
u DRAUGASM
P«UUtied Dali, Kxcept M«u*daya

O*o Tmu- ......... ...?... M.M
Mll Muutlia ..................................... *4.UU

AT BEWS-STANDH 8 A COPY 
DRAUGAM PUBLIMUIMU CO., Ine., 
>884 M. Oakley Avė. Ghfcairo, UI.

IK RAU G A §
LITHUANIAN DAILY FR1END

Publlshod and dlstrlbated nnder permlt (Ro. 448), antboriMd by the Act of October 8. 1817. on flle at ttae Post Office of Ctalcago, UI. By ttae order of ttae President, A. 8. Bur leaon, Postmastcr Oeuersl.

KAINA O 
PRICE O

CENTAI
CENTS

CHICAGO, ILLINOIS, ANTRADIENIS, KOVAS (MARCH) 22 D., 1921 M.
KM'iKKED AM MEOOND-CIjASM MATTKR MAltCH 81, 1818, AT CHICAOO, 1I.CINO1S INDER THE ACT O F" MARCH 7 187*.

PIRKITE

LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

CITY EDITION METAI-VOL. VI. No. 68

washingtoSe PRADĖ-
TOS SVARBIOS TA

RYBOS.
DARBININKŲ ATSTOVAI 

TURĖJO PRIVATINĘ 
KONFERENCIJĄ.

Nori gudriai apsieiti skerdyk
lų kompanijos.

Washington. Kovo 21. — 
Šiandie čia prasidėjo tarybos 
darbininkų unijos Amalgama- 
ted Cutters’ and Buteber \Yor- 
\vorkers’ su skerdyklų kompa
nijų atstovais, pirmininkau
jant Darbo departamento sek
retoriui Pavis. * \

Kompanijas atstovauja: Ja
mes L. Condon ir ('ari Mever.

Konferencijoje dalyvauja iš
viso 7 žmonės: darbininkų at
stovu: Lane ir Urenami, augš- 
čiau paminėtu du kompanijos 
atstovu, Darbo sekretorius 
Pavis,v Komeirijos sek r. Hoo- 
ver ir‘Žemdirbystės sekr. \Va- 
llaee.

- Kompanijos mėgina gudriai 
pasielgti. Kuomld jų atstovu 
buvo paklaust u, ar jiedu yra 
autorizuotu padaryti kokią- 
nors sutarti su darbininkais, 
atsakė, kad ne,

i Jiedu sakė, kad juodu kom
panijos čia prisiunčiusios tik 
reikalaujant Darbo sekreto
riui. Tai viskas. Apie kitką 
jiedu nieko nežiną ir neturi 
jokių specijalių įgaliojimų. 

Privatinė konferencija.

Kompanijų atstovu praeitą 
savaitę čionai atkeliavo iy tu
rėjo privatinę konferencijų su 
Darbo sekretorių. Jiedu iš- 
kalno sek retorini praneŠe kom 
panijų tikslus. Tr buvo maniu
siu, kad darbininku atstovu 
1o nepadarysią,

šiandie susirinkus, darbiniu 
kų atstovu taippat pareikalavo 
turėti privatinę konferencijų 
pirm pradėsiant viešųjų.

Sekretorius Pavis sutiko. 
Darbininkų atstovu lodei kon- 
ieravo su Davis’u ir šitam in- 
davė svarbiųinformacijų apie 
skerdyklas, darbininkus ir dar
bo sąlygas.

Sekretorius Pavis tad da
bar turi informacijų iš abiejų 
pusių ir abelnos konferencijos 
metu galės gerinu orientuotie^

Informacijiniai padėjėjai.

Sekretorių Iloover su \\b/- 
llace konferencijoje dalyvauju 
tik informacijos tikslais. Taip 
sako sekr. Pavis.

Jis sako, kad kffbmet kon
ferencijos melu pakils klausi
mai. paliečia n tieji santikius 
Kumpoje, tuomet tame reikli* 
b* bus klausiamas sekr. lloo- 
ver.

(ii kuomet pakils klausiniai 
apie skerdyklų kompanijų ve
damus reikalus ir tų reikalų 
padėjimų, bus klausiamas sek
lu d ori u s (Valinei*.

Darbininku atstovu.P"
Darbininku atstovu Lane ir

zidentas Gompers daug dar
buojasi.

Darbininkų atstovam svar
biausias daiktas yra sugrųžin- 
1i karo meto arbitracijų gal
vijui skenlyklų nidustrijoje.

Tas luti jiem pavykti pa
daryti, nors kompanijos neži-

Bieįiann čia atvyko vakar irĮnia kaip priešintųsi. Savo at- 
tuojaus lurėjo konferenciją su jslovn stipriai paremia skait- 
Ainerikos Darbo Kedcracijos Į lingu darbininkų organizacija, 
prezidentu Gompcrsit. Am. kuri nusprendė streikuoti, ne
Darbo PederaeijH stipriai pa
remia skenlyklų <l;.rbininku ' . *reikalavimus ir tuo tikslu pre-

Vokietija Laimėjo Augštąją 
Sileziją

Nežinia kur Dabar Pulsis Impe- 
rijąlistai Lenkai

VOKIEČIAI SILEZIJOJE 
GAVĘ TRIS KARTUS 

DAUGIAU,BALSŲ.

Įeiųrimas Lenkų karuomenės 
' puolimas.

Berlynas, Kovo 22. - 
paskelbtų čia oficijalių žinių, 
Augštojoj Silezijoj plebiscitų 
laimėjo Vokietija didele dau
guma balsų.

Vakar iš poros apskričių 
dar nebuvo gauta tikrų skait
linių- balsų. Be tų apskričių 
pasirodė balsų: už Vokietijų 
376,(HX), gi už Lenkijų 339,OOP 
balsų.

Anot pusoficijalių žinių, bal
savimai visur Įvykę kuoge- 
riausioje tvarkoje*. Nebuvę nie- 
kin- riaušių. Lenkai buvo grū
moję Augiams kareiviams, pri
žiūrint iems plebiscito. Bet. 
kiek žinoma, nieko ypatinga 
nebuvęs

Miestai už Vokietiją.

Iš Kattowitz vakar buvo 
pranešta, kad apsiginklavusių 
Lenkų burinį įsibripvę Silezi- 
jon palei Rosenlverg ir arti 
Gross Lattovvitz pradėję nniš- 
ties su Angių karuomene. A- 
biejose pusėse pasirodę sužeis
tu.

LENINAS NORIS KOALI- 
CIJINĖS VAIDŽIOS.

Copenhagen, Kovo 22. — Iš 
Revelio depešoje sakoma, kad 
Rusijos bolševikų valdžios vy
riausias vadas Leninas pra
liejęs tarybas su socijalistų 
menševikų vadais. Jo noras 
sudaryti koalicijinę valdžių po 
visų nepavykimų vieniems bol
ševikams.

Yra žinių, kad Leninas su 
bolševikizmo taktika norįs per 
siskirti tik dešimčiai metu.

BONAR LAW VIETA UŽĖ
MĖ GHAMBERLAIN.

Londonas, Kovo ~ —— Bo
nai' La v vietų, kaipo vyriau
sybes lyderio parlamenti*, už
ėmė Austen Clinmberjiiin. Jį 
loti vieton parinko unijonistų 
partija. •
. ■ j— . *

gu pasiduoti senojon kompa 
uijų vergijon, kuomet pusdy
kiai dirbta ilgos valandos.

Visgi šitą žinia nepatvirtin
ta.

Bet susisiekimas telefonu 
Berlyno sil Silezija balsavimų 
dienoje buvo trukdomas.

Vokietija dauginusia sau
\not laimėjo miestuose. Pro

vincijose daug gavo balsų Len
kija. Tečiau Vokiečių balsai 
visur nusvėrė Lenkus.

Plebiscitas buvo palietęs 
5,090 fcetivietninių mailių plo
tus. Augštoji Silezija yra tur
tinga ne tik anglimis, bet ir
kitais mineralais. Tai tikras 
svirnas Vokietijai. Jo labai no
rėjosi Letikafins. Bet kad šitie 
perdaug reikala/o, tai negavo 
nei

Lenkų grūmojimai.

Iš Silezijos jiareina žinių, 
kad tai provincijai gripuoja 
Lenkai. Sakoma, kad po pra
laimėjimo jų puolimas neiš 
vengtinas. Jiems norisi su Si
lezija pasielgti taip, kaip jie 
yra pasielgę su Vilniumi.. .-iV ... J.- - y-- I - •- .. -

Anglų karuomenės vadas 
Silezijoje tečiau pranešė sa
kydamas, kad tegu tik Len
kai pamėgina pult-ies. Tuomet 
jie gausių tokių painokų, kad 
jiems atsinorėsią visko.

ITALIJOS PARLAMENTAS 
KRITIKUOJA TALKI

NINKŲ NUSISTA
TYMĄ.

Italija reikalauja prekybos su 
Vokietija.

Rymas, Kovo 22. — Aną 
dieną Italijos parlamente po 
užrubežinių reikalų ministefio 
Sfor/.a kalbos aštriai buvo 
kritikuojamas talkininkų nu
sistatymus, paliečiantis karo 
atlyginimų, koks reikalauja
mas iš Vokietijos.

Visa eilė parlamento atsto
vų pareiškė, l^ad toksai talki
ni n»kų pasielgimas nėra joks 
nusistatymas, bet tiesiog pro
vokacija. -«e *

Ypač socijalistai atstovai 
denuncijavo Prancūzija, kuri 
graibstosi ieškodama progos, 
ar jai nebūtų galima užimti 
visos Vokietijos. Tokiems 
Prancūzijos žygiams, sakė, rci 
kia aštriai pasipriešinti.

Talkininkai darbuojasi pa
žeisti Vokietijai, jos prekyba. 
Tas yra nedovanotina. Nes 
vienu žygiu pažeidžiama ir 1- 
talijos prekyba. Italija tuo 
tarpu nori turėti su Vokietija 
prekybų be jokiu trukdymų.

TURKAI APLEIDO BATU 
MĄ.

Batum, Kovo 22. Rusijos 
bolševikai Gruzijoje įsteigė so
vietų valdžių ir Bukimų pave
dė lai valdžiai liepus iš ein 
pasitraukti Turkams nacijų- 

nalistams.

NAUJAS PRIESBOLŠEVI- 
KINIS VADAS SIBE

RIJOJE.

Jis vadovauja Burijatų r ai- 
tarijai.

Pekinas, Kinija, Kovy 22.—

Iš Mancburijos miesto Barbi
no pranešama, kad priešbolšo- 
vikinių spėkų vadas gen. ba
ronas Micliel l’ngern—Steni- 'savo žingsnį aiškina gvvento- 
berg su savo karuomene varo-į jums tuo, kad skaitlingespė 
si Į ežero Baikalo apylinkes. į karuomenė reikalinga globo-
Matvt, jo svarbiausias to žy
gio tikslas atkirsti bolševikų 
spėkas Čitoje.

Anot 'žinių, bolševikų va
dai su paskuba mobilizuoja 
gyventojus. Bet nelabai vyks
ta jiems tas darbas. Žmonės 
didžiai palankiauja generolui 
tTngern-Sternberg, kurs turi 
skaitlingų Burijatų raitąrija.

TAI BENT PRANCŪZAI!

Washington, Kovo 22. 
Prancūzija karo metu Snv. 
Valstijoms įsiskolino 3 /mili
jardus dolierių. Ji darbuojasi, 
kad Snv. Valstijos jai tų sko
lų tiesiog dovanotų.

Kadangi nelengvas daiktas 
ta padaryti, tai Prancūzai at
randa, jog pirm šimto ketu- 
riasdešimts kelių metų Pran
cūzija paskolinusi Suv. Vals
tijoms kiek tai milijonų fran
kų. Skaitant ia*r tiek metu 
nuošimtį Prancūzai atranda, 
kad šiandir* . Suv. Valstijos 
Prancūzijai skolingos 99 mili
jardų tf rankų!

Čia pinigyno departamento 
valdininkai dabar 'verčia vi
sus senuosius arcliivus ieško
dami dokumentų apie tų sko
lų. Ir nesurandama.

BOLŠEVIKAI TAIKOSI SU 
TURKAIS.

Londonas, Kovo 22. — Iš 
Maskvos bevieliu telegrafu 
pranešta, kad bolševikai Rusi
jos vardu ir Turkai nacijonn 
listai Turkijos vardu darą tai
ka rubežių klausime Kaukazo 
šone. Kiti kitiems nusileidžia, 
nepripažindami jokių talkinin
kų patvarkymų.

Sutartimi pnnnikinainos a- 
biejų šalių buvusios skolos.

Miestas Batum skiriamas 
Gruzijai. Bet per to miesto 
uostą Turkai tūriam liuosų 
praėjimą.

NAUJAS PUOLIMAS PRIEŠ 
“SAUSĄJĮ” AMEND

MENTĄ.

Washington, Kovo 2^
Aiigščiausiam šalies teismui 
paduota nauja byla prieš 
“sausąjį” amcmlmetdą.

.šiuo kartu sakoma, kad a- 
mendnicntas nesųs teisėtas. Jis 
turėjęs Imt įgyvendintas tik 
praėjus septynerieins metams.
Tuo tarpu visi žinome, 
su juo padaryta.

Rogalino vaisė.Volainiaj,
J Velninius ai keliavo naujas 
mokytojas, kuris pasirodė la
bai darbštus. Įrengė vakari
nius kursus ' suaugusiems la- 
viiflies. Lankosi afūc 3,9 jau
nuolių.

Kalėdų šventėms buvo su
rengęs* vaikams eglutę, o Sau 
šio 9 d. ir vakarėlį. Sulošė 
“Nesipriešink.”

MOBILIZUOJAMA GRAIKI
JOS KARUOMENĖ.

Saukiami trijų metų vyrai.

Atėnai. Kovo 22. — Pas
kelbtas karaliaus Įsakymas, 
kurtumui pašaukiami karei
viauti 1913, 1914 ir 1915 metų 
vyrai.

Karalius Konstantinas ta

ti Draikus Maž. Azijoj, paci- 
fikiioti artimuosius Rytus ir 
pagelbėti talkininkams įgyven 
dinti taika, padarytų su Tur
kija.

Čia patylomis kalbama, kad 
ta mobilizacija, matyt, palie
čia Turkijų, kur Graikija su
maniusi atnaujinti puolimą 
prieš Turkus nacijonalistus.

SIAURINAMOS DUBLINE 
VALANDOS.

Du kareiviu nukauta gatvėje.

Londonas, Kovo 22. — An
glų valdžia Dubline susiauri
no gyventojams valandas būti 
gatvėse. Nuo šio laiko uždrau
sta žmonėms pasirodyti gat
vėse pradėjus 3:99 vakare ir 
baigus 5:99 ryte.

Aną naktį Angler gatvėje 
buvo užpultas stiprus niilita- 
rinis patrulis. Pamesta bomba 
į pravažiuojančius kareivius. 
Du kareiviu žuvo ir G sužeis
ta. Sužeistas dar ir vienas ci
vilis žmogus.

35 ŽMONĖS KETVIRTAI
NĖJE MAILI0JE.

Washington, Kovo 22.
Pasiremiant perniai metų pa
darytu surašymu gyventoji] 
pasirodo, kad S. Valstijos la
bai skystai apgyventos.

Abelnai imant, vienoje ket
virtainėje mailioje gyvena .35 
žmonės. Pagal 1919 metų cen 
zo' buvo tik 39 žmonių.

Tirščiausia apgyventas Co- 
liimbia distrfktas, kur yra mio 
stas VVasbingtonas. Čia vieno
je ketv. mailioje išeinln 7,292 neteisėto miško aikvojimo
žiu. AVyoriiingo valstija skys
čiausiai — 2 žmogų ketv. mai-
lė.je,

BARASI UŽ SKAITLINGĄ 
AREŠTAVIMĄ RADI

KALŲ.

Boston, Mass., Kovo 22. — 
Buv 'ęs Darbo sekretoriaus a- 
sistentas Post čia kalbėdamas 
pranešė, .jog 1929 melais Suv. 
Valstijose proštuota 3,999 ra
dikalų. Iš tų apie 599 depor
tuota. »

P(2,st smarkiai kritikavo tei
sybės departamento ir jo ngen 
tII pasielgimų, priešingų Ame
rikos /idenl.Niis. Žmonės buvo 
užpuolami ir areštuojami be 
jokių svarantų. Tas priešinga

as šalies konstitucijai.

New York, Kovo 22. — Ge
orge Scli\vid<* pirkdavo ir žmo
nėms parduvinėdnvo Rusijos l.i,l,1Mi|1111 naudojamasi, kad pri 
bolševikų pinigus. C‘ž Inkštan-
tį rubl. jis mokėdavo 45c. ir 
parduodavo imdamas $3.99.

Tai iliilžiapclniavimns. Ir už 
tatai .jis teisino nubaustas 
$5.99.

Jis pabaudų pagaliau norė
jo užmokėti bolševikiniais pi
nigais. Bet teismas nesutiko.

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE

ŠIMAI,
(Kitos žinios).

( \
Kaunas, II—14. Gautomis 

žiniomis, Lenkai Suvalkijoj, 
pereidami neutralę zoną, nuo
lat užpuola ir žiauriai plėšia 
lamins vietos gyventojus. Daž
nai puolančių Lenkų atsigina e > •narsus vietos šauliai. Del to 
lankai pastaruoju laiku puola 
dideliais būriais ir gerai ap
siginklavę. Taip, Vasario 5 d.
GO Lenkų raitelių su 2 kulkos
vaidžiais užpuolė ir žiauriai 
išplėšė Punsko valse. Butokil 
kaimų; Vasario 3 d. atvyko 15 
l^enkų raitelių ir 25 pėstinin
kai su kulkasvaidžiu į Punsko 
valsč. Pristabonių kaimų ir, 
išsivarę 15 vežimų," apšaudė 
Burokų kaimų. Kartais jie 
apšaudo ir musų karuomenės 
sargybas. Be to, Lenkai mobi
lizuoja musų vietos jaunimą.

Punsko valsčiaus gyvento
jai griežtai nusistatę prieš 
L«*nkus, šaukiasi Lietuvos val
džios pagelbos, žadėdami ati
duot jai savo turto dalį, kad
padėtų jiems Lenkų atsiginti. v,(,’us. Klivo, Aldona.

Lenkai laiko prie demarka
cijos linijos daugiausiai savo 
raitelių ir ginkluoja partiza
nus.

Kaunas. Tf—14. Steigiamojo 
Seimo 62-ame posėdy, 1921 m.. 
Vasario 11 d.:

L Ministerio T’irminink'o at
sakyta j paklausimų dėl iškė
limo iš Kauno kunigų Savic
kio ir Pace vi c,

2. Svarstyta ir priimta pir-
lŲiioju ir antruoju skaitymais 
Vidaus Reikalų Ministerijos 
Etatai. z

3. Priimta trečiuoju skaity
mu Medicinos Civilinio j>erso- 
nalo Mobilizacijos įstatymas.

4. Priimta Žemės .Ūkio ir 
Valstybės Turtų M‘misteriui 
interpeliacija dėl netikslaus ir

Interpeliacija buvo įnešta 
Valstiečių Sąjungos ir Soc. 
Liaudininkų Demokratų frak
cijų.

Rymas, IT—14. Musų atsto
vas prie Šventojo Sosto Ryme, 
Kanauninkas <f-ras Narjaus- 
kas, įteikė Vasarnr L Šv. Tė
vo Valstybės Sek retorini kar
dinolui Gasparri notų, kurioje 
nurodo, kad Lietuvos valdžia 
mieliau norėtu tiesioginiai su
sisiekti su Apaštalų Sostu, nes 
tarpininkavimus visuomet dilo 
<la neigiamų vaisių.

Kanauninkas Nnrjauskas, 
atsišaukęs į savo notų 1919 m. 
Gruodžio 17 d. ir į savo pfa 
m*šimus žodžiu, kuriuose jis 
nurodo negalimumų jungti 
lx*nkijos nuncijaus pareigas su 
Lietuvos vizitatorių jmreigo- 
mis. Juo labjaus, jei tuo susi

nudils Vilniaus, Žemaičiu ir 
Seinų diecezijų reikalams Len 
kų unijos drutin, kuri yra vi
sos Lietuvos valiai priešinga. 
Kaipo vienų faktą, jis plačiai 
išdėsto šv. Benedikto vienuo
lijos Kaune įvykį ir prašo kar
dinolą Gasparri daryti pastan
gas u/.inegsti tiesioginius ry-

šias tarp Šventojo Sosto ir 
Lietuvos, kad panašus faktui 
nugalėt u pasikaajoti.

Vilnius, II—15. Tikromis ži
niomis, Vasario 19 d. išėjo iš 
Vilniaus į l/mtvarį 5 vagonai 
su karuomene, ginklais ir a- 
muiiicija, 2 arinotom ir 5 kul- 
kasvaidžiais. Vasario 9 d. iš
ėjo Širvintų link Gardino pul
kas, 1 anuota, 3 kulkasvai- 
<lžiai.

T Vilnių atvyko Naugarde- 
lio pulkas.

Stropiai ruošiamasi vėl pra
dėti kovas. Nenorinčius eiti 
naktimis gaudo slaptai ir ve- 

>/.n į pulkus. Lenkai nusistatę 
arba imti Kauną, arba apleis
ti Vilnių.* Lenkai rt*ng'čsi Va
sario 15—IGd. pulti musų ka- 
ruomeuę. Viskas rengiama 
slapta. Pirma nuvežami į fron
tą ginklai, vėliau tik eina ka- 
momenė. Iš Vilniaus gabena
ma į Varšavų mašinos, gele
žis ir kitas turtas.

Kaunas. II—15. šiandie. Va
sario 15 d., atvažiavo iš Ry
gos į Kauną sj^ųjalinė Lat
vijos Steigiamojo Seimo Dele
gacija, Seimo atstovai Petre-

Klaipėda, IT—15. Paskuti
nį laikų pradėjo ypatingai e- 
nergingai veikti KlaifM*dos 
krašto Lietuvių ir Voki(*čįų 
pilietinės partijos^ darydamas 
susirinkimus' ir agdiKHlamos 
savo siekimams. Ypač gausini 
lankomi Lietuvių Tautos Ta
rybos šmikiadni susirinkimai. 
Tarybos politika randa vis 
daugiau pritarimo. Dek to ir 
sparčiai .auga Prūsų Lietuvių 
Susivienijimas. Pagogi apskri
ty, kurio gyventojai daugiau
siai yra Aokiečių intakoje, 
praeitus metus prisidėjo nauji 
1.173 narini.

Vilnius, H—15. “Vįlniaus” 
pranešimu, V‘\’idurinės Lietui 
vos" valdymo komisijos pirl 
mininkas gen. Mokrzeckis į- 
sakęs, kad \ ilniaus (Judų gim
nazijos Gudai ir Žydai moks
leiviai priverstinai butų moko
mi Lenku kalbos.

Vilnius.* 11—17. “Gazeta 
\Vilenska" pranešimu, Vril- 
niaus valdžia uždėjusi Gudų 
vakaro rengėjui kun. Adomui 
Stankevičiui adininistraci .jinę 
pabaudų 1,099 auksinų.

Vilnius. D—17. Gimtomis 
žiiiioinis, gini. Zeligovvskio vie
ton numatomas pirmosios Len
kti okupacijos metu buvęs 
Lenkų knruonienės Lietuvoje 
vyriausia,s vadas gen. š<*ptin
kis.

(Tąsa 4-jame pusi.).

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, mat- 

nnnl nemažinu $25,000, Kovo 21 
buvo tokia pagal Mereliants Lo
mi and T rust Co.:
Anglijos sterlingų svarui $3.91 
Prancūzijos šimtui frankų fi.96
Italijos šimtui lirų 4.0
\dkielijos šimtui markiu 1.6

Lietuvos šuniui auksinų 1.6
Lenkijos šimtui markių .1



DRAUGAS

•8.00
4.00
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“DRAUGAS”Haa kasdien* Išskyrus nedėldlenloa. 
FREN CM KRATOS KAIMAI

OHICAGOJ IR UŽSIENY JH:
Metams • ••••••» • • • • j *
Pusei Metų . . .i-.titi

•UV. VALST,
Metams ................... 311.00
Pusei Metų ...... 8.00

Pranumemt* mokosi Mkaino. Lai
kos skaitosi nuo užslrafiymo dienos 

nuo Naujų Metų. Norint permal
anti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti liperkant krasoje ar erprese "Mo- 
uey Order” arba {dedant pinigus ]
registruotą laišką.

“DRAUGAS” PUBL. 00. 
8334 8. Oakley Avė., Chicago.

Tel. Roosevelt 7791

mvbės dieną perspau^dįsime 
“Drauge.”

“V. Garse” yra trumpų aiš
kių korespondencijų iš Vilni
jos, trumpai išreikštų akyvų 
žinių iš paties Vilniaus, ilgas 
ir įdo’nus skyrius žinių iš Lie
tuvos ir lygus jum“ Iš svetur”. 
Visos tos žinios ypatingai ge
ros tuorni, kad jų yra stebėti
nai daug stebėtinai mažo
je vietoje. “V. Garso” pakrai
pa yra katalikiška, .lis spaus
dinamas “Žaibo” spaustuvėje. 
Nereikia nei sakyti, kad mes 
nuoširdžiai ir stipriai geidžia
me tam laikraščiui kuogeriau- 
sios kloties. Gal Dievas duos, 
kad Zeligowskis išsibastys iš 
Vilniaus. Tada “Vilniaus Gar
sas” skambės visos Lietuvos 
džiaugsmu ir virs didžiu ga
lingu dienraščiu. Norėtume, 
kad kuogreičiausia tat įvyktų.

Ką Reiškia “Brada.”

Vilniaus Garsas.

Karo Departamento 
Klaidos.

Nors ir skundžiamės, kad 
lietuviškų laikraščių turime 

-perdaug, kad nėra kam rašyti 
knygų, bet džiaugiamės, kad 
vargstančiame po Zeligo\vskiu 
Vilniuje išeina du grynai lie
tuvišku laikraščiu: “Vilniaus 
Garsas” ir “Vilnius.” Juodu 
ubu gyvena viename name Šv. 
Ignaco gatvelėje N. 5-15. “Vil
niaus Garso” redaktorė-leidėja 

'yra Marija Marcišauskaitė, o 
“Vilniaus” p. M. Biržiška.

Negalime atsigėrėti “Vil
niaus Garso” kalbos gražumu. 
Jo mintys dar gražesnės. Jis 
drąsiai reikalauja Lietuvai ne- 
prigulmybės su sostine Vil
niuje taip kaip mes ir kaip 
Kauno laikraščiai. Tiktai Vil
niškių laikraščiiį sakiniuose 
skamba kentėtojų dvasios skai
stybė. Iki jai mes negalime 
prižibėti.

Žinodamas kas darosi Želi
govskio užimtose žemėse “Vil
niaus Garsas” Vas. 20 <1., š. 
m., rašo:

“Lietuvos kampeliai kur 
dar pernai nesvyruodami 
butų išsižadėję savo nepri
klausomybės už Lenkų siū
lomas lyšienos dubenį, šian
dien visa savo jaunimų yra 
išsiuntę Į Lietuvos gynėjų 
eiles. Tie patys žmoneliai, 
kurie dar pernai malė ge
rinusį savo akio reikalų pa
tenkinimų Lenkijos juroje, 
šįmet išsiilgę laukia Lietu 
vių pargrįžtant. O tie, ku
riems dar pernai vis viena 
buvo kas mus valdys, šįmet 
šavo kentėjimais ir krauju 
už Nepriklausomų Lietuvą 
savo lietuviškus įsitikinimus 
tvirtina.

“Lietuvos nepriklausomy
bės idėja urnai išaugo, su
brendo, sutvirtėjo ir jau per
žengė lietuviškai kalbančių 
ribas. Vis aiškiau ir tvirčiau 
musų pusėn stoja Ballgu- 
džiai, Žydui, vieliniai Vokie
čiai ir Rusai.”
Dar yra ir kitų tokių širdį 

linksminančių skaitymų.
Laikraštije nepasakyta kaip 

tankiai jis išeinu. į mus ran
kas teko N. 7 (38). Iš to spė
jame, kad jis yra savaitinis 
ir kad 31 nmnaris išėjo perei
tais metais, o šįmet pasirodė 
7. “Vilniaus Garsas” yra ne
didelis: tokis kaip mus “Lai
vas”, ln»t labai akyvas ir pil
nas įvairiausių žinių, .lame y- 
ra keturi redakcijos straips
niui: 1) Vasario Ui diena, 2) 
Demokratizmas, 3) Bažnyčios 
padėtis 1920 melais ir 4) Lie
tuva gali Imti nepriklausoma. 
Didokų straipsnelį, aprašantį, 
kaip Vilniaus Lietuviai šįmet

Prieš baigsiantis buvusio 
prezidento Wilsono tarnybai, 
spaudoje buvo žinių, kad bu
vusia valstybės sekretorius 
Lansingas paskelbsiąs kny
gų apie buvusių taikos kon
ferenciją Paryžiuje. Buvo sa
koma, kad jis tai padarysiąs 
Kovo 5 d.,kuomet Wilsonas 
skaitysis paprastas pilietis.

Tečiau tas neįvyko. Jau tre
čia savaitė, kaip Wilsonas nė
ra šalies prezidentu. Tuo tarpu 
apie Lansingo paskelbtuosius 
žygius spauda nieko nerašo. 
Aluty t, apie Lansingo knygų 
turėjo būt šiaip sau tuščias 
prasimanymas, ar kas kita.

Vis-gi buvusio prezidento 
Vilsono valdžios departamen
tams šiandie duodama smar
kaus vėjo kai-kuriuose angliš
kuose laikraščiuose.

(Smarkiausia už kitus
baramas ir kritikuojamas \Vil- 
sono valdžios karo departa
mentas. Nes tasai departamen
tas karo metu yra atlikęs dau- 

vbe nepakenčiamu klaidu.

Alus valdžia žada Belgijos 
sostinėje pradėti derybas su 
Lenkija dėl Vilniaus. Tuom- 
tarpu Čionai Chicagoje mes jau 
turime ginčų. Tiesa jis ne Clii- 
eagoje prasidėjo.

Velykaitis.

Per Velykas 1919 metų Len
kai mums suteikė raudonų ve
lykaitį: jie užėmė mus Vilnių. 
Negalėdami atlaikyti bolševi
kų puolimo 1920 metais Len
kai butų galėję geruoju pa
siūlyti Lietuviams stoti ant ri
bos tarp Daugpilės (Dina- 
burgo-Dvinsko) ir Gardino, 
arba nors Lydos. Lenkams iš 
to butų buvusi strateginė nau
da, nes butų susitrumpinęs jų 
frontas, sutirštėję apginėjai ki
tų fronto dalių. Tų strateginę 
naudų Lenkai atmetė. Lietu
vius einančius į Vilnių Lenkų 
legijonai šaudė ties- Vieviu ir 
Leitvaravu. Lenkai Vilnių 
atidavė bolševikams ne Lietu
viams.

N. Jasinskis.

Šiandien lankas p. N. Ja- 
sinski Lenkų dienraštije “Dzie 
nnik Zwiųzkowy” (Chicago 17 
Kovo 1921 m.) po kelis kar
tus mus vadina “bracia”, t. v. 
broliais. Bet atsiminę minėtuo
sius, taip nesenus broliškumo 
patvirtinimus mes dar lauksi
me ar neteks mums matyti 
broliškesnių apsėjimo. 

Zeligowski Lenkas.

Si,„v nepakenčiamų 
Tomis klaidomis stebisi net 
svetimų šalių vyriųusybės. 
Savaitiniame laikrašty “ Les- 

lies” apie karo departamento 
klaidas rašo kapitonas Paul 
V. Collins. Pasako jis daug 
indomybių.

Jis sako, kad karo departa
mentas statomas visuomenės 
teisman už jo atliktas nepa
kenčiamas klaidas. Su tomis 
klaidomis jis yra pagaminęs 
nacijai daugybę nereikalingų 
lėšų.

KuometSuv. Valstijos pakilo 
karau, šalies autoritetai tuo- 
jaus paskleidė trukšmingų o 
balsį: “Laimėti, karų! Alės 
turime begalinius turtus! Ne- 
atsįžiurėti į išlaidas!”

Tais ūbaisiais ėmė vaduoties 
karo departamentas. Obalsiai 
buvo gražus, bet jais vaduo- 
ties taippat reikėjo geros gal
vos. Bet tos reikiamos galvos 
truko.

Tas departamentas savo ži- 
nybon sukvietė daugybę žmo
nių. Tarpe jų laivo su metiku 
išmanymu apie karo reikalus. 
Kadangi karo reikalams pini- 
gymis antkart patiekė milijar
dus, dėl tokios daugybės pini
gų kitiems apsvaigo ir galvos. 
Todėl pinigai visur betiksliai 
barstyta. (Supirkinėta nerei 
kalingi daiktai. Pakelta neį- 
kunijainl sumanymui.

Su v. Valstijoms vieno mėne
sio karas atsiejo daugiau mili
jardo dolierių, Kariauta 19 
mėnesių ir išleista 20 milijar
dų, neskaitant talkininkams 
paskolintų milijajdų. Tad jei 
Su v. Valstijos butų išbuvusios 
kare taip ilgui, kaip talkinin
kui, vargiai butų užtekę 66 lai

Zeligo\vskis vių taip pat 
Lenkas kaip ir p. Jasinskis, 
gal labiau. Zeligowskį Lenki
ja pagerbė pakeldama savo 
generolu. Cliiiagos Lenkų 
Unija jau išreiškė savo 
pagarbų. Todėl Zeligowskio 

'Ia darbus mes turime teisę skai
tyti Lenkų darbais. Želigovs
kis kirto mums per veidų, 
griebdamas Vilnių. Tautų Są
junga kvietė Lenkiją, kad at
sižadėtų Želigovskio. Lenkija 
neatsižadėjo. Mes tat, Lietu
viai, nežiūrime asmenų,o žiū
rime ką tauta daro tautai. Vis 
vien ar tos tautos asmenys 
vadinsis vienais, ar kitais var
dais. Lenkija Želigovskį iš- 
augštino, davė jam jiegų ir jį 
užtarė. Želigovskis padarė 
mums gilių žaizdų. Kol ta žaiz
da neužgis, tol lankams j>er
greita yra vadinti mus bro-1

liais. Alės norime darbų, o ne 
žodžių prieštaraujančių jiems.

Bracią — Brač jų.

Viskas pasaulije mainosi. 
Keičiasi ir žodžių reikšmė. Se
niau Lenkų kalboje “bracia” 
reikšdavo brolius, dabar Len
kai Lietuvą vadina “bracia”, 
rasi, dėl to, kad nori “brač 
jų” (imti jų). Vienas juokda
rys klausė: “Czemu Polacy 
zovių Litvę bracią?” Ir nie
kam nežinant pats atsakė: 
“Bo oni zamierzają brač jų”. 
Alums tas dalykas išrodo per- 
svarbus, kad galėtume jį leisti 
.juokais. Kad santikiai butų 
aiSkųs, kad piktumo bereika
lingai nesidaugintų dėl žo
džių neatitinkančių apsėji- 
niains, mes labai mandagiai 
kviečiaaneLenkus, kad jie ne
vadintų mus “bracia”, kol 
Želigovskis neišėjęs iš Vil
niaus, nes iki tol tas žodis ne
gali reikšti broliškumo, 

žmogžudžiai — “bracia”.

Bekalbėdamas apie Lietu
vius, bevadindamas juos “bra
cia” p. Jasinskis prisiminė a- 
pie Zeligovskinių surinkimų 
buvusį Chicagoje 20 Vasario. 
Kadangi “Unija Litevsko —■ 
Polska” šaukė visus, nuėjo ir 
Lietuvių keletas. P-nas Ja
sinskis pažymi, kad jie nebu
vę “specijalnie proszeni (ypa
tingai kviesti). Jie, gal, nei ne
žinojo, kad tų vakarų butą y- 
patingų ir neypatingų už- 
kvietimų ir kad valia buvo ei
ti tik ypatingai užkviestiems. 
Mus redakcija taip-gi gavo 
vienų lapelį, abejojo eiti ar 
neiti, ir nėjo. Pasirodo gerai 
padariusi, nes nebuvo ypatin
gai kviesta. e

Tuos, kurie be ypatingo už- 
kvietinio atėjo p. Jasinskis pa
vaidino “Kūpa zbirov, ktory- 
cb calym argumentem byla 
pięsc” (krūva samdomų žmog
žudžių, kurių visas prirody
mas buvo kumščiu). Toliau jis 
juos vadina “zgraja”. Lietu
vių kalboje nėra keiksmo iš
reiškiančio tų žodį. Paprastai 
Lentoj kalboje “zgra.ja” sako
si apie nedoriausių žmonių ar 
žvėrių kuopų. '

Kaipo dalis tos “zgraja” ar
ba kupy zbirov” buvusios ir 
“kubiety litevskie.” (Lietuvės 
moterys). Toliau p. N. Jasinski

Prancūzija ir Italija krūvon 
ėmus neturėjo lieko išlakių. 
Dar reikia atsiminti, kad tos 
visos šalys karo laukuose tu
rėjo daugiau 20 milijonų karei
vių, o Suv. Valstijos tik 2 mili
jonu.

Suv. Valstijų dieninės išlai
dos kiekvienam apginkluotam 
kareiviui buvo keturis kartus 
didesnės už Anglijos, šešis kar
tus už Prancūzijos ir dešimtį 
kurtų už Italijos.

Suv. Valstijos nusamdė Ang
lijos laivus ir tais laivais pa
siuntė 2 milijonu kareivių 3,- 
000 mylių |M*r Atlantikų. Bet 
Anglija šimtus tūkstančių ka
reivių susigulamo net iš Aus
tralijos, Naujosios Zelandijos. 
Indijos ir iš kitų tolimiausių 
vietų.
Karo departamentas buVn už

sakęs padirbdinti 4.1,100,152 
poras kareiviams avalinių (če- 
vervkų). Iš tų gavo nuo falui 
kantų 32,227,450 porų, skiria 
mų 3,513,837 kareiviams. Nes 
tiek viso kareivių buvo sumo
bilizuotu.

Supirko 580,182 arklių ir 
mulų Amerikoje. Iš jų Euro 
jM»n pasiuntė vos 67,948.

Ainbulansams pa kinkinių
įšventė Lietuvos Nepriklauso- lijardų. Tuo tarpu Anglija, buvo nupirkta nž 21 milijonų

tų žmogžudžių ir žvėrių gove- 
dą jau aiškiai pavadina Litri
ni. *

Kiek toliau jis pramano pa
sakų buk vienas Lietuvių kal
bėtojas Town of Lake žadėjęs 
plėšti Lenkams diržus iš nu
garų, buk tokios jau paskaitos 
buvusios organizuotos dąuge- 
lijo Amerikos miestų. Tas da
lykas p. Jasinskiui išrodo taip 
baisus, kad jis sakosi netikys, 
buk Lietuviai kada nors buvę 
žmogėdžiai, dėlto taip šnekėjęs 
provokotorius Žydas, bet tuo- 
jaus jis tvirtina, kad . Lietu
viai ne Žydai 1920 metais Vil
niuje to kalbėtojo pasakymų 
išpiklę.

Nenuoseklumas.

Antradienis, Kovas 22, I92t
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Galima gauti žios

MALDAKNYGES

dol. Ir greitai apsižiūrėta, kad 
tas nereikalingu. Nes visi am- 
bulansai buvo tnotoriniui.

Daugiau milijardo dolierių 
išleista lėktuvams. Pasekmėje 
už tuos pinigus pasigaminta 
vos kelis šimtus skautinių lėk
tuvų.

116,000,000 dol. išleista ga
minti nuodingas dujas.Bet hie- 
ko nepaganiinta.

Daugiau 11 milijonų išleista 
padirbdinti naujų paraku. Bet 
to parako negauta nei grūdelio

Nitro, Va., už 60 milijonų 
dol. pastktydinta dirbtuvė pa
lukui dirbti. Bet nieko ne
padirbta.

D .juk, sako, karo departa 
mentus turėjo gražaus laiko 
pasimokinti imt <lu metu iš ka
riaujančių šalių Europoje, 
liet to liepailaiė.

Taip lai šiandie akėjami bu
vusio karo departamento virši
ninkai ir kiti vakfžios organai.

(Suprantama, Imta jierdailg 
pinigų, tad ir naudotasi. Bet 
kodėl gi kongresas negulėjo 
dirstelti į tų betvarkę ir tik 
paskui suskato aimanuoti, 
kuomet pamal i tu liūdnos pa 
sekinės.

Stebėtinas vis-gi p. Jasinskio 
protas. Jis netiki, kad “kūpa 
zbiroiv ir zgraja” galėtų nuož
mų daigtų pasakyti,bet jis tiki, 
kad jo broliai — Lietuviai ga
lėję tų padaryti. Jis netiki,kad 
Lietuviai buvę žmogėdžiai 
pirm 5GG metų. bet jis tiki, kad 
jie esą toki dabar.

Jeigu tat visa butų tiesa, 
tai gražių daigtų butų išmokę 
Lietuviai nuo Lenkų. Jug Len
kai giriasi išmokinę mus ci
vilizacijos. ,

Mes džiaugiamės vis-gi, kad 
tat visa yra netiesa. Netiesa, 
kad kas nors žadėjo Lenkams 
plėšti diržus iš nugaros Chiea- 
goje Town of Lake apygardo
je; netiesa, Kad tokių prakal
bų buvo visur; netiesa, kad 
Lietuviai plėšė diržus iš Len
kų Vilniuje 1920 mėtais; ne
tiesa, kad įUnijos surinkimų a 
tėjusieji Lietuviai buvo kūpa 
zbirow ir zgraja. Netiesa, buk 
juos siuntė/Liga Litevvska. Čia 
yra žinoma tiktai American 
Litbuanian R. Catholic Wo- 
nien League, arba paprastai 
vadinamoji Afoterų Sąjunga. 
Ta organi.zacija galėtų ]X'r 
teismą paklausti p. Jasinskio, 
kokių jis turi prirodymų, kad 
ji siuntusi žmogžudžių ir žvė
rių į Lenkų surinkimą. Bet 
Lietuvių moterys perdaug 
švarios, kad galėtų bylinėtis 
su p. Jasinskiu.

Bliaga.

y Jis pramanydamas neimtos 
organizacijos vardą netyčia pa 
taikė netoli jų vardo. Reikėtų 
visus Lenkus sutraukti į teis
mus, jei kas užsimanytų juos 
skųsti už bliagą.

Bliaguoja p. Jasinskis vadin
damas Lietuvius broliais, blia
guoja juos keikdamas “zbi- 
rais”, bliaguoja pramanyda
mas, buk kas siuntė ką nors į 
Buikų — Lietuvių Unijos po
sėdį. Kenksminga ta bliaga. 
bet daugiau nieko tik bliaga.

Unija Litcusko - Polska pra 
dėjo klaidingą ir blogą darbų. 
Klaidingai ir blogai šnekėjo 
jos kviestieji žmonės ir sukėlė 
protesto pačių savo šalininkų 
žiauriai paliesdami skaudamą 
Vilniaus votį. Padarę tų klai
dų dabar ieško kaltininko ir. 
kaip papratę, atsakomybę me
ta ant Lietuvių. Čia juos vadi 
na broliais viliodami, čia olbi- 
ja samdytais žmogžudžiais ir 
žvėrimis keikdami. Kiekvie
nam aišku, kad veidmainiau
ja. '

'l’o Lietuviai nepakenčia, o 
B’nkai nesupranta, už kų Lie
tuviai rųstųs.

| Ramybė Jums (brangios odos pnauks.) ........... $3.50 =
| Ramybė Jums (kailio apdar.) ............................ 2.50 |
| Ramybė Jums (audeklo apd.) ............................ 2.00 =

Šios maldaknygės formatus yra 5 Puslapių turi U5X, bet na S
stora, nes spausdintu ant plonos popieros. Joje yru įvairių įvairiau- S
šių maldų? z E

• • • • |

Aniolas Sargas — juodas apd................................ $1.25 =
5 Aniolas Sargas — juodais rtiinkšt. -apd................. 1.75 E
| Aniolas Sargas — juodais apd........................... 1.50 5
| Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd............... 1.75 |
= Dangaus žvaigždudė — baltas celluloid apd. su =
= paveikslėliu ant apd.........................................  1.75 =
| Dangaus žvaigždutė — balto kailelio ajnl...............1.50 |
| Dangaus žvaigždutė — juodo audek. a-d...............1.00 =
= Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 =
= Amolėlis — juodais apdarais ........................... 1:50 =
| Aniolėlis — juodais apdarais .................................... 0.75 |
= Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po S00 puslapių. E 
S Spauda aiški. z:

E Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 =
| Pulkim >ant kelių......................................t............ 2.50 =
= Pulkim ant kelių ............................................................ 2.00 =
5 Pulkim ant kelių •....:................................................ 1.85 =
= Pulkim ant kelių ...................   1.50 f
= ši maldaknygė yra Šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų “ S įvairumas prigult nuo apdarų. E
| Maldų Knygelė .............................................................. 75c. |
| Maldų Knygelė ........................................ .........................  50c. |

l'žstsakydami adresuokite:
1 “DRAUGO” KNYGYNAS 1

= 2334 So. Oakley Avė. Chicago, 111. =
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AMERIKONIŠKA LINIJA
Ticsogiuįs Patarnavimu

NEW YORK-HAMBURG
Geriausias kelias Lietuviams ir Rusams.

Didžiausi Moderniški Laivai 
MINNEKAHDA (Naujas) MANCHURIA MONGOLIA

Kovo 31 Balandžio 14 Balandžio 28 
(3rd Kliasas Tiktai)

Trečia Kliasa iš New Yorko į Eitkūnus $130.00 
Trečia Kliasa Iš New Yorko 1 Licpojų $132.00

Trečios kliasos pasažieriai valgo didžiam dining kambaryj, kur 
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojami mo
terims ir vaikams. Atsišaukite į Kompanijos Ofisą, 14 No. Dear- 
bom Str. Cliicugo, arba Į Lokalį Agentų.

U.S.MAI LSK'Č
Uencrnliai Agentai dėl Vidurines ir Rytinės Europos

_____________N0RTH GERMAN LL0YD
Iš Neiv Yorko be jokių malnvniu tiesiai į

BREMENA ir DANZIGA
S. S. \VFIGONE Gegužio 3 ir Blrž. 15.
S. S. SI H<JI EHANNA išplaukia BAL. (t ir GE(i. 21 d.

Tiesiai per l.iepojų via Danzig. Persėdant iš laivo į laivu. 
Atsi.ša ukit pas II. Clnussenius A- Co. General. Pasažierinlai Agentai j 

100 N. La Šalie St., Chicago, III. Tel. Franklin 4130 
Arba kreipkitės prie mus lokalio agento.

John Ruski n
BEST AND BIGGEST CIGAR
Juo daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi ju<w\j 

Pareikalauk musų Kataltogo No. 4. 
i. I. I,ewi.s Clgar Mfg. Co. Nesvark, N. J.

Didžiausias Neprigiilmingas Fabrikas Pasaulij.

l’hono Seeley 7 439
DR. I. M. FE1NBERG

Gydo specljailal visokias vyrų Ir 
moterų lytiškai ligas 

2401 Madison Str., kampas Wes-
tėra Avė., Chicago 

Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak

Telefwi»a Pnllmnn SM I
Dr. P. P. ZALLYS 

< Lietuvis Dentistas
10801 So. Mlehigan Arenoe 

ItsMland, III.
VAIANDOSt 0 ryto Iki • .skara.

Tel. Pullman 843 Ir S1S0.

■■■
■■

DR. S. BIEŽIS
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
2201 Weat 22ud Street
Ganai 6222

■ltes. 3114 W. 42nd Street 
■ Tel. McKinley 4988

Pilono CJ^eho 5963

DR. A. P. GURSKIS
LIETI VIS DENTISTAS 

4817 \V. I Ith Str. Cor. 48th Avc.
Cicero, III.

Vai. 9 išryto iki 9 vak. Išimant 
Ncdėlias ir Seredas

“Nereikia daugiau kankintis be miego 
por ištisas naktis su verkiančiu kūdikio,” 
ji pareiškė, “nea aš jam dundu BAUBINO 
ir pagulduu j lovų.”

“1

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti “Draugą” arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį spau 
dos darbą kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1511 S. 49 Court
Pas jį galima gauti malda

šiundic užtilki turi kentėti knygių ir kitokių Knygų. 
vDūoinenė. F ošinaudokit*.

Mėšlungiu, dieglys, 
suiręs pilvas, pcrpilni 
vnduriai suteikia nriažv- 

iui bereikalingą nos. 
magu m ą. j|

B AM B I N O
pašalina fiiuo.-, nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji t Jie prašo 
džiugi.tu.'. Aptifknso parsiduoda po 50c. arba norint, kad pn-

! siųštuiučnj per paštų, tai reikia siųsti 60c. į 

F. AD. RICHTBR £ CO.
t h u;< r-z .- t, D.- h d E. 'I-r, N--Y.vk City.
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Antradienis, Kovas 55, 1921 DRAUGAS

WEST PULLMAN, ILL.

Kai kuliam laikui westpullinn 
nicčiai neteks savo mylimo 
klebono, kun. Jurgio l’aškaus- 
ko. Jis antrų savaitę po Vely
kų išvažiuos iš namų ir Bal. 
12 d. New Yorke sės “Aųuita- 
nia” laivan ir plauks į Lietuvi) 
aplankyti savo tėviškę, įmyli
mi) gimtinę, gimines ir kiek 
galima žymesnes vietas ir 
patirti apie jų padėtį. Sugrį
žti Amerikon mano Birželio 
mėnesyje.

Jo vietų Kv. Petro ir Povi
lo par. užims kun. 1). Mikšys.

TAUTOS FONDO PAJAMŲ BEI IŠLAIDU ATSKAITA. AUKOS VILNIEČIŲ Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii 
ss —

j Iš New Yorko j Eitkūnus
Malakauskas, B. 
J. Bulievčius, O. 
A. Sepietaviėius, 
S. A’irkutis, A.

1).

po

Už Sausio Mėnesį.
Pajamos

Clevelund, Ohio 22 sk................................................................. $1,200.00
Gnry, Ind..................................................................................................60.00
Nonvood, Maus. 52 sk............................................................................ 20.00
Ncw llavėn, Conn. Dr. Šv. Pranciškaus ..................................... 50.00
Wutcrbury, Conn. 40 sk. .............................................................. 473.75
ElizalH'th, Pa. 197 kpi SLKKA. 
Mckccss ltocks, Pu.......................

Čia gyvuoja A. L. B.-K. Fe
deracijos skyrius, tik dar nu
merio negavo iš centro. Jo val
dyba: dvas. vad. — kun. J. 
Paškauskas, pirm. — Juoz. 
Sorokas, rast. — A. Narvidas, 
ižd. — A. Vainauskas. Prie 
skyriaus priklauso draugijos: 
L. Vyčių 35-ta kuopa, Šv. Ve
ronikos dr-ja, Šv. Juozapo dr- 
ja, Atradimo Šv. Kryžiaus V. 
J. dr-ja ir Apaštalystės Mal
dos dr-ja. Tikimasi, kad dabar 
į Federacijų įstos ir Labdarin
gos Sų-gos ir Šv. Kazimiero 
Vienuolyno Reni. dr-jos kuo
pos, kai jau Federacijos Tary
ba nutarė jas priimti į Fede
racijos be duoklių.

Kovo G d. Šv. Juozapo dr-ja 
ir Kovo 13 d. Atradimo Šv. 
Kryžiaus V. J. dr-ja ėjo “in 
corpore” prie Šv. Komunijos. 
Tose dien., jos turėjo užpilk il
sios ir Šv. Mišias.

Ateinantį rudenį Šv. Petro 
ir Povilo parapijoje bus atida
ryta pilna mokykla (astuoni 
skyriai). Mokytojaus Šv. Ka
zimiero seserys. Yra kuo para
pijai pasidžiaugti.

Velykų dienų čia bažnyčioje 
bus didelės iškilmės. Gros or
kestrą. Choras jau prisi ruošęs 
naujoms giesmėms ir mišioms. 
Sako, kad tai pirmų sykį šio
je pa lapijoje busiu tokios iš
kilmės.

Pieliekis, F
Kundrotas,
Balievčienė,
J. Daukas,
Matulionis.

K. Rasitmavičia $4.00.
Po $3: F. Šiužąs, B. S 

Cop.
A. Būtinas, B. Petkus 

$2.50.
Po $2: Ig. Semeta, A. Ku

daba, A. Klivickas, L. Kun
drotas, P. šunta, J. Žukauskas, 
J. Samulionis, J. Pietreikis, 1). 
Jonkus, J. Grigula, K. Rač
kauskas, P. Pažnokas, J. Kuy- 
zinas, J. J. Janušauskas.

Po $1: M. Vaitkevičius, A. 
Dirvinskas, A. Abromavičius, 
B. Kazunas, Ig. Kančevičius, 
V. Sevčius, V. Bucka, S. La- 
ževičius, K. Barauskienė, F. 
Mikolaitis, A. Baranauskas, V. 
Kausila, R. Andruškevičius, 
A. Senkąs, A. Latonis, P. Ja-' 
sunas, P. Ausiejus, P. Kauce- 
vičia, J. Ivancevičienė, S. Kun
cevičius, J. Valiuta, P. Tilin 
dis, P. Yaksis, J. Kučinskas, 
J. Sulėkus, J. Ožulas, K. Čip- 
lis, A. Čieplis, J. Stoekus, L. 
Balčiūnas, F. Stankevičius, S. 
Stankus, J. Gikas, V. Skiitur- 
na, A. Pagois, J.Namojunas, K. 
Namoinienė, A. Dalinis, V. Ži- 
kievičius, Ig. Riekasus, M. Ku- 
koraitienė, S. G rigorevičiutė, 
E. Valintienė, J. Walančiunas, 
A. Batakis, F. Cekavičius, J. 
M. J., V. Daukantas, S. Žaka
rinė, J. Montrimas, A. Gajaus
kas, V. Montrimas, B. Dauk
šas, M. Pietrušonis, J. Krū
minis.

S. L. R. K. A. 33-čia kuopa 
$32.90.

Viso $291.70.
Aukojusiems tariame širdin

ga učių.
Stoties valdyba,
per J. J. Janušauskas, rast.
P. S. Pinigai per Prekybos ir 

Pram. bendrovę pasiųsti Gy
nimo Komitetui ir Šauliams.

VĖŽIO LIGA.
(Prisiųsta iš Am. Kaud. Kryžiaus)

šv. Veronikos dr-ja sudėjo 
$30.40 papuošimui grabo Ve
lykų šventėje. Rep.

ROSELAND. ILL.

L. Lab. Sųjungos 2 kuopa 
susilaukė naujų Garbės narį, 
būtent Šv. Onos Moterų drau
gijų. Kovo 13 <1. dr-ja jier ižd. 
J. Peeukaitienę įmokėjo $100. 
Tai pirma Roselando draugija, 
neskaitant vietinės L. S., kuo
pos, kuri prisidėjo prie taip 
prakilnaus dariai. Tiesų pasa
kius, minėta draugija visur 
pirmutinė, kaip tautos reika
luose, taip ir bažnyčios gero
vėje. lž. tat gerai jai ir sekas. 
Vardu našlaičių, Šv. Onos dr- 
ja i tariu širdingų učių.

J. J. Janušauskas, ižd.
P. S. Pinigai tuojaus bus pri

duoti centro iždininkui, kum 
Kudirkai.

ROSELAND. ILL.

Aukos surinktos L. L. P. sto
ties veikėjų |mr įminus.

A ukojo:
Dr. I. F. Makaras .... $16.90 
A. Joiiaitis(vaistininkas) 15.00

Po $10: K. SIruinilas, K. 
Grinis, K. Ciepulis, Kimbark 
Stale Bank, J. Kučinskus. J. 
Bauža.

Po $5: M. Klangelis, J. Jur
gaitis, M. Kukuraitis, J. S. Xa- 
zePkis. p. J. Xnzie|ski*iiė. J.

............................................  345.00

.............................................. 23.00
Rcading, Pa. 76 sk..................................  13.75
Chicago, lll, 31 uk............................................................................ 255,00
Pliiladelphia, Pa. S. K...................................................... 61.50
Chicago, III. 43 sk........................................................................ 303.80
Rcading, Pa. 8. K............................................................................... 18.00

T'orest City, Pu. S. K.....................................................................„, 50.00
Chicago, 111. 7 sk......................................................................... p 447.24
Chicago, 111. 31 sk.............................................................................. 27.50
Export, Pa................................................................................... . -16.00
Collinsvillc, III..................................... .-.............................................. 15.50
Westficld, Mass. 54 sk..................................................................... 34.10
Johnston City, III....................................................   10.00
% už Bonus ...............  102.06
% už pinigus ....................................................................     242.44
Gfrand ltapids, Mieli.............................................................................. 6.00
Kingston, • Pa. 14 sk.........................  20.00
Cambridgc, Mass.................................................................................  72.11

J Cicero, III. 59 sk.............................................................................. 167.40
Bentleyvilte, Pa. 88 sk...................................................................... 30.00
Shamokin, Pa. 72 sk...................................................................... 371.00
Dctroit, Mich. 93 sk.......................................................................... 89.00
Tamaųua, Pa. .'........................:.............................. 161.22
Chicago, III. 32 sk.............................................................................. 49,75
Thmnpsonvillc, Conn. 16 sk................................................................. 36.25
Bridgeport, Conn. 10 sk.................................................................... 125.50

Viso ...................................... $4,918.37
Vajaus cash ................................................. $3,840.87
Vajaus L. L. P. Bonu ....................................... 150.00
Kultūros reikalams ...................................  588.29
K. J. Našlaičių fondo ..................................... 93.30
5 % lėšų fondo.................................................  245.91

$ , 4,918.37
Šilusio 1 d. kasoje buvo.............................................................. 30,857.05

Sykiu......................................
Išmokėjimai.

Lietuvos Misijai už L. Pašto ženklus ......................
Bankai už Safe Deposit Boxą................................9.
Iždo globėjo kelionės išlaįdos patikrinimui I. vgų 
Kun. A. Jusaitis už Lietuvių Istoriją paimlu p r

cijos Biurų Washiiigton, 1920 m......................
“Garsas” už atskaitų ............................. ...............  ..
Sekretoriaus alga už Sausį ........................j...........
Moksleiviams pašclpa ................. :. . ..■.......................

Infornia-

$35,775.42

.. 5,005.99 
.... 15.00 
.... 91.84

100.00 
. . 4.00 
150.00 
600.00

Vėžys, jei laiku Ims patėmy- 
tas‘ ir tinkamai gydomas, yra 
išgydoma liga. Be to ir suly
gęs, kurios yra žinomos, kaip 
vedančios prie vėžio, yra pra
šalinamos arba išgydomos. 
Tai gi vėžio ligos galimu pil
nai išsisaugoti.

Vienas paminėjimas tos li
gos jau sukelia mumyse tiek 
baimės dėl to, kad chirurgiškus 
ir kitokios gydymo priemonės 
labai dažnai negali jos praša
linti. Toks dažnai pasitaikan
tis prityrimas apie vėžio ligų 
sudarė nusiminimo atmosferų, 
kurių sunku ir prašalinti. Dar 
bloginu, kad tas jausmas veda 
prie to, .jog žmonės nesistengia 
kų nors sužinoti apie tų ligų. 
Jie kaip strausas bėga tolyn 
nuo faktų, kad jų visai nema
tytų. Ta priežastis padaugino 
skaitlių nešei kalingų mirčių.

Ištikiu,jų-gi vėžys, kaip ir 
džiova, yra išgydomas, j«i lai
ku'patėmytas ir anksti priulė- 
tas gydyti, liet, ant nelaimės, 
pirmieji jo ženklai, paprastai, 
išrbdo nebaisus ir taip menki, 
jog pavojaus niekas ir nesiti
ki. Be to. svarbiausias daly
kas, jog kelias savaitės pavė
lavus dažnai persimaino visas 
dalyki! stovis.

Kad apsaugoti žmogaus gy
vybę nuo to priešo, reikia dvie 
jų dalykų. Pirmiausia, žino 
nės turi žinoti pavojaus ženk
lus ir klikų suprasti jų reikš-.1 1
inę; antra, turėtų btiti visur

Viso .................................. $5,966.83
Nuo įsteigimo T. Fondo pajamų buvo $494.873.83 
Nuo Įsteigimo T. Fondo išleista buvo $465,065.24

Vasario 1 d. kasoje lieka.................................................. $29,808.59
Atsargos kapitalo.......................................... 8,166.76
Kun. Laukaičio Fonde.................................. 10,154.41
Universiteto Fenile.......................................... 1.033.73
K. J. Našlaičių Fonde .................................. 2,559.44
Vajaus cash.....................................................  5,323.21
Vajaus bonais.................................................. 2,350.00
Lėšų fonde...................  221.04

TAPTI iŠ FONDAS 222 So. 9-th SI..
$29,808.59 

Brooklvn, N. V.

(Pabaiga iš praeito num.)
J. Rimkus, A. Stekeliunas, P. 
Viršilas, V. Darpovi ius, J. Len- 
kartas, J. Baldauskas, J. Rupšys,
J. Pudzvelis, O. Gelžinskienė, P. 
Rudusevįčius, P. Gudavičius, 8. 
Navickas, E. Bogusienė, J. Urbas, 
A. Venckus, J. Juraška, B. Keper- 
ša, B. Šimelis, V. Zopelis, G. Bal
čiūnas, B. Brasląuskienė, D. Piva- 
runas, J. Peleckis, D. Budokas, A. 
Bildukas, F. Gudžiūnas, A. Mačiu- 
kaitis, J. Raudonis, Z. Junokas, 
A. Gečas, J. Dragūnas, K. Rama
nauskas, A. Skurdelis, M. Pet
rauskas, J. Dudėnas, S. Markūnas,
K. Kinderis, A. Mičiulis, A. šku- 
de»is, V. Sruogis, B. A. Jovaišas, 
K. Šimėnas, J. Šilenskas, A. Vit
kauskas, J. Simavičius, M. Vaičiu
lis, J. Aušra, V. Vielius, J. Pa- 
keliunas, J. Muslailis, J. Čepaitė, 
J. Urbonas, J. Kasmauskas, L. 
Lalskauskas, A. Gedgaudas, V. 
Šimkūnas, J. Ruzgis, A. Poška,
A. Srupša, R. Andrieliunas, J. 
Lcsauskas, B. Seimanauskas, S. 
Skepetiss L. Petrauskas, P. Pet
raitis, S. Kavalevskas, - J. Ivar- 
dauskas, P. Smeigia, J. Beregaila, 
P. Saliukas, K. Ramanauskas, J. 
Jakutis, S. Vilimavičius, M. Ma- 
ruševičia, J. A. Kaniusėnas, N. 
Irejonis, J. Vaičiūnas, N. Kark
lelis, A. Malinauskas, K. Zabcla, 
J. Dimauskis, A. Gudonis, F. Čei- 
kauskis, M. Bai’ščenienė, M. Le- 
kančius, B. Poruks, M. Lusnas, B. 
Petrošienė, M. Paukštas, A. Pet
rauskas, K. Stankus, J. Jencius,
B. Valtau, G. Čebatarunas, A. 
Šimkus, Pr. Sadauskas, K. Mise
vičius, O. Sedir, K. Šukys, J. Gū
sis, P. Šveikus, K. Stulginskas, B. 
Astrauskas, J. Kvederus, A. Juške- 
linas, A. Brojus, A. Rastenis, O. 
Rimkienė, M. Kazcris, S. Rakaus- 
kis, K. Rekšnis, A. Milius, A. Sar- 
pikis, S. Brazlauskas, A. Dambrau
skas, P. Piškus, P. Derventas, J. 
Rupšis, A. Jaunis, P. Karenga, 
P. Rūkas, A. Kinderis, R. Duse- 
vičius, J. Pudzvelienė, V. Smo- 
gauskas, J. Čytras, S. Eleckis, 
Mažeikis, M. Kudala, J. Bartkus, 
J. Gricius, S. Mazauskas, Bart
kienė, K. Zolcskis, K. Paukšta, P. 
Dorša, S. Ciceras, P. Benkauskas, 
N. Petrauskas, L. Bekelis, V. Ku
likauskas, V. Taliuntus, S. Taliun- 
tus, P. Mylevskas, M. Viršelis. M. 
Petkelis, B. Nenartonis,- V. Da 
mašauskas, M. Jurcvičia, P. Čeba- 
teriunas, J. Kviotkauskas, A. Vil- 
kauskas, J. Mari inkus, J. Blaz- 
džius, D. Klimas, N. N.

Išlaidų buvo $37.70.
L, Gynimo Kom. pasiųsta 

$696.16.

UZ’

$109:60
: l

x Lietuvių Prekybos Bendrovės Direktorius ir “Darbininko” 
s Redaktorius p. Pranas ( ' išvažiuoja Lietuvon BALAN-
g DŽIG (APR1L) 30 1)., 1921. Kurie norite važiuoti kartu su p. 
5 Gudu ir turėti iš jo reikalingo kelionėje patarnavimo irpara- 
5 mos tuojau atsikreipkite į mus.

= Holland American linijos laivas “New Amsterdam”, 
5 kuriuo ponas Gudas važiuoja Lietuvon, išplaukia iš

g New Yorko į Rotterdamą, Balandžio 30 d., 1921.
= Laivakortė «iš New Yorko iki Eitkūnų kaštuoja tik

| $109.60

= » Platesnių informacijų reikalaukit pas:

Į LITHUANIAN SALES CORP.
| 414 Broadway Boston, 27, Mass.

į Mes taip-gi išguliname pasportus ir atliekame visus kitus su- 
= rištus su kelionė į Lietuvą reikalus. Informacijų reikalaukite 
s tuojau!
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I Justi Akis I
= i

Ar Joa raudo- 3 
uos, vandenėtos ” 

i ar užsidegę? Ar — 
1 kenčiate nuo vai- = 
I kio, užaugu, nuail 3 
pnintų akių vo- g 

Ikų, Žvairumo, ar “ 
: kitų kokių akies = 
j ligų? Jus nega- 3 
| lito atidėti gydy- 3 

mų nes laikas yra brangus. Ne- ~ 
toli visos akių ligos galima iš- = 
gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo 3 
ilgiau jus atidedate prideramą. 3 
priežiūrų, tuo liga darosi aršea- E 
nė ir tuo labiau jus esate pavo- 5 
Jui liekant neregiu. 3

= *

manę
pas i;

DR. S. NAIKELIS
‘ LIETUVIS

GYDYTOJAS IK CHIKI ROAI 
Ofisas Ir Gyvenimo vieta 

3352 South Halsted Street 
Ant rlrtaus Cnlreml Mate Bstk 

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

Nedėllomls nuo lt iki S. 
Telefeuaa Tardą M44

K-
Tel. Jtandolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidumicstjJ 
ASSOCLIT1ON BUDO.

1U So. I,a Šalie SU 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

ranedėliais iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytu 

a------------------------------ .... . ■ .

j
■u i

s u | nariu iii,s ir pasitikėjimas 
šių dienų im-dicinos mokslui, 
kuris sako, kad daug kartų 
vėžio liga jos pradžioje yra iš
gydoma.

Dabar niekas džiovos neskai
to liga, nuo kurios būtinai turi 
mirti, tai yra dėlto, kad žmo
nės pradeda ligą suprasti ir 
žino, |<ai{) iš jos gydyties. Tos 
pačios pastangos dabai' yra 
daromos, kad visi protingi, sii-

d’arptautinės Imigracijos Ko
misijos Seimas, kinis turėjo 
Imti Kovo mėnesyje, taip-gi a- 
tidėtas ligi Rugpjūčio.

GVARDIJA D. L. K. VY 
TAUTO.

Pirma Divizija Raitelių. 
Town of Lake Chicago, III.

Juozapas Letukas, Pirm., 
4437. So. VVood St.

Jonas Viskontas, vicepirm.,

WESTPULLMANIEČIAI!
Atkreipiame Jūsų atydą, 

kad pas Jus dienraštį “Drau
gų” atstovauja p. M. Kiupe- 
lis 11949 So. Halsted St.

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

Dalciskit man išegzaminuo
ti jūsų akis be užmokesčio. Jei
gu aš galiu jums apgelbėti, aš 
taip ir sakysiu, jeigu negalėsiu 
aš lygiai atvirai ir tai pasaky
siu. Aš dalerisiu jum pašinaudo- 
ti mano 2 3-jų metų patyrimu 
kaipo akių specialistu ir mano 
gabumu išgydyme tūkstančių at 
sitikimų, kuriuose kiti buvo at
sisakę gydyti. Jus neprivalote 
daleisti dalytėti jūsų akis kitam 
kaip tik okulistui augščiauslo 
laipsnio, o tai aš jums galiu su
teikti. Nedaleiskite trukumui 
pinigų jums kenkti. Mano kai
nos yra prieinamos Ir mes galė
sime susitaikyti ant Išmokėjimų

Nelaukite—-atsišau-
HtP Šiąndipną

S »«

Tų dalykų neatidėliokite. Juo 
greičiau pradėsite gydymų, tuo 
greičiau pasveiksite. Jūsų akjs 

3 pačios nepasvelks, bet jos daro- 
E si vis blogesnės. T;un tikras gy- 
E dynias, Ir tam tikri akiniai išgy 
S dys jūsų akis Jeigu tiktai pada- 
g rysitej laikų. Ateikite šiandien 
S pasimatyti su manim.
® minuosiu dykai.

Išcgza-

augę žmonės turėtų pamatines 4035 So. \V00d St. 
žinias apie vėžį. Kaip tik žmo
nės supras kas ynų,vėžys, toji
baimė, kuri dabur yra, js-rsi- 
keis į protingesnį vilties jaus
im}.

TREČIAS TARPTAUTINIS 
DARBININKŲ SEIMAS 

ATIDĖTAS.

Trečias Tarptautini- Darbi 
niiihųSeiiiias, kuri.- turėjo buri 
Geiievoje, Šveicarijoje, Balan
džio mėnesy, tapo atidėtas li
gi Spalio mėnesio. Joks pra 
nešimas gautas nuo Albert 
TIioiiihs, Tarptautinio Darbi 
iiinkii ofiso vedėjo, kurį pas 
kelbė Krimstas < i l emi w«»od. 
Imies į m un lėni a s. A t idėlįo jimo '
priežastis viii ta, jog nesuspėta ! 
prisiruošt i ir vėlinti liko 
p airių -kyrių pranešimai.

Juozapas Legnugaris, I’rot. 
Rašt., 4645 So. \Y00d St.

Vladislavas Szarko, Fili. 

Rašt., 4512 So. Talinan avė.
Jonas Balnis, Kasierius, 

4536 So. Paulina St.
Yiiiecntas Petkevičius, kas. 

globėjas, 2556 W. 60th St.
Antanas Pocius, kasos glo

bėjas, 4441 So. Wnsbtenuw av.
Aleksandra Mockus, kasos 

globėjas. 4523 So. Paulina St.
Liudvikus Banevičius, mar

šalka, 5542 So. Paulina St.
Juozapas Legnugaris, Gene

rolas,' 4645 So. Wood St.
Rašt.

Ant, pardavimo namus, 2 fialų. 2 
furnace.H, aržuollnio medžio vidun, 
knlngotiiH šėpos, buffet, guzas, elek
tra, telefonas Ir viskas pulyg vėliau
sių Įtaisų randasi 2841 W. 89 St. 
Kaina $7800.00. Atsišaukite pas sa
vininku

<1017 S. Artcstan .Tvc.

Dr.F.O.Carter 1
3

Specialistas Akių, Nosies 
= ir Gerklės Ligų.

| 120 S. State St., 2 augštas 
= Chicago, III.

’l'elefoniiH Armilago 9770

MARYAN S.
• 5IIIZYKOH DIKKKTOhllS 
Mokytojai Plano, Teorljoa ir 

koiUlMI/.lcIJOfl 
2021 X. Woa«kni Avė, 

f’hlcago, IŲ.

Į Tel. Yards 6000 BJvd. 8448
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgai Ir 
Alraėeras.

8303 8. Halsted 8t. ChtoagO.
(Valandos: 10—12 iš ryto 1—8 Ir
! «—8 vakare Ned. 18—13 U ryto.

J. P. WAITCHEES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 45OV S. Ashland Avė.|

Tel. Yards 10S3
Dien 618—159 N. Calrfc St.]

Tel. Randolph 2607

)

“.Tolofon-is Houlevard 9199

OR. C. KASPUTIS
DEMT1STAS 

T- 3331 South Halsted Str. 
^Valandos: 9—12 A. H. 
o5 1—5; 7—8 P. M.
* axa^stta$!=axa#axa<

2
JjTel. Canal 6222

3 DR. C. K. CHERRYS
•J LIETI VIS DENTISTAS 
^2201 West 33-n.l A So. Leavltt 
of Chicago
•(Valandos: 9:80 A. M. to 12
J 1:00 P. M. to 8:00 P. M.

Tel. Canal 257 Vak. Ganai 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

OhirnifM
1331 So. Halsted StreM

Valandos: lt Iki 12 ryto; 1 Iki 4 
po plet. ( Iki 8 vakar*.

S

Vai.: 9 Iki 6; Kodėl. 10 Ik 12 
Vienos duris j šiaurę nuo 

Kai r Krautuvės

ifiiiiiiiiHiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

S DR. CHARLES SEGAL ■
■ Perkėlė s«-avo ofls* po num ■

AMERIKOS LIETUVIŲ (4729 So. Ashland Avenue|

Mokyklas
Mokinama; angį liko* Iv ItatavMko* 

kalbų, arltmetlkoa knygv*dy*t«a at*- 
nograftjo*, typ*wrltlng, pirki y boa tot
alų, Huv. Valst. latorljos, abelooa Isto
rijos, gaografijoa, polltlklnė* akono- 
mljoa, ptllatystės, dallIaraVyatėa.

Mokinimo valandos: nuo • ryto Iki 
4 valandos po platų; vakarai* nao • 
iki 13 vai. /

3106 So. Halsted St., Ohioago.

f Dr. M. T. STRlKOL’IS
■ Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgai
■ Peoplea Teatro Name 
■l61B W. 47th Str. Tel. ttoul. 1M

Vulundos: 6 
■iki 12 ryte.J Hcs. 2914 W. 43rd 
■ Nuo ryto iki plet 
iTcl. M< Klnley 2A3

Iki 8 vak. Kodėl 18?

Street

tpecljalistas ■
IDŽIOVŲ, MOTEHV Ir VYItęi.IGlg !

Valnndoanuo 10 Iki 12 Išryto; nuc| 
pietų; nuo 7 Iki 8:30B 
ėlloinis 10 kil 1 ■

I ę fonas Drevei 2NN0 5

BIZNIERIAI GARSINKITE? 
“DRAUGE.”

Illllllllllllllllllllflllllllllllllljllllllllll
Res. 1139 Indepnndenee Blvd. 

Telefonas Von Buren 3M

OR. A. A. ROTH,
Itusas Gydytojas rl Chirurgas
Specljalistas Moteriškų, Vyrišku 

Valkų ir visų chroniškų Ilgų
VALANDOS; m—II ryto 

pietų. 7—8 vak. Nedėliomis 19—1 
Ofisas 3354 So. Halsted St.,

Telefonas Drover 9993
tiiijiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaii



APIPLĖŠTI TRYS KOLEK
TORIAI.

riškę, apie 3d metų amžiaus. 
Anot Įiolicijos, lavonas iš

gulėjęs keletą dienų.

* ' V

DRAUGAS Antradienis, Kovas 22, 1921

IŠ CHICAGOS LIETUViy 

KBLONIjy.

IŠ NORTH SIDES.

* Plėšikams teko $5.000.

Keturi automobiliniai pikta
dariai vakar po mini. 4107 
Mest Mmlison gat., National 
Tea Co. krautuvėj, * užpuolė 
tris tos komunijos pinigu ko
lektorius.

Kuomet kolektoriai suėjo 
krautuvėn, tuojaus paskui 
juos vidun inėjo trys piktada
riai ir tuojaus atstatė j kiū

tinės revolverius.
Vienas piktadaris laivo likęs 

aufbmobiliuje.
Niekšai atėmę visus pinigus, 

kurių Imta apie $5,000, sprū
do lankau ir nuvažiavo.

ATRASTAS ŽMOGAUS LA 
VONAS.

Perkase tai|s* 3S ir 39 gat
vių (šalimais stoekyardų) [Mi
licija atrado nežinomo žmo
gaus lavoną. Kai įėji ranka pa
gal riešo amputuota.

Policija darbuojasi lavonų 
identifikuoti. \

Pranešta, kad praeitą |)hrą 
(’bieagoje pavogta 12 automo
biliu. • .

TARDYMAI JAVŲ SANDE
LIO EKSPLIOZIJOS.

Javų sandelis Armour Grain 
Co., 122 gat. ir Tonrenee avė.,' 
stovi griuvėsiuose. Daugybė 
darbininkų darbuojasi nuvaly
ti griuvėsius, susemti kiek ga
liam javų ir atrasti keturių 
žmonių lavonus. Nes, pagal 
suskaitymo dirbusių ten tuo 
metu žmonių, turėjo"^ žūti G 
žmonės. Tuo tarpu atrasta 
vos 2 lavonu.

Ekspliozijos sulamdytas ge
ležies* ir konkreti) sienas ne
lengva prašalinti. Negalimas 
daiktas greitu laiku prieiti 
prie viduje užgriuvusių dar
baviečių.

Kaip valstijos, taip federa 
lė valdžia pakėlė tardymus. 
Federalė valdžia įsimaišo, nes 
eksplifizija užblokavo upę Ca- 
lnme|. Upėn suvirto galyljės 
geležies J r konkreto.

Tš vidaus griuvėsiu vis dar 
rūksta durnai. Matyt, viduje 
rusa ugnis. Taigi visas laikas 
prie griuvėsių stovi gaisrinin
kai.

Spėjama, kad ekspliozija tu
rėjo pakilti nuo javų dulkių, 
(kaipir dujų). susimaišusių su 
drėgnu oru. Dulkes galėjo pa
degti kieno nors rukvmas.

LIETUVOS INFORMACIJOS 
BIURO PRANEŠIMAI.'

(Pabaiga nuo 1-ojo pusk).
Vilnius, 11—15. “Vilniaus” 

pranešimu, naujai išrinktas 
Vilniuje Mokslo Draugijos Ko
mitetas taip pasiskirstęs pa
reigas: pirmininkas d-ras J. 
Basanavičius, viee-pirininin- 
kai — Mykolas Biržiška ir 
kun. N. Keinys, sekretorius — 
St. Naginskas, iždininkas — 
kun. J. Šepetys, knygininkas! 
— d-ras Pr. Augustaitis, na
riai — J. Augevičius ir M. 
Mikšnvs.

Ryga, IT—15. Latvijos spau
da labai gailisi, jog Santarvė 
nepripažino Lietuvos kartu su 
Latvija ir Estija de -jure. Y- 
patingai pažymėtinas “Latvi
jos Kareivio” straipsnis, įvar
dintas “Lietuva ir de jure.” 
Jis rašo, jog Estijos ir Lat
vijos interesai būtinai reika
lauja, kad jie dėl to turi vi
saip stengtis, jog Santarvė ir 
Lietuvą pripažintų.

Kaunas, IT—17. Tremtinių 
ir belaisvių grąžinimo skyrius 
praneša, kad Vasario d. 
atvyksta iš Obelių karantino 
710 tremtinių Lietuvos pilie
čių, gryžusių iš ^Petrapilio.

KOKIAME TEISME DAL- 
TON RUS TEISIAMAS.

Dalton — tai jaunas vaiki
nas, kurs iš Northern Trust 
Co. Lankos buvo pavogęs $77- 
2,000 laisvės bondsais.

I* rok u ra tori ja darbuojasi, 
kad jis butų teisiamas krimi
naliame teisme. Bet jo advoka
tas tvirtina, kad Dalton per- 
jaunas. Jis gali būt teisiamas 
tiktai teisme nepria/ugliams.

Aplankiau naują Šv. Myko
lo parapijos kleboną, gerb. 
kun. Aleks. P. Baltuti, 
niai su šypsą priėmė 
ir pamačiau, kad bus draugiš
kas “Draugo” reporferiui. Ne 
tik žinių suteikė, bet ir šiaip 
pasikalbėjom apie Lietuvių 
reikalus ir vietinės parapijos 
darbuotę. Gerb. klebonas džiau 
giasi atradęs viską tvarkiai 
vedamą tėvų Marijonų ir esąs 
užtai jiems dėkingas. *

Kun. Balutis sakė, kad užė
mus jam šv. Kazimiero para
piją Chicago ITeiglits, išpra- 
džių reikėjo gauti žmonių pa
sitikėjimą ir iš priešų pasidir
bti draugus, Įvesti parapijon 
vienybę. Daug laiko ėmė iki 
tiesioginiai galima buvo visas 
savo spėkas įdėti į bažnyčios 
ir tautos reikalus. Čia, Šv. My
kolo parapijoje, jau iš pat pra
džios matosi kitaip. Ir bažny
čioje ir parapijoje tvarka, pas 
parapijonis gražus susiklausy
mas. Tš svietiškių, ypač dar
bininkų žmonių, yra nemažai 
išauklėtų, susipratushi veikė
jų. Su tokiais malonu esą dirb
ti. Čia su visais žmonėmis be
pig yra susidraugauti. Ir pa
lauk, sakė nortlisidiečių kle
bonas, ne tik Chieaga, ne tik 
Amerika, bet visa tauta džiau
gsis northsidiečiais.

Ištiesu northsidiečiai gali 
džiaugties savo nauju klebonu. 
Sujungę bendrai spėkas galės 
padaryti tikrenybe tą, ką jų 
energingas naujasis klebonas 
pranašauja.

s
Malo-
nmne

Šv. Mykolo pa r. mokyklos 
vaikučiai lavinami giedoti 
bažnyčioje per Velykų iškil
mes.

Alytus. Tt 17. Eltos korės 
pondento pranešimu, Vasario 
1G d. Alytuj)* buvo švenčiama 
I dėt u vos nepriklausomybės i 
šventė dideliu ūpo pakilimu, j 

nežiūrint paskutinio neprie
lankaus mums musų nepriklau 
somybės klausimu sprendimo. 
Bemini tos dienos obalsiu bu
vo: Vilnius musų ir mes jo nie
kam neduosime!

Susirinkusi tose iškilmėse 
4,000 — 5,000 žmonių minia 
priėmė šią ręzollueiją:

“Mes, keli tūkstančiai Aly
taus miesto ir apylinkių gv-

Tėtvas Alfonsas Pasijonistas 
aplankė vietinį kleboną, kun. 
A. P. Baltutį, seseris mokyto
jas ir mokyklą. Misijas gerb. 
misijonorius čia 'žadėjo duoti 
jei ne per ateinančių metų ad- 
venbį, tai gavėnios metu.

Velykų iškilmėms į Šv. My
kolo didįjį altorių yra įvesta 
elektra ir daroma kitokie pa- 
gražiuinVai.

Kovo 13 d. R L. R.-K. 1G 
kp. surengė prakalbas Šv. My
kolo par. svet. Kalbėjo p. A. 
Sutkus. Keletas narių prisirašė 
prie susivienijimo.

, , • . vėntojų, susirinkę iškilmingaią klausimą apspręs ir is- „ . ’. ‘ &svęsti Lietuvos nepriklauso-tarmę išduos ateinantį SeŠtaJ 
dieni ‘teisėjas McDonald.

PLĖŠIKŲ DRĄSA IR AT
KAKLUMAS.

T rys pikladariai aną vaka
rą jwr neuždarytas duris inė
jo pagyveninian ant Irečiojo 
augšto po num. 501 Beimant 
avė.

Ir apiplėšė šeimininkų ir 
šeimininkę, paimdami laikro
dėlį, žiedus, nuskartus ir kito
kių brangių žibučių viso ver
tės $4,615.

Pabėgo automobiliu.
Kur įvyko tas nepaprastas 

plėšimas, skersai gatvės gy
vena miesto majoras Tliomp 
son.

ATRASTA NUŽUDYTA MO
TERIŠKĖ.

mvbės paskelbimo dienų, reiš
kiami* musų pirmam teisėtam 
Lietuvos seimininkui — Stei
giamajam Seimui, kad kovoti 
dėti Tėvynės nepriklausomybės 
nesiliausim ir pastangų nesu
mažinsiu! tol, kol Vilnius ir 
Klaipėda nebus musu.”

Kaunas, || 17. Einąs Vals
tybės Prezidento pareigas 
Stulginskis priėmė jau seniau 
inteiktųprof. Voldemaro, kai
po Lietuvos atstovo Tautų Sų- 
jiingai, atsistatydinimą ir pas
kyrė — jo vieton Finansų, 
Prekybos ir Pramonės Minis- 
terį p. Galvanauską.

.17. Vyčių 5-Ta kuopa įsitaisė 
naują vietą knygynui, užeigai 
ir ramiam pasilinksminimui.

Rep.

IŠ T0WN OF LAKE.

Trumpoje ateityj)* tėvas Al
fonsas Pasijonistas laikys mi
sijas Šv. Kryžiaus bažnyčioje.

' Rep.

Šalimais \Yil!ow .Springs 
miške vienas vaikas skautas į 
atrado nužudytą juodą moti

Kaunas, III 17. Sąryšy su 
laidų Sąjungos Tarybos po
sėdžių, įvyksiančių Vasario 21 
d. Paryžiuje, kuriame bus svar 
stomas Lietuvių-Lenkų konfli
ktas, išvažiuoja Vasario 18 d.

'n ryžių Užsienių Ryikalu
\ iee .Mmisteris P. Klimas.

SUSIRINKIMAI.

Iš BRIGHT0N PARKO.

Lietuvos Vyčių 36 kuopa tu
rės susirinkimą trečiadienį, Ko 
vo 23 <1., MeKinlėy Purk sve
tainėje, 7:30 vai. vakare.

Kviečiami visi narini bei na
rės susirinkti, nes yra svarsty
mui daug svarbių reikalų.

Katrie nariai nebuvo praei
tiniu susirinkime, prašome bn-

IŠ NORTH SIDES.
Mot. Są-gos 4 k p. vakariniai 

kursai ĮVyks šį vakarą, Kovo 
22, mokyklos kambaryje, ly
giai 7:30 vai. vakare.

Visos narės malonėsite susi
rinkti kuoskaitlingiansini.

Ona R. Paliuliutė,, 
Mot. Są-gos 4-tos kp. rašt.

ATSIIMKITE LAIŠKUS IŠ 
“DRAUGO” OFISO.

Pctei* Austrevičius
J. Aviža
P. Braekus
Kazys Bukauskas 
Longinas J-asevičins 
A. Čeponis 
Leoft K irsis 
Juozas Mikueionis 
August Vesilga 
Antanas Tamašiuiuis 
Andr. Warnel 
E. Šimonaitė 
Peter Laharo 
Antanas Kučis 
Uršulė Mažionienė 
Ona Tomsukė —z 
Simon Zupka.
Ciprijonas Baltrūnas
K. Petrikas
Kazimieras Keiha 
P». Palmaitė 
Emil. Paliulis 
Tgnats J. Kiello"
Adam Ruzas 
Mike Gataveekas 
Jurgis Juzėnas 
Antanas Brazauskis 
Auna Notvardauekas 
John Maroinauskns 
Thomas Brezowskij
P. S. Katienas 
Jor. Pulokas 
Paul Bartnik 
Kazimieras Andmšiunas 
Jonas Alekna 
Jonas Bergela 
Jurgis Bružas 
Mike Bonka *
Julie Butkis 
John Beržanskis 
Jonas Brueas 
Elena BulanRkienė 
A. Bladika 
Tonv Barsteika 
J. Bertulis 
J. Bakutis 
John Bružui 
Ignacas Bandzevieins 
A. Bugis 
Felix Brueas 
Antanas Judiknitis 
Jonas Bružas 
G, Chesna 
Martinas Cesnaitis.
Jonas čeką it is 
J. Čeponis 
Peter Chipaitis 
W. S. Chesna 
W. Vilem Chesna 
S. Czesna 
Stan. OhHinskas 
A. D. Chinikas 
•Tosef Drozdik 
Vinecnt Bulanskis 
Peter Daujotas 
Barbora Domenas 
Jurgis Dambrauskas 
Ona Oalinytė 
Juozapas Dūda 
Teofilis Efkinas 
Joseph Erhriederis 
Tranis Erbreideris 
Miko Galinauekas
A. Dūda
B. Grabauskas 
Wm. Grigaliūnas 
Petras Ourerkns 
Adomas Grigonis 
Wm. Gnlvidis 
•Tonas Genis
J. Griunas
Longinas Jusevičins 
J. Janauskis 
Frank Janulis 
John Jussig 
Mr. Janusevieius 
P. Jankauskas
Kazim. Kiello **
Kazimieras Kirln 
D. Kazlauskas 
Karolis Kiškunns 
Jurgis Kuodis

.. r.. , . Domininkas Kulbokastumi pribūti sitnn, vpac tie, „. 1 . . . 1 „. rbotrina Ronnverekikurie seninu dalyvavo vyčių 
chore. Nariai prašomi atsives
ti naujų narių prirašyti prie 
kuopos ir choro.

Valdyba.

St. Kijewski 
John B. KliniR 
Stop. Kriehkunaa 
Zuzann Kregždienė 
\Var1nw Kozlotvski

A.
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| Pinigai, Laivakortes Lietuvon Į
I , " Jau išmokami į 26 dienas 7
= Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH) |
= Štai pavyzdis kaip apie mus ir musų bizni iš Lietuvos savo giminiems rašo: y
= ••(lavonu, tuos piniguti 1 300 murkiu 8 dienoj Vusarlo tai yru lygiui u* mėneulo po iSnluntim< =
S MikalojUH Baltutis visus mums pinigus išmokėjo iki skatikui. Ir turime pranešti štai ką. Nueikite u** —
S P l’ovllo BaUuėio ir pailėknokito jum, nes per jo banką greičiausiai ir sąžiniškiausiai pareina v ui- = 
S gal. Daug musų kadmy nu per BnltutJ Biustus pinigus gavo. Kili kurie siuntė per kilus bankas inkilai 
S po 3-4 mėnesius. Vieno žmogaus suvaikščiojo net tris kartus laiškai šen ir ten kol gavo pinigus. P*- 
= Baltuti sipsti kaltu pareina su laišku, o kartais ir greičiaus.
SS Naumiestis, Gruodžio 9, IH20 Mokytojas D. Jnrjonas

S

5 kitų nelaimių,
S Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas =

! PAUL P. BALTUTIS and CO. !
| 901 W. 33rd Street Tel, Yards 4669 Chicago, III. I
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiii?

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5U32

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto: 
”5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio- 

mis nuo 6 iki 8 vai, vakare.

arti 47-toa Gatvės
TeL Drorsr 7041

Dr. C. Z. Vezellis
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 80. ASHLAND AVKNI B 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Seredomls nuo 4 lig 9 vakare

♦A ----------- ------ M
DR. A. L. YUŠKA

1900 S. Halsted Str.
Tel. Canal 2118

Valandos: 10 ryto Iki 8 vakare j 
Gyvenimas:

2811 W. 63rtJ Str.
Tel. Pr-ospect 3460.

S. D. LACHAWICZ
LI^TUVTS GRABOR1US 

■Patarnauju laidotuvėse koplfflauala. Itet- 
Ik&le meldžiu a t si Saukti, o mano darbu| 
Ibualte užganėdinti.
|‘2814 28rd PI. Chicago, I1L| 

Tel. Ganai 9198

Dr. I. B. MAKARAS
Llottivys Gydytojas Ir Chirurgai 

Ofisas 10900 So. Micliigan Avė., 
Vai. 10 ik! 12 ryte; 2 iki 4 po

plet, 6:30 iki 8:30 vakare 
Residenclja: 105.A8 Porry Avė.

Tel. Pullman 342

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 3149 Ko. Morgan 8t. 
Kertė 32-ro Bt., Chicago, III.

8PECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų.
OFI8O VALANDOS: Nuo 19 ryto 
Iki I po pietų, nuo ( Iki 8 valan
dą vakare.
Nedėl tomis nno 9 Iki 1 po plet.

Telefonas Yards 887

s V. W. RUTKAUSKAS
■ ADVOKATAS
! Ofisas Didmiesty!:g 29 South La Šalie Street
| Kambarin 834
| Telefonas: Central ašva

■
J Telefonas: Yards 4«K«

Vakarais. 812 Wz 33rd St

VALENTINE DKESMAKINO ?
UOLLEGES t

«2«5 8. .Halsted, 2407 W. Ma<ll»oo, 
1850 N. Wells 8L

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Klrpl-^mo, DesignlnK bizniui Ir narnama.! 

Vietos duodamos dykai. Diplomai.' 
Mokslas lengvais utinokėjhnals , 
K lesus dienomis Ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelės..

Tel. Keeley 1648
SARA PATEK, pirmininkė.j

MM

Adolph McKcnzi 
Kiprinn Knlincyko 
Barbora Avarionienė 
Alėj; Jakaitis 
Augustinas Mikulskis 
Peter Griško 
Teodor Markuski

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

tuvoje pasiųstų per mus?
Todėl kad mes siunčiam pinigus greitai ir pigiai (pa

gal dienos kursą).
Todėl kad mes pristatome pinigus per 30 dienų.
Todėl kad mes išmokame grinais pinigais artimiau

siame pačto ir kvitos su parašais priėmėjų randasi mu
sų Biure.
SIŲSKIT PINIGUS VELYKOMS SAVIŠKĖMS PER

B■■I■
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European American Bureau
FABIONAS ir MICKIEWI€Z Vedėjai

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

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

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

Latvia ir Russia. 
orko arba Kanados Vienu 

Laivu į Bremena, Hamburgą, Liepoją ir Eitkūnus.
Jauskitės pas mus draugiškai. Padarymai dykai. 

Valandos: Kasdiena nuo 9 ryto iki fi po pietų 
Vakarais: Vtar. Ketv. ir Suhatomis iki 9 valandai. 
Nedėliomis: Nuo 9 ryta iki Tp° P>etų.

Parupinam pašportus į Lietuva, La 
Parduodame laivakortės iš New Yor'

■■■■■■■■I■g■■■■■I■■E■■■■■■■
■I■■■■■■■■■■■■
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Į KAS TAUPO PINIGUS S

Į UNIVERSAL STATE BANKE |
Tas Nemato Blogų Laikų |

UNIVERSAL STATE BANKAS
= Yra didžiausias Lietuvių Valstijinis Bankas Ameri- 
5 koje. Šiame banke yra geriausiai ir saugiausiai laikv- 
5 ti.pinigus, nes Suv. Valstijų ir Chiea#os miesto vald- 
5 žios yra depozitoriais šio banko ir pinigai yra išmoka- 
š nii ant pirmo pareikalavimo.
| Banko Tur- 
= tas apie 
i 3,000,000

= Capital and 
= Surplus 
Ė $250,000

| PINIGAI LIETUVON
= Geriausias dabar pasiunčiami

Per šį Bankų.

r »

Banko vnlnn- 
dos visiems pa 
rankiutisios: 

snbntoniis at
daras visų dle 
ną Iki 8:30 va
karo ir utnr- 
nlnkais vakare 
nuo 6 iki 8:30 
Paprastom dle 
uolu nuo 9 
iki 4 v. p

t

= Gvarantuojame pristatymą.
S Laivakortės tiesiai į Kauną $117.00.
7 LAIKINAI PINIGAI — MARKĖMS NUPUOT.E,
= PASINAUDOKITE PROGA. PIRKITE
1 DRAETES ŠIANDIE.
5 Iš kitų miestų siųskite nuims dolieriais, o mes pasinst- 
Ę - me Lietuvoų auksinais sulig kurso. =

I UNIVERSAL STATE BANK I
Į 3252 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO. ILL. į 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. .. .. .. .

Jeigu Nusidėgi
Tai aprišk žaizda Ir itidėk

ulentholatūm
Nudildo ir greitai užgydo.

rTit ii.i'




