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Suvienytos Valstijos šauks Nusiginklavimo Konferenciją 
— — — « — . _ 4 

Sovietų Rusija Tariasi su 
Rumunija 

LENKAI SVEČIUOJASI PA 
RYŽIUJE. 

• i • • 

Pilsudskiui Keliami Pokyliai 
žiuje 

Laivyno didumas. 

Pary 

Išreiškia baimės prieš bolše
vikus. 

Iš DARBO LAUKO. 

BUS SUŠAUKTA NUSIGIN 
KLUOTI KONFERENCIJA 

Tas bus padaryta po Ko
vo 4 d. 

Washington, V n s. ">. — Tar
ptautino konferencija aptarti 
nusiginklavimo klausima bus 
sušaukta Suv. Valstijų, pra
nešė vakar žemesniojo kong
reso nuto karo laivyno reika
lu komiteto pirmininkas Bu-
Buttler, kuomet komitetas tuo 
reikalu išklausė žymesniųjų 
laivyno ofieieru pažiūrų. 

Pirmininkas Buttler nepasa
kė, kada bus sušaukta konfe
rencija. Bet išklausinėjimų me-

Paryžius, Va s. 5. — Lenki
ja su Rumunija veda tarybas 
su .tikslu padaiyti apsiginimo 
sąjunga. Ton sąjungon, sako
ma, bus įrišta ne Ūktai mili-
tariniai reikalai, bet ekonomi
niai ir pirki ybini ai užbrėži-
nvail ^s 

f 

tikslams, sakė Sims, Suv. Vai- Taip Associated Press ko-
^ tijos gali but apsaugotos tu- respondentui čia sakė Lenkų 
rėdamos tik pusę šiandieninio užsienių reikalų ministeris Sa 
laivyno, kuomet galimieji prie
šai vra už tūkstančiu mvlių to-
luino. 

Bet jei Suv. Valstijos nori 
remties laivynu, kad įgyven 

Jeigu karo laivynas bus pa
laikomas išimtinai apsiginimo 

pieha, kur atkeliavęs su Pil
sudskiu. % 
^ = " Sutar t is" , šakė Sapieba, 
"aptariama ir, turiu vilties, 
bute pabaigta, kuomet aš nuke
liausiu Bukareštan baigus vie-

Akron. 0., Vas. 5. — Miller 
Rubber kompanija paskelbė, 
kad su Vasario 15 d» suma
žinsianti savo darbininkams 
irzmokesnį nuo 10 ligi 25 nuoš. 

» 

Point Pleasant, W. Va., Vas. 
5. — Marietta Manufaeturing 
kompanijos įstaigose susiauri
nama dagininkams užmokės-
nis 10 nuoš. 

AMERIKOS KOMUNIS
TAMS INSTRUKCIJOS IŠ 

. MASKVOS. 

TIKYBOS PADĖTIS SO 
VIETŲ RUSIJOJE. 

(Iš Revue Universelle). 
a~ . 

Patariama imties griauti val
džią.. 

—— 
• 

dinti pasauly internacijonalj 
nusistatymo,-tuomet laivynas sėti Paryžiuje. Sutartis bus 
turi but savo didumu lygus paremta ne tiktai ant bendro-
bile vienos pirmeilės viešpati
jos karo laivvnui. 

Su admirolu iSms prieš ko
miteto buvo stoję visa eile au

tu išreikšta nuomone, kad tas \ . . „. . 
_̂  , , gstesmuju karo laivvno oncie 

bus padarvta po Kovo 4 d., uz-' ėmus vietų naujam preziden
tui Hardingui. 

Reikia pažymėti, kad komi
teto pirmininkas pirm kokio 
laiko buvo konferaves su pre-
zidentu-elektu Marion mieste. 

I r»* 

ru. 

Admirolo Sims nuomonė. 

Admirolas William S. Sims, 
karo metu buvęs Suv. Valsti
jų karo laivyno vadas Euro
pos pakraščiuose, pirmutinis 
buvo išklausinėjamas komite
to. 

Sutmškinus Vokiečių spė
kas, sakė admirolas Sims, vi
sos šalys gali savo karo lai-
vvnu ginklavimą sumažinti 
perpus ir iš to neimtų pavo
jaus. 

J is išreiškė nuomonę, kad 
pakvietimų nusiginklavimo 
konferencijon visos viešpati
jos mielai priimsiančios. 

Kongresas privalo užsibrėž- sidėjusi prie taikymo Rumu-
ti nacijonalį nusistatymą pirm ™Jos su Sovietų Rusija, 
karo laivyno ofieieru sufor- Bet tose pačiose sferose pa-
mulavimo pienų, sakė admi- reiškiama, jog taika Europai 
rolas. v šiandie yra būtinas daiktas. 

> 

jo apsiginimo nuo bolševikų, 
bet ir kitu abiejų saliu reika-

Pirklybos sutartu. 

Sapieha vietos laikraščių 
atstovams pasakė, jog Lenkų 
čia lankymosi svarbiausias 
tikslas užmegsti pirklyblnius 
ryšius Lenkijos su Pranouzi-

Tai damnti patartus AngU$u.>- , ° ^ «**?*>. k a d j * 
padaryta ir mihtarme sąjun
ga. Bet tuo klausimu, esą nie-

Londonas, Vas. 5. — Tš Mas- k o g a i u t i n a negalima pasaky-
kvos bevieliu telegrafu gautą ti^ A r t i n o Sapieha. 

kad Anglija patariusi' 

RUMINIJA TARIASI SU 
BOLŠEVIKAIS. 

zima, 
Rumunijai stoti taikos tary-
hosna su Sovietų Rusija. 

Anglija, sakoma depešoje, 
pasižadėjo abiem pusėm tar
pininkauti. 

Rumunija jau pakvietusi 
Maskvą taikos tarybosna, pra
nešdama Sovietų valdžiai, kad 
siunčianti Rygon savo'delega-
tus sustatyti taikos programų. 

Čionai oficijalinėse sferose 
užginama, kad Anglijos vy
riausybė butų kuom-nors pri-

NAUJAUSIOS ZINIOfr L 

VALPARMSO, C1H1LE. Autofagasta provincijoje 
bedarbiaujančių darbininkų minia susirėmė su karuomene. 
1*0 kareivių nirkauta. Darbininkai, be to, nužudė vienos dirb
tuvės administratorių užpuolę jį jo namuose. 

BRTSSEIJS. — Belgijos vyriausybė užgynė paskelbtų 
Vokiečių laikraščiuose žinią, kad buk Belgų karuomene kon
centruojama. 

Lenkų karo ministeris Soko-
lowski laikraščio Journal at
stovui pasakęs: 

4 'Taika su bolševikais bus 
padaryta kaip galima trum
poj ateity, gal dar sekančią 
savaitę. Bet taika ous tik iliu
zinė. Nes bolševikinis pavojus 
bus nuolatinis, jei mes visuo
met nebusime pasirengę pasi
priešinti jų puolimui." 

Laikraštis Intransigent ra
šo, kad Lenkų-Prancuzų pa
sitarimuose maišosį ir Japo
nai. Šitie tvirtina, jog su bol
ševikais negalima laukti nuo
latinės taikos. Bet Lenkija la
bai atatinkantį but buferine 
viešpatija tarpe Sovietų Rusi
jos ir vakarinės Europos. 

Mat, Japonija turi reikalų 
su bolševikais tolimuose Ry
tuose. Tad jai rnpjs ir Len-

• 
k i jos padėtis. 

t '''''.iii 

Pokylis Pilsudskiui. 
Prancūzijos prezidentas Mi-

ller'and surengė pokylį pager
bti Lenkijos viršininką Pilsu
dskį ir jo palydovus Elysee 
rūmuose. 

Pokyly buvo premjeras 
Briand, maršalu Foch ir Pe-
tain i r buvusis prezidentas 
Poincare. 

Philadelphia, Pa., Vas. 5.— 
Cramęjs laivų statymo įstaigo
se streikuoja unistai. Kompa
nija dutkia darbo streiklau
žiams. Tad dažnai pasitaiko 
apsišaudymų ir muštynių strei 
kininkų su streiklaužiais. 

, X-
New York, Vas. 5 ; — Čio

nai siaurinama užmokesnis dar 
bininkams, dirbantiems prie 
statvmo namų. 

ISNAUJO IŠRINKTAS 
PREZIDENTU. , 

\ 

Indianapolls, Ind., Vas. 5.— 
United Mine Workers of A-
merica organizacijos -nariai 
rinkosi naujus viršininkus. 
Prezidentu j&rinkta>v tas pat 
Lewi«, kurs smarkiai gina an-
glekastų reikalus. 

Paryžius, Vas. 5. — Vieno 
amerikoniško laikraščio kore
spondentui čia Jeko matyti 
nufotografuotų rusiškų, maši
nėle spausdintų, laiškų. Tas 
laiškas — tai instrukcijos tre
čiojo internacionalo Maskvo
je direktorių Amerikos komu
nistams. 

Tuo laišku patariama Ame
rikos komunistams kuovei-
kiaus įsteigti stiprią komunis
tinę partiją ir pradėti kovą 
prieš vyriausybę su tikslu jų 
sugriauti ir šalyje įvesti pro-
letarijatp diktatun). 

Po tomis.instrukcijomis pa
sirašo Bucharin ir Berezin, tojtus buvęs bentvkiek—bolševi 
soci'jalistų bolševikų interna- :kas. Ligoninės visur perkrik-
cijonalo vykinamasis komite- štytos; Petrogrado Mari jo? 
tas. Laiškas per pasiuntėją pa- Magdalenos ligoninė dabar va-
siųstas Amerikon. jdinasi draugės sionistės Veros 

Kokiais keliais jo fotogra- Sluckinos vardu. Malda prieš 
f i ja papuolė Paryžiun, tai pa- pamokas mokyklose pakeista 
slaptis. Amerikoniškas koresp. "Internacionalu". Slaptais cir 
pareiškia, kad jei S. Valstijų kulerais rekomenduojama mo-
vyriausybė pageidautų maty- kytojafns platinti tarp moki-
ti to laiško fotografiją, tai jis nių ateizmas. Rybinske Sv. Zo-
galįs jai tą pristatyti. jfijos vienuolyne perdirbtame 

*t!chnrino ir Ber-ezino pa- \\ mokyklą " d r a u g a s " Steklo-
rašų autentinumą čia patvirti- v a s P a t s ragino mokinius išsi-

(Pabaiga iš pr. numer.). 

Tnirtusis religijos grio-
yėjjj netolerantiškumas, mie
lai griebiasi visokių inkvizito-
riškij priemonių: paskelbta 
net šventųjų paveikslai tautos 
nevidonais: jie ujami iš mo
kyklų, iš gelžkelio stočių, per
sekiojama net privačiuose pi
liečių butuose, apkraunant 
(kaikuriose gubernijose) iko
nas tam tikru mokesniu; nuo 
to mokesnio nepaliuosuojama 
net ir Dievo paveikslai. Did
žiausias mokesnis paskirtas 
Aleksandro Nevskio ikonai— 
200 "rb. metams, mat, kunigai
kštis ir dagį šventas bolševi
kams perdaug. Kristaus pa
veikslui mokesnis sumažintas 
ligi T)0 rub. metams, del to, 
kad bolševikiVnuomone Kris-

tulovskį prikala prie kryžiaus. 
Švent. Kikiekiui liepia atkal
bėti maldą prieš komunija, 
atverti burna ir šūviu sutruš-
kina galvą. 

Netik su tikėjimo atstovais, 
bet su tikėjimo dalykais nege
riau elgiamasis. Provokuoja
ma cerkvė, naikinama liturgiš
kos knygos, evangelijos, der
giama šventi indai, šaudomos 
Kristaus ir D. Motinos ikonos, 
išjuokiama šventos apeigos. 
Migulinskoje koplyčioje komu 
nistai padarė ši i ubo parodiją: 
apvesdino šventiką sn kumele 
ir paskui nužudė, 

* Sergijus de Chessin. 

SUMAŽINTI IŠLAIDAS! 
ŠAUKIAMA ANGLIJOJE. 

Nes kitaip šalis gali sulaukti 
nacijonalės pragaišties. 

LORDAS DUNSANY NU
BAUSTAS PINIGINE PA

BAUDA. 

Dublinas, Vas. 5. — Anglų 
karo teismas Airijoje lordą 
Dunsany, žinomą poetą, už lai
kymą ginklų savo pily, nubau
dė pinigine pabauda — 25 sva
rais stertyngų. Užsimokėjus pa
baudą jis paliuosuotafc 

SUDEGĖ.DIDELIS VIEŠBU 
TIS. 

CHICAGO. — Čia atvyko mirusio badu Anglijos kalė
jime McSwiney sesuo, Mary McSwiney. J i čia miesto oficija-
liai ir iškilmingai priimta. Viešės Cbicagoje tris dienas. 

PARYŽIUS. — Premjeras Briand kalbėjo parlamente. 
, 

Jis pareiškė, kad jei iš Vokietijos nebus galima gaiiti atly
ginimo, kaip kad kai-kurie nuomoniauja, tuomet Versailleso 
taikos sutartis bus mirusi. 

: Geležinkelių v kompanijos 
PARYŽIUS. — Lenkai su Prancūzais padarė militari- smarkiai Veikia, kad sumažin-

nę sąjungą prieš bolševikus. Ta sąjunga užimanti kituo-'ti darbininkams užmokesni. 
met buvusios Prancūzų-Rusų sąjungos vietą. 

_ _ 

Augusta, Ga>, Vas. 5. — 
Čia gaisras sunaikino Bon Air 
turistų viešbutį. Pakilus gais
rui trobesy buvo 250 .žmonių. 
Visi išgelbėta. 

Sakoma, pats viešbutis bu
vęs apkainuotas 800 tūkstan
čių dolierių. Svečiai neteko 
brangenybių vertės suvirs 200 
tukst. dol. k . 

V 
Praeitą parą Cbicagoje pa

vogta 18 automobilių. 

ANGLEKASip ŠEIMYNOS 
NETURI PASTOGĖS. 

GALI BUT i^LEŽINKELIE-
ČIŲ STREIKAS. 

eGležinkelių darbo taryba tą, 
klausimą svarsto. 

CHICAGO. Miesto taryba vakar vienbalsiai panaiki-! Geležinkelių darbo taryba tą 
no iš 1907 metų kontraktą su gatvekarių kompanija. Bus j ti generalį streiką, jei butų 
paskelbta liauja kova kompanijai. . sumažinta užmokesnds. 

Birmingham, Ala., Vas. 5. — 
Alabama valstijoje anglekasy-
vklų kompanijos su teismo pa-
gelba iš savo namelių praša
lino apie 10,000 anglekasių šei
mynų, kuomet anglekasiai pa
sipriešino kompanijos išnaudo
jimui, i 

Tad visos tos šeimynos at
sidūrė vargau. Neteko ^pasto
gės. Anglekasių organizacija-
apie 500 šeimynų jau parūpi
no šėtras laukuose, Kitoms 
šeimynoms tas pat bus padą- tarnybos turi su savimi 
ryta. 

no G rigori i Aleksinskii? soči-
jalistas, buvusios Rusijos du
rnos atstovas, ir žinomas Bu-
rcevas, žinomas Rusų libera
lų agentas, kurs kituomet bu
vo nutraukęs kaukes nuo ca
ro slaptosios policijos agentų. 

Tų instrukcijų turinys trum
poje* sutraukoje toksai: 

Komunistų partija. 

Amerikos radikalams soci-
jalistams laikas suorganizuoti 
komunistinę partiją, kuri turi 
prisijungti prie Maskvos inter-
nacijonalo. 

Ton Amerikos komunistų 
partijon turi ineiti: visi^ kai
rieji socijalistų partijos gaiva
lai, socijalistų darbo partijos 
kairieji nariai ir industrija-
listai. Pastarieji jau šiandie y-

i 

ra pripažinę proletarijato dik
tatūrą ir sovietus. 

Komunistų partija savo vei
kimą turi išvystyti ne tik 
tarp darbininkų, bet ir tarp 
kareivių ir jurininkų m tiks
lu vienur ir kitur ,<udaryti so
vietus. 

Štai kokie obalsiai. 

Komunistų principaliai o-
balsiai turi but: Šalin senatas 
ir kongresas. Tegu gyvuoja 
darbo sovietų veikimas: Šalin 
kapitalistai. Jie turi apleisti 
dirbtuves. Tegu gyvuoja dar
bo komitetai dirbtuvėse. Šalin 
spekuliantai. Visokia produk
cija turi but darbininkų ran-
kbse. 

žadėti tikėjimo. Kad paro 
džius liaudžiai tikybos niekin
gumą, draskoma šventųjų gra
bai. Taip pasielgta su šv. Ser
gijaus relikvijomis. 

Vienas teroras. 

Buržujus ilgais rūbais, za-
korstijos kapitalistas, šventi
kas išnaudojamas kiek tik ga-

Londonas, Vas. 5. — "Kirpk 
sau drabužį pagal savo ge
lumbės!" Taip šiandie šaukia
ma Anglijoje visi} tų, kurie 
apsunkinti pokarinėmis mo-
kestimis.. 

" J ų s negalite pasivaryti 
pirmyn su savo paikumais," 
sako Srraeliey, Spectator re
daktorius, kreipdamasis į Ša
lies autoritetus. " J u s sakote 
mums, kad šalies išlaidos ne
gali but mažinamos. Mes sa
kome jums, kad turi but ma-
žnamos. Nes tik tuomet mu-
sų industrijos bus pastumtos 
pirmyn ir bus apsisaugota na
cijonalės pragaišties. ' ' 

Prieš paskolas" i)» apyvartą. 

Stracliev skelbia toki nusis-
tatymą: 

1. Jokiuo būdu daugiau ne-
įskolinti nacijos. 

2. Jokiuo būdu nedidinti a-
pyvartos spaitzdinant naujus 
pinigus. 

3. Jokiuo būdu nedidinti 
mokesčių nustačius joms ribą 

Įima viešiems darbams. Seniai ligi 950 milijonų sterlingų per 
60 metų protojerėjai verčiama metus. 
vagonus krauti, gatves šluoti, Tuos tris nusistatymus su 
mėšlus vežti, kasti duobes mir- tikruoju pasiketinimu pildant 

šaliai bus galima išvengti pa
vojaus. Negį^jau galima nuo 
žmonių atimti paskutinius pi
nigus ir panaikinti juose vi-

tin pasmerktiems. Supranta
mas dalykas, jog šventikas 
.dažniausiai lieka ir teroro au
ka. Trubeckojo bastiono kam
barėliai sausakimša prikimšti' sai taupumo įprotį, 
šventikų, kurie' tiesiog badu 
marinami. 

Trocki nesykį yr reikala
vęs areštuoti ir patį patrijar-
ką Tichoną, bet čia net pats 

Prieš mokesčius del Mesopo
tamijos. 

Northcliffe laikraščiai pare
mia sumanymą nustatyti mo-

cikas nedr[so išpildytV rabino k e s ^ m s ribas- T i e **ikra«W 
&t*isi reikalavi- \ P a ž v i n b kad jei del trukumo 

išlaidų Anglijai prisieitų at
šaukti karuomene iš Mesopo-

XX amžiuje Rusijoj gryžta j t a m i j o g f teį t a i p i r d a r y t i . B e t 
tiesiog katakumbų laikai. U t i k s M n e k u o m e t n e s k e l . 
Šventikai žudomi šimtais. Vią- b t į n a u j ų m o k e s * i ^ £ a s per 
noj Kubanės srity bolševikai n £ m d a b u t ų i § ^ o k u p a c i j o ^ 
yra nugalabiję nemažiau 4 3 , j e i n a m i e ž m o n e s s l o g i n t ų a u . 
šventikų. 19W metais žuvo 18 g § u m o k e s č i a i į v a r g a i 
antvyskupių, kurių- daugtfma 

Bronsteino sūnaus 
mų. 

žiauriausiai tapo nukankinta. ORAS. — Šiandie ir rytoj 
Tobolsko vyskupas Hermoge-! ̂ pastovug o r a s ; ^ l į b u t s n i e . 
nas tapo paskandintas. Perino g o ; gai^įau. 
vyskupą Anolronįką, išgręžto
mis akimis, supjaustytu veidu 
prieš nužudysiant vedžiojo po 
miestą. Ekaterinburgo^ vysk. Svetimų šalių pinigų vefteT mai-

Toliaus nurodoma atakuoti ' Grigorius bolševikams liepiant nant nemažiau $25,000 Vasario 4 

PINIGŲ KURSAS. 

patį šalies prezidentą, Tautų 
Sąjungą. Ardyti Amerikos 
Darbo Federaciją. Vesti smar
kią propagandą už darbininkų 
ginklavimąsi.^ Surevoliucijo-' 
ninti kareiviai pajiiuosuoti įš 

irtmti i r ginklus. 
, pa-

buvo Kiniečių gyvas į šmote- buvo tokia pagal Merchants Lo-
lius nupjaustytas. Dono srity an and Trust Co.: 
parodyta tiesiog velniškas Anglijos sterlingų svarui $8.85 
žiaurumas. Šventikui timitri- Prancūzijos šimtui trankų 7.14 
Jevskiui budeliai nupjauna no- Italijos šimtui lirų - 3.59 
sį, ausK, klupdo jį galop ir nu- Vokietijos šimtui markių 1.60 
kerta galvą. Švent. Valinovs- Liutevos šimtui auksinų 1.60 
kį mirtinai nuplaka, švent Po \ Lenkijos šimtui markių .12 

-
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LH7TTVTŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
H a a kasdieną Išskyrus nedėldienlu*. 

FRENOfERATOS KAUTA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pašei Metų . . . . . . y . y y y . . . 4»©0 

BTJV. VALST. 
Metams . . . . . . ^ $0-00 
Pusei Metų . • • • • • • • • » • » : 8.00 

Prenumerata mokas* lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
• e nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant Binisus i 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBIu 0 0 . 
2334 S. Oakley Avė., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

Mums vistiek ar busiantysis 
teismas išras kaltę Bergerio 
draugams ar ne. Džiaugsmas 
yra tas, kad nėra skilimo tarp 
Amerikos teismo i r tarp Wis-
consino balsuotojų, kad tautos 
autoritetas, jos teismas vis-gį 
stovi už teisybę. Nors ketu
rių socijalistų po prisieka su
statytasis pareiškimas ne visai 
atitiko teismo protokolui, te-
eiaus Augščiausiasis Amerikos 
teismas pripažino, kad teisėjo 
Landis apsėjimas ne visiškai 
patenkino absoliutės, t. y. vi
siškos teisybės reikalavimus. 
Teisėjui reikėjo pavesti bilą 
kitam asmeniui. # 

Tai-gi Augščiausias Ameri-
kos Teismas iš žemesnių teisė
jų reikalauja, kad jie žiūrėtų 
absoliutės teisybės, ir kad nuo
širdžiai imtų donion, jei kas 
apskųstasis jiems prikiša prie
tarus t. y. vienpusiškumą. 

Lenk vi Svajonės, 

Teismas ir Bergeris. 
Nelaimingiausia tauta, jei 

ji netenka autoriteto, t. y. to 
ką visi gerbia. Gal būti tau
toje daug autoritetų, bet pir
miausiai jos teismas turi tu
rėti autoriteto. Didžiausia au
toriteto pražūtis būva partijų 
kovoje, todėl teisinas turi 
saugotis partijų kovos kaip 
ugnies. 

Užpernai Chieagoje teisėjas 
Landis pasmerkė keturis soei-
jalistus tarp tų ir Viktorą 
Bergerį. Mes nuoširdžiai kovo

j a m e su soeijalistais ir ta iš
tarme nepasidžiaugėme. Gerb
dami teisinus nepeikėrne jų, 
bet jausmas buvo nemalonus. 
Mums išrodė ir išrodo, kad su 
soeijalistais reikia kovoti vi
suomenės gyvenime, spaudoje, 
draugijose ir šiaip veikime, 
bet teismas tam ne vieta. 

Keturi apskustieji socijalis-
tai prieš teisina sustatė po 
prisieka raštą, kad teisėjas 
Landis turi prietaru prieš juos 
ir kad jis negali Imti bešališ
kas. P-nas Landis, tiesa, skau
džiai išsitardavo prieš Vokie
čius karo laiku. P. Landis bu
vo pasakęs, kad prieš karą 
pažinojęs vagį-plėšiką, geleži
nių, spintų daužytoją speeija-
listą, tą amatą variusi per de
vynerius metus. Karui iškilus 
spintų daužytojas įstojo į ka-
ruonienę ir daužė Vokiečius. 
Teisėjas Landis sakėsi labiau 
mėgstąs tą asmenį negu aps
kųstuosius soeijalistus. 

Giriame p-no Landis patrijo-
tizma. Bet jeigu jisai taip 
karštai nekentė Vokiečių, net 
Amerikos piliečių, tai jausmo 
karštumas negalėjo paleng
vinti teismo ištarmės šaltą be 
šališkumą. Jausmas tada tei
sėją gali labiausiai nukreipti 
nuo teisybės, kada teisėjas ne
sijaučia to jausmo turis. P-nas 
Landis nesijautė. Jis nagrinė
jo bilą nežiūrėdamas apskųstų
jų pareiškimo. Ištarmė išėjo 
jiems skaudi. 

Bet "VYisconsino valstijos rin
kėjai visgį Bergerį ir po to iš
rinko savo atstovu į Kongre
są ir tai išrinko žymia daugu
ma balsų, nors republikonai 
ir demokratai buvo sutarę 
prieš Bergerį statyti vieną 
bendrą kandidatą. Mes tada 
apgailestavome, kad susidarė 
skirtumas tarp teismo ir tarp 
visuomenės. 

Šiandien galime pasidžiaug
ti. Augščiausiasis Suvienytų 
Valstijų teismas šešiais bal
sais prieš tris, taį yra dviejų 
trečdalių daugumu sutarė tei
sėjo Landis ištarmę panaikin
ti, o keturių apkaltintųjų so
cijalistų bilą pavesti kitam 
teisėjui. 

Ar Bolševikizmas Pastovus? 

Be daugelio kitų vardų Len
kus reikia pavadinti dideliais 
svajotojais apie negalimus ir 
neįvykdomus daiktus. Kuomet 
talkininkai po karo atgaivino 
nepriklausomą Lenkiją, Len
kai kaip pabludę puolėsi visais 
šonais praplėsti savo šaliai ru-
bežius. Jie įsisvajojo padaryti 
Lenkiją taip didelę, kad jai 
nebųtų lygios visoje Europoje. 
Talkininkai prakirto jiems 
langą į Baltijos jurą. Bet jų 
panorėta kitu savo šonu'susi
siekti su Juodąja jura. Tam 
tikslui reikėjo užgrobt žymią 
dalį Ukrainos. Pamėgino jie 
vykdinti savo Alenus. Tečiau 
tuojaus nusvilo nagus. 

Su sovietų Rusija Lenkams 
taikinties pirm vienerių me
tų rodėsi baisus pasižemini-
mas. Xe taikinties, bet ka
riauti, sakė Lenkai, kol nebus 
pasiekti istoriniai iš 1772 me
tų Lenkų žemių rubežiai. Ki
ti dar ir tuo nepasitenkino. 
Sakė reikia eiti tiesiog ant 
Maskvos ir tą miestą padary
ti lenkišku. 

Tais laikais Lenkai Lietu
vą kaipir visai ignoravo. Ne
puolė jie perdaug Lietuvos. 
Jie nusimanė, kad kuomet su
ki updys pačią Maskvą ir pa
vergs dešimtis milijonų Rusų, 
tad Lietuviai ir patys pasi
duos. Nes piiti Lietuvių tau
tos kilmė buvo abejotina. J ie 
tvirtino, kad esąs dar klausi
mas, ar Lietuvius galima pa
vadinti kokia nors tautine 
vienata. 

Nepraėjo nei vieneri metai, 
kaip jiems tos augštos svajo
nės išrūko, kuomet paragavo 
bolševikinės armijos pyragų. 
Tr \x) tų nepavykimų jie vis-gi 
neatsikrato svajonių. 

Iš Lenkų laikraščių tono 
tenka patirti, kad jie šiandie 
užimti svajone padaryti fede-
jatyvius ryšius suLietuva. Tik 
tam tikslui jie šiandie darbuo
jasi. Kuomet Zeligowski su 
savo gaujomis užėmė Vilnių, 
kai-kurių Lenkų norėta pa
mušti visą Lietuvą. I r kuomet 
negalėta tas padaryti ir pama
tyta, kad Lietuviai griežtai 
nusistatę ir del Vilniaus, imta 
svajoti tik/apie federaciją, tik 
apie vieną federatyvį ryšį su 
Lietuva. 

Kai-kurie Varšavos laikraš
čiai jau net prasitaria apie 
tokius daiktus: Girdi, Lietu
viai kad i r tuo.įaus bus sugrą
žintas Vilnius, jei ji susiryš 
federatyviu ryšiu su Lenkija. 

Tai pastarųjų dienų Lenkų 
troškimai. Del tų troškimų jie 
nukaitė dirba. Jie sapnuoja 
apie gražius Lietuvos plotus, 
apdainuotus Mickevičiaus Vi
lijos krantus ir Lietuvos gra
žybes su jos derlingais lau
kais. 

Akyva Brošiūrėlė. 

Vieni sako, kad bolševiz
mas įsigyveno Busiįoje amži
nai, kiti nuolat pranašauja, 
kad jis veikiai žus» Tie prana
šai jau daug kartų apsigavo. 
Bolševizmas išgyveno trejus 
metusf įveikė visas karuome-
nes, kurios norėjo jį sumušti. 
Tai-gi rodosi, kad jis Rusijo
je ir liks amžinai. Tas daly
kas rupi beveik visiems, bet 
tikros žinios vis-gi niekas ne
turi. Kol kas galima rinkti tik
tai medžiagą, parodančią, kaip 
dabar Rusijoje yra. Medžiagos 
labai sunku gauti, nes nei pei-
kikai nei pagyrai tiesos apie 
bolševikus nesako. 

Čia mes pasinaudodami Ita
lų laikraščiu Corriere d ' Ita-
lia (5 Sausio 1921 m.) paduo
dame keletą žinių pareinančių 
iš Rusijos patrijotų, bolševiz
mo priešų. Tos žinios tapo pa
skelbtos Paryžiuje, knygute 
vadinama: " K a s dabar valdo 
Rusiją.'' Iš anksto pasakome, 
kad tos žinios gal būti ir tei
singos, bet pareina iš senų 
Rusijos nacijonalistų, kurie 
ne visada rašydavo vieną .gry
ną tiesą. Žinios vis-gi yra a-
kyvos. 

Komisarų Taryba. 
Jau visi žino, kad prie ca

ro Rusijoje augščiausia pildo
moji valdžia buvo ministrų 
taryba. Dabar ministrų nėra, 
bet liko ta pati organizacija, 
t iktai vadinasi kitaip, būtent 
Liaudies Komisarų Taryba. 
Persimainė taip asmenys. Se
nų valdininkų vietas užėmė 
kiti žmonės. Tai-gi Komisarų 
Taryboje yra 22 asmenys. Su
lig tautybės jie dalinasi: 17 
Žydų, trys Rusai ir du Armė
nai. Tie Rusai yra Lenin, čįį 
čerin ir Mandelštam. Tas pas
tarasis yra visiškai surusėjęs 
pabaltijos baronas. 

Prie carų svarbiausioji bu
vo vidujinių dalykų ministe
rija. Dabar nemažai svarbus 
yra tų pačių dalykų komisa
rijatas; Prie caro vidujinių 
dalykų ministras būdavo stam
biausias ministras ir dažniau
siai veždavo kitus ministrus. 
Dėlto ir mokyklos būdavo 
taip vedamos, kaip vidujinių 
dalykų ministro politika rei
kalavo. Prie bolševikų viduji
nių dalykų komisaras Žinovjev 
labai pasižymėjo ir po Lenino, 
Trockio, Čičerino bei Krasino 
tapo labiausiai žinomas bolše
vikuos žmogus. 

Komisaras- Žinovjeyas vis-gi 
nėra gimęs garsios ir senos 
Rusų bajorų didžturčių šeimy
nos dvaruose. J i s tą pavardę 
pasisavino tiktai politikos tįk-

vizm%, Europoje. Faskui karo 
komisarijatui teko mažesnis, 
bet garbingesnis uždavinys, 
būtent, apginti bolševizmą, nuo 
ginkluotų priešų. Karo tat 
komisarijatas tapo bolševiz
mo i gyvybės apsaugotojas. 
Augščiausiu karo komisaru 
tapo gabiausias bolševikas, vie 
no Lietuvos rabino sunūs Troc
kis. 

J o vedamasis komisarijatas 
susideda iš 43 asmenų, val
dančių, Rusijos " raudonąją''' 
karuonienę. Tame kondsarijate 
34 augščiausieji yra Žydai, 8 
Latviai ir vienas Vokietys. 
Komi sąri jato nariuose nėra nei 
vieno Ruso. Bet yra buvusių 
generolų ir strategų Rusų už 
algą ir po prievarta, su noru 
arba be noro, pildančių labai 
didelius kariškus uždavinius, 
kuriuos karo komisarijatas 
paskiria. 

Trockis taip-gi yra teismų 
komisarijato narys. Tame ko-
misarijate yra devyniolika as
menų: 18 Žydų ir 1. Armėnas. 
Neteko patirti, kas tą komisą-
rijatą veda. Spėjame, kai! 
Šteinbergas. 

Užrubežio dalykų komisari-
jatą Veda Rusas Čičerin, iš se
nos didžponių giminės. Jo ve
damame komisarijate yra 17 
narių. 13 Žydų, 1 Rusas (pats 
Čičerinas), 1 Vokiety s, 1 Lat
vis, 1 Armėnas. 

Finansų komisarijatas susi
deda ns 30^ narių. Tarp jų 26 
Žydai, 2 Rusai (turbūt čia 
priklauso ir Krasln), 1 Lat
vis ir 1 Lenkas. 
Sveikatingumo komisarijatas 

yra sulyginamai mažas, nes 
teturi tik penkiatą narių: 4 
Žydus ir 1 Vokietį. 

Apšvietos komisarijatas pri
guli prie pačių didžiausių, nes 
turi 53 narius: 44 Žydus, 3 
Suomius, 2 Rusu, 2 Vokiečiu, 
1 Latvį ir 1 Vengrą. 

Visuomenės pagelbos komi
sarijatas susideda iš šešių na
rių; jie visi yra Žydai. 

Yra dar ir Jaroslavo miesto 
atstatymo komisarijatas iš 
dviejų narių, kuriuodu abu 
Žydai. 

Taip yra Žydai visi aštuoni 
Rusijos Raudonojo Kryžiaus 
viršininkai. 
Kitoki Augštieji Valdininkai. 

Po revoliucijos Rusijoje be
liko tik 23* gubernijos. Jas 
vaido tamtikri gubernijų ko
misarai. Šitų yra 21 Žydas, 1 
Rusas ir 1 Latvys. 

Augšta yra taryba, kuriai 
pavesta ištirti Mikalojaus Ant
rojo nužudymo daryikas. Toje 
komisijoje yra 10 asmenų: 7 
"Žydai, 2 Rusai I r 1 Armėnas. 

Centralis Socijalistų-Darbi-
ninkų partijos komitetas susi
deda iš 12 narių: 9 Žydų ir 3 
Rilsų> 

OpoEicijfc. 
Bolševikų valdžia dar pri

pažįsta teisę būti šešioms ne-
xbolševikiškoms partijoms: 1) 
liaudies komunistams, 2) dar
bininkų socijal-deniokraiams, 
3) socijalistams revoliucionie
riams taip vadinamiems deši
niesiems, 4) socijalistams re-
voliucijonįeriams kairiesie r $, 
5) anarchistams ir 6) komunis
tams Lenkams.! Šitas šešias par 
tijas bolševikai vadina savo 
opozicija. Kadangi opozicija, 
arba partijos kritikuojančios 
valdžią daug reiškia visuome
nės gyvenime, tai svarbu ži
noti, kas tą opoziciją, arba tas 
partijas veda. 

91 (Pabaiga bus.). 
žiur. straipsnį priešingai švie
čianti tuos dalykus ' 'Žydai ir 
Bolševizmas", kurs tilps vė
liau. 

slams. J is yra Žydų tėvų sunūs , . . S, * j v i J S ^ ^ V ..U? r .§a~ 
ir vadinasi Apfelbaum : ' b e s t u " **&?**& " * ° * 

J o vedamasis vidujinių da
lykų komisarijatas susideda iš 
šešiasdešimts keturių narių. 
Tie šitaip skirstomi tautybės 
žvilgsniu: 45 Žydai, 11 Latvių, 
3 Armėnai, 3 Vokiečiai ir 1 
Lenkas. / 

Karo Komisarijatas. 
Bolševikų laikais karo ko

misarijatas pasidarė svarbes
nis negu vidujinių dalykų. 
Pradžioje tikėtasi Rusijos vy-
rų jiegomis praplatinti bolše-

Bet tai tik sapnai ir tuščios 
jų svajonės. Daugelį jų Len
kai turėjo. Jos visos nuėjo 
vėjais. Taip išnyks iš jų galvų 
svajonės ir apie federaciją su 
Lietuva. Po to ir patsai Vil
nius sugryž Lietuvai. 

Po šito nepavykimo Lenkai 
ims apie ką naują svajpti. Ir 
taip ilgai jie svajos, kol pra
svajos patvs savo laisvę. 

) 

t 

tmės Ekonomijos Taryba. 
Jos pirmininkas yra Rusas 
Rykov, o 56 nariai dalinasi 
šitaip: 45 žydai, 5 Rusai, 3 
Vokiečiai, 2 Latviai, 1 Armė
nas. 

Maskvoje y, ra pirmoji Dai
nininkų įr Kareivių Tarybos 
Valdyba susidedanti iš 23 na
rių: 19 Žydų, 3 Latvių ir 1 
Armėno. 

Pildomasis Centralig Komi-
tetas Ketvirtojo Visos Rusi
jos Sovietų suvažiavimo, ku
riame dalyvavo darbininkų, 
kareivių, ūkininkų ir kazokų 
atstovai, susideda iš 34 na
rių: 33 Žydų ir 1 Ruso-, Buvo 
ir penktasis tokis jau suvažia
vimas. To penktojo siuažiavi-
mo centraliame pildomajame 
.komitete yra 62 nariai: 43 Žy
dai, 6 Rusai, J8 Latviai, 2 Ar
mėnai, 1 Vokietis, 1 Čekas, 1 
Gruzinas 1 Imeretas ir 1 Ka
raimas. 

£ 

Lietuvių Pinigų kainos kĮ-
la; siųsk pinigus tuojaus 
per šią didžiausią ir seniau
sią valstijinę banką šioje 
apylinkėje: 

< . . 

• 

-

Pinigai siunčiami j Lietuvą 
ir visas dalis pasaulio. 

Laivakortės ant 
visų linijų. 

i 

• 

-
-

* 

Central 
Manufactursrg 

District Bank 
1112 West 35-th Street 

Tortas Virš f 6,000,000.00 

A STATE BANK 
Atdara Panėdcliais, Sercdos ir Subatos vakarais 

; 

» 
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JAUNIMAS. — TAUTOS 
VILTIS. 
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I LIETDVOS PREKYBOS IR PRAMONES 

Tauta, norėdelma būti tvir
ta, visųpinna turi pasirūpin
ti, kad p^uiganeioji karta 
butų dorai išauklėta, nes kokis 
bus jaunimas, tokie bus tau
tos šulai-vadai. Tai-gi, ir mes, 
Lietuviai, turime pasirūpinti, 
kad mųs tautos žiedas, Lietu
vos jaunimas, but tinkamai 
išauklėtas. Svarbiausia turi
me medžiagiškai aprūpinti be
simokinančią jaunuomenę. Tu
rime keletą desėtkų Lietuvos 
jaunuolių, kurie nori baigti 
mokslus Šveicarijos, Berlyno 
ir S. Valstijų universitetuose, 
bet neturi iš ko. Būtinas rei
kalas juos sušelpti, kad lai
mingai užbaigtų savo mokslus 
ir stotų į darbą tėvynėje, km; 
labiausia trūksta visokių pro,-
fesijonalų. Kada turėsime už
tektinai savo žmonių užimti 
visas svarbiausias vietas, besi
kuriančioje Lietuvos valstijo
je, ir pačiai Lietuvai bus ra
miau, nes mažiau progos tu
rės Lietuvos priešai įsiskverb
ti valdžion, kad tokiu būdu 
kenkus Lietuvos nepriklauso-1 

mybei. Kas tik trokšta matyti 
Lietuvą laisvą ir nepriklauso
mą, remkime savo aukomis 
Tautos Fondą, kurs neša pa
ramą tėvynei. 

Artinasi Lietuvių Dienos 
šventė, pasistengiame, kad 
bent maža dalele «avo uždar
bio prisidėtume prie sušelpimo 
moksleivių, palaikymo mokyk
lų ir kitų kultūros įstaigų. 

Tautos Fondas, 
222 So. 9-th Street, 

Brooklyn, N. Y. 
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MAITINIMO SKYRIAUS 

ATSIEKIMAS. 
• 

(Prisiųsta iš Am. Itaud. Kryžiaus) 

Elden, M©. Amerikos Rau
donasis Krvžius nusistatęs 
naujo budo pagelbos. Moky
klose kūdikiai, kurie iš toliau 
priversti ateiti, atsinešant 
savo pietus, yra prižiuromi, 
kad jiems butų suteikiama šil
tas užkandis arba noi\s pieno 
pietų laike. Net ir apielmkės 
restauracijos kooptuojamos, 
kad mokiniams butų vartoja
mas tinkamas užkandis. Elde-
n'e buvo. mėginama, kokia 
nauda iš šio naujo nusistaty
mo išeis ir pasirodė, kad iš 
502 mokinių net 198 arba 39%. 
svėrė mažiau negu nustatyta, 
bet po dviejų savaičių Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus nau
jo nusistatyto pašelpos budo 
tik 5 iš to 502 mokinių svėrė 
žemiaus nuskirto sunkumo. 

* • • • • •• • « . 
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PLATINKITE "DRAUGĄ.' ' 

E ir jo skyriai 
I Vilniuj Panevėžys Šiauliuos Raseinius | 
| Liepojoj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje | 
i kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN- E 
i TURĄ NEVVARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi = 
| nigus L. P. J?. Bankan. Ten gausi 
H 7% padėjus 2 metams 
i 5% " i " 
i 3% " neapribuotam laikui. . 
| Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie tusidė-
= jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas 

I M. NARJAUSKAS , _ . 
Į 747 BROAD STREET, NEWARK, N. J. | 
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AMERIKONIŠKA L I N I J A 
Ttesoginįs Patarnavimą 

NEW YORK-HAMBURG 
Geriausias kelias Lietuviams ir Rusams. 

Didžiausi Moderniški Laivai 
S. S. MANCHURIA Išplauks Vasario 24 
S. S. "MONGOLIA" Išplauks Kovo 10 

S. S. MINNEKADA (Naujas) Kovo 24, (3 klesa tiktai) 
' Trečia KHasa iš New Yorko į Eitkūnus $130.00 

Trečia HJiasa iš New Yorko 1 Licpoju $132.00 
Trečios kliasos pasažieriai valgo didžiam dining kambaryj, kur 

tarnai jiems patarnauja. UždaryU kambariat rezervuojami mo
terims ir vaikams. Atsišaukite j Kompanijos Ofisą, 14 No. Dear-
bom Str. Chiongo, arba J Lokalį Agentą. 

I 
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Ęuropean American preau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas 

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt. \ 

NOTARIJUSAS 
Kcal Estate, Paskolos, Insurinai 

Ir tt. 
809 W. 35Ul St.. Karai). Halhtcd St. 

Tel.: Boulevard 611 
Vai.: 9 iki 6 kasdiena 

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki 3 po pietų. 

X" 
j . p. WAITCB; i s 

Lawyer 
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LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland A ve. 

Tel. Yards 1053 
Dien. Room 518—159 N. Calrk St. 

1 Tel. Randolph 3507 
» • • • • • - . : 

K 
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Dr. I. E. MAKARAS 
• v 

Lietui Y* Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigau Ave,, \ 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare 
Reaidencija; 10588 Perry Ave. 

Tel. Pullman 342 j 
/ 

• H Pranešimas g 
~ M. T. STRIKOL'IS I 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas I 
Perkelia ofis* f People Teatrą I 

14729 So. Ashland Avenue! I ^ Z ; *™v?f J ^ . ! ^ . ™ J 

g DR. CHARLES SEGAL D . 
I i i • Lietuvi Perkėlė seavo ofisą po num | | P c p k e ] 

• 4 7 ? Q Sn Achlanfl AvomuJ f""6 " 
B Specijalistas o 
•DŽIOVŲ, MOTERŲ ir" VYRŲ LIGŲ Z 
pralandosnuo 10 iki 12 išryto: nuoj^ 
• 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30» 
Bvakare. Nedėliomis 10 kii 1 
| Telefonas Drcxcl 2880 i 

(Valandos: 1 iki 3 pb pietų, 6 iki 8] 
• vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. • 
J Res. 2914 W y 43rd Street J 
• N u o rvto iki niftt. • 
i T c l . McKinley 263 

Srelefonas Boulevard 9199 
) r 

I 
•T* 

oi DR. C. KASPUTIS 
DR. G. M. GLASER 

. Praktikuoja 89 metai 
Ofisas 3149 So. Morgan St. 

Ghlcago, UI. Kertė 32-ro St., 
SPECIJALJLSTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi /chro
niškų ligų. 

OFIgO VALANDOS; Nuo l t ryto 
iki 8 po platų, nuo « iki 8 valan-
dą vakare.; 

Nedėliomis nuo 9 iki S po plat. 
Telefonaa ¥ardb» #8T 

# DENTISTAS 
3331 South Haistad Str. 

^Valandos: 9—12 A. M. ^ 
1—5; 7—8 P. M. 

I 

• • DR. S. BIEŽIS 
LIKTLV1S GYDYTOJAS 

Į I B CHIRURGAS 
• 2201 West 22nd Street 
0Tel. Canal C222 
• R e s . 3114 W. 42ud Street 

*eicron«. jcarro v»i * « ^ UcKMx\By 4988" 
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Kadai 
pri"v-erči| 
draugij( 
rius kel 
ieškoti 
ir kadi 
Rijoje 
je randi 
narių ii 
liugįų, 
miestą ij 
ypatišk< 
iiga, o 
dijimą, 
rėlio, sii 
ar kuo] 
mį pa c 
tai pas 
neviena 
savo pa 
ltas deši 
tai. Mu 
damos 
patiškai 
gemini 
das liek 
nas tok 
ant svei 
silpnina 
Ii apsigi 
prie jo 
našįos i 
to taip 
šelpimų 
pirmalai 
Dar kit 
pasitaik 
vo narį 
tenai a 
tiškai a 
čio ir si 
asmenis] 
iii netui 
narių, o 
nuvažim 
Tokis n< 
ka be tei| 
cios pri< 
to išeinal 
draugi joj 
mums ai 
nimo 
mums 
ir ant ki| 
ra išai! 
44 ligoniųĮ 

Kad 
viliugiai 
draugijoj 
kai ir 
savo nai 
eius kiti 
rmti sa1 

mūsų tai 
PRIVAL 
AMERIU 
K. FED1 
vieninteli 
nizacija. 

Mes 
daugume 
Federacij 
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GAISRAS. 
Dega gaisras Rytuose, 
Užsiimdamas plačiai, 
— Ko nuliudot, kas-gi čia? 
Ko jus trankote pečiais? 
Dar ugnis toli nuo mus! * 
Vėtros šios smarki eiga, 
Štai kaip auga jas jiega: 
Dega Persai, Čekija, 
Rusai, Prancai, Lenkija, 
Turkai ir Vokietija. 
Vos namai sveiki kėlų 
Tad neliuskie, jei gali. 
Vėjas krypsta Lietuvon, 
Plėnis nešdamas kaitrias... 
Telkias išgamos krūvon 
Spausti ašarasWtrias, 
Atidengt vargų klanus... 
(linas Lietuviai gana, 
Jungia darbą su malda... 
Kokia mūsų ateitis? 
Kokia laukia mus dalis 
Kas apreikš mums, pasakys? 
Oi, Dievuliau, kaip nebūt, 
Bet ugny neleisk pražūt! — 

/ 

Šveicarija 6-1-1921 Bitikas. 

Amer. Lietuvių Rymo-Kat. Organiza
cijų ir Draugijų Domei. 

Kadangi šie bedarbės laikai 
priverčia beveik kiekvienos 
draugijos bei organizacijos na
rius keltis iš vietos vieton ir 
ieškoti sau darbo ir uždarbio, 
ir kadangi kiekvienoje drau
gijoje ar organizacijos kuopo
je randasi tarpe gerų-teisingg 
narių ir blogų, tinginėliu, vi
liūgių, kurie persikėle i kita 
miestų ir būdami be "draugijos 
ypatiškos priežiūros apsimeta 
liga, o tam patvirtinimo liu
dijimų gauna iš kokio dakta
rėlio, siuntinėja savo draugijai 
ar kuopai laiškus reikalauda
mi paerelbos "ligoje". Nere
tai pasitaiko patėmyti. kad 
nevienam pasiseka išpešti iš 
savo pašeipinės draugijos ke
lias dešimkes dolierių neteisė
tai. Mnsų draugijos, negalė
damos pasiųsti savo narius y-
patiškai prižiūrėti tokius "li
gonius", gelbsti juos iki ju iž
das lieka tuščias. Žinoma, vie
nas tokis parazitas misdimas 
ant sveiko draugijos kūno nu
silpnina jį taip, kad jis nebega
li apsiginti ir nuo kitų įvairių 
prie jo limpančių ligų ar pa
našios rūšies "ligonių". Del 
to taip daugelis iš mūsų pa
šelpimų draugijų sutinka sau 
pirmalaikine mirtį-bankruta. 
Dar kitas dalykas yra tas, kad 
pasitaiko draugijai išleisti sa
vo narį kiton kolonijon ir jam 
tenai apsirgus ji 'negali ypa-
tiškai atlankyti tikrai sergan
čio ir suteikti jam reikalingą 
asmeniškų pagelba del to, kad 
ji, neturi daugiau tenai savo 
narių, o iš vietos lankytojams 
nuvažiuoti yra perdaug toli. 
Tokis nelaimingas ligonis Me
ka be teisingai jam priklausan
čios priežiūros ar pagelbės Iš 
to išeina, kad mūsų pašei pinės 
draugijos gali būtį naudingos 
mums ant tiek, ant kiek gyve
nimo aplinkybės daloidžia 
mums gyventi viename mieste 
i T* ant kiek draugijos iždas nė
ra išaikvojamas neteisingų 
"ligonių." 

Kad pastoti kelių visokiems 
viliugiams ir išnaudotojams 
draugijos turto, kad asmeniš
kai ir priderančiai prižiūrėti 
savo narius ligoje, gyvenan
čius kitame mieste, kad page
rinti savo draugijos ir visos 
mūsų tautos ateitį, MES VISI 
PRIVALOME VIENYTIS Į 
AMERIKOS LIETUVIŲ R. 
K. FEDERACIJĄ; kuri yra 
vienintelė mnsų eentralė orga
nizacija. 

Mes jau ir dabar randame 
daugumoj Lietuvių kolonijose 
Federacijos jei ne apskritį ar 

skyrių, tai nors kuopą. Drau
gija, priklausanti prie Federsč 
cijos, per jos narius tenai gy
venančius gali atlankyti savo 
drauga-ligonį ir kitame mieste 
gyvenantį, asmeniškai prižiū
rėti jį ir suteikti jam reika
lingų pagelbą, o mirusi tin
kamai palaidoti, taip kaip 
mums Lietuviams katalikams 
pridera. Draugijai ar kokiai 
organizacijos kuopai tas nieko 
nekainuos del to, kad mes vie
ni kitiems atsimokėsime patar
navimu jei ne šiandieną, tai 
rytoj arba jei ne šiais metais, 
tai sekančiais. Pasitaikys, kad 
vienas ar kitas iš mūsų ge
radarių nukeliaus kolonijon, 
kurios narį mes globojome ir 
jam apsirguą anie • priglaus 
mūsiškį, lankys jį ligoje ir 
jam numirus palaidos jį. 

Vienybėje Galybė. 
Šalip jau išdėstytų faktų, 

reikia priminti, kad dauguma 
net ir iš mūsų inteligentijos 
organizacijos klausime yra 
neišmintingais kūdikiais, kurie 
ne tik neremia jos, bet tiesiog 
stengiasi pakenkti jai ir sus
kaldyti mūsų katalikiškos vi
suomenės jiegas, o tuomi nesu
prasdami neria patys sau vįr-
vę ant kaklo, kuria paskiau 
bus pakarti. Reikėtų mums 
visiems gerai studijuoti kita
taučių katalikų organizacijas 
ir prisižiūrėti jų reikšmei, jų 
naudingumui ir kaip tie ki
tataučiai moka pasinaudoti sa
vo organizacijomis bei jų į-
tekme. Tiesa pasakius, mes 
esame labai toli pasilikę nuo 
~jų ir anaiptol nesįstengiame 
pasiekti jas. Mes visi esame 
darbo žmonės, ateiviai ir dau
gumas iš mūsų esame bemok
sliai; reikalaujame šioje šaly
je paramos, pamokinimo ir į-
tekmės pas mūsų nekaipo gas-
pados užveizdą-Amerikoną.Zo-
džiu sakant, mums reikia vie
nybės, kurios nekuomet mes 
nepasieksime iki nesusijungsi
me į vieną didžiausią organi
zaciją. Jei mes ilgiau liksime 
neorganizuoti, liksime kitų 
pastumdėliais. Neatkreips į 
mus domės bile Kokiame Reika
le tie patys mūsų darbadaviai 
ir įvairiausi išnaudotojai del 
to, kad nies esame neorgani
zuoti, bejiegiai. Šiandieną ar 
tai butų kokia organizacija ar 
tauta skaitosi [vien tik su sau 
panašia jiega, o ne su pavie
niais asmenimis. Mums, Lietuj 
viams, kaip tik ir reikia tos 
jiegos kiekviename žvilgsny-

tai-gi, nors mokytesnieji 
pradėkime rimčiau atsižvelgti 
ir j pačios mutsij Federacijos 
klausimą ir bent valandą pas
tudijuokime jos konstitucija o, 
be abejo, pamatysime, kad tai 
yra mnsų pirmutinė užduotis 
sutraukti visas organizacijų 
kuopas, draugijas ir pavienius 
Lietuvius katalikus į tą milži
nišką kinta ir pada/yti jį vi
sos mnsų tautos galybe. Ne
jaugi ši ar ana draugija ne
išmintingai gailisi vieno do~ 
lierio įdėti } Federaciją, iŠ 
kurios galėtų pasinaudoti šim
tais dolierių vertės ir pasinau
doti jos įtekme kiekviename 
reikale. 

Neišdėstysiu čionais, gerbia
miems skaitytojams, visus pla-
nus-nurodymus del to, kad 
kiekvienas iš jūsų galite stu
dijuoti Federacijos naujoj 
konstitucijoj, kurią veltui ga
lite gauti pareikalavus iš Fe
deracijos Centro sokretorio se
kančiu antrašu: 

A. J. Valantiejus. 
222 So. 9-th Street, 

Brooklyn, N. Y. 
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Iš LIETUVOS. 
LENKŲ PLĖŠIMAI IR 

ŽIAURUMAI. 

Iš Lydos apskričio, Pauzo-
lės kaimo viena moteris laiške 
saVįO vyrui į Providenee, R. I. 
šiaip rašo apie Lenkų plėši
mus ir žiaurumus.. 

Užėjus Lenkų karuomenė 
viską nuo mnsų plėšė. Ką Viš
tos per dešimts metų sudėjo 
ir buvo nešluota, jie iššlavė 
ir rankomis išgrabojo. SuėdA 
visą mnsų maistą* Kailinius ir 
kitus drabužiu* nuptfėšė nuo 
mūsų pečių. Paėmė mūsų ska
ras ir apsėvimą. Likome kaip 
stovime. Saugok -Dieve kiek
vieną nuo Lenkų karuomenės. 
ftmė ir nešė ką - tik kur ra
do. Liko ištuštinti visų svir
nai, išvežė javus, suėmė bul
ves, šieną išvežė' ne tik iš 
kluonų, bet ir nuo pievų. Iš
skerdė visas kiaules ir išpjo
vė visus kitus gyvulius. Vienu 
žodžiu, kiekvienam ūkininkui 
nuostolių padarė nuo 10 ligi 
20 tūkstančių auks. 

Baisu namie ir būti. Naktį 
ateina Lenkai, išdaužo langus, 
išlaužia duris ima viską ir 
gązdina nušovimu. 

Užėję Lenkai sugavo Lietu
vių kareivius ir nusivedė juos 
Nočon Šukevičio dvaran. Ten 
jo duktė vienam kareiviui 
karštu vandeni uv akis iš
šutino, o kitam galvą 
nukirto. Nočos miestely 
Lenkai užmušė daug civilių 
žmonių. Marcinkonių fclęboną 
Lenkai pakorė. Jau septinti me 
tai, kaip mes gyvename tokia
me varge. ** 

Saugok akių regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo; kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, Jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimų del 
Akių, Ausų, Nosies, ir Gerklės 
Ligos gydoma specljalisto, 

W. F. MONCRUPF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

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

Kambaris 14-16-16-17 
Viršui PIUfTT'S aptlekos 

Tėmykite mano parašų. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki • 
vak. Nedėliomls nuo 9 ryto iki 
12 d. 
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S. D. LACHAWICZ 
, IilETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvėse kopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 
2314 W. 23rd Place Chicago, III. 

Tel. Canal 2190 
- i 

Kapitalas ir Surplus 

' $250,000.00 

VELYKINE DOVANA 
S u varge einančia Lietuvoje kova už laisvė Tėvynės Jūsų gimi

nės ir draugai laukia nuo jusų piniginės pagelbos. 
Nes'jie bus amžinai jums dėkingi už kiekviena, prisiijsta jiem do-

lieri. Susieisite dar kada nors. — Atminkite. 

UNIVERSAL STATE BANKĄ r I 

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES 

6205 S. Halstcd, 2407 \V. Madison, 
1850 N. \Volls St. 

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, P^tternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir narnama 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais u t mokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa-
reikalaukit knygelės. 

Tel. Seeley 1643 
SARA PATEK, pirmininkė. 

I f 11111111 f 1111111111 • 11111111111111111! 1111111111 i I 
STel. Canal 257 

I DR. C K. KLIAUGA 1 
UETUVIS DENTISTA8 

= 1821 So. Halsted St., Chicago, I l l . s 
'Kampas 18th St. 

SValąnd.: 9—12 rytų. Ir 2—9 vak.g 
uiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiii 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
Ofisas ir Gyvenimo .vieta 

S252 Sonth Halstcd Street 
Ant TtrfcMM Ualrferaal 8U%B Baak 

.Valandos nuo 10 Iki 12 ryte; nuo 
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 iki 0 rak. 

Nedėliomls nuo 10 iki J. 
Telefoną* Taros SM4 

IPhone Cieeho 5963 

DR. A. P. GURSKIS 
IJETrVIS , DENTISTAS 

4847 W. 14tlv Str. Cor. 40th Ave. 
Cicfro. 111. 

Vai. 9 išryto iki 9 vak. Išimant 
! Nedėlias ir ' Seredas * 

' PRANEŠIMAS, 
Siunčiame piningus Lie

tuvon, pri siuntimas užtik
rintas. 

ii 

i 

Insuruojame nuo ugnies, 
namus, rakandus ir auto
mobilius. 
Parduodame namus, sko

liname piningus. 
i 

Evaldas & Pupauskas 
840 W. 33rd S t 

Yards 2790 

Plione Canal 1678 
Notary Public 

JUSTIN MACKIEWICZ 
Real Estate 

Loans, Insurance & Foreign 
Ezchange 

2342 South Leavitt Street 
Chicago, 111. 

Siunčiu Pinigus į Lietuvą 
pagal dienos kursą. 

Kaipo grypai Lietuvių Valst. Bankas, Geriausiai kiekvienam Pa
tarnaus Persiuntimo Pinigu Lietuvon, paruplnimo pasu ir laivakor
čių. Pinigai — markes eina brangyn. , 

ATEITIS UŽTIKRINTA. 
Kuris taupo pinigus tikrame, tvirtame ir ištikimame Banke. 
Pradėk cediti kas savaitė savam Banke — UNIVERSAL STATE 

BANKE. Čia padėtus pinigus visada galima gauti ant pirmo parei
kalavimo su 3-čių nuošimčiu. 

MUŠU TURTAS VIRŠ $2,850,000.00 
Banko Valandos: Kasdiena nuo 9 iki 4 po pietų, f tam inkais nuo 9 
iki 4, vakare nuo 6 iki 8:30. Subatomis: visa diena iki 8:30 vakare. 

[ UNIVERSAL STATE BANK 
| 3252 SOUTH HALSTEO STREET. CHICAGO, ILL f 
Tliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

A K I Ų 
ŽINOVAS 

kanai 2222 

Dr. E.Z. ZIPPERMAN 
LIETUVIŠKAS DEKTTISTAS 

1401 So. Halstcd Street 

I • 
• 
f 
•Vai. Panedėlij, Utarn. ir Ketverge g 
•9 :30 4ki 8:30 vak. 
•Seredoj ir Subatoj 9:30 Iki 6 vak. 5 

Mes geriausia taisome dantis 
| P ė t . ir NedėHej nuo 9:80 iki 1-maiB 
• u ž prieinamiausią karna. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

Atitaiso žvairas akli 
vienu atsilankymu, be 
jokios chloro formos. 

si Suvirs 800 išgydymu 
užrašuose. 

Ateik ir leisk au£tarėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 

i chirurgui, kuris specijalia išstudi-
t javo galvą. Ypatingai gydo 
AKIU, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

LIGAS. 
PATARIMAS DYKAI 

• 
I 
• 
I 

3 
Silpnos 
Skaudamos 
Raudonos 
Žvairos 

Akjs Kurčios 
Akjs Tekančios 
Akjs Ūžiančios 
Akjs Užkimštos 

A.VSį» 
AUM 
Ausjs 
Ausįs 

Skaudama Nosis Skaudama Gerklė 
Rėganti Nosis j Silpna Gerklė 
Kreiva Nosis , Kataruota Gerklė 
Užkimšta Nosis' Papūtus • Gerklė 

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

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

niais nuo 10 iki 12. 

I 
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Lietuviams Gera Proga! 
• v - j - . 

KAS BUVO RYftjLyjE. 
(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

^Viskas, ką, aš turiu, randa
si šiame ryšulyje, "a t sakė tū
lam inspektoriui vienas Aus
tras grįžtąs savo tėvynėn I š 
Vladivostoko po šešių metų 
buvimo nelaisvėje. 

Nelaimingasis taip rimtai 
ir atvirai^ pasakė, kad ins
pektorius praleido jį, net ir 
neperžiurėjęs to ryšulio. Vė
lu u, kada,ryšulys tapo atriš
tas, radosi jame kitas nelais-
vis, kurio noras gryžti savo 
tėvynėn perviršijo viską ir 
privedė jį reikalauti draugo 
nelaisvio, idant jį perneštų per 
rubežių. 

v 

Lietuviai kurie Jiorėt atsitraukti savo gyminės/ iš 
Lietuvos kreipkitės pas mųs nes per mųs jau atvažia
vo daug pasažyru, ir žemiau paduodame nekuriu var
dus: 

George Paukštis, su 2 seserims iš Kauna 
Cecilia Kneizis, iš Meškuičių Valsčiaus 
Ludvika Mikulicienė. iš Panevėžio * 
Ona Paulaitis, iš Valsčiaus Jurbarko 
Julijona Kazlauskienė, iš Šiaulių 
Uršule Petrauskas, iš Raguvos Valsčius 

Norėdami platesniu žinių ir antrašą atvažavusiu, 
malonėkite1 kreipties į 

European American Burean I 
S 

• 

I • 

i 

FABIONAS ir MICKIEWICZ Vedėjai 

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

Kainas iš Kauno iki Chicagos $184.28 
o iš Hamborga ar Antvverpo $158.69. 

Padarom visus dokumentus atsalcančiai. 
• 

Taipogi važiuojantiems į Lietuva parūpiname pas- • 
portus ir parduodame Lavokąrtesyiš New Yorka arba 1 
Kanados vienu Laivu: Bremena, Hamburgą ir Liepoju. 

Siunčiam pinigus į Lietuva pagal dienos kurso ir 
pristatome grinais pinigais į artimiausi paštą per 30 
dienų laiko. ' 

Kvitos su parašais priėmėju randasi mūsų Biure. I 

Valandos: Kasdiena 9 ryto iki 6 po pietų. Vaka-
jrais Utar. Ket. ir SuC. iki 9 vai. Nedel. 9 ryto iki 3# • 
po pietų. 
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P. CONRAD 
UETUVB FOTOGRAFAS 

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

neatideliodami pasidarykite daugiau* arba 
dideliua Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno UI kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios,* sueigose, veselijose, grupes. 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. Phone Drover 6361 
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Lietuviam* gera proga! pasinaudoti grąžas Tautos did
vyrių paveikslais, stovylose. (vietoj Amerikpnišku be są
monės kalendorių ir Kelių) biustai iš gipso Dr. /Basanavi
čiaus, Kun. Maironis, Dr. V. Kudirkos, Vytauto, brandzuo-
ti šviesei fr tainsus 9 coliu augščio $2.00 vienas Keistučio ir 
3irutes $3.00 pora spalvuoti ir brandzuoti, Žirgyaikis 2 pie-

Amerikos nuskirta komisija dos augščio, baltas $4.00 brandzuotas $5.00 spalvotas 
šiuo laikotarpiu darbuojasi $6.00. Agentams duoda ~gera nuošimti bedarbiams gera 
Vladisvostoke išsiifntinėdama 
namo nelaisvitis, kol dar neuž
stoja šalčiai. 

proga pasipelnyti. 
SKULPTORIUS V. UNDARAS 3249 S. Halsted St Chicago. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

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

Cash arba ant lengvų išmokesčių. a 
* y Telefonas Monroe 3683 I 
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(Atsiusta.) 
AMERIKOS LIETUVIŲ BAN 
KININKŲ SUSIRINKIMAS. 
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Laikytas Sausio 10 d., 1921 m., 
Waldorf Astoria Viešbutyje, 

New York, N. Y. 

Susivažiavime dalyvavo se
kanti atstovai: Juozas Am
braziejus, F . J . Bagočius, M. 
W. Bush, Juozas Danielius, 
Ch. August Hermari, P. J . Kaz
lauskas, Petras Mikolainia, J . 
L Petrauskas, Juozas Segevi-
čius, Kazys Šidlauskas, Jonas 
Strimaitis, A. S. Trečiokas, 
Kazys J. Urbonas, P. S. Vil-
niont, Sigizuiund Zaviša, 
Nuo Lietuvos Atstovybės da

lyvavo: Jonas Vileišis, kun. J . 
J . Žilius, Pil. M. J. Vinikas, 
rast. P-lė Ona Draugeliutė. 

Susirinkimo vedėjais aprink
ti sekanti: Liet. Atstovas Am. 
J. Vileišis pirmininku, adv. F . 
J . Bagočius, sekretorium. 

Referuoja gerb. Vileišis: 
Atidarydamas antra. Ameri

kos Lietuvių bankininkų, pini
gų siuntėjų, agentų ir laiva
korčių pardavėjų susirinkimą, 
Liet. Atstovas nurodo, jog tik
slas šio suvažiavimo yra pil
nai apibudintas pačiame pa
kvietime. Nors kai-kurios ben
drovės ir bankų įstaigos nėra 
atsiuntusios šin susirinki-
man savo atstovų, tečiau pat
sai susirinkimas, kaipo turįs 
informatyvi t charakterį, yra 
pilnai teisėtu. Toliau Lietuvos 
Atstovas yra referavęs visą su
manymą apie Lietuvių Banki
ninkų Bendrijos organizavimą, 
pabrėždamas, jog panaši Ben
drija galėtų veikti tik sutikus 
ant to Lietuvos Valdžiai, o 
toksai sutikimas vargiai ar ga
li būti duotas, jeigu Lietuvos 
Valdžia per savo atstovus ne
turėtų tokioj Bendrijoj savo į-
takos. Jeigu palikti šią Bend
riją be jokios kontrolės, tai tas 
butų tik keletą bendrovių tru-
stas, kursai gal but atneštų 
naudos pačioms bendrovėms, 
bet abejotina, ar butų naudos 
patiems Lietuvos piliečiams, 
kurie gyvena Amerikoje. 

Todėl pataria susirinku
siems aptarti, kokioj formoj 
toksai Valdžios įgaliotinių da
lyvavimas butų pageidauja
mas ir kaip prie šios Bendri
jos gailimą butų pritraukti 

N pilnateisiais nariais ir mažes
nieji agentai, kurie tegali įneš
ti apyvartos gal vos tik kokį 
tūkstantį dolierių. 6e to gene-
ralėj diskusijoj pataria išsitar
ti dėlei paties tokios Bendri
jos projekto, ir jeigu susirin
kimas ras pageidaujamu, kad 
tokios Bendrijos įsteigimas bu 
tų pageidaujamas su kai-ku-
riomis atmainomis, tai tuomet 
visas projektas iš naujo per
tvarkytas bus per Lietuvos Mi
sijos narius, kurie keliauja 
Lietuvon, perstatytas Lietuvos 
Finansų Ministerijai. 

Jeigu Lietuvos Valdžia pa
matiniai pritartų panašiai 
Bendrijai, tai tuomet bus ga
lima sušaukti, vaduojantis 
šiuo Bendrijos projektu, nau
jas įsteigėjų susirinkimas, 
kursai galutinai turės nusta
tyti patį statutą ir pradėti 
darbą. 

Šioj diskusijoj dalyvavo visi 
veik nariai ir svarbiausios 
mintys čion yra paduodamos. 

Kalba p. Trečiokas: Atran
da, kad Amerikos Lietuvių 
Bankierių Bendrija yra būti
nai reikalinga apsaugojimui 
Lietuvių pinigų siuntėjų, įs
taigų, kurios siuntimu užsi
ima, pinigų priėmėjų ir Lietu
vos Valstybės. Vienok dabar
tinės aplinkybės yra tokios, 
kad su projekto įvykdinimu 
palaukti iki tam laikui, kada 

Lietuvos Valstybė bus pripa
žinta. 

Projekte pareikalauta suma 
1,000,000 auksinų, kurią Ben
drijos nariai turėtų sudėti, y-
ra galima. N 

Vinikas: Projektą atranda 
pamatiniai geru, bet įdėlis 
reikalaujamas yra perdidelis, 
nes daugelis įstaigų nepajiegs 
tapti nariais, o kitos /įstaigos 
iš legalės pusės — bankinių 
įstatų suvaržytos — negalės. 
Sutverus Bendriją su kokiu 
$1000.00 įdėlio, but gerai. Dis
tribucija turėtų but pavesta 
dabartinėms Lietuvoj esan
čioms valdiškoms įstaigoms, 
kurių veikmės pagerinimui 
Bendrija galėtų iš Amerikos 
pasiųsti expertus. 

Vilmont: Atranda, kad tik
slas yra geras, bet kaip įdėlis 
— 1,000,000 auksinų, — taip 
ir projekte nurodyti nuošim
čiai — 3% nuo siunčiamos su
mos ir 40e daugiau už kiek
vieną perlaidą — yra. perdaug. 
Reikėti} rasti budus, kad siun
tėjams but pigesnis patarnavi
mas. 

Herman: Suorganizavimas 
Amerikos Lietuvių Bendrijos 
yra labai svarbus ne tik ap
saugojimui Amerikos Lietuvių, 
bet ir Lietums finansų ir eko
nominio besivystymo. Jei patįs 
Lietuviai^ nesirūpins apginti 
savo reikalų, kaip tik dalykai 
Pabaltijos valstybėse susi
tvarkys, mes nesijusime, kaip 
J. P . Morgan arba toki Nat
ional City Bank (Rockefelle-
rio interesų kontroliuojama) 
arba tų dviejų finansinių riva-
lų sutverta International Ban-
kers Ass'n, apvaldys nei ne
matant Lietuvą, kaip jie ap
valdė Ketinę Ameriką arba 
Balkanų Valstijas. Lietuvos 
Valdžios dalyvavimas tokioje 
įstaigoje yra būtinai reikalin
gas, nes tas butų geresnė ga
rantija, suteiktų įstaigai dides
nį prestiže ir tuomi užkirstų 
kelią visokiems avanturistams. 
besidangstantiems patrijotiz-
mo skraiste. Podraug valdžios 
dalyvavimas užtikrintų, kad 
jos akcija bus ne tik su tikslu 
padaryti pelną, bet kad tautas 
reikalai bus apsaugoti. Su 
svetimtaučiais bankieriais Lie
tuviams yra pavojinga opera
cijas daryti norint Lietuvos 
ekonominę savistovystę palai
kyti. 

Šidlauskas: Diduma Ameri
kos Lietuvių didesniųjų ban
kierių nerado reikalingu čio
nai dalyvauti suprantama tik 
todėl, kad jie mano, jog jų pel
nas ir biznių budai but apru-
bežiuoti arba suvaržyti, bet 
sudarius tokia Bendriją, su 
Valdžios bendradarbaviinu, jie 
greit pamatytų, jog prisidėji
mas yra neis vengtinu, kad j 
žmonės ir jų pačių interesai 
to reikalauja. Čekių sistema 
— pavidale dabartinių Ameri
koj vartojamų ' ' Travelers 
Cheąues" — kurie Lietuvoj 
galėtų cirkuliuoti ant lygios 
su pinigais. Tuomi apsaugotu
me Lietuvos gyventojus nuo 
didelių nuostolių, kuriuos jie 
turi mainant įvairių agentų ir 
bankų čekius. Valdžios daly
vavimas tokioj Bendrijoje už
tikrintų tų čekių verte ir Lie
tuvos liaudis galėtų but iš
lavinta tokius čekius įvai
riems spekuliantams už pus
dykį neatiduoti. 

Kazlauskas: Pataria, ka<l pi
ningų distribucija Lietuvoje 
but daroma per Lietuvos ko
operatyvus, kurie turi jau a-
pie 400 skyrių Lietuvoje, ir 
kurių patarnavimas yra daug 
geresnis ir tikresnis, kaip Pre
kybos ir Pramonės Bankas, 
kuris norėdamas savo atstovui 
Amerikoje p. Narijauskui pa

gaminti geresnę dirvą, tyčia 
trukdo Amerfkos Lietuvių 
Bankierių ir pinigų siuntimo 
agentų perlaidas. 

Bagočius: Visos mūsų pas
tangos sutverti ^Bankierių 
Bendriją paeina iš privatės 
inicijatyvos. Lietuvos Atsto
vybė dalyvauja su mumis ne-
oficijališkai, su tam tikrais 
Valstybės įgaliojimais arba 
instrukcijomis, bet kaipo už
siinteresavęs draugas—"ami-
cus curiae". Abelna pažiūra 
Amerikos Lietuvių bankininkų 
yra ta, kad mes atstovai kelių 
rytinių įstaigų geidžiame pa-
glemžt į savo rankas kontrolę, 
kišties į jų neva privatį biz
nį ir turėt kaip ir hegemoni
ją ant Lietuvių išeivijos f i 
nansinn, transakcijų. Lietuvos ™ »v,ai"1* P ™ ^ . ™ 
valdžia žino mūsų bėdas, per
mato tą clmosą, kuris dabar 
yra Lietuvoj, Amerikos Lietu
vių piniginių transakcijų rei
kale ir, be abejonės, supranta, 
kad mus pavienių bankininkų 
arba firmų pastangos šioj pu
sėj okeano negali negerumų 
prašalinti ir reikalų sutvarky
ti. Valdžia turi tenais Lietu
voj padaryti inicijatyvą suiru
tės a prašai i n i m ui. Mes Ameri
kiečiai bankieriai noriai ko-

operuosimey priduodami pa
tyrusius expertus ir koncen
truodami visą akciją. Pridavi-
mui mūsų proponuojamai ban
kierių Bendrijai autoriteto, 
kaip čionAmerikoj, taip ir cen
trui, kurs tarnaus distribucijai 
piniginių perlaidų Lietuvoj, 
būtinai yra reikalinga, kad 
Valdžia butų dalininku tame 
dalyke. Valstybinė kontrolė, 
ar bent priežiūra Lietuvoje, 
ir panaši kontrolė arba prie-
žura per Lietuvos Atstovybę 
Amerikoje, but ne tik autori
tetu bankierių Bendrijai, bet 
bus taip-gi gvarantija, kaip 
bankininkams, taip pat kaip 
ir visuomenei. Tada ir tie 
Amerikos bankininkai, kurie 

da reikalingu skaityties su 
mūsų pastangomis šią suirutę 
ir iš jos kilstančius nuostolius 
prašalinti ir atsisako prie šio 
darbo prisidėti, bus priversti 
pasiduoti įstaigai, kurį bus ir 
tiesiog valstybinė arba semi-
valstybinė. Mes suprantame, 
kad dabartiniam momente Lie
tuvos Valdžios moralės ir fizi
nės pajiegos yra atsuktos į ša
lies apgini mą ir pamatinius 

(Pabaiga bus) 
T — 
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DRAUGIŠKAS VAKARĖLIS 
RENGIAMAS 

NORKAUS DRAUGIŠKO KLIUBO 
Šįvakara, 5 Vasario, 1921 

MILDOS S V ET., 3138 South Halsted Street 
Šiame vakarėli] dainuos pn. Mi Janušauskienė, p-lė 

Norkaitė ir kiti mūsų žymiausi artistai. 
Kviečia visus , RENGEJIAI. 
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"Iš Meiles" 
• 

. . 

(Arba Žyde Perkrikšte) 
STATO MOTERŲ SĄJUNGOS 2 KUOPA 
Nedelioj, Vasario 6,1921 m. 

Sv. Antano Parapijos Svetainėj 
Kampas 15 ir 49th Ct., Cicero, 111. 

Pradžia Lygiai 7HX) vai. vak. 
(ierbiamieje: — Šiuomi užpfašom ant viršminėto per

statymo, veikalas yra labai užimantis, ir pamokinantis, 
nepraleiskite progos. Kviečia M. Saj. 2 kp. 

3 $ ^ M M . 
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asuideiisDanus 
Rengįamas 1 

iet. Rytmetines Žvaigždes 
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Procentas bus Mokamas nuo Sausio Įmos 
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Mes mokėsime procentą nuo Sausio 1-mos dienos. Kurie Pasidės savo puu-

| gus, iki Šamo 25-tos dienos į 

Pirmutinę Didžiausią Liet. Valstijinę Banką 

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

iiiHiiiHitmmiiiiiMiiiMiHimiiinMiiiiiniiiiimiii m 

Kapitalas ir Perviršis 

$245,000.00 
iiiiiiimmiiiiiiimiiiiiiH.miiiiiiiiiiiimiimmiiiiiiiiimiii 

I Turtas Siekia Du Milijonu Dolierių 
i 

Procento savami banki Chicagos miestas ir Cook Pavietas laiko pinigus šiuomi banki 
: del to kad galima, atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo. 

' i Bankos Valandos: Kas diena nuo 9 vai ryto iki 4 vai. po pietiį, Utarninkais ir Suba-
tom iki 8:30 vai. vakare. -
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• SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KUftSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI 

NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į S0 DIENŲ. i 
• 
i • • 
I • • 
8 

Parduodame laivakortes 
į Lietuvą ir iš Lietuvos. 

r 

Padarome legaliskus do
kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus. 

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washing-
tone. 

8 
• • • I 

. 
* 

Parduodame lotus, na
mus, farmas, padarome 
paskolas ir apdraud&ame 
nuo ugnies. 

, > 

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės 

PAUL P. BALTUTIS and CO. 
S 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, 111. : 

• 

S •** • "i 
: 

- Pašelp. KBabo 
MMM^OMP" 

Į Utarninke, Vasario-Feb. 8, 1921 I 
..»-».»»» 

WICKER PARK SVETAINĖJ 
2040 W. Nortfa Ave. (Arti Milwaukee Ave.) | 

Muzyka F. Jereck Pradžia 7:30 vai. vakare. | 
' • • » • • • • • - — — I • • — — ^ ii I M — — — — — — — — — — — — « ^ — — ^ — — — — ^ M • • • I • _ 1 

, , ' ' r 
Įžanga 50c perkant pas narius, 65e prie langelio su § 

drabužių pasidėjimų. ~ 
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KUR 
SEKRETAS SVEIKATOS 

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
TUVIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal 
Europos metodą nuo visokių <iigų. 

Mes turime 'ją. sekretą kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tą s4k-
_ retą. sužinosite kaip vartosite MUŠU VAISTUS, nes mūsų PAŠLOVINTI 

vaistai PASEKMINGAI GYDO. 
Visuose gerose APTIEKOSE visoj Amerikoj galima gauti i ias mūsų 

liekarstas: 
Sabu tara Bltcri del vidurinių ligų. 
Regulatorius del moterių. i . 
Kraujo Valytojas kurie pats užvardijimas išaiškina reikalingumą. 
Salutaro Lintmentas del visokių kaulų skaudėjimo Ir kitokių skausmų 
Trajanka Kas-gi dar jos nežino? Tos garsingos namų gyduolės. 
Reikalaukite mūsų surašo vaistų ir žollv—siunčiame už dyką. 

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY 
1707 So. Halsted St., Tel. Canal 6417 

I Keliaujantiems Lietuvon 
' — * — — - — • — • - . . . - * — — „ . . ^ ^ ^ . ^ ^ 
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i Sį Pavasarį 
KOVO 1 D. 1021 išplauks ant Laivo SAAONIA per Hamburgą 

pirma partija žmonių važiuojančiu Lietuvon kartu su Jonu Roma
nu, Lietuviu Prekybos Bendrovės prezidentu. 

Jei nori su tą partija važiuoti tai tuojaus mums pranešk. Mes 
t§gausini pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus. Si partija 
bus Lietuvoje j laika pradėti pavasario darbą. Galėsite parvažiuoti 
be jokiu keblumu nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno. 

Trečios klesos kaina iš New York iki Eytkunų |13©.?0 Pirmos 
klesos $185.70. s 

Rašyk tuojaus del platesniu informacijų. N 

UTHUANIAN SALES CORPORATION, 
414 Broadvvay, Boston 2 / , Mass. 

r 
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DIDŽIAUSIA Į lETUViSKA KRAUTUVE CHICH60JE 

RKPBAPL OUEBN KONCBRTINAM 

NtMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musę krautuvė—viena i i didžiausių Ghicagoja 
Parduodame už žemiausia kainc. kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laifikanm drukuoti i r ofiso darbam* yra naujao-
aios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, aliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų k prūsiškų išdir-
byscių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokią tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius it 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

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

. Telefonai: DEOVEE 7809 
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Kviečiame Draugijos, Admimstracijos ir Pavienis Ypatas, Padėti Ju»ų Pimgus ant | 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
»m » • • » • » • 

CSLEVELAND, OHIO. 

Protestas prieš "Dirvos*' 
šmeižtus. 

numeryje vie
ptai kaip pasa-

Vietos laisvamanių "Di rva ' : 

jau kelis sykius pasižymėjo,sa
vo begėdiškais šmeižimais ka
talikų veikimą, o ypač vieti
nio Tautos FOIHIO sk. Matyti, 
kad "Di rva i ' Tautos Fondo 
22 skyriaus veikimas, tai kuo
las gerklėje, kad nebūtus dai
ktus prasimano, šmeižia pia-
kilniu tėvvnainių gerus del 
Tėvynės darbus. Todel-gi nors 
trumpai priversti esame vi
suomenei parodyti, kurioje pu
sėje tiesa ir ko verti tokie la s-
vamanių " D i r v o s " šmeižtai. 
. 48 " D i r v o s " 
tinėse žiniose t 
k y ta: 

"Vietinio Tautos Fondo au
kų rinkėjai, kaip teko nugirs
ti, sekančias melagystes skel
bia, kur tik nueina. Es% Tau 
tos Fondui Lietuvos Misija pa
vedus visą darbą Lietuvos Šau
lių pinigų rinkinio ir siuntimo, 
todėl visi privalo aukoti Tau 
tos Fondui. Nežinia, a r tai y-
ra prasimanyta melagystė pas
kirtų aukų rinkėjų, ar tai yra 
įsakymas iš Augščiausios gal 
vos sumanymo?" 

Viršui paduota iš "Dirvos" 
ištrauka buvo perskaityta 
Tautos Fondo 22 skyriaus ir 
Lietuvių K. Kryžiaus Rėmėjų 
7 skyriaus veikianėios konu>i-
jos susirinkimuose du sykiu it 
užklausta kolektorių, ar bent 
kuriam iš jų prisiėjo stubose 
nuėjus panašiai aiškinti, kaip 
**Dirvoje" pažymėta. Kolekto
riai visi vienbalsiai išsireiškė, 
jokiu nesmagumų niekur nesu

t i k ę ir jokių ginčų neturėję. 
Katrie kiek galėjo, tiek aukų 
(lavė ir žinojo Kam duoda. To
del-gi susirinkimas vienbalsiai 
nutarė viešai paskelbti 
toki begėdiška '* Dirvos'?>mei-
žta, kuri patys skleidžia, o 
apverčia ant katalikų. Žinoma, 
laisvamaniu darbas kitus nie-
kinti. 

Antra " D i r v o s " melagystė 
tilpo r>2 numeryje straipsnely: 
"Patėinįjiinai del adv. Bago
ėiaus prakalbų". 

Tarp k it ko pasakyta, kad 
klerikalai taikė tuo kuku reng
ti kermošių (fėrus) ir-gį Lie
tuvos gynimo naudai, bet pas
kutinę diena pataikė ta, kada 
buvo Bagoėiaus prakalbos, bi-
le tik publikų nuo prakalbų 
atitraukus. Mano kviesti C\-
žaitskus iš Baltiinorės dainuo
ti. 

Fėrai buvo rengiami daugiau 
kaip mėnuo prieš Bagoėiaus 
prakalbas, apie kurias niekas 
da nesapnavo, o kad fėrai bu
vo rengiami ištisa savaitę ii 
pripuolė paskutinė diena, kuo
met prak. Įvyko, tai nereiškia 
kenkimo. Juk " D i r v o s " šta
bas gerai žinojo, kad yra su
rengti fėrai, tai kam-gi taikė 
patys tų dienų rengti prakal
bas, o paskui kitiems daryti 
užmetinėjimus. Kas link kvie
timo ixmų Oižauskų, jokių šne
kų komisijoj nebuvo. Tai yra 
grynas " D i r v o s " išmislas ir 
neteisingas šmeižtas. 

Toliaus pasakyta, kad kata
likai ("Dirva ' vadina kleri
kalais") jau atvirai išstojo 
prieš Lietuvos Paskolų. Čia tu
rime pasakyti, kad greitoje at
eityje viešai pasirodys, kas 
labjausią L. L. P. rėmė, J ir 
pirko bonų. Kur taniu melagiai 
liberalai akis dėsite ir kaip 
jums ne gėda tokie šmeižtai 

i išpirkę ir drįstate vadinti Lie
tuvos bonų priešininkais tuos, 
kas labiausia rėmė, platino ir 
pirko. Kada tik iš katalikų 
puses buvo didesnis agitavi-
mas, tada buvo puikios pasek
mės su bonais ir kitokiais rei
kalais visų Lietuvių gerovei. 
Paliaukite klaidinę savo skai
tytojus, netrukdykite prakil
naus Lietuvai darbo. Savo 
užsipuldinėjimais daug ati
traukėte nuo L. L. P . B. pir
kimo. Paliaukite tuos berei
kalingus šmeižimus katalikų 
veikimo. Juk žinokite, kad ne
sudrums tas gerų katalikų ir 
skriaudos nepadarys, tik blė-
dies padarys pačiai besikurian 
ėiai Lietuvos respublikai. 
Po šiuo Tautos Fondo 22 sky

riaus ir Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Rėmėjų 7 skyriaus 
protestu dedame savo parašus. 

Veikiančioji Komisija: 
M. J. Šimonis, 
V. Kiveris, 
F. B. Baranauskas, 
J . Dubickas. 
R. Žitkus, 
M. Ardzijauskas. 
Alekas Banys. 

3 m 

GRAND RAPIDS. MICH. 

"Drauge" , Sausio 2 d., 1921, 
korespondencijoje iš Grand 
Rapids, Mielių parašiau, jog 
tūlas groserninkas norėjo me
džiagiškai pasinaudoti iš Mo
terų S. vietinės kuopos vaka
rienės, paruoštos parapijos la
bui. Bet patyriau, jog buvau 
klaidingai apie tai informuo
tas. Teisybę pasakius, tasai 
groserninkas nenorėjo pasi 
naudoti, nes prisidėjo prie jos 
auka keturių dolierių vertės. 

Jaunuolis. / 

WAUKEGAN. IUL. 

(Pabaiga) 

Mes savo užduotį pilnai iš-
pildėme, nes Waukegano Lie
tuviams buvo paskirta $1,000.-
00 surinkti Lietuvos gynimui, 
bet surinkome ir išsiuntėm/1 

$2,200.49: Lietuvos gynimo 
reikalams $1,321.67 ir liietu-
vos našlaičiams apie 70,000 
auksinų arba $878.82. 

Visakame daugiausia pasi
darbavo gerb. mūsų klebonas 
kun. ,J. B. Kioris, kuris turėjo" 
užimti vietas neatvykusiu 
kalbėtojų, ir draugijų jgalio-
tiniai,kurie nenuilstančiai dar
bavosi Lietuvos labui. 

Vardan Lietuvos, visiems 
prisidėjusiems prie to darbo 
lai būva širdingiausias ačiū. 

Sekančios draugijos ir ypa-
tos aukojo Lietuvos gynimo 
veikalams, bei Šiauliams ir 
"Geležiniam Vilkui" : 
Šv. Antano dr-ja $t(X).00 
Šv. Juozapo dr-ja 100.00 
Šv. Baltramiejaus dr-ja 50.00 
J. E. Bfuzevičius 50.00 
J. Masilionis 25:00 
G. BaLrstow . . 25.00 
Kaz. Makuska 20.00 
Liet. Vyčių 47 kp 19.00 

Po $10.00: kun. J . B. Klo-
ris, J . Matulėnas, Aleks. Pre-
činauskas, J . Ašmis, L. Žigas, 
J. Lušas, J. Žvirblis, P. Lieku?, 
P. Gakštas, Bį, Austinaitė, J. 
Juneins, J . Raila, J. Bakšys, 
Mot. Skyrius. 

Po $5.00: M. Martinaitis, V. 
Ivanauskas, L. Meleška, D. 
Rimkus, K. Petkus, I. Povilai
tis, K Vaitiekūnas, S. Gokas, 
Vin. Zupkus, J . Urbonavičių, 

Po $3.00: J . Morkūnas, V. 
Oepa-s, J. Sukaitis, B. Austi
naitė, A. Butkus, P. Janušaus-

Po $2.00: P. Alekna, J . Pet
kus, P . Kapturauskis, As. Lu
kas, P. Krikštinavičia, J . Bak
šys, A. J . Sutkus, A. Kleiva, 
K. Pocius, J . M. Leškis, S. Ur
bonas, B. Masiliūnas, M. Bud-
riunas, M: Dūda, J.' Latvaitis, 
St. Misiūnas, J . Mickeliirhas, 
P. Gaustas, J . Marozas, J . 
Bakštys, P. Pocius, A. Dolkus, 
A. Garolis, A. Baniulis, R. 
Butkienė, A. Jankauskis, A. 
Sarocka, F. Visockis, J . Jo-
cius. 

Po $1.50: F. Sadauskis. 
Po $1.00: S. Žiburka, K. Žir-

gaitis, J . Genys, A. Karališ
kas, J . Šalčius, S. Dumbline-
kas, S. Keliotis, P. Mankus, J . 
Guraš, D. Norkus, J . Jaseliu-
nas, J . Jocius, K. Čepaitis, J . 
Urbonas, A. Sarna, J . Bokas, 
S. Petrauskas, M. Bujanauskie 
nė, J . Labanauskas, S. Vitkaus 
kis, I. Dapkus, F . Kazdelevi-
čia, J . Visockis, J . Misiaika, A. 
Pauža, A. Pauža, A. ^plavie-
jus, Pr. Jonaitis, S. Zickus, S. 
Kundrotas, J . Petrauskas, F. 
Žibauskas, A. Simonaitis, K. 
Kišonis, L. Meleska, *M. Ra-
kauskas, J . Naujokas, M. Ge-
nevicia, J . Genevičienė, F. Si-
deravičia, P. Kanaverskis, P. 
Paluckienė, F . Masiliūnas, M. 
T., P. Rajuniutė, P. Traškaus-
kas, J . Vasiliauskas, F. Pet
raška, J . Dabasinskas, J . G ria_-
vas, A. Jonaitis, J . Sablis, K. 
Svazas, J . Stumbris, J . Jonai
tis, A. Bartušas, A. Sabaliaus
kas, P. Neverdauskas, M. Mont 
vilienė, P. Zaveckas, J . Buk-
sas, M. Rakauskienė, J . Do-
cius, K. Burba, F. Baronas, K. 
Andruskevičia, S. Rajunienė, 
J. Žekas, E. Jakutis, A. Lcka=-
vičia, F. Ličkns, A. Juncims 
M. Kantautienė, L. Leonavi
čienė, P. Janušauskas, B. Ma
silionis, B. Visockis, X. Čia-
pas, B. Mačiulis, J . Latvaitis, 
P. Norkus, D. Lauraitis, J5. 
Petrai tienė, O. Mikolaitienė, 
J. Simui ynas, P , Pažereckienė, 
F. Petkus, J . Sankauskas, J. 

Jakutis, Z. Jokūbaitis, A. K ra
kis, V. Šidlauskas, J . Bakšys, 
J . Maroza, J . Bukantis, F. Bu-
janauskas, S. Rajūnas, J . Pet-
kevičia, J . G rokas, S. Iliason, 
J . Lušas, J / Dabasinskas, K. 
Stulginskis, F. Visookis, J. 
Raila, F. Burba, P. Kazdelevi-
čia, K. Čepaitis, P. Bagdonas, 
P. Ežei-skis, R. Gepaitis, S. 
Butkus, Želegauskas, J . Gra-
vas, Ona Bastienė, N- Vasi
liauskienė, O. (iiinienė, S. Gu-
žauskaitė, F. Gužauskaitė. 

Vienas iš Rengėjų/ 

tas, kurie randasi abazuose, 
vartojama kurui ar net ir sta
tymui namų. Dėžutes, kuriose 
buvo laikomas^ maistas, (k. t. 
žirniai, šabelbonai, rūkyti la
šiniai ar net ir mėsa) išdau-
žoma, išlyginama ir vartojama 
stogų dengimui. Iškasos ir, a-
bazai vartojami ledinių vietoj. 
Kanuolių ir kitokių mašinerijų \ 
palaikai pakeičiami ir iš jų 
dirbama ūkės mašinos. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHimiiimvimiii 
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PIRMUTINIS IR PASKUTINIS BALIUS! 
Prieš Užgavėnes 

Rengiamas 

AMER. LIGONINĖ KGN 
STANTINOPOLYJE. 

Amerikonai ruošia ligoninę 
Konstantinopolyje, kur tūks
tanti ms, nepaisant tautos ai 
tikėjimo, bus aprūpinami visi 
reikalai. Ligoninė bus globoj 
kai-kurių Amerikonų ir Tur
kų gydytojų ir prižiūrėtojų. 
Šaltiniu ir proponuotuojais 
šios ligoninės yra laivyno ofi-
cieriai, pirmininkas Konstant
inopolio Merginų gimnazijos^ 
Amerikos tūlos organizacijos, 
kurios randasi, šioj apielinkėje. 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
daug prisideda ruošime šios 
ligoninės. 

Lietuvos Vyčių 8 Kuopa stato scenoj 

"JURGIS ŽIBURYS" 
• 

• 

in 
/ 

3 veiksmių veikalėli 

Nedėlioję, Vasario 6, 1921 m. 
Chas. Strumilo Svet. 158 E. 107 Gatvės Pradžia 6 vai. vakare 

i Šis veikalas bus pirmu kartų Amerikoj todėl kviečiame visus nuoširdžiai at-
E silankyti, o nesigailėsite. j Kengimo Komitetas. 
laiiiiiriittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiietiiiiiiiiiiiiiitiisiitiiiiiiu«aiiiiiii4iiiiiiii£iiiiiiiiiiiiiiii3iiiii5iKjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiT 
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Pinigai Dabar Pasiusti 
r 

.» 

VISI KAREIVIAI TAPO R. 
K. NARIAIS. 

Washington. Kablegramu is 
Coblentz, visi kareiviai ir ofi-
cieriai, kurie randasį užėmimo 
karuomenėje Pareinyje, Vo
kietijoje, praeitam Amerikos 
liauti. Kryž. vajuj visi tapo 
nariais. 

PAIEŠKOJIMAS. 

CICERO, ILL. 

leisti. Jus gerai žinote, kati kas, A. Taučius, V. Špokas, Tw> ninkai visomispusėmis ,yarto-
katalikai tlaugiuu?-ia yra buinj Da runas. ja kaįo1 pa^iilafs. M^trį' |į tefi-

Moterų Sąjungos vietinė kp. 
rengia puikų vakarą, Vasario 
(y d., 1921 m., Šv. Antano pa
rapijos svetainėje, 7:00 vai: 
vakare. 

Galima sakyti, jog Oicerie-
ėiai senai jau matė kokį geres-
nj veikalų. Tai-gi M. S. kp. nu
tarė sulošti 4-rių aktų dramų 
" I š Meilės". Veikalas yra už
imantis, ypatingai jauniems 
vyrams, taip-pat ir mergai
tėms, fies kai-kurie iš mūsų ir 
šiose dienuose meilę panašiai 
vartoja. Žodžiu sakant, bus 
daug iš ko pasimokinti. 

Apie veikalo' išpildymų nėra 
abejonės, nes Sųjįmgietės deda 
pastangas, jog programų kuo-
geriausiai išeitų. Prie, to joms 
prigelbsti žymus veikėjai. 

Patartina nepraleisti progos. 
Korespondentė. 

Paieskau savo žento Vinco Va* 
rincko ir savo sūnaus Antano Ki-
žio. Jie patys ar kas apie juos ži
no, meldžiu greitai atsišaukti šiuo 
antrašu: Eva LLLžienė, Balbieriškio 
stoties, Balbieriškio valsčius, Mar 
rijampolės aps, Lithuania. 

• A i-

Spel. Oanal 6 Š K X 

I DR. C. K. CHERRYS I 
•j L I I ; T I \ I S D E N T I H T A S 
į;:2201 Wc»t 2Z~iul At So. Lcavltt St.g 
oV ^ • ChJoago % 
JįValandos: 9:30 A. M. to 12 N * 

1:00 P. M. to 8:00 P. M. į» 

Tel. Y arda C666 Drover 8448 
Dr. V. A..SZYMKEVICZ 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgą* Ir 
AkušerM. 

8203 S. Halsted S t Chicftgo. 
Valandos: 10—18 16 ryto 1—2 Ir 
8—8 vakare Ned. 10—U U ryto. 

• r 

• 

* • 

Per šią Didelę Valstijinę Banką 
r 

YRA PRISTATOMI GREIČIAU 
Dabar negu kad buvo nuo pradžios Karo 

Norint informacijų klauskit: 
P-no Rapolo Gečiaus prie 4-to langelio 

*W 

PEOPLES 
Didysis Bankas 

kampo 
Ashland Ave, 

STOGK 
YARDS 
STATE BANK i 

•j \ i - .r 

r5 I.*I II i p r » ~ i i i - > i -

Tel. Dror«r 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVI* DENTI8TAS 

Valandos: nuo 9 ryto 1W 8- rak. 
Seredomia nuo 4 Ils 8 vakare 
4711 SO. ASHLAND AVKMUB 

arti 47-tos Gatvės 

!898 Tel. Uandolph 
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas viihiniie.styj 

ASSOCIATION BLDG. 
19 So. La Šalie St. 

Valandos; 9 ryto Iki 5 po pietų 
Panedėliais iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas 

Chicago 

^ ^ ^ 

s 
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• • 
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I 
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DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

IV1. Caual 2118 

ryto iki Valandos: 10 
Gyvenimas: 

8 vakai 
• 

2811 W. 63rd Str. 
Prospect 3466. 

r 
m miEUIIIiHHII lllllIflIlIlIfNNIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
I I I f I 
t I I 

Pltoi^o Boulvard 401 

Ashland Jewe!ry Music Store 
Specnales Columbia E 2 Grat'anola 

su 12 rekordu $12čf.50. Specijale C 2 | 
Grai'ouola su 12 rokoHu $56.50. 

. . . . . . . . . . i S 

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

^uaii ar ant isinokescio. Naujausi lietu-
viski rekordai. . 

a liksi-

Phone Seeley 7439 
DR. I. M. FEINBERG 

Gydo specijaliai Visokias vyru ^ 
moterų lytiškas ligas 

2401 MadLsou Str., kampas Wes-i 
tern Ave., Chicago 

Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak. 
i Ii l _ i i . I _» . " ~ II ~ I l " " 

— 

SUVARTOJIMAS KARO 
PALAIKŲ. 

(Prisiųsta iš Am. Raud. ^Cryžiaus) 

i, Latvija. Latvijos uki 

' • — » « • • » «»y gg m m » m tm m I I « M I « M • • • • 

Pa>ao Gacal 257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 
po piet. 6 iki 9 vakare. 

- J * . L t -!•-

Telefatios Pullraun SM( 

Dr. R P. ZAILYS 
Lietuvis Dentistas 

Palencvins vlaų akių 
tempimą Uaa yna 
priežastimi skauda- j 

ujimo galvos, svaigu
lio, aptemimo,, nor- . 
votumą, skaudančius 

Ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katerakto, nemiegio; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbata. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki % vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47 St. i r Ashland Av. 
Telefonas Or«ver 9600. 

LEVESKIOSSMOKYKLA 
IR PREKYBOS Del Sua»guiin 
MOKINA: Lietuvių ir Anęlų kalbw. | 
Grammar : School, Hich Sc{iool ir 
Prekybos dalykų taip-gl prirengia 
prie kvotimu j visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis; Nuo 9:00 ryto 
iki 4 p. p. Vakarais nuo 7:30 iki 
9:30. 
1747 So. Halsted St. (arti į s tos gat.) 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKVKLA 

Dideliame pasirinkime 
niai laikrodžiai, deimoutai, žie
dai ir kiti auksinai dalykai. 

4537 So. Ashland Avenuop 
Chicago, U. 
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Iš New Vorko be jokių mainymu tiesiai Į 

BREMEN ir DANZIG 
S. S. NEW ROCHELLE Išplauks Vasario 10 d. 

S. S. SUSQUEHANNA Išplauks Vas. 19 ir Baland. 6 
AtsiSaukit pas H. Claussenius & Co. General. Pasažleriniai Agentai 

100 N. La Sallc St.f Cliieago, 1U. , Tel. Franklin 4130 
Arba kreipkite* prie mųs lokalio agento. 

Mokinama: angliSko* l t U«taviškos 
kalbu, aritmetikos, knyjrvedystės, ste
nografijos, typewriting, plrklybos tei
sių, Suv. Valst. Istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politiklnės ekono
mijos, pllietystes, daillaraSystės. 

ICokinlmo valandos: nuo t ryto Ud 
noseiand. m. y R * valandos po pietų: vakarais ano « 

VALANDOS j » ryto Iki S^vak-i-a. 3: i ik i 10vv rml. 

^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ į ^ ^ ^ J • S106 8o. Halsted St, Ohicago. 
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Geresnis ir gąriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklau.sk savo kroutuvninko—Be* Jetgtt 
krautuvninkas neturi—rašyk mums. 

I. LEWIS CIGAR MFG. C0.NEV«RK.N J.l 
Laroeat hdepenekrit Cjgar Facldru inlhe Worid 
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ARGUMYNAI 
Tik 3 

: 

• • 

Ned., Pan. iVUtarn., Vas. 6, 7 ir 8, 1921 
v 

DIEVO AP. PAR. SVET., 18 ir Union Ave. 
•«~r~ 

« 

Rengiami - - - - / 

Jaunimo Moter, ir Merg. Dr-jos, Para p. Na ūdai 
—,*-........-..*..———»<...«.„__^ ******** .. 

Bazarasiie bazaras, Karnivalas ne karnivalas; Balius ne/Balius, bet užgaveniu t r u^?" 
mas!! Prie visu Y\\ų retenybiy bus puikiausių muzyka, garsus Vytauto Benas kuns pradės 
nuo saulėleidžio ir griež iki vidurnakčio per visus trys vakarus. 

Visus nuoširdžiai kviečia , KVIESLIAI." 
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CHICAGOJE. 
APTARIAMAS AUTOMOBI 

LIAUS STOTIES KLAU
SIMAS. 

Ohicagos viduiniostin miva
žiavusiems automobiliais nėra 
kur padėti mašinų, (latvėse 
)>eitliilis judėjimas, neatsargu, 
u /.<1 ra u s t a ii ga i * 1 ai k y t i pa I i k-
tus automobilius. 

Sugalvota požeminė stotis 
automobiliams. Miesto tarybos 
komitetas, pasitaręs su inži
nieriais ir tu dalvku žinovais, 
sutiko vįdumiesty padirbdinti 
automobiliams stoji. 

KANDIDATO Į ALDERMA 
NUS PAGERBIMUI. 

Nepamirškit , kad šiandie va
kare . Vasario 5 d., bus dide
lis i r grarus vakaras Mildos 
svetainėje, kur į rengia Nor
kaus Draugiškas Kliubas. 
Kviečiame visus atsi lankyti . 

SUAREŠTUOTU DU NAU 
JU INTARIAMU. 

Policija areštavo daugvhę 
intariamu plėšiku po apiplėši
mo banko*s I\^nwood Tru«t 
und Savinas, kur plėšikams 
teko $(;r),(MK). 

Bankos darbininkai suareš 
tuotų nepažino. Tad daug jii 
paliuosuota. 

Vakar paskelbta, kad dar du 
intariamu areštuota. Šitiedu 
turinčiu policijos rekordą. 

Nelengva sugauti piktada
rius, išlupusius 
pinigo. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ, 

IŠ tfORTH SIDES. 

Aciu ir visiems daigtų auko-
tojams. Sunku surašyti visij 
vardus kas -ka aukojo. Ačiū 
kuopa tar ia ir visiems atlankų-
šiems ba lara , taip-gi visiems 
darbininkams, * kurie gražiai 
jame darbavosi . 

Jonas Petraitis, 
prot. rašt ininkas. 

b a n k o s t i e k 

P R I E Š " R L U E LAW. 

Chicagoje suorganizuota or
ganizacija vardu " A n t i Bhie 
La\v League of America . , , Ga
vo valstijinį charterį. Organi
zacijos t ikslas — pakelti kovą 
prieš profesijonalius reforma
torius, kurie iš sekmadienio 
nori padaryt i besaulėtą žmo
nėms u ieną, uždraudus viso
kius pasilinksminimus. • 

Organizacijos įsteigėjai tvir
tina, kati jie ton savo sąjun-
gon patrauksią šimtus tūks
tančiu žmonių. 

Sausio 18 d. Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų Dr-jos 3 
skyrius laikė metinį susirin
kimą $v. Mykolo parapijos 
svet. 

Šitame susirinkime pusė na-
pii užsimokėjo metines mokes
tis po 1 doi. Tikimės, kad kita 
pusė užsimokės sekančiame 
susirinkime. 

(leistina, kad nepriklausan
čios da prie tos organizacijos 
moterys ir merginos įsirašytą. 
Daug Nortli Sidėje vra mote
rų ir merginu, bet mažai pri
klauso prie prakilnią draugi
ją. Nesmagu sakyti , kad čia 
augusią mušą kolonijoj mer
gaičių visai nesimato viešame 
veikime. Kiekvienais metais 
po kelias baigia parapijinę 
mokyklą, bet kur-gi jos dings
ta? (lai kaip motinos nepriklau 
so prie prakilnią organizaciją, 
ta ip nesi rašo nei dukterys. 

Nutar ta surengti vakarienę. 
Tą vakarą sutvarkyt i pasiža
dėjo A. Urbonavičienė, E. Nau 
sėdienė ir B. Naujokienė. 

B. V. 

1$ BRIGHTON PARKO. 

. - » - -Sv 

IS T O W N OF LAKE. 

MOKSLEIVIŲ DOMEI. 
\ 

Ohi<»agos M. Apsk. valdyba pra
neša, joj* apskričio susirinkimas į-
vyks Vasario 6 dieną, 2 vai. po 
pietų, Šv, v Jurgio par. mokyklos 
kambaryje. 

9 Visos moksleivės-iai kviečiami 
kuoskaitlingiausia atsilankyt, nes 

Sausio 11 d., š. m., Lab. Sai . 
S kp. turėjo metinį susirinki
me bažnytinėj svetainėj, kuri i 
susirinko pusėtinas būrelis na
rių. Jsirašė ir naujų narių, o 
Saldžausios Širdies Jėzaus dr-
ja No. 1 įstojo į (larbės narius. 

Raportas iš praeitą metų 
knygą peržiūrėjimo parodė, 
jog 1920 m. neperdaugiausia 
buvo įeigų, nes $766.04. Išmo-
kėta-gi $707.11. Šiuosmefc kuo
pa tiksi daugiau padary t i įei
gų. Sausio 16-17 kuopa įrengė 
bazarą, apie kuri jau buvo 
" D r a u g e ' ' rašyta. 

Pirmiausia L. S. 8 kuopa ta
ria širdingą ačiū Nekalto Pra
sidėjimo Šv. P . M. moterų ir 
mergaički draugijai , nes ji 
daug pasidarbavo. Jos narės 
turėjo savo būdą ir supirkimui 
daiktų iš iždo aukojo $25. 
Daug daigtų sunešė ir pačios 
narės. Reikia priminti , kad ta 
draugija yra Garbės narė ir 
reikalui esant nekuomet neat
sisako nuo stambių labdarybei 
aukų. / 

Širdingai ačiū taip-gi S. Ma-
lišauskiui už gausią auką. J i s 
auk. $15 bazarui ir pats jame plačiai bus apkalbami mūsų atei

nantieji vakarai*Kiekvienas turi- Įdirbo. Vienas asmuo aukojo 
me gyvai į jų pasekmes žiūrėti, '$10.00, bet nenori, kad^jo pa 
kad pasirodžius žmonėm, kad su- v t rdė butų * paskelbta. 

Sausio 18 d. buvo susirinki
mas Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų draugijos 1-mo 
skyriaus, Šv. Kryžiaus parapi
jos svetainėje, kurin susėjo 
gana skait l ingas būrelis nariu 
rėmėjų. Susirinkimą at idarė 
pirmininkė M. Šedienė, maldą 
atkalbėjo didžiai gerb. kun. D. 
Mikšys. Paskui perskai tyta 
praeito susirinkimo protoko
las, kuris vienbalsiai liko pri
imtas. 

Po to sekė komisijų1 rapor
tai. Vakarėlio raportą išdavė 
M. Mikšaitė, pranešdama, kad 
pelno vakarėlis davė daugiau 
negu buvo manyta. ^ i 

Iš Centro susirinkimo ra
portą išdavė p-lė V.' Galnaitė, 
aiškindama Centro nutar imus 
ypatingai apie " P a t r i c i j ą " , 
keturių aktų dramą, kuri bus 
a tvaidinta Kovo 6 d., šių metu, 
Scbool Halėje, prie 48 ir Ho-
nore- gatvių. |žangos ženkle
liai jau pardavinėjami ir daug 
išparduota. Kadangi visą dar
bą Centro posėdis pave
dė mūsų skyriui, todėl tame 
susirinkime tapo išr inkta 
darbščios tam vakarui darbi
ninkės. Po to gerb, 'kun.- D. 
M i k š y s a t s i s v e i k i n o i r l i n k ė j o 
-3v. K. A. R. D. skyriui genj 
pasekmių tokiame praki lname 
veikime. Visos rėmėjos kun. D. 
Mikšiui taip-gį linki gerų pa
sekmių renkant aukas Šv. Ka
zimiero Seserų Vienuolynui. 

Po to eita prie r inkimo nau
jos valdybos. Dvasios vadu iš
r inkta gerb. kun. A . .Mar t in -
kus, iš kurio tikimės didelės 
mųs veikimui paramos. Pirmi
ninkė — M. Šedienė, pagelbi-
ninkė — V. Galnaitė, nutar i
mų raštininkė — M. Mįkšaitė, 
finansų rast. — Z. Jurgaie iu tė , 
iždininkė —* M. Bajorūnaitė, 
iždo globėjos — A. Baltutienė 
ir M. D. Meškienė, maršalka — 
Juškienė. 

Turiu pažymėti, kad į valdy^ 
ba pateko pačios veikliausios 
motery* ir mergaitės, kurios 
visuomet nenuilstančiai veikia 
Šv. K. A. Rėmėjų draugijoje. 
Ta t kogeriausių pasekmių 
naujai valdybai. 

Šiame susirinkime įsirašė 
sekančios naujos narės : D. 
Druktenienė, A. Kasmauskie-
nė ir A. Žemaitienė. 

Rėmėja. 

mas bus sekmadieny j , Vasario 6 
d., 3 -vai. po pietų, bažnytinėj 
svetainėje. , 

• 

/ E. Statkienė. 
, s •* • 

Lab. Sąjungos 6 kp. susirinki-
mas bus Vasarid' 6 d., tuojau po 
sumos, parapijos svetainėje. Sis 
susirinkimas yrn labai svarbus, 
todėl kviečiame- narius skaitlingai 
atsilankyti. Bus išduotas raportas 
iš buvusio vakaro. Turėsime pasi
tarti ir apie toleshLveikima. Taip
gi prašome narių užsimokėti savo 
duokles, kurie dar nenžsimokė-
jot. Valdyba. 
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' - VAKARO Įvairumų 

DR-JOS LIETUVOS ŪKININKO 
Nedėlioję, Vasario-Feb. 6, 1921 m. 

A 

i * MELDAŽIO SVET. 2^42 W. 23rd Place 
Parengtas puikus programas scenoj s ta tomas 

Pradžia Lygiai 6:30 vai. vakare . 

Visų Šventų dr-jos, (Bridgepor^ 
te) mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadieny, Vasario C d., 1921 
m., 1 vai. po pietį], Šv. Jurgio 
parap. svetainėje, Vyčių kamb. 

Visi nariai kviečiami skaitlin
gai- atsilankyti, nes yra svarsty
mui svarbių dalykų, išgirsite ko
misijos raportą nuo buvusio ba
liaus praeitą sekmadienį. 

'. •' Valdyba. 

AVestsidieeiai! Kurie esate pri
sidėję prie West Sidės Lietuvių" 
korporacijos ir kurie nori prisidėti 
kviečiami atsilankyti susirinkiman, 
kuris bus šeštadieny, Vasario 6 
d., 7:30 vai. vakare, J . Jaukščio 
svetainėje, 2158 W; 23 st. Tos or-
ganizaoijos įsteigtoje krautuvėje 
visi produktai galima 'bus gauti 
pigiau negu šiap bile kokioje krau
tuvėje. 

Todėl subruskim ir neatidėlio
dami pasistenkim užbaigtį tą nau
dingą darbą. Valdyba. 

Lietuvių Labdaringos Sąjungos 
7 kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmad., Vasario 6 d., pa
rap. Aušros Var tų svetainėje, 4 
vai. po pietų. 

Gerb. Labdariai .'Vardan našlai
čių, teiksitės ateiti šin susirinki
man, nes turime aptarti daug ne
pabaigtų reikalų kas Imk vakaro, 
kuris bus gavėnioje. 

Katrie iš 1920 m. užsilikę su mo
kesčiais, prašome užsimokėti, nes 
pinigai reikalingi statymui naš
laičiams prieglaudos. 

/ A. C. 

Paleikau Stanislavo Bacevičiaus pa
ėjo iŠ Gadunavo parap. Telšių Apskr. 
8 metai atgal gyveno W. Pullmanė 
turėjo bučerirt, paskiau gyveno Mil-
vvaukee, \Visc., dabar nežinau kur jis 
švažiavo. tūrių labai svarbų reikalą 
jeigu kas žinotumėt ar jis pats ma
lonėkite atsišaukti šiuo adresų: 

D. SLĖNIS 
3300 S. l'nhMi Ave. Chicago. 

•' f-

= "AUDRA &IEDR0JE" Dijalogas Vodeviliu "STEPUKAS MINISTERIJOJ*' = 
!— — " 

| / šokiai ir daugel kitokiu pramogų: , Kviečia Dr-jr Lietuvos Ukininkos 
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DIDELIS BALIUS!! 
Nekalto Prasidėjimo Mot. ir Mergaičių Dr-stė iš Brighton Parko rengia iškilmingą va

karą su programų 

v * Nedelioj, Vasario-Feb. 6 d., 1921 m. 
Nekalto Prasid. Par . Bažnytinėje Svetainėje prie 4400 i r South Fak-field Avenue 

Programa išpildis L. V. 36 kp. bus sulošta*'Am. Dovanos L ie tuyo je ' \ Kom. 5 aktų. 

Visas pelnas eis parapi jos n a u d a i Pradžia 7 vai. vakare. 

. Mes broliai i r sesutės visi esate š irdingai kviečiami atsi lankyti į šį jnusų puikų 
vakarų, p mes moteris i r merg ino j rūpinsimės tamistos visus užganėdinti i r užt ikrina
me, kad atsilankę nebusite apvilt i . Vbms ir visas širdingai kviečiame R E N G Ė J O S . 

Reikalingi pardavėjai prityrimas 
nereikalingas geras pelnas — darbas 
tavo apielinkėj m ošti s "Alberta" 
pagelbsti nuo šalčio, kataro, galvos 
skaudėjimo rumatizmo ir -t. t. Atsi
šaukite ar rašykite: "ALBERTA" 
5051 So. Ashland Ave. Chioago, 111. 

P A S K U T I N I S A T S I L I E P I 
MAS. 

1 tą kas nori pirkti gražu narna 
ir pirkti tuojau. Kada nupirks pi
giau negu bargenaS— Namas ant 
2 pagyvenimų naujas mūrinis su 
augštu basementu ii* augštu stogu 
porčiai iš fronto ir poreiai užpa
kalio apdirbti, gatvė ištaisyta. 
Naujoj gražioj Lietuvių apgyven-
toj apielinkėj. Apžiūrėkite narna 
ir siulikite tikra pinigiška vertė. 
Nes už augščiausią pasiūlymą šis 
namas liko vienam pardotas-prie-
žastis bus duota ant vietos atsi- r 
'lankyte vakarais prieš 6 vai. Nes iii 
aš dienomis dirbu arba, nedėliomis rl 
2 lubų. Juozas Gaudutis 4545 So 
Tallman ave., arba rašykite. 

Šeimyniškas Vakaras! 
Rengiamas 

DRAUGIJOS ŠV. KAZIMIERO 
Nedelioj, Vasario:Feb. 6, 1921 
Šv. Mykolo Pa rap . Svet. 1644 Wabans ia Avenue 

Pradžia 4 vah-po pietų (tuojaus po m £ parų) 
Įžanga 25c. Ypata i 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsi lankyti , bus visokių 
žaislų, dainų, prakalbų, o benas atvažiuoja iš pa t L i e t u i 
vt>s. T a i - g i » e i v i e n a s n e p r a l e i s k i t e š i o s p r o g o s . 

Visus nuoširdžiai kviečia KOMISIJA. 
. . . . • . < • . . n 
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Atsilankykit Ant 2-ro 
. 

f Iškilmingo Baliaus f j 
1 (KVARTUKINIS ij NAKTAIZINIS) • I 
•£ i rarensto E 

ANT PARDAVIMO. 

Beveik naujas 6 flatu mūrinis na
mas, "steamheat, sunparlors" randasi 
ant Garfield Boulevard arti Ashland 
Avė. Kandos neš po Gegužio 1-mai 
$480,00 i mėnesi. Speciale kaina $30,-
000.00. Atsišaukite: 

teikus Nką nors naujo, sielas gaivi- Ačiū i r visiems daigtų rin-
nančio. Kiekvienas narys yra rei-, kėjams, kurie vaikščiojo po 

biznierius, t. y. A. Sertvitienei, 
U. Dausiuienei, P . Jankevičie
nei, J , Rupšiui, P . Stasiuliui. 

J i e tiek surinko daigtų, kad 

kalingas šiame veikimo momente 
Tad visi pribukite j šaukiamą su
trinkimą. 

Taip-gi dar turiu priminti, jog 
bus pakeltaą naujas klausimas 
moksleivių šelpimo reikale, kuris HH,000.00 galima buvo padary-
visiems turi rūpėti. 

Koresp. 
ti, jei tik daugiau butų atsi
lankė žmonių. 

~i 

PRANEŠIMAI. 
A. L. R. K. Moterų Sąjungos 

20 kuopos įvyks svarbus susirin
kimas išduoti visą raportą ii bu
vusio vakarėlio ir išrinkti darbi
ninkes Užgavėnių vakarui, kurio 
nauda bus parapijai. Susirinki-

PETRZILEK BROS. 
1S47 W. 47 Street 

•^ 

GERA PROGA. \ 
Pasinaudokite. 

Parsiduosiu savo visą. biznį, krautuvę 
ir spaustuve, taippogi stubos daiktus. 
Geras biznis, geroj, vietoj, ^.pgyventoj 
Lietuviu, Lenkt} ir Anglų, su kuriais 
yra daromas biznis ir išdirbtas per 20" 
metų. Priežastis mano pardavimo, pa
ti mirė ir aš turiu išvažiuoti j Lietu-
i(av% užimti uk$. Kas n^ri, turėti ge-
r4* blzn| ir dar prtė to iimokinsiu 
drukoriško darbo, koliai išvažiuosiu. 

Ka« nori ir žino, kas tai yra biznis, 
ateikite arba atsišaukite sekančiu 
antrašu: 

T. P . KRIŽANAUSKAS 
137 So. Mmin B^-.xf Sbenandoah, Pa. 

Dr. M* Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vards 5082 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

-II *• ~ — ~ — « ^ r t p » II" • I 

„ l 

. 
1 I LIET. MOTERŲ REPUBLIK0NIŠK0 KLIUB0 

I Subatoj, Vasario-Feb- 5, 1921 
£ Haičio Svetainėj, 14-th ir 49 Gatvių 

| ^ Cicero, IU. 
f Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 35c. Ypatai. 
į N Puiki Muzika. Pusė Belno del Lietuvos 
nsiiiiiiiiiimiiHiiiuiimiHiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiHiiiiiniiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJf 
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S V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas IMdmiestTl; 

I 
I 
1 
B 
I 
I 
I 
I 

g Vakarais, 812 W. 33rd St t 
m Telefonas: Vards 4«*« * 

I 
I 
• 
gi 29 South La Salle Street. 
j | Kambarls S94 
B Telefonas: Centrai 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiuimiiiiiiinii 
Res. 1139 Indcpcndcnce Btvd. 

Telcfonaa^Von Burcn 204 

DR. U . NTH, 
Rusas Gydytojas rl Chirurgas 
Specljalistas MoteHškų, Vyrišky 

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

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
Ofisas S3J>4 So. Halsted St., Chlcago 

Telefonas Drover 9608 
JIIIIIIIIIIIIIUUUIIIIIIHIIIIIIHIIIUIIIIIIIIIII 
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EXTRA! Palikta musij sankrovoj. EXTRA! 
«tai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rų- -

Sies GVARANTt'OTA VICTROLĄ vertės iki S250.00 
tik už $85.00, priedų veltui 12 rekordų, 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATA. Šios NAUJOS PUIMOŠ 
VICTROLOS palikta muaų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS M£TU DIRBTUVSS 
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iš antrų rankų 
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIA, NAUJA GVA-
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertos iki $250.00, tik u i 
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš mūsų 
SANKROVOS. > ' 

Pilnai užtikriname taraista, kad nėra kitos krau
tuvės nei sankrovos lygios mūsų sankrovai palygi
nant nupiginimu. ' 

Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuo
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime kele
tą augštos rųšles TIKROS ODOS IR VELOURO 
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos. 

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir 
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
TY BONDSAI PRIIMAMI. 

t 

Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p. 

NATIONAL ST0RAGE C0. 
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris 

2028 So. Ashland Ave., Kampas 21-os Gatvės. 

Sankrovos 
Kaina tik 

$35,00 
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