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ŠVENTOJON KARDINOLŲ 
KOLEGIJON INĖJO 

3 NAUJI NARIAI. 

Skaitlingas susirinkimas prii
mant naujus kardinolus. 

Rymas, Kovo 11. — Vakar 
š i tame amžinajame mieste* i-
vyko didelės bažnytinės išUil-
mybės. Ka ip bažnytinis, ta ip 
ir pasaulinis Rymas vakar sa
vo mintis buvo a tk re ipęs ' i 
Vatikaną. Čia t rys nauji kard i 
nolai formaliai priimti Šven-
tojon Kardinolų Kolegijom 

Nauji kardinolai y ra : Dou
gherty iš Pliiladelpliijos, Se-
luilte iš Oologne ir Faulhaber 
iŠ Munielio. 

Kit i t rys nauji kardinolai , 
kurie drauge su anais Švento
jo Tėvo buvo paaukšt int i , y ra 
Ispanai . Tiems raudonas kar-
dinoliškas skrybėles inteiks 
Ispanijos karalius, kaipo kata
likas ir katalikiškos šalies val
dovas. 

rioje sėdėjo Šventasis Tėvas, 
Benediktas XV. 

Inėjo nauji kardinolai. 
Šventajam Tėvui - atsisėdus 

sostam šalimais jo abiem šo-
nais susėdo eilėmis kardino
lai. J 

Greitai po to pakilo kokia 
tai neišpasakyta lukeriavimo 
tyla. Atidarytos į Siksto kop
lyčią durys, per kuc susirin
ki man inėjo nauji kardino
lai : Dougherty, Schųlte ir Fau
lhaber. J i e visi t rvs vos t ik 

Todėl žymi jų dalis sukurs* 
tė darbininkus ir jur ininkus 
prieš sovietų valdžią. I r šian^ 
die j ie daugiausia vadovauja 
revoliuci jonieriams. 

Dezertavo trys brigados. 
• -

Iš Rygos pranešta, kad Mas
kvoje <prieš fooli&evilcij valdžią. 
pikilo trys bolševikų kareivių 
brigados. Jo s perėjo revoliuci-
jonierių pusėn. 

Kareiviai- pakilę daugiausia 
del alkio. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
'Oraaįa, Neb., Skerdyklų 

darbininkų unijų viršininkai 
paskelbė darbininkams nubal
suoti, a r pri imti kompanijų 
daromas reformas ar pakelti 
streiką.-

/ 
Priešginiaujančios žinios. 

Abelnai imant, apie revoliu
ciją Sovietų Rusijoj pareina 
priešginiaujančių kitų kitoms 
ižinių. 

Reuterio depešoje iš (J eisim 
gforso sakoma, jog Petrogra-

Londonas. — Talkininkų 
premjerai čia pradėjo tart ies 
Turkijos klausime. 

PIRMASAI SAVAITINIS 
"ELTOS" BIULETINAS. 

r 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 

buvo prisiekdinti kardinolo 
Cųclano <le Azevedo Ottavius, d o hk,™» M ^ « 8 . . » r * & 

mima, kad revoliucijonieriai 
nėra paėmę trijų ketvirtadalių 
miesto. . 

Berlynas. — Pranešta , kad 
Prancūzai eina pagelbon 
Kronštadto revoliuci jonie
riams. Prancūzijos karo lai
vais jiems gabena amuni
ciją. 

(Iš Lietuvos Imform. Biuro) . 

Lietuvos Atstovybės Infor
macijų Biuras y ra susitaręs su 
Lietuvos Telegrafų Agentūra 
"Elta", kad kas savaitė butų 
prisiunčiama svarbiausių žj-
nių, maždaug iki šimto žodžių, 
neskaitant jau žinių,, kurios 
•m -• i u-, • •, xi«—«, C'-nusprendimas tapo ispiklv+a* 
iki šiol buvo prisiunčiamos A- *. 
merikos spaudai iš Politinio g a u s i o 24 d. 
l>epartamento. Ka ip iki šiol 
buvo daroma, visos šios žinios 
bus išsiuntinėjamos visiems 
Amerikos Lietuvių, laikraš
čiams be jokio ypat ingo atly-

Minios žmonių ties durimis. 

Dar pirm dešimtos valan
dos, kuomet turėjo prasidėti 
tos nepaprastos apeigos, ties 
Selia Regia bronzo durimi? 
susirinko didžiausio* minios 
žmonių. Čia buvo Rymo pilie
čių aris tokratų, valstiečių, ku
nigaikščių, diplomatų ir kuni
gų. Visi laukė a t idarant durų. 

Kuomet pagaliau durys bu
vo a t ida ly tos , žmonės suleis
ta ruimingon salėn. Augštos 
kilmės svečiams parodyta už
imti vietas tribūnose, kitiems 
visiems — suoluose. 

Pe r pašalines plačias duris 
pasigirdo skardus , muzikos 
balsai. Tai ėjo procesija iš 
Šventojo Tėvo rūmų. Prieša
kyje tos procesijos buvo ne
šamas procesijinis kryžius, 
brangiais akmenėliais papuoš
tas . 

Paskui nešamą kryžių sekė 
garsus Siksto choras, veda
ntas abato (opato) Perosi. To
liau eilėmis aba>ai ir didelių 
religijinių ordenų viršininkai, 
kunigai ir vienuoliai juoduose, 
baltuose ir rusvuose rūbuose; 
kardinolai purpuriniuose rū
buose; Šveicarų ir Palat ino 
gvardi jos; paskiausia Vatika
no patarnautojų, apsitaisiusi!] 
karmazino uniformomis, buvo 
nešama Sedia Gestatoria, ku-

Apgriauta Petropavlovsko 
tvirtovė. 

Kitoje d e j o j e iš Ge,si„k-
forso sakoma, jog užvakar 
smarki artilerijos kova buvusi 
Krasnaja G orka batarejų su 
keliais bolševikų šarvuotais 
t raukiniais , t a ip kad ta dieną 
užrubežių knrijerai negalėjo 
apleisti Petrogrado. 

Pranešta , kad smarkiai ap
gr iau ta Petropavlovsko tvirto-
ir .kad visa Rusija pakilusi ant 
kojų. 

Bažnyčios kanclierio. 

Inėjusieji vidun kardinolai 
po tr is kar tus palenkė žemai 
galvas, lėtais žingsniais pri
siartino prie_ Sosto i r suklau-
pė. Pakilę užėmė jie vietas 
dešiniajame sosto šone. I r tuo-
jaųs jie priėmė kitų visų kar
dinolų apkabinimus ir pabu
čiavimus. Po to jie nulydėti 
prie sosto, kur ir vėl suklau
pė. Du apeigų vedėju ant jų 
galvų uždėjo purpurines " c a -
ppa m a g n a , " gi Šventasis Tė
vas, ant kiekvieno jų galvos 
la ikydamas biretas, atkalbėjo 
maldą. 

Apeigos pasibaigė Šventojo 
Tėvo palaiminimu. 

Kardinolas priėmė daug pas
veikinimų. 

Kardinolas Dougherty iš 
Vat ikano sugryžo Amerikos 
kolegijon, kur būdamas čia y-
ra apsistojęs. Tenai J o Emi
nencija po pietų priėmė dau
gybę savo pažįstamų, atėju
sių su pasveikinimais. 

Tenai kardinolui Dougherty 
Šventasis Tėvas pr is iuntė rau
doną skrybėlę. 

Vakarykščiose apeigose bu
vo ir daugybė Amerikonų. 
Philadelphijos katal ikiškas 
draugi jas a ts tovavo: valstijos 
senatorius Coyle, Dr. Long, BOLŠEVIKAMS NEPAVY 
Gallagher, Mrs. Morrell ir Ne- K 0 P U L T I KRONŠTADTĄ 

ginimo. Suprantama, iŠ antros 
Paryžius. Pa t i r ta , kad p u s e 8 įr n u o Amerikos laik-

Kronštadte revoliucija Čia bu
vus suplenuota Rusų socia l is 
tų revoliucionierių. 

Rymas. Čia definitiviai suži
nota, kad buvusios Italijoj ra
dikalų riaušės buvo suplenuo-
ios Maskvoje, 

wbold su dukterimi. 
Philadelphijos dioceziją: ge-

neralis vikaras kun. Crane ir 
kunigai : Whi taker , Nash, Do-
novan, Mullin, Broughal, Ro-
oney, Fi tzpatr iek ir MeCull-
ough. 

Be to, d a r buvo Mobiles 
vyskupas AUen ir kitų dvasiš
kių ir pasaulinhj žmonių. 

Bolševikai pasprųdę automo 
biliu. 

Iš Rygos į Times pranešta, 
kad revoliucijonieriai paėmę 
kuone visą Petrogradą, išė
mus Nikolajevskos ir Suomi
jos geležinkelių stotis, kuriose 
laikosi bolševikai. 

P i rm to Ėeletas vyriausiu, 
bolševikų vadų iš Petrogra<™ 
pasprųdę automobiliu. 

Rygoje taikos tarybos, bol
ševikų su Lenkais per t rauktos . 

Chicago. — Dianos šviesos 
taupymas Chicagoje prasidės 
Velykų dienoje išryto, Kovo 
27 d. 

t a 

PARYŽIUS VEDA TARY
BAS SU WASHINGTONU 

m,..m.m4. J . -

Čia Paryžius, Kovo 11. 
sužinota, kad Prancūzijos am
basada "VVashingtone veda ta
rybas su Suv. Valstijų vals
tybės depar tamentu Tautų Są
jungos klausime. 

Prancūzi ja mėgina intikinti 
naują Suv. Valstijų vyriausy-
h?t jog Tautų Sąjunga yra la
bai geras da ik tas ir neverta 
jos ne t ik gr iaut i , bet d a r įr 
Suv. Valstijoms jSrisidėti pr ie 
tos Sąjungos. T . 

Washington, Kovo 11. — 
î Čia oficijalėse sferose apie tas 

Bolševikų delegatai aiškinasi, t a r y b a s n i e k o n e s a k o m a V i s -

raštininkų laukiamas bendra
darbiavimas: butų geistina, 
kad laikraščiuose nebūtų de
damos neretai mūsų nriešų pa
leidžiamos žinios, nebūtų da
romos iš Nftiažo kokios fakto 
plačiausios išvados i r kokie 
nors nepamatuoti spėjimai a-
pie visą Lietuvos Valstybės 
kuriamą darbą. Je igu butų 
laikraštininkų kuomet nors 
dek kokių nors atsi t ikimų at
siklausta, tai Lietuvos Infor
macijų Biuras mielu noru pa
sidalins visomis informacijo
mis, kurios t ik bus jo feinioj. 

Pirmasai biuletinas tdkio tu-

Kaunas. Karo Lauko Teis
mas pasmerkė leitenantą Ju r 
gį Kaupą mirtin už tat, kad 
jis nužudė kareivį, Juozą Bre-
są, t a rp Vieviu ir Žiežmarių 
tuo ..tikslu, kad nusikračius 
savo nelaimingų darbų liudi
ninką, rekvizuojant privatinį 
asmenų turtą ir atiminėjant i? 
spekuliantų prekes. Teismo 

Vladas Bujanauskas, karei
vis, už ta t , kad padėjo Įeit. 
Jurg iu i Kaupui nužudyto ka
reivio lavoną paslėpti miške 
ir nepranešė karo valdžiai, to 
paties Teismo nuteistas „ 12 
metų sunkių darbui kalėjimam 

Kaunas. Švietimo Ministeri
jos, Bugalterijos ir Koopera
cijos Kursai . Mūsų tėvynei 
atrūksta įvairių tinkamų spe-
cijalistų. Tad norintieji gali j -
stoti j Bugalterijos kursus, 
kurie prasidės nuo Vasario 10 
d. Bus mokoma šių dalykų: 
bugalterijos, kooperacijos, ko
mercijos, stenografijos ir tt. 
Kursai tęsis 5 mėn. Pamokos 
vakarais . J kursus priimami 
abiejų lyčių akmenys, visų luo
mų ir tikybų, išėję bent gim
nazijos 4 kl. a rba kitą tokios 
pa t mokslo programos kursą. 
Mokestis už mokslą 60 auks. 
per mėnesį. 

/ v 

rimo: 

, "Vilniuje l ikviduota Zeli-

Kaunas. Vasario 3 d. 6 vai. 
į Širvintus du ginkluotu Len
ku buvo atkeliavusiu ir pa
reiškusiu valsčiaus viršaičiui, 
kad juodu esą milič/jantu, pa-
skirtu^ į Širvintus. 

— Vasario 5 d. Čia gauta 
žinių, kad Zeligowskis paim
tame kraš te mobilizuoja vy
rus nuo 20 iki 35 m. ir kad 
Pilsudskis įsakė Lenkams ka
reiviams pasilikti Zeligowskio 
karuomenėje, kaipo savano
riais. 

— Sausio 29 d. apie 12 vai. 
16 Lenkų kareivių puolė ant 
Labežiškių kaimo, k u r -buvo 
.uiusų.3, kareiviai . Vieitf*^k*j 

__ _. - , . : , . : . A i . . "f 

IŠ PRŪSŲ LIETUVOS. 

kad susirgęs jų pirmininkas 
Joffe. 

gi pripažįstama, kad tas klau
simas ap ta r t i priguli mąo 
Prancūzijos Incijativos. 

išblaškė bolševikų karuomenę. 
Visgi sutraukiamos jų visos P ^ t a r o j i , n i e k o nepešusi, at-

gowskio įkur ta valstybės kon- t a s i r nuvestas į Purveniškių 
trolė. Vilniuje persekiojama k a i m § , o ki tas pabėgo prie 
Lietuvių spauda. Vilenskij 
Kurjer Lietuvių krypsnio nu
baustas 50,000 markių. Lenki
jos okupuotuose karštuose u-
kininkai sukyla prieš Zeligow-
skį, reikalaudami maisto vie
toj propagandos l i teratūros. 
Ambasadorių konferencija in
strukcija Prancūzijos virsi-4 

ninkus Klaipėdoje daryt i su
tar t is su Lietuviais del Lie
tuvos ir Klaipėdos muįto sie
nų panaikinimo ir nukėlimo 
jos Nemuno ir juros linijom 
Lietuvos Seimas priėmė Fi-

I r Mažojoj Lietuvoj gyven
tojai nesnaudžia, b e t ^ a r o di
delę agitaciją. Vokiečiai ir su-
vokietėję Lietuviai varosi prie 
to, kad Prusai palinktų prie 
Vokietijos, bet Lietuviai ly
giai po visą kraštą daro susi
rinkimus, prakalbas, steigia 
Prūsų Lietuvių susivienijimo 
gyventojus išjudinus iš snau-
skyrius, kad t iktai greičiaus 
dūlio, suvienijus juos visus ir 
atėjus t inkamam laikui galėtų 
visi vienu balsu pareikalauti , 
idant Mažoji Lietuva butų 
suvienyta su Didžiąja Lietu
va, , ^ Ą.m . 

Vasario 8 d. buvo sušauktas 
susirinkimas Plikiuose pas 
Mylertą. Pr is i r inko pilni na-

savųjų ir pranešė, kad L e n - J m a i žmonių, o t a rp nemaž 

reivis tapo nelaisvėn paim-

kai plėšia Labežiškio kaimą. 
Tuomet Lietuviai puolė ant 
Lenkų, 8 nelaisvėn paėmė, 
dar atėmė 5 arklius ir vieną 
valdžios vežimą. 

Pirmiaus d a r Lenkai buvo 
apiplėšę Purveniškio kaimą, 
kur vienam Žydui nuplėšė bar
zdą ir sumušė jo dukterį. 

Iš Vilniaus pabėgusieji gy 

daugiau a tvyks ta Lenkų ka-
ruomenės ir siunčiama arčiau 
Lietuvos rubežių į Maišiogalą. 

galimos spėkos. 

Paryžius, Kovo 10. — Vie
tos Rusai hacijonalistai yra 
gavę žinių apie pašėlusį bol
ševikų puolimą prieš Kronš-
tadtą. Tas puolimas buvęs 

IŠ SOVIETINES RUSIJOS 
UŽ PETROGRADĄ APTILC 

MŪŠIAI. 

Dezertuoja masėmis bolševikų 
kareiviai. 

Londonas. Kovo 11. — Ne
gau ta patvir t inančių žinių a-
pie Pe t rogrado puolimą. I r 

paduoda jokių ofieijaifų žinių. 

Amerikoniški radikalai vado
vauja. 

Iš Hague, Olandijos, prane 
šamą, jog vietos laikraščių 
korespondentas iš Revelio pa
duoda žinių, kad revoliuci jo-L 

pranešama, kad už tą miestą c e r i a m s prieš bolševikus va 
mūšiai aptilę. 

I š apturėtų įvairių žinių ne
galima nieko definitlvio pasa
ky t i apie revoliucijos padėtį. 
Viegi a t rodo, kad ta padėtis 
bolševikams ne t ik gali but ™ n ą nepakenčiamą bolševi-
rimta, bet tiesiog kar t i . kų reakciją, badą ir privers-

Bolševikai iš savo pusės ne- tinąjį darbą, lygų vergijai. 

dovauja iš Suv. Valstijų Ru
sijon deportuoti radikalai . 

Tie deportuoti žmonės bu
vo manę Rusijoje rasią sau 
rojų. Ištikrųjų j i e a t rado tik 

simetė ant Pet rogarado išilgai 
Morski perkaso. 

Karo komisaras Trotzky' e-
sąs Petrograde. J i s vadovau
jąs savo karuomenei. 

Anot žinių, Petrogrado apy-
jlinkėse vis da r konecntruoja-

at l iktas Kovo 8 d. P u o l i m a n | I l l a skait l inga bolševikų ka 
bolševikai buvo sut raukę skai- ruomenė. Norima be atodairos 
tlingą karnomenę iš Besarabi- p i l i t į Kronštadtą ir patimti rė
jos fronto. 

Dalis bolševikų karuomenės 
Kronš?adtą buvo užatakavusi 
auštant . Bolševikai ėjo ledu. 
Priešakinės jų sargybos buvo 
su čiuožyklėmis. Roguitėmis 
buvo vežami kulkasvaidžiai. 

Buvo jie atblokšti. 

Kronštadto tvirtovės revo-
'liucijonieriai . su mortirų šo
viniais buvo mėginę suskaldy
t i užlajos ledus ir panardyt i 
bolševikų kareivius. 

Revoliucijonieriai nepasiekė 
to- tikslo.\ Pasirodė perst iprus 
ledas. Paleisti šoviniai rikoše-

nansų ir Švietimo ir svarsto 
Užsienių ministerijos įstatus. 
Vilniuje prasideda Mokslo 
Draugijos Augštuose Kursuo
se trečioji paskaitų sesija. 
Skaitys Basanavičius, Myko
las ir Viktoras Biržiška, kun. 
Reinys, advokatas Vrublevs-
lįls ir Gudas Hareckis. Vilniu
je pradėjo eiti Li tva laikraš
t is Rusų kalba Biržiškos reda
guojamas. , " E l t a . " 

Pab radę ir Švenčionėlius. 
Del šitų žinių mūsų vyriau

sybė pasiuntė protestą per 
Tautų Sąjungos Kontrolės 
Komisiją. 

— Švedų draugija "Redda-
b o r u " prisiuntė Kauno vai
kams 3,000 kronų. 

jaunimo ir moterų. Pirminin
kas Daugulis, pasveikino su
sirinkusius širdingais žodžiais 
ir ragino daugiau ka ip ligšiol 
prisidėta prie atgaivinimo sa
vo tautos. Norėdami ką nu
veikti, turime t a rp savęs Iai-
kyties vienybėje. Laikas jau 
neesti į šalį tą nuomonę, kad 
mes Lietuviai antros klesos 

ventojai praneša, kad vis d a r -žmonės. Šiandieną kalba vi-

voliucijonierių vedą Kozlows-

Revoliucijonieriai neturi šovi
nių. 

Kronštadto tvirtumose sus
tatytos didelės karo laivų ar-
motos. Jo s buvo atsuktos į 
jurą -ginties ųuo užpuolimo* 
svetimų šalių karo laivynų. 
Tai buvo pačių bolševikų pa
taisymas. 
Šiandie revoliucijonieriai tas 

armotas a tsuko prieš' Petrog
radą. Bet t ik keletui dienų už
teko šovinių toms armotoms. 

Dabar prieš Petrogradą pa
tu* spiegdavo atsimušę į ledą. Į vartojamos mažesnės armotos. 

Šrapneliai su kulkasvai-. Trotzky sut raukia visas sa-

PARKELIAUJA ife ANGLI
JOS S. V. AMBASADO. 

RIUS. . 

Londonas, Kovo 11. — Iš 
čia į Suv. Valstijas iškeliavo 
Suv. Valstijų ambasadorius 
Anglijai John W. Davis. Iš
kilmingai jis išlydėtas. Keliau
ja laivu Olympic. 

PINIGŲ APYVARTOS KON
TROLIERIUS. 

Naumiestis, Tauragės apskr. 
Tūlas keleivis, važiuodamas iš 
užsienio su prekėmis, užėjo 
murtinėn ir labai nustebo, kad 
valdininkai t a r p savęs kalbė
josi rusiškai. J i s turėjo apie 
dvi valandi laiko-fki priti lpo 
prie valdininkų ir atliko savo 
reikalą. Matyties dar keli me
tai praeis, iki Lietuvos valdi
ninkai nusikratys Rusų kal
bos, dvasios ir papročių. 

,Vilnius. Iš Vilniaus prane
šama, kad Zeligowskio valdžia 
padarė kratą "Ocjrodzenie" 
bute. Paėmė dokumentus ir 

Washington, Kovo 11. — n e t privatinius laiškus. Taip-
Suv. Valstijose pinigų apyvar
tos kontrolierium prezidentas 
Hardingas paskyrė '"Crissinge-
rį iŠ Marion, O. 

džiais pasirodė pasekminges 
ni. Su šitais revoHueijonieriai į Kronštadtą pult i iš oro 

ORAS. — Šiandie apsiniau-
vo ląktmų spėkas. N o r k n a kę; rytoj laukiamas lietus ar* 

sniegas i r šalčiau. 

p a t iškratė advokatą Ryman 
tą ir paliepta rekvizuoti Lie
tuvos valdžios valdininkų bal
dus, kaif> Janulaičio, Mašioto 
irk. Manoma, kad tai iš kerš
to, kam dvarus dalino beže
miams Kauno ir Suvalkų rė-
dybose. 

sas pasaulis apie Lietuvius 
su pagarba. Todėl į darbą su 
krikščioniška meile. Toliau s 
aiškino pirmininkas Prūsų 
Lietuvių susirinkimo siekius 
ir pranešti apie šio krašto pa
dėtį. Kad mes ta ip toliaus 
gyvensime, kaip lyg šiol, eiki
me greitais žingsniais prie su
griuvimo. Kasdieną uždeda 
mums naujus mokesčias, kas
dieną brendame giliau j sko
las. Mūsų k raš ta i galės atsi
gauti t iktai tuomet, kuomet 
visi dėsis su Lietuva. 

Pr ie to buvo žmonių skun
dų, kad Vokiečiai kunigai 
evangelikai mokino žmones 
tik vokiškai i r visaip niekino 
Lietuvius Jbažnyčiose. 

Visi žmonės .buvo labai už
ganėdinti prakalbomis i - j o m s 
pasibaigus visi suriko: "Bra
vo."* 

PINIGĮf KURSAS. 
Svetimu šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Kovo 10 
buvo tokia pagal Merchants Lo-
an and Trmrt Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.89— 
Prancūzijos šimtui frankų 7.11 
Italijos šimtui lirų 3.65 
Vokietijos šimtui markių 1.61 
Lietuvos šimtui aukiįnų 1.61 
Lenkijos šimtui markių , .12 
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P t ' U V l i l KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
| | f t kasdienį Išskyras nedėldienias. 

U PRENUMERATOS KAUTAS 
CAGOJ IR 1 ŽSIENYJH: 
Metams . . . . . . . . .33 1**0 
ruse i Metų . . [ » . .csasxs> • 4-00 

ffuv. VALST. 
Metama .%- *••<>© 
Pusei Metą . . . . . . . . . . . . . 3 3.00 

Prenumerata mokas! lskalno. Lai
ma skaitosi nuo užstrasymo dlenoa 

IE nuo Naujų Metų. Norint permat
yti adresą visada reikia prisiųsti ir 
•nas adresas. Pinigai geriausia sių-

| | |t išperkant kraaoje ar exprese "Mo
ji Order** arba įdedant pinigus 1 

•angimiuotą laišką. 

"DKAUGAS" PUBL. 00. 
S. Oakley A ve., Ohicago. 
Tel. Roosevelt 7791 

= 

Nori Grąžinti 
Senovę* 

Buvusiojo karo metu kapita
listai prisikrovė aukso. Po ka-
t o jie lengvai galėjo sugrųžin-
|ti normalius laikus. Galėjo pa-
•piginti visuomenei gyvenimų 
Rr tik paskui sumažinti įlar-
•>inln-kams užniokesiiį. 

Tečiau jie to nepadarė. Jie 
mesi elgties atbulai. Pasinau-
ojo savo paprastomis gudry-
ėmis. Kur bijotasi sumažinti 
arbininkams užmokesnj, te-

bai darbininkai paleista iš 
irbo ir dirbtuvės uždaryta, 
ek palaukus ir vėl atidary-

bet jau su mažesniu dur
ininkams užmokesniu. 
Vienur darbininkai tokiems 

apitalistų žygiams pasiprie-
ino, kitur vargas privertė 
jnones imties darbo, kadir su 
enka užmokesnimi. 
Užmokesnį jie sumažinti su-
ažino, bet labai mažai arba 

r nei to neatpigino paganu-
Bunų 'žmonėms reikalingi) pro

duktų. Darbo žmones palietė 
rargas. 

Šiandie, pagaliau, tų pat 
įdarė ir žinomos galvijų 

kerdyklų kompanijos. Šitos 
ygiavo kur-kas toliau. Jos 

askelbė ne tik sumažinimų 
okesnio, bet mėgina darbi-

inkams gražinti dešimties va-
andų darbo diena. Pareiškė, 
ad darbininkui darbo .viršlai-
s turėsiąs skaityties tik iš-

Įirbus dešimtį valandų dieno-
• 

Atrodo, kad kapitalistai 
lėgįna gražinti senovės lai
bus, senovės ilgas darbo va

landas. Darbininkai pirm ke
lerių metų vargais-negalais iš
kovojo trumpesnes darbo va

landas dienoje, gi dabar no
rima vienu užsimojimu tai su-

iaut i . Jei žmonės tokiems! 
rgiams nepasipriešintų ne
ik tų ilgai laukti, kaip butų 

liesta ilar ir dvylikos valandų 
irbas dienoje. 
Antai plieno korporacijos 
H-ai jau rimtai galvoja savo 
žibininkus pastatyti prie dvy 

|kos valandų darbo dienoje. 
Toksai kapitalistų savaran-

:i> pasielgimas, suprantama, 
jakels darbininkų streike. Ir 

|arbininkai laimės, jei juose 
ĮUS reikalingos vienybės. Vi-

•joinenė stovės jų pusėje. 
'Kapitalistų spauda šaukia, 
Lad darbininkai nestreikuotų, 

it sutiktų su tuo, kas jiems 
;omi>anijų duodama. Sako, re
konstrukcijos laikai. Girdi, 
streikai esųs nepatri jotinis 
[arbas. Sako, visiems lygiai 
į i k i a v i l k t i k a r o p a s e k m i ų 

funkenybes. 
Ar tik nej>eidaug jau tų pa-

trijotybės komplimentu teikia
ma darbininkams. 

Karo metu darbininkai pir
mutiniai buvo šaukiami eiti 
truškinti priešą. J ie ėjo į mu
sių laukus ir tenai guldė gal
vas. Kapitalistai karo ne tik 
nebuvo paliesti, bet pasigami
no naujus milijonus. 

Šiandie pokariniais laikais 
darbininkai taippat pirmuti
niai kenčia. J ie statomi pir-
mon bedarbės ir brangaus gy
venimo ugnin. 

Ir, ant galo, jau norima nuo 
jų atimti uždarbį, kad be bai
mės jiems su šeimynomis pri
sieitų badu mirti. 

Turtingam ir sotam yra ge
ras daiktas i r patrijotizmas. 
Bet alkano žmogaus jis nega
li pasotinti. 

Tegu patys turčiai pasirodo 
su savo patrijotiniais darbais. 
Tegu jie papigina darbinin
kams gyvenimų. Ir tik paskui 
tesiųlo darbininkams but to
kiais pat. 

Darbininkai turi būt budrus. 
Turi stipriai organizuoties.Nes 
kapitalistų -tikslas vienas — 
suskaldyti darbininkų vienybę 
ir juos pavergti ilgomis dar
bo valandomis su menka už
mokesnimi. 

Jie nori grąžinti senovę. 

Amerikoniška Pirk
ly ba su Užrubežiais. 

Buvo laikai, kuomet Suv. 
Valstijos nevedė jokios pirkly-
bos su svetimomis šalimis. A-
merikonai svetur neturėjo sa
vo prekėms turgaviečių. Tam 
tikslui neturėjo visapusiai iš
lavinto personalo ir organizuo 
to veikimo. Be to nebuvo gali
ma vystyti pirklybos su užru
bežiais. 
Amerikoniški pirkliai ir pra

monininkai be jokio smagumo 
stodavo tarybosna ir daryda
vo sutarimus su svetimų ša
lių pramonininkais. Nes tuo 
žvilgsniu pati valdžia neduo
davo savo globos. 

Tik dar nelabai senai Suv. 
Valstijų pirkliai ir pramoni
ninkai buvo pakilę reikalauti 
savo vyriausybės, kad ji pa
darytų šiokių-tokių palengvi
nimų vesti pirklyba su sveti
momis šalinus. Tie palengvini
mai, tai turėjo but oficijalis 
vyriausybės sutikimas ir savo 
pirklių vedamų reikalų užru
bežiuose globojimas. 

Tais reikalais Wasliingtonan 
bu\o siunčiamos rezoliucijos ir 
prašymai. Pabaigoje tas ir 
privertė vyriausybę veikti. 

Tai-gi 1913 metais kongre
sas pravedė t: vad. "Federal 
Reserve Act" , arba įstatymų, 
•kurs didesnėms nacijonalėms 
bankoms leido steigti savo fi
nansinius skyrius svetimose ša 
lyse. Taisai įstatymas tečiau 
reikalavo daugelio visokių for
malumų ir apribojimų. I r tas 
labai pančiojo bankas. Joms 
nebuvo leidžiama surinkti rei
kalingo tiems tikslams kapita
lo. 

1916 metais tame "Federal 
Reserve A c t " įstatyme pada
ryta pataisymų. Panaikinta 
daugybė apribojimų ir leista 
bankoms, indėti savo kapita
lus į užrubežines bankines įs
taigas. Tuomet amerikoniškos 
bankos ne tiktai galėjo steigti 
savo skyrius užrubežiuose, bet 
galėjo dėti savo kapitalus už-
rubeŽių bankosna. 

Bet tai turėjo but išimtinai 
bankiniai reikalai. Į kitokias 
užrubežines įstaigas ameriko
niškoms bankoms nevalia bu
vo indėti (investinti) kapita
lu 

T a b a n k o m s l a i s v ė p r a š v i t o 
pagaliau tik 1919 metais, kuo-i 
mt't kongresas priėmė t. vad. 

Federacijos Tarybos Posėdžio 
Pirmoji Diena. 

Pusiau po 10 ryto trečiadie-
nije 9 Kovo viešbutije Hotel 
Morrison kambarije B. Posėdį 
atidaro kun. Švagždys ir kvie
čia kun. Bučį atkalbėti mal
dą. Tą išpildžius ir nesant p. 
Valantiejaus, Federacijos Cen
tro raštininko, posėdžio sekre-^| 
torium išrinktas p. P . Cibuls
kis. Susirinkusieji sutaria, 
kad posėdžio prezidija butų: 
pirmininkas kun. Švagfcdys, vi-
ce-pirmininkas kun. Slavynas, 
sekretorius Cibulskis, antras— 
p . Pr . Paliulis. 

Mandatų klausime didelė 
nuomonių įvairybė. Po ilgų 
principijalių i r kitokių disku
sijų palaikytas principas, kad 
sprendžiamąjį balsą turėtų 
vien tik Tarybos nariai, bet 
praktiškai išpildyti tą nutari
mą išėjo gana sunku. Užda-

[rius diskusiją apie tą dalyką 
pirmininkas užklausė koki yra 

mų, o norintieji sprendžiamo 
balso. 

Atsiliepė kun. N. Pakalnis, 
kun. V. Slavynas, p. Česnulis 
ir t. Alfonsas C. P . Kun. Pa
kalnis savo dalyką paaiškinda
mas pasakė, jog buvo Tarybos 
nariu nuo Town of Lake sky
riaus, bet neperseniai persikė
lė į Cliicago Heights ir dar 
nesuskubo tenai susitvarkyti, 
o surinkime jau mato kitą na
rį nuo Town of Lake. Susirin
kusieji pripažino, kad minėta
sis skyrius turi teisę siųsti į 
Tarybą du narius, nes apima 
daugiau negu 2,000 narių, to
dėl ir Town of Lake savo įga
liojimų iš kun. Pakalnio ne-, 
atšaukė. 

Kun. Slavynas tvirtino, kad 
jis atstovauja kunigų Vieny
bę, bet ne visą, o tik Chica-
gos apskritį. Kun. Bučys sa
kė, kad centralės organizaci
jos, kaip Kunigų Vienybė, iki 
šiol rinkdavo savo atstovus per 
savo centrus. Chicagos provin
cijos kunigai, anot paskutinio 
protokolo, kviečia savo organi
zacijos centrą išgauti iš Fede
racijos, kad kiekviena Kunigų 
Vienybės provincija turėtų sa
vo atstovus Federacijos Tary
boje. Kun. Bucys sakė, kad 
kunigas Slavynas neturėtų 
remtis sumanymu pirma negu 
jis taps įstatu. "Todėl, sakė 
kun. Bučys, aš balsuočiau už 
davimą balso kun. Slavynui, 
kaip Rockfordo Lietuvių pa
rapijos atstovui, o balsuočiau 
už' nedavimą sprendžiamojo 
bals,o, jei kun. Slavynas remsis 
^ — — ^ t m m m m m ^ — — — — — Į — — — 

McLean bilių. Šitas bilius vi-
sonis amerikoniškoms nacijo
nalėms bankoms leidžia pa
švęsti penktąjį nuošimtį iš sa
vo pamatinio kapitalo indėti 
į korporacijas (bendroves), 
kurios finansuoja užrubežinę 
pirklyba. 

Tais pačiais metais kongre
sas kitu įstatymu "Adge A c t " 
dar labjaus praplėtė galimybę 
bankoms finansuoti užrubežinę 
pirklyba. TJas įstatymas veikia 
ir šiandie ir jis duoda didelių 
palengvinimų amerikoniškiems 
pirkliams ir pramonininkams 
santikiuose su užrubežiais. 

Pasiremiant tuo įstatymu; 
šiandie jau daugiau dvidešim
ties įvairių amerikoniškų kor
poracijų veikia užrubežiuose. 
Ir tos» korporacijos pirklybai 
su užrubežiais yra dar visai 
rinkusios arti 100 milijonų do-
lierių. 

Tad Suv. Valstijų pirklyba 
s u u ž r u b e ž i a i s y r a d a r v i s a i 

jauna. Bet ji smarkiai pažan-
giuoja. 

sumanymu dar neapsvarstytu 
i r nepriimtu." Kun. Slavynas 
atsisakė reikalauti balso, kaipo 
provincijos atstovas, o tik rei
kalavo, kaipo Šv. Petro ir Po
vilo Lietuvių parapijos Rock-
forde klebonas. Tada balsas 
jam tapo pripažintas. 

P-nas Česnulis ir t. Alfonsas 
atsisakė nuo reikalavimo spren 
džiamojo balso. Tokiu būdu 
Tarybos suvažiavimo sąstatas 
tapo užbaigtas. 

Vienbalsiai sutarta pasvei
kinti Chicagos arkivyskupą. Į-
galioti kun. Švagždys ir p. 
Žaldokas. Per telefoną susiži
nota su Arkivyskupo raštine, 
kad arkivyskupas priims de
legatus ryto 11 vai., nes šian
dien nėra namieje. 

Atėjus Chicagos angliškų 
laikraščių reporteriams tapo 
paskirti kun. Baltutis, £un. 
Vaičiūnas ir p. Pr. Paliulis. 

asmenys,'neturintieji įgalioji-^ Nesant sekretoriaus ir neat
ėjus jo pažadėtam laiškui se-

Įkretoriaus raportas atidėtas 

sėdis 9 Kovo 1921 Chicagoje 
apsvarstęs Amerikos Raudono
jo Kryžiaus veiklumą Lietuvo
je ir atsiminęs dideliai , nau
dingą darbštumą tiekiantį pa-
kelbos visiems pašelpos reika-

Jiingiems Amerikiečiams vien
balsiai sutarė su pagarba iš
reikšti kuonuoširdžiausią pa
dėką Amerikos Raudonajam 

vėlesniam laikui. Į Kryžiui ir patarti visiems Lie-
Kunigų Vienybė iš Chicagos 

buvo rašiusi į savo organizaci
jos centrį, kad panaudotų sa
vo įtaką keturiems labai smar
kiai paliečiantiems Federaciją 
dalykams. Kadangi Federaci
jos Taryba renkasi tik dukart 
į metus, todėl nelaukta, kol 
Kunigų Vienybė oficijaliai tuos 
pageidavimus įteiks, bet norė
ta apsvarstyti juos tuojaus. 
Bet kun. Slavynas, kaipo Chi
cagos provincijos sekretorius, 
nuėmė šituos dalykus nuo ap
svarstymo. 

1 
. 

Luta svarstyti Vilniaus klau 
simas. Kunigas Bučys nusis
kundė, kad Lietuvos Informa
cijos Biuras ir pati Lietuvos 
Misija permažai informuoja a-
pie to klausimo padėtį tarp-
tantinėje politikoje. Šveicari
jos prancūziškuose laikraš
čiuose, kaip Courrier de Gene-
ve yra paduota ištisai svarbių 
dokumentų apšviečiančių tą 
dalyką, o Misija mums to ne
praneša. Remiantis tomis ži
niomis, kurios paskelbtos yra, 
reikia pasakyti, kad Vilniaus 
klausimas dar nėra užbaigtas 
ir nėra padaryta to kas reikia. 
Kun. Bučys pasiūlo, kad Fe
deracija išreikštų, jog Ameri
kos Lietuvių Katalikų Visuo
menė nekuomet nepasitikės ta 

įLietuvos valdžia, kuri nesuge-" 
bės padaryti, kad Vilnius bu
tų Lietuvos dalis nekuomi ne
siskirianti nuo kitų Lietuvos 
dalių. 

Raudonasis Kryžius. 
i 

P. Česnulis dukart kalba, 
prieš pietus ir po pietų, apie 
Lietuvos padėtį. Kun. Kemė
šis sako, kad Lietuvos valdžia 
perdaug nuolaidi Lenkams, 
permažai pasitiki karuomene. 
Česnulio kalba |>arodo, kad A-
merikos Raudonasis Kryžius 
daro daug naudos Lietuvai. 
Susirinkusieji atsimena ką ži
nojo iš laikraščių bei laiškų; 
todėl visi vienbalsiai sutaria 
išreikšti nuoširdžią padėką A-
merikos Raudonajam Kryžiui. 
Kunigai Kemėšis ir Bučys ta
po įgalioti austatvti rezoliuci
ją. Juodu rezoliuciją sustatė, 
susirinkimas ją vienbalsiai pa
gyrė i r sutarė originalą nu
siųsti į Washingtoną Raudo
nojo Kryžiaus Valdybai, o ko
piją į Kauną Amerikos Kry
žiaus įstaigai. 

Rezoliucija tapo priimta Ši
ta forma: 

Amerikos Lietuvių R. Kata- j 
likų Federacijos Taiybos po- balsavo 7. 

If ' . "J 1 

LUCKY 
STRIKE 
CIGARETTE 

tuvių kilmės žmonėms, gyve
nantiems 'Suvienytose Valsti
jose prigulėti prie tos didžiai 
garbingos ir pasekmingai vei
kiančios organizacijos. Sutar
ta taip-gi .šitos rezoliucijos ko
piją pasiųsti Amer, Raud. 
Kryžiaus Valdybai Washing 
ton, D. C. . 

Tą rezoliuciją p-lė B. Nausie-
daitė išvertė į anglų kalbą. 

t Paskui surinkimas vėl grįžo 
svarstyti Vilniaus klausimą. 
Nuomonių skirtumo tame da
lyke nebuvo. Visi Tarybos na-

Vilnius. riai apgailestavo, kad Lietu-
vos valdžia buvo perdaug nuo
laidi Lenkams ir Prancūzams. 
Rezoliucijos projektas (apo su
statytas šitokis: 

A. L. R. K. Federacijos Ta
ryba svarstydama Vilniaus 
klausimą pažymi, kad prancū
ziškuose Šveicarijos laikraš
čiuose galima rasti daugiau ir 
pilnesnių žinių apie tą dalyką 
negu Amerikinės Lietuvos 
Misijos ir jos vedamo Infor
macijos Biuro pranešimuose. 
Toliau, tas posėdis yra įsitiki
nęs, jog nei viena Lietuvos 
Valdžia neturės Amerikos Lie
tuvių Katalikų pasitikėjimo, 
jei nesugebės atgauti Vilniaus 
Lietuvai be sąlygų. Pagalios 
posėdis numano, kad Vilniaus 
atgavimas neapseis be karinės 
jiegos ir tame atvejyje visos 
Lietuvių organizacijos pri
klausančios prie K. Federaci
jos visoms jiegomis padės Lie
tuvai kariauti su priešais. 

Paskola, 
Konstatuota, kad L. L. pas

kola nepasisekė, nes vietoje 
15 milijonų jos sukelta tiktai 
$1,670,000. Ieškota to nepasi
sekimo priežasčių ir pastebėta, 
kad Misijos pranešime išsiun
tinėtame tos paskolos stotims 
tarp nepasisekimo priežasčių 
pačios Misijos apsileidimai 
perdaug švelniai paminėti, o 
bandoma versti kaičia ant spau 
dos netaktiškumų,^ kurių ne
buvo. Nebuvo nuomonių skir
tumo, kad reikia paskolą tęs
ti ir finansinę Lietuvos''padė
tį gerinti. Kilo daug ginčų ko
kiu būdu tą padaryti. Kun. 
Kemėšis davė vieną sumanymą 
kunigas Bučys kitą. Ilgą lai
ką ir daug kalbėjo apie tai 
abudu sumanytojai ir kiti Ta
rybos nariai paremdami vieną Į 
arija kitą. Išsikalbėjus visiem.^ 
iki galui įvyko balsavimai. Už 
kun. Buėio nuomonę buvo 7 
balsai, už kun. Kemėšio 2, ne-j 
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"DRAUGO" KNYGYNE [ 
Galima gauti šios = 

MALDAKNYGES ' f 
= Ramybė Jums (brangios odos paauks.) $3.50 
I Ramybė Jums (kailio apdar.) 2.50 = 

Ramybė Jums (audeklo apd.) 2.00 
šios maldaknygės formatas yra 5*4x3%. Puslapių turi 968, bet ne 

stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių {vairiau
sių maldų. 

• • • • | 

Aniolas Sargas — juodas apd $1.25 S 
! Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd 1.75 

Aniolas Sargą* — juodais apd 1.50 
Dangaus Žvaigždutė — juod. minis , apd 1.75 | 
Dangaus žvaigždudė — baltas celluloid apd. su 

§ i paveikslėliu ant apd 1.75 | 
i Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd 1.50 
| Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd 1.00 : 
| D a n i u s Žvaigždutė — juodais apd. su uždegimu 1.50 = 
= Aniolėlis — juodais apdarais, 1:50 Ė 
= Aniolėlis — juodais apdarais 0.75 | 
S~ šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 800 puslapiu. S 
_ Spauda aiški. « 
Z. S 
E Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 
| Pulkim ant kelių 2.50 
= Pulkim ant kelių '.- 2.00 
S Pulkim ant kelių 1.85 
| Pulkim ant kelių 1.50 
r: ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kalnų 
r įvairumas priguli nuo apdarų. 
g Maldų Knygelė 75c. 
| Maldų Knygelė N.... 50c. 

f 

a 
Užsisakydami adresuokite t 

DRAUGO" KNYGYNAS 
I 
s 

| 2334 So. Oakley Ave. Chicago, 111. | 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif 

NAUJOS KNYGOS 
Ką tas išėjo iš spaudos 

Kl'BT. PROF. PR. BUČIO 
veikalas 

"Katalikų Tikyba" 
215 puslapių 

Apdaryta $1.50 
lk> apdarų $1.30 

"Klebono Žodis 
Savo Parapijai'9 

Kaina 15 oentų 
Ši.iH knygas galima gauti 

"Draugo" Knygyne 
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, 111. 
t 

i 

i Dr. M. T. STRIKOL'IS • 
I Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas J 

m Peoples Teatro Kame ~ 
1l616 W. 47th Str. Tel. BonL 160" 
[Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl l t 
[iki 12 ryte. 

Res. 2014 W. 43rd Street 

B Nuo ryto Iki p iet 
JT JTeL McKinley 26S 

1 

DR. S. NAIKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
Ofisas !r Gyvenimo vieta 

•259 South nafrfOrt Street 
Ant Tiria— Universal State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 Iki • 

Nedaliomis nuo l t Iki S. 
Ts l r f—Į 

'J 

QjaAa^gAaį;-jgAa -̂SLaa,»atA^&aa»j8 
•TTel. Cana l 6222 °] 

3 DR. C. K. CHERRYS 
•j LIETUVIS DENTISTAS 
§[2201 West 22-nd & So.' Leavitt St-J 

f Chicago # 

Valandos: 9:30 A. M. to 12 N . 2 
1:00 P. M. to 8:00 P. M. q 

F*^™^**"1 1"™1*" 

• • • • • 
DR. S. BIEŽIS^J 

LIETUVIS GYDYTOJAS | 
IR CHIRURGAS g 

2201 Weet 22nd Street 
—J.'el. Canal ,6222 
• R e s . £114 W. 42nd Street 
S Tel. McKinley 4 9 8 8 -

! DR. CHARLES SEGAL 
• Perkėlė seavo ofisą po num 

|4729 So. Ashland Avenue! 
P Spccijalistas t 
•DŽIOVU, MOTERŲ ir VYRU LIGŲ S 
•Valandosnuo 10 iki 12 išryto; n u e g 
• 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki S:Z0m 

Ivakare. Nedėliomls 10 kii 1 " 

Telefonas D*exel 2S80 • 

m 

arti 47-tos Gatvės « 
Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS' 

4713 SO. ASHLAND AVENUN 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak 

Seredomis nuo i lig 9 vakare 

elefonas Boulevard 9199 

s DR. G. KASPUTIS 
* . DENTISTAS 

3331 South Halsted Str. 

fValandos: 9—12 A. M. 
1—6; 7^*8 P. M. 

• 

* 

Ur. L E. MAKARAS 
Lietuvjs Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10000 So. Micliigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 ik) 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare 
Residencija: 10538 Perry Ave. 

Tel. P ui Ima n 842 * 

Kun. Bučys tarė, kad pavo
jinga yra vykinti sumanymas, 
kurte negalėjo gauti aiškaus 
pritarimg nei daugumos esan
čių posėdije Tarybos narių. Iš 
to matyt, kad ją vykinant ne
bus visuomenėje tikro širdies 
patraukimo ar,ba eutuzijazmo 
ir dėlto nebus pasekniės. To
dėl sutarta, kad abudu suma-
nymų į nešėjai sudarytų ben
drų savytarpinių f nusileidimų 
rezoliucijų. Kad tat lengviau 
įvyktų prie jųdviejų priskir
tas vienas nebalsavusis, būtent 

RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

' Ofisas Didmiesty!: 
29 South La Salle Street 

Kam baris 334 

kunigas švagždys. Kad ta ko-j Z * ! „ ^ " a U n , W 

• -• T i: " A | . i x - I • Spccijalistas Moteriškų, Vyrišku 
i i . u . i i . i - i f a i / i l i i a f l i i r f i fa.lTV EV"AT>_ Valku ir w i « «».-. rl*»_ * . ' 
ųiisija galėtų atlikti taip svar
bų (įarbų, sutarta po Vakarie
nei nelaikyti ppeėdžio. 

• (Daugiau bus) 

IIIIIII l l lIUIIIlII | | | l | | | | | | | | i | l t | | | | | | t | | | | | | T n a 

Res. 1139 Independence Blvd. 
Telefonas Von Buren 334 

DR. A. A. ROTH, 
Husas Gydytojas ri Chlrųr«»s 

Vaiku ir visu chronifiku S S ? 

P**u, 7 - 3 rak. Nedėliomls l o Z T u Y 

Telefonas D*orer a s a s T~~ 
J I f l I l l l I l f | | | l l l | | | | | | I | | | | | | | t l U | | | u | M B | | t | | | t s 

Šeltaili 

Ui 
BE5T3 

W< 

Vas. 15 
iš Patersoj 
Bentleyvill^ 
L. R. Kryž 
nų nieks m 
ringių pirki 
ja, kaž-ko J| 
kia. Lietuv< 
žiui Bentk 
suaukojo $' 
raitis kalbi 
barantis 
tonas ne v| 
kiams pati! 
tariuėti k a 
so prašyti, 
kam kalbėt 
ševikams s 
žodelio nei 
kus, kurifi 
tautos prieJ] 
lęs svetain< 
kalbėtojų i] 
jausmingos 
tarinėti kali 
gerai supi 
turinį, joki| 
pavadinti 

m nm. 

Vietinis 
sius paragi 
taisyti sugu 
mesti šiek-
Raudonųjai^ 
sukrapštyl 
Štai aukojul 
Kun. J . Mi 
Jonas AmbJ 

Po $5.00: 
Damanauskl 
nas Lukošii 
Simonaitis, 
ne. 1 

X 

Marė AnJ 
Julė Bycl 
Ig. Jankž 
Po $2.00: 

zas Byčkus 
Rutkauski 
lė Rukienė] 
kas, Sim. 
Kentra, Bol 
dė Damanaj 

Po $1.00:' 
viekas, A. 
skas, Jona.'į 
Markevičius 
Godliauskajj 
Rupkienė, 
Alškienė, 
Pažkevyčiei 
M., Jurkail 
Ona, Navi( 
brozas. 

Smulkių 
Pinigai 

Petraičiui. 
Vardan 

kalbėtojui 

1 

CHICAGOl 

Kovo 6 d. 
būti Chi< 
jau pradėjtj 
kad šion 
Šv. Kazimi) 
atkeltas nai 
X. Pakalni 
pažinimui 
jonais vaki 
i ai nėję ruoš 

7 vai. vi 
nėn radau 
4rinkusių 
niai stačiai: 

Netrukusi 
Pakalnis. 
veikino sus 
ir paaiškin 
rėjes apiei{ 
lig šiol 
pažįstamų. 
sutikti su 
kyrinui. G J 
lintį su 

N 
'.IfliC. 
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{LIETUVIAI AMERIKOJE 
BENTLEYVILLB-ELLS 

WORTH, PA. 

\ 

4 

Vas. 15 d. kun. J . Petraitis 
iš Paterson, N. J . kalboj o 
BentleyviHėj, Pa. Paskalos ir 
L. R. Kryžiaus reikalais. Bo
nų nieks nepirko, nors yra no
rinčių pirkti, tik kiti svyruo
ja, kažko abejoja, kaž-ko lau
kia. Lietuvos Raudonajam Kry 
žiui Bentleyvillės Lietuviai 
suaukojo $100.50. Kun. J . Pet
raitis kalbą karštai, teeiau jo 
baranti* Lietuvius prakalbos 
tonas ne visiems bentleyviš-
kiams patiko. Kiti pradėjo per
tari nė t i kalbėtoje, bandė bal
so prašyti, kiti vėl rūstavo, 
kam kalbėtojas peria kailį bol
ševikams su Vokiečiais, o nei 
žodelio neužsimena apie Len
kus, kurie yra didžiausieji mus 
tautos priešai ir engėjai. Paki
lęs svetainėje ūžesys nervavo 
kalbėtoja ir dtkeiai sugadino 
jausmingos kalbos įspūdį. Per-
tarinėti kalbėtoja^ ypač nevisai 
gerai supratus jo prakalbos 
turinį, jokiu būdu negalima 
pavadinti kultūringu pasielgi
mu. 

Vietinis klebonas kun. J . Mi-
sius paragino klausytojus pa
taisyti sugadintą įspūdį ir su
mesti šiek-tiek aukų Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui. Na, ir 
sukrapštyta dar visa šimtinė. 
Štai aukojusių vardai: 
Kun. J . Misius $10.00 
Jonas Arnbrozas 6.00 

Po $5.00: Kaz. Grigas, Kaz. 
Damanauskas, J . Mickus, Jo
nas Lukošius, Ad. Šviazas, Ad. 
Simonaitis, Marta Kriščiunie-
nė. 

Marė Andriu ionieaė, $3.20. 
Julė Byčkienė, $2.05. 
Ig. Jankauskas $2.50. 
Po $2.00: Ant. Zaloga. Juo

zas Byčkus, Vin. Rūkas, Bol. 
Rutkauskas, Juozas Kizis, Ju
lė Rukienė, Jonas Jokubaus-
kas, Sim. Varnelis, Jonas 
Kentra, Bol. Rutkauskas, Liu
de Damanauskienė. 

P o $1.00: K. Roekus, Ig. Na
vickas, A. Krenčius, J . Šupin-
skas, Jonas Jokubauskas, V. 
Markevičius, Juozas Borisą, K. 
(Jodliauskas, V. Alška, Ona 
Rupkienė, Ona Rasiulionė, M. 
AIškienė, Staląvyčienė M., 
Paškevyčienė M., Karsokienė 
M., Jurkaitienė M., Stulgienė 
Ona, Navickienė V., V. Arn
brozas. 

Smulkių 75c. Viso $100.50. 
Pinigai tapo įduoti kun. J. 

Petraičiui. 
Vardan L. R. Krvžiaus, ačiū 

kalbėtojui ir aukojusiems. 

nais, visai kitaip jaučiasi ir ne-
apsivylęs.Toliau papasakojo a-
pie save, kaip ilgai yra kuni
gu ir kur yra pirmiau buvęs. 
Po to skelbimui Dievo žodžio 
žadėjo dėti visas savo pajie-
gas; sakė, dėsiąs pastangas, 
kad sumažinus parapijos sko
las ir dirbsiąs tautinėje dir
voje. Ant galo kalbėjo ir apie 
tėvynę Lietuvą, jos ekonomi
nę padėtį būvant jai po Ru
sais ir dabar esant laisvai, ne
priklausomai. Sakė, kad Len
kai šiandie skelbiasi esanti 
net 20 milijonų tauta, o Lietu
vių tebėra tik 5 mil., bet ap-
švietoje Lietuviai kur kas au-
gščiau stovi negu Lenkai. Del 
to, sakė, kur yra> daugiau mo
kslo, ten daugiau stiprybės, o 
kur stiprybė, ten ir galybė. 
Galop sakė, kad Lenkai Lie
tuvių bus nugalėti. Lietuva 
kaip buvo, taip ir bus (smar
kus rankų plojimas). 

Vakarą užbaigė vietinis cho
ras tautos himnu. 

Einant iš svetainės girdėjosi 
balsų: tai, sako, naujas kle
bonas viską gana teisingai nu
piešė. Tas tinka ir mūsų par
tijai. Bet kokios partijos bu
vo tie balsai, neteko patirti. 

Parapijos choras silpnas ir 
neskaitlingas. Kur Chieagos 
Heights jaunimas — nežinia. 

Per prakalbas negerą įspū
dį darė visą laiką užpakaly 
stovintieji ant estrados trys 
vyrai. Turbūt buvo vakaro ve
dėjai. Lietuvos Artojas. 

čiau išvardytuosius asmenis 
kaipo tos Bendrovės veikėjus. 
Tečiaus jie pareiškia, kad su 
minėtąja bendrove nieko ben
dra neturi. 

CICERO, ILL. 

i <i Mirga" scenoje. 

Kovo 13 d. L. Vyčių 14-ta 
kuopa Šv. Antano pąr. svetai
nėje vaidins "Mi rga , " 

Rep. 

REIKALINGUMAS ŽALIU 
KYNŲ PAUKŠČIAMS. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Kovo 6 d- netikėtai teko man 
būti Chicago Heights'e ir tuo
jau pradėjo draugai pasakoti, 
kad šion Lietuvių kolonijon, 
Šv. Kazimiero parapijon, liko 
atkeltas naujas klebonas, kun. 
N. Pakalnis. Sakė, kad susi
pažinimui su naujais parapi-
jonais vakare parapijos sve
tainėje ruošiamos prakalbos. 

7 vai. vakare atėjęs svetai
nėn radau jau pilnutėlę pri-

^ s i r i n k u s i ų žmonių. Net pasie-
- , paiai stačiais buvo pripildyti. 

Netrukus pasirodė ir kun. 
"Pakalnis. J is pirmiausia pas

veikino susirinkusius žmones 
ir paaiškino, kad labai neno
rėjęs apleisti Chiėagos, kame 
lig šiol gyveno ir turįs daug 
pažįstamų. Bet negalėjęs ne
nutikti su arkivyskupo pas-

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Nekalto Prasidėjimo Šv. P. 
Marijos draugija laiko susirin
kimus kiekvieną savaitę pir
madieniais (panedėliais) 7 va
landą vakare. 

Kovo 13 d. po susirinkimo 
bus mažas programėlis. Maržos 
mergaitės sakys prakalbas ir 
deklemuos eiles. Kalbės naujas 
dvasios vadas, kun. N. Pakal
nis, Pupa. 

MELROSE PARK, ILL. 

Kovo 6 d. našlaičių reika
lais teko atlankyti Melrose 
Parko Lietuviu; koloniją ir pa
tirti apie gyvavimą Lab. Sąj. 
9 kp. bei paaiškinti tenykš
čiams veikėjams, ką reiškia 
Lietuviams turėti nuosavas 
našlaitnamis. Susirinkiman at
silankė daugiau moterų negu 
vyrų. Iš atsilankiusių daug šir
dies ir noro pasidarbuoti naš
laičių naudai parodė jaunas ir 
uolus veikėjas Petras Metri-
kis, o iš moterų gabi darbuo
toja Jončienė. Jiedu pasiža
dėjo pasidarbuoti našlaičių 
reikalais ir sakė dėsę pastan
gų, kad visi geros širdies mel-
roseparkiečiai katalikai pri
klausytų prie vietinės Lab. 
Sąj. 9 kp. 

Kitos labdarių kuopos turi 
apsižiūrėti, kad melrosepar-
kiečiai vienu šuoliu nepralenk
tų ir nepaliktų užpakaly. 

Padėkos žodį tariu visiems, 
k'urie veikia ir žada veikti, 
kad mūsų našlaičiai susilauk
tų lietuviškos prieglaudos. 

S. Jucevičius, 
Lab. Sąj. Centro agit. 

AKRON OHIO. 

P-nai M. Kerbelis, J . Šešto
kas, A. Jotanas, B. Rakauskas 
ir K. Stupinkiavyčia smarkiai 
protestuoja prieš p. S. Rodavi-
čią, kad jis jų vardus neteisė-

Amsterdam, N. Y $1,966.90 
Šv. Jono Evengelisto Draug. 

per Ant. Grisių, 732 W. 19-th St., 
Chicago, 111. $30.50 

Liet. Kareivių 5 Kp., per M. 
Čiplį, Sekr., 8809 Houston, Ave., 
So. Chicfrgo, 111 $15.00 

Liet. Gelbėjimo Draug., per A. 
Kasinską, *36 Gosham St., LowelI, 
Moss $100.00 

Per J. P. Žclonis, 415 E. Union 
St., Tamaąua, Pa., ..."..-. $97.00 

V. W. L. Draugijų Sąryšis, per 
J. V. Bernotą, 611 N. Riverside J3t. 
Waterbury, Conn {po0.17 

(Daugiau bus). 

(Prisiųsta iŠ Am. Raud. itryžiaus) 

Kaip manai užlaikyti žiemos 
laike auginamus paukščius, ka 
da šalčiai didėja, idant nepa
liautų kiaušinius dėjęfžinoma, 
vartojant paukščiams trupinė
lius atliekamos mėsos, žuvies/ 
net ir pieno, vietoj sliekų ar 
kitų vabalų, kuriuos vasaros 
lai ke" paukščiai išsikasinėja iŠ 
žemės daug pagelbsti dėjime. 
Šviesios vištinyčios, kada die
nos trumpesnes, ir-gi daug pa 
gelbsti. Bet jeigu užtektinai 
duodasi paukščiams Miumy-
nų, kada jie patys negali su
siieškoti, daugiausia pagelbsti 
tame ir tada matosi geriau
sios pasekmės kiaušinių dėji
me. 

Bet klausimas, iš kur tuos 
žaliumynus * žiemos laikė gau
ti? Nieko nereiškia, kokį ža-
liumynai vartojami. Jei tik 
paukščiai lesa, to ir užtenka. 
Galima vartoti kopūstai, ro
pės, barščiai, net ir dygstan
čios avižos. 

Avižas reikia per naktį pa
merkti šiltame vandenyje. Ta
da ant skyluotų lentynų iš
pilti apie colį storumo ir šilto
je vietoje laikyti, kad {lygtų. 
Gera yra tankiai maišyti dai
ginamas avižas. Už kokių pen
kių ar septynių dienų avižos 
tinka paukščiams lesinti. Dobi
lai, rugiai, ar net ir žirniai 
(Canados) geri paukščiams. 
Dobilus kad ir džiovintus rei
kia smulkiai sukapoti, verdan
čių vandenim užpilti ir taip 
palaikius keletą, valandų su
maišyti su grūdais ir paukš
čius lesinti. 

PRANEŠIMAS, 
Liet. Am. Rūbų Išdirbinio 

dalininkams apleidžiant šią. ša
lį t. y. važiojantie į Lietuvą 
malonėkit kreiptis į bendrovės 
ofisą ypatiškai arba laišku, 
kur bus suteikta platesnių in
formacijų, nes bendrovė steis 
gia verpimo-audimo fabriką 
Lietuvoj. Taip-gi, kurie persi
kelt į naujas gyvenimo vietas 
malonėkite prisiųsti naujus 
antrašus. 
Liet. Am. Rūbų Išdirbinio B-vė 

809 W. 35-th Street 
Chicago, IU. 

1 P ' ' • • • _ • . ',.!• 

RED. ATSAKYMAI. 

tai pavartojęs The Rokadelle 
kyrimu. Gavęg artimesnę pa-'Building Company's Šerams 
Htitj su vietiniais parapijo-pardavinėti, minėdamas augš-

P. M. Kerbelis Akroji Dhio. 
Tamistų pranešimo negalėjome 
talpinti žodis į žodį dėlto, kad 
vienam asmeniui primėtinėja-
mi kriminaliai nusikaltimai, 
kurių mes negalime prirody
ti savomis jiegomis, o Tams
tos nepadarėte affidavit'o pas 
Notary Public. 

AUKOS LIETUVOS RAU
DONAJAM KRYŽIUI. 

— 

(Per Lietuvos Misiją). 

Brocktono Liet. Šelpimo Komi
tetas (bendras) per M. Abračins-
ka ir I. P. Kodį $1,300.00 

Šv. Jurgio Draug., per Kasiulį, 
46 Mechanic St., Hoosick Pails, 
W. i . $J14.oO 

Liet. Nuo Karės Nukentėjusių 
Šelp. Kom., per J. Ivanauską, 318 
Chapel St., Port Chester, N. Y. 

$61.10 
Liet. Raud. Kryžiaus Skyrius, per 
Jurgį K. Aržiuolaitį, 20 Oxford St. 
New Britam, Conn $306.61 

Liet. šelp. V. Fond., per M. 
Bairone, Sekr., P. O. Box 36, Le-
wiston, Me. $63.00 

Draug. Šv. Antano iš Padvos, 
per V. F. Andriulį, 2041 So. Ru-
ble St, Chicago, 111 $200.35 

L. R. Ž. ir P. Kliubas, pąr Sekr. 
Kazys Kuosaitis, 4053 So. Mąple-
wood Ave., Chicago, 111. . . $7o\00 

Šv. Jurgio Pag. Draug., per 
Sekr. St. Biškys, 184 New York 
Ave., Nevvark, N. J $125.00 

Liet. Raud. .Kryžiaus Ukv., per 
M. Kazlauską., Pinu., 24 John St., 

REIKALAUJA. 
REIKIA lietuvių pardavėjų. Yra 

nuolatinė vieta tikram žmogui, kuris 
gali pasakyti tiesa pertikrinimo bu
de. Turi turėt pardavėjo sugabumus. 
Mano y pa tiška pagelba, privers prie 
pasisekimo ir užtikrinimo tuojau. 
Nereikės laukti komišino. Bus apmo
kama pilnai kas savaitė. Tai ne yra 
Real Estate arba Insurance. Atsi
šaukite tarpe 9 ryto iki 4 po pietų. 

18—22 E. Vau Buron St. 
S-ua floras. Matykit 

MK. Rowny. -
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REIKALINGA , Lietuvė mergina, 
prityrimas nereikalingas. čeveryku 
skyriuj. Atsišaukite pas 

• Mr. Wcsscl 
Atkins & Freuud 

4&05 No u .VslilaiMl Avcnuc 

ANT PARDAVIMO. 
PARSIDUODA 6 kambarių rakan

dai ir prie tam automobilius, pianas 
4 komodos, S siuvamos masinos, 3 
pečiai ir keletas gerų stalų. Didelės 
šeimynos rakandai. Parsiduoda labai 
pigiai viskas. Nesigailėsite nei vienas 
atsilankęs. Pardavimas prasidės utur-
ninke, seredoj ir ketverge, nuo 9 ry
to iki vėlai vakaro. 
471 W. 81 s i . Tel. Yards 3111 
Ant 2-rų lubų įeinama iš kitos gat. 

ANT RANDOS. . 
2 kambariai del ofiso labai pato-

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

10737 S. Michifpm Ave. 

PARSIDUODA PIGIAUSIA 
Mūrinis naujas namas po 5 ir € 

ruimus elektriką, vanos, beismentas 
su stogu, apdirbto porčei užpakalij, 
mūriniai porčei iš fronto, visas tri-
mingas- kieto medžio, platus lotas 
šviesus ruimai, gražiausioj Chicagoe 
dalij geresnios klasos Lietuvių ap
gyventa. Galima sakyti kad vienas 
paims šį narna nai pigiausi pirkini iš 
visos Chtcagos. Bargeno ieškantis ne
praleiskite Šios retai atsitinkančios 
progos. Pasiųskite savo vardą ir ad
resą tuojau r tamstai bus pasiųstas 
numeris natno del jūsų apžiūrėjimo 
ir kada galėsite savo pasiulijima duo 
ti. Nėra sakyta. gaJ jums teks tas 
gražus namas. Rašydami paminėki
te kiek pinigų turite. Ir su maža 
suma pinigų bus galima nes gera 
skola tas namas atlaikys. Adresuoki
te. Charles Urnich Trustee 4645 So. 
Tai man Ave. 2 lubų Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO 

Iš priežasties mirties. 
2 namai ant vieno lioto ant 23-eios 

gatvės arti'Hoyne Ave. 
Priešakynis namas turi 2 po 4 kam 

barius, užpakalinis namas turi 1 po 4 
kambarius ir I po 3 kambarius. 

Kandos neša $43.00 į mėnesj. Kai
na greitam pardavimui $3200.00. At
sišaukite pas 

l'iiiiik P. Kosmaeh 
prie 

Kmll A. Basencr 
2116 VY. 22 Stroei Uanal 2138 

T= =T«P = s 
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Telefonas Armitage 9770 
MARYAN S. R0ZYCK1 

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Piano, Teorijos ir 

Kompozicijos 
9021 S. We*tern Ave. 

Chicago, IU. 
= 

Ar žinote, kad Lietuvoje nėra jokio Čeverykų Fabriko? 
Aržinote, kad Lietuvos žmonės sunešioja Penkis Milijonus Porų čeveryku. 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 čeveryku Fabrikas 

Pasaulije ? 
Ar žinote, kad Progress Shoe Mfg. B-vė. išdirba puikiausi :3 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-
dence, R. I., Baltimore, Md. ir Chicago j , Dvi. 

Ar žinote, kad Progress Shoe Mfg. Krautuvėse parsiduoda šimtai porų, kas 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 cento iš kalno. Tuomi 

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

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

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

viai (ne Lietuvius nepriiman į B-vė.). 
PROGRESS SH0E# MFG. B-VE. Turi tris akerius žemės. Tris Didelis namus su geriau

siais įtaisymais ir mašinomis, prie pat geležinkelio. 
Vieta randasi didžiausiame čeveryku išdirbystės centre pasauli j . 

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

Štai ką sako — praneša tik ką sugrįžęs iš Lietuvos B-vės Sekretorius, S. A. Milchius? Jis sako: 
kad įsteigų Lietuvoje čeveryku Fabriką nespetume padirbti tiek čeveryku kiek Lietuvos žmo
nės suvartoja į vienus metus. 

Dirbant po 3,000 porų į 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 Čeveryku Fabriko, nes dabar yra tam geriausis laikas. 

- PĘOGRESS SHOE MFG. Šerai parsiduoda lygiai po $125.00 (Common Stock) Galima 
pirkti mokant Cash arba ant lengvo išmokėjimo. t 

PROGRESS SHOE MFG. B-VE. Priims Suv. Valst. Liberty Bonus Visų Išleidimų už 
pilna vertė. Pasarga: Bonai bus imama tiktai iki Geg. 1-mos. 1921. / 

^įsidomėkite, kad parvažiavę į 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. . į 

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

. 

APLIKACIJA 
Aš žemiau pasirašęs šiuomi užsirašau ant (kiek šėru) . . . . » Common Stock Šeru Progress 

Shoe Mfg. Co., B-vės, ir tuojaus įmoku kaipo dalį ant aukščiaus paminėto skaitliaus šėru: t 
kitą dalį sumos, $ sutinku užmokėti į dienas laiko, nuo užsirašymo dienos. 

Čekiai ar "money order" turi būti mokami Progress Shoe Mfg. Corp. 

Užsirašymo laikas 

Parašas 
. . . . . . . . . •*•• •• 

Adresas 

Miestas 
. . . . . . . . . . . • Street. 

Valst 

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

¥' • •••! 

CIOEEOJ * 
Pamečiau $40.00 Dolierin. 

I 

Kas radote meldžiu sugrą
žinti. Ur sugrąžinimą atlygin
siu ir busiu dėkingas. 

Juozas Mozeris, 
1430 So. 49 Ave. 

Cicero, 111. 
M — — — H 1 • , • i',' • ' i •• 

Tel. Yards 66(6 Drorer 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvia Gydytojas, Chirurgą* %K 

S90t 8. Halsted Sf. Chicago. 
Valandos; 10—12 iš ryto 1—8 ir 
6—8 vakare Ned. I i—18 U ryto. 

t f c « » » m<*m m y » u 
— - — 

TĖMYKITE 
Kensingtono Lietuviai ga

lite gauti nusipirkti "Drau
gą" dienrašti pas p. 

IG. TY*tfBVieiĄ 
314 E. Kensington Ave. 

R. M. S. P. 
Europą 

Dvisavaitini "O" Laivai 

NEW YORK-HAMBURG 
Sustojant 

Cherboui'g ir Southampton 
ORBITA Gegužio SI—Liepos 2 
OROPESA Birželio 4-Liepos 16 
ORDVNA Birželio 18-Liepos SO 
1-2 ir 8-čio8 Kl. Pasažieriams 
Che Ro>al MaU Stcam Packet C 

117 W. Wasliington Street 
Tel. Dearborn 1887 

Arba prie Tikietų pardavėjų. 

European American guriau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas 

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt. 

NOTARIJUŠAS 
Real. E/taic, ?vi *c<>U>.->, I«snrin:i.: i 

L- i t . 
808 W. S5th St., Kamp. Halsted St. 

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

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki 8 po pietų. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 18 ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
tais mio 5 iki 8 vai. vakare. 

LL. tfu »• i' i*—•iX«T"r~^— — • T | T | T * > — • ' n • • T 
^ * > • l l ' l _ l ^ l - l — I " * I - I I — I I - — • I - * - ! • — -*• — -*- ~ ~ — II ~ III — I ' S 
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BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
< t DRAUGE." 

FARMOS. 
Kam nusibodo fabrikantams ver

gauti, pirkite farmas nematysite be
darbių. Tamstų gyvenimas bus užtik
rintas ant visados. Amerikos piningai 
stovi aukščiausia už viso pasaulio, 
taip pat ir žeme brangsta ir bus bran 
gi. Dauguma žmonių nori pirkti tfar-
mas bet nežino kur? Geriausia yra 
pirkti naujoj Lietuvių Michigano Ko
lonijoj kur galima gyvent nevartoda
mas nei svetimtaučiu kalbos mes tu
rime lietuviškas draugystės, parapi
jos, mitingus, balius, pikninkus ir 
lietuviškus turgus. Visoj Amerikoj 
kitos tokios vietos nerasi, mūsų tar
pe randasi labai turtingu farmerių 
kurie turi savo žemdirbystes, maši
nas, malūnus ir t t Reikalui prisiė
jus nereikia kneiptis prie svetimtau
čiu. Pirkite nuo savųjų o ne nuo agen 
tu. šv. Antano Draugystė jau 3 metai 
kaip pardavinėja farmas ir visi kurie 
per ja pirko džiaugiasi. Agentai ku
rie ateina daugiausia į stubas ir siū
lo jums aukso farmas tų sergėkitės 
nes nuvažiavus bus visai kitaip. Pas
kui nesakykite kad agentas apgavo 
ant $1090 ar daugiau o taip labai 
daug atsitinka. 

Norėdami platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo adresu: 

KAZ. DAUNORAS, 
Box 7 Custer, Mich. 

Tel. Randolph 2898 
A A.SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj 

ASSOCIATION BLDG. 
19 So. La Salle St. 

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES 

6205 S. Halsted, 2407 W. 
1850 N. WeUs St. 

187 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams.< 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimaiaj 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa-< 

ikalaukit knygelės. 
Tel. Seeley 1643 

SARA PATEK, pirmininke.} 

8 « « f » » « » » » M < P ' W • » » » • m m mm»a 

DR. G. M. GLASER 
Ofisas 8149 So. Morgan 08. 

Kertė S2-ro St., Chicago, DL 
SPECIJALI8TAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi ehro-
niškų ligų* 

OFISO VALANDOS: Nuo 18 ryto 
iki » po pietų, nuo 8 Iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 8 iki S po piet. 
Telefonas Yards 887 

$ { • • • • • • » * * • ' • " • ^ ! • • • » ! • I Į • • » » • 

OARSINKITĖS "BEAUGI." 
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CHICAGOJE. 
SKERDYKLŲ DARBININ
KAI LAUKIA NUO PRE

ZIDENTO ŽODŽIO. 
y 

REIKALAVO $4,000, PRIPA 
ŽINTA $450. 

DARBUOJAMASI GAUTI 
"INJUNCTION" PRIEŠ 
MAŽINIMĄ UŽMOKĖS 

NIO. 

' 

K* 
F" 

/ 

Skerdyklų kompanijos pagei
dauja streiko. 

Skerdyklų darbininkų uni
jų vadai mieste Omaha, Neb., 
suvažiavime, kaip žinoma, nu
sprendė pirmiausia kreipties į 
Suv. Valstijų prezidentų Har-
dingę, kad šis kokiomis nors 
priemonėmis sustabdytų sker
dyklų kompanijas nuo vyki
ni mo andai paskelbtos jų pro
gramos — susiaurinti darbi
ninkams užmokesni sugrąži
nant dešimties valandų darbą 
dienoje. 

Unijų vadai reikalauja pre-
Ridento, kad .jisai tam tikslui 
paskirtų arbitraeijine komisi
jų ir tuo keliu sulaikytų kom
panijų sauvaliavimų. 

Dabar laukiamas nuo prezi
dento žodis. 

Ir jei kartais negelbėtų ši
tas unijų apeliavimas j prezU 
denta^ butų pamėginta įgau
ti iš teismo "injunetion" prieš 
mafeinima užmokesnio. x 

Bet jei kartais ir tas nepa
vyktų, tuomet darbininkams 
nebūtų kitokio išėjimo, kaip 
tik pakelti streikų visose sker
dyklose. 
Darbininkų unijų vadai tvir

tina, kad pačios skerdyklų 
kompanijos nori darbininkų 
streiko, jos ieško, jei provo
kuoja darbininkus. 

Vadai tvirtina, kad kompa
nijos pastaraisiais laikais, la
bai pigiai moka farmeriams 
už galvijus, knr-kas pigiau, 
kaip pirm karo. 

Kompanijos tuo keliu pasi
gamino didelius išteklius mė
sos ir šiandie neturi jos kur 
padėti, atsisakydamos pigiau 
parduoii. 

Todėl streikas joms geisti
nas daiktas. Xes tuomet galė
tų brangiomis kainomis tur-
gun išstatyti visų perviršį mė
sos ir pasidarytų gražaus pini
go. Be streiko jos negali ko 
panašaus įvykinti. 

Tarpe skerdyklų darbinin
kų didis sujudimas. Visi kaip 
rienas sutinka verčiau strei
kuoti, negu pasiduoti kompa
nijų norams ir prisimti seno
vės vergiją. 

Iš Washingtono pranešta, 
kad tenai skerdyklų darbinin
kų reikalais smarkiai darbuo
jasi Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Gompers. 

\Darbo sekretorius Davis, 
anot depešų, tyrinėja, ar kom
panijos gerais norais mažina 
darbininkams užmokesnį ir di
dina dienos darbo valandas. 

Savo keliu, Chicagos sker
dyklose darbininkai poseno-
vei dirba. Bet jų tarpe mato
mas aiškus užsidegimas pri
reikus pakilti kovon už savo 
teises. 

Rabinovitoh'uį teis
mas pripažino nuo miesto 
Chicagos atlyginimo $450 ųž 
sunaikinimų jo mėsinės ir gro-
seniės buvusių 1910 metais 
r mušiu metu. 

Rabinovitch reikalavo nuo 
miesto $4,1 M M). Bet prisiekusie
ji teisėjai atrado, kad tiek ne
verta. 

Po šito lengviau atsikvėpė 
miesto valdyba. Nes del tų 
riaušių prieš miestų yra pa
kelta arti tūkstančio skundų, 
kuriais, abelnai imant, nuo 
miesto reikalaujama daugiau 
vieno milijono dolierių atlygi
nimo. / 

Miesto vaklvha tikisi, kad 
ir kitais skundais miestas ne
bus skriaudžiamas. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

PATARIMAS L. D. S. CHL 
CAGOS APSKR. KUO

POMS. 

Iiai ir seserys, 

CHICAGOJE ^ BEDARBIŲ 
SUVIRS 100,000. 

Kai-kas apskaito, kad šian
die Ohieagoje bedarbiaujaneių 
dacbininkų busią arti 200,000. 

Kiti vėl tvirtina, kad jų bu
siu suvirs 100,000. 

Ir niekas negali žinoti tik
rojo skaitliaus. 

Bet tegu bus kadir 100,000. 
Tai visgi pasibaisėtinas ėia 
padėjimas. Tiek be darbo vie
nų darbininkų. O kurgi dar 
ju šeimynos. Keliems šimtams 
tukstanėųi žmonių reikia gy
venti, reikia valgyti ir apsiden 
gti. Pagaliau reikia mokėti ne-
pparastai augštas samdas. 

Ži no va i bedė rb i ąu j a n ė i u s 
štai kaip paskirsto: Statymo 
namų industrtijoje nedirba 
4.*),0(X) žmonių; plieno įstaigo
se 20,000; skerdyklose apuk 

15,000; ir apie 20,000 įvairiose 
kitose didesnėse ir mažesnėse 
dirbtuvėse. 

PRAMATOMAS NAUJAS 
TAURININKŲ VEIKI

MAS. 

Brangus brol 
darbininkai! 

Viena iš svarbiausiųjų prie
dermių žmogaus gyvenime yra 
sutvarkymas sųžinės ir atliki
mas &v. Velykinės išpažinties. 
Tikiu, kad dauguma iš jūsų 
tųjų priedermę jau atlikote, 
nes gavėnios laikas tai ir yra 
tam skirtas. Bet jeigu kurios 
kuopos dar nebūtų atlikę, pa
tarčiau, kad eitų "in corpore", 
tai yra visa kuopa žygiu iš
pažinties ir prie Šv.- Komuni
jos. Toksai gražus pasielgi
mas duos pavyzdį visoms 
draugijoms, visoms kuopoms ir 
visai parapijaii 

Te gyvuoja L. D. S. Dievo 
garbei ir žmonijos naudai! 

Kun. A.Briška. 
Chicagos Aps. L. D. S. 

dvasios vadovas. 

IŠ L. VYČIŲ CHICAGOS 
APSKRIČIO SUSIRIN

KIMO. 

VIENAS NUŽUDYTAS 
19 oje WARDOJE. 

19-oje \vardoje, kur pakilo 
politikinė kova, vakar rytų 
atrastas tuščiam lote dar vie
nas nužudytas * žmogus. 

Kol-kas lavonas neidentifi
kuotas. 

Praeitą parų Chicagoje pa
vogta 8 automobiliai. , 

t 

Nes Ruhr apskričio užėmimo 
permala. 

Paryžius, Kovo 11. — Iš
viso talkininkų karuomenės 
išilgai" upės Rlilne, Vokieti
joje, yra: Belgų 12,000 karei
vių,'Anglų 8,000 ir Prancūzų 
90,000. Suv. Valstijų kamo-
menė čia neskaitoma. 

Čionai sakoma, kad Vokie
čiai nepasipriešinsiu okupaci
jai naujų miestų/ ir teritorijų, 
nes tam tikslui neturima rei
kiamojo pasirengimo ir reika-
lingrj spėkų. 

Prancūzai tvirtina, kad jei 
Vokiečiai nesutiko su stato-
mais talkininkų reikalavimais, 
tai šiandh4 tie reikalavimai 
jau negyvuoja. Šiandie išnau-
jo veikia tik Versailleso tai
kos sutartis atlyginimo klau
sime. 

Pasiremiant tuja sutartimiv 
talkininkai prieš Vokiečius1, 
kad iškolektuoti reikalingų at
lyginimų, gali imties priemo
nių tokių, kokios pasirodo tin
kamiausiomis. 

Jei pasirodys, kad šaindie-
ninės naujos okupacijos talki
ninkams bus permaža, tuomet 
arba bus užimta daugiau te
ritorijų, arba pavartotos kito
kios, labjaus pasekmingesnės 
priemonės. 
Prancūzijoje kalbama, jog ši

tas talkininkų žygis, tai tik 
pradžia. Ir jei Vokiečiai lai
kysis ir toliau atkaklume, 
tuomet kas-kita bus pradėta. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

Kovo 6 d. L. Vyčių Chica
gos- Apskritis laikė mėnesinį 
susirinkimų Aušras Vartų par. 
(West Sidėj). 

Nei pirmininkui, p. J. Bal
siui, nei pagelbininkei, p-lei 
Zof. Mastauskaitei, dar neat
silankius, susirinkimų atidarė 
raštininkas, A. Valūnas. Vedė-
jum išrinkta p. A. Mureika. 

Ts rengimosi prie L. Vyčių 
IX seimo Chicagoje komisija 
pranešė, kad sesijos ir vaka
rienė po seimui bus La Salle 
viešbutyje, o koncertas (statys 
Kornevilio Varpus) Aryan 
(irotto Temple teatre, vidu
mi esty. 

Tolesniam darbui komisija 
išsirinko vaidybų iš pirminin
ko (p. J. Balsio) ir raštinin
kės (p-lės Zof. Mastauskaitės) 
ir paskyrė kuopoms darbus. 
Kom. ir-gi pasiskirstė darbus, 
būtent presos, programos, 

ankieto, vakarų, išvažiavimo, 
i / t.t. 

L. Vyčių Chicagos Apskri
čio choro vedėjas, p. A. Po
cius, reikalaująs didesnio cho
ro, kad tinkamai pasirodžius 
su koncertu. Išrinkta iš kiek
vienos kuopos agitatoriai, kad 
savo kuopose suieškotų po ke
letu dainininkių bei daininin
ku. " 

Raportas iš choro koncerto 
(Sylvia) dar nebuvo paruoš
tas ir užtat tapo atidėtas se
kančiam susirinkimui. 

Pradėta kalbėti apie koncer
to įspūdžius ir prieita prie 
dienraščio "Draugo". Kai-
kurie buvo nepatenkinti kores
pondencija, tilpusią "Drauge" 
del to, kad pakritikuota cho
ristų drabužiai ir vaidinimas. 
Kiti-gi atstovai išsireižkė, 
kad korespondencijoje pakri
tikuota daug švelniau negu 
ištikro butą. Galop nutarė, kad 
valdyba pasimatytų; su "Drau
go" redaktoriumi ir kad 
"Draugas" aprašytų vien ge
rąsias koncerto puses. / 

Išrinko korespondentų (p. P. 
Gedgaudų) aprašyti vyčių ap
skričio veikimų ir vakarus. Į~ 
žanga į vakarus jam bus liuo-
sa. 

Pranešta, kad neužilgo L. 
Vyčių Chicagos Apskričio cho
ras duos koncertą* Gary, Ind. 

Atletų ratelis gyvuoja. Neto
limoj ateity ižada surengti vaka 
rų; apgailestauja netekimą sa« 
vo vieno brangintino nario, p. 
St. Kairio. 

Gražų raportų iš A. L. R. K. 

Federacijos Chicagos Apskri
čio metinio susirinkimo išdavė 
p-lė Alb. Alaburdaitė. 

Išrinkta L. V. C. aps. pikniko 
rengimo komisija. J6n 
įėjo: pp. Kaulakis, M. Panavas 
i* Sorokas. Įžanga nustatyta 
50c. . 

Daug nepasitenkinimo buvo 
išreikšta 'Vyčio' redaktoriumi 
už neatlikimų savo darbo. 

Skaityta laiškas nuo p. M. 
Zujaus, esančio Lietuvoje, bu
vusio "Vyčio" redaktoviaus. 

Kun. F. Kudirka pasakė 
prakalbėlę/ išreikšdamas daug 
gražių minčių. 

Susirinkimas tapo uždarytas 
su tėvo Kudirkas malda. * 

Pr. 

IŠ VVEST SIDES. 

Bolševikų prakalbos. 

Kovo 2 d. M. Meldažio sve
tainėj buvo prakalbos paminė
jimui trijų metų sukaktuvių 
Lietuvos nepriklausomybės, 
kaip skelbta išmėtytuose lape
liuose, ant kurių, buvo pasira-
šusi L. D. L. D. kuopa. Manau 
sau, kas čia atsitiko, kad yėl 
tuo pačiu tikslu šaukiamos pra 
kalbos, juk West Sides „Lietu
viai tas sukaktuves minėjo Va
sario 16 d. ir jos labai gerai 
-nusisekė, ne* aukų Lietuvos 
reikalams surinkta net virš 
$300.00. Vis-gi sulaukęs Kovo 
2 d. einu pažiūrėtu 

Įėjęs svetainėn radau kelio-
likų žmonių: vieni sėdėjo, o 
kiti pas duris stovėjo lig ko 
tai bijodami. Pasirodė kas nors 
nepaprasto: sėdynių daugybė, 
o publika pas duris stovi. Išei
na kalbėtojas, ,arba, geriamu sa-
kant,pliovotojas ir pradeda aiš 
kinti iš ko susideda Lietuvos 
valdžia. Sako: "Lietuvos vai
zdžia susideda iš ponų, grafų, 
Kunigaikščių ir kitokių gaiva
lų. Lietuva valdžios neturi ir 
ji nėra laisva, nes Lietuvos po
nai pardavė jų Anglijai už 
daug milijonų dolierių. Jie par 
davė medžius, linus," sėmenis, 
javus ir kitokias gamtiškas įs
taigas, bet Anglija nepirko, 
tik diplomatišku* būdu atida
vė Lenkijai. Dabar visiems ai
šku, kad rfietuva laisvės netu
ri. »> 

Manau sau, kokios tai galėtų 
būti gamtiškos įstaigos, kuriaV 
Lietuva pardavė Anglijai, o ta 
diplomatišku būdu atidavė jas 
Lenkams. 

Baigdamas savo faktus ir 
gamtiškas įsteigas rėkia bol
ševikas: "Duokit aukų darbi
ninkiškam elementui, nes visi 
jį bara, kad nemoka nei skai
tyti, nei rašyti". 

Man vis buvo žingeidu ži
noti, kodėl tie žmonės nesėda, 
bet stovi pas duris. Neilgai 
trukus kaž kas susibaladojo. 
Kad šoks mūsų'bolševikai ir 
pasidarė sumišimas. Pasirodo 
"dėdės." tfada sujudo ir tie, 
kurie buvo drąsesni. 30 asme
nų padarė tokį trukšmų, kad 
rodės lig butų tūkstantinė 
žmonių minia. Dabar jau pa
sidarė aiškus ir faktai. 

Kiek aprimus užbėga ant es
trados kitas bolševikas, nus-
tuma šalin stovintį staliukų, 
prieina prie pat krašto, susi
riečia, rankomis pasiima uS 

kelių ir sako: "Ar jus žinote, į j i 
kad Lietuvos valdininkai kitų " 
šalių diplomatams pantaplius 
laižo"! ir tyli žiūrėdamas .iš
verstomis akimis. Man net 
baugu pasidarė. Patylėjęs.apie 
porų minutų kai pradės rėkti, 
bėgioti, sekrečioties,net juokai 
paėmė. Išbiauriojo, išniekino 
viskų, kas yra lietuviška. Lie
tuvos kamomenę vadino pus
kvailių būreliu. Sako: "Lietu
vos armija norėjo sunuišti Ru
sijos bolševikus. Kur jus ma-
tėte tokį stebuklų, kad kas ga
lėtų sumušti Rusijos milijoninę 
karuomene. 

(Pabaiga bus). 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

J T i ^ * 
IG. LEKAVIČIAUS 
Metų Sukaktuvės. 

Jis mirė Kovo 12 d., 

1920 m. Pamaldos ui jo 

dūšių bus Dievo Apvaiz

dos bažnyčioje, 7:30 vai. 

ryte. Visus giminės ir pa

žįstamus širdingai kviečiu 

dalyvauti tose pamaldose. 

Jojo žmona 

Marijona Lekavičienė 

f MILŽINIŠKAS VAKARAS 
< su gražiu perstatymu dveįpso aktuosp 

"MAŽIEJI LIETUVOS KARŽYGIAI" 
rengia 

DR-STES ŠV. PETRONĖLĖS 

Nedėlioję, Kovo 13 d., 1921 
Šv. Jurgio parap. Svetainėje, 32ras PL ir Auburn Ave. 

Vaidins Šv. Kazimiero Seserų mokinės 
Pradžia 7:30 vai. vakare įžanga 50c 

Kviociami visi kas tiktai gyvas ateiti į šį taip gra
žų vakarą, nes tai yra gyvas pavyzdis kiekvienam Lie
tuviui pamatyti taip gražų perstatymą. 

Kviečia Šv i Petronėlės Dr~fa. 
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FoJTY^rŠTOMACn'S SŽflT 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sia* vaistas tavo skilviai yra RATO-. 
NIO. Prašalina visos nesmagumas 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

DR, A. L. YUŠKA 
1900 S. Haltted Str. 

Tel. Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 
Gyvenimas: 

2811 \V. 63rd Str. 
Tel. Prospect 8466. 

šiuomi duodame žinoti gerbiamai publikai, kad 
mūsų ofise įvedėm naują skyrių, būtent N 

Pinigų Siuntinio 
Laivakorčių Pardavimo 

»R Pašportų Parupinimo 
Išvažiuojantiems 

šis skyrius bus vedamas per patyrusį ir pilnai atsa-
komingą žmogų. 

KVIEČIAME ATEITI IR PASITEIRAUTI. 

LIBERTY LAND & INVESTMENT Co. 
3301 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Ofisas atdara* nuo O vai. ryto iki 9 vai. vakare, kasdien. 
Nedėlioj nuo 9 vai. ryto iki S vai. po pietų. 

DIDŽIAUSIA LIETUVIU ČEVERYKU 
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ 

Phone Seeley 7439 

I 
1 

*l Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios 
g mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 
0 pilna eile moterų čeverykų 
1 nuo $5.85 iki $1100. 

S VIGTOR SHOE STORE 
I 4719 S. Ashland Av. Chicago 
% i 

DR. I. M. FEINBERG j 
Gydo specijaliai visokias vyru ir < 

moterų lytiškas ligas 
2401 MatlLson Str., kampas Wes-V( 

tern Ave., Ohicago j 
(Valandos: 2—4 po plet r

7~~_9 _***:" 

J. P. WATTCHEES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Ave. 

_ Tai. Tards 1063 
Dien. Room 518—159 N. Oalrk St. 

Tel. Randolph 2507 * 

~ 
—9 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118 

DR, P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1891 So. Halsted Street 

Valandos: 10 lkl 12 ryto: 1 iki 4 4 
po piet. O iki 9 vakare. 

J | » * • • ! • • • • > • » » » » ^ « » m » — • • • • • ! 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORIUS 

I Patarnauju laidotuvėse kopi glauda. Rei-
Įkale meldžiu atsišaukti, o mano darbu 
I busite užganėdinti. 
12314 W. 2Srd PI. Ohicago, UL 

TeL Canal 9199 

H M M * 

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA 
4 2 BROADWAY NEW YORK. NY. 

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIDA V A Arba 
/ HAMBURGĄ^— EITKŪNUS 

l LIETUVA 
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų pačto lai vaT išplaukia i 
S, S. "ESTONIA" Kovo 46 # S. S. i'LTTUANIA" April 13 . 
S. S. "POLONIA" Kovo 3 0 / # <«ESTONTA" Bal. 27. • 

Visi laivai turi puikus Jtambarius trečios kliasos keleiviams 
Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas 
K. KEMPF, General Westem Passenger Agent 

190 Norta La Salle St., Chicago, Dlinois. . 
f ' - ; 

^ * » » 
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Į VISUOMET TURĖK OMENIJE f 
Kad mūsų nauja krautuvė pripildyta puikiausių 

: auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir*paauksuotųx : 
laikrodėlių, laikrodžių, lenciūgėlių, karolių 
ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų. 

Turime gramafonų rekordų, rožančių, 
kryželių ir kitų religijinių* dalykų, ta- 1 
vorų užtikriname prekę prieinama. 

J. VVENCKUS [ 
Laikrodininkas 

3327 So. Halsted St. Chicago, UL I 
iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiim 
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MUZIKA 
tllllllllllllllllllllllllllllltltlllfll 

BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas. 
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m. 

Mokinama įvairių muzikos šakų 
3259 South Halsted Street. 

V Telefonas Boulevard 

Užsirašyti galima bile kada, 
Chicago, Hl. s^ 
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Carter's Li ttle Liver Pilis 
Vaistas Kuris 

f ^ g f ^ f ReikaKiigas Ii 
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Pigulka 
Mažas Dosas 

Maža Kaina 

Tikras turi paairaš 

Kranjat ueturioti* 
yr» prieiaatimi lib 
valda. ^r StX pARTER'S IROM PILLS 
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