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Talkininkų Ultimatumas 
Vokietijai - • 

Naujas Mūsų Prezidentas ir Vice-Prezidentas 
Grūmoja Užimti Daugiau Vokie

tijos Miestų ,• m 
REIKALAVIMAI TURI BŲT 

PRIIMTI LIGI PIRMA
DIENIO. 

Kitaip bus imtasi aštrių 
priemonių. 

Londonas, Kovo 4. — Tal-
kininkij premjerai vakar pra
nešė Vokietijos delegacijai, 
kad jos pasiūlymai karo at
lyginimo nepriimtini ir inda-
vė Vokietijai ultimatumą ar
ba galutiną reikalavimą. 

Ultimatume pasakyta, kad 
Vokietija ligi pirmadienio pu-' 
šiandienio turi priimti pama
tinius reikalavimus, kokius 
pastatė talkininkai Paryžiaus 
konferencijoje, arba talkinin
kai tuojaus imsis sekančiu 
priemonių prieš Vokietiją: 

1. Talkininkų armijos oku
puos miestus DuesseJdorff, 
Duisburg ir Rulirot. Pastara
sis yra tik už 12 mylių nuo 
Essų. 

2. Kiekviena talkininku 
viešpatija atskiria] ant išveža-
imj Vokiečių pi^ekuj uždtVs 
mokestis tokias, kokios bus 
joms atatinkamos. 

3. Išilgai Rhine sienos tal
kininkai paims kontrolėn vi
sas Vokiečių muitines. 

Be to. Vokiečių delegacijai 
pranešta, kad talkininkai gali 
sumažinti karo atlyginimo iš
mokėjimui laiką, bet ne patį 
paskirtą karo atlyginimą. 

Lloyd George vadovauja. 

Talkininkų premjerams va
dovauja Lloyd1 George. Jis vi
sų kitų vardu visuomet kalba 
ir į Vokiečius delegatus. Jis 
kitų visų vardu stato Vokie
tijai neatmainomus reikalavi
mus. 

Vakar St. James rūmuose 
buvo susirinkę talkininkų pre
mjerai. Po ilgų diskusijų susi
rink iman buvo pakviestas Vo
kiečių delegacijos pirminin
kas Dr. Simons. 

Lloyd George šiam pasakė, 
jog Vokietijos pasiūlymai ne 
tik nepriimtinį, bet talkinin
kai jų nei nesvarstę. Pasiro
do, jog Vokietija į talkininkų 
paduotą karo atlyginimo rei
kalavimą atsineša be Jokio 
atsidėjimo, jog nepildo taikos 
sutarties sąlygų, nepristato 
talkininkams nurodvtu taikos 
sutartyje daiktų, nesiunčia 
paskirtos kiekybės anglių, ne
nusigink luoja, nenubaudžia 
savo oficierų ir kareivių, at
likusių karo metu kriminalius 
darbus. 

Žodžiu tariant, Vokietija iš
sisukinėja pildyti taikos sąly
gas. Taip dabar yra ir su ka
ro atlyginimu, baigė Anglijos 
premjeras. 

Simons atsakymas. 
- . . . * • . . . — s 

Angl i jos p r e m j e r a s ilsiai 
bėjo. am pabaigus gavo bal
so Dr. Simons. Šis pasakė, 
kad Vokietija pageidauja 
kuoveikiaus baigti tas viso
kias tąsynes su talkininkais. 
Tatai ir paduoda širdingus 
savo pasiųlymus. m 

Toliaus Simons pasakė, jog 
jis nematąs svarbios priežas
ties, kad talkininkai turėtų 
statyti ultimatumą Vokietijai. 

Simons pažadėjo ligi pirma
dienio pietų duoti Vokietijos 
atsakymą. Tuo tarpu konfe
rencija su Vokiečiais pertrau
kiama. 

Šiandie talkininkai turės 
konferenciją su Graikais ir 
Turkais. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
IŠ KAUNO. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS / -

PIRMIAUSIAS NAUJO 
PREZIDENTO ŽYGIS --

v.* 

PASKUI SEKS MUITAMS 
TARIFĄ IR MOKESČIŲ 

KLAUSIMAS. 
— 

WASHINGTON. — Buvęs senatorius Warren G. Har-̂  
ding iš Ohio valstijos šiandie čia užima prezidento vietą, 
kaipo 29-tas Suv. Valstijų prezidentas. 

PARYŽIUS. — Bevieliu telegrafu pranešta Prancūzų 
karo laivynui Viduržemių juroje pasiimti reikalingą kieky
bę anglių ir. kuo veik iaus su paskuba plaukti nurodyten vie
ton. Spėjama, kad įsakyta plaukti j Vokietijos pakraščius. 

— 

LONDONAS. — Naujausiomis žiniomis iš Rusijos, bolše
vikų valdžia numalšinusi sukilimus Maskvoje ir 'Petrograde. 
Kaip vienur, taip kitur areštuoti žymiausieji socijalistai 
menševikai. Bet yra žinių, kad Leninas su sacijalistais 
menševikais tariasi sudaryti koalieijinę valdžią ir paskui 
dirbti išvien bendrai. 

LONDONAS. — Čia valdiškose sferose išreiškiama nuo
monė, kad Vokietija pagaliau turės palinkti prie talkininkų 
reikalavimų. Nes Anglija ypač stovi už tai, kad reikalavimai 
turi butx priimti arba spėkomis įgyvendinti. 

TOKYO. — Korėjoj aponai areštavo 50 Koreonų, kuo
met jie kėlė demonstracijas už taiką. Tarpe suareštuotų yra 
diduma abiejų lyčių studentų. 

HAVANA. — Gen. Orowder paskutiniu kartu perspė
jo salos Kubos piliečius, kad jie teisingai balsuotų renkant 
prezidentą. w 

• 

Naujjo kabineto nariai Wa-
shingtone. 

Washington. Kovo 4. — 
Šiandie Washingtone įvyksta 
nepaprastos iškilmės, Nauja> 
S. Valstijų piliečių išrinktas 
prezidentas Warren Harding 
užima vietą, iš kurios pasit
raukia buvęs aštuonerius me
tus prezidentas Woodrow Wil-
son. 
Inauguracijos iškilmės nebus 

tokios puošnios, kaip yra bu
vusios praeitais laikais uži
mant vietą naujam preziden
tui. Nebus jos nei brangios. 
Toksai noras yra paties nau
jo prezidento. 

Daugelis nepasitenkina to-
kiuo apsireiškimu. Tokie turė
tų atsiminti, jog tai poktfri-
nis laikas. Jog prezidentas už
ima jam paskirtą vietą ne 
linksmvbėms, bet sunkiems 
darbams. Tokie darbai neturi 
but pradedami linksmybė
mis, bet tik reikalingais for
malumais. 

Harding vakar atvažiavo. 
Naujas prezidentas Harding 

vakar pietumis buvo Washin-
gtone. Pirmiausia jis turėjo 
konferenciją su artimiausiuo
ju savo patarėjų, senatorių 
Knox. 

Senatorius Knox iš Perui-
sylvanijos yra inauguracijos 
komiteto pirmininku. 

Senatorius Knox, kiek žino
ma, sustatys naują rezoliuci
ją taikai su Vokietija. 

Gerai žinoma, kad naujo 
prezidento pirmutinis žygis 
sušaukus kongresą specijalėu 
sesijon bus padaryti taiką su 
Vokietija ir tik paskui apgal

voti, kas padaryti su pačia 
VertaiHcso taikos sutartimi. 

Naujas preidentas vakar, 
be to, konferavo su visa' eile 
kongreso ir šito atskiriu ko-
hiiivti j lyrteriais . 

Suv. Valstijos išnaujo su
silaukia ne vieno kokio žmo
gaus vedamos administraci
jos, bet visos eilės parinkti-
niausių žmonių. 

Minios sveikina Hardingą. 

AVashingtonan vakar atvy
kusį naują prezidentą' sutiko'kalingą visuomenės prielanku 
didžiausiais krikštavimais 

*. 

SENATORIUS APIE ĮSIGI
JIMĄ V. INDIJŲ. 

Į 

Sako, Hutų geriausias daiktas 
atsilyginti. 

v - - J . • 
„Washington, K o v o S. — <5ia. 

Pietinės Komercijos kongrese 
kalbėjo senatorius Willis iš 
6b i o jral$tijos apie Vakarinių 
Indijų įsigijimą nuo Anglijos 
už skolas. Jis sakė, kad jau 
pirmiau buvęs padavęs viešai 
tą sugestiją ir, kiek jam žino
ma, ta jo sugestija įgijo rei-

PASIBAIGĖ STREIKAS, 
FLORENCIJOJE IR KITUR. 

žmonių minias. Geležinkelio 
stotyje prezidentą pasveikino 
naujas vice-prezidentas Cooli-
dge, kuria išvakaro čia buvo 
atkeliavęs. Nors Harding Wa-
shingtonui senai žinomas, kai
po senatorius. Bet vakar jis 
visų sutiktas' kaipo naujas 
šalies augščiausias viršinin
kas, pakeltas ton vieton pa
čių gyventojų. 

Kobineto nariai Washingtorie. 

Nauji kabineto nariai pirm 
poros dienų jau buvo atvykę 
Washingtonan, kad susipažin
ti su sau skiriamais departa
mentais. 

Naujas prezidentas šiandie 
bus prisiekdintas augščiausio-
jo šalies teismo vyriausiojo 
teisėjo.. 

r^bineto nariai bus prisiek
dinti rytoj. Gal 'kai-kurie at
einantį pirmadienį. V 

Su šiandie šalį ima valdy
ti naujas prezidentas. Rytoj 
kabineto nariai paima "savo 
rankosna įvairius departamen
tus. 

Demokratų partija eina a-
tostogosna. 

UŽGINA "ŠVENTĄJĮ" KA 
R4. 

Wa«hiagfcon, Kovo 4. — A-
ną dieną butą žinių, kad Čer-
nogorai paskelbę "šventąjį" 
karą Serbams. Čia Jugoslavi
jos pasiuntinys užgina'tas ži
nias. 

mą. 
Negalima panaikinti skolų. 

Šiandie daug kelbama, sakė 
senatorius, kad tas skolas, be 
niekur nieko panaikinti, ty. 
jas Anglijai padovanoti, Ame
rikos -gyventojai negali tole
ruoti tokio nusistatymo. Mūsų 
vyriausybė neturi kitokios 
priemonės gauti sau reikalin
gų pinigų, kaip tik apdedant 
mokestimis gyventojus. Tad 
panaikinimas skolų reikštų 
dar didesnį žmonėms apsunki
nimą. 

Reikalingas gyventojų sutiki-

Bet įsigyti Vakarą Indijas 
butų naudingas daiktas. Tik 
tam tikslui j*ei kalingas pačių 
Indijų gyventojų sutikimas. 
Be to negalima pasisavinti nei 
mažiausios teritorijos. 

Sakė, kad V. Indijos butų 
žymi apsauga Panamos perka
sui. * **• 

Vakarų Indijos nėra tiek 
vertos, kiek Anglija yra įsis
kolinusi Suv. Valstijoms. Bei 
butų svarbu nors dalį tų sko
lų panaikinti. 

Pralaimėjo socijalistai su ko
munistais. 

f 

Rymas, Kovo 4. — Atšau
ktas generalis streikas Flo
rencijoj; Leghorono konferen
cijoje įveikti komunistai; 
Trieste sugražinta tvarka; nu
raminta Bari provincija. 

Visa tai reiškia, sako kai-
kurie laikraščiai, kad gyven
tojai susipranta ir nuo dar
bininkų laukiama vaisingojo 
darbo. 

ŠAUKIAMAS TEISMAN 
BURLESON. 

Washington, Kovo 4„ — 
Burleson yra paštų viršinin
kas. Šiandie jis pasitraukia iš 
užimamos vietos. Tai buvo sa-

— Žemaičių Vyskupas Ka
revičius iškeliavo į Rymą Sau
sio 30 d., aplankyti Apaštalų 
Sostą ir išduoti reliaciją iš sa
vo vyskupavimo. 

— Kaune susekta, ka\l iki 
Sausio 28 d. buto 14 cbolera 
sergančių. Prieš naujus metus 
susirgo du kareiviu, sugryžu-
siu iš Vilniaus. Yra pavo
jaus, kad pavasariui atėjus, 
labjau pradės platinties chole
ra, todėl sanitarų komisija i-
masi įvairių priemonių, idant 
jos prasiplatinimą sustabdytų. 

— Kaune Sausio 28 d. mies
to valdybos salėje prasidėjo 
Lietuvos ūkininkų žemdirbių 
konferencija. Joje dalyvauja 
apie 200 atstovų. Atvyko ir iš 
Klaipėdos du atstovu*. 

— Kaune Sausio 18 d. įvy
ko "Žiburėlio" narių susirin
kimas. Prieš karą kiek Rusų 
valdižia leido, įsikūrė Vilniuje 
"Žiburėlio Draugija" šelpti 
Lietuvius nelaisvius. Buvo jau 
ir skyrių įvesta Marijampolė
je, Šiauliuose ir Kaune. Karui 
prasidėjus vaidybos kaikurie 
nariai buvo priversti Lietuvą 
apleisti. Dabar išnaujo orga
nizuojasi. * "Žiburėlis" šelpia 
vien tuos moksleivius, kurie 
nepr ipaž j s ta K a t a l i k ų Bažny-
ČIOS. 

— Pranešama iš fronto Kau
nan, kad Lenkų 50 kareivių 
užpuolę Kumonių kaimą į 
šiaurę nuo Joniškio. Mūsų 
sargybiniai, gavę pagelbos, iš
vijo užpuolikus.. 

— Lietuviai — žemdirbiai, 
susirinkę Kaune, sutarė pas
veikinti Estus, Latvius ir Ma
žosios Lietuvos žemdirbių or

ganizacijas, kaipo kovotojas 
del savo tėvynės nepriklauso-
mvbės. 

Panevėžis, Sausio 19 d. čia 
atidarytas Kareivių Kliubas ir 
įkurta mokykla kareiviamts, vos rųsies caras spaudos Kvik,' A. . , , •; : _= 

™~-„ ^ Vietinis klebonas kun. Mace-gsniu, 
Socijalistų laikraščio New 

York Call savininkai jį šau
kia teisman. Reikalauja nuo 
jo 500 tūkstančių dolierių at
lyginimo. 

SUNAIKINTA STIKLŲ 
DIRBTUVĖ. 

-Barnesville, Ohio, Kovo 4. 
— Čia pakilęs gaisras sunai
kino Kearns-Gorsuch stiklų 
^dirbtuvę, kurioje dirbo apie 
400 darbininkų. 

WILSONAS PRAKTIKUOS 
ADVOKATŪROJE. 

ALDERMANAMS PO $7,500. 
Springfield, 111., Kovo 3. — 

Legislaturon paduota bilius, 
kuriuo reikalaujama leisti 
Ohicagos aldermanams pasidi
dinti per metus po $17,500 al
gos.' 

Washington, Kovo 4 . — 
Prezidentas Wilsonas vakar 
formaliai pranešė, *kad jis pra
ktikuosiąs advokatūroje bend
rai su valstybės sekretorium 
Colby. Ofisus jiedu turėsią 
Washingtone ir New Yorke. 
Tai busianti Wilsono k Colby 
firma. 

• "V 

ORAS. — Šiandie apsiniau
kę; vakare ar rytoj laukiama 

PLATINKITE "DRAUGĄ-" | oro atmaina; kiek šilčiau. 

jauskas pašventino triobą ir 
pasakė tam tinkamą pamoks
lą. Paskui Švietimo Komisijos 
pirm. Dr. J. Janušauskas pra
kalbėjo į ^kareivius ir susirin^ 
kusius svečius, tarp kurių bu
vo ir divizijos vadas Musteikis, 
Panevėžio komendantas kap. 
Chodakauskas, gimnazijų di-
tektoriai: Dr. J. Yčas ir Pereš-
čaka, miesto valdybos, karei
vių prietelių Dr-jos, Moterų 
Draugijos ir kitų draugijų at
stovai. Paskui buvo dainos, ei
lės i šokiai. Malonu buvo vei
zėti, kaip visi svečiai, karei
viai, mokiniai dr valdininkai 
šoko, linksminos ir žaidė. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai-' 

nant nemažiau $25,000 Kovo 3 
buvo tokia pagal Merchanta Lo-
an ,and Truat Co/s 
Anglijos sterlingų svariu $3.87 
Prancūzijos šimtui frankų 7.15 
Italijos šimtui lirų 3.65 
Vokietijos šimtui markių 1.63 
Lietuvos šimtui auksinų 1.63 
Lenkijos šimtui markių .12 



* w ^ 

0 R A U G A $ Šeštadienis, Kovas 5, 1§21 

UKTUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTLS 

Į "DRAUGAS" 
• t e a kasdiena. Išskyras nedėldienius. 

FRENUMERAT08 KAINA* 
OHICAGOJ IR LŽSIENYJR: 

Metams ^ . . . . . . . . t8.88 
Pusei Metų . . , - . . .B .*&->:•:. » 4.00 

•CV. VALST. 
sietams . . » ••_•'• • • • • * • • * • 99*00 
Pusei Metu . . • •>» . • •> , .-.ša 8.00 

Prenumerata mokasi likaino. Lai-
i I kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 

• e nuo Naujų Metų. Norint permai
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Sveikiname Prezi
dentą Hardingą. 

mės. o Amerika užimtų jai pri- Į gaišties. Pastatė ją anf kojų. 
gulinčią garbingą vietą. 
Wilsono kabinetas su Lietuva 

apsėjo kaip tėvas, niekad ne
pagyrė, kediskart barė, nuolat 
darydamas naudos nesigyrė. 
Hardingo kabinetas užbaigs A-
merikos pradėtąjį darbą: visos 
tautos, ta rp tų ir Lietuva, Har-
dingui prezidentaujant, gaus 
gyvybės teises, kurių senai 
laukė, kurias joms įvairus as
menys daug kartų žadėjo, bet 
niekas iki šiol nedavė. 

Nežinia ar Hardingo kabine
tui nereikės pereiti per karo 
ugnį, kaip kad per ją ėjo El i 
sono vedamoji Amerika. Lietu
vių širdys vis-gi bus su Ame
rika. 

Š v. Kazimiero Diena 

Suvienytųjų Valstijų sosti
nėje Washingtone, D. C. įvyk
sta grąža ir didelės reikšmės 
iškilmė. Augščiausią milžiniš
kos viešpatijos valdžią paima 
į rankas pirm keturių mėnesių 
.išrinktasis prezidentas. Arty-
miausi jo pagelbininkai yra 
dešimties departamentų virši
ninkai, vadinami sekretoriais. 
Kas kitose šalvse vadinasi mi-
nisterijomis, tas Amerikoje va
dinasi departamentais. Sekre
toriai prie prezidento dirba 
tuos pačius darbus, kokius prie 
karalių atlieka ministrai. 

Štai sekretorių vardai: Char
les E. Hughes, iš New Yorko 
valstijos, ves užrubežinius da
lykus, Andrew W. Mellon iš 
Pensilvanijos pinigyną, John 
W. \Veeks iš Massachusetts 
karo dalykus, Harry M. Dau-
gherty iš Ohio bus augščdau-
sias teismų viršininkas, Will 
H. Havs iš Indianos valdys 
krasas, Ed \vin Denby iš Mich-
igano — laivynų, Albert B. 
Fall iš New Mexix?o aprūpins 
vidujinius reikalus, Henry 
Wallace iš Iowa valdys žem-
dirbiją, Herbert C. Hoover iš 
Kalifornijos ves pirklybos da
lykus, James J . Pavis iš Pen
silvanijos aprupįs darbininkų 
reikalus. Augščiausias teisda-
vybės vadas bus Suvienytų 
Valstijų Senato pirmininkas 
Calvin Cooiidge Prezidentui, 
jo pagelbdninkui ir visiems se
kretoriams, t. y. Suvienytų 
Valstijų kabinetui su pagarba 
išreiškiame geriausius linkėji
mus, neabejodami, kad tie rim
tieji vyrai padaiys daug nau
dos savo tėvynei. 

Džiaugdamiesi naujos val
džios užstojimu neniekiname 
senosios, su kurių kovojome 
rinkimų metu. Kaip Amerikie
čiai negalime nepripažinti 
Woodro\v Wilsomii ir jo demo
kratiškiems sekretoriams daug 
ir labai stambių nuopelnų. At
sitraukiantis nuo vakMios ka
binetas užrubežinės politikos 
srytije du kartu pergalėjo di
džiausius ir pavojingus Ame
rikos priešus. Šiandien Ameri- I 
k a yra keleriopai stipresnė ne
gu buvo pirm aštuonių metų. 
J i taip-gi yra daug turtinges
nė. 

Naujoji Hardingo valdžia 
dar tiktai ima valdžios vairą, 
bet jau padarė naudos tiek, 
kad nepasidavė partijos žvilgs
niams, o tik sustiprino tą, k a 
pranokėjai buvo gerai padarę 
tarptautinąų santikrų srytije. 
Jau apmintyti yra pienai tuos 
santikius pagerinti tiek, kad 

, ir visam pasauliui tektų lai 

Džiaugdamiesi Amerikos 
prezidentui apimant šalies val
dymą, mes neužmirštame Lie
tuvių Tautos šventę. J a u lygiai 
keturi šimtai metų, kadp Lietu
va švenčia ketvirtą Kovo die
ną. Kam rupi tautos pastovu
mas, tas nelabai skubinasi pa
mesti senuosius jos įpročius. 
J u g mes d a b a r ne t senoviškas 
rūbų madas atnaujiname, smul 
kias ar nepilnas jų liekanas 
surenkame, kad galėtume pa
sidalinti 4ktautiškais rubais , , . 
Daug svarbesnė yra ketinių 
šimtų metų senumo tautos 
Šventė. 

Mųs broliai nekatalikai ne
mėgsta tos šventės dėlto, kad 
ji bažnytinė. Bet visi į vieną 
vietą vistiek nesutelpame. Vie
ni tat Tautos šventę galėtų 
švęsti bažnyčiose, kaip dary
davo iki šiol. Kiti, kurde baž
nyčios nenori, galėtų ją švęsti 
tose vietose ir tokiais budais, 
kaip jiems imtiems patiktų. 

Katalikai Lietuviai švento 
Kazimiero asmenije garbina 
du dalyku: augštą asmeninės 
doros tobulybę ir lietuviškumo 
atgimimą sulenkėjusioje Ja-
gailų giminėje, (iamtininkai 
žino, kad kartais tolymuose 
vaikuose atsigema tolymų pro
tėvių ypatybė, kurios nėra bu-
\ ę keliose gentkartėse. Algir
das buvo grynas Lietuvis. Jo 
sunūs Jagaila- prisivertė tapti 
Lenku. Jagailos sunūs kara
lius Kazimieras jau buvo su
lenkėjęs. Sulenkėję buvo ir 
Kazimiero sunūs, išskyrus jau
nąjį Kazimierą, kuriame atgijo 
Algirdo lietuvybė. 

Tą tautybės gajumą galėtų 
gerbti ir tie, kurie nebrangina 
jaunojo Kazimiero šventumo. 

Tik reikėtų, kad visi sutartų 
ta pačia diena švęsti, idant 
butų žymi tautos vienybė. 

S. Valstijų Apsivy-

Buvusio didžiulio karo metu 
Prancūzija per trejis metus 
sunkiai grūmėsi su galingąja 
tuomet Vokietija. Prancūzijai 
gelbėjo kitos didžiosios Euro
pos viešpatijos. Sunkus daik
tas buvo atsilaikyti prieš stip
rias ir gerai išlavintas Vokie
čių armijas, vedamas parinkti -
niausiu vadų. 

Artinanties kritingai valan
dai, Prancūzija ėmė šaukties 
pagelbos Suv. Valstijų. Tuo
metinė Vokietijos vyriausybė 
jau buvo daug nuostolių pada
riusi ir. Suv. Valstijoms. Tad 
šitos paklausė Prancūzijos 
šauksmo. Davė jaį milijardus 
dolierių. Pasiuntė pagelbon 
skaitlingą karuomenę. 

Tai visa buvo padaryta de
mokratijos i r - tautų laisvės 
vardu. Ir pasekmėje nugalėta 
Vokietija. 

Tokiuo būdu Suv. Valstijos 

Pasidarbavo padaryti tinkamą 
Prancūzams taiką. 

Po to Suv. Valstijos pasi
juto atlikusios milžinišką dar
bą. Jautėsi, kad ne vieną Pran
cūziją išgelbėjusios, bet užtik
rinusios visoms tautoms lais
vę. Buvo pasakyta, kad demo
kratija sutraškino autokratiją 
ir Europa turėjo pasipuošti 
nauju demokratijos rūbu, 

Suv. Valstijos pagaliau at
siėmė iš Prancūzijos karuome
nę tikėdamos, kad Prancūzija 
pati žengs demokratijos ke
liais ir gins kiekvienos tautos 
laisvę. 

Deja, Prancūzija, buefama 
nelaimėje, pati jautėsi demo-
kratinga esanti ir tą demokra-
tingumą užtikrino visai žmoni
jai. Bet išgelbėta iš nelaimės 
aiškiai pasuko autokratingais 
keliais. Šiandie ta šalis yra 
žinoma kaipo militaringiausia 
ir imperijalistinė šalis visame 
pasauly. Savo militarizmu ji 

[pralenkia net Sovietų Busi ją. 
Nugalėtai Vokietijai Prancūzi
ja nė tik pageidauja atimti 
sveikatą, bet dar išplėšti ir pa
čią širdį. Negalėdama pati pa-
siliuosavusių tautų pavergti, 
pataria kitiems tai padaryti. 

Prancūzija militaristine ir 
imperijalistinė šalimi padarė 
Lenkiją. I r šitai įsakė kuopla-
čiausia praplėsti savo rube-
žius. Patarė Lenkams paverg
ti mažesniąsias tautas. Lenkai 
klauso tų patarimų. Atlieka jie 
pragaištingus darbus šiandie 
Lietuvos, Gudijos ir kitų šalių 
plotuose. Velka baisų Lenkų 
jungą pati Lietuvos sostinė. 
Tuo tiksluPrancuzija Lenkams 
nesigaili nei ginklų, nei karo 
medžiagos. Siunčia Varšavon 
savo generolus. Prancūzijos o-
ficierai lavina ir tvarko Lenkų 
kareivius. I r ta pati Prancūzi
ja trukdo pripažinimą Lietu
vai pilnos nepriklausomybės. 

Prancūzijos gyventojai šian
die neatkelia mokesčių sunke
nybės. Tiesiog klumpa po mo
kesčių našta Prancūzas vals
tietis. Bet jo vyriausybė užtai
gi turi pinigų savo militaris
tiniams žygiams. Visa viduri
nė Europa be anglių šąla ir 
badauja. Bet Paryžius per nak
tis elektros (žiburiuose tik mau 
dosi. Vokietija priverčiama 
pusdykiai pristatyti Prancūzi
jai anglių tiek, kiek\jai patin
kama. 

v 

I r pagaliau ta pati I^ancuzi-
ja šiandie ne tik nesiklausiu 
Suv. Valstijų patarimo nepa
baigtuose reikaluose su* Vokie
tija, bet dar veda propagandą, 
kad Suv. Valstijos jai dovano
tų paskolintus karo metu mi-
li jardus. Taip įvykus ją apim
tų dar didesnis militaristinis 
pašėlimas. 

Ar-gi tokiais tikslais Suv. 
Valstijos gelbėjo Prancūziją f 

Tan klausimam be abejonės, 
veikiai atsakys naujoji Suv. 
Valstijų vyriausybė po Kovo 
4 d., kuomet padarys visai at
skiria taiką su Vokietija. Pas
kui tegu 'Prancūzija žinosi, jei 
ji savo darbais pamynė šios 
šalies geradaringumą. 

Iš Atsiminimų Apie A. A. Kun. 
Pranciškii Serafiną. 

i 

(Pabaiga). 

Pas jį būdamas laukiau raš
tų, be kurių jokis Vyskupas 
nešventina nei vieno į kunigus. 
Netrukus Užsiliepsnojo Euro
poje karas. Maniau, kad tų traš 
tų ir nebegausiu. Nusprendžiau 
vykti Šveicarijon į Fribourgo 
universitetą ir mokytis Filoso
fijos fakultete literatūros. Fa
kulteto dekanas ulžtikrino, kad 
galėsiu įsimatrakuliuoti be 
kliūčių kaipo abiturientas, bai
gusis Amerikoje klasinę kole
giją ir dvasinę seminariją. 

Rugpjūčio mėn. pradžioje tą 
pačią vasarą (1914 m.) New 
Yorke buvo kunigų suvažiavi
mas, į kurį vyko kun. Pr . Se
rafinas, kaipo " D r a u g o " už-
veizdėtojas (manager) ir kun. 
A. Kaupas, kaipo jo redakto
rius. Prie jų prisidėjau ir aš. 
Visi trįs užėmėme atskirą cou
pe ant Twentieth Century Li
mited, užsimokėdami visi po 
lygią dalį i r j 20 valandų lai
ko buvome ant Cooney Island 
suvažiavimo posėdžiuose... Po 
kunigų suvažiavimo buvo tuo-
jams ''Motinėlės*' susirinkimas 
"Motinėlė" yra draugija, įs
teigta šelpti studentams, ei
nantiems augštus mokslus. Ma
no važiavimo į New Yorką ti
kslas buvo gauti iš " Motinė
l ė s " stipendiją. "Motinėlė", 
apsvarsčius mano asmens sto
vį, nusprendė pripažinti man 
pilną stipendiją, jeigu tikrai 
laikysiuos savo sumanymo, 
t. y. važiuosiu užrubežin mo
kytis toliau. 

Sugrįžęs Roselandan radau 
atėjusius iš Lietuvos senai 
lauktus reikalingus dokumen
tus. Aš pasijutau bestovįs ant 
kryžkelio. Reikėjo nuspręsti 
kuriuo keliu turiu eiti: a r va
žiuoti Šveicarijon siekimui 
prie literatūros doktorato, ar 
šventintis į kunigus. 

Kun. P. Serafinais buvo ma-
no geriausias prietelius, dėlto 
klausiaus jo patarimo tame 
dalyke. J i s man velijo likti 
kunigu, nes reikalas Lietuvių 
kunigų Amerikoje yra labai 
didelis. " Dirva yra plati, bet 
darbininkų maža" — atsiliepė 
jisai. Širdingą patarimą savo 
globėjo priėmiau. Netrukus po 
to buvome ofise Arkivyskupo 
Quiigley'o, kuris raštu davė 
įsakymą savo Sufraganui Vy
skupui Rhode mane įšventinti 
į kunigus. 0 rekolekcijoms 

ir 

IŠ LIETUVOS. 
\ 

Telšiai. Jau prieš karą Tel
šiuose buvo įtaisytas kinema
tografas, kuris jo savininkui 
pil. Mikuckiui davė nemaž 
pelno. Tečiau karo laike Vo
kiečiai okupantai sunaikino 
jį. Telšiai, Žemaičių didesnysis 
miestas, likosi be kinematogra
fo, t į 

Tečiau šįmet pil. Mikuckis 
vėl vargais-negalais kinemato
grafą įtaisė. Tiesa, dabartiniu 
laiku nelengva kinematogra-

iŠgelbėjo Prancūziją nuo pra- ' ius įtaisyt, tad ir pil. Mikuc

kiui jis kainavo į 30,000 auksi
nų. Nors išlaidos nemažos, bet 
kinematografas ne tik ką duos 
gero pebio jo savininkui, ir 
dar į porą metų pats išsimo
kės. 

Dabar žmonių kinematogra
fui veikiant sueina į 200 su
virs. Pajamų kas vakarą gau
nama apie 1000 —- 1500 auk
sinų, nors bilietai nebrangus: 
nuo 4 iki 6 auksinų. 

Turime labai pagailėti, *kad 
kinematografo juostos vartoja
mos Rusų kalba, nes mat jos 
perpus pigiau tekainuojan
čios. Telšių apskrities virši
ninkas nenorėjęs, Rusų kalba 
užrašų daleisti. 

Veikalai ir-gi neparenkami, 
kad butų dori, žmones auk
lėtų — tobulintų, bet kokie 
ten papuola. Nors, tiesa, blo
gų (prieš dorą) veikalų ir pa
togiau gaut ir smalsiajai pu
blikai tinka. į 

Telšių gimnazijos mokiniai 
prašė, kad jiems mokestis už 
kinematografo liktų sumažin
tas, bet jų prašymas tapo ne
išklausytas. Dėlto gimnazijos 
mokytojai ir mokiniai strei-

vedėju Arkivyskupas patarė 
pabūti pačiam kun. P. Serafi
nui. Man didesnės laimes ne
reikėjo. Visų Šventų parapijos 
klebonijoje gyvendamas atlai
kiau penkių dienų rekolekcijas 
sulyg abelnai priimtos tvar
kos. Konferencijas ir punktus 
meditacijai kun. Serafinas da
vė bažnyčias presbiterijoje sė
dint vis-a-vis. Visos konferen
cijos ir meditacijos buvo tik
rai įspūdingos, nes jos paėjo 
iš širdies, tikrai mylinčios sa
vo auklėtinį... 

Visus mažesniuosius šventi
mus, taip-gi subiakonatą ir 
diakonatą Vyskupas Rhode su
teikė savq bažnyčioje-katedro-
je. Presbyteriatą gi, kun. Se
rafinui prašant, Vyskupas su--
tiko duoti Visų Šventų para
pijos bažnyčioje, Roseland, I1L 

Klebonui buvo daug rūpes
čio. Reikėjo tinkamai netik 
Vyskupą priimti, bet ir šiaip 
kunigų svečių daugybę. Tai 
vienatinis, turbūt, atsitikimas 
pas Lietuvius Amerikoje (o 
gal ir Lietuvoje), kad Vysku
pas apleistų savo katedrą ir 
vyktų į menką parapijinę baž
nytėlę kunigystės sakramentą 
teikti... 

Žmonių prisirinko į šventi
mų iškilmę daugybė, nors ji 
buvo darbo dienoje. Kunigų 
privažiavo į porą desėtkų. 

Tai dėjosi 22 dieną Rugpjū
čio 1914 m. Kun. Serafinas sa
vo gerais pataliniais atvedė 
mane prie Viešpaties aukuro. 
Aš tapau kunigu... 

Rugpjūčio 23 d., 1914 m. bu
vo Roselande mano pirmutinės 
Mišios... 

—Prie tų atsiminimui] 
apie a. a. kiin. PrunciškiJ^ 
prikergiau daug savo asmeni
nių dalykų. Man tai nejauku 
daryti, bet kad kitaip negali
ma apseiti karakterizuojant 
savo globėją, su kuriuo man 
lemta buvo arčiau susidurti. 

Kun. Pr. Serafinas — vienuo
lis 

Amerikoje būnant l ietuvių 
parapijds klebonu reikia turė
ti nemaža ekonominio gudru
mo, jeigu norima, kad materi-
jalis pasisekimas butų užtik
rintas. 

Kun. Serafinas žiurėjo į vis
ką idealiai. Buvo gilaus tikė
jimo žmogus. Apaštalavo Baž
nyčiai su didžiausiu atsidavi
mu. Gelbėjo artimui kuom ga
lėjo. Dvasioje iškilo augštai, 
bet materijalėj jo gyveninio 
ekonomijoj ilgainiui atėjo kri-

Įzis, kuris atvedė jį prie senai 
pageidauto troškimo tapti 
vienuoliu... J is tat, išsižadėjęs 
klebonijos, įstojo į Marijonų 
kongregaciją. 

Kun. Serafino tapimas vie
nuoliu pirmutinėj instancijoje 
nepaeina iš priežasties materi-
jalio ekonominio krizio. J is ta
po vienuoliu iš pašaukimo ar
ba noro labiau pasitarnauti 
savo asmens ir Bažnyčios laT 
bui. Atsimenu, dar keli metaij 
prieš minėtą krizį, man ne
kartą linksmu veidu užsimin
davo apie savo norėjimą įsto
ti į kokį nors vienuolyną pa
darymui asmeninio gyvenimo 
išnašesniu. Laikant Tėvuį Ka
zimierui Misijas Roselande 
1911 m. jau buvo beveik nus
prendęs ' įstoti v į Pranciškonų 
ordeną. Stoka Lietuvių kunigų 
vienok \ e l e ido jam išsižadėti 
savo parapijos. 

# 

Užbaiga. 
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"DRAUC30" KNVGVNE 
Galima gauti šios 

MALDAKNYGES 

Šeštadienis, 

Ramybė Jums (brangios odos paauks.) $3.50 E 
Ramybė Jums (kailio apdar.) 2.50 | 
Ramybė Jums (audeklo apd.) v + 2.00 | 

šios maldaknygės formatas yra 5fcx3%. Puslapių turi 968, bet ne g 
stora, nes spausdinta ant plonos popieros.' Joje yra įvairių įvairiau- g 
sių maldų. E 

B. ST. 

I Aniolas Sargas 
E Aniolas Sargas -
| Aniolas Sargas 

juodas apd r $1.25 
juodais minkšt. apd. 

^ ^ ^ juodais apd. 1.50 
s Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd 1.75 
E Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su 
| paveikslėliu ant apd. 

1.75 £ 

" 

1.75 
1.50 

^ ^ ^ 00 
| Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 | 
Ę Ajuolėlis — juodais apdarais 1:50 Ę 
| Aniolėlis — juodais apdarais 0.75 Ę 
E šios maldaknyges yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. 
;— Spauda aiški. 
| Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 | 
1 Pulkim ant kelių 2.50 
! Pulkim ant kelių 2.00 
= Pulkim ant kelių 1.85 
| Pulkim ant kelių 1.50 
E Ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų 
E įvairumas priguli nuo apdarų. 
= Maldų Knygelė ą 75c. 
| Maldų Knygelė 50c. 
E Užsisakydami adresuokite: 

| "DRAUGO" KNYGYNAS 
E 2 3 3 4 So. Oakley Ave. Chicago, III. | 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
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BEETHOV ENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas. 

Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m. 
Mokinama įvairių muzikos sakų. Užsirašyti galima bile kada. 

3259 South Halsted Street Chicago, 111. 
Telefonas Boulevard 9244 

R. M. S. P. 
Europą 

Dvisavaitini "O" Laivai 

NEW YORK--HAMBURG 
Sustojant 

CliVrliourg ir Southampton 
ORBITA Geguiio 21—Liepos t 
OROPESA Birželio 4-Ii iepos 15 
ORDl'NA Birželio 18-1 Jepon 80 
1-2 ir 3-čios Kl. Pasažieriams 
rhe Royal Mail Steam Packet C. 

117 W. Washington Street 
Tel. Dearborn 1367 

Arba prie Tikietų pardavėjų. 

rhone Seeley 7439 
DR. L M. FEINBERG 

Gydo specijallai visokias vyrų ir|{ 
moterų lytiškas ligas 

2401 MadLson str., kampas Wes-
tern Ave., Chicago 

Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak. 
3 S 5 S 3 3 a B g : = : 5 : 5 £ S g = 5 5 S » 
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! DR. CHARLES SEGAL { 
• Perkėlė seavo ofisą po num • 

•4729 So. Ashland AvenueJ 
I Specijalistas 5 
IDŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ L l G U j 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5932 

Valandos: — 8 iki 11 1* ryto 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio 
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 
*• - I — - i Ą . . H ' % — — • M f c i M * . * ! — » — I - l i i l * M l % . ^ J 
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l Dr. M. T. STRKOL'IS I 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 1 

Peoples Teatro Name I 
1616 W. 47th Str. TeL Boul. 1 6 o l 

-Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl l © j 
• i k i 12 ryte. I 
I Res. 2614 W. 4Srd Street I 
I iNuo ryto iki piet. | 
§Tel . McKinley 263 ' j 

STelefonas Boulevard 9199 

f DR. G. KASPUTIS 
•j DENTISTAS 

3331 South Halsted Str. 
Valandos: 9—U A. M. 

m i—5; 7—8 P . M . 
• 

•Valandosnuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:86 
vakare. Nedėliotais 10 kli 1 

Telefonas Drexel 2880 • i J 
* -

nebeturime savo tarpe doro, 

kuoja — kiuo nelanko. P. S. l nigo.... 
[išmintingo, pasišventusio ku-Įisiilsi ramybėje po sunkių die-

Pasinurė būdamas iš pažiū
ros tvirtu, sveiku ir žadėjusiu 
ilgai gyventi. Tokia buvo Die
vo valia. Tėvų Marijonų Kon
gregacija neteko prakilnaus 
savo nario. Visuomenė neteko 
rinito darbininko. Bažnyčia 
liūdi savo ištikimojo sūnaus. 
Man, gi nuolat prisimena jo 
širdingumas, tėviškas geru
mas... Prisimena malonus lai-

" Dr. I. E. MAKARAS * 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas \ 

{Ofisas 10800 So. Michigan Ave., 
Į Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet 6:30 iki 8:80 vakare 
J Residencija: 10638 Perry Ave. 
Į Tel. Pullman 842 

\ V. W JUTKAOŠKAS ] 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty!: 

29 South La Salle Street 
Kambaris 824 

Telefonas: Central ftfti 

(Jaila, labai gaila, kad jau (kai, praleisti po jo prieteliš-
ka globa. Tegul tat dabar pa

nos darbų! Kun. P. Lapelis. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inni 
Res. 1132 Independenee Blvd. 

Telefonas Ton Buren 884 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas Gydytojas ri Chirurgas 
Specijalistas Moteriška, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų Ugą 
VALANDOS: 10—11 ryto 8—4 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
Oąisas 8884 So. Halsted SC, Gbloafo 

Telefonas Drover 8888 
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Lietuvių 
šios bažnyci* 
bus 6, 7 ir] 
dienomis. Bi 
Chicagos iri 
Tad Iietuvij 
naudoti tais j 
ii velykines 

SI 

i 

I 

I 

KEN* 

Vasario 2i 
talikiškų Dq 
minėjimą suį 
tų Lietuvos 
Sukaktuvių 
tangas, kad 
paminėjii 
sisektų. Norį 
t u vos lai s v 
ras pavyko 

Atidarant 
skleista nai 
palvė vėliavd 

. nybė Kata į 
r ? Vėliavą laik| 

pasirėdžiusi 
•••*' Dais: p-lės 

viekaitė. Tu 
parapijos cli 
ir Lietuvos 

Po to vede 
ti adv. Brač! 
kojo daug 
taip kad per| 
lika ramiai 
riuos dalyki 
sako ja, kas 
tiko. Išjuok) 
iie nori nuvt 
sėtą i r gerą 

Juokii 
ie AiiM'ril 

važiavusius 
Lietuvoje 
gabumus, y] 
kupaciją, E 
lenkininkam i 

Adv. bekj 
antras kali 
čią dieną k* 
būtent p. Al| 

Pabaigus 
pijanu skainl 
tė Kleviekai 1 
kad su laiki 
nistė, nes n< 
kinties, o ja 

Po to t 
"Lietuva 
kvartetas ", 
\ynęy\ 

Po tų jai 
išėjo kalbėti 
publika sutj 
plojimu. J is 
šė, kaip brai 
tė 16 Vasail 
mes turime 
tos dienos, 
apie priešų 
plebiscitą V! 

linkėse. lšd( 
Lenkijos sk< 
kiek Lietuv< 
mokėti ir 
rodė, kad Li| 
eina tik $9, 
net $9,000.< 
kojol^enkų b | 
Lenkais "nebi 
sava kalba 
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gi žmonės 
'yra Lenkai, 
ir žmonės 
bet jeigu ir 
kad žmonės 
ties. Todėl 
džiausią pu 
reikalui reiki 
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aukas ir sių: 
uio Komitet 
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K 

^•a.at.,.1,. 

file:///Veeks
file:///eleido


s \ 

" * 

f 

ii v 

• 

Šeštadieni?, K ovas 5, 1921 . D R A U G A S 3 
"• • 

! • • • ! • w*»mmmm*m+mm4*m+m0*i* 

E. ST. LOUIS, ILL. 

Lietuvių N. P. P . Švenčiau
sios bažnyčioje 40 vai. atlaidai 
bus t), 7 ir 8 Kovo (Mareli) 
dienomis. Bus daug kunigų iš 
Chieagos ir apielinkės miestų. 
Tad Lietuviai meldžiami pasi
naudoti tais atlaidais ir atlik
ti velykines pareigas. 

S. E. Kolesinskis. 
kleboną*. 

KENOSHA, WIS. 

V asano 20 d. Vienybė Ka
talikiškų Draugijų surengė pa
minėjimą, sukaktuvių trijų me
tų Lietuvos nepriklausomybe*. 
Sukaktuvių rengėjai dėjo pas
tangas, kad tas brangus mums 
paminėjimas kuogeriausda pa
sisekti]. Nors daug čia yra Lie
tuvos laisvės priešų, bet vaka
ras pavyko neblogiausia. 

Atidarant programą buvo iš
skleista nauja Lietuvos tris
palvė vėliava, kurią įtaisė Vie
nybė Katalikiškų Draugijų. 
Vėliavą laikė dvi mergai t i — 
T>asi rėdžiusi lietuviškais ru-
T>ais: p-lės Vaičiūnaitė ir Sa
vickaitė. Tuo tarpu Šv. Petro 
parapijos choras atgiedojoAm. 
ir Lietuvos himnus. 

Po to vedėjas perstatė kalbė
ti adv. Braeiulį, kuris papasa
kojo daug indomių dalykų, 
tadp kati per visą jo kalbą pub
lika ramiai užsilaikė. Kai-ku-
riuos dalykus juokingai nupa
sakoja, kas ir-gi žmonėms pa
tiko. Išjuokė bolševikus, kad 
jie nori nuversti dabartinę, tei
sėtą ir gerą Lietuvos valdžią. 

Juokingai nupapasakojo 
ajpie Amerikos Lietuvius, par
važiavusius tėvynėn. Išgyrė 
Lietuvoje gyvenančių Lietuvių 
gabumus, ypač per Vokiečių o-
kupacija* Kjiuvo ir Vilniaus 
lenkininkams. 

Adv. bekalbant atvyko ir 
antras kalbėtojas kuris tą pa
čią dieną kalbėjo Waukegane 
būtent p. Al. Račkus. 

Pabaigus Braeiuliui kalbėti 
pijanu skambino jauna mergai
tė Kleviekaitė. Reikia tikėtios, 
kad su laiku ji bus gera pija-
nistė, nes nesenai pradėjo mo-
kinties, o jau gerai skambina. 

Po to choras padainavo 
4 * Lietuva brangi" , o vyrų 
kvartetas " J a u sugrįžtu į Tė-

Po $2.00: Varg. J . Kailiu-
kaitis, N, Janavičia, P. Šlekis, 
A. Miliaskis. 

Po $1.00: J . Jurkūnas, J . 
Baliauskis, K. Lukauskis, P. 
Tilius, S: Juška, V. Jasiulienė, 
P. Andrulis, U. Milkintienė, A. 
j a u k u s , K. Stulgaitis, P. Ko
das, A.. Glazau&kas, P . Pliutas, 
A. Lauraitis, S t Ralys, V. 
Jackus, D. Endreikus, J . Kar
bauskais, J . Tamošiūnas, P. Ju-
sis, J . Neulis, J . Barškaitis, T. 
Šidagis, P. Šležas, S. Jocius, 
V. Varanavičia, K. Jakubaus
kas, J.. Kasputis, J . Belvins-
kas, V. Jašaunas, K. Raišelis, 
A. Jurgilas, M. Milikauskis, 
P. Pikelis, J . Alijošius, Kaz. 
Mažeikis, P. Žemaitis, J . Bla
ževičius, J . Norbutas, V. Man-
dravickas, S. Šiepelis, A. Le-
mėšis, J . Janušanis, M. Ged
vilas, J . Miksa, M. Tūbelis, J . 
Trakšelis. Su smulkiais su
rinkta $92.43, kurie pasiųsti 
Lietuvos Gynimo Komitetui, 
plebiscito propagandai. 

Prie minėtos sumos priguli 
$2.00 (pavardė neįskaitoma — 
Red*.). 

Nors žmonių buvo daug, bet 
aukų surinkta nedaug, nes au
kojo tie, kurie visuomet auko
ja. 

J . Trakšelis. 

A. P. L. A. kp. 4-tos $100.00 
l ietuvių Piliečių dr-jos 100.00 
Narių sumokėta 548.50 
Lioteriįos illaimėta 75.00 
Nuo balio liko 30.38 

Viso labo . . . . . . . . $853.88 
1920 m, surinkta: 

A. P. L. A. kp. 4-tos $100.00 
Lietuvų Piliečių dr-jos 55.00 
Narių sumokėta 850,25 
Lioterijos išlaimėta . . 125.00 

PATIKRINIMAS LIETUVOS 
MISIJOS KNYGŲ. 

Viso labo $1,130.25 
Nuo Rugsėjo 20 d., 1919 m., 

iki Vasario 1 d., 1921 m., 
plaukė $1,984.13. 

J919 pasiųsta į Lietuvą per 
Centrą,: 
Spalio 27 d $500.00 
Gruodžio 31 d. . . . 300.00 
Skyriaus išlaidoms „ . . . 31.31 

CICERO, ILL. 

vyne 
Po tų jausmingų dainelių 

išėjo kalbėti p. Račkus, kurį 
publika sutiko gausiu delnų 
plojimu. J is pirmiausia nupie
šė, kaip brangi mums yra šven 
tė 1(3 Vasario. Pasakė, kaip 
mes turime jausties sulaukę 
tos dienos. Totiąus kalbėjo 
apie priešų Lenkų darbus, apie 
plebiscitų Vilniuje bei jo apie-
linkėse. Išdėstė Lietuvos ir 
Lenkijos skolas, ir išskaitliavo 
kiek Lietuvos piliečiui pareina 
mokėti ir kiek Lenkui. Pasi
rodė, kad Lietuvos piliečiui iš
eina tik $9, o Lenkijos piliečiui 
net $9,000.00. Prie to papastv 
kojoiicnkų barbarizmą; kad po 
Lenkais nebus galima išlaikyti 
sava kalba bei tautvstė. Taiti ^ 
gi žmonės turėtų žinoti, kas 
yra Lankai. Lietuvos valdžia 
ir žmonės nenori plebiscito, 
bet jeigu ir prieitų prie to, tai 
kad žmonės žinotų prie ko dė
ties. Todėl reikia varyti di
džiausią propagandą, o tam 
reikalui reikalingi pinigai.Tai-
gi ragino duoti tam tikslui 
aukas ir siųsti Lietuvos Gyni
mo Komitetui. 

Baigiant jam kalbą pradėta 
rinkti aukos. 
. Aukojo: 
"Bimtėo*' draugija . . $25.00 

Lietuvių Dienos Šventė. 

Tautos Fondo 59-tos skyrius 
ivngia smarkų vakarų su pra
kalbomis Kovos 6 d., 6v. An
tano par. svet., paminėjimui 
Lietuvių Dienos (Šv. Kazimie
ro). Gerb. seserys Kazimierie-
tės programai prirengs mo
kyklos vaikučius. Dainuos Šv. 
Grigaliaus choras. Kalbės 
gerb. kun. prof. Pr. BuČys. Bus 
ir dar kitų kalbėtojų. Tame va 
kare žada dalyvauti Žydų tau
tos komisija Chicagoje. Bus 
dar ir kitokių įvairumų. 

Viso labo $831.31 
1020 m. pasiųsta. 

Lapkričio 29 d $500.00 
Gruodžio 22 d 200.00 
Sausio 17 d. 1921 m. 300.00 
Vasario 14 d. 1921 m. 100.00 
Skyriaus išlaidoms . . . . 52.82 

Viso labo $1,152.82 
Nuo Rugsėjo 20 d., 1919 m., 

iki Vasario 1 d., 1921 m., iš
siųsta viso $1,984.13, 

Vardu skurstančių mūsų 
brolių, seserų ir senelių Lietu
voje, vdsiems aukotojams ir 
draugijoms tariame širdingą 
ačių. 

L. G. D. komitetas: 
Pranas Pikšris. pirm., 
J. Žemaitis, vice-pirm., 
Ant. Žemaitis, rast., 
Jos. J. Paleckis, iždin. 

P. S. Viršminėtų aukų au
kojusių narių vardu netalpi-
nume, nes jų vardai buvo laik
raščiuose paskelbti pirauaus. 

Pranas Pikšris. 

VISIEMS DYKAI. -

SKAITYTOJU BALSAI. 

Iškilmingos pamaldos. 

Penktadienyje, Kovos 4 d., 
Šv. Antano bažnyčioje pasku-
tinios dvejos mišios bus iškil
mingai laikomos už Lietuvą. 

Vakarinėse pamaldose bus 
procesija su Šv. Sakramentu. 

Dieną bažnyčioje bus išsta
tytas Šve. Sakramentas i r vai
kai adoracijose melsis už Lie
tuvą. 

Po vakarinių pamaldų bus 
liuosa kolekta prie durų Lie
tuvos labui. 

Sekmadienyje, Kovo 6 d., 
Šv. Antano bažnyčioje bus iš
kilmingos mišios už Lietuvą. 

Rep. 

Svarbus Vilniečiams praneši
mas! 

Vilniečiai ir visi Lietuviai 
paeinanti iš tų vietų, kurias 
turi okupavę Lenkai, kvie
čiami viešan susirinkimam ku
ris bus 6 Kovo bažnyt. svet., 
49; ir 15 gatvių. Susirinkim 
skaitlingai ir pakelkim protes
tą prieš Varšavos ponus. 

Kalbės patys gerieji kalbė
tojai. Svetainės durys bus at
daros nuo 7 vai. vakare. 

Kviečia vietos Vilniečiai. 

Naudingas Darbas. 
Esu pasiuntęs keletą pluoš

tų perskaitytų laikraščių: 
"Draugo" , " G a r s o " ii- "Dar
bininko" j Lietuvą, karei
viams, viršininko L. Vitkaus
ko vardu. 

Dabar gavau nuo jo atviru
te su širdingu ačiū, kurią pa
siunčiu gerb. " D r a u g o " re
dakcijai, prašydamas, kad sa
vo laikraštyje pavarytute agi
tacijas, idant Amerikos Lietu
viai siųstų naudingos nors ir 
vartotos literatūros Lietuvos 
kareiviams. 

Su tikra pagarba 
Jūsų skaitytojas 

Petras Ambroža, 
108 Park Avenue 

Lietuvos Finansinės Misijos 
pasiųlymu, L, L. Paskoįos dar
buotojų susirinkime, 12 d. Sau
sio, 1921, išrinkta Komisija 
Misijos atskaitai ir knygoms 
patikrinti, buvo susirinkusi 
Lietuvos Atstovybės Raštinėje, 
New Yorke (162 W. 31st St.), 
11 ir 13 d. Vasario, 1921. Pa
tikrinus Misijos bendrą atskai
tą su skaitlinėmis knygose 
atrasta, kad visi skaitmens at
skaitoje atatinka užrašams 
knygose. Bendrai imant, iš at
skaitos ir knygų, Komisija su
žinojo sekančiai: 

Nuo pat pradžios už L. L. 
Bonus iki 1 d. Vasario, 1921 
įplaukė $1,667,597.34. 

Išeigos buvo sekančios: 
Išsiųsta Lietuvon, Paryžiun 

ir Londonan viso $1,416,466.56. 
Valdžios obligacijoms 29,740.-

41. 
Nuostoliai parduodant U. S. 

Bonus 34,732.90. 
Visokios išlaidos Misijos 

darbui atlikti: algos darbinin
kų, Misijos narių, spauda, skel
bimai, literaturp politinei pro
pagandai, nuoma ofisų, spauz-
dinimas bonų, 67,061.86. 

Viso išmokėta $1,548,001.73. 
1 d. Vas., 1921 m., lieka pi

nigų $119,595.61. 
Užprotestuoti čekiai 701.12. 
Viso $118,894.49. 

Pinigai yra sudėti šiaip: 
Lindoln r Trust Company 

$120,369.11. 
Išmokėti, bet dar negrySę Če

kiai 3,127.60. 
Viso $117,241.51. 
U. S. Bonų pardavimui, 200. 
U. S. Bonų paduotų pardavi

mui 350. 
U. S. Staunp> 1,102^8. 
Viso $118,894.49. 
Komisijos nariai pasirašo: 

Kun. J. Petraitis, 
P. Molis, 
V. K. Račkauskas. 

Liet. Misijos Nariai. 
Vasario 12, 1921, 

New York, N. Y. 

Kuris tik prisiljs savo ir nors 
poros Lietuvių adresus, gaus 
labai naudingą knygelę dy
kai. Knygelė susideda iš 16 
pusi. vardu "Keno Naudai 
Dirbsime!" Reikalauk šian
dien adresuodamas atvirutę: 
Lithuanian Am. Trading Co. 

Room 24 
112 Greene St. Baltimore, Md. 

REIKALAUJA^ 

Reikal inga moteris apžiūrėjimui 
namo ir pridabojimui, 2 H metų 
mergaitės, valgis kambaris ir apmo
kėjimas. Ataliauklte. 
8018 W. 89 Street l - m o s lubos 

(J . G.) 4 

R E I K I A l ietuvių pardavėjų. Tr* 
nuolat inė v ieta t ikram žmogui, kuris 
gali pasakyti t iesą pertikrinimo bu
de. Turi turėt pardavėjo sugabumus. 
Mano ypatiSka pageiba, privers prie 
pas isekimo ir užtikrinimo tuojau. 
Nere ikės laukti k o m i s i n e B u s a p m o 
k a m a pilnai kas savaitė. Tai ne yra 
Real Estate arba Insurance. Atsi
šaukite tarpe 9 ryto iki 4 po pietų. 

18—32 E . Van Buren St. 
3 -as floras. Matykit 

MR. Kovniy. 
. » • • . . — — i . i • . 

SALESMANAS. 
Reikalingas pardavinėti augštos 

rųšies propoziciją tarpe savu 
žmonių. Turi turėti dideli pažinti 
ir gabumą prie darbo. Mes pri-
gelbėsime kiek galėsime, gi vėliaus 
gaus pilna užmokesti už savo dar
bą, nes Sie dalykai bus plačiai gar
sinami Lietuviškuose laikraščiuose 
Jūsų darbas su mumis užtikrins 
Jums pastovų darbą ir gera alga. 
Norint pilnesnių žinių kreipkitės 
pas 

Mr. GEORGE NELSON 
South American Trust Co. 

Room 1136 
S. La Salle St. Chicago. 

Kimbark State Bank 
108th St. ir Michigan Avenue 

Roseland — Chicago 

SAUGIAUSIA BANKĄ LIETUVIAMS 

Kapital, $100,000.00 Perviršis $10,000.00 
Ši banką ir geriausia banką todėl kad išmoka 
pinigus ant kožna pareikalavimo. 

"v • . • 

Valandos: 

Kasdien nuo 9 ryto iki 3 po piety, Subata 
9 ryto iki 12 po piety, kas Sereda ir Subata 
vakarais nuo 7 iki 8:30. 

• i 
• • 

Under State Government Supervision • 
i • • • • • 

Clairton, Pa. 
i 

— 

PITTSBUItGH PA. 

Lietuvai Gelbėti Draugijos, 
arba Liet. Raud. Kryžiaus 36 
skyriaus, atskaita nuo susitvė-
rimo skyr., tai yra nuo Rugsė
jo 20 d., 1D19 m., iki Vasario 
1 d., 1921 m.: , -

1919 m. feurinkta sekančiai: 

Padėka. 
• • -

Siųstus mums laikraščius 
gavome. AČiu. Tikimės, kad 
tautietis ir toliaus šelpsi Lie
tuvos kareivius. Jei gali, tai 
ir kitus paragink siųsti pers
kaitytą literatūrą, nes Ameri
koje, del daugumo jos? kartais 
lieka sunaudojama nevisai tik
sliai, o mums kiekvienas spau
sdintas žodis brangus. 

Valio laisva, darbo žmonių 
respublika Lietuva su Vilniu
mi! 

Lieku: 
Viršila Vitkauskas Leonas, 

9-to pėst. Ii. K. Vytenio pulko 
Švietimo K-sijos iždininkas ir 
sekretorius 2-ros kulkosvai
džių kuopos. Veikiančioji ar
mija. 
Atmink, broliau, tėvynę bran

gią! 
Vargo Poetas. 

— 
GARY, IND. 

Piningai m a n labai reikalingi, to
dėl a i turiu parduoti savo nauja pla-
yer pianą. Atsišaukite. 

1421 W. 72-nd P l a c e 
Telefonas Stewart 8674 

Vieša padėka. 
Už ncsigailėjimą, triūso, vargo ir 

rūpestingą patarnavimą laike li
gos ir laiduotuvėse mano žmonos 
ir mūsų motinos Marijonos Zdan-
kienės, esame dideliai, iš širdies, 
dėkingi gerb. klebonui, kun. Mar-
tisiunui. Esame taip-gi dėkingi 
vietiniui vargonininkui, p. A. Šla-
peliui, Moterų šv. P. M. RažanČa-
vos dr-jai ir visiems lankytojams 
ligoje ir įvairiuose patarnavimuo
se. 

Dar kartą ąirdingai ačių o mu
myse pasilieka amžina atmintis. 

Vyras, Antanas Zdankus ir 
vaikai. 

ANT RANDOS. 
2 kambariai del oJisq v labai p a t o g i X**Mj«*/ « © • . s - ;Aah|8»d A T « . 

g u s d a k U r a r a ^ ^ - ^ Į ^ b i , - [ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ į 
niuj. Atsišaukite: . 

10 737 S. J l ieuigau A i e. 

FARMOS. 
K a m nusibodo fabrikantams ver

gauti, pirkite farmas nematysi te be
darbių, Tamstų gyvenimas bus užtik
rintas ant r isados. Amerikos piningai 
stovi aukščiausia už viso pasaulio, 
taip pat ir žeme brangBta ir bus bran 
gi. D a u g u m a Žmonių nori pirkti far
mas bet nežino kur? Geriausia yra 
pirkti naujdj Lietuvių Michtgano K o 
lonijoj kur ga l ima gyvent nevartoda
mas nei svet imtaučiu kalbos m e s t u -
rimie l ietuviškas draugystės, parapi
jos, mit ingus, balius, p ikninkus ir 
l ietuviškus turgus. Visoj Amerikoj 
kitos tokios v ie tos nerasi, mūsų tar
pe randasi labai turtingu farmerių 
kurie turi savo žemdirbystės, maši 
nas, malūnus ir t. t. Reikalui prisiė
jus nereikia kreiptis pr ie svet imtau
čiu., Pirkite nuo savųjų o n e nuo agen 
tu. šv. Antano Draugystė jau 3 metai 
kaip pardavinėja farmas ir visi kurie 
per ją pirko džiaugtasi. Agentai k u 
rie ateina daugiausia j stubas ir s iū
lo jums aukso farmas tų sergėkitės 
nes nuvažiavus bus visai kitaip. P a s 
kui nesakykite kad agentas apgavo 
ant $1000 ar daugiau o taip labai 
daug atsit inka. 

Norėdami platesnių informacijų 
kreipkitės š iuo adresu: 

KAZ. DAUNORAS, 
Box 7 Custer, Mieli. 
« Į H — — — i i • • i - " • » 

-' -

PaieŠkau brolio Jono ir sesers Ago-
toB Jeksčių paeinančių iš Suvalkų 
red. Naumiesč io aps. Griškabūdžio 
parap. Agurkiškių kaimo. Jau 16 m e 
tų kaip iš Lietuvos persiskyrem. 
Praneškite š iuo adresų: 

Ona Yeksč iuke 
Box 28 Minden, W." Va. 

S 
• 

Kimbark State Bank 
108th St. ir Michi'gan Ave. 

Roseland — Chicago 

. - • . . . 

Paieško pusiniko automobi lų dirb
tuvė. Biznis išdirbtas gerai per S 
metus. 

Meldžiu atsišaukti greitai. 
(C . S.) 708 W. 18Ul 81. 

Tel. Canal 3348 

BALTIJOS -AMERIKOS UNIJĄ 
4 2 BROADU'AV N t \ V YORK. N ^ 

TIESI Kel ionė B e Persėdimo Iš N E W Y O R R O P e r L.IBAVA Arba 
HAMBURGĄ — E I T K Ū N U S 

I L I E T U V A 
Lai Tai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriuba pačto laivai išplaukia: 
S. 8 . "ESTONIA" Kovo 16 ^ S. S. "MTUANIA" April 13 
S. S. "POLONIA" Kovo 30 į "ESTONIA" Bal. 27. 

Visi laivai turi pu ikus kambarius trečios kl iasos kele iviams 
Kreipkitės prie mūsų agentų Jūsų mieste arba pas 
K. K E M P F , General Western Passenger Agcnt 

ISO North La Sal le St., Chicago, Ill inois. • 

S! 

Parsiduoda farma 80 akerių, 25 a-
kerai dirbamos o ki ta ganikla žeme 
gera, yra kviečių dobilų, farma ran
dasi netoli didelio miesto 2 myl ios 
nuo gelžkelio stoties, pro sali bėga 
upelis. K a s norite nusipirkti gera 
farma atsišaukite š iuo adresų: 

\Valter B u t k u s 
B o s 1 Cornell, Mirti. 

A N T P A R D A V I M O . 
N a m a s 6 kambarių su trimis k a m 

piniais lotais. Lietuvių apgyventa a-
pylinkė. Graži vieta, ša l imais Mar-
ąuette parko. Turi but parduota tuo-
jaus. Atsišaukti pas pat] savininką. 

Mr. R U D O L F , 
2524 W. 60 St. K a m p . Maplewood Av. 

AJTT PARDAVIMO. 
2 flatų moderniškos, namai . Gali

m a i 1 flata tuoj a u s kraustytis. At
sišaukite 

2641 W. 69th Strset . \ 

Parsiduoda mūrinis namas, elektra 
gasas ir maudines dviejų pagyvenimų 
po 4 kambarius gralima pirkti sų m a 
žu įmokėjimų. Priežast is pardavimo 
perka farma. 

W m . Adomait is 
4321 So. California Are . Cliioago. 

; » » » » i » » m m O * « —f 
J. P. WAITCHEES 

Lawyer 
LIETUVIS ADVOKATAS 

D>en 
ei. SaiidDlph 3^0? 

• mmtm\imm»m mm m• 

P A R S I D U O D A 
160 akerų 85 dirbamos 35 puikaus 

miško, uosių ir klevų*, likusi ganikla 
pusė š ios žemės juodžemis su molin 
daug naujiai išdirbtos, geras plotas 
lankos p launama du kartu, puikus 
bėgantis upel is vadinamas Whi te Ri-
ver, kitas mažesnis upel is bėga pro 
kiemą, labai ' patogi v ie ta del augi 
nimo paukščių pusė akerio naujai 
apsoditą žemuogėm keletas gerų obe
lų, tris geri arkliai septinios karves 
keletas kiaulių buria vištų Visi pa
dargai beveik nauji. 

Dvi ir pusė myl ios nuo Whi te 
Cloud miesto, parsiduoda pigiai ar
ba maino ant namo Chicagoje. 

Nepraleisk Šios progos dasižinok 
plačiau: 

F R A N K LOOAITIS 
R. F . D . 5 Whlte Cloud Mirti. 

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

Tel. Canal 2118 

Valandos: 10 ryto lkl 8 vakare 
Gyvenimas: 

2811 W. 63rd Str. 
Tel. Prospect 3466. 

Tel. Canal 257 Vak. CanaJ 2118 

DR. P . Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1881 So. Halsted Street 

Valandos: 16 lkl 12 ryto; 1 iki i 
po p i e t 6 lkl 9 vakare. 

DR.S 
LIETUVIS 

I R CHIRURGAS 

B L S a K K B s B B s f l 

. BIEŽLS I 
I GYDYTOJAS 

I • 

J 

l s « i 
I 
I • 

2201 West 22nd Street 
| T e l . Canal 6222 
• R e s . 3114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 

= = 

Tel. Yards 61C 6 Drover 8441 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akuseras . 

820S & Halsted St. Gbica«o. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—3 ir 
6—8 vakar** Ned. 10—11 i i ryto, 

J5 mmmm + m mm ^ »mm m mmmm • ^ • • • • • ] 

Telefonas Armitage 0770 

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

Mokytojas Piano, Teorijos ir 
Kompozicijos 

2021 N . Western Ave . 
CUicago, UI. 

= i 4 

f 
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P o valgiui neužmirSk, kad geriau-

Tel. Drover 7048 

Dr. C. Z. VezeJis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 0 ryto iki 0 vak. 
Seredomis nuo 4 l ig 9 vakare 
4718 SO. ASHLAND AVEsTUB 

arti 47-tos Gatves 

— 

DR. S . NAIKELIS 
L I E T Ll V18 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Ofisas tr Gyvenimo vieta 

8868 South Halsted Street 
Ant viršaus TJnivenal Stata Baak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
S iki 4 po pietų; nuo 7 lkl 0 vak. 

Nedėl iomis nuo 10 lkl 3. 
Tdcfanas Tavas 8644 
, , , 1 1 —•-

ar 

V A L E N T I N E DRESMAKING 
COLLEGES 

[8205 8. Halsted, 2407 W. Madison,! 

mk pas t i s u i apt lekoriui . 

3850 N . Wel l s St. 
187 Mokyklos Jungt. Valstijose. 

Moko Siuvimo, Pat tern? Kirpi-^ 
ima, Des igning bisniui ir narnama j 
{Vietos duodamos dykai, Diplomai, 

[okslas lengvais a tmokėj imaiaj 
>Klesos dienomis ir vakarais. Pa-1 

jikalaukit knygeles . 
>rai. Seelėy 1648 

S A R A . P A T E K , ph-mininkė. 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVY8 GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvėse koplglausla. 8M-
kale meldžiu atsUanlrti, o 
busite užganėdinti. 
8814 W. S8rd PL dkleago, DX 

Tęj . 08JM8I8188 o ^ 
— 

JjTel. Canal 6212 g 

S DR. C. K. CHERRYS 
•j LIETUVIS DENTISTAS 
§ 2 2 0 1 West 22-nd A So. Leavitt St.; 
oj Chtoago 
•jValandos: 9:30 A. M. to 12 N-I 
^ 1:00 P. M. to 8:00 P . M. 

R. M. 8* P. 
IW K1ROPA 

Tnisavaltinl " O " t a l v a i 
N E H YOKK — HAMBUBG 

(IIKKIURIU, — SOtTHAMPTOK 
ORBITA Gesnžio ii—Liepos 8 
OKOPE8A , . Birželio t - U f B f k 11 
f>RDUKA Birželio 18—Liepos SS 

1-2 ir 3-čios Kl. Pasažier iams 
The Royal Mail Steam Packe t C. 

11T W. Wasliin«ten Street 
Tel- »earborn 1347 Arba Tiktetų Par«. 

I - II 'I •' • • I i H — ^ ~ ~ m > — — — — 

* — » • * » » • • » » • » . 

DR. G. M. GLASER 
n-

Praktikuoja 88 
Ofisas 8148 So. Morgan St. 

Kertė 82-ro 84., Oliloago, DL 
SPECIJALI8TAS 

MotariSkų. Vyriikų, taipgi okro-
nišky Ilgų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryta 
iki S po pietų, nuo 0 lkl S va lan
dą vakarą. 

Nedėliomis nno 0 lai S po plat. 
Telefonas Yards 887 

file:///Valter
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CHICAGOJE. 
A. A. SESERS BERNADE

TOS PALAIDOJIMAS. 
TRYS POLICMONAI PRA

ŠALINTI. 

M CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUI). 

v 
UZ Iš tarnybos prašalinti 

girtavime ir apsileidimą, pa-
reigi\<e poliemonai: Tlutchin-
son, Sullivan ir Muleahy.- Pas
tarasis buvo seržantas. 

LENGVA ŽIEMA YRA NAU 
DINGĄ. 

Šįmet lengva žiema Chiea-

Įvyko permainų Sesers Ber
nadetos palaidojimo tvarkoje. 
Jos kūnas taps atvežtas j Chi-
caga 8 valandą ryto. Iš gele
žinkelio jis taps atlydėtas tie
siog į Dievo Apveizdos para
piją, kurios mokykloje nabaš-
ninkė darbavosi ketverius me
tus, į goję pasirodė labai naudinga 

Lygiai dešimtą valandą p r a - j n m > s t u i Sniegas senai buvo ir 
sidės egzekvijos; paskui b u s | t o m n ž a i Miestui nereikėjo lė-

^edulingos Mišios su asista i r j^ l l o t ies valant užpustytas gat
ves. Kituomet šitais laikais 
danę darbo būdavo su vai v-
mu gatvių, kuomet tirpdavo 
sniegas. 

Šįmet gi to visa nėra. Jei ir 
bus dar sniego, teeians jis ne
bus pavojingas. Šįmet per 
žiemą atmatos iž visur buvo 
lengvai paimamos ir gatvės 
normaliai nuvalomos. 

Gal .taip ir reikia. Miesto 
ižde ir be to nedaugiausia pi
nigu. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

trys 

pamoklsas. Po pamaldų lavo 
nas taps išlydėtas j šv. Ka
zimiero kapines. 

Del permainos įvykimo ne
galima suskubti išsiuntinėti 
antrų užkvietimų, todėl Ger
biamąją Dvasiškiją meldžia
me šitą pranešimą priimti kai 
po naują užkvietimą. 

šv. Kazimiera Vienuolijos 
Seserys. 

DĄLTON PALIUOSUOTAS 
PO PARANKA. 

Buvęs Nortbern Trust Co. 
bankos klerkas "VVilliam Dal-
ton, 16 metų, kuris buvo pavo
gęs tos bankos 772,000 dol. 
laisvės bondsų, paduotas kri-
minalin teisman ir palmosuo
tas po $15,000 paranka. 

Pierieji kriminaliame teis
me išklausinėjimai paskirti 
Kovo 14 d. 

Bus pakeltas klausimas, ar 
kriminalis teismas gali klau-

SUVAŽINĖTAS DARBININ
KAS. 

Ant kampo Ashland ave ir 
gat. automohiliaus suvaži

nėtas darbininkas Anton An-
tonovieli, ?A\ 1 So. Leavitt gat. 
Paimtas apskrities ligoninėn. 
Sakoma vargiai pasveiksiąs. 
Policija neareštavo šoferio. 

"Policijai pranešta apie pa
vogimą xS automobiliu Cbiea-

syti bylos vaikino, neturinčio j ^°J e praeitą parą. 
17 metu amžiaus, 'fam tiks 
lui gyvuoja teismas jaunuo
lių. 

REBUOL Į KAUNĄ. 
NEGRYŽ. 

SANKCIJAVO GELEŽINKE 
LIEČIU STREIKĄ. 

irnj geležinkelių darbininke " ' ? \ k a < 1 h"T. P r a n p U z l J K a ' ° 
, , i • , i i M MISIJOS viršininkas pulk. Re-

įjų vykdomųjų valdvbų na- , / , , T> v. . ' 
. -. .. 7 * .. , boul dabar Parvžiuie nuo savo 

Chicagoje yra šiandie 16 at
skiriu 
unijų 
riai. Čia jie atvykę ginti dar 
bininkų reikalus geležinkeliu 
darbo tarybos posėdžiuose. 

Gauta žinia, jog geležinke
lio Atlantic, Brimingbam & 
Atlanta kompanija sumažino 
visiems savo darbininkams už-
mokesnį. To geležinkelio dar
bininkai nusprendė streikuoti. 

J ie pareikalavo, kad vykdo
mosios unijų valdybos patvir
tintų jų nusprendimą. Tad eia 
16 unijų valdybos tą streiką 
pripažino reikalingu ir san-
kcijavo, taigi leido streikuo
ti. 

Nežinia kada bus pakeltas 
streikas ant paminėto geležin
kelio. 

Pžsienių Reikalų Ministeri
ja gavo iš Prancūzu atstovv-
bės Kaune oficijalį praneš i-

vietos atsisakė ir 
Kauną nebesrrv%. 

daugiau 

IŠ TOWN OF LAKE. 

PRIEŠ TEATRUS. 

virsinin-
Liet. Darbininkų Są-gos Clii-

cagos apskritys rengia didelį 
vakarą Kovos 6 d., vakare, 
Dievo Apveizdos parap. svetai
nėje. J ie pasikvietė į talką L. 
Vyčių 5-tą kuopą perstatyti 

Cbicagos policijos 
kas ir gaisrininkų viršininkas 

^perspėjo tam tikruosius auto
ritetus, kad miesto teatruose 
esanti betvarkė, kad teatrų sa
vininkai nepildą nuėsto tary
bos parėdymų, tad galį įvykti 
visokių nelaimingų atsitikimų. įmonėms "Bolševiku.* 

Tas perspėjimas yra laiku kių veiksmų dramą. 
ir geras daiktas. Chicago ne-
turėtų pamiršti skaudaus nuo- BIZNIERIAI GARSINKITŽS 
tikio anais metais su Troauois i m _ . . 
teatru. | " D R A U G E . " 

girdos iš Lietuvos. 
Šv. Kazimiero dienoje, Kovo 

4 d., 7:30 vai. vakare, Šv. Kry
žiaus parapijos svetainėje, i-
vyks prakalbos. Kalbės d r. A. 
Rutkauskas, nesenai sugrįžęs 
iš Lietuvos, areli. M. Žaldokas 
ir kiti. Tat visi šios kolonijos 
Lietuviai skaitlingai susirink
ti, nes išgirsti daug i in ių iš 
Lietuvos. 

Kviečia, 
Tautos Fondo 39 skyrius. 

BOLŠEVIKAI SCENOJE. 

Kuomet sueina du, 
Bridgeporto veikėjai ir 
mena apie 1917-1918 m. vei
kimą, jų veidai pasidaro mei
lus, o akys džiaugsmu spindi. 

< f 

Dabar ateina klausimas, kas 
tie 1917-18 m.? 

• 

Jštikrųjų, vis-gi buvo laikas, 
jier kurį daug naudos pada
ryta Tautai ir Bažnyčiai. 
Pradėta rengti "bazal tai" pa
rapijos naudai, daug surengta 
patrijotinių prakalbų ir su
rinkta milžiniška pinigų suma 
Tautos Fondan,. Čia vėl suda
ryta pienai Laisvės Savaitei, o 
pasekmės — vėl keli šinrtai 
tūkstančių dol i erių T. Fondan. 
L. K. Spaudos Savaitė ir-gi 
visoms vakarinėms valstijoms 
teikė smegenis. Dabartinis A. 
L. R. K. Fed. Ch. Apsk. ir-gi 
gimė mūsų kolonijoj. Taip-gi 
buvo s ū d a n t i pienai Lietuvos 
K H. Dem. partijos paramai ir 
daug kitų sumanymų. 

Žiūrint į tuos praeitus me
tus, ateina mintin Vvtauto 
laikai. Vytautui mirus visa Lie 
tuva per tris dienas verkė. Tas 
pats atsitiko ir su -mūsų kolo
nija. Netekę autoriteto, pasi
jutome bejiegiai ir nekantrus. 
Beieškant priemonių sustip-
rint veikimą,' pasirodė ilgas 
"Dobilėlio" straipsnis. Tas, 
žinoma, i r g i neliko be pasek
mių. Kiti bandė diktatūros bū
du savaip veikimą kreipti, bet 
esant be įtekmes kur-gi nu
kreipsi. Vis-gi nenuleista ran
kų. Padarytas judėjimas L. D. 
Sąj. idėjai, t a ipg i ir rėmimui 
Šv. Kazimiero Akademijos. 
Dirbant tuos*darbus pasky
rimu, pasekmės buvo tokios, 
kad mūsų triūsas nedavė pa
geidaujamų vaisių. Kas dary
ta toliau? Susispie^ta j dr-jas 
bei kuopas ir sustiprinus jas 
manyta kitą veikimą pradėti 
plėsti. Vienas tikslas atsiek
tas: L. Vyčių 16-ta kp. gerai 
stovi; A. L.-R. K. M. Sąj. 1-uia 
kp., vadovaujant p-niai A, N., 
veikia. Veikia ir S. L. R. K. 
.v . 15-ta kp. ir L. Sąj. 5-ta 
k p. Bet šitos kp. kad ir ge
riausia gyvuotų, vis-gi negali 
imties bendrų kolonijos reika-
lų,kurie laikas nuo laiko iškila. 
Matosi, kad ir ateityje kp. 
bei dr-jos negalės atatinka
mai visos kolonijos atstovauti. 
Tą aiškiai mums rodo 1917-15 
m. sutartinas veikimas ir pa
skutinių laikų paskiras. 

r 

Šiandieną aišku, kad be as
mens, arba dr-jos, kuri jungtų 
visus vienan kunan, mažai kas 
galima bus atsiekti. Mūsų 
gerb. .klebonas, kun. M.'L. Kru
šas galėtų būti tuo asmenim, 
arba kun. J . Svirskas, bet-gi 
jiedu apsikrovę parapijos ir 
mokyklos reikalais. Antrą ė-
musy tokią naštą paimti- antLr 
pečių vienam arba dviem as
menim, tai sunkus ir atsako-
mingas darbas. 

Tai-gi, ar nebūtų gera, kad 
mes, visi bridgeportečiai kata
likai, be skirtumo luomo ir ly
ties, dvasiškiai ir svetiškiai 
inteligentai, darbininkai ir 
vartelgos susispiestumėm Xį L. 
R. K. Federacijos 15-tan sky
rium Tuomet mūsų veikimo 
pasekmės butų tokios, kokios 
buvo 1917-18 m. Darbo ateity
je bus daug: reiks L. L. bo
nus pardavinėti, Lietuvos h 
jos kultūros reikalams kelti 
vajus, Lietuvos katalikų uni
versitetui duoti paramos; j -
rengti KL Spaudos savaites; 
Našlaičiams namas ątatyti ir 
visa eilė dar milžiniškų dar
bų y stovi prieš mūsų akis. 

Matydami taip didelį darbą, 
kuris reikalauja gerai organi
zuotos pajiegos, meskime ša
lin asmeniškumus, su savo 
" a š " , o visi spieskimės į A. 
L. R. K. Fed., kad galėtumėm 
pakelti vėliavą su parašu vie
noje pusėj: "Bažnyčia ir tė
vynė", kitoje — "Lietuviai 
Katalikai Vienybėj." ; 

Vincukas. 

įimiilIlIlIlilIltflMilIIiiilIlIliliffiiimiiilMiiiilM 
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Savo Taksus 
(Income tax re turns) 

Liko tik i y 2 savaites 
Daugybė žmoriių turi bėdos 

jeigu nesudeda atskaitų nuo už 
darbio (Income tąx returns) į 
laiką ir teisingai. Bausmė už 
nesuKlėjJmą siekią iki $J 000.00. 

Bausmė už neteisingai sudė
tas atskaitas iki $10,000.00 ar
ba kalėjimas. Nesudėjusiems 
atskaitų ne išduoda pasporto 
išvažiavimui Lietuvon. 

Atskaitas gali sustatyti tei
singai tik Auditorius turys 
patyrimą ir tam tikrą mokslą. 

J. P. VARKALA 
Yra vienantlnis 

Lietuvis Auditorius 
tr taksų (Income tax) žinovas. 

J is a t idarė offiaa 
3331 So. Halsted St. 

Offisas bus a t idarytas kas vakaras 
iki 9L vai. 

Taipgi įsteigia systemaa prekybos ir 
pramonės vedimui Revisuoja knygas. 
Sutaiso atskaitas. 

'——— 

MASINIS SUSIRINKIMAS!! Į 
Visų Lietuvių Vjlniaus, Suvalkų ir Jtų vietų, kurios kenčia kruviną Lenkų oku

pacija, šaukiamas: / K 

NEDELIOJ, KOVO 6, 1921 m. 
| McKinley Parko Svetainėje 
| ^ 2 Valandą Po pietų 
i '' 1 
i Bus keturi kalbėtojai, tarpe jįj ir vilnietis, nesenai atvykęs iš Lietuvos dr. Al-
| seika. Dainos didžiulis Šv. Cecilijos choras. 
= Tenai mes pareikšime: kas "turi teisę spręsti Vilniaus ir jo sričių likimą. Bus 
į išneštos rezoliucijos Įžanga liuosa. 
m -\ - S 
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Ar Žinote Kad Yra Galima? 
Ar žinote, kad Lietuvoje nėra jokio čeverykų Fabriko? 
Aržinote, kad Lietuvos žmonės sunešioja Penkis Milijonus Porų eeverykų kas meta? 
Ar žinote, kad Lietuvos žmonės moka po 400 auksinų už pora, pusiau popierinių eevery

kų (vokiško padarymo.) 
Ar žinote, kad Progress Shoe Mfg. B-vė. yra, Pirmutinė Lietuviška eeverykų Fabrikas 

Pasaulije? ^ v 

Ar žinote, kad Progress Shoe Mfg. B-vė. išdirba puikiausius ir gerus čeverykus, kurie 
kiekvienam tinka ant kojos? 

Ar žinote, kad Progress Shoe Mfg. B-vė. turi Devynes nuosavas Krautuvės, sekančiuose 
miestuose: Worcester, Mass., So. Boston, Mass., New Haven, Conn., Brooklyn, N. Y., Provi-
denee, R. L, Baltįmore, Md. ir Chicagoj, Dvi. 

Ar žinote, kad Progress Shoe Mfg. Krautuvėse parsiduoda šimtai poru kaa diena? 
Ar žinote, kad Progress Shoe Mfg. B-vė. pasiunčia Katalogą į kiekviena stuba (ant pa-

reikalavimo.) 
Iš kurio pasižiurėją galite pirkti tiesiog iš Fabriko, nemokant ne eent« iš kalno. Tuomi 

sutaupinate, savo naudai, krautuvninko pelną. 
Visur ir visados Reikalaukite Progress Išdirbystės reverykus ir žiūrėkite, kad butų žirg-

vaikia ant Pado. 
PROGRESS SHOE MFG. B-VE. Yra inkorporuota Mass. Valstijoj ant (500,000) pusė 

Milijono Doliėrių. 
PROGRESS SHOE MFG. B-VE. Turi apie Tūkstanti Dalininku. Kurie yra visi Lietu

viai (ne Lietuvius nepriiman j B-vė.). -
PROGRESS SHOE MFG. B,VE. Turilris akerius žemės. Tris Didelis namus su geriau-

šiais įtaisymais ir maširibmis, prie pat geležinkelio. 
•T Vieta randasi didžiausiame eeverykų isdirbystės centre pasaulij. 

Bendrovė taip-gi turi uždusę dideles sales ofisą. Bostone, U. States Hotei. 136 Lincoln St. 
PROGRESS SHOE MFG. B-VE. Įsteigs toki pat arba didesnė Fabriką, Kaune, Lietuvoje 

Štai ką sako — praneša tik ką siTgrižęs iš Lietuvos B-vės sekretorius, S. A. Milehius? Jis sako: 
kad jsteigų Lietuvoje eeverykų Fabriką nespetume padirbti tiek eeverykų kiek Lietuvos žmo
nės suvartoja j vienus metus. 

Dirbant po 3,000 porų j diena, darytume metinė apyvarta apie Du Šimtų Milijonų Auk
sinų; tas sudarytų tiktai Penkta, Dali, to, ka Lietuvos žmonės per vienus metus suvartoja. 

Amerikos Lietuviai? Kuonogrečiausia turite sudėti reikalinga-Kapitalą Insteigimui Lie
tuvoje Čeverykų Fabriko, nes dabar yra tam geriausis laikas. v - , 

PROGRESS SHOE MFG. Šerai parsiduoda lyg'iai po $125.00 (Common Stoek) Galima 
p i r k t i m o k a n t C a s h a r b a a n t l e n g v o i šmokė j imo. 

PROGRESS SHOE MFG. B-VE. Priims Suv. Valst. Liberty Bonus Visų Išleidimų už 
pilna vertė. Pasarga r Bonai bus imama tiktai iki Geg. l-mos. 1523. 

Insidomėkite, kad parvažiavę j Lietuva Neorganizuoti Dideliu Darbu nenuveiksite, Pri
sidėkite prie PROGRESS SHOE B-VE. Nes jį jau yra pradėjusi tą didelį darbą veikti. 

Kiekvieno žmogaus ateities gerovę priklauso nuo jo paties veikimo. Jūsų pridėjimas atneš 
nauda jums ir Lietuvos žmonėms. 

v Tad nieko nelaukus išpildyk apačioj aplikacijos Blanką, užsirašydamas viena ar daugiaus 
šėrų ir pasiųsk į B-vės. Ofisą. 

*\ — •*.* 

V .APLIKACIJA „ . r 
A3 žemiau pasirašęs šiuomi užsirašau a n t (kiek šėru) Common Stoek Seru Progress 

Shoe Mfg. Co.. B-ves, ir tuojaus (mokų kaipo dalį an t aukšr iaus paminėto skaiUiaus šėru: $ 
kitą d a l | sumos. $ sui inkų užmokėti ) dienas laiko, nuo užsirašvmo dienos. 

čekiai a r "money orde*" tur i būt i mokami Progress Shoe Mfg. Corp. 
Užsirašymo laikas . . v .' 

. . . . . . . . . . v . . . 
1 9 2 . 

. . . . . . . . 
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JEDVYGA NEZELSKAITĖ 
tapo automobiliaus uimušta, kada ėjo namo iš moky
klos Kovo 2 dieną,, 4 valanda po pietų. Amžiaus 6 
metų ir 1 mėnesio. Velionė randasi po numero 136 E. 
107 street. Paliko dideliam nuliūdime tėvus Filomaną 
ir Juozapą Nezelskius, broliuką Juozapą devinų ir 
pusės metų amžiaus ir sesutę. Filomeną keturių metų 

- ir pusės. Laidotuvės atsibus Kovo 5 dieną apie 8 vai. 
is ryto į Visų Šventų bažnyčią velionė bus palaidota 
| šv. Kazimiero kapines, širdingai užkvieciame vi
sus gimines ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Lai
dotuvėms rūpinasi graborius Masalskis. 

Juozapas Nezelskis. 

DRAUGIŠKAS PASILINKS
MINIMAS ir PASKAITA Surengta 
Vadovaujant KORPERATYVEI AMERIKOS DRAUGIJAI 

H! W. Bohr, Distrikto Menadieriaus 
PETNYČ10J, KOVO 4 D., 1921, 8:15 vai. vak. 

Elias Svetainėje, W. 46 Str., and Wood Gat. 
Įėjimas iš 1807 W. 46th Str. 

Gera muzika — gražus pasilinksminimas PASKAITA Luth D. 
Wishardo A' 

Liuosa Įžanga Afeik ir savo firaugus atsivesk. Gal laimėsi Do
vaną. Vaikai turi sėdėti su suaugusiais. v 

DIDŽIAUSIA LIETUVIU ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE SOUJHSIDEJ 

Vyru rudi ^r juodi čeverykai vėliausios 
mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 
pilna eile moterų čeverykų/'* 
nuo $5.85 iki $14.00. < 

VICTOR SHOE STORE 
4719 S. Ashland A v. Chicago 

Adresas ^ »vT.. 
Miestas > Valst. 

s tn ' d t . 

•i 

S s • • 

• 88-92 Spark Street - - Brockton, Mass. 
Progress Shoe Mfg. Corp. 

s 
• • i 

• • • • • • • • • • • i 

[uropean American Rureau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petrat ls ir S. L. Fabionas 

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt. 

NOTAIUJUSAS 
Real Estate , Paskolos, Insufinai 

I r tt. ~ 
809 W. 35th St., K a m p . Halsted St. 

Tol.: BouleTard 611 
Vai.: 9 iki 6 kasdieną 

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

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUG*" 

JTel. 
i • m m m » < | 

Randolph 2898 
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj 

ASSOC5IATION BLDG. 
19 So. La Salle St. 

Valandos: 9 ryto Iki 6 po pietų 
Panedėliaia iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas i 

t a 
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I VISUOMET TURĖK OMENĮ JE Į 
= Kad mūsų nauja krautuvė pripildyta puikiausių 
| auksiniu ir deimantinių: žiedų, auksinių ir paauksuotų 
| laikrodėlių, laikrodžių, lenciūgėlių, karolių 
| ką tik gautų iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų. = 

Turime gramafonų rekordų, rožančių, 1 
8 v "%r̂  kryželių ir kitų rekgijinių dalykų, ta- s 

vorų užtikriname prekę prieinama. = 

J. YVENCKUS 
Laikrodininkas 

3327 So. Halsted St. Chicago, HL 
"•y**3 j . iFifiiiiiiiiifiiiuiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifitfiitiiiiiiiiHffiiiiiiitiiiiiiiiittffiiiiiiii 
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Sųjungoj 
vasarį 
mo pw< 
sisakys 

, ryti pl^l 
Heb i« 

na siųsj 
ruomen< 
yra pa.sij 
karuorm 
tai.s ten 
arba ,paj 
nesmagu, 

•Tautų 
iu<\ mat j 
ir perd( 

- Vilniai 
užden^iaj 
Ta arini 
nijoje M 
.ševikainJ 
ktas pra 

Vilnių 
siekti ki 
l^itviją. 
lėtų tai 

Pavojus 

"Mūsų! 
tai rink
ta,"- sak 
jungos tJ 
eago Daj 
<lentui Jš 

"Ekspej 
Lenkų ki 
tamsta k| 
tan pade 
kanis. N| 
ją atkir>| 
džiagos 

Tiem, 
Lenkai 
Vilniaus 
toliaus. 
padaryti 
ruomenė. 
pa^iprie^j 
garbi ngaį 

Sunku 

Toliau-
sakė, ka< 
ruomenė 
su bolževĮ 
rių ji pa 
ją, ŠN-emj 

Bet sv 
kad T. 8 
kanio; keij 
siųsti ini 
mepę Vii j 

Švėicar 
per savo 
romi s pen 
sieitų. Vi 
kaip ta 
pasveikini 

Atrodo,! 
bijosi bol 
tai menk? 

- Cork, 
Mirusio bl 
joro brolil 
karo teisi 
metų kalčj 
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