Publika DUVO vakaru paten-

suos ir augs. * 

ATVYKO RUSŲ ADMIRO 
LAS IR GENEROLAS. 

NEW YORK, kovo 18.—Iš 
Konstantinopolio čia atvyko 
rusų admirolas Aleksiei Za-
iev ir gen. Ivan Kolesnikov. 
Abudu kituomet kovojo prieš 
bolševikus. Abudu, turbūt, no
ri Amerikoje apsigyventi 

KRISTAUS KANČIA 

GYVENIMAS. 
I 

Krutamuose paveiksluose, 
lietuvių kalboje. 

Kovo 17 d., Roselande. 
Kovo 19 d., Kenosha, Wis\ 
Kov. 21, Chicago Hieghts. 
Kovo 24, Waukegan, 111. 
Kovo 26, Sheboygan, Wis. 
Kovo 29 d., Dievo Apveiz-

dos par. svetainėj. 
Kovo 31 d., Springfieid, 111. 
Balandžio 2, Brighton Parke 
Balandžio 10, Cicero, UI. 
Rodys Lietuvių Teatro Ben-

drove. 

GERIAUSIAS DEL TAVĘS 
IN VEST MEN TAS 1 

Bridgeportietis. Tai šio banko Pirmi Mort-
gagial Jie yra saugus ir už
tikrinanti. Parduodami už KRUTAMIEJI PAVEIKSLAI 

North Side. — Jau buvo mi
nėta ""Drauge", kad parapija 
įsigijo krutamu paveikslų ma
šiną. Kaip girdėjau kovb 19 
d. iš dviejų atveju bus rodo^ 
mi knrtami paveikslai para* 
pijinėje svetainėje. Bus rodo
ma devynių aktų drama 
"AUKA". Labai pamokinan
ti iš kasdieninio gyvenimo nuo 
tikrų. Juose yra pamokinimas 
vaikams, paaugusiems ir se
niams. Nevienam teks ir ašar> 
išlieti žiūrint į tuos paveiks
lus. Tikimasi, kad northsidie-
čiai skaitlingai atsilankys į 

i 

minėtą vakarą. 
«ep. 
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Savo tėvams ir giminėms per Lietuvių Prekybos Bendrovė, 
kuri geriausiai ir teisingiausiai pinigus išmoka per paštą ir 
savo skyrius. Pilna gvarancija ir po valdžios priežiūra. 
es parduodam į Lietuvą, iš Lietaivos ir į kitas pasaulio 

CENTRAL 

MANTJFAJC?TURING 

įOICTRICT BANK 

1112 West 35-th Street 

usia Banką ant 
Bridgeporto. <V) 

^9>««9«9^9^9^'®«««9<«^^9>9 

SjaRdte Pinigtį Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
41 centai už 100 Auksinu 

245 Auloi. už vieną Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes suioas. 
Pr is tatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufacturiog 
District Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtai $0,OOO#)0.OO 

'';RB«. TeL Cicero 9999 
Oftoo TeL Cicero 4o! 

• 

DR. J, SHINGLMAN \ 
1925 So . 49 Oonrt 

N. B. Cor. 49 Court Ir 18 Str 
i u i t viršaus vaistyničioa. 
: ^ > ^ 9 ^ 9 9 ^ 9 ^ 9 ^ » 9 > » » 9 ^ 9 9 9 4 i » t » t ^ 

— 
PARDAVIMUI. 

PARSIDUODA FARMA 80 AKRŲ 
70 akrų dirbamos 10 aitrų gajaiklos 
su upelių ir nedidelių mišku. Gera 
žemė, geri budinkai, jaunas aodnaa 
geri gyvuliai ir VIBOB geros masinos, 
tarp lietuvių netoli nuo miesto prie 
žastis pardavimo norime pasidalyti. 
Mes Leonas Markuckis ir A. Ste-
noslavas parduosim pigiai. Galima 
pirkti su viskuo ar tik žemę ar su 
pusė gyvulių. Kreipkitės prie 

Leo Marks M 
ScottvUle, MJoh. R. 2 Box 19 

P A R D U O D U A R B A IŠMAINAU 
farmą ant miesto prapertės. Ill inois 
valstijoj, ž e m ė kaip v is iems žino
ma, yra geriausia. Galima viską au
ginti, kas patinka, 

80 akrų visa dirbama ir aptverta: 
puikus upelis bėga pro šąli, gelžkelis 
eina per mano lauką, H mylios nuo 
puikaus Edgewood miestel io, kuris 
turi apie 8,000 gyventojų, 1 kamba
rių stuba, barnės kiaulininkas, kupos 

C a s h a r b a a n t iŠmokeSČi 'U. ir u- Visos masinos kokios tik reika
lingos ūkės darbui. Vežimas, bogės. 
4 geri arkliai, « karvės, 6 kiaulės, 6 
žąsys ir 100 vietų; 600 bušeliu k o m ų 
ir kitų sėklų. Kaina $8.000. Atsi
šaukite prie savininko, F . Palasky, 
5046 So. Kolin Ave., City. Tel. La
fayette 2928. 

ANT PARDAVIMO. 
pulkus penktu kambarių cmedinis na
mas su dviem lotais apaugusiais vi
sokiais medžiais ir krūmais. Prie 
to didelė barne kur gal ima laikyti 

rrrr j * r s=r 

I M e f o n a s Yards 1189 

STANLEY P.; j 
ĮfA»y.TirA : 

G R A B O I l i r S IB 
BaLsiuituotojaa 

Tūrių a«torao-J 
I oilins visokie! 
Įi-eikalams. Kaina 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave, CShicago. 

>• , , . ' • , " r M f" ' 

of VaL 2—4 po pietų 7—9 vakare 

. 

1 

Lai 
d a l i s . 

Paaportus parupinam važiuojantiems į Lietuva ir norintiems par 
traukėm giminės iš Lietuvos Amerikon. 

Lietuvių Prekybos Bendrovės Šerai dar parsiduoda po $7.00. 
Pinigus' priimam padėjimui į Lietuvos Tarptautinį Banką ir mo

kame 7% per meta. 
Legališkus patarimus suteikiame visiems dykai. Patarnavimas 

teisingas, mandagus ir greitas. 
Visais reikalais kviečiame kreiptis šiuo adresu: 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
3313 So. Halsted Str. 

Tel. Yardi 6062. : : : . Chkago 
Ofiso Valandos: Kasdien nuo 9 vai ryto iki 7 vai. vak. Vakarais.-: Utarnijiko, 

Ketvergo ir Subatos iki 9 vai. Ned.: Nuo l'O vai. ryto iki 3 vai. po piet. 

i i 
ic 
c I 
• 

GYDYTOJAS *r C H I R U R G A S jj 
Ofisas 4654 So. Ashland Ave. c 

OR. A, E. MILLER 

Res . Ofisas 1915 W. 47-th Str. 
Vai. 11 iki 1 po piet . Ned. 12 • 2 i 

Ofisą. Tel. Blvd. 2054 Įc 

' 

. Kuriems arčiau, kreipkitės į mūsų Skyrius: 

taMl Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
LIETUVIS DENTOSTAS 

1831 S. Hals ted St., Cbicago, IB« 
K a m p a s 18th St. 

Valand.: 9—12 ryta ir 2—£ vaki 

SPR1NGVALLEY, ILL. 
Alb. PUipattis, 

2&7 Wcat 44b S t. 

WAUI£EGAN, ILL. 
A. J. Sutkus, 

1317 S. Vlctory St. 
Tel. Waukegau 1306 B . 

A. S. Prec inaus*«s . 
760 S. Shcriclan Rd. 

Tcl. W a a k c « a a 1017 

B R I D G E P O R T CHICAGO 
A. Drąsas , 

3303 Auburn Ave. 
RRIGHTOfr P A R K CHIC. 

A. Andrcliunas, 
4436 So. Fairfield Ave. 

Tel. Lafayette 5665. 

CICERO, IlJb. 
R. R. Posanka, 

1422 So. 49-th Ave. 
Tel. Ciceeo 6362. 

ROSELAKD, ILL. 
J. Ramanauskas , 

10808 Midrigan Ave. 
Tel. Pu l lman P74. 

KENOSHA, WI6. 
J. Trakšelis, 

464 M. aheridan Rd. 

ROCKFORD, SUb. 
P. Kutro. 

4042 So. Maln St. 
Tcl. Maln 1726 

PASTABA: Nckurie blogos valios žmonės leidžia paskala buk §rinig»s siųstu^ per liet-
Prekybos Bendrovę reiieto* ^žiuoti atsiimti į Kau«ą. Tai yra biauri melaf5ys.tė. Pinigai siunčiami 
per Lietuvių Prckj-boB Bendrovę yra išmokami .per Lietuvos paštus ir Bendrovės Skyrius be jo
kio atitraukimo. 

Res. Tel. Sutarimai ir Na*TtSnlal 
šaukimai Lafayette 13 ©6 

rrrBwrr*W5»i*5W 

V A L E N T I N E DRESMAKING 
COLLEOBS 

2407 W. Madlson, 1850 N. WeUs, 
6205 8. Halsted fitseets 

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Meko Siuvimo, Patternų kir-

fpimo, Desigming btenlul te* na
mams. Vietos duodama dykai 
Diplomai. Mokslas lengvais att 
mokėjimais . Klesos dienomis Ii 
vakarais. Reikalaukit knygele 
TeL Seeley 1643 

SARA PATEK, p i n a , 

' Į, ' '• " -y 

karvių, kiaulių Ir visokiu naminių 
paukščių. Parsiduoda bevelk už pu-
ae prekės. Atsišaukite pas savininką 

Jos . Kabel is 
6828 So. Maplcaood Ave. 

F A R M A ANT PARDAVIMO. 
80 akrij dirbamos, 3§ akrai girios, 23 
akrų ger% ganykla. Kviečių užsėta 6 
akrai, rugių 4 akrai dobilu 9 ak
rai. Naujos triobos. Kluonas Ir tvar
tas, vištinlnkas, kietis ir stuba. Ja
me pirmos kkesos. 2 H mylios nuo 
miestelio Fountaln. Pardavimo prie
žastis liga. Su gyvuliais ir padargais 
$6,600.00 o i)e 15,500.00. Mainy-
oia ant geros prapertės Chicagoij, 
platesnes informacijos. 

•'Draugo" Adm. 
2334 S. Oakley Ave. Cliica^o. {U. 

PARSIDUODA moving Ir coal biz
nis. Per 20 metų iSdirbtaa Parsi
duoda i i priežasties l igos . Atsišau
kite 

2134 W. 24 Str. 
Chicago, 111. 

" • " ' • ' " • " i " - — ' 
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Tel. Lafayette 4223 

P A R D U O D A M E F K T U R E S . 
Iš priežasties privertimo išsikrau

styti turime parduoti grosornės krau
tuvės rakandus <fixtures). Galima Ir 
po viena pirkti. 

A d r e s a s { 
4434 So. Fairt lcld Ave Chicago, UI. 

F A R M A FARMA. 
Parsiduoda 120 akerių žemės, 20 

akerių gražaus miško , 2 barnės, 7 
rūmų namas. Visi bildingai nauji, 
5 jauni arkliai, 14 štukų galvijų. Vi
sos naudos mašinerijos, daug vištų, 
kiaulių, žaeų, ančių ir turkių. Labai 
puiki vieta arti miestuko ir geri 
keliai. Iš priežasties ligos turiu va
žiuoti j Lietuvą, del platesni žinių 
kreipkitės per laiškus. 

C. AMBROS 
R. 1 Luther, Mirti. 

i P I U M 8 I N G 
Kaipo lletuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausla. 

M. YUflKA 
3228 W. 88-Ui Street 

DURYS ADAROS. 
Nuo 9 ryto iki 9 vakare. Mes 

parduodam ir mainom; namus. 
lotus, farmas, automobilius ir vi
sokius biznius. Pag mūsų greitas, 
teisingas ir pigus patarnavimas, 
visokiais reikalais. Kreipkities pas, 

A. GRIGAS. 
3114 B. Halsted St. Chicago. 

P A F - U A V 4 M H 
Parduodam/e čeverykų-ta isymo iš

taiga. Biznis gerai išdirbtas. Par
duodame pigiai. Pardavimo priežas
tis — Išvažiuoju i Eropą. 
Ais — išvai iubiu i Europa-

Kreipkitės: 
11204 Langlcy Ajre., Chicago. 
(Pttl l inan) IlUnois. 

^rm 
ANT P A R D A \ T M O patalai, šilto 

vandenio hėater. Didelis kietų ang
lių pečius, kaip naujas. Ferankos . 
elektra plaunama mašina, floor la-
mpa. Atsišaukite: 
5628 Just ine St., fi-eos Inbos 

Telefonas Prospeet 4339 

, — ^ ^ . 
ANT PARDAVIMO 

Tabokos Cigarų ir cigarėtų krau
tuvė Ir Soft Drtnks Parlor, labai 
geroj vietoti ant Bridgeporto. Parsi
duoda pigiai. Nepraleiskit geros 
progos. Del platesnių Unių kreipki
tės i mano ofisą. 
Geb. P e t k u s , Rca l Estate . Doan and 
Lasuraace, 3402 So. Halsted S. 

' 
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" B I R U TE" Marijonai 

reng ia " Rakauskaitei 

G E R T A 
t Nedėlioję, Kovo-March 26, 8 v. vak. 

KIMBALL, HALL SVETAINĖJE, 
Ant Jackson ir Wabash 

Vidurmiesty 

H Apart "Mariutės" programe dalyvaus K. Sarpalins baritonas, 

H G. Staniuliutė kontraltas, J. Byanskas ir Olis Pianistai bei Treodor 

du Mplin. Violenčelistaš Chicago Sympliony Orkestrai 

Kviečia "BIKUTĖ" 

"ŠVENTOJI NAKTIS" 3-JŲ AKTŲ MUZIKALIŠKA OPERETE "BIRUTŽ" SJTATO PIRMU KART CHICAGOJ NEDŽLIOJ BAL. 2 AM. BOHEMIAN SVET. 1440 W. 18 GAT. VEDA A. POCIUS 

f 

* 

. K # % ^ ^ ^ ^ & § ^ « 9 ^ / : Š / C » ^ & ^ AKAD. REM. SUS. NEBUS. "DIE^O APVEIZDOS PAR tuvon 

I CHICAGO JE 
BISCHOFF'O IR HARRING-
TON'O KREDITORIAMS. 

Gerb. A^L, R. K. Moterų Sąjun-
6v. Kazimiero Akademijos gos 3 kuopos narės: Malonėkite, 

rėmėjų susirinkimas at idėtas sulyg kuopos nutarimo, atlikti iš-

FEDERACIJOS YPATIN
GAS VAKARAS. 

ant kitos nedėlios, t. y. kovo 
26 d. 1922. 

Valdyba. 

Ryta dieną, kovo 19 d. DIE
VO APVEIZDOS PAR. SVE
TAINĖJ (18-tos ir Union g-
vių), 7:30 vai. vakare, A. L. 
R. K. Federacijos Cliicagos Ap 
skritys rengia margą ir įspū
dingą vakarą. 

Ciceros gabus vaidintojai be 
galo daug juoku pridarys. To 
tai bukite tikri. 

Šv. Kazimiero auklėtinės iš
pildys labai rimtą, artistinę 
dalį. Kas nenor pamatyti to
kio grašius, Įspūdingo veika'o. 
*'Su šiuo Ženklu pergalėsi"? 

Rep. 

DARBININKŲ PRAKALBOS. 

Dievo Apveizdos Par. — Pa 
nedėly, kovo 20 d. 7 vai. va
kare, įvyks Liet. Darbininku 
Saj. Chicugos apskr. prakalbos 
ir bus rodomi kintamieji pa
veikslai. Kalbės Mikas Bagdo
nas, Lietuvos Darbo Federa
cijos Įgaliotinis. 

Taigi, ateikite ir išgirskite 
jo prakalbas apie darbininku 
reikalus. 

Jokios kolektos šiame va
kare nebus. 

Kviečia visus v 
LDS Chicagos Apskr. 

LABD. PUIKUS VAKARAS. 

West Side. — Nedėlioję, ko
vo 19 d. Aušros Vartų para
pijos 3vet. 7 vai. vakare, įvyks 
Labdaringosios Sagos 7 kuop. 
puikus vakaras su gražia pro
grama. Jame kalbės kun. B. 
Bumšas, dalyvaus atsižymėju-

Jusų virtuvėje randasi se
nas stalas ir kėdės dikeiai mi

šios dainininkės ir artistės išhlerėtos. Nenumeskit jų laukan 
kitų kolonijų. 

Žvalgaitis. 

FEDERACIJOS SK. SUS. 

Dievo Apveizdos Par. — A. 
L. R. Kat. Federacijos 15-to 
skyriaus susirinkimas įvyks 
»..*£ldi .fidiony^ kovo h* d. 2 vai. 
po pietų. Dievo* Apveizdos par. 
mokyklos kambary. 

Teiksis susirinkti atstovai 
iš visų draugijų, p r i k l a u s a i 
eių prie Kat . Federacijos, nes 
yra d a u g svarbių dalykų ap
tarimui. Taipgi sugrąžinkite 
neparduotus tikietus, kurie tu
rėjote paėmę pardavinėt i del 
busimo vakaro kovo 19 d. Kat . 
Federacijos Cbicagos Apskri
čio rengiamo. 

Valdyba. 

Žemiau pasirašiusi Central 
Trust Company, Illinois, tapo 
paskirta R. J . Bischoff'o ir L. 
Harrington'o bankrutinio pri
ėmėja (reeeiveriu) Jungtinių 
Valstijų Apygardos Teismo i-
sakymu. Mūsų kompanija be 
užmokesnio rekorduoja kredi
torių paieškojimus iš kiekvie
no paminėtų turtų Priėmybos 
skyriaus raštinėje, 847 Monad-
nock Building, Chicago, 111. 
Kreditoriai, norį užrekorduoti 
savo paieškojimus pas mus, 
lai atsineša su savim jų r^aštus * 
ar kvitas,/kurie reikia pridė
ti kaipo savo teisei įrodyti. 
Bischoff'o turto reikalu pir
mas kreditorių susirinkimas 
įvyks trijų dešimtų dienų bė
gyje apie kurį bus pranešta. 
Kreditorių paieškojimai turi 
būti įteikti pirma šito susi
rinkimo, nors savo nuostuo-
lius galima įrodyti iš vieno ar 
kito skolininko mažiausia per 

NORTH SIDE. — Neužmirški
me rytoj, kovo 19 d. Šv. Mykolo 
parap. svet. Moterų Sąjungos 4 
kuopa ims paveikslus 2:30 vai. po 
pietų; L. Vyčių 5 kuopa ims pa
veikslus viena valanda vėliau 
(3:30). Tie paveikslai bus pasiųs
ti Liet. Fin. Misijai patalpinimui 
talbuman kurį ji išleis. 

Koresp. 

BRIDGEPORTAS. — Šv. Do
mininko Dr-stė laikys savo mėn. 
susirinkimą sekmadienį kovo 
(march) 19 d. 1 v. po pietų, Šv. 
Jurgio ptar. salėj, 32 Pi. ir Au-
burn Ave. Visi nariai atvykite lai
ku ir atsiveskit naujų draugų. Įs-
to jurtas draugijon sumažintas iki 1 
dol. ir gali įstoti sveiki vyrai nuo 
18 iki 4$ metų amž. 

4- Bugaūiškismrašt. 
• 

šešis mėnesius. 
Mes turime savo tarnyboje 

Taupymo skyriuj, 111 South 
La Salle S t , Chicago, 111., p. 
J. Kimią, kuris teiksis užre
korduoti kiekvieno kredito
riaus nusiskundimą ho. užmo-
kesnio. 
! Su pagarba, 

Central Trust Company 
of Illinois, Receivership 

Department. 
. . 1 — J L 

SENI RAKANDAI. 

"Valspar enamel" padarys 
juos naujais. 

Valspar enamel yra misinis 
geriausios rųšies dažų ir pa
garsėjusio Valspar varnish'o, 
12 įvairiuose spalvose parsi
duoda: 

P. CIBULSKIO 
Krautuvėje 

2338 So. Leavitt Str, Chicago. 
Telefonas Canal 7233 

Miesto Cicero tal^sų kolek
torius Buckley intariamas, 
kad jis j^erdaug pasisavinęs 
sukolektuotų pinigų. 

Visas reikalas pavestas val-
stijiniam prokurorui. 

Zi ^* Zi 
Šiandie, kovo 18 d. nebus. 

< 

Chicagoie pavogta 8 auto
mobiliai parojo kovo 16-17 d. 

A. i A. 
U) . PASKAČIMAS. 

mirė kovo 16 d.. 12:1T) po pie
tų 42 metu amžiaus. Paėjo 15 
Kauno rėd., Panevėžio pavieto 
ir miesto. Paliko nuliūdime 
moterį Kotriną, sūnų Juozą, 
dukterį Elena. 2 brolius: My
kolą ir Juozą. Amerikoje Iš
gyveno 16 metu. 
. Laidotuvės įvyks panedėly, 
kovo 20 d.. Iš namu 3934 So. 
Califomia ave. į Nek. Prasid. 
šv. Marijos baž.. 8:30 vai. ry
to, Iš ten į šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse. 

Nuliūdę: 
žmona, vaikai 

i r broliai. 

pažintį ir. kovo 19 d. 7:15 vai. ry
t i susirinkti par. cvetaiiiėj. Iš ten 
būry eisime išklausyti savų šv. 
Mišių ir in corpagre priimsime šv. 
Komuniją. 

Po šv. Mišių būry nueisime pas 
vietinį fotografistą A. Voitkevičia, 
636 W. 18-th St. (kur jis atidarė 
fotografavimo įstaigą) nusiimi i 
paveikslus, kurie bus pasiųsti Lie-

Gerb. narės, to nepamirškite. 
Komisija. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. — 
Dr-stės Šv. Antano iš Pa d vos mė-
nesinis susirinkimas įvyks, sekma
dieny, 1 vai. po pietų, kovo 19X1. 
1922 m., Dievo Apveizdoto svet., 
So. Union Ave. ir 18-tos gatvės^ 
Chicago, 111. 

Visi nariai būtinai atsilankykite 
susirirfkiman nes, yra svarbių reiT 

kalt} apsvarstymui. 
Valdyba. 

:-r-
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LIETUVOS KANČIOS 

(HCERO, ILL. — Labd. Są-gos 
3-Čios kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks kovo 19 d. 1 vai. po piet, 
mokyklos kam. Šv. Ant. par. 

Meldžiame atsilankyti j susirin
kimą visų dr-jų delegatų bei pa
vienių narių. 

Valdyba. 

DR-STĖS LIETUVOS GOJAUS 
imėnesinis susirinkimas įvyks sek-
imad ieny , kovo 19 tj. 1 :QQ va i . p o 

'pietų, paprastoje vietoje, D. She: 
maičio svet., kampas 18-tos ir 
Union gatvių. Viii nariai esate 
kviečiami laiku atsilankyti, turime 
svarbių reikalų apsvarstymui. 

F. Ažusenis fait. 

"R. J. BISCH0FF0 KREDI
TORIŲ KOMITETAS". 

( Praneša visiems Bischoffo 
kreditoriams kad malonetumet 
rekorduoti savo notas, gautas 
nuo Bischoffo, visuotiniam 
kreditorių komitetui kurio o-
fisas randasi po num. 4509 S. 
Ashland Ave. Valandos nuo 9 
ryto iki 9 vakare kas diena. 
Nedėlioj nuo 10 ryto lyg 4 
vai. po pietų. Meldžiame ne
laukti toliaus, nes "receipts" 
turi būti suneštos iki 20 die
nos šio mėnesio. Pranešame 
visiems Lietuviams Bischoffo 
kreditoriams, neklausyt viso
kių agentų su apgavingais 
pranešimais arba agitacijomis/ 
mes komitetai dažinojome iš 
tikrų Šaltinių, kad advokatas 
siūlo Bischoffo vienam agen
tui, dvidešimt penkis tūkstan
čius dolerių. Malonėkite patys 
pasvarstyti kokią gerovę nori 
žmonėms padaryti. Patyrę 
tokių dalykų, prašom atsiim
ti sav© notas iš advokatų. Jau 
žmonės pradėjo ir nuo recive-
rio atsiimti notas. Patariamo 
visuomenei iš kur' galima at
siimti notas ir atnešti visuoti
nam komitetui, kuris veiMa 
vardan visų Lietuvių kredito
rių. 

"Su i iuo ženklu pergalėsi" — drama kuri. rodo 
kaip Liituva kenčia karo metu, vokiečių okupacijoje, 
bolševikų, lenkų žiaurumui besiaučiant. 

Ka.s negyveno Lietuvoje tuo laiku ir nedalyvavo tė
vynės kovo f̂c siekiant prie laisvos aušrelės — teat-
einia į šį vakarę. 

Roles atlieka gabiausios visos Amerikos .artistės 
Šv. Kazimiero Vienuolyno auklėtinės, režisuojant mo
kytojoms Seserinis Kazimierietėms. 
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Lietuviškas Vaudevilius I 
* | i | t paringti Cicero, UI. artistai. j i 

PUIKUS TEATRAS i 
- * ~ -* Rengiamas 

A. L. R. K. Federacijos Chicagos Apskr. 

NEDĖLIOJ, KOVO 19 D., 1922 
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SVET. 

18-tos ir Uniotn Gatvė 
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T = s "KANTRI ALENA" 
Šešių Veiksmų vPevymų Paveikslų Drama 

—^—,—. Rangia . 

TEATRALIŠKAS KLIUBAS "LIETUVA" 
NED., KOVO 19 D., 1922 

School BEall Svet., Prie 48-tos ir Honore Gat. 
Prad&a 7 vai. vakare 

•» • m m<»i» m •• m*m i 

OEBBIAMTEJI! Nepraleiskite nepamatę šio pui
kaus perstatymo, nes šis veikalas yra vienas iš pui-
kiaiisių istorijos veikalų. Kas matė šį veikalą vaidi
nant, T. Kl. "Lietuva'' pirmiaūs, beabėjo norės vėj 
pamatyti. Dar labi aus naudinga pamatyti tiems, kurie 
nėra matę. 

Kviečia Teatrališkas Kliubas "Lietuva". 

* 

Kas šiandie pašius per Universal Stąte Banką pinigus 
Lietuvon, tuoj pinigai bUr: išmokėti 

Prieš Velykas 
Pigiausia Kaina. Gvarantuotas pristatymas. Draftai ant 

Lietuvon Bankų pagal dienos kursų arba doleriais^ 

Geriau Neg11 Kitur 
K A P I T A L A S 

IR 
P E R V I R Š I S 

$275,000.00 

UNIVERSAL STATE BANKAS 
Buvo Yra Ir Pasiliks 

^ TVIRČIAUSIA. DIDŽIAUSIA IR PARANKIAUSIA 
LIETUVIŲ VALSTIJINE ĮSTAIGA. 

Nors pastaraisiais laikais, iš priežasties bedarbės ir 
visokių veliugingų ^Špešelų'V beveik visų Bankų De
pozitai sumažėjo, Tečiaus tvirtumas Banko, kaip Uni
versal State Bamko taip ir kitų. Dabar yra daug geresnis 
ir stipresnis negu karės laike. 

Kas čedija pinigus Universal State Banke. Tas jau
čiasi saugiai ir nemato blogų laikiį bedarbės. 

Parduodame pirmus mortgečius ir Auksinius Bondsus, 
nešančius 6 ir 7 nuošimti. Tas yra geriausis investinimas 
ant didesnio nuošimčio. 

Saugios skrynutes po $3.00 metams 
LIETUVIAI REMKIME SAVO ĮSTAIGA. 

Banko Valdyba: 

JOS. J. ELIAS, President, 
MIKE MELDAŽIS, Vice-President, \ 

WM. M. ANTONISEN, Oashier, 
S. V. VAM.NCHAUSKAS, Asst. Cashier. 

Universal Stata Bank 

' 
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3252 So Hafsfed Str., rtiicago, III, 
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DIDELĖS RISTYNES s 
NEDULIOJ, KOVO 19, 1922 M. 

tfekalto Pras. šv. Panos Mar. Svet. 44-ta ir Fairfield Av. 
Pradžia 3 vai. po pietų Įžanga 50c._76c. vaikas 25c. 

Pradžia 3 vai. po pietų. Įžanga 50c. 75c. vaikams 25c. 

Rysis Juoz. Bancevičius su Kelly Myer (Policman iš 
Karei. Sarpalins su Bill Yaras. Cicero, 111.) 
Tom Roland su Otto Tropotnik. 

Ir dar viena pora extra. 
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ir Puikus Programas 
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V. S. P. R. K. PENKIŲ DR-JŲ KNINGYNAS 

Nedeiioj, Kovo 19,1922 
BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ 10806 Wabash Avenue 

Scenoj Statoma • 

^KARES METU" 
Pradžia 7 vai. vakare % 

Sis veikalas yra labai gražus paimtas iš Karės lai
kų. Ateikite ii* pamatysite kas tuom laikų ^dėjosi. Lo
šė jiai bus iš palangos miesto, užtat malonėkite visi 
atsilankyti be skirtumo. Širdingai kviečia visus. 

KOMITETAS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 

P R A N E Š I M A S 
-

Plačiai pagarsėjęs Fotografistas, A. 
VOITKE^IČIUS, Fundatorius Šv. Ka
zimiero kapinių varpo, pagryžo iš Lietu
vos ir savo name 636 West 18 Str. Chica
go, 111. atidarė PIKČERNC su naujausio 

išradimo prietaisomis. W l f l l H J g : F -̂|i<>. 
Reikalui atsitikus, eikite prie savo seno bičiulio. 

UKĖS--UKĖS 
Tik vienytdlis patarnautojas su teisingais patarymais . Kaslink J-

sigljimo Ūkės t^i Redakcija Ūkiško laikraščio. "Amerikos Ūki
ninkas", parašikyte o gausit viena numeri to laikraščio ir farmų 
lista, iš puikiausios LIETUVIŲ KOLONIJOS. Galėsit pasirinkti J 
visokio didumo sulyg savo išgalėjimo ir derėtis su savininkais. • 
Kaip tik norint o mes netingėsim jupis <fc»rodit Ūkės. Kur ie t ikrai ° 
turi parduoda tokias galima pigiau jsigit. |Q 

M. WAMENčrC7S • 
119 \Vashlngton Street Hart. Mlcbigan Z 

aec mm BES 

SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ KATALIKŲ VrilflN-
TfiLĮ AMERIKOJE DIENRAŠTI "DRAUGĄ"; KURIO KAINA, TIK 
16,00 VISAM METUI PO VlSĄ PASAULĮ. 
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Lieti 

BERD 
Belgradl 
cija, ki 
žosios ei 
stovai. 

Konfel 
daryta 
moj G ei 
važiavę 
liestų jo| 
tija pž 
cių. 

Toje 
sia apei] 
sutartį 
sąlygas. 
pta pran| 

Varsa^ 
rencija, 
sienių r( 
mijos, EJ 
kijos. N< 
rezentanl 

Lenki ji 
baltijos 
politinį 
kiu s polil 
simoj G< 
Taipat si 
jungą, ai 

VYRIAI 

, W A S H J 

Darbo H 
kiti valdi 
vyriausyl( 
gų sustal 
ką ir tas 
landžio ll 
jau negal| 
»nių. 

Sekretoi 
nomis m< 
» 

raukti k< 
jas su ds 
Tečiaus 
lesniai tuj 
buotis ati 
daiiktas. 

Sekreto] 

v_ 

INI 

\ 

AUMEDl 
dija, kov< 
tuotas gq 
Mohandas 
nubaustas" 
kalėjimo, 
Nubausi 
už iądav^i 

. Ghandi 
joje vedė | 
anglų vale 
lę intaką 
mi jis ir | 

Jo veil 
programoj 
revoliucijj 
eis — nei 
valdžia, 
netarnauta 
vaikų į 
kotuoti t̂  
riant, neij 
su anglų 
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