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Prancūzija Rengiasi Naujan 
Karan su Vokietija 

Prancūzų Karo Taryba Turi Posėdžius 
j 

PRANCŪZAI PASIRENGĘ 
BRIAUTIES VOKIETI

JON. 

Sako, karo atlyginimas turįs 
.but sukolektuotas. 

19. 
vvrinusvbė karo 

Paryžius. Va 
( H z i jo 
l.on čia sušaukė : 
vyriausiuosius va 
salų Foch priešaky 
posėdžiuose 

Pran-
larv-

J is tai pasako atsakydamas 
i paklausima apie teisimą ka
ro kriminalistų. 

Sakė, esąs didelis skirtumas t 

tarpe Vokietijos, mokančios1 

visas karo išlaidas ir mokan
čios ligi paskutinio jos gali
mybės laipsnio. 

Vokietija turi duoti atlygi-

20 milijonu valstiečių. 
Badas siaučiąs ir kitose vi

durinės Rusijos provincijose 
ir kitur. 

1 *ai.krašty Ekonomičeska^ja 
'/A7M sakoma, kad vidurinėse 
provincijose ne tik žmonės 
badauja, fcetį krinta ir gyvu
liai nesant jiems pašartės. 

, Padėtis aršėja. 

Komisaras Boguslawsky ra
šo laikrašty Pravdo: 

KRATOS AIRIJOS SOSTI-
NĖJĘ DUBLINE. 

i avo ari,u.ios! ri,mĮ lio-į paskutinio galimy-
lu> su mar-jbės laipsnio, sakė premjeras. 

l'arvbo: 
be armijos vadu 

dalyvauja premjeras Briand 
ii karo ministeris Bart'iou. 

Prancūzų utilitariniai* eks-
jK-rtai jau pagamino visus rei-
kalinsrus smul k meilinguosius riausiais ekspertu apskaity-
pienus armijos briovimiiisi jmais. Pasekmėje nutarta pa-
Vokietijos gilunion. jei Vokie-; reikalauti tiek, kiek Vokieti-

Paremta kuotikriausiais fak
tais. 

Prieš skirdami atlyginimo 
sumą, tvirtino premjeras, tal
kininkai pasinaudojo kuotik-

ja be didesnio pasižeidimo tik
rai gali mokėti. 

Taigi, Vokietijos ekspertu 
išrodinėjimai kitaip yra klai
dingi. Tuo keliu Vokietija mė 
gina išsisukti nuo mokėjimo* 
To negalį padaryti. Taikos 
sutartis turi but pildoma. Ką 
ligšiol Vokietija yra atlygi
nusi talkininkams, tai ji tai 
padariusi reikakiujant taikos 
>utarėiai. -r . 

Bolševikai nebus konferen
cijoje. 

Buvo nuomoniaujama ir 
kalbama, kad šitoje konferen
cijoje dalyvausią ir Sovietų 
Rusijos atstovai. 

Lloyd (ieorge paaiškino, 
kad Sovietų Rusija praradusi 
progą dalyvauti, .lis sakė, kad 

Londonas, Yas. 19. — Ang- perniai Rusija buvo buvus pa-
lijos premjeras Lloyd (Ieorgei kviesta Londono konferenei-
vakar parlamente pranešė, i jon su Lenkais. Bet nepasiun-
joi»> j i s ięriožtai s t o v i - už ta i , tė a t s t o v ų ir pakalo p u o l i m ą 
kad Vokietija pilnai užmokė- prieš Varšuvą. Kad taip, tad 
tu talkininkams karo atlygi- Rusija nereikalinga nei šito-

tija atsisakytų mokėti paskir
tą karo atlyginimą. 

Šaukiama 1918 metų klesa. 

1919 metu Prancūzu vvrų 
klesa nepa! mosuojama iš ka
ro tarnybos. Re to, prireikus, 
busianti pašaukta tarnybon 
191S metu klesa. 

Be to. Prancūzai yra jau 
padarę pienus užimti Coblen-
zo augšturnas, jei iš tenai Wa-
sbingtonas atšauktų savo ka-
ruomene. 

Taipp'at čia diskusuojama 
Praneuzų-Lenkų mi Ii tarinė 
konvencija. Sakoma, kad kaip 
šiandie ta konvencija busianti 
padaryta ir parašais patvir
tinta. 

Lloyd George už atlyginimą. 

4 'Darbininkai neturi apavu 
ir, prireikus, neturi net ada
tos. Tikrai, jie gyvena aršes
nėse sąlygose, kai kad seniau. 
Mes turime tiesos pripažinti, 
kad sovietinei valdžiai nepa
vyko darbininkams duoti tai, 
kas buvo žadėta." 

Liaudies revoliucija. 

Pagaliau pareiškime sako
ma, kad vienur-kitur liaudis 
pakelia revoliuciją prieš bol
ševikų valdžią. 

Priešbolševikinė ''žalioji*' 
armija, sudaryta daugumoje 
iš valstiečių, anot žinių, ope
ruojanti pietinėj Rusijoj. 

Bolševikai visokius prieš 
juos sukilimus kuožiauriau-
siomis priemonėmis malšina. 

1,000 kareivių apsiautė mies
to dalį. 

s " ' „_̂  
Dublinas, Vas. 10. — Vakar 

anksti rytą tūkstantis Anglu 
karuomenėą su šautuvais ir 
kulkasvaid&iais apsupo mies
to dalį Moimtjoy ir visame 
plote policija per dieną darė 
kratas namuose. 

Ton miesto, dalin nei vie
nas žmogus nebuvo įsileistas, 
nei išleistas. 

Kai-kurios miesto dalys jau 
senai nuodugniai iškratytos. 
Kitas dalis laukia tokios pat 
kratos. 

Matyt, daugiausia ieškoma 
ginklų ir Airių vadų. 

SPAUDŽIAMI BOLŠEVIKAI 
BULGARIJOJE. 

Ne geriau jiems sekasi ir Ru
munijoje. 

JAPONŲ PARLAMENTAS 
PATEISINA KAREIVĮ. 

TALKININKAI REIKA
LAUJA VOKIETIJOS AT 

SAKYMO. 

Norima pasiskubinti atlygini
mo klausimu. 

Tokyo, Vas. 19. — Japoni
jos parlamentui induota re
zoliucija, kad karo teismas ne
baustų kareivio Ogasawara, 
kurs nušovė Suv. Valstijų ka-jties komunistiniai su bolševi 
ro laivyno leitenantą I^angdon, kų savastimis. Jų visos salės 

Sofia, Bulgarija, Vas. 18. — 
Pirm keletos" dienų Bulgari
jos premjeras Stamboulisky 
įsakė vietos policijai užimti 
visus bolševikų kliubus ir i-
vairias jų susirinkimų vietas. 
Policija išpildė įsakymą. 

Kuomet premjeras sugryžo 
iš kelionės aplankęs Prancū
ziją ir Angliją, su tuo mo
mentu visoj Bulgarijoj pakel
ta kova prieš bolševikinius 
gaivalus. 

Premjeras vieną kartą susi
rinkime kalbėdamas pareiškė, 
kad jei Bulgarijoje susispie-
tusieji bolševikai nuolat veiks 
pagal l^enino instrukcijų, tai 
Bulgarijos valdžia suras jiems 
tinkamos vietos. Pasiųs juos 
visus platųjin pasaulin platin
ti bolševi k i zmą. 
i Kiek palauku^p valdžia pas

kelbė, kad jinai imsiąsis eij>-

LENKU PADĖTIS VIL
NIUJE. 

Vladivostoke. Nes kareivis pa
sielgė teisėtai, sakoma rezo
liucijoje. 

NORI SA«TIKIŲ SU SUV. 
VALSTIJOMIS. 

- • • • 

mą. F konf erenci.ioje. 

20 Milijonų Žmonių Badauja 
Rusijoje 

BADAS VIDURINĖSE RU 
SIJOS PROVINCIJOSE. 

taip kad tik vidurinėj Rusi
joje apie 15,000 viorstų- lig 

\šiol pasiliko tvarkoje. 
Pietuose pakilus revoliucija.^ - B e to, sunaikinta 3,000 

New York, Vas. 1!). - Ru- tiltų ir 1-6,000 telegrafų ir te-

Paryžius, Vas. 19. — Laik
raštis Journal rašo, kad Ang
lija su Prancūzija pareikala
vusios Vokietijos dar pirm 
konferencijos Kovo 1 d. pra
nešti talkininkams apie savo 
kontr-pasiulynius nustatyto 
karo atlyginimo klausime. 

Journal sako, kad jei kontr-
pasiųlymai talkininkams rie
bus priimtini, tuomet nebus 
reikalinga nei konferenciją «u 
Vokiečiais. Tuomet talkinin
kai Vokietijai nuskirsią lai
ką patvirtinti, arba atmefti 
reikalavimus. 

Kalbama, kad jei konferen
cija su Vokiečiais neįvyktų, 
tuomet tuojaus Berlyną aplei
stų Prancūzijos ambasadorius 
Lairrent. / 

Angora, Turkija, Vas. 19.— 
Čia Twkų nacijonalistų sei
mas išreiški troškimą užmeg
zti diplomatinius ryšius su 
Suv. Valstijomis. 

WASHIOTONO VALDININ 
KAMS ŠVENTĖ. 

turi but pavestos naudoties 
visuomenei, ne jiems vieniems. 

Sutarta kampanija. 

Kalbama, kad Bulgarijos 
ir Rumunijos premjeru suta 
riusiu veikti bendromis jėgo
mis su tikslu panaikinti bol
ševikus savo šalvse. • Brangumas Vilniuj pastaro-

PRANCUZAI PALAIKO 
SPALVUOTĄ KARUOME-

NC. 
___ 

Washington, Vas. 19. — 
Prez. VVilspnas, kaip papras
tai daroma, paskelbė proklia-
maciją, kad Kovo 4 d. visi fe-
dernliai vaklininkai ir darbi
ninkai turės šventę. > 

• 

NAUJAUSIOS ŽINIOS, 
Paryžius. — čionai turima 

žinių, kad vėliausia su Gegu
žės 1 d. Suv. Valstijų karuo-
irienė bus atšaukta iš Vokie
tijos, kur šiandie okupuoja 
paskirtą jai plotą. 

x 

Bulgarijos vartojamas prie-
jnones prieš- bolševikus, sako
ma, pavartosianti be Rumuni
jos dar ir Čoko-Slovakija. 

Rumunijoje daugelis bolše
vikų agentų nukauta susirė
mimuose su policija. 

Išgelbėta tūkstančiai. 

Bulgarijoje gyvena tūkstan
čiai Rusų pabėgėlių. Juos gel
bsti nuo ba(lo Amerikos Rau
donasis Kryžius. 

Patys JBulgarai teikia žy
mios pagelbės Rusams. 30-čiai 
Rusų profesorių duota vietos 
vietiniame universitete. Daug 
Rusvi gavo vietas įvairiose ki
tose vyriausybės įstaigose. 

Rusams paliegėliams atida
ryta daugybė įvairių amatų 
mokyklų čia ir mieste Varna. 

Raud. Krvžiaus direktorius 
Plankers sako, kad Rusams 
pabėgėliams išdalinta 150 to
nų maisto, drabužių ir vais-

Vilniaus miesto ūpas taip 
nupuolęs, toks nusiminimas ir 
nepatenkinimas apėmė gyven
tojus, kokio nebuvo net bol
ševikams mūsų sostinėj vieš
pataujant. 

Lenkus keikia visi gyvento 
jai,~vpač darbininkai; apie jo
kius jų balsavimus nei girdė
ti nenori. Visi kasžin ko lau
kia, nerimastauja, jaučia lyg 
vėl svarbių įvykių dienos ar
tinasi. Kareiviu dezertavimas 
nesustabdomas: nuolat gatvė
se galima matyti areštuotų 
kareivių ištisus būrius. Pas
taromis dienomis pas Zeligow-
skį apsilankiusi kariškių dele
gacija reikalavo arba kovot 
arba išeit i š Vilniaus. Karei
viai nudriskę — Židikų tipo. 

Visur jaučiama dezorgani-
zicija. 

Visa Vilniaus valdžia atsis
tatydino — iki šiol nežinia kas 
bus jos vietoj pastatytas—kai 
bama, busią nepartiniai "fac-
bovcai , ' sudarysią naują val
džią, bet tuo tarpu eina smar
ki kova tarp anekeijonistų ir 
liudoveų šalini.nkų partijos 
"Odrodzenie , ' ir prie jokio 
susitarimo neprieinama. 

Mažai duonos. 

Negalėdami gaut maisto 
mieste, žmonės keliauja su 
maišeliais į sodžius — jų pilni 
vagonai, pilni vieškeliai pės
čiomis einančių — sodžiuose 
jie maino drabužius, medžia
gas ir Jčt už produktus. Tai 
dalykas, kuris rodėsi, iki šiol 
esąs tiktai1 bolš. Rusuose. — 
Tokiu būdu, vietos gyvento
jai patys sako, jeigu panašiai 
padėtis užsitęs ilgiau ir val
džia nesigriebs jokių energin
gesnių priemonių, — o jų grie
btis ji neturi galimybės, —tai 
krachas bus neišvengiamas. 

• 

Turi prietelių. 

Labjausia iki šiol padeda 
lankams ir juos palaiko Kau
no šmugelninkai, kurie viso
kiais budais veža daugybę 
maisto per demarkacijos Uni
ją. Pavyzdžiu tokie atsitiki
mai. Džekonas Novickis vežęs 
40 pūdų miltų Vilniaus prieg
laudoms, bet prieglaudos jų 
nei nematė, o pasipelnijo zeli-
gowskinink«i. 

Vienam kauniški ui, nuva-
'/iausiain j Vilnių, buvo siųlo-
ma 200,000 1. mk. kyšio Už tai, 
kad išgautų leidimą parga-
bent 1 vagoną cukraus iš 
Kauno. 
Bedarbių mieste labai daug. 

Geležinkelio depo, kuris pir
miau duodavo darbo keliems 
tūkstančiams darbininkų, da
bar turi tik keliasdešimts, nes 
išgabentos į LenĮvU** mašinos 
dar negrąžintos. Valdininkų 
uždarbis labai menkas 5,000 
—5,200 mk. iki 7 — 8 tukst. 
augščiausio valdininko algos. 

Berlynas, Vas. 19. — Pran-
jlefonų linijų. Pagaliaus mes j cuzai buvo pranešę, kad Pran-

sų informacijos biuro Suv. Į turime apie 61 nuošimti suga- eUzija atšaukusi spalvyotąka-

Konstantdnopolis. — Rusų 
Armėnų bolševikinė armija 
grūmoja Gruzijos sostinei Tif I tlJ- B l l s išdalinta dar 500 to-
lišui. Batume stovi keletas tai- 33 
kininkų karo laivų. t 

Darbavietės sunaikintos. \ 

Valstijose direktorius Sack j dintų geležinkelio garvežių. 
paskelbė pareiškimą apie la-' 
Imi rimtą padėjimą Soyietu 
Rusijoj, kur siaučia skurdas Naujai paskirtas komuni-
ir neiuatyta-negirdėta betvar- kacijos komisaras Yamsban-
kė ov, kalbėdamas tuo pačiu 

Sack savo pareiškimą pare- klausimu, sakė: 
mia pačių bolševikų laikraš- " I š visų 38,500 telefonų li
čių pranešimais ir kitais do-n i jų išilgai geležinkelių rei-
kumentais. kalauja pataisymo 23,000 lini-

Sunaikinti geležinkeliai. | « - Kloktrikiniai signalų apa-
i ratai turi but atnaujinti. 

Bolševikų-valdžios organas -Geležinkelių darbavietės 
Fzviestija iš praeito Gruodžio ; t l k l u m o į e s t o v i g r į u vėsiuose. 
20 d. yra padėjęs ištraukas Mašinerijos sunaikintos arba 

ruomenę iš okupuotų Vokie
tijos teritorijų. 

Tą pranešimą Vokiečiai už
gina. Nes okupuotose terito
rijose Prancūzija palaiko lig
šiol 24,383 Mprokkamis, Tu-

Inisanus, Ma<fagaskaro Žuavus, 
Tonkinasus, Anamitus, Senga-
lesus ir Indo-Kinus. Tar
pe jų yra kuone puslaukinių 
žmonių. 

daugiau. 
~i 

cia New Ybrk. — Nesenai 
atkeliavo žinomas Lenkas pi-
janistas Paderewski. .lis už
gina, kad Lenkija butų mili-
tarinė ir imperijalistinė. Sa
ko, tai absurdas. Girdi, Len
kija labjaus pageidaujanti 
taikos, kaip duonos. 

AIRIJOJE NAIKINAMI KE
LIAI IR TILTAI. 

v 

karo komisaro Trotzky 'o n e t ekusios svarbesniųjų savo 
kalbos, pasakytos aš tuntąja- .^Į- >> 
me sovietų kongrese. Trotz-
kv sakė: 

44Šiandie 54,000- viorstų (a 
pie 36.000 angliškų mattių) ma, jog visuose Pavolgfb plo-
Rusų geležinkeliu sunaikinta. 

Badas Pavolgėje. 
Ii 

Sack'o pareiškime pažymi-

tuose šią žiemą badauja apie doje atšaukta ta žinia. 

PASKELBTA ŽINIŲ APIE 
REVOLIUCIJĄ BERLYNE. 

Paryžius, Vas. 19. — Pran
cūzus vakar baisiai supurtė, 
kuomet Le Matin pirmoje lai
doje paskelbė žinią apie pa
kilusią revoliuciją Berlyne. 

Sekančioje to laikraščio lai-

Bantry, Cork, apskr., Airi
ja, Vas. 19. — Aną naktį šita
me apskrity per šimtus my
lių sugriauti arba sugadyti 
vieškeliui ir geležinkelių til
tai. Kai-kur pavieškeliais pa
gaminti apkasai. Pietinėj ir 

Paryžius* S. V. armijos Į pietvakarinė j apskrities daly-
niajoras Warden užgina, k a d s e susisiekimas negalimas. 
Amerikonai dezerteriai ar kas 
kiti vogtų parduotą Prancū
zijai karo medžiagą, kuri vi
sai dar nelikviduota. Sako, 
tai tik prasimanymai. Patys 
Prancūzai tą medžiagą reti
na. 

mis dienomis"neapsakomai~-£i^ 
didėjo: duonos svaras 50 mar
kių. Duonos kaina šitokiu bū
du kilo: prieš savaitę kainavo 
20 m k ^ t ą pačią dieną vaka - | P r į e t o k i u s ą l y g u v i s i t ik 'pa-

*S ' vydi Kauno gyventojams, ku
rie, kaip jiems rgdosi, turi, a-
not jų, baisiai daug duonos. 
Todėl visi susirūpinę vienu: 
44Kiedyž oni nareszeie się po-
godzą". 

Čia įdomu pastebėti, kaip 
šiuo klausimu Vilniau^ visuo
menės nuomonė yra. atsimai
niusi musų naudai. Lietuviai 
jiems dabar atrodo stipri re
alinė jėga, visai priešingi per
niai metų pajuokimams. Apie 
Kauną vis daugiau girdėti — 
tuo labai susirūpinę Lenkai, 
nes vis dažniau girdėtis mies
te, 4<tamsių gaivalų" agituo
jančių prieš Lenkus. <? 

(Pabaiga sek numery). 

ORAS. — Šiandie gražus 
oras, bet šalčiau; rytoj -taippat 
pramatomas gražus oras, bet. 
šalį ta. 

ČERNOGORIJOJE REVO' 
LIUCIJA. 

re 
ir tt. iki 50 mk. Pirkliai sa-
ko, kad greit duona pakilsian
ti iki 100*—150 mk., nes visai 
jos negalima gaut. 
Varguomenė savaitėmis duo

nos nei nemato, maitinasi bul
vėmis ar visokiais ekstrak
tais. Pastaromis dienomis su
degė Kalvarijos gatvėj malū
nas, kuriame buvo sudėta 40,-
000 pūdų javų — mano, kad 
padegta. 

Sviesto svaras kainuoja 700 
Lenkų markių. Į turgų žmo
nės mažai produktų teatveža, 
apskritai, turgus Vilniuj su 
kainomis kaip prie bolševikų. 

Malkų gauti labai ' sunku: 
mažutis vežimėlis kainuoja 
1,000 L markių. Palyginus kai 
nas esančias dabar Vilniuj su 
kaino'fnis prie bolševikų — 
pasirodo, kad produktai dabar 
0 , , •*•>. Wasnmgton, \ as. 19. i kart brangesni. ^. . , , .. Pimgyno departamento piisas 

Lenkus laukia galas. paskelbė, kad vyriausybė pra-

Krautuvėj nekarta & & & . S a n B i ? •»*«"**•?**«« 1 6 

tokiu pasikalbėjimu: "Prašau ™},*0W * • • ? ^ V * ? Z £ 
tųjų išlaidų, kaip druodzio 
mėnesį. 

Be to, ir viešoji skola su
mažėjusi vienu milijardu do-
1 i erių. 

SUMAŽINAMOS DĖDĖS 
ŠAMO IŠLAIDOS. 

duonos". Nėra. Kodėl nė
r a ! — Na, nėra ir galas. ZIo-
dzieje ei pszyszli, poliaki, į 
nic niemožna dostač... — Juk 
laukėt taip Lenkų, ką gi? — 
Laukėm, tai laukėm, bet kai 
atėjo, tai pasirodė jacy to žu-
licy, liulają tylko i kradną. 

Vienna. Vas. 19. — Gauta 
žinių, kad Černogorijoje ple
čiasi revoliucija, atkreipta 
prieš Serbus, kurie su talki
ninkų leidimu uzurpuoja tos 
šalies valdymą. 

nic więcej." Tai faktas. 
_ Ir tikrai kvšiu ėmimas nic-

kur nėra toks ""didelis, kaip 
zeligowskininkų tarpe, r— tuo 
keliu pas Lenkus viską gali
mą pasiekt. Valdininkai, ka
riškiai varo spekuliaciją kur 
ir Jtiek galėdami, nes jaučia, 
kad jų viešpatavimas neil
gas. 

PINIGĮĮ KURSAS. 
,**.— • 

Svetimų salių pinigų vertė, mai
nant nemažiau $25.000 Vrasario 18 
buvo tokia pagal Merchanta Lo-
an and Truat Co.: . 
Anglijos sterlingų svarui $3.89 
Praniuzijos 8%-arui frankų 7.27 
Italijos šimtui lirų 3.67 
Vokietijos šimtui markių 1.67 
Lietuvos šimtui auksinų 1.67 
Lenkijos šimtui markių .13 

/ 
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LHDTUV1U KATALIKU DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Btaa kasdien* Išskyrus nedėldienius. 

PRENCMERATOS KAUTAI 
OHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams 98.00 
Pnael Metų . . : 4.00 

§UV. VALST. 
Metams .-, 90-00 
Pusei Metą S.OO 

Prenumerata mokas! iSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyt) adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia siu
sti liperkant krasoje ar erprese "Mo-
oey Order" arba Įdedant ntnurus J 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
8334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

Ii Paryžiaus. 
Asmenys vedantieji Prancū

zijos politika dažnai lankose 
baronienės De la Case salio-
nuose. Ta moteriškė stebėtinai 
daug žinių turi apie Lietuvy 
ir nesibijo Lietuviams į akis 
pareikšti, kad ji dabartinę Lie
tuvos valdžiij, skaitant ne tau
tos atstove. Išviršaus išrodo, 
kad Prancūzijos politikai už
sikrečia ta baronienės nuomo
ne, bet kas žin ar nėra atbu
la i ! Prancūzijos diplomatams 
reikia Lietuvos valdžia žemin
ti ; baronienė De la Case tam 
tikslui neofici.įaliai bet labai 
pasekmingai patarnauja. Mi
nistrams nėra reikalo imtis 
atsakomybe už moteriškės žo
džius. 

Panelė Povreau p. Pilėnui, 
kuris kitados tarnavo Ang-
lains ir į ta tarnyba samdė A** 
merikos Lietuvius, prisipažino, 
iš gryno keršto varanti vajų 
prieš Lietuvos valdžia. Ta 
panelė neapkenčia pono 
Mastausko. Mat ji tikėjosi per 
jį gauti daug pinigų iš Tautos 
Fondo, o negavo, kuomet Mas-
tauskas dirbo prie Lietuvos 
atstovybės Paryžiuje. P-lė Pov
reau kaišioja, buk grafas My
kolas Tyszkiewiez'ius ieškojęs 
Lietuvai karalio. Tokiu būdu 
j i drumsčia santikius tarp 
TyszkiewieziiĮ Mykolo ir Alf
redo. Tas antrasis, kaip žino
ma, via mūsų atstovas Londo
ne. 
• Šmeižtų karų prieš Lietuvos 
valdžių dabar gana smarkiai 
varo kas žin kas ir anglų kal
ba. Paryžiečiai tų mato, tik 
nesuseka kas galėtų tiek mo
kėti Anglų kalbų ir mokėti ra
šyti. Yra spėjančių, kad ir 
čia moteriškos rankos darbas. 

Prieš Lietuvos valdžių varo
si ir pats p. Pilėnas savo 
MLaiškais iš Londono" tilpu

s ia is *' Vien vbėje Lietuvninku'' 
Sausio 12 d., 1921 ra. J i s sve
timai šaliai tarnavo 2o metus 
e mvo'-tėvynės tarnyboje iš
buvo nepilnai 25 savaites ir ne
žinia delko vėl grįžo tarnauti 
svetimiems, nors tokia didelė 
žmonių trukumą yra Lietuvo-
je. Baugu, kad tas žmogus ne
įtrauktų j savo žabangus ir ge-
rų, bet neatsargia Londono 
Lietuvių^Jvlebonų kun. Kazi
mierų Matulaitį. 

Prieš karų Kaune p. KJima-
szewskienė turėjo gražų san
delį. Dabar Paryžiuje, turbūt 
su tos "ponios žinia, o gal jos 
pačios žodžiais skleidžiama pa
žeminančių paskalų prieš kai
li u riuos Lietuvos ministrus. 

J šmeižto purvinus tinklus 
į t m ūkiama ir vardas p. Milošo, 
Lietuvos atstovo Paryžiuje. 
Bandoma užkabinti ir Steigia-

mojo Seimo pirmininkas. 
Xejauku darosi. Nors dum

blai neužmuša nej nesužeidžia, 
bet visuomenės darbuotojai 
jų bijo daug daugiau negu kul
kų ir durtuvų. Lenkai tų gerai 
supranta. J ie turi žmonių bi
jančių kovoti ginklais, bet ne
apsakomai įgudusių kariauti 
šmeižtais. Tai-gi jausdami, 
kad Lietuva ginklais atsigins 
nuo Lenkijos, Varšavos ponai 
paleido ponių liežuvius į dar
bų. Dramblys lengvai sugniu
žina tigrų, bet dreba pele pa-
mates.Nbrs Lietuviai nėra taip 
dideli kaip drambliaiybet jie tu 
ri dramblio širdies: gal kartais 
neatlaikyti šmeižtų karo. 

Paryžius 27 Sausio, 1921 m. 

Redakcijos prierašas. Pasi
rodyk iin, kad nei tuo ginklu 
priešai mųs neįveiks. Rimtai 
stovėkim išvien su Lietuvos 
valdžia,netikėtkim leidžiamiems 
prieš jų Šmeižtams. Idant tie 
purvai neturėtų prie ko pri
lipti, reikalaukime, kad mūsų 
valdžios apsėjimas butų atvi
ras ir teisėtas. 

Bolševikai ir 
Ramybe. 

M Į. ! • • Į Į 

Rusijos bolševikai visais 
laikais skelbia, kad jie nori 
taikingai gyventi su visais sa
vo kaimynais. Dar daugiau, 
sakosi jie nori taikos su visu 
pasauliu. Su visomis viešpati
jomis nori turėti bendrų san-
tikių. Tas jiems esų būtinai 
reikalinga. Norima pasitvar
kyti namie. Pageidaujama pa
vyzdingai, kaip pridera soci-
jalistanis, įsigyventi. 

Ir jie daro taikąs. Susitai
kė su Pabaltijos valstybėmis, 
pasitvarko Kaukaze, taikosi su 
Leivkais. Veda tarybas su Ang
lija. Tikisi užmegs t i ryšių su 

' - Atrodvtu, kad bolševikai la-
bai geri žmonės. Kad jie el
giasi taip, kaip skelbia. Kad 
jie neturi jokių pasalingų sie
kimu. Kad jie žada pasauliui 
ramybe, gi pačiai Rusijai ger
būvį. 

Deja, taip nėra ir nebus. Nes 
jų žodžiai neatatinka jų dar
bams. Viešai jie skelbia vi
siems gražias mintis ir troški
mus. Bet paslapčia suokalbiau-
ja ir kasa duobes po visais, 
kas t ik nesutinka su jų paž-
valgomis ir norais. 

Bolševikai viešai šlykštisi 
militarizmu, Kad tuo tarpu 
šiandie Sovietų Rusija yra mi-
litaringiausia šalis. Sugriovę 
caro militarizmų, vietoje ano 
pakėlė savąjį. Savo militariz-
mo jie nepripažįsta militariz
mų.. Sako, tai darbo žmonių 
apsiginklavimas prieš išnau
dotojus buržujus. Girdi, tas 
reikalinga revoliucijai. 

Su tuo savo "revoliucijiniu" 
militarizmų bolševikai buvo 
manę supurtyti visų žemės 
kamuolį ir atlikti negirdėtus 
žygius. Tas jiems nepavyko. 
Kad taip, tad jie sprendžia 
ramiuoju veikimu užkariauti 
pasaulį. Kad tų tikslų atsiekti, 
be paprastos propagandos rei
kalinga sukiršinti didžiules 
viešpatijas. 

Tečiaus viešpatijos patiria 
apie jų tikslus ir jie pasida
ro nepavojingi. 

Yra žmonitj, kurie prieina 
prie paslapčiausių bolševikų 
daiktų. Ir tie žmonės išvelka 
aikštėn visų eilę jų sumanymų 
ir suokalbiavimų. 

Praeito Gruodžio pabaigoje 
bolševikų vadai Maskvoje tu
rėjo slaptą konferencijų. Leni
nas savo pasekėjams pranešė 
apie koncesijų klausimų. Jis 
pasiųiė, kad Sovietinė Rusija 
>Suv. 

Cigarette 
11's Toasted 

KUN. ANTANAS BRIŠKA 
Nek Pras. Šv. Marijos Panos parap. klebonas. 

NEKALTO PRASIDĖJIMO ŠV. MARIJOS PANOS 
PARAPIJA. 

Amerikoj? įvairios tautos 
apsigyvena, auga ir plėtojasi. 
Tad-gi ir Lietuviai, nors ir 
paskiaus už kitus atkeliavę į 
laisvės ir gerovės žemę, rū
pinosi būti gerais šalies pilie
čiais. Jie steigė įvairias Idė
jines ir pašelpines draugijas, 
o ypatingai parapijas. JHu4 
išeivija Amerikoje nesena: nes 

jauzdami, kokia nelaimė gali 
sutikti mūsų išeivius, nenuils
tančiai dirbo ir dirba tų di
deliai naudingų ir išganingų 
darbų: parapijų organizavimo, 
bažnyčių statymo ir mokyklų 
įkūrimo. Šiandienų neveltui 
Chicagos kolonija gali pasi
džiaugti savo puošniomis baž
nyčiomis ir ruimingomis mo-

apie bO metų, bet sutvėrė apie kyklomis, kurių Čia yra vienuo 
120 lietuviškų parapijų. Vie
nos yra gana didelės su puoš
niomis bažnyčiomis ir atsa
kančiomis mokyklomis, kitos 
• • i 

lika. 
Jauniausia Lietuvių para

pija yra Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Marijos Panos, Brighton 

mažvlesnės su menkesnėmis j Parke. Ši parapija tapo sutver-
včiomis ir mokyklomis. | ta 1914 metais, pietrytinėje 

miesto CIiicagoA-. dalyje už 
Western A Ve. J J U U M O 1912 
metų vbuvo prasidėję apsigy
venti ten Lietuviai. Nors jų 
tada ten dar labai mažai te
buvo, bet kas karte jų skai
čius augo. Visi jie tada pri
klausė prie šv. Kryžiaus lie
tuviškos parapijos Town of 
Lake. Kada jų skaičius pasie
kė keletu dešimčių šeimynų, 
tada pasirodė reikalas sutver
ti parapijų ant vietos' ir pra
dėta rūpintis tuo dalyku. Pra
sidėjo agitacija ir tapo sutver
ta pi fru utinė draugija, kuriai 
buvo duotas gražus vardai 
"Saldžiausios Širdies V. Jė
zaus". Nariai ir šiaip jau vie
tiniai žmonės rinkosi, tarėsi, 

Bet mažai rasime tokių lietu
viškų kolonijų, kur nebūtų 
parapijos ir bažnyčios. Jei kur 
nėra, tai dėlto, kad jaučiasi 
stoka Lietuvių kunigų arba 
permaža žmonių parapijai 
užlaikyt. Kų reiškia siela žmo
gaus kūnui, tų reiškia bažny
čia ir mokykla mūsų tautai. 
Atidalink sielų nuo kūno, jis 
bežiūrint suges. Atimk bažny
čių ir mokyklų nuo Lietuviu, 
jie bežiūrint doriškai nupuls, 
praras savo kalbų su tikyba ir 
žus svetimtaučių bangose. Pra
eis šimtmetis, o Lietuvių nei 
pėdsakio neliks, 

Tad-gi Lietuviai krikščio
nys su savo dvasios vadais 
kunigais, pramatydami ir nu-

i 

pavestų Kamčatkų. Nes turįs 
žinių, kad Kamčatkų norinčios 
gauti Su v. Valstijos. Tai buttj 
didelės reikšmės pozicija prieš 
Japonus. Koncesijos bolševi
kams yra negeistinas daiktas. 
Bet su Kamčatka jie galėtų 
sukiršinti Suv Valstijas su Ja
ponija. Iš to Sovietinei Rusi
jai butų daug naudos. Nes Ja
ponija bolševikams yra nenu
maldaujamas priešas. 

Susirinkime Leninas tarp 
kitko sakė: 

"Mūsų sutarimas su Suv. 
Valstijomis Kamčatkos klau
sime -vdar nepadarytas. Bet 
Japonai tų jau nujaučia ir su 
didžiausiu įnirtimu atsineša į 
tuos Suv: Valstijų pageidavi
mus. Su tokia koncesija mes 
galėtumėm suardyti savo prie
šų vienybe. 

"Be t ta koncesija mums 
nereikštų taikos. Tas reikštu 
karų, tik lengvesnėje mums 
formoje. Tai butų karas eko-

Vąlstijom- koncesijon'nominiais pagrindais. Husų 

į 
J 

takas nustatytas nuolat siekti 
prie internacijonalės revoliu
cijos. Tas takas nėra tiesus. 
Jis turi birt vingiuotas. 

" \ f es nuslopiname buržujus 
ir jie mųs neįveiks ' su gink
lais. Seniau jie buvo draudę 
mums propagandų. Bet šiandie 
mūsų propaganda yra papras
tas daiktas. Mes daromės vis 
stipresni. Bet stiprus tikrai 
busime tik tuomet, kuomet lai
mėsime visų pasaulį." 

Aišku tad, kad bolševikų 
daromos visokios taikns jiems 
neturi reikšmės. Su talkomis 
jie mėgina lengviau prieiti 
prie savo priešų. Ir todėl nuo 
bolševikų negalima laukti ra
mybėse ramaus darbo ir gyve
nimo. 

Jei bolševikams bus lemta 
ilgiau pavaldovauti Rusijoje, 
Lietuva bus laiminga, jei su
si rys bendrais apsigynimo ry
šiais su kitomis Pabaltijos 
valstybėmis. Kitaip yra dide
lio pavojaus. 

mitingavo, galvas šukė, kaip 
čia ant vietos sutverus para
pijų ir gavus kunigų tam 
darbui toliaus varyti. Gauti 
kunigų tuose laikuose buvo 
darbas nelengvas, tad-gi bė-

Įgije 1913 ir 1914 metų dele
gacija paskui delegacijų va
žiavo prie J o Augštos Malo
nybės Arkivyskupo J . E. Quig-
ley maldaudamos paskirti 
jiems klebonų. Po ilgo važinė
jimo, vargo ir prašymų, tapo 
paskirtas kunigas parapijai 
organizuoti. Tada prie Šv. Kry 
žiatis parapijos kamendoriumi 
buvo kun. Antanas Briška. 
Jis-gi tapo įgaliotas organi
zuoti naujų lietuviškų parapi
jų Brigliton Parke. Jo Augš-
toji Malonybė Arkivyskupas 
J. E. (juigley pasišaukė kun. 
A. Briškų pas save, palaimino, 
davė įgaliojantį raštų ir siun
tė dirbtį naujoje dirvoje žmo
nių labui ir. Dievo garbei. 

Kun. A. Briška su nuliūdu
sia širdimi turėjo atsisveikinti 
su savo geru klebonu kun. A. 
Skrypka ir šv. Kryžiaus pa
rapijos žmonėmis, ta rp J ku ri ų 
ir su kuriais buvo dirbęs per 
3 metus i r 3 mėnesius. 

Rudeniop, apie 10 Rugsėjo, 
kun. A. Briška pribuvo pas
kirtom kolonijom Tverti nau
jų parapijų, tai ne vis vien kų 
saldainių dėžutę suvalgyti. 
Bet Dievui padedant ir žmo
nėms pritariant, darbas sekėsi. 
Vieta, kame šiandien stovi 
milžiniška mokykla, visai ki-
taip išrodė, nebuvo nei šali
gatvių nei pačių gatvių, tik 
buvo pelkė, iš kurios pavasa
rio ir rudens laikais sunku 
buvo išbristi. Klebonas apsi
gyveno trioboje, už kurių nuo
mos parapija mokėjo $9.00 mė-
nesije, nes nebuvo neį vanos, 
nei elektros, nei kitų šios ga
dynės žmoniškų patogumų. 
Žiemų pats klebonas kurdavo 
kakalį, rėpsantį kambario vi
dun je. Kadangi reikėjo lai
kyti šv. Mišias, o bažnyčios 
nebuvo, tai Prancūzų klebo
nas, kun. G. V. La Marmi 
Lietuviams pavelijo laikyti pa
maldas bažnyčios rusije ant 
39 gatvės ir So. California 
Ave. Nors buvo nepatogu, bet 
savo neturint reikėjo tenkintis 
kuomi galima. Nekartų teko 
kovoti su žiurkėmis, kurios be 
jokios baimės ir gėdos griauž-
davo altorių kartais net ir 
pamaldų laike. Žinomas ir su
prantamas dalykas, kad sve
timomis nors ir leistinomis gė
rybėmis neištenka naudotis vi
sada, tad-gi reikėjo rūpintis 
savo pastoge. Bet triobos ne
pastatysi ore: dar reikia ir že
mės. Tad-gi ir būva pradėta 
rūpintis nupirkti žemės. 

Rudeni je 1914 metų tapo 
sušauktas parapijonų susirin
kimas pasitarti, kaip ir kur pir 
kti bažnyčiai vietų. Tas^usi -
ri ūkimas įvyko svetainėje 
ant 45 PI., ir ąo°kw<^Ave*-

(Toliau bus.) 

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

tuvoje pasiųstų per mus? 
• Todėl kad mes siunčiam pinigus greitai ir pigiai (pa
gal dienos kursų). 

Todėl kad mes pristatome pinigus per 30*dienų. m 
Todėl kad mes išmokame grinais pinigais artimiau- | 

šiame pačto ir kvitos su parašais priėmėjų randasi mu-
i>n U i n r n sų Biure. 
SIŲSKIT PINIGUS VELYKOMS SAVIŠKĖMS PER 
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European American Bureau j 
FAB10NAS ir MICKIEWICZ Vedėjai 

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

• 

I • 
I 

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

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

Parupinam pašportus į Lietuva, Latvia ir Russia. 
Parduodame laivakortės iš New Yorko arba Kanados Vienu 

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

Valandos: Kasdiena nuo 9 ryto iki 6 po pietų 
. Vakarais: Utar. Ketv. ir Subatomis iki 9 valandai. 
Nedėliomi8: Nuo 9 ryta iki 3 po pietų. ' 

AMERIKONIŠKA LINIJA 
Tiesogtnjs Patarnavimą 

NEWYORX-HAMBURG 
Geriausias kelias Lietuviams ir Rusams. 

Didžiausi Moderniški Laivai 
MANCHURIA MOSGOLIA MINNEKAHDA (Naujas) 
Kovo 3-čią, Kovo 17-ta 13-fc* Klasų Tiktai) 

Kovo 31-ma 
Trečia Klia>a iš New Yorko J Eitkūnus $130.00 
Trečia Kliasa iš New Yorko 1 Liepojų $132.00 

Trečios kliasos pasažieriai valgo didžiam diningr kambaryj, kur 
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojami mo
terims Ir vaikams. Atsišaukite j Kompanijos Ofisą, 14 No. Dear-
born Str. Chioago, arba į Lokalį Agentą. 

Tel. Drovsr 7042 

Dr. C. Z. Vezelis i 
LIETUVIS DENTISTAS 

balandos: nuo 9 ryto lkl f vak.į 
Seredomis nuo 4 11$ 9 vakare 
471$ SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-toa Gatvės 

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

Tel. Canal 2118 

• 
S 
• 
iTel. 
gRes. • - -

• • • • • • 
DR. S. BIEŽIS 1 

LIETUVIS GYDYTOJAS | 
IR CHIRURGAS 

2201 West 22ud Street 
Canal 6222 
3114 \V. 42nd Street t 

Valandos: 10 ryto iki 
Gyvenimas: 

Tel. 

8 vakarą J 

2811 W. OSrd Str. j 
Prospect 3466. • 

y » • « » » » » M M ̂  a M mm _ m _ 

Tel^ McKinlejr__4_9_88g 
II 

TelefMUM rollman SM 
Dn P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 So. Micliigan Avcnae 

RoMlaod, 111. 
VALANDOS: • ryte iki t Takai*. 

Del. Pullman 342 Ir 8180. 

{"TEraušu"] S 
Jj 29 South La Salle Street j 

I I ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty!: 

S Kam baris 824 
Telefonas: Central $$$# 

Telefonas Armitage 9770 
MARYAN S. ROZYCKI 

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Piano. Teorijos ir 

K*ontpozicijos 
2021 N. ĮVestern Ave. 

Chicago, III. 

?el. Canal 6222 2 

« DR. C. K. CHERRYS i 
•j LIETUVIS DENTISTAS 
^2201 YVeM 22-nd & So. Leavitt St.J 
oi Chicago ii 
•jvaiandos: 0:30 A. M. to 12 N. 

1:00 P. M. to 8:00 P. M. 

VALENTINE DRESMAKlNG 
• COLLEGES M 

6205 S. Halsted, 2407 VV. Madisoa,| 
1850 N. Wells S t, 

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi-J 

mo, Designing bizniui ir. namams. 
Vįetos duodamos dykai, Diplomai.1 

oksias lengvais atmokėjimajs.< 
lesos diėpoinis ir vakarais. Pa-

rėikalaukit,v knygelės. 
T4J. S e d e y 1643 

RA. PAiaįH:., pirmininkėj 
!^$^$oe^e«$<odOd^* 

s, 

! Vakarais, 812 W. 33rd St I 
B 

. 

I 
u 

Telefoną*: Yards 4$8> 

t '* * ^ $ r 

DR. G. M. GLASER 
'Praktikuoja 1$ metai 

Ofisas S l 4 t So. Morgan St. 
Kerte 82-ro St., Chicago, m . 

SPECIJALISTAfl 
MoUHškų. Vyriškų, taipgi chro-

niftkų Ugų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 1$ ryto 
iki 8 po pietų, nuo ,6 lkl $ valan
dą vakare. 
Nedėliomis nuo I iki 8 po p i * . 

Telefonas Yards $87 
> * • • • • • • • • • » • » 

IIIIIIIlIlIflIlIlIlIlIlIlIlIlIfflIlIllIfUIIIIItlTff 
Res. 1130 Indcpendence Blvd. 

Telefonas Von Buren 294 

DR.U.R0TH, 
Husas Gydytojas ri Chirurgas 

'• SpeciJihstas Moteriskv^ Vyri&kų A 
\iitkD irf visų CbronISkų4lgų 

j VALANDOS i 10—11 "ryto $ ) - $ po 
piety, 1—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 
Ofisai 8354 So. Halsted St., Chicago 

Telefonas Drover 8893 
jiiiiiiiiiiaiiiiiiuiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittn 
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Beveik visose Chieagos kolo-t 
nijose trečiadienyje 16 Vasario 
vienur vienaip, kitur kitaip 
Lietuviai paminėjo trečiąsias 
tėvynės neprignlmybės sukak
tuves. \ 

Cicero, UI. 
Šv. Antano parap. Cicero, 111., 

dabar eina Misijos. Jos prasi
dėjo pirm keletos dienų ir ne
galima buvo jų pertraukti. Te-
či&us misijonorius Gerbiamas 
Tėvas Alfonsas vakarinių pa
maldų pamokslą visą pasakė 
apie Lietuvą ir jos reikalus, 
primindamas neprignlmybės 
apgarsinimo sukaktuves. Po 
tam pamokslui klebonas kun. 
J. Vaičiūnas drauge su vienu 
parapijos komitetu perėjo per 
bažnyčią rinkdamas Lietuvai 
aukas. Žmonės sudėjo 305 do-
lierius. Pinigai tapo pasiųsti 
Lietuvos Gvnimo Komitetui. 
Po rinkliavos ėjo toliau misijų 
pamaldos: giedota "Šventas 
Dieve" ir buvo palaiminimas 
Švenčiausiu Sakramentu. 

vietiniai kunigai Marijonai y-
ra pirkę bonų už 200 dolierių, 
nors yra priversti skolintis pi
nigų saviems reikalams. 

Viskas butų išėję labai gra
žiai, jei advokatas butų turėjęs 
tiek išminties, kad j bendrą tė
vynės švente nereik nešti lais
vamaniško jovalo. 

Aštuoniolikiečiuose. 

Bračiulio netaktas WestSidėje 
West Sidės lietuviai susi-

rinko Meldažio svetainėje. Va
karą vedė p. P. Cibulskis, ati
darydamas jj apie 8:00 valan
dą. Vedėjas davė balso advo
katui Bračiuliui. Tas ponas 
kalbėjo labai ilgai po penki? Į 
kartus prikaišiodamas kuni
gams gaspadines, bet neminė
damas advokatų svetimtautes 
vedusių, pasigirdamas savo 
advokatiška iškalba, užžavėju
sia vieną Lenkę Lietuvoje, pei 
kdamas kunigus, Įžeisdamas 
katalikų jausmus. Katalikų 
buvo pilna svetainė. Vaka
ro vedėjas buvo perdaug man
dagus, todėl nesustabdė jsiple 
pėjusio žmogaus, kuris tą iš
kilmės vakarą panaudojo 
taip-gi ir kovai su lietuviško- j 
mis mokyklomis Amerikoje ' 
peikdamas jąsias. 

Po tos nelemtos kalbos p-lo 
Jasenauskaitė ir Grasiulioniutė 
Amerikoje gimusios mergaitė1 

nesiginčydamos su vaLkėjančir 
iš senatvės advokatu parod(" 
susirinkusiems, kad lietuviško
je Amerikos mokykloje išmoko 
Lietuvą mylėti. Jiedvi drama
tiškai deklamavo dijalogp 
"Lietuvaitė ir Lenkė.'' Po to 
p-lė Filipavyeaitė, taip-gi lie
tuviškos mokyklos Šv. Kazim. 
Akademijos auklėtinė, puikiai 
paskambino pijaną. 

Tada dras Biežis pasakė pro
tingą prakalbą apie vienybę 
tarp Lietuvių. Tik ta kalba 
buvo visai nesuderinama su p. 
Bračiulio postringavimu. 

Po p. Biežio kalbėjo kun. 
Feliksas Kudirka. Jis negynė 
kunigų nuo p. Bračulio užsi
puldinėjimų, tik atvertė ant
rąją dalyko pusę, pasakydamas 
kaip ponai — nekunigai ištau-
tėjo: ir Mickevičius ir Sien-
kievičius buvo nekunigai. Ir 
He kurie pravoslaviją priėmę 
Lietuvą rusais vertė kaip Bo-
tyrius su savo draugais taip-gi 
buvo nekunigai. Vėlesniais 
laikais nekunigai inteligentai 
išnešė iš Lietuvos į Rusiją 
daug lėšų, kurias mųs ūkinin
kai sunkiai vargdami buvo 
išdėję ponaičiams į mokslus 
išleisti. 

Pradėta rinkti aukos tėvy
nės reikalams. Kunigai davė 
26 dolierius, p. Bračiulis, *nei 
dras Biežis nedavė nieko. Vi
so labo surinkta 305 dolieriai 
ir sutarta juos j 24 valandas 
tiesiog pasiųsti į Kauną gyni
mo komitetui. 

Pagalios p. Lenkauskas išda
vė apyskaitą iš bonų pardavi- j 
mo. Apyskaita parodė, kad 

Trečiadienio vakare, kaip 
paprastai gavėnioje, buvo va
karinių pamaldų bažnyčioje. 
Joms pasibaigus apie 8:15 va
kare žmonės susėjo Į Dievo 
Apveizdos parapijos svetainę. 
Žmonių buvo tiek, kad dauge
liui prisėjo stovėti statiems, 
nes kėdžių neišteko, o vaikų 
kelios eilės sėdėjo ant grindų 
tarp estrados ir publikos. 

Vakarą atidarė p. Stulgins-
kas. Jam trumpai prakalbė
jus vienai mergaitei skambi
nant pijaną ėmė raaršuoti į 
sceną, vaikučių eilės. Jos pri
pildė visą vietą. Tie vaikai 
tai vietinės lietuviškos mo
kyklos giesmininkai. Pirmiau
siai jie užtraukė "Lietuva, tė
vynė musų. Visa publika sus
tojo. Po to vaikelių choras pa
dainavo visą eilę gražių patri-
jotinių dainelių. Savo gražų 
darbą atlikę mažieji Lietuviai 
vėl draugei skambinant maršą 
išėjo gražiai žinksniuodami iš 
scenos. 

Joje pasirodė kun. Čiužiaus-
kas. Jis perskaitė išvažiavu
sio klebono kun. Albavičiaus 
sveikinančią telegramą. J i už
sibaigė žodžiais, kad iš klebone 
pinigų jo asistentas Lietuvos 
reikalams tą vakarą aukotų 
25 dolierius. Pildydamas tą' 
Įsakymą kun. Čiužiauskas dar 
nuo savęs pridėjo 15 dolierių.! 
Tolesnis aukų rinkimas buvo' 
rakaro pabaigoje. Jis užsibai
gė, kad mergaitės su Lietuvos 
ėliava perėjo per susirinku

sius. Visos aukos išnešė 224 
lol. 30c. 

' Po kun. Čiužiauskui kun. P. 
3učys pasakė trumpą prakal-
'ią apie tarptautinius pašau-1 
Ii o santikius ir Lietuvos padė
tį jų tarpe. P-nia A. Nausė
dienė, nors ne visai išgijusi iš 
nusišaldymo pasakė labai gra
žią prakalbą apie Lietuvos 
moteris, pasakydama, kad jos 
daug pasidarbavo ir darbuoja
si tėvynės kultūrai Lietuvoje 
ir šičia Amerikoje. P-nas Stul
pinas kalbėjo apie Ekonominę 
Lietuvą; kun. Pakalnis apie 
idealų jaunimą ir reikalą auk
lėti jo talentus, ką galima pa
daryti tiktai, jei visuomenė 
šelpia moksleivius. 
Aštuoniolikiečių vaikarą labai 

pagražino į prakalbų tarpus į-
pintos deklemacijos, dainos ir 
muzika. Mažytis Būdžius labai 
patiko publikai savo eilėmis. 
Kitas vaikutis gražiai dekla
mavo eiles "Kareivio Sap
nas.' ' Bronislovas Šaltimieras 
deklamavo "Geležinį Vilką.'V 
V. Volterartė su Fl. Butnerai-
Je dainavo puikų duetą, akom-
panijuojant Butneraitės sese
riai. Artistiškos vakaro dalies 
vidurys ir saulė buvo p. Sabo-' 
nienės muzika. Jai smuiką 
grojant fortepijanu pritarė p. 
A. Petkiutė. Aštuoniolikiečiai 
gali pasidžiaugti, kad turi ge-, 
rą dainininką p. Balsį. Jo 
dainomis visi gėrėjosi nepri-
gulmybės sukaktuvėse. Taip
gi gražų balsą turi p. A. Be-
reckaitė. į 

Vakaras užsibaigė vėl tautos 
himnu, kurį šiuo atveju gie
dojo visa publika. 

Bridgeportas. 

lietuviškoji šventė prasidėjo 
tik joms pasibaigus. Vakarą 
atidarė jo vedėjas p. Br. Ja
kaitis 8:30. Vietinis choras 
pirmiausiai pagiedojo lietu-
vos himną, paakni šiaip dainų. 
Tada scenoje pasirodė p. Sa-
bonienė su žinomu ir Chica-
giečių branginamu smuiku. Jai 
pijami pritarė jos vyras p. Sa
bonis. Paskui p. Sabonis pa
dainavo keletą'dainelių Sabo-
nienei pritariant pijamu. JJž-
tenka tuodu artistu paminėti, 
jai; čikagiečiams darosi malo
nu. Prie artistiško nepaprasto 
talento ta parinktoji pora dar-
turi malonių mandagių didžiu 
neinančių išmintingų žmonių 
būdą. 

Truputį po 9:00 vakare pra
dėjo , kalbėti p. M. Žaldokas 
apie tai, kaip Lietuva įgijo ne-
prigulmybę. Jis kalbėjo rim
tai, teisingai, be perdėjimų. 

Po jo kalbos vakaro vedėjas 
pagarsjno aukų rinki.ma.Tuom-
tarpu ant scenos pasirodė aug-
štas vyras p. V. Norkus, kan
didatas į ketvirtos vardos al-
dermonus. Jo klausydami ir į 
jį žiūrėdami Bridgeportiečiai 
galėjo teisingai mintyti, kad 
tas vyras, jei aldermonu taps, 
padarys naudos Lietuviams ir 
gerai atstovaus Lietuvių var
dą tarp kitų tautų. 

Po jo p. Ramanauskas pa
dainavo kelias lietuviškas dai
neles. Jis moka nevien gra
žiai dainuoti, bet ir gražias 
dainas pasirinkti. Jam pijanu 
pritarė p. Br. Nausėdaitė. 

Pagalios kun. P. Bucys at
kartojo tą pačią prakalbą, ku
rią buvo tą pačią dieną pasa
kęs Dievo Apveizdos parapi
jos svetainėje. 

P-nas Br. Jakaitis pagarsi
no, kad aukų surinkta 185 dol. 
su viršum, išlaidų buvę apie 
30 dol., todėl 155 dol. tapo 
pasiųsti j Lietuvą. 

Vakarui užsibaigus p. Dim-
ša atsistojęs pas duris rinko 
aukas Raudonajam Kryžiui. 
Nežinome kiek jis surinko.Kal-
kurie praeidami jam tardavo 
neužsitikėjimo žodžius rimtai 
arba juokais. Kiti nieko nesa
kydami duodavo arba neduo
davo. 

Vakaras užsibaigė apie pu
siau vienuoliktą. 

8:00 vai. p. A. Bacevičius pa
sakė gražią prakalbą. Vietinės 
lietuviškos mokyklos vaikai 
padainavo keletą dainelhi. 

ToŠ pačios mokyklos auklė
tinė Senkevičiutė deklamavo 
eiles, 7 skyriaus mokinys Sa-
vickutis pasakė eiles *'Vil
nius", tos pačios mokyklos 
mergaitė Čereškevičiutė pasa
kė eiles aįrie tėvynės meilę. 

Paskui kun.' Pr. Vaitukaitis 
kalbėjo kaip yra reikalinga 
pagelba Lietuvai. Jis kalbėjo 
dviem atvejais, antmkart la
biausiai pažymėdamasVilniaus 
reikalingumą mųs tėvynei. 
Kun. Meškauskas pasakė pra
kalbą apie mųs santikius su 
Lenkais. 

North SidieČiai sudėjo tą 
vakarą auką penkis šimtus 
septyniolika dolierių ir 22 cen
tu. Tuomi jie pralenkė visas, 
net ir didžiausias Chicagos 
kolonijas/ 

• i - • • n . i i I l i 

3 
dama pavasary įtaisyti žaislus, 
bei mankstynlus. Jau žiemą 
Masčio ežere įtaisyta čiužyklė. 
Ligišiol žiemos maža. tebuvo, 
tečiau jau visas čiužyklės į-
taisymas apsimokėjo. Tikima
si ateisiant dar šalčiams ir 
tada čiužyklė geriau pasinau
dos. 

tib* 
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Kapitalas $200,000.00 1 
Perviršis $50,000.00 1 
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ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
(Nuo musų korespondento). 
Telšiai. Telšių mieste, "Džu-

g o " salėje šių metų Sausio 
mėnesy įtaisyta kinematogra
fas. Jėjimo bilietai kainuoja 
4-5 ir 6 auksinai. Tečiau šis 
kinematografas įtaisytas nela
bai gerai ir turį savy nekuriu 
nepatogumų. Pirmomis dieno
mis rodyte: '^Muška" 5 veiks
mų drama ir 'Ginė du kiškiu, 
nė vieno nesuginė" komedija 
viename veiksme. 

Be to Telšiuose rengiama 
gana daug vakarų, kaip šeimy
niškų, taip ir viešų. Juos ren
gia scenos ir dailės draugija 
"Kanklės", gimnazija, atei
tininkai, pavasarininkai, auš-
rininkaiymoterų draugija, prie
glauda ir kiti. Geriausiai va
karai surengti nusiduoda 
1 * Kankl ių'' draugija i. 

9 

Šįmet prie Šaulių Sąjungos 
rengiame sporto sekciją. Ža-

Telšiai. Prie Telšių ^Gynimo 
Komiteto susitvėrė Moterų 
seWija. Ši Sausio 23 d. suren
gė viešą vakarą. Vakaro ren
gime darbavosi Telšių būrio 
šauliai ir gimnazistai. Pelnas 
šio vakaro skirtas kareivių, 
fronte esančių, naudai. ^% 

Vaidinta "Vyresnis Anglia
kasys" vienaveiksmė drama, 
^Švintant7* istoriška drama; 

^be to sakyta monologas "Lo
pelis", dialogas "Pati pasilei
do, " padainuota solo it duetas. 

Vakaru publika patenkinta. 
Salė buvo išpuošta žalumynais 
bei tautiškomis vėliavomis. 

Nesenai pastojęs intendantu 
A. Tornau šiomis dienomis 
baigia važinėti Telšių apskri
ties valsčius. Rengiama rekvi
zicija. Reikalinga esą, suimti 
iš Telšių apskričio 71,000 pū
dų rugių. Rekvizicijos išdės
tymas jau^baigtas. Tečiau sun
kus yra šis darbas, nes praė
jusiais metais Telšių apskrity 
buvo mažas rugių derlius. Kaip 
'ekvizicija eis patirsime.Teciau 
darbas greit pradės vykti. 

Telšiai. Ištrauka iš 1920 me
tų Telšių miesto valdybos at
skaitos. 

Universal State Bank 
Didžiausis Lietuvių Valstyjinis Bankas Amerikoje 

/ 
/ SVARBI ŽINIAI 

BEDARBE PRAEINA. Dabar, kada šimtai Fabriku viėl atsidaro 
3 ir darbai vėl prasideda, kaip tik yra laikas pradėti taupyti pinigus 
S apsisaugojimui nuo bedarbės ir nelaimiu ateityje. 

I KAS ČEDIJA PINIGUS UNIVERSAL STATE BANKE 5 
Į TAS NEMATO BEDARBES IR BLOGU LAIKU. J 

"•Todėl, Tautiečiai, visi į savo tikra Valst. Banką! Išsiimkitc Uni
versal State Banko Knygute šiandie. 

Padėjęs šiandie dešimke arba šimtinė, ir taip čedidamas kas raė-
nėsis už metu laiko gausi gera nuošimti ir busi pilnai apsisaugojls 

| nuo visokių nelaimių. 
Musų Bankas šmoka pinigus ant pirmo pareikalavimo su nuo

šimčiais. 
Suv. Vai. ir Chicago miesto Valdžios laiko savo pinigas šiame 

Banke. Geresnies garantijos musų Banko tvirtumo nereikalaujama. 

I PINIGAI EINA BKANGYN I 
Dabar yra paskutine proga pasinaudoti pinigu — markių kursu 

manantiems važiuoti arba norintiems siųsti pinigus Lietuvon. 
Mes pristatom pinigus Lietuvon j 4 savaitės su pilna garantija. 

j Musų Turtas Virš $2,850,000.00 j 
Banko Valandos: Kasdiena iki 4 vai. po pietų ir vakarais Utarnin-

3 ka i s n u o 6 iki 8:80. S u b a t o m i s Visa d iena* iki 8:30 v a k a r e . 

1 UNIVERSAL STATE BANK i 
Į 3252 SOUTH HALSTEO STREET GHIGA60, ILL. Į 
TiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiuiiiisiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiium 

Išplaukos. Rinkliava niio ne-
judinimo turto 27,051 auk. 54 
sk., rinkliava npo prekybos 
ir pramonės 1932 auks., įplau
kos nuo miesto turtų (išnuo
mota žemė 3270 auks.; ganykla 
1771 auk.; piečiai 3738 auk. 82 
sk.); už mėsos krautuves 
4300 auks.; gyvulių pjovykla 
13,982 auks.; turgaus rinklia
vos 6241 auks., nuo valstybės 
už rekvizuotus turtus — 17,-

(Pabaiga ant 4 pusi.) 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiHiiiiimiiini| 

I LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES 2 

! BANKAS 
ir jo skyriai 

| Vilnioj Panevėžyj Šiauliuos Raseinius 
| Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje 

kogreičiausia išmoka pinigus pasiustus per savo AGEN-
| TURĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi 

nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi 
7% padėjus 2 metams 
5% " 1 " 

Šv. Kazimiero Akademija. 
Lietuvaičių Seserų vienuo

lyne, yra vienatinė mus augs-
toji mokykla Amerikoje. Jos 
studentės pirmą valandą po 
pietų padarė pačios savo lė
šomis ir jiegomis jausmingą 
Lietuvos neprigulmybės šven-

Zofija Jurgaitė pasakė pra
kalbą apie lenkbernių \ kenks
mingumą. J i ragino drauges, 
kad kuogeriausiai mokintųsi, 
o mokslus pabaigusios važiuo
tų į Lietuvą ir tenai išstūmu
sios Lenkes ar lenktarnes iš
tikimu darbu tarnautų tė
vynei. ^ 

Po tos prakalbos mergaitės 
skambino pianą pasidalinda-
mos, smuikavo, dainavo. 

Ona Karpavičiūtė dar pasa
kė gražią prakalbą apie Vil
nių, o Anastazija Freitikaitė 
deklamavo parinktas eiles. 

Visa ta jaunuolių iškilmė 
prasidėjo ir užsibaigė Lietu
vos himnu, kurį visos mer
gaitės giedoję. 

Nežinia kokį turėjo tikslą 
"iškalbingasis'' advokatasBra 
čiulis bandydamas kalbinti 
Chicagos Lietuvius, kad ne
leistų savo vaikus į šitaip auk
lėjančias įstaigas. 

3% >> neapribuotam laikui. 
Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie iusidė-
jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas 

I M NARJAUSKAS 
Į 747 BROAD STREET, NEWARK. N. J. 
7llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIUII 

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

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

i Cash arba ant lengvų išmokesčių. \ 
• Telefonas Monroe 3683 Jj 

!••" 
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1 Keliaujantiems Lietuvon" 
Šį Pavasarį 

North Side. 

Ir šv. Jurgio bažnyčioje bu
vo gatfėninės pamaldos, todęrj 

&v. Mykolo parapijos sve
tainėje 16 Vasario prisirinko 
žnįonių daugiau negu tilpo. 

Kiekvieno Lietuvio Namai 
'privalo būti papuošti, artistiškai padarytais paveikslais, Tau
tos didvyrių stovylose. Biustai iš gipso: Dr. Basanavičiaus, 
Kua. Maironio Dr. V. Kudirkos, Vytauto, brond šviesiai ir tam
siai 9 colių aug. $2.00 vienas, Keistučio ir Birutės $3,00 pora 
spalvoti ir brondzuoti, Žirgvaikįs 2 pėdų augsčio, baltas $4.00 
bronzuotas $5.00 spalvotas $6.00. Agentams duodu gera nuo-

k šimti. Norintiems turėti paveikslus savo milimu asmenų stovy-s 
lose, aš padarau atsakančiai, ir už prienamą kainą. 

SKULPTORIUS V. UNDARAS 3249 S. Halsted St. Chicago. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniit 

KOVO 1 D. 1921 Išplauks ant Laivo SAXONIA per Hamburgą 
pirma partija žmonių važiuojančiu Lietuvon kartu BU Jonu Roma-

S nu, Lietuviu Prekybos Bendrovės prezidentu. 
Jei nori su tą partija važiuoti tai tuojaus mums pranešk. Mes 

išgausim pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus, i i partija 
S bus Lietuvoje \ 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 \ 130.70 Pirmos 

B klesos $185.70. 
Rašyk tuojaus del platesniu informacijų. 

UTHUANIAN SALES CORPORATION, 
414 Broadvvay, Boston 27 , Mass. 
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E N G I A N D l 
N WIT-EDGE SPRINCį 

Sold etvryvvhere by fuminiro deal?;??. 
«nd dftportment storas -

BNGLANDER SFRINO BED CO. 
įtowMbrk -Braidyti - Chlc*g« 

http://rinki.ma.Tuom-
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B H I U G K S Pirmadienis, Vasaris Žt, 1921 

IŠ LIETUVOS, 
• 

(Pabaiga nuo 3 pusJ ). 
883 auks.; nuo gyventojų 29,-
050 auks., iš elektros stoties 
nieko negauta, nes šįmet tapo 
nauja dinamo mašina nupirk
ta; įvairių rųšių įplaukos (liu-
dymai 2252 a. 50 sk., pasai del 
neturtėlių 3584 auks., iš pasų 
užlaikymui raštinės 913 auks., 
nenumatoihos įplaukos 1799 
auks.; sanitarijos reikalams 
377 auks., pabaudos už nepil
dymą valdžios reikalavimų 
285 auks.; gaisrinės reikalams 
4267 auks.; išviso įplaukų 1920 
metais butą 182.344 auksinai 
19 skatikų. 

Išlaidos. Užlaikymas miesto 
valdybos: (miesto galvos al
ga 8133 auks. 30 sk., pagelbi-
ninkui 4800 auks.; iždininkui 
6000 auks.; raštvedžiui 6550 
auks; raštinės nkės išlaidos! 
4761 auks. 63 sk., buto nuoma 
2240 auks.; kuras 540 auks.; 
šviesa (žibalas) 92 auks. 39 
sk., alga pasiuntiniams 5200 
auks. Viso 38,317 auks. 32 sk.; 
pagelba užlaikymui gaisro 
apsaugos 5152 auks. 73 sk., už-
laikymas i* remontas miesto 
pjovyklos ir mėsos krautuvių 
2603 auks., užlaikvmas, remon-
tas ir valymas gatvių ir šuli-
nių 4592 auks.,pagelba liaudies 
apšvietimui: krikšėiouų moky
klai 3000 auks. Žvdų mokvklai 
1000 auks.; sveikatos ir sani
tarijos skyrius 1238 auks. 80 
sk.; atlyginimas gyventojams 
už rekvizuotus gyvulius (su
pirkimą gyvulių ir kitų daik
tų) 3736;] auks. 70 sk.; neim-
matvtos išlaidos 7309 auk. 75 
sk., pašei pa vuvusienus ilgus 
metus miesto valdyboj tarnau
tojams 2720 auks.; užlaikymas 
elektros stoties (mašinisto al
ga 7065 auks.; padėjui 5200 
auks.; sargam 4560 auks. ku
ras ir alyva 32,838 auks. 10 
sk., medžiagos priskyrimas 
14,474 auks. 30 sk.; remontas 
10,810 auks. S sk.; grąžinta 
skola pirkimui elektros sto
ties 1944 auks.) viso 76,891 
auks. 48 sk. Be to duota Tel
šių vaikų (šv. Vincento) prie
glaudai dykai elektros šviesa 
sumoje 1650 auks. metams. 
Tai-gi išviso išlaidų butą 1920 
metais 181.896 auksinai 38 ska
tikai. Sulyginus su įplaukomis 
išlaidų butą mažiau 447 auksi
niais 81 skatiku. 

IZZOHL 

S r -

LIETUVOS PREKYBOS IR 
PRAMONĖS BANKAS. 

. * • ' 

Paaiškinamasai raštas del pro
tokolo Lietuvių Bankininkų 

Suvažiavimo Amerikoje, 
buv. 1920 m., Spalio 

mėn3 6 d. 
• 

Protokole sakoma, kad su
važiavime dalyvavo "banki
ninkai, firmų atstovai ir užin-
teresuoti asmenys", išviso 21 
ypata, neskaitant narių Lietu
vos Atstovybės Amerikoje. 

Įsižiūrėjus į suvažiavusių są
statą, pasirodo, kad suvažiavi
mas toli gražu nepilnas, nes 
nematyti atstovi] didžiųjų A-
merikos Lietuvių B-vių ir kt. 
įstaigų, kurios daro pinigines 
transakcijas su Lietuva ir ku
rios turi reikalų su m. Banku, 
kaip Prekybos B-vė>? Pramo
nės B-vės, " Naujienų", A. 
Olševskio Banko, Baltie Coai-
sultation Bureau (Baltie States 
Developinent Corporation), Fe-
deral Land Agency & Loan 
Co. ir tt. Nebuvo ir mūsų Ban
ko atstovo p. Narjausko ir kad 
lieveik visi susirinkusieji "ban 
k minkai" pasirodo bėsa Lietu
vos Atstatymo B-vės direkto
riai arba jai artymi žmonės. 
Būtent, tos B-vės direktoriai: 
Lopatto Jonas S., Račkauskas 

V. K., Strimaitis A. B. Strimai 
tis Jonas, Ireciokus A. S., 
Žiiuys Pijus, tos B-vės kasi
ninkas, Bush M. W., Bagočius 
F. J., tos B-vės Revizijos Ko
misijos narys, Sirvydas J. O., 
tos B-vės buvusis direktorius; 
kiti dalyvavusi, kaip Ambra
ziejus Juozas, Ambrazevičius 
Vincas, Mikolainis Petras, Ra
čiūnas A. T., Vasiliauskas L 
S., kaip mes patyrėme, yra tie 
"užinteresuoti asmenys", nes 
jie yra Atstatymo B-vės akci
ninkai. 

Iš šito matyti, kad suvažia
vimas buvo inscenizuotas Lie
tuvos Atstatvmo B-vės ir ka«d 
asmenys, apie kuriuos mums 
neteko patirti, kad jie butų 
"užinteresuoti" (Šidlauskas 
Kaz.), taip pat kaį-kurie Lie
tuvos Atstovybės Amerikoje 
nariai dalyvavo tame "banki
ninkų" suvažiavime atsitikti
nai arba per nesusipratimą. Iš 
Iv. Šidlausko kalbos, kurs ką 
tik buvo iš Lietuvos grįžęs, 
matyti, kad jis nušvietė padė
ti visai objektingai. 

Iš šitų bendrų pastabų aiš
ku, kad visa šito suvažiavimo 
protokolo medžiaga negalima 
laikyti kaipo bešališka. 

Del užmetimo, kad m. Ban
kas nepilnai išmoka gautas 
perlaidas, turime paaiškinti, 
kad išpradžių ištikrųjų iš per
laidų sumos Bankas atskaity
davo x>ersiuntimo paštų išlai
das, daugiau nieko. Vėliau, 
prisiėmus šitų išlaidų paden
gimų B-vėjus, buvo išmokamos 
pilnos prisiunčiamos sumos be 
jokių išskaitliavimų. 

Atstatvmo B-vės laiškai ei-
davo Lietuvon 2-3 mėn., o atė
jus iš Amerikos laiškams, del 
paštų nesusitvarkymo, kores
pondencija maišuose gulėdavo 
dar kelis mėnesius ligi jų iš-
skirstydavo. Šitų dalyką dar 
Šių vasarų matė patys ameri-
aeciai, nų skaičiuje ir V. Rač
kauskas, kuris apie tai stebė
damasis pasakojo m. Banke. 
Be to reikia neužmiršti, kad il
gų laikų, siaučiant Lietuvoje 
įvairaus plauko okupantams, 
paštų sodžiuose beveik visai ne 
buvo ir jie pradėjo maždaug 
tvarkingiau veikti tik nuo 
l!) H) m. pabaigos. 

Tose sunkiose aplinkybėse, 
mus Bankas, turėdamas savo 
skyrių svarbiausiuose Lietuvos 
centruose, tik vienas galėjo pa
tarnauti pinigų padalinime 
tarp adresatų, ir šitų U'ždavinį 
jis atliko taip gerai , 'kaip tik 
galima buvo tai padaryti. Šitų 
darbų m. Bankas plačiai varo 
ir po šiai dienai, ir tas faktas, 
kad mūsų korespondentų skai
čius Amerikoje, kurių perlai
das mes išmokame, kasdien) 
auga, ir kad turime daugybę 
padėkos laiškų nuo jų, kas liu
dija, kad mes šitų darbų atlie* 
kame pakankamai gerai. 

Sulyginamai trumpame lai
ke mūsų Bankas išmokėjo se
kančias perlaidų sumas: 

Iš Amerikos Auks. 21,420,-
978.20. 

Iš Vokietijos Auks. 1,373,-
703.90. 

Iš Švedijos Auks. 345,962,55. 
Iš Latvijos Auks. 2,216,301.-

61. 
I š Danijos Auks. 1,36(5,691.64 
Iš Danijos Danų kronų 41,-

312.16. 
Iš Prancūzijos Auks. 3,450.00 
Iš Prancūzijos frankų 6,150.-

00. 
Iš Afrikos Auks. 6,750.00. 
Iš Anglijos svarų st. 5,758-

16-6. 
Tvirtinimas, kad del nesut-

varkymo paštų Lietuvoje ir 
del tariamojo nesugebėjimo m. 
Banko greitu laiku išmokėti 
siunčiamas perlaidas siuntėjai 
ir Lietuvos gyventojai turėjo 

a neapsakomų" nuostuolių ~-
yra tušti žodžiai. Nuostoliai 
galėjo būti tik bankininkams 
ant kurso, keičiant jiems gau
tus iš žmonių dolierius j auksi
nus, kas su. tų auksinų išdali
nimu Lietuvoje neturi nieko 
bendro. yf 

(Daugiau bus.). , 

GRAND RAPIDS'O LIETU
VIAMS* 

JUOZAPAS MARGELIS 
1' Draugo:: A gentas persikėlė 

į naują vietą 509 W. Leonard St. 
N. W. Ten jis turi krautuvę su 
įvairiais daiktais. Patarnauja ga
vime šipkorčių ir siuntime pinigų 
j Lietuvą. 

VVESTPULLMANIECIAI! 

Atkreipiame Jūsų atydą, 
kad pas Jus dienraštį "Drau
gų" atstovauja p. M. Kiupe-
lis 11949 So. Halsted St. 

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti "Draugų" , taip-
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti į 
dienraštį. 

TiMYKITE 
Kensingtono Lietuviai ga

lite gauti nusipirkti "Drau
gą" dienraštį pas p. 

IG. TYSKEVIČIĄ 
314 E. Kensington Ave. 

MEDUS DAUGI 
PIGESNIS 

5 Svarų Vlcdrdte SI.80 
Medus tyras 

Kreipkitės šiuo adresu: 

M m t. \ .s ^ > i n . 1.1-: 11 
4342 So. Maplewood Ave., 

l ' h i c a g o . U I . 

IC 
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Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pas visus aptiekorins. 

A 
ŽINOVAS 

Atitaiso žvairas akte 
vienu atsilankymu, k t 
Jokios chloroformo*. 
Suvirs 800 išgydymų 
užrašuose. 

Ateik ir leisk aužiurėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui Ir 
chirurgui, kuris epecijalia išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

\ LIGAS. 
PATARIMAS DYKAI 

Silpnos Akjs, Kurčios Asata 

Saugok akių regėjimą 

Kada kankintas del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil- | 
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiSkia, jos pri
valote kreiptles i manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą del 
Aklų, Ausų, Nosies tr Gerklės 
Ligos gydoma specijalisto, 

W. F. MONCRCFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave.f Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 8-čios lubos 

Kambario 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S aptiekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 1S ryto Iki 9 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto Iki 
12 d. 
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...liMto" 
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B^B^B^B^B^BM B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^BS 

Kapitalas ir Perviršis . s 
$245,000.00 § 

Turtas Daugiau 
$,2000,000.00 

Pirmutinė Lietuviška Valstijine Banką Amerikoje 

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

PRANEŠIMAS. 
Siunčiame piningus Lie

tuvon, pri siuntimas užtik
rintas. 
Inšuruojame nuo ugnies, 

namus, rakandus ir auto-
mobilius. 

-

Parduodame namus, sko
liname piningus. 
Evaldas & Pupauskas 

840 W. 33rd S t 
Yards 2790 

I 

i s 
I 
f SAUGUMAS JUSĮI PINIGU UŽTIKRINTAS SAVAME VALDŽIOS RINKE f 
S Jeigu norite kad jūsų pinigai Jum pinigus dirbtų, tai nelaikykite Jų uždare bak-
= suose. Padėkite visus savo pinigus ant taupymo kningutės. 
= Kad padėsite iki 5 tai dienai foili katro mėnesio tai procento gausite no 1-nios die-
S no to mėnesio, kuriame pradėjai taupyti. Šis bankoj galite gauti pirkti draftą, chekius 5 
= ir isnlainyti visų šalių pinigus, pagal dienos kursą. 
SS »• ^ 5 

| Greito Persiuntimo Pinigų Jūsų Giminėms į Lietuva užtikrinam v | 
r Bankos Valand: kas dieną nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatoms iki 8:30 v. vak. 
i = 
rfi 111111111111111111111 j 111111111111111111111111111111111111 k 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111 • 111111F7 
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Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIKTI VIS AR1V SPECIALISTAS 

Palengvina visų akly 
tempimą kas yra 
priežastimi skaudė
jimo galvon, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą, skaudančius 

Ir užsidegusius karščiu aklu kreives akys, 
katerakto, nemiegio; netikras akis indedam. 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli tr eiti matantiems pagelbsta. Ser-

, Rėkite savo regėjimo ir valkus einančius 
į mokyklon. Valandos: nuo 12 iki t vakaro. 

Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drever 9«60. 

t-m 
«_—— 
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II 

t l'hone Ciceho 596S I 

DR. A. P. GURSKIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

14847 W. 14tfa Str. Cor. 4Wh Ave. j 
Cicero, UI. | 

Vai. 9 išryto iki 9 vak. Išimant 
JNedėlias ir Seredaa \ 
y » » > s » » » » » » » » » » • • • • • • • . 8 

i • » « » » | 
Tel. Kandolph 2894 

A.A.SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj 
ASSOCIATION BLDG. , 

l t So. La Salle St. 
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų 

i Panedėliais iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas 

įįm > « » m i Į i n « « m Į n « > n » } | 

Skaudamos Akjs 
Raudonos Akjs 
Žvairos Akjs 

Tekančios 
Ūžiančios 
Užkimštos 

AuM 
Ausis 
Ausjs 

Skaudama Nosis Skaudama Gerklė 
Rčgunti Nosis I Silpna Gerklė 
Kreiva Nosis Kataruota Gerkle 
Užkimšta Nosis' Papūtus Gerklė 

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

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

niais nuo 10 iki 12. 

S. D. LACHAVVICZ 
LIETUVTS GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvėse kopigriausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 
»»14 W. a»rd Place Cliicagu, IU. 

Tel. Cianai 2199 

» m « i i r i i i i i i T i n » i i T | - j | 

Dr. L L MAKARAS 
Iiietnvys Gydytojas Ir Chirurgas \ 

I Ofisas 10900 So. Mlchigan Ave., 
{Vai. 10 lkl 12 ryte; 2 iki 4 po 

plet, 6:20 iki 8:30 vakare 
| Residencija: 10538 Pcrry Ave. 
1 Tel. Pullman 242 
į { » » m » » M • • — — » — — — • • • • • 

IIIIIIIHIHHtlHIIIIIUlIimHIINIIIIIIIinilllll 
gTel. Canal 257 = 

I DR. C. K. KLIAUGA Į 
E LIETUVIS DENTISTAS 

J1S21 So. Halsted St., Chicago, Ili.= 
Kampas ISth St. E 

J Valand.: 9—12 ryta. Ir 2—9 vak. g 
HiiuiiiNiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiT 

^Telefonas Boulevard 9199 3 

i DR. C. KASPUTIS | 
g DENTISTAS 

3331 South Halsted Str. 
,Vsiandos: 9—12 A. M. •( 

1—5; 7—8 P. M. J 

« 

Pranešimas 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Perkelta oflsa 1 People Teatrą 

11616 W. 47th Str. TeL Boul. 16 
[Valandos: 1 iki 2 po pietų, 6 lkl 1 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. g 
Kes. 2914 W. 43rd Street 
Nuo ryto iki piet 

DR. S. NAIKELIS 
' ĮJJCl't>V18 

GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 
Ofisas Ir OyveBlmo rietą 

82K9 South Halsted Street 
Ant Tirtaos Valversal Stats Bs«k 

Valandos nuo 10 Iki 12 ryte; nno 
2 lkl 4 po pietų; nuo 7 iki 8 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 3. 
A H V U M V B»8^«BS WB^9 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

M O K Y K L A 
kalbų7e 
nografijos, 
sių. Buv. 

OS tt UttuTkakos 
knygradystėa ste-

tins;, plrklybos tel-

ĮTel. McKlnley 283 Ii 
•t 

rijos, veografUoa poUtik1nės1<lioao." 
mUos, pilietystės. dalliarasystėa 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto lai 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 9 
tai 19 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

• 

, 

[MINI] 
situs Faktus apie Mazola - Gryną 

Sveiką Daržoviy Alyvą Tinkantį 

• 

. 

Kepimui ir Virimui 
• 

Supažindinimas su Mazola milionus šeimynų atidengė naują 
gadynę maisto gaminimo šakoj. Mazola pagelbsti šeimininkėms ekono
miškai pagaminti daug naujų ir gardžių valgių ir padaryti seną, pa
prastą namų valgių gaminimo būdą daugiau tinkamu ir žingeidžių. 

Virime ir kepime Mazola pavaduoja sviestą ir yra daug geresne 
-už taukus. 

ŠeimininkSs, kurios yra išbandžiusios Mazola virime ir kepime, 
pilnai sutinka, jogei yra tai tikra laimė namuose. Su ja galima išvirti 
valgius greitai ir visiškai be jokio pridegimo bei rūkimo. 

Salotų sudarymui Mazola pavaduoja olive alyvą ir yra kur-kas 
pigesnė, kadangi jums nereikia mokiti augštų įvežimo muitų ir už 

II 
e 

pergabenimą per vandenyną, kurie reikia užmokėti perkant olive alyvą. 
Pabandyk Mazola šiandien! Sykį pabandžius, tai 

daugiau nenorėsi vartoti taukų bei sviesto virime, arba 
olive alyvą salotų sutaisymui. 

Mazola parsiduoda visose ge-
resnėse groserio krautuvėse po pusę 
kvortos, kvortą, pusę galiono ir ga
lioną mieros blėšinese. 

UŽTIKRINAME: 
Jeigu jųs nebūsite galutinai 

m užganėdinti gerumu ir ekonomišku
mu Mazolos, jūsų krautuvninkas su
grąžins jums pinigus. 

CORN PRODUCTS REFINING COMPANY 
17 Battery Place, Ncw York 

/ 

DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE RHICA60JE 

~ n;*»BAPL OUBBN KONCBRTINA.'a 

NEMOKĖSI PINIGUS BERE1KAL0 
Mnsų krautuvė—viena Iš didžiausių Ohicagoje 
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

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

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

Telefonas: DEOVBB 7809 < 

Apgarsinimai "Drauge" atneša Geriausi Biznj. 
•• 
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1 darbais. Gaila darosi žiūrint j 'kambarin. VLsi nariai ir narės 

• * * » • - — m ' »» •« * « 

SOLISTAS S. GREIČIENĖS | ną klausima atsakinėjo aiškiai 
KONCERTAI. 

• M M H M M M H 

Šiuomi pranešame visuome
nei, jog šį pavasarį, tuoj po 
Velykų, gerb. solistė 8. (Irei-
ėienė duos koncertus rytinių 
valstijų kolonijose. Iš užkvie-
timų matyt, jog daugiausiai 
bus koncertuojama Pennsyl-
vanijos valstijoje. Pageidau
jama, kad nepasiliktų nei vie
nas miesteli neišgirdęs Orei 
fienės balso. 

(leresniam sutvarkymui ar
tistės koncertų maršruto pro
gramos, kolonijos, kurios da 
neesate padariusios su ja de
rybų, malonėsite pasiskubinti. 

Koncertu išlvgos yra sekau-
čios: rengėjai už surengimų 
solistei koncertų gauna 25 
nuošimti arba viena ketvirtda-
lį gryno pelno. Atsitikime pra-
pelnymo — jinai užmoka tris 
ketvirdalius deficito, o rengė
jai vienų, ketvirtadalį. 

Norintieji šiame dalyke su
sižinoti daugiau, kreipkitės 
šiuo antrašu: 

V. Greičius, 
8014 Bellevue A ve. 

Cleveland, Oliio. 

su mokslo prirodymais. 
Labai gaila, jog tarpe šios 

mokyklos moksleivių randasi 
tokių neišmanėlių, (ciciliku-
čių), nežinančia tiesos įr.nesi
stengiančių jų, pažinti, bet kin-

tokius' "filozofus", nes vis-gi 
katalikų tėvų vaikai. 

Antra priežastis yra ta, kad 
gerieji katalikai pasirodė 
silpnais MC neištvermingais; 
mažai suprantančiais, kas tai 
yra Kristaus Bažnyčia ir kaip 
yra "statoma. Pirmieji krikš
čionys bažnyč% statė per 3fcJ 
metų. Bet kad nepametė vil
ties, tai ir pastatė (išėjo iš ka-koms drebant vartoja nesuo-

.. , takumbų). O mums, nepasis-manes priemone uziuetinejaiit . v. . T ' v , r 

VVORCESTER MASS. 

Lab. draugija, po globa Mo 
tinos Sopolingos, pradėdama 
trečia savo gyvavimo metų 
Sausio mėn. valdybos rapor
tuos » skambėjo, kad draugija 
turi jau virš dviejų šimtų na
rių, pasidalinusių į kelis sky
rius. Keli asmenys moka j 
metus po $10.00, apie 20 narių 
moka po $5.00 ir kiti po $2.(M) 
ir $1.00. V îso per metus susi
dėjo virš $400.00. 

Per gerb. kleb, kun. ,7. J . 
Jakaitį aukojo svetimtautis 
Kiehanl Healy $25.00; L. D. 
S. 7 kp. užsimokėjo metine 
duoklę $5.00. f 

Nutarta 20 d. Kovo užpirkti 
mišias šv. už tuos, kurių nie
kas neatmena. Lab. draugijos 
nariai ir draugijos, priklau
sančios prie jos, kvie
čiami in corpore dalyvauti ir 
per tas mišias šv. priimti šv. 
komunija. 

Tų patį vakarų rengiamos 
prakalbos. Kalbės kun. J . J . 
Jakaitis ir advokatas Antanas 
Milleris. 

Po Velykų ruošiamas vaka
ras, kurio pelnas eis našlai
čių namo fondan. Veikalą mo
kina Šv. Kryžiaus kolegijos 
mokinys Ignas Barkus. Visi, 
kas tik gali, kviečiami prisi
dėti prie pardavimo bilietų. 
Tokiu būdu pagelbėsim naš
laičiams. Bilietai pigus. Jų ga
lima gauti klebonijoj ir pas 
pirmininkų, 76 Providence St. 

Korespondentas. 

kalbėtojui visai nekalbėtus da 
lykus paremdami savu nežino
jimu. Bet, kalbėtojui perspė-
jus, mūsiškiai kritikieriai lik 
spirgos pradėjo spirgėti. 

P. A. Korespondentas. 

KENOSHA. WIS. 

Mulkių Rekolekcijos. 

Vasario 7, 8 ir 9 dienomis 
čionai blevyzga M. Mockus sa
vo parapijonanis laikė mulkių 
rekolekcijas. 

Pradėdamas prakalbas pa
reiškė: ' 'Mėli broliai ir sese
rys, mano parapijonai. Jus ge
rai žinote, kaip jumis išnau
doja, todėl aš noriu jums pra
nešti apie dalykus, kurių jus 
nežinote' ' ir prisikrovęs di
džiausią krūvų knygpalaikių 
pradėjo sakyti: 4<Tai čionai 
jūsų išganymas, todėl pirkite 
šitas knygas ." I r pradėjo va
ryti savo biznį. Iš to visiems 
paaiškėjo, kokiais reikalai^ 
Mockus važinėja. Per visus 
tris vakarus jis pirm katalikų 
plūdimo daugiau laiko praleiz-
davo pardavinėjant savo šlam
štus. 

Paskutini vakarą rodė pa-
veikslus paimtus iš senovės ga-
dvnės, kurie dabar randasi 
muzėjuose. Rodydamas pa
veikslus jis aiškino, kas jie 
per vieni ir po kiekvieno sa
kinio vis pridėdavo " jus mul
kiai" . O mulkiai rankomis 
plojo ir kojomis trypė, nes 
jiems patiko, kad Mockus juos 
mulkiais vadino. Tuo tarpu 
Mockus juokėsi net šonus su
tindamas. 

Encyklopedijoj Britanica ra
dau, kad tie Mocko dievai yra 
ne kas kitas, kaip tik senovės 
Egiptėnų ir Syrų dailės dar
bas. Todėl jus, Kenoslios mul
kiai, jeigu norite pamatyti to
kių dievų, tai nuvažiuokite 
Chicagon, nueikite j muzėjų ir 
pamatysite visus Mocko die
vus. Ten galėsite gauti ir at
vaizdų (fotografijų) Mocko 
dievų ir turėsite kaip Mookus 
kad turi. 

J. Brazauskis. 

LEWISTON. ME. 

VALPARAISO. IND. 

Sekmadieny, Vasario 6 d. 
I,. R. K. M. S. A. 2-ra .kuopa 
įrengė prakalbas. Kalbėjo 
daugumui žinomas mokslo 
vyras ir uolus darbuotojas 
gerb. kun. p/of. Pr. Bučys, 
** D ra ugo" redaktorius. Jo 
kalbos tema buvo: " A r Jėzus 
Kri>tus buvo ant žemės f 
Kalba buvo labai turininga ir 
Išmokinanti. Klausytojai bu
vo patenkinti. 

Kun. prof. Bučys jau du 
kartu siuosmet čia pasakė po 
moksliškų rprakalbų. Mes, Ž-rbs 
kuopos nariai, gerb. prof. esa
me dėkingi, už prakalbas, ve-
dančias prie doros ir šviesos. 

fjerb. kalbėtojui buvo dilo-

Nesmagi Naujiena. 

Nuo 1915 m. čia buvo orga
nizuojama Lietuviu Saldžiau 
šios Širdies Panos Marijos pa
rapija. Išpradžių darbas -sekė
si ir visi uoliai darbavosi ti-
kėdami pasiekti pasibrėžtų ti
kslų. Buvo jau išrinktas ir ko
mitetas surasti vietų bažnyčiai 
statyti ir nupirkti žemę. Be 
abejonės, taip būtumėm ir pa
darę. . 

Kodėl tai nepavyko? 

Čia vra 

tačuisiente bažnyčios per pen 
kis metus, darbas jau reikėjo 
suardvti . 

Trečia priežastis — tai tas 
nelaimingas karas. J i s sutruk
dė mūsų darbą, o dabar ir vi
sai suardė. Nes patys geriausi 
parapijos steigėjai, berinkdami 
aukas karo dievaičiui, nei ne
pasijuto, kaip išdavė mirties 
nuosprendį ir organizuojamos 
parapijos pinigams. Rugpjūčio 
30, 1920 m., 11 prieš 2 nutarė 
pin. išimti iš bankos ir atiduoti 
karo dievaičiui. Čia nemažai 
apsirikta. Nes ir Lietuvoje šel
pimo tikslams ne tik negriau
nama parapijos, bet kuriama 
dar naujos. 

Tai-gi, čia išdėjau ne piktus 
išmetinėjimus, bet šventų tei
sybę. 

Sausio 30 d., š. m., susirin
kime 42 prieš 2 nutarė atsi
imti savo įdėtus pinigus ir 
jais sušelpti savuosius, Lietu
voje. v 

Pranešimas. 
Tie, kurie priklaiksėt prie 

organizuojamos parapijos, o 
dabar esate išvažiavę į kitus 
miestus, medžiu prisiųsti savo 
adresus, kad galėtume par
siųsti jums priklausančius pi
nigus. Adresas laišikams toks: 
Petras Mardosas, 21 Knox 
Str., Le\viston, Me. 

Vietiniai Levistoniečiai pra
šomi suseiti Vasario 20 d. su-
sirinkiuiAn, kuriame bus išduo
dami pinigai. Ateikit ir tie, ku
rie esate mažai davę. Aš tikiu, 
kad neužilgo, gal, ir vėl at
gaivinsiu! naudingų darbų, tai 
tada antrų tiek padėsime. 

. Petras Mardosas, 
Parap. pirm. 

kviečiami laiku skailtingai su
sirinkti, nes turime aptarti 
daug užsilikusių dalykų, ku
rių toliaus negalime palikti. 

Taip-gi pranešame, kad y-
va iš centro prisiųsti paliudiji
mai tiems, kurie per praeitų 
Tautos Fondo vajų davė stam
besnes aukas. Šitame susirin
kime jie bus dalinami. Todėl 
kurie aukojate nemažiau $10, 
kviečiami atsiimti paliudiji
mus. 

T. F. ir L. R. Kr. Valdyba. 
- - \ — ~ ~ 
BRIGHTON PARKO LIETU

VIAMS. 
Nebūkite Be "Draugo" 
"Draugą," dienraštį galima 

gauti be kitų vietų ir šiose: 
F. ŠIMKIENE 

4358 So. Fairfield Ave. 
KRUKAS BROS 

3853 So. Rockwell St. 
BUCIUNAS, 

2900 W. 40th Str. 
J. ŽOLYNAS, 
4063 So. Maplewood Ave. 
J. SYMONĄS, 

4140 So. Maplewood Ave. 
J. SMITH, 

3813 So. Kedzie Ave. 

AURORA, ILL 

REIKALAUJA^ 
Reikalingas tuojaus atsa

kantis vargoninkas. Alga $75. 
Atsišaukite pas 

-

Kun. E. V. Grikis, 
396 Ohurch Street 
New Britain Conn. 

PRANEŠIMAS. 
C'hernaucko Daržas jau galima ran-

davoti ant ateinančios vasaros del 
pikninkų ir visokų žaidimų. Draugys
tės ir kliubai pasiskubinkite. 

Parsiduoda saliunas prie didelės 
dirbtuvės, prieC •.•$ patirsite ant vie
tos 418 W% 18th Street. 

Taip-gi parsiduoda saliunas 1713 S. 
Canal Str. Del platesnių žinių krcip-
K11CS 

i • • 

Gco. M. Chornauskas 
418 W. 18th Strcęf ' Roosevclt 7780 

PINIGAI. 
Uždirbami sulyg mūsų paduotų 

instrukcijų. Prityrimas nereikalingas, 
mes JuiriH parodysime kaip. Atsilan
kykite o aš paaiškinsiu. Valandos nuo 
9 iki 4 Subatomfci iki 12. 

Mr. ĄDAMs 
928 t'onsunu'is Bldg. 
State & Quim*y Strs. 

apie 600 Lietuvių. 
Jeigu visi išvieno butų dirbę, 
tai jau gerėtumės savo bažny-' gelis pageidavo daugiau BU* 

Jau keletas metų prabėgo, 
kaip aurorieeiai buvo įrengė 
vakarą. Tat pasidarbavimu 
scenos mylėtojų, Vasario 5 d. 
buvo suruoštas vakaras, ku
riame vaidinta dviejų veiks
mų, trijų paveikslų drama — 
Kastutė. Vaidinime dalyvavo 
sekantieji .asmenys: Nastutės 
rolėje p-lė V. Navazelskiutė, 
Petro, Nastutės numylėtinio, 
K. Dambrauskas, Stripavi-
eiaus — P. Baltuška, Braukie 
nės — p-nia Žuklianė, Drim
bos — B. Benevieia, Jono — 
J. Petraška. Kai-kurie vaidin
tojai pirmą sykį buvo scenoje, 
bet gerai vaidino. Vienu žo
džiu sakant, visi savo užduoti? 
išpildė kai j) reikia. 

Paskui buvo deklemaeija ir 
žaidimas, kurį atliko šešios 
mergelės. Ant galo iškėlus vė
liavą padainuota'daina, kuriai 
gaidos buvo pritaikintos Ame
rikos himno. Su tuo užsibaigė 
ir vakaro programa. 

Žmonių buvo pilnn svetainė, 
ir visi ramiai užsilaikė. Dau-

FARMA ANT PARDAVIMO. 
Aš norių surasti vyrų del savo 25,-

000 akrų farmos, geras puikus juod
žemis, 14,000 dicbamos; jrankiai ir 
visi reikalingi darbui daiktai randa
si, pirmą mokestis $1,000, balancas 
užmokėsi is pelno nuo farmos. Atsi
šaukite. 
BENNETT 421 FIKKT NATIONAL 

ItAMv BLDG. 

PARSIDUODA . drabužių krautuvė. 
Biznis išdirbtas per 9 metus geroj 
.Lietuvių apgyventoj vietoj. Pardavi
mo priežasti datirsite ant vietos. Kas 
norite atsišaukite greitai nes svetim
taučiui nenorėčiau parduoti. Adresas: 

Draugas PubUsliing Co. 
2334 South Oakley Ave. 

(J. K.) 

ANT RANDOS. 
2 kambariai del ofiso labai pato

gus daktarui arba kykiam kitam biz
ni u j . Atsišaukite: 

10737 S. Michigmi Ave. 

15ARGKNAK. 
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I Pinigai,LaivakortesLietuvon f 
I SIŲSKITE PWIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME P t = 

NIGUS I PASKUTINĮ P A S T 4 I 30 DIENtf 

Parduodame laivakortes 
j Lietuvą ir iš Lietuvos. 

Padarome legališkus do
kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus. 

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washing-
tone. 

Parduodame lotus, na
mus, farmas, padarome 
paskolas ir apdraudžiame 
nuo ugnies. 

/ Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas 

! PAUL P. BALTUTIS and CO. 
| 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, 111. 1 
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European American preau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas 

Siuntimas pinigai, laivakor-
\ tėą, pašportai ir tt. 

NOTARIJršAS 
Real Estate, Paskolos, InsuriuaJ 

Ir tt. 
800 \V. 351 h St., Kamp. Halsted St. 

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

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

ti .suaifi, 

S A. S. L. R. K. M. Chicagos Apskr. 

VAKARAS 
Įvyks Vasario 20, 1921 

Sv. Petro ir Povilo Par. Svetain. 
Prie 123-čios ir Emerald Gatvių 

f^ - I I - i i .i — m.!- _ i i .. i i ~ i • į " 

1 Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 18 ryto: ! 

6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare 

I • • 
I 
I 
I 
I 

Visus širdingai kviečiame atsilankyti, 
RENGĖJIAI. 

• 

I 

I • 

S 
• • • 
• -
s 
• I 
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PINIGAI Į LIETUVĄ 
».* _ « ( . ' • « * • / . M » J i a n a , . i , i • i • . Kapitalas $18.000,000.00 

Insteigta 1841 

! 

Tel. Yards «6«« Drover 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas lt 
Akušeras. 

UOS S. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—3 ir 
d—g vakar'- Ned. 10—II 18 ryto 

ISfcli 

Phone Seeley 7439 
DR. I. M. FEINBERG 

Gydo specijaliai visokias vyrų iri 
moterų lytiškas ligas 

2401 Madison Str., kampas Wes-
tem Ave., Chicago 

(Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak. 
• !• i »i T* • • i ' r 'i i'" 

J. P. WAITCHEE$ 
L A W T C F 

L I E T U V I S A D V O K A T A S 
Vakarais: 4509 S." Ashland Ave. 

Tel. Yards 1053 
Dien. Room 518—150 N. Oalrk St. 

Tel. Randolph 3507 

K 
Tel Canal 257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1831 So. Halsted Street 

Valandos: 10 Iki II ryto; 1 Iki 4 
po piet 6 iki 0 vakare. 

j { • • • • • • » • • » » » » • • • • • • • » » » • 

eia ir nereiktų eiti j svetim-
taucio. Bet kaip sviete, taip ir 
pas mus. Daug yra palaidųjų, 
kurie, kaip sakoina, pavalgę 
Baltos Dievo duonelės išsiža
dėjo Jo. Nereikia jau nei baž
nyčion eiti, nei išpažintį atlik-
ti, pei šlrtibo, nei "savo vaikams 
suteikti Hv. Krikšto sakia,-
nient4. Tai nauji idealistai. 
kok i ų pasą u lis d a r ' nematė, 

u*ffii klausimai: JK-. į-kiekviė • kurie dar-gi didžiuojasi tokiais f pietų,' siv. • Antano ! jfcSa-r:' mok. 

ruošti panašių vakarų. Gryno 
pelno liko $30, kurie pasiųsti 
L. K, Kryžiui. 

Aurorietis. 
• • 

CICERO. ILL. 

Tautos, Fondo 5!)-to sk. ir L. 
R. Kr. R. "Div mėnesinis susi-
rinkimas šaukiamas sekmadie-
nj,^Vasario 20 d»,::4 'vai. jx) 

80 akrų farma, su budinkais, žeme 
dirbame 23 mylios nuo didmiesčio 
ant Wabash lt. lt. puse blokio nuo 
depot. Dali cash, kitus ant išmokes-
čio. Kaina $200 už akrą. Atsišauki
te arba rašykite 

PALL BAUBLY 
1404 W. 18 Street 

_i 

S DR"CHAR1.ES"SEGAL" j 
• Perkėlė. seavo ofisą po nam 

• A 7 9 Q .Qn A c Vila n/1 A v p m i p B 

• 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30g 
|vakare. Nedėliomis 10 kii 1 

Telefonas Drescl 2880 I I 

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

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

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

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

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

AMERICAN EXPRESS COMPANY I 

i 

Vyriausias Ofisas 
American Ezprcss Company 

65 Broadvcay, New York 

FOKETGN 
65 Bioadv.ay 

1VTONRY ORDEK DEPARTMENT 
New York E 
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P. CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St , Chicago, 111. 

i Kurie gaunate paveikslus 15 Lietuvos 
neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno ii kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselUose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausla. Phone Drover CSf9 | 
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GERA PROGA. 
Pasinaudokite. 

Parsiduosiu savo visa bizni, krautuvę 
ir spaustuvę, taippogi stubos daiktus. 
Geras biznis, geroj vietoj, apgyventoj 
Lietuvių, Lenkų ir Anglų, su' kuriais 
yra daromas biznis ir išdirbtas per 20 
metų. Priežastis, raąnp/pardavimo,' pa
ti mirė ir aš, turiu isvaaiu^ti į'LiaJu-
vąva užimti uke. Kas n^fri; turėti ge
rą bianį Ir 4&r prie to išmokinsiu 
drųkoriško darbo, koltai išvažiuosiu. 

Kas- nori ir iino, kaV'tai yra biznis, 
ateikite arba atsišaukite sekančiu 
antrašu: 

T. P. fcRIŽANAOSKAS 
131 Ko. Malu St. Shenaudoab, Pa. 

ŠTAI KUR 
SEKRETAS SVEIKATOS 

/ 
Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIE

TUVIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal 
Europos metodą nuo visokių ligų. 

Mes turime 'Ą sekretą kuriuom PERGALIME'visokias ligas. Tą sek
retą sužinosite kaip vartosite MUŠU VAISTUS, nes mūsų PAŠLOVINTI 
vaistai FASEKMINGAI GYDO. 

Visuose gerose APTIEKOSE visoj Amerikoj galima gauti šias mūsų 
liekarstas: 

Kalu tara Bitcii del vidurinių ligų. V 
Reguliatorius del moterių. ' 
Kraujo Valytojai? kurie pats užvardijimas išaiškina reikalingumą. 
Saltitaro Linimenlus del visokiu kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų 
Trajankn Kas-gi dar jos nežino? Tos garsingos namų gyduolės. 
Reikalaukite sausų surašo vaistų ir žolių—siunčiame už dyką. 

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY 
1707 So. Halsted Si., Tel. Canal 6417 Chicago. 
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Dviakte Opęrette 
Muzyka W. Blys-Herbert, Sulietuvino P. Bukšnaitis 

s 
Sta to Scenoje 

North Side Turner Hali 
8 2 0 - 8 2 8 No. Clark Street 

(Nedėlioję, Vasario-Febr. 27,1921,8:00 vai. vak. 
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Chicagos Liet Vyčiu Apskričio Choras 
I A. S. POCIUS, Vedėjas / 

Bertramas Lacey, Jonas Ramanauskas 
Kunigaikštis Toblytum, Justinas Balsis 
Vincas Anicetas Šlapelis 
Syhre > K . . Ona Pocius 
Eke .*..... Zopija Žukauskaitė 
Arabele Zopija Mastauskaitė 

Araminta Elena Jovaišaitė 
Jole . . . Stefanija Lauraitis 
Mole Viktorija Volterajte 
Dole' Juozapina Rimkaitė 
Raulas v Nikodemas Kūlis 

Resižorius Justinas Balsis. 

— 
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CHICAGOJE. 
-« ** 

PAGAUTAS V I E N A S PLĖ- ! LYGIAI K A I P KOKIUOSE 
ŠIKAS. 

Kit i t rys pabėgo automobiliu. 

Vakar pirm pietų vidumies-
iy dideliu automobiliu atva-
žiavo keturi plėšikai ir sus
tojo ties juhilierine krautuve 
po nuin. 325 West Madison 
gat . Vienas iš jų pasiliko prie 
autornobiliaus, kiti trys inėjo 
krautuvėm 

Krautuvėje tuo metu buvo 
savininkas ir darbininkas. Sa
vininkui jie pris tatė revolve
rius, kad j is at idarytų gele
žine šėpą. Darbininkas tuo 
metu nuvo kitame krautuvės 
gale ir piktadariai jo nepaste
bėjo. 

Savininkas atsisakė atidary
ti šėpą. Tad jį piktadariai ė-
mė smaugti . Pamatęs darbinin 
kas pradėjo šaukt i pagelbos.. 

Šauksmą nugirdo praeinan
tieji žmonės ir tuojaus šukte
lėjo du netolies stovinčiu po-
liemonu. 

RAISTUOSE. 

Aną vakarą r n i o n Libertv 
Co. kasininkas Perlowski pa
liko automobiliu ties Natio
nal Life bustu, i)(.) So. La Ša
lie gat. Pa ts vos spėjo ineiti 
busto prieangin, kad staiga 
(in piktadariu Įsilipo jo au
tomobili un ir pasileido važiuo 
ti į š iaurius . J i s smuko lau
kan ir šaukdamas ėmė vyties. 
P ik tadar ia i su jo automobi
liu pasuko Madison gat, i ry
tus. 

Clark gat. kampe stovintis 
poliemonas Burke nugirdo 
Perlowskio šauksmą. Tr stai
ga pro ji šovė automobilius. 
Poliemonas vikriai užšoko ant 
automobilio laipsnio ir jau tu
rėjo išsitraukti revolverį, kuo
met vienas piktadariu stūmė 
poliemoną ir šis knlvartomis 
nusirito gatve. 

Piktadar ia i tuo tarpu va
žiavo ant Dearbom gat. Tenai 
poliemonas We!don pastojo 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

I š DIEVO APVEIZDOS 
PAftAP. 

Rytoj, Vasario 20 d., vakare, 
parapijos svetainėj bus rodo
mi labai įdomus krutainicji 
paveikslai. Ivvieėiami aštuo-
niolikieėiai skait l ingai susi
rinkti. Visas to vakaro pelnas 
eis našlaičių prieglaudai. 

Tai-j^i, kas rytoj vakare at
silankys pamatyt i tu paveiks
lų, tas savo centu prisidės 
prie aprūpinimo vargingų niu-
sų našlaičių. Nepamirškite. 

Pradžia 7 vai. vakare. 
Vakarą rengia Lab. Saj . 4 

kuopa. Komitetas. 

P A T R I C I J A SCENOJ. 

Du plėšiku pajuto kilpas, 
tad smogė laukan ir laukian-1 i a n i kelią su revolveriu ranko-
ėiu automobiliu nudnnie. Tre- ,J e-
eiasis plėšikas išbėgęs iš krau-1 Tai piktadariai pamate stai-
t n vės nesuspėjo įsprukti au
tornobi I iun ir pasileido vienas 
bėgti. Bėgantį policija tečiau 
nutvėrė. J i s rankoje turėjo re
volverį. Turbūt del išgąsčio 
nei kar to nešovė į vejančius jį. 

Pasisakė esąs Edward Se-
gulze iš Hammond, Tnd. 

NORI GAUTI ' " I N J U N C 
T I O N " P R I E Š P I K E T -

NINKUS. 

Tbe Midland Tailors, 318 
AVest Wasbington gat., apskri
ties teisman padavė peticiją 
gauti " i n j n n c t i o n " su tikslu 
uždrausti prie įstaigos pike
tuoti Amalgamated Clotbing 
Workers of America unis-
tams. 

DU UŽPUOLIKU GAVO KA 
LĖJIMĄ. 

1 Anton Dolezan ir Jobn Po-
lahski dažnai užpuldinėjo mo
teris gatvėse. Pagal iau buvo 
suimtu. 

Teisėjas Bames abudu nu
baudė ligi gyvos galvos kalėji
mu. 

SUGRYŠIĄ NORMALIAI 
LAIKAI . 

Great Lakęs Trust Compa-
riy viceprezidentas Johnson 
tVirtina, kad ateinančią vasa
rą čia sugryšią normaliai lai
kai. Taigi, prasidėsi* darbai ir 
viskas atpigsią. 

ga pasuko .u mašina kitan šo
nan. Poliemonas šovė kelis 
kartus. Bet piktadariai pas
pruko. 

Policmonui Burke smarkiai 
pažeista koja. 

Patys esame įsitikinę, kad 
gyvename civilizuotame mies
t e 

ESĄ T A I P GERAI, K A I P 
YRA. 

Miesto tarybai paduotas su
manymas Chicagoje įsteigti 
komisiją cenzūruoti kruto-
muosius paveikslus. 

Šiandie krutomuosius pavei
kslus cenzūruoja policijos vir
šininkas. I r jis tad p r i e š i n g a s ^ 
sumanomai komisi jai / Girdi 
cenzūruoti krutomuosius pa
veikslus esąs policijos uždavi
nys. 

Kai kas kalba, kad polici
jos viršininkas sugriaus su
manymą. 

Sehool Hali sve t . Kovo 6 
d., š. m., pirmą kartą Lietuvių 
scenoj statoma veikalas " P a 
t r i c i j a ' \ Veikalą mokina 
gerb. Sesuo M. Školastika. J a 
me dalyvaus apie tr isdešimts 
gabiausių vienuolyno mokinu 
artisčių. 

Nėra žodžių, kad butų gali
ma t inkamai aprašyt i šio vei
kalo grožę; tik tiek galima sa
kyti, kad " V a k a r i e n b u t i s " , 
tai tik viena dalelė to, ką pa
matysi te " P a t r i c i j o j " . 

Tat-gi, kurie da r neturi te bi
lietų, tuojaus nusipirkite, nes 
mažai beliko.* M. G. 

IŠ W E S T SIDES. 

Tautos Fondo 7 skyriaus ats
ka i ta už 1920 metus. 

Sur inkta prakalbose ir nuo 
narių viso $1,196.57. Visi pa
siųsti Centran. T. F . Centro 
raštininko pakvitavimai ran
dasi pas skyriaus iždininką 
p. Joną Krotkų. 

Be to L. Raud. Krvžiaus Re-
mėjų Draugijai smaukta ir pa
siųsta $177.70. Viso labo 1920 
metų per Tautos Fondo 7 sky
rių Lietuvos reikalams West 
sidiečiai suaukojo $1,,374.27. 

' P /Cibu lsk i s , 
7 vskyriaus rast. 

IŠ W E S T SIDES. 

ATEINA ŠALTAS ORAS 

Iš oro biuro Washingtone 
paskelbta, kad nuo Rocky kal
nų ateina šaltas oras. Ateinan
čią savaitę gal tas šaltis pa
lies ir Chicago. 

SUSIRINKIMAS. 

Chicagos aldermanai šiandie 
i* miesto iždo apmokami po 
$3,500 per metus. Pakel tas 
sumanymas algas padidint i li
gi $5,000 per metus. 

L. R. K. Federacijos 3-ojo 
skyriaus mėnesinis susirinki
mas bus Vasario 20 d., 1921 
m.. Aušros Vartų parapijos 
svetainėje. Prasidės 4:00 po 
pietų. Kata l . draugijų atsto
vai netur i pamiršt i šito susi
rinkimo. 

S. aibae, rast. 
... 

L. R. K. Labdaringos Sąjun
gos 7 kuopos Garbės nar ia i i r 

narės. 

Pilnai užsimokėję šie asme
nys : 
1. L . S. 7-tą kuopa . . $1Q&00 
2. Polokaitė Uršulė . . 100.00 
3. Vaičiulienė Rozalija 100.00 
4. Mažeika Pet ras 100.00 
5. Krotkai tė Antanina 100.00 
6. Krotkus Jonas 100.00 
7. Morozaitė Adelė 100.00 
8. Kudulienė Juzefata 100.00 
9. Saunor is ' Juozapas . . 100.00 

Dalį išmokėjo šie na r ia i : 
10. Saunorienė Kazimira $20.00 
11. AusVos Vartų Moterų i r 

Merginų draugija . . $50.00 
Per 1920 prisirašė 11 narių. 

A. L. 

IŠ T 0 W N OF LAKE. 
-

Vasario 5 d. 8v. Krvžiaus 
parapijos choras, po globa Šv. 
Cecilijos, surengė .vakarėli pa 
gerbti nar ius , išbuvusius chore 
virš dešimties metų. Apar t gie-
dorių, vakarėly dalyvavo ir 
svečių. Visi gražiai linksmi
nosi, šoko daugiausia lietu
viškus šokius i r žaidė lietuviš
kus bei angliškus žaidimus. 

Pasikui programos vedėjas 
p. K. Šūkis paaiškino vakarė
lio tikslą ir pakvietė chorą pa
dainuoti tautos himną, po ku
rio į š a u k ė narius, 10 metų iš
buvusius toje draugijoje, bū
tent varg. V. Daukšą, B. Ke
pė ršą i r P . Petrauską. J iems 
suteiktos Hlovanas — po auk
sinį žiedą. 

Reikia pastebėti , kad varg. 
V. Daukša š v . Kryžiaus pa
mpi joje vargonininkauja su
virs penkiolika metų ir visa ši r 
dimi y ra atsidavę^ chorui. J o 
darbų negalime apkairiuoti. 

Po to choras padainavo 
" I lg iaus ių me tų" . 

Paskui pagerbt i nariai iš
reiškė chorui linkėjimus, kad 
augtų i r vienybėje gyventų. 

Po to kalbėjo Pet ra i t i s (se
niau priklausė prie choro \ . J i s 
nupiešė d r a u g i j o j praeit ies vei
kimą i r skatino ateityje dar 
daugiau pasidarnuoti . 

Z. Ju rga i t ė solo padainavo 
dvi daini : " L i e t u v a b r a n g i ' ' 
i r "Pamylė j au v a k a r " , o Z. 
Bajorinaitė angliškai padekla
mavo. Ant galo choras da r pa
dainavo " K u r bėga Š e š u p ė " ir 
Amerikos himną. Tuomi ir pa
sibaigė programa. 

Paskui visi buvo pakviesti 
prie skanios vakarienės, kurią 
paruošė pačios choristės. 

Vakarėl in buvo pakviesti i r 
mūsų dvasios vadai. kleb. kun. 
A. Skrypko, kun . N. Pakalnis 
ir kun . A. Martiniais. Tik ne
žinomos mums priežasties dė
lei nei vienas neatsilankė. 

Alumnė. 

SVARBU L. VYČIŲ CH. 
APS. ATLETAMS. 

Vasario 20 d., š. m., Dievo Ap-
veizdos parapijos svetainėje (18 
tos ir Union A ve. gatvių) įvyks 
L. Vyčių Ch. Aps. Atletų susi
rinkimas, kuris begalo bus svar
bus. Tai-gi visi nariai būtinai tu
rite atsilankyti. Susirinkimas pra
sidės 2 vai. po pietų. 

Korespondentas. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. 

Tautos Fondo 31 sk. mėnesini 
susirinkimą laikys Vasario 20 d., 
Dievo Apveizdos pa ra p. mokyklos 
kambary, 2 vai. po pietų. 

Skyriaus nariai kviečiami skait
lingai susirinkti, nes yra svarsty-
mui-daug svarbių reikalų. Prie to 
bus pranešta, kiek mūsų sk. per 6 
mėnesius pasidarbuota ir kiek su
rinkta aukų Lietuvos labui. Nariai 
prašomi atsivesti savo draugus bei 
pažjstamus prisirašyti prie Tautos 
Fondo. 

Po T. F. sk. susirinkimo tame 
pačiame kambaryje bus Lietuvos 
R. K. Rėmėjų Draugijos sk. posė
dis, kuriame taip-gi bus svarstoma 
gvarbųs reikalai. Visi nariai kvie
čiami atnešti metines''mokestis, 
taip-gi atsivesti naujų narių, kad 
prirašytų šiton organizacijom. Kas 
atjaueiate Lietuvos vargus, prisi
dėkite prie L. R. K. R. Dr-jos sky-
rio, nes tėvynė to prašo. Ameri
kiečių pareiga šelpti savo brolius, 
kurie kovoja už tėvynės laisvę. Mes 
turime juos visakuo aprūpinti. Pri
sidėkime prie L. R. K. R. Dr-jos. 

Valdyba. 
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Crerbiamos Pilietės ir Piliečiai 

Nepaini rš k i te, kad ateinančia
me 

UTAR. VASARIO 22 D. 

bus r inkimai Aldermanų, už
tai balsuokite už savąjį 

Walter J . Norkus 
Aldermano 4!os Wardos 

Visų kandidatų į Alderma-
nus vardai bus ant vieno bal-
lot 'o — Lietuviai padėki te kry 
želį (X) pr ie W a l t e r J . Norkus 
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EXTRA! Palikta mūsų sankrovoj. EXTRA! 
gtal kur stebėtina progra nusipirkti augStos rū

šies GVARANTUOTA VICTROLA. vertės iki $250.00 
tik už $35.00. priedu veltui 12 rekordu, 800 adatų ir 
DEIMANTO ADATĄ. .šios NAUJOS PUIKIOS 
VICTROLOS palikta mūsų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrut i jo . Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS 
G VA RANGUOS. Kam tai pirkti iš ant rų rankų 
mašina, kuomet sali pirkti PUIKIA, NAUJĄ GVA-
RANTUOTĄ VICTROLA vertės Iki $250.00, t ik u i 
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš mūsų 
SANKROVOS. • ' 

Pilnai užtikriname tamlsta, kad nėra kitos k rau 
tuvės nei sankrovos lygios mūsų sankrovai palygi
nant nupiginimu. • • 

Mes žinome, kad apsimokės tamistal atvažiuo
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes tur ime kele
tą augštos rųšles TIKROS ODOS IR VELOURO 
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
mų pasiūlymų. Mums reikia vietos. 

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir 
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. L I B E R 
TY BONDSAI PRIIMAMI. 

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

Sankrovos 
Kaina t ik 

$35^ 

-

NATIONAL ST0RAGE CO. 
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambar is 

2023 So. Ashland A ve., Kampas 21-os Gatvės. 
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SUSIRINKIMAI. 
Sv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų susirinkimas bus sek-
mad. Vasario 20, 1921, Šv. Ka
zimiero Vienuoline, 2. vai. po 
pietų. 

Visi skyriai malonėkite pr i 
siųsti delegates, nes yra svars
tymui daug dalykų. " 

Rašt. 
IŠ BRIGHTON PARK. 

S. L. R. K. A. 160 kuopa lai
kys mėnesinį susirinkimą Vasario 
20 d., š. m., 1 va i . p o p i e t ų N . P . 
P. M. svetainėj, 44 ir So. Pairfield 
Ave. 

V. Pant&stis, fin. rašt. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

A. L. R. K. ^Federacijos 15-to 
sk. susirinkimas ]vyks Sausio 20 
d., 2 vai. po pietų, Šv. Jurgio mo
kyklos kambary, ant #-c*ių lubų. 
Draugijų atstovai kviečiami atsi
lankyti. 

, Valdyba. 

-
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Ar Tavo Gimines Lietuvoje 
Reikalauja Pinigu? 

Jeigu nori kad jie gautų 

GREITU LAIKU 
Tai siųsk Jiems į)er didžiausią Valstijine Barik§ Stock Yardų Distrikte 
Piningai dabar pasiunčiami Lietuvon per šia Banką yra dastatomi tenais 

GREIČIAU NEGU KAD PRIEŠ KARE. 
i Jčigu negali ypatiškai atsilankyti j Banką. Tai rašyk reikalaudamas infor

macijų pas 
\ 

P-ną Rapolą Gečiu 

\ 
PEOPLES 

Didysis Bankas 
ant kampo 

47tos ir Ashland Ave. 
Chicago 
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