
Unmrsity of llliuolt S N 

•«I»M5(TT G? ur.'2«s nRinr 

I • M • » » • 1 W • I I — • • • ' * • i l i l l l l i i ą ų » W 

' 

• 

v> 

"-DRAUGAS" 
% "v. 

M* McMUu 94 ou 
AT HttWS-STAWDS S A COFV 

DRAUGAS PCBUSHIK G OO., Ine^ 
IKM 8. Uakley A ve. Cfeioafo, U t 

— • » • • - • • _ * • • • • » » ; { 

S | » «Ų>» • » * i » į » » » m m i 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

LITHUANIAN DAILY FR1END 

-41 

n I 

I 

— K 

BjĮjjjJĮĮJ g į dJatrilmted ander pcnnlt (Ifo. 4«8), anthortied by J>e Act of October t. ltlT. on fflc at the Port Office of CJrioafo, PI. By the order of the Prealdent, A. £ Bar leson, Postmaster General " 

K A I N A Q 
PRICE O 

CENTAI 
CENTS 

CH1CAG0, ILLINOIS, ŠEšrAMENIS, faVAS (MARCU) 26 D., 1921 M. / COUNTRY EDITION METAI VOL VI N« 72 
EHVERED AB HKOOND-OIiASS M ATT E K MAKCH l t , 1»1«, AT OH1GAGO, ILLINOIS LNDEU THE AOT OF MAROS f t87t . ^ v * " " * * * * J " I I I W M I I - i r u T \JUu T 1. 11U. 1 6 

MIRĖ KARDINOLAS PO IL
GOKOS LIGOS. 

BUVO DIDŽIAI GARSUS 
BAŽNYČIOJE IR VAL

STYBĖJE. 

Mirdamas ėjo 87 metus am
žiaus. 

Baltimore. Md., Kovo 25.— 
<?ia vakar pirm pusiaudienio 
mirė senelis kardinolas Jokū
bas (James) (iibbons. Miru-
sis skaitosi ne tiktai Baltimo-
rės ^Arkivyskupu, bet ir Ka
taliku bierarcbijos Kuv. Val
stijose primatu. Sirgo keletą 
mėnesių. 

Prie mirštančio kardinolo 
buvo susi rink v visi Arkivys
kupo rezidencijos namiškiai. 
Kunigai kaliojo prie mirštan
čio maldas. 

/ Apie visų apgailestaujamo 
kardinolo mirimą tuojans .pa
siusta kable&rrama Rvman 
Šventajam Tėvui, telegrama 
Apaštališkam delegatui Wa-
sbingtone. Arkivyskupui Bon-
zano ir visiems Amerikos Ar
kivyskupams ir Vyskupams. -

Kardinolo susirgimas. 

Kardinolas (iibbons pirmu 
kartu sunkiau buvo susirgęs 

keletos valandų iš rezidenci
jos pranešta, jog kardinolas 
merdėjąs ir jau nėra- vilties 
jo pasveikimui. 

Ant rytojaus mirė. . 
Gydytojai tvirtinti, kad kar

dinolas įšdalies miręs del se-
natvės. Bet daugiausia nuo 
perdidelio energijos išeikvoji
mo jam esant jaunesniu. 

Gimęs Baltimorėje.~ 

Kardinolas buvo gimęs Bal-
timorėje iš Airių tėvų Liepos 
17, 1834 metais. Bet savo jau
nystę buvo praleidęs su tėvais 
Airijoje. Eidamas 14 metus am 
žiaus jis su tėvais sugryžo A-
merikon ir apsistojo New Or-
leanse. Tenai jam kokį laiką 
prisiėjo užsiimti darbu valgo
mųjų daiktų krautuvėje. 

Kardinolas su pasididžiavi
mu prisimindavo tą savo dar
bą jaunatvėje. Visuomet gėrė
davosi tais laikais. 

Tš pat jaunų dienų jis bu
vo palinkęs pasirinkti dvasiš
kąjį luomą ir su/ mielu tėvu 
noru pradėjo lankyti mokyklą. 
21 metus eidamas įstojo isto-
rinėn St. Cbarles kolegijon. 
Paskui mokėsi St. Sulpiiee se
minarijoje ir St. Mary's uni
versitete Balt imorėje. 

Įšventintas kunigu Baltimo-
rėje einant 27 metus amžiaus. 

ir miegodamas prastuose name 
liuose pas gerus ' žmones. 

Ten vysikupaudams jis pas
tatydino šešias bažnyčias, įs
teigė (J ai lesti ngų jų Seserų*vie-
n uoli ją, pagaliau joms pasta-
tvdino ruiminga mokykla, skv-
iriamą lygiai baltiems ir juo 
diems vaikas. 

Arkivyskupu ir kardinolu. 

Jauną tuomet vyskupą 18-
72 metais popežius iš North 
Carolina pasiuntė vyskupauti 
i Ricbmondą. Toj naujoj vys
kupijoj tuojaus atsirado dau-v 

Mirė Kard ino la s Jok. Gibbonsi Lenkai Pakelia Puoli
mus Lietuvoje 

/ 

Komunistų Revoliucija 
Vokietijoje 

Su Velykų Švente Gerbiamuosius Skaitytojus, 
Bendradarbius ir Platintojus nuoširdžiai sveikina 

"Draugo" Redakcija ir Administracija. 

PASMERKIA WILSONO 
BIUROKRATIZMĄ. 

Berkeley, CaL, Kovo 25. — 
Califomijos universitete i stu
dentus kalbėjo buvusis Illinois 
gubernatorius Lowden. 

J is sakė: "Federalė biuro
kratija, pakelta prezidento 

giau naujų mokyklų, priegląu* Wilsono karo metu, turi but 

praeito Gruodžio pirmomis die P H ^ P a t o i v i ,J l k a n> S n v - V e 
nomis, viešėdamas del sveiku
mo Union Mills, Md. 

sti.iose. 

Veikiai pasižymėjo. 
Su civilio karo pabaiga 

įkun. (iibbons buvo pakauktas 
Tuomet buvo pranešta apie 

jo žymų susilpnėjimą ir pa
vojų. Visgi senelis pasveiko j privatiniu sekretorių tuometi-
tiek, .kad apie Naujuosius Me- Liu i Baltimorės Arkivyskupui 
tus galėjo iš ten parvažiuoti {Spakling. Kiek palaukus pa-
Baltimorėn. 

(via visu praėjusiu laikotar
piu kardinolas buvo tai svei
kesnis, tai silpnesnis, be t . pa -

! augšt intas Arkivyskupijos kan 
elieriu. 

1868 metais popežius Pijus 
Devintasis pralota <iibbonsą 

vojaus nebuvo. Nes ne visuo- j paskyrė' t i tulam vyskupu 
met ilsėjosi lovoje. 

Staiga praeitą sekmadienį 
jam sugryžus namo po pasi-
važinėjimo automobiliu švie
žiame ore pasidarė gana blo
ga. Tą pačią dieną pavakarėj 
rimtai susirgo. 

Praėjus 24 valandoms gy
dytojai paskelbė, kad kardi
nolas atsidūręs pavojum Tre
čiadienio vakare paaršėjo. Už 

North Carolina valstijoje ir 
pirmutiniu Apaštališkuoju vi
karu. 

North Carolina valstija yra 
pietuose. Tenai busimasis kar
dinolas pasižymėjo neapsako
ma savo energija Bažnyčios la
bui. J is keliaudavo per žmo
nes nuo juros pakraščių ligi 
didžiųjų kalnų,*dažnai maitin
damasis paprasčiausiu maistu 

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
BERLYNAS. — Iš Augštosios Silezijos pranešta, k a i 

tenai radikalai Vokiečiai ir Lenkai darbininkai jungiasi ir 
grūmoja pakilti streikam Kai-kuriuose apskričiuose talkinin
kų karuomenės vadas paskelbė karo padėtį. . 

BERLYNAS. — Radikalų sukilimai nesiliauja daugel 
Vokietijos miestuose. Kai-kur teeiau jie apraminti policijos. 
Vyriausybė bijosi čia radikalų sukilimo. 

^ 

WASHINGTON. —-Sut inkant prezidentui Hardingui, 
^socijalistų vadas Debs vakar iš Atlanto kalėjimo pats vie
nas lankėsi AVasbingtone ir kalbėjosi su Teisybės departa
mento sekretoriumi. Po to pats vienas ir vėl sugryžo kalė
jimam 

PARYŽIUS. — Talkininkų "at i ta isymo' ' komisija Vo
kietijai pranešė, kad ligi Gegužės 1 d. 20 milijardų markių 
būtinai butų išmokėta. Kitaip Vokietija susilauksianti tin
kamos bausmės. N 

BALTIMORE. MD. — Mirusio kardinolo Gibbonso kū
no laidotuvės įvyks Kovo 31 d. Prieš pat mirsiant kardi
nolui nuo Šventojo Tėvo buvo prisiųsta kablegrama su pa
laiminimu. 

du ir bažnyčių. 
Tais laikais Baltimoreje bu

vo A rk i vysk upu Bayley. Sis 
nugirdo apie nepaprastos e-
nergijos vyskupą Gibbonsą. 
Arkivyskupo pastangomis vy
skupas Gibbons buvo sugrą
žintas Baltknorėn ir paliko 
Arkivyskupo koadjutorių (a-
sistentu). 

Praėjus keliems ^mėnesiams 
Arkivyskupas Bayley mirė ir 
popežius Leonas Tryliktasis 
vyskupą Gibbonsą paskyrė 
Baltimorės Arkivyskupu, jam 
einant 43 metus amžiaus. 

1883 metais Arkivyskupas 
(iibbons pirmininkavo Ameri-
\sm pralotu, delegacijai Ryman. 
Tenai jis popežiui išdėstė vi
sus pienus trečiajam plena-
riam Katalikų Bažnyčios hie
rarchijos' susirinkimui Balti-
morėje. Susirinkimas įvyko 
sekančiais _ .metais pirminin
kaujant Arkivyskupui Gib
bons. 

1886 metais popežius jį pa
šaukė į kardinolus. Tas įvy
ko kardinolo Gibbonso 25 ku
nigavimo metais. 

Kardinolas Gibbons buvo 
pirmasis Amerikoje kardino
las. 1911 metais visa Ameri
ka iškilmingai paminėjo 25 
metų jo kardinolystės sukak
tuves. ^ 

Kardinolas Gibbons buvo 
žymus asmuo ne tiktai Baž
nyčioje, bet j r valstybėje. Au-
gštieji Amerikos žmonės jį 
didžiai gerbė. ^ 

tuojaus sutraškinta, jei nori
ma, kad Amerikos .gyventojų 
demokratinės teisės ir laisvė 
butų apdrausta." ' 

BAISIOS ŽUDYNĖS AIRI 
JOJE. 

— » . 

Dublinas, Kovo 25. — Va
kar oficijaliai paskelota, .kad 
paroje visoje Airijoje nukau
ta 24 žmonės ir apie 30 su
žeista. Airiai be pertraukos 
veda puolimus prieS Anglus. 

ANGLIJOS PARLAMENTE 
APIE AIRIJĄ. 

Londonas. Kovo 25. — Par
lamente smarkiai buvo kriti
kuojamas vyriausybės nusista
tymas Airijos žvilgsniu. Buvo 
šaukiama vyriausybė daryti 
taiką su Ariais. 

PIRMUTINIAI KONGRESO 
**? DARBAI. 

ORAS LIETUVOJE IR 
KITUR. 

\ 

Oras Lietuvoje šiais metais 
daug atsimainė. žiemos be 
maž-ko ir būti nebuvo. Ke
letą-savaičių tiktai pašalo. Bet 
taippat ir kitose šalyse. Štai 
užsienių laikraščiai praneša, 
kad Anglijoje nuo Sausio 6 d. 
nematytai pakilo oro tempe
ratūra. lx)ndone maž-daug 4 
laipsniais šilčiau, negu Nicoje 
ir visame Prancūzų pietų pa
jūryje. * 

Meteorologai visai nežino, 
kaip išaiškinti šitą gamtos ap
sireiškimą. Jie sako, kad da
bartinė temperatūra yra 4 lai
psniais šiltesnė, negu buvo pa
skutiniame Liepos mėn. Iš An
glijos praneša, kad medžiai 
pradedą sprogti ir darželiai 
pilni pavasario gėlių. Prane
ša net, kad pražydę esą jas-
minai. Ir tai Sausio mėnesije. 
Kiti rašo, kad Anglijos pie
tuose prasidėjo maudymosi 
sezonas ir daug tenai važiuo-
ia. 

Manoma, kad tokia keista 
temperatūra neilgai busianti. 
Meteorologų biuras praneša, 
kad netrukus prasidėsią nor-
mališki tuo laiku Anglijos o-
rai su lietumi 
sniegu. 

Washiii£ton, Kovo 25. — 
Paskelbta, kad specijalė kon
greso sesja pirmiausia svars
tysianti muitų tarifą ir revi
ziją pokarinių mokesčių. 

GRAIKAI OFENSYVOJE 
PRIEŠ TURKUS. 

_ 

LENKAI ŽUDO LIETUVIUS NEUTRA'LĖJ ZONOJ. 

LONDONAS, Kovo 25. — Iš Copenhageno depešoje į 
Exchange Telegraph Co. pranešta, kad Lenku karuomenė 
pradėjo provokuoti Lietuvą, uipuldinėdama Lietuvius ne-
utralėse zonose. 

Gen. Zeligowskio karuomenė praeitą, šeštadienį Vilniaus 
šone perėjo neutralę zona, talkininkų nustatyta, ir užpuolė 
Širvintus, sakoma depešoje. 

Lietuvos vyriausybė tuojaus į širvintus buvo pasiuntusi 
militarinę komisiją patyrinėti apie Lenkų tuos piktuosius 
žygius. 

Lenkai tad tos komisijos narius paėmė nelaisvėn ir tuo
jaus nugalabino, pareiškiama toje pačioje depešoje. 

Be to, Lenkų artilerija praeitą sekmadieni ties Drus
kininkais apšaudė Lietuvių pozicijas. Keletas Lietuvių ka
reivių sužeista. i 

_ 

YRA PAVOJAUS TALKI 
NINKU VIENYBEI. 

tumi, miglomis if 
r 

Perdaug leidžiama savaran-
kiauti Lenkams. 

Paryžius, Kovo 25. — Ka
dangi Augštojoj Silezijoj ple
biscitą laimėjo Vokiečiai, tad 
Prancūzų sugalvotas naujas 
padalinimas Silezijos. 

Iš Berlyno ir iš pačios Si 

Lenkijos prijungti Sileziją. 
I r kuomet' Vokiečiai Silezi

joje laimėjo,. Prancūzai tuo
jaus paskelbė, kad tas'laimė
jimas be reikšmės. Lenkai vis-
vien, turi gauti industrijinius 
apskričius, kuriuose buvę Len-
Ivų balsų didžiuma. 
i Vienatinis Prancūzų tame 
argumentas yra tas, kad Len
kija negalinti but stipri vieš-

lezijossgauta žinių, kad į k a i - ' P ^ l K Beturėdama Silezijos 

^ 
T ^ -

REKORDAS NUSILEI
DŽIANT IŠ PADANGJŲ. 

Rantoul, HL, Kovo ,25. — 
Čia Chaunte laiamų lauke la
kūnas leitenantas Hamilton 
atliko pasaulinį rekordą, su 
parachutu nusileizdamas ant 
žemės iš 24,400 pėdų augštu-
mos. 

Su kitu lakūnu jis pakilo 
ton augštumon ir iš ten 'krito 
žemėn su parachutu. Ta aug-
štuma yra apie aštuonios, mai-
lios. 

I r jis nusileido laimingai, 

NORI PASIRINKTI KARĄ 
U Ų . 

Hague, Kovo 25. — Olan
dijos parlamentan paduotas 
l)ilius, sulig kurio piliečiai ga
lėtų pasirinkti sau karalių, 
kuomet valdovaujamai dinas
tijos linijai pasibaigia vy
riškoji lytis. Olandams atsino-
ri turėti karalienę. Jie nori 
karaliaus. 

Bukonys, (Ukmergės aps.). 
Čia Vartotojų^ bendrovė " Vie
nybė" varo prekybą nuo 1920 
m. i r y ra įsikūrusi burnrijoje, 
Žytių smuklėje, kuri priguli 
dvarininkui Narbutui , pabėgu
siam į Rusija. Jojo įgalioti
nis Ž. U. iškraustė Žydą, ku
ris gyveno apie '60 metu ir anfc 

Atėnai, Graikija, vovo 2 5 J v l s k o v i e S p a t a v 0 ) 0 p a į s (įva-
— Čia paskelbta, kad Grai
kai Maž. Azijoje pakėlė puo
limą prieš Turkus nacijonalis-
tus. Puolime dalyvauja 120,-
000 Graikų karuomenės. 
nei kiek nepasižeizdamas. 

20 ŽUVO BOMBUOJANT TE 
ATRĄ. 

Londonas, Kovo 25. — Ita
lijos miesto Milano teatre Dia
na ekspliodave bomba. . 20 
žmonių žuvo ir, daugybė sužeis 
ta. Policija nuomoniauja, kad 
tai busiąs anarchistų darbas. 

ISPANIJA SIUNČIA MISI 
JĄ JAPONIJON. 

Madridas, Kovo 25. — Is-
panijos ministerių kabinetas 
nusprendė Ispanijon pasiųsti 
militarinę misiją studijuoti Ja
ponų armijos organizaciją. 

rininkas jo kišenėie sėdėjo 
Prie tos krautuvės yra didelė 
salė, į kurią žmonės dabar su
eina pypkiauti ar pasišildyti. 
Čia manoma įsteigti arbatine, 
kambarius' nakvynei ir arkly-
dę. Per pusseptinto mėnesio 
krautuvėje prekių apyvarta 
siekė apie 52,000 auks. ir gry
no pelno turėjo 6,169 auks." 

BOLŠEVIKAI SKELBIĄ KA
RO PADĖTĮ. 

Londonas, Kovo 24. — Iš 
Rygos raportuojama, kari arti 
Pskovo iš 15-tos ir loštos bol
ševikų armijų kareiviai bū
riais dezertuoją. 

Sovietų valdžia del sukilimų 
net šešiolikoj gubernijų pas
kelbusi karo padėtį. 

PINIGĮJ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai-

Vienna,Jvovo 25. - - Austri- nant nemažiau $25^00, Kovo 24 
jos parubežiais Čeko-Slovaki- buvo tokia pagal Merchants Lô  
ja koncentruoja karuomenę. an and Trust Co.: - r 
Austrai "bijosi užpuolime. 

% 

ORAS. — Šiandie ir, turbūt, 
rytoj bus\ gražus oras; maža 
atmaina temperatūroje. Vakar 
augsč. temperatūra buvo 54 L 

Anglijos sterlingų svarui 
Prancūzijos šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų \ 
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių 

kurtuos Silezijos apskričius 
jau. įsikraustė Lenkų karuo-
me'nė. Suprantama, tai pada
rė su Prancūzų patarimu. 

Paaiškėjo, jog pirm plebis
cito Silezijos pasieniais Len
kai buvo sutraukę daug ka
ruomenės. lškalno jie buvo pa-
siketinę užimti jos industriji-
nes dalis,' nežiūrint Vokiečių 
laimėjimo plebiscito metu. 

Pasirodo, • kad plebiscitas 
buvo vykinamas tik del for
mos. 

Pakilę nepasitenkinimai. 

Tokia Prancūzų vedama po
litika nepasitenkina talkinin
kai, kaip tai Anglai su Ita
lais. Šitie ne tik tame įžiūri 
neteisybę, bet dar gėrę argu
mentą Vokiečiams atsisakyti 
nuo statomo jiems karo atly
ginimo. 

Vokietija kituomet per sa
vo atstovus Londone buvo pa
reiškusi, kad jei ji laimėsian^ 
ti Augšt. Silezijoj plebiscitų, 
tuomet, rasi, sutiksianti su 
tajkininkų ireikalavimu, atlygi
nimo klausime. Kitaipgi, tal
kininkai negali tikėties iš Vo
kietijos jų klausiamo atlygi
nimo. 

Plebiscitų laimėjo Vokieti
ja. Rodos, ir su atlyginimo 
klausimu dabar turėtų viskas 
but pabaigta. 

Bet štai ima nesmagumus 
kelti Prancūzija, kuri pataria 
Lenkams nežiūrint plebiscito 
pasekmių, bet užimti patinka
mus Silezijos apskričius. 

Prancūzų argumentas. 

anglekasyklų. 
Toks argumentas, tai tik 

pasityčiojimas iš teisybės. 
Ir Prancūzui tvirtina, kad 

Vokiečiai, esą, gali duofi au
gsią .karo atlyginimą ir be Si-
lezijos. 

Tokiam nusistatymui prie
šingi Anglai su Italais. 

DAUG JAU ŽUVO NAUJO
J E KOMUNISTŲ RE

VOLIUCIJOJE. 

$3.91 
6.96 
4.04 Prancūzams labjausia uj^ki 
1.571 tus norisi išgauti iš Vokieti 
1.57'jos kuodaugiausia aukso.. Bet 
.12 taippat jiems labai norisi prįe 

Namai plaišinami. bankos plė-
i šiamos. 

Londonas, Kovo 25. — Ko
munistų revoliucija Vokietijo
je pakilo ne viename mieste 
Hamburge, bet dar Drezdene, 
Eislebenė, Freiburge, Leipzi-
ge, Hali e, MansfieMe ir kitose 
vietose. 

Sukilimai apsireiškė vienu 
žygiu visur. Vienur ir kitur 
komunistai paskleidė raudo- % 
nas vėliavas ir susirėmė su 
policija arba karuomenė. 

Kur jiems nebuvo galima 
atlaikyti kovos lauke, jie pra
dėjo su dinamitu griauti vie
šuosius trobesius, plėšti ban
kas ir krautuves su ginklais. 
Sukilimai plečiasi. 

Hamburge pasirodė aršiau
sias jų sukilimas. Tenai la
bai žiauriai kovota ir kovo
jama su policija gatvėse. Iš 
abiejų pusių yra jau žuvę dau
giau 60 žmonių. Kai-kuriuos 
priemiesčius komunistai laiko
si savo rankose ir įkūrę so
vietus. ' / 

Vyriausybės organai skel
bia, kad nauja komunistų re
voliucija finansuojama Rusijos ( 

bolševikų auksu. Ypač tas au
ksas apsčiai barstomas indus
trijų centruose. 

* 
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"DRAUGAS" 
• n » kasdieną Išskyrus nedėldlenlua 

rBJENUMERATOS KACTAt 
CHICAGOJ IR OŽSIENYJK: 

rusei Meta • • O « H ^ ^ 
•UV. VALST, 

..-c M-oo 
Pusei Meto ^ 2.00 

Prenumerata mokaal ĮSkalno. Lal-
skaitosl nuo užsirasymo dienos 

ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iSperkant krasoje ar ezprese "Mo-
oey Order" arba Įdedant pinigus j 
Meistruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. OO. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
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Mašinistai Apsi
draudžia. 

Mašinistų Sąjunga (Interna
tiona! Association of Machi-
nists) yra trečioji sulig didu
mo sąjunga (unija) priklau
santi prie Amerikos Darbo Fe
deracijos. Paskutiniu laiku ki
lo sumanymas įvesti tos sąjun
gos, arba unijos, nariams po
mirtinės pašelpos davimą. Su
manymas tapo paduotas bal
suoti. Grįžtantieji balsavimo 
lapeliai parodo, kad didelė 
dauguma stovi už apdraudą. 

Pomirtinės daugumą nustato 
pats narys, bet ji negali būti 
didesnė kaip $2,000. Kas nori 
gauti pomirtinės $300, tas kas 
mėnesį moka 50 centą. Galima 
gauti $750 mokant 75 centus; 
$1,000, mokant vieną dolierį ir 
taip toliau, pakeliant po 250 
dolierių pomirtinės ir po 25 
centus mėnesinės mokesties.Ta 
mokestis yra pusiau pigesnė 
negu šiaip apdraudimo kompa
nijose. 

Nepriklausantieji prie Maši
nistų Unijo? negali naudotis 
taip lengvomis apdraudos są
lygomis. Unijos nariai jas gau
na tnonii pačiu, kad yra na
riai. Gydytojo liudijimo nerei
kia. Pomirtinė išmokama ne-
vien mirus nariui, bet ir taip 
susižeidus, kad nebegali darbo 
dirbti. 

Mašinistu sunianvmas labai 
patiko ir kitokioms darbininku 
sąjungoms (unijoms). Elektri
niai darbininkai, katilų dirbė
jai, teknikiniai mekanikai 
(Tecbnical Engineers), archi
tektų ir braižintojų sąjunga ir 
ugniagesiai rengiasi padaryti 
taip-pat. Galima tikėtis, kad ir 
kitos darbininkų sąjungos pa 
darys taip pat. 

Mašinistai nėra pirmutiniai. 
Didėsės Geležinkelių Brolijos 
(Railroads Brotherhoods) jau 
senai turi įsivedę pigias gyvy
bės apd raudas savo nariams. 

Tos rųšies apdraudos skiria
si nuo apdraudų kompanijų 
tuomi, kuomi kooperacija ski
riasi nuo pirklio savininko. 
Pirklys rūpinasi daugiausiai 
pelno sau padaryti. Kooperaci
ja rūpinasi daugiausiai naudos 
padaryti savo pirkėjams. Ap
draudos kompanija rūpinasi 
padaryti k uodą ugi ausiai pelno 
asmenims įdėjusiems kapitalo į 
ją. Unijos apd rauda rupina<i 
papiginti mėnesinius mokės 
ėius apsidraudžiantiems na
riams. Teisingai tat sakoma, 
kad apdraudos skyrių pridė
jimas prie unijų yra geras žin
gsnis pirmyn. J i s daugina 
naudą unijos nariams ir stip
rina pačią uniją. 

J i gali pasitenkinti piges

niais mokesčiais del to, kad 
neturi reikalo bijotis apgavi
mų. Į ją J>riimami tik pažįs
tami savieji darbininkai, kurie 
dirbdami drauge nesiduos ap
gaudinėti vienas kitam. 

Apdraudų įvedimas prie uni
jų paragina jų narius neužvilk-
ti mokesčių ir neišstoti iš uni
jos del mažų priežasčių. Todėl 
tos apdraudos yra naudingos 
ir pačiai darbininkų organiza
cijai. 

Apdrauda yra naudinga dar
bininko pačiai ir vaikams. To
dėl ji stiprina darbininko šei
myną. Pati nelabai įkęsysis beg 
ti nuo vyro, žinodama, kad ji 
pabėga nuo tūkstančio dolie-
rių arba daugiau. 

Pritardami Mašinistų įvestai 
tvarkai ir kitų unijų sumany
mams pasidaryti taip pat, mes 
vis-gi mintijame, kad turės ka
da nors ateiti laikas, kada vi
si piliečiai turės būti privers
tinai apdraudžiami viešpatijos 
ne vien mirties, ar nelaimės at
vejyje bet taip-gi ir ligos. Ki
taip sakant, turės būti įvestos 
ligos ir mirties mokestis, ku
ris kiekvienam žmogui teiks 
pagelbą ligoje ir jo šeimynai 
mintyje. Ta mokestis -galės 
būti dar mažesnės negu Maši
nistų Unijos, o pafcselpa galės 
būti didesnė, nes didieji skai
čiai pigina mokesčius. Apdrau
da kaip knygos spaudos spau
dimas. Kuo daugiau ją* iman
čių, tuo pigiau atseįna. 

Tik prokuratūra turės šiek 
tiek darbo, nes jai reikės ko
voti su apgavikais, bet proku
ratūrai tas bus pigu ir lengva. 

Apsvarstyk, Ką Skaitai. 

IŠ ŠVEICARIJOS. 

Iš patikimų šaltinių sužino
jau kaip kurias smulkmenas 
iš Tautų Sąjungos paskutinio 
posėdžio, kuris buvo skirtas iš
rišti Lietuvių-Lenkų konflik
tą. Iš Lietuvos pusės dalyva
vę Galvanauskas, Klimas, Si
dzikauskas, Milošas; iš Ijenkų-
Askenazy ir kiti. Tautų Sąjun
gos nariai atydžiai klausę A U 
SŲ Atstovų išvadžiojimų-argu-
mentavimų. Pasisekę išaiškin
ti visus iš Lenkų pusės daro
mus Lietuvai priekaištus . ir 
net kai-kuriuos jų sugrąžinti 
pačiai Lenkijai. 

Mūsų pusę palaikęs ir pulk. 
Chardigny ir visa T. S. siųsta 
Lietuvon komisija. Chardigny 
išrodęs abiejų pusių nusistaty
mą, kad Lenkai neturi teisės 
savinties Vilnių, kad prie da
bartinės ekonominės suirutės 
jie negalį teikti Vilnijai pa-
gelbos. Čia taip-pat paaiškėję, 
kad Tautų Sąjungos buvo ma
nyta padaryti vien Vilniuje ir 
jo apylinkėje maždaug 30 ver
stų apsukui plebiscitą. Bet 
kuomet mūsų atstovai išdėstė, 
nurodė sritis, kurios turėtų bū
ti, jeigu Tautų Sąjunga spirs 
daryti plebiscitą, paimta į 
"žmonių atsiklausymo" plotą, 
kuomet paaiškėjo Paryžiaus 
ponams, kad ne 1,500 kareivių 
tai sričiai privalo skirti, bet 
mažiausiai 15-20,000, o taip 
pat, kad nei viena pusė šios 
komedijos nenorinti, — Tautu 
Sąjunga nutarė Lietuvoje ple
biscito nedaryti. 

Lenkams-gi pareiškę, kad 
jie esą atsakomingi už įvy
kius Rytų Lietuvoje, kad ne
atidėliojant turi savo karuo-
menę iš Vilnijos prašalinti. 

Askenazy ikarščiavęsis gana, 
bet nieko nepešęs. T. Sąj. Ko
misijos narys-Anglas grūmojęs 
Lenkams pirštu ir sakęs: " A r 
aš jums nesakiau, kad taip bus, 
ar aš nesakiau 1" 

Karščio apimtas Askenazy 
prasitaręs, kati Varšavos val
džia jau esanti nutarus grąžin
ti Vilnių Lietuvai, bę,t tai no
rinti padaryti pati Lenkija, 

tiiame regiamaine pasauly 
matome didelį daugelio sut
vertų daiktų įvairumą ir 
skirtingumą. Jūrėse, ežeruose 
ir upėse nardo ir maudosi ga
lybės didelių ir mažų žuvų, žu
velių ir žuvykių. Miškuose, so
duose ir šiluose galybės įvai
rių paukštelių, paukštyčių. Gi
rių tankumynuos slepiasi daug 
įvairios (rųšies didelių ir ma
žų žvėrių, žvėrelių. Iš jų Lie-
tuviai-socijalistai pasisavino 
močiutę monkę arba beždžio
nę. Oras yra pilnas vabzdžių, 
žemė įvairios rųšies kirminų ir 
kirmėlaičių. Tie visi sutvėri
mai turi jausmų ir vadovauja
si omene, bet neturi proto. Tik
tai vienas šiame pasaulije su
tvėrimas yra apdovanotas 
liuosa valia ir gana šviesiu pro 
tu; vienas tiktai yra tobules
nis, kuriam visi kiti sutvėri
mai tarnauja. Tas sutvėrimas 
yra žmogus. 

Žmogaus naudai yra erdvių 
paukščiai, jūrių ir vandenynų 
žuvys, miškų žvėrys. Tad-gi 
žmogus laukinius gyvuolius iš
mokino įvairių darbų ir jais 
naudojasi, kaip, va: laukinį ar
klį sugavo, pripratino prie 
vežimo, arimo ir kitų darbų. 
Ant galo patsai sėdasi į veži
mą ir važiuoja sau patogiai. Iš 
kuvų ir paukščių žmogus tu
ri gardžius pusryčius, pietus ir 
vakarienę. Žmogaus naudai y-
ra pavesta dar ir kita medžia
ga, kaip tai medžiai, vanduo, 
akmenys, kalnų mineralai ir t. 
t. Tie visi daigtai yra naudin
gi ir reikalingi žmogui gyven
ti. 

Bet reikia atminti tą, kad 
žmogus nėra nei jautis, nei a-
silas, nei beždžionė nežiūrint 
ką kas šneka, bet yra protin
gas sutvėrimais, turys liuosą va 
lią. Tad-gi žmogus sutvertąją 
medžiagą gali pavartoti nau
dai arba blėdžiai savo arba vi
sos žmonijos. Vanduo, ugnis, 
geležis, medis buvo yra ir bus 
reikalingiausia medžiaga žmo
nėms kasdien. Vanduo yra taip 
reikalingas ir naudingas, kad 
be jo tiesiog nei dienos neap-

be Tautų Sąjungos, matyt, pa-
gelbos. Kadangi Lietuvos at
stovai pareišikė, kad ar plebis
citui esant* ar jam nesant vis-
tiek prisieis su Varšavos val
džia įvairius klausimus rišti, 
kaip tai: sienų, ekonominius, 
politinius, susisiekimo reikalus 
aptarti, Tautų Sąjunga davus 
vieną mėnesį laiko prisirengti 
prie šios naujos konferencijos, 
kuri turėsianti įvykti Bruselyj, 
vadovaujant Belgui, rodos, 
Hymans'ui. 

Per šį mėnesį vis-gi Vilniją/ 
valdys Lenkų administracija, 
bet Lietuvai duota lygios tei
sės su Lenkais ir dar daugiau, 
nes Lietuvai, L. Valdžiai kon
troliuojant, pravesta aprūpin
ti Vii rują per šį mėnesį ir, ro
dos, toliau maistu. Lietuvai 
reikia dabar tik pinigų ir duo
nos — o Vilnius bus mųs! 
Duonos yra, tik ją valdžia tu
ri pirkti. Sukruskite amerikie
čiai? 

Oficijaliai laikraščių prane
šimai yra trumpi ir jie skelbia, 
kad Vilniaus klausimas likvi
duotas. 

Kaip į tai Lenkija atsilie
ps, ar jie skaitysis su "įvyku
siais faktais", kaip tai mėgs
ta patys skelbti, ar jų turtinga 
fantazija-vaidentuvė ras nau
ją " f ak t ą" avanturą, parodys 
artyma ateitis. O mums tuom-
tarpu reikia akylai budėti, Su 
Lenkais pasitvirtina patarlė: 
su melu nuvažiuot nuvažiuosi. 

seisi. Be vandens nei troškulio 
nenumalšinsi, nei sriubos neiš
virsi, nei vaistų nepagaminsi, 
nei burnos nenusiprausi. Tą 
patį galima pasakyti ir apie 
ugnį. Ugnis yra būtinai reika
linga ir naudinga ne tik žmo
gui, bet ir kiekvienam sutvė
rimui. Jei kasdieninė saulutė 
sustotų siuntusi žemei savo 
spind., ta i visokis gyvis esan
tis ant jos turėtų išnykti. Tad-
gi be ugnies negalima apseiti. 
Be ugnies nei namų neapšildy-
si, nei duonos neiškepsi, nei 
valgymo nei išvirsi. Neapseisi 
ir be geležies. Šiandieną gele
žis vartojama visur ir iš jos 
dirba naudingus ir reikalingus 
įrankius. Be vinių nei namų 
nepastatysi, nei vartų nesukal
si, nei arklio , nepakaustysi. 
Džiaugsmas ir laimė žmonijai 
savo protą pavartojus naudai, 
bet nelaimė ir ašaros,kada žmo 
nės savo protą pakreipia prie
šingon pusėn. I r stebėtinas tas 
žmogaus protas! Kokių jis 
šiandien stebuklų neišdaro. 
Priėjo prie to, kad Smogus iš
rado orlaivį, pasikėlė su juomi 
augštyn ir erdvėje lig paukš
tis skrajoja, pakila iki debe
sų ir augščiau jų. Tarytum 
žmogus nieko nebijo, žemės 
gyventojai jo nebesiekia. Išra
do žmonės nardančią laivę ir 
štai tarsi juros Suvis, 
plaukia virš vandeniu ir murk-
telėja po vandenim. Juros 
siaubūnai nebaisus, nes plieni
nių laivės sienų neperkąs ir 
nepramuš. Išlaukinis priešas 
jai jau nepavojingas, nes per 
vandenį nemato. Garvežis taip
gi žmogaus proto padaras ir 
štai žmogus kinko prie jo ke
letą desėtkų vagonų ir zvim
bia žaibo greitumu iš vienos 
vietos kiton; šiandien Ckica-
goje, rytoj New Yorke, po ryt 
kitame mieste; šiandien vieno
je pasaulio daliję, po trumpam 
laikui kitoje. 

Tarp senų laikų naudingų 
išradėjų yra su pagarba mi
nimas Gutembergas. J is buvo 
pirmutinis spaustuvininkas ar
ba drukorius. J o išradimu dau 
geliu atžvilgiu ištobulintu nau
dojasi šiandien visas civili
zuotas pasaulis spauzdindamas 
knygas, laikraščius ir kitokius 
daigtus. Labai yra gera, ka<t 
žmogus pavartoja savo protą ir 
liuosą valią savo arba visos 
žmonijos naudai. J is gali ir ore 
liuosai paskraidyti ir po van
denim be baimės nardyti ir 
greitai važinėti patogiu trau

kiniu. Bet jei tas patsai žmo
gus savo protą ir liuosą valią 
pakreipia blogon pusėn, tada 
tai nelaimė žmonijai. Medžiaga 
kaipo toki pati per save nieko 
negali nuveikti, bet tarnauja 
žmogaus tikslams ir sumany
mams, ar tai apsižvelgsi į ugnį 
į geležį, ar į vandenį arba į ką 
kitą. Jei žmogus ne kas gele
žinės rudos, tai ji ten kaip 
buvo. per amžius, taip ir pasi
liks toliaus. Jei žmogus neuž
kaitins vandens su pagelba ug
nies ir nepadarys garo, tai 
garvežis netrauks. Tai-gi žmo
gus ir jo protas turi didelę ga
lybę savije. Ką jis nori, tą ir 
daro. Bet tankiai ne taip da
ro, kaip jo sąžinė liepia-da
ryti. Kada žmogus elgiasi 
prieš savo sąžinės balsą, sa
kantį jam: nedaryk taip, su
stok, tada jis jau tampa Me
dingu žmonijai ir pavieniams. 
Tada-gi tai atsiveria pradžia 
nelaimių. Kada žmogus sugen
da ir nebeklauso sąžinės balso, 
tada jis vir i ta pavojingu vi
suomenei, ir iš jo tenelaukia 
pasaulis gerovės, nei džiaugs-
mo,bet tesirengia prie nelaimių 
ašarų ir vargų. Ugnis nor^ di
deliai yra naudinga ir reikalin 
ga, bet žmogus nustojęs sąži
nės ir Smogiškų jausmų tą 
ugnelę pavartoja žmonijos tur
tui sunaikinti. Be geležies sun
ku apseiti ir ji mums visiems 
yra reikalinga, bet pažvelgk ir 
apsvarstyk, o pamatysi, kad ge 
ležis pavidale "šautuvo suvarto
ta šimtus ir tūkstančius sūnų 
atplėšė nuo motinų širdžių ir 
paguldė į šaltus kapus. Lietu
vi, pažvelgk ir apsvarstyk apie 
baisųjį karą, kiek jis nelaimių, 
ki<?k j i s vaitojimų ir kiek j is 
vargų pasauliui pridarė. Paž
velgk truputį nors ir į savo 
tėvynę Lietuvą, kurioje gimei, 
kurios duona užaugai ir kurios 
pinigais į šią šalį atkeliavai. 
Tavo širdis, nors ir akmeninę 
butų, bet vistiek apsipils krau
ju, o skruostai ašaromis. Ko-
del-gi taip? Lengva atsakyti, 
nes žinome ir suprantame per
daug gerai, kas ten per ilgus 
metus dėjosi ir dedasLKarams, 
žudynėms, gaisrams ir galo ne
matyti . Ten ant mūsų tėvynės 
laukų kovėsi Lietuvių paver
gėjai Rusai ir Vokiečiai. Ten 
daugelis kaimų ir miestelių su
naikinta ir sugriauta, ten žmo
nių kraujas upeliais tekėjo ir 
tebeteka, nes ramybės dar nėra 
ip kova neužbaigta. Ten kur 

pirmiaus puikus miškai šla
mėjo, šiandien tik apdegę 
kelmai teriogso. Kur-gi ir ka
me ieškosime priežasties tų vi-

. AMERIKOS LIETUVIAI! į 
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą 

tai pasiųskite saviškiams \ Lietuvą Amerikos Lietuvių 
Katalikų 

I 
i 

I ' Metraštį 
1916 m. 

i • • 
i 
i 
• • 
i • • 

».*»»»» » » > » ^ ^ ^ » » » » » » » ^ ^ » » » » » — 

Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos 
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JAME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų 
b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. 
A. Petraičio' observatorijos jo prietaisų ir e) kitų., 

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos LieUvių parapijų, 
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir uiiip daugybė į-
vairių įvairiausių aprašymų. 

JAME vienu žodžių, sale visapasaulinių žinių telpia visas A-
merikos. Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą 
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos 
Lietuvą, kaip mes matome 
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Kaina: Apdarytos . 
Kaina: Neapdarytos 
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Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos 
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
rite siųsti į Lietuvą. 

Užsisakydami adresuokite: 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. 
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sų nelaimių ir vargų. Kame 
gludi priežastis nekalto jauni
kaičių kraujo veltui pralieto, 
kame gludi priežastis išnaikini 
mo miestų, miestelių ir kaimų? 
Pasakysime karas yra priežas
tis. Taip karas. Bet karų su
kūrė sugedęs žmogus, tad-gi 
žmog-us nustojęs žmogiški! 
jausmų ir sąžinės pamina vis
ką po kojų. Dievas ir jo įsa
kymai, tai esą kunįgų išmis-
las! Suteik Viešpatie išgamoms 
nors šiek tiek proto. 

Atsargiai su šlamštais. 

Karas su visomis pasekmė
mis yra bledingas, bet ir be
dievių šlamštai negeresni. 
Dori ir protingi žmonės savo 
šviesiu protu ir mokslu naudo
damies stengiasi apšviesti sa
vo brolius Lietuvius tikra švie
sa, teikdami jiems pamokinan
čias? knygas ir tiesą mylinčius 
laikraščius, o paklydėliai po 
mokslo kauke stengiasi įbruk
ti savo šlamštus, kurie dvokia 
neapykanta artymo, Dievo, ti
kėjimo ir tėvynės. Iš knygų ir 
Jaikraščių skaitytojai numano, 
kaip žmonės gyvena kitur, ka 
jie veikia, koki yra jų reika
lai. I r taip perskaitę laikraščio 
skiltyse įvairias žinias mes pa
tyriame, kas dedasi Amerikoje, 
Afrikoje, Europoje arba kito
je pasaulio daliję. Nors skai
tytojas tiki paduotoms laik-
raštije 'žinioms, bet ne visuo
met jos yra teisingos. Tada jos 
yra teis ingos/ kada žmogus 
paduoda aprašomąjį dalyką 
taip kaip ištikrųjų jis yra. 
Bet jei žmogus ima suvedžio
ti visuomene tai jis praneša 
tokių dalykų, kurie neįvyko 
arba įvyko, bet visai kitokioje 
formoje. Tad-gi nelaimė, kad 
ir mūsų tautoje tokių suvedžio
tojų ir melagių turime nema
žą būrelį, ir taip kai-kuriuose 
Lietuvių laikraščiuose ir kny
gose mūsų. broliai, ieškodami 
tiesos, randa melą, ieškodami 
gyvenimo, randa mirtį, ieško
dami ramumo, randa suvedžio
jimą. Nes iš tarpo mūsų bro
lių Lietuvių randasi sugedu
sių asmenų, kurie neva tai po' 
priedanga apšvietos griauna iš 
padorių širdžią brangiausį 
turtą — tikėjimą. 

Kun. A. Briška. 
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Phone Seeley 7439 

DR. L M. FEINBERG 
Gydo spccijallai visokias Tyrų Ir 

motorų lytiškas ligas 
2401 Madison Str., kampas Wes-

tern Ave., Chicago 
Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak. 
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Telefonas Armitage 9770 
MARYAN S. ROZYCKI 

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Piano, Teorijos ir 

Kompozicijos 
2021 N. vVestern Are. 

Chicago, Dl. 

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

TeL Caual 2118 
Valandos: 10 ryto iki 
Gyvenimas: 

8 vakare 

Tel. 
M I I W. 6Srd Str. 

Prospect S466. 

• 

bet ne sugrįši. Bitikas. Pažaislio bažnyčia iš arti. 

S DR. CHARLES SEGAL | 
* Perkėlė scavo ofisą po nnm | 

14729 So. Ashland AvenueJ 
£ SpecijaHstas • 
•DŽIOVU, MOTERŲ ir VYRŲ LIGuS 
™Valandosnuo 10 iki 12 išryto; n u o l 

2 iki 5 po pietų; nno 7 iki 8:301 
vakaie. Nedėliomls 10 kli 1 

Telefonas Dreael 
K KU 1 m 
»el 2880 * 

'Tel. Yards 6000 Blvd. 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akuseras, 

t 9 0 t 8. Halsted St. Chicago. 
• Valandos: 10—12 i.š ryto l — t Ir 
J«—8 vakar- Ked. II—-H ti ryto. 

~ J | 
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PLATINKITE ' ' DRAUGĄ.'' 
IllllilIIElItltllIlIlf IflIlIlIMlIlIfllllIinitiiiii I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IHI IVIHII I I I I I I I IH 

IHIIIilIlIUIIIIHIIIIIIIIIIlIlllliiHiiiiiiiiiiiii 
Res. H S t Independence Blvd. 

Telefonas Von Buren 2§4 

DR. A. A. ROTH, 
Rūbas Gydytojas ri Chirurgas 
SpecijaHstas Moterišku, Vyrišku 

Vaiky W visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—it ryto 2 2 pa 

pietų, 7—8 vak, Nedėliomls 10—12 d. 
Ofisas 3354 So. jBalstod st^ Ohloago 

Telefonas Drover M t a 

ik 
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šeštadienis, Kovas 26, 1921 
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LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANE

ŠIMAS, 

Dėlei išdavimo pasų, vizos 
ant pasportų, affidavitų pa
liudymo pargabenimui gimi
nių iš Lietuvos ir dėlei patvir
tinimo įgaliojimų, visokios rū
šies dokumentų ir dėlei suieš
kojimo turtų, bylų vedimo vi
sados kreipkitės prie Lietuvos 
Atstovybės ofiso šiuo adresu: 
Lithuanian Legation, 703 — 
15-th Street, N. W., Washing-
ton, D. C. 

I I . 
Dėlei parsiuntimo pinigų 

Lietuvon giminėms, nuo karo 
nukentėjusiems arba dėlei 
parsiuntimo aukų Lietuvos 
valstybės reikalams, Lietuvos 
Gynimo Komitetui, Lietuvos 
Šauliams, Liet. Raud. Kryžiui 
ir kitiems reikalams, o taip-gi 
visais Lietuvos Paskolos reika
lais, Prekybos ir pramonės da
lykais i r dėlei Lietuvių pilie
čių registracijos rašykite visa
dos šiuo adresu: Lithuanian 
Representative, 162 West 31st 
Street, New York City, N. Y. 

FEDERACIJOS ORGANI
ZATORIŲ DOMEI. 

VELYKOS. 
Velykos yra tai viena bran

giausiųjų katalikams švenčių 
ir del to kuoiškilmingiausia 
jas apvaikšeiojame. Kiekvie
nas su dideliu pasilgimit lau
kia tos šventės, ypatingai jau
nimas-vaikučiai laukia, kad 
gavus po "margu t į " . 

Mums, Lietuviams, ytin ma
lonu minėti Velykas. Štai tre
jetą metų tam atgal neturėjo
me vilties pasiliuosuoti iš 
Vokiečių vergijos; šiandie jau 
laisvi piliečiai laisvos, nepri
klausomos Lietuvos. 

Iškovojus laisvę, reikia ją 
užlaikyti, kas be aukų neapsi
eina, Lietuva, kovodama už 
savo tautos gyvybę, turėjo 
daug aukų padėti; jaunimas 
turėjo aukoti savo spėkas ir 
gyvybę pakol tos laisvės susi
laukėme. Minėdami Velykas, 
atminkime ir dabartinį Lietu
vos jaunimą, nes jis daugiau
sia Tėvynei yra pasišventęs, 
jis savo krūtinėmis gina Lie
tuvos nepriklausomybę. 

. Velykų laike atminkime tuos 
tautos gynėjus, aukokime 
bent mažą dalelę Tautos Fon-
dan sušelpimui besimokinan
čios jaunuomenės. Je i jau dau
giau negali, paaukok bent ke
lias dešimts centų. Moksleivis 
už juos pragyvens visą savaitę. 
Jei nežinai kur T. Fondo sky
riaus valdyba ar gal jos nėra 
jūsų kolonijoj, nupirk krasos 
ženklelių, jei aukosi mažiau 
dolierio, įdėk į konvertą ir pa
siųsk žemiau paduotu adresu. 
Nors ir mažiausia auka yra pri 
imama su dėkingumu. 

Nepavydėtame Lietuvos jau
nimui apšvietos, nes tik per 
apšvietą Lietuva pakils iš ka
ro griuvėsių. Tad Velykų Šven
tėje aukokime sušelpimui besi
mokinančios jaunuomenės. 

Tautos Fondas, 
222 South 9-th Street, 

Brooklvn, N. Y. 

Amerikos Lietuvių Rymo-
Katalikų Federacijos Sekreto
r i a t a s nuoširdžiai kviečia vi
sus kunigus-klebonus ir visus 
svietiškius, atsižymėjusius or
ganizavimo darbe, su Kovo 28 
diena, 1921 metų, pradėti t*u 
pasišventimu steigti visose lie
tuviškose kolonijose Federa
cijos knopas, skyrius ir aps-
kričius. O kuriose kolonijose 
jau jie yra, tai stengties juos 
padidinti-sustiprinti, prirašant 
prie jų daugiau narių. 

Įsisteigusios Fed. kuopos, 
skyriai ar apskričiai, lai ima 
sau užduotimi visupirma: 
platinti bei užrašyti savo ko
lonijos Lietuviams kataįikiš-
kus laikraščius, knygas ir pri
rašinėti kodaugiausia narių 
prie Susivienijimo Lietuvių 
Ryino-KatalikųAmerikoje. To-
kis darbas bus išganingas ir 
naudingiausias, kokį Lietuvis 
katalikas »gali padaryti savo 
artimui, tuomi aprūpindamas 
jo ir jo šeimynos kūno ir sie
los reikalus. 

Šiam darbui informacijų rei
kalaukite pas centralį Federa
cijos sekretorių sekančių ant
rašu: 

A. J . Valantiejus, 
222 South Ninth St., 

Brooklyn, N. Y. 

5,000 Pasaulyje yra apie 
kalbų. 

Mirties bausmė yra dar tris
dešimts aštuoniose valstijose. 

Apskaičiuojama, kad pasau
lyje yra apie ir>,430,000 Žydu. 

» • • • • - • • • • • • • « , , , « « , , . , , , , 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
• • m mą* ! » • • » » » ! 

SIOUX OTPY. IA. 

Vasario 28 d. buvo surengtos 
prakalbos J5v. Kazimiero sve
tainėje. KalJ&jo kun. J , Olech-
navyčius, Omahos Lietuvių 
klebonas. l?o prakalbų tapo pa
daryta kolekta sušelpimui ne
senai sudegusios Šv. Antano 
bažnyčios, Omaha, Nebr. Au
kojo: K. Šūkis $5.00; Po $2: J . 
Rasimas, K. Stasiūnas ir J . 
(lailiūnas. Po $1: S. Simana
vičius, P. Matulis, J . Valaika, 
A. Juodelis, R. Barzda, A. Ori
te, P . Katinas, J . Vildžiūnas, 
M. Kačinskas, P. Butėnas, J . 
Sprindis, J . Budreika ir J . A-
palinskas. Po 50c. J . Kučins
kas ir A. Mikėnas. Viso $25.00. 

Širdingai ačiū. 
Šv. Ant. Parap. klebonas. 

ROSELAND ILL. 

IŠ LIETUVOS, 
LIETUVOS NEPRIKLAUSO 

MYBĖS ŠVENTĖ 
TEISIUOSE. 

(Nuo mūsų korespondento). 

Vasario 16 d. Lietuvos Ne
priklausomybės šventė Telšiuo
se švęsta nepaprastai iškilmin
gai. (Jatvės papuoštos tautinė
mis vėliavomis, krautuvės ir 
įstaigos uždarytos. Žmonės 
išryt skubinasi bažnyčion. 

Bažnyčioje 10 vai. ryto iš
kilmingos mišios, o po mišių 
pamokslas. Bažnyčia prisigru-
dus žmonių taip, kad tik tiek 
esti atlaidų dienomis. Po pa
maldų prieš bažnyčią aikštė 
prisirinko pilna žmonių: čia 
buvo kareivių ir šaulių būriai, 
gimnazijos, liaudies ir Žydų 
mokyklų mokiniai, draugijos, 
valdininkai, gaisrininkų kuopa 
ir minia žmonių net iš sodžių 
atvykusių. Visi nežiūrėdami 
šalčio ir vėjo (šalčio buvo a-
pie 15-17 laipsnių) atėjo šios 
iškilmingos šventės švęsti. 

Pirmiausia prakalba Telšių 
komendantas minėdamas, kad 
pirmus metus kovojom su bol
ševikais, antrus su bermonti
ninkais, o trečius su Lenkais 
ii ši trečioji kova tur pasisek-

Toliau kalba apskrities vir
šininkas, gimnazijos mokyto
jas J . Gedminas ir Žydų atsto
vas. Visi liejo karštus linkėji
mus. 

Po prakalbų trimitų or
kestrą griežė Lietuvos himną, 
o žmonės, visa minia, visu bal
su drauge giedojo. Del šalčio 
ir vėjo tas visa tęsėsk neilgiau 
valandos. 

Vakare " D ž u g o " salėje 
"Kankl ių ' ' draugijos ir Telšių 
gimnazijos mokinių darbu su
rengtas vakaras. "Kank l ių" 
choras padainavo dainų, gim
nazijos mokytojas Jurgis Ko-
šys paskaitė paskaitą apie 
Lietuvių didvyriškus praei
ties darbus, mergaitės-gimna-
sistės padainavo duetą "Mei-Praeitą metą Catifornijos 

ryžių derlius siekė 150,000 to- lė tėvynės nemar i" ir "Ave 
nų ir tai tokioje žemėje, kuri i Maria", paskambino fortepia-
pirmiau buvo mintijama esant no ir gale vieną nepaprastos 
netikusi.- * 'paskolos boną išleido loterijai. 

Kovo 8 d. Lietuvos Vyčių 8 
kp. buvo suruošus paskaitas iš 
Liet. istorijosykurias laikė kun. 
P. Lapelis. J is išaiškino, iš kur 
atsirado Lietuvių tauta ir kaip 
senovėje gyveno. Žodžiu sa
kant, aiškiai išpasakojo Lietu
vių praeitį. Mūsų tarpe tokios 
paskaitos labai reikalingos. 
Pageidaujama, kad jų butų ir 
tankiau. Žmonių buvo nema-

Šimutis, prot. rast. — V. Ka-
liečius, fin. rast. —- J . Mečius, 
ižd. — J. Mečius. 

Kovo 20 dieną L. Vyčių 35 
kuopa- nurengė vakarėlį para
pijos naudai. Statė scenoje ko
mediją: "Geriaųs vėliaus, ne
gu niekad". Lošime dalyvavo 
sekančios ypatos: 
Tautkaus rolėje J . Kilas, Mo

nikos — V. Useliutė, Baudilos 
—J. Sorokas, Gendrutos — A. 
Škigaitė, Kikilio — Ig. Aukš
tuolis, Južes — D. Pnopaitė. 
Gabrinko — J . Glavackas. 

Lošimas gerai pavyko. Pub
likos buvo nedaug, nes tą va
karą lijo smarkus lietus/ Bet 
nežiūrint didelio lietaus, vis-, 
gi prisirinko žmonių pusė sve
tainės. J ie atjautė Vyčius ir 
tuo pačiu parėmė savo para
piją. Pelno liko nedaug. 

Kadugys. 

ROSELAND, ILL. 

v • 

zai. 
Padėkos žodis priklauso 

gerb. kun. P. Lapeliui už pla
tų išaiškimą, taip-gi B. Liud-
kevičiui už triūsą ir paveikslus 
Kitą sykį į tokias paskaitas ro 
selandiečiai žada skaitlingiau 
susirinkti. Lazdynėlis. 

WEST PULLMAN, ILL. 

1 'Kainas" Scenoje. 

Kovo 20 d. K. Strumilo sa
lėj broliai Kanovarskiai įrengė 
vakarą Lietuvos gynimo rei
kalams, kuriame statė sceno
je minėtą veikalą. Suvaidinta 
gerai, bet finansiniu žvilgsniu 
vakaras nepavyko. Tą dieną 
smarkiai, lijo ir publikos ne
daug susirinko. 

Programoj buvo ir L. Vyčių 
84 ikp. choras iš Chicago 
Heights, III., kuris padainavo 
tautinį himną. Pertraukose 
gražiai smuikavo p.Ątkočaitis. 

Pelno neliko, nes įžangos bu
vo tik $35. Js'aidų buvo: už sa
le; $15 ir skelbimas $15.50. 

Lt. Lt. D . -

Kovo 20 dieną Šv. Veronikos 
moterių draugija ėjo " i n cor-
pore" prie Šv. Komunijos. Tą 
pačią dieną buvo užpidcusi ir 
Mišias s v. 

L. Vyčių 35 kuopos gražus 
būrys jaunimo " i n corpore" 
prie šv. Komunijos ėjo Kovo 
20 dieną. Vietinę Vyčių kuo
pą sudaro daugiausiai čionai 
augęs jaunimas. 

Kovo 20 dieną Atr. Šv. Kry
žiaus dr-ja laikė priešmetinį 
susirinkimą, kuris buvo gana 
skaitlingas ir prisirašė daug 
naujų nariųJšrinkta nauja val
dyba iš sekančių asm: pirm.— 
A. Norbutas, viee-pirm. — P. 
^ ^ — — • — — ~ — i — — ~ — — ^ — — ~ » 

Loterija išpuolė Telšių apskri
ties milicijos vadui Puikauni-
kui. 

Visi šią šventę švęsta su di
deliu džiaugsmu ir viltimi. Visi 
tikisi, kad ateinančio meto 
šventę švęs jau laisva, nuo 
karų nevaržoma Lietuva. 

P. S. 

ELTOS ŽINIOS. . 

(Prisiųstos Liet. Inf. Biuro). 

Kaunas - II -11 . Gudų spau
dos biuro pranešimu, Gudų 
tautos Komiteto susirinkime 
Vilniuje perrinktas Komiteto 
prezidijumas. 

Į Komitetą dabar įeina: pir
mininkas—Japienii, viee pirmi 
ninkas—A. Karabač, sekreto
rius—N.Kachanavič ir iždinin
kas—A. Stankievič. 

Kaunas - 1 1 - 1 1 . Gudų spau
dos biuro pranešimu, praeitą 
mėnesį Vilniuje įvykęs Gudų 
Mokytojų Sąjungos narių su
važiavimas. J suvažiavimą at
vykę daugiau,-kaip 200 viduti
nių ir žemesniųjų Gudų moky
klų mokytojų. 

CICERO, ILL. 
• — 

Darbininkų Užeigoje, 1447 
So. 50-th Ave. yra atėję laiš
kai: J . L. Rimkui ir M. Ra
kauskui. Prašomi atsiimti. 

CUST1R, MICH. t. 

Nelaimė. 

Iš Pittsbupgho, Pa. čia su 
šeimyna atvažiavo J . Durab-
lauskas ir apsistojo Oceana 
viešbuty. J is apžiūrėjęs Lietu
vių koloniją manė čia pirkti 
ukę ir apsigyventi. 

Vieną naktį jo moteris norė
jo savo mažam kūdikiui su
šildyti pieną. Užkurtas gąso-
lininis pečiukas ekspliodavo 
ir baisiai visi apdegė. Motina 
ir duktė 12 metų mirė. Pagel-
bon buvo pribuvę keturi mies
telio gydytojai, slaugytoja ir 
dvi seseri. 

Miesto gyventojai, atjauzda-
mi Dumblausko nelaimę, pa
rinko aukų. Lietuviai ūkinin
kai taip-pat aukojo. 

Kūnai su bažnytinėmis pa
maldomis palaidoti miesto ka
pinėse. Laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių. 

Dumblauskas dideliai verkė 
savo mylimos šeimynos, kurią 
nV>rėjo apgyvendinti ant ūkės 
Lietuvių tarpe. 

Am. Uk." Rep. 

- Y | M . Vaičaitienė, J. Raizka, O. Poc-
kiutė, J. Makstutis, J. Zuravičienė, 
K. Norkaitienė, E. Jajaujiutė, K. 
Makienė, R. Skripkuinienė, V. Ja-
nulavičieną E. Sidaravičienė, V. 
Katalinienė, M. Arlauskienė, E. 
Puteliunienė, M. Benavičienė, J. 
Noreckienė, M. Bagdonienė, V. 
Žvirblienė, E. Gulbinienė, M. Ta
mošaitienė, M. Rutkauskas, J. Po
vilionis, V. Juskevičia, O. Razbic-
kienė, A. Siunbrys, A. Baltrušai
tis, T. Jusevičienė, B. Petkevi
čius, J. Bunevičius, V. Pangoniu-
tė, J. Aniauka, I. Srmnpaitis, F. 
Monkeliunas, E. Vabalienė, M. Ma
čiulienė, M. Sivokienė, B. Rama
nauskas, M. Anankienė, S. Petraus 
kis, G. Aiiauskiutė, M. Tamošai-
Čiutė, A. Lenkus, A. Lenkiutė, O. 
Biknevičiutė, P. Gudiniutė, O. Gu-
dinienė, R. Drulė, J. Pašinaitis, A. 
Biknevičienė, V. Žvanietis, M. Bi-
nišaitė, K. Binkunienė, J. Sligau-
šis, P. Bavanancki, A. Kirvelon-
čia, M. Klebauskienė, V. Mačiuls-
kienė, J. Giaučienė, T. Kupčiū
nienė, M. Davetonienė, M. Meš
kauskienė, J. Žvirblis, V. Vaitule-
vičia, J. Babaiskis, I. Ausenykas, 
A. Plaska, J. Retkevičia, J. Bag
donas, J. Višniauskas, A. Voda, 
K. Meškauskas, P. Katilius, M. 
Stučka, V. Bunevičia, A. Čepu
li auskas, J. Čerkauskas, K. Perėd-
na, L. Petkevičienė, M. Liubikienė, 
D. Starkevičienė, M. Zelianiaus-
kienė, A. Alenavičius. 

Davė po $2.00: P. Petraitis, E. 
Svakienė, M. Pekauskienė, M. Pa
jaujienė, O. Lužeskiutė, A. Baltru-
šaitė, V. Juskavičia, J. Podžiukai-
tis, J. Kupčiūnas, M. Rapšienė, V. 
Srumpaitienė, A. Peredniutė, K. 
Nazniinckas, V. Kakanauskas, M. 
Karpavičicnė, P. Simunis. 

Davė po $3.00: J. Ardževičius 
ir K. Gurckienė. 

Davė po $5.00: Jul. Zimavieie-
nė, J. Juozavičia, M. Meškauskie
nė, Ona Petrauskienė, B. Quvotu-
lemo, O. Balsienė, K. Brazaitis, J. 
Paukštis, P. Kantukevičius, M. Va 
lunienė, M. Virbickienė, A. Rimšie-
uė, V. Stanevičius, E. Runienė, P. 
Jeksevieienė, O. Balšietė, E. Sikta-
kiutė, J. Pocius, M. Rekštienė, D. 
Vaina, J. Budreckis, M. Jocaitė, 
S. Urbonas, J. Senkauskas, O. Zu-
sinienė, M. Zusaišiutė, A. Kamen-
čaitis, B. Setunas, M. Lubinicnė, 
E. Peskienė. i 

Gerb. Tomas $6.00. 
Davė po $10.00: Gerb. Noreika, 

F. Baris, J. Jerusevičia, J. Bal
trušaitis, A. Jodaugas, V. Rač
kauskas, R. Navickienė, R. Rama
nauskienė, S. Ungurys, M. Marim
ba, M. Sadauskas, B. Liepa, O. 
Mickevičienė, J. Pelukauskas. 

Davė po $20.00: J. Valukonis ir 
J. Andriulis. 

Davė po $25.00: P. Lied, G. Vai
nienė. 

Davė $30.00: Nekalto Prasidė
jimo mergaičių dr-ja. 

Davė po $100.00: kun. J. Ku
ras, P. Čipukievičius ir Ona ir 
Petras Karevičiai. 

(Daugiau bus). 

CICERO LIETTTVIŲ DOMAI! 
Kas tiktai U Cicero norite 

gauti "Draugą" arba paduoti 
{jį apgarsinimą, ar kokį spau
dos darbą kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

1511 S. 49 Court 
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

i • ' ' ' , "" LT 

Reikalinga sena moteries ar mer
gina de* apžiūrėjimo 2 kūdikių ir na
mo. Sulyg sutarties. Atsišaukite 

Petras Pikturna 
5323 Shickls Ave. 

i 

Paieškau brolio Juozą Valinčiausi 
pirmiau gyveno Chicago, I1L Dabar 
nežinau kur. 18 Lietuvos paeina To-
liočių kaimo Žagarės Valsčiaus, Šiau
lių apskričio, Kauno Redybos. Yra 
svarbių Žinių iš Lietuvos? Meldžiu ar 
kas kitas ar jis pats atsišaukti ant šio 
antrašo: 

Vladislovas Vallnčitis 
220 McKee Ave. Monestien, Pa. 

NAUJOS KNYGOS 
Ką tik išėjo iš spaudos 

veikalas 
KUW. PROF. PR. BUČIO 

"Katalikų Tikyba'* 
216 puslapių 

Gražiais Audeklo 
Apdarais $1.80 
Prastesniais apdarais . . . $1.50 
Be apdarų . . . . ; $1.30 

"Klebono Žodis 
Savo Parapijai" 

Kaina 15 centų 

šias knygas galima gauti 

"DRAUGO" KNYGYTCE 
2334 S. Oakley Ave. Chicago, 

* 

i 

t< 

AUKOS ŠV, KAZIMIERO 
VIENUOLYNUI. 

(Surkiktos A. a. kun. P. B. Se
rafino Scranton'e, Pa.) 

(Tąsa.) 

M. Paliauskienė, J. Janulaitis* J. 
Zyniavičius, K. Loseta, M. Karso-
kienė, O. Barusevičienė, M. Kaz
lauskienė, P. Klimaitis, J. Kvede-
ravičius, M% Karevičiųtė, M. Vasal-
ninkiutė, M. Jusiutė, O. Sipaitienė, 

ANT PARDAVIMO 
Pardavimui 1 lotas .30x125 Park 

Holme ant 50 ave. Ir 4 lotai prie šv. į 
Kazimiero Vienuolyno, gazas, suros I 
sidewalks ir gatvės ir viskas atmo- ' | | 
keta. Kaj milyte čisto* ir sveiko gy
venimo del platesnių žinių atsišau
kite pas 

Jos. Augaitis 
810 W. 33 St. Tel. Yards 2219 

1 V. W. RUTKAUSKAS • 
: 
I 
i 
S 
• 

Vakaraus. 812 W. 33rd St 
B 

ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty 1: 

29 South La Salle Street 
Ram baris SS4-

Telefonas: Central tSM 
S 

» » » » » » » » » » » • 

Telefonas: Yards 4M1 

PARDUOSIU PIGIAI. 
Parduosiu savo lota pigiai. Jis yra 

po num. 1432 So. 50th Ave., Cicero, 
111. Manau važiuoti Lietuvon. Atsi
šaukite pas 

.lema Zalagėna 
1447 So. 50-Ui Ave., 

(Darbininkų Užeigoje) Cicero, 111. 

Parsiduoda 3 pagyvenimų muro 
namas arba mainysiu ant automobi-
liauš. Namas su elektra, maudynė
mis ir kitais parankumais. Atsišau
kite pas 

A. Grigas & Co. 
8114 S. Ualsted M. 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118 

OR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 So. Halsted Street 

Valandos: l t iki IX ryto: 1 lkl 4 
po piet. C iki 9 vakarą. 

'>» ' 

NEPRALEISKITE ŠIOS 
PROGOS! 

Parsiduoda muro naujas na
mas, pigiai su dviem lotais, ar
ba išmainysiu ant bučernės ir 
grocernės. Atsišaukite pas; 

3114 So. Halsted St. 

TIK $500.00 CASH!! 
Likusius kaipo randa parsi

duoda vieno pagyvenimo muro 
namas arba mainysiu ant loto. 
Atsišaukite pas: 

A. Grigas & Co. 
3114 So. Halsted St. 

Ant pardavimo namas, 2 flatų, 2 
furnaces, aržuolinio medžio vidus, 
kningoms šėpos, buffet, gazas, elek
tra, telefonas ir viskas sulyg vėliau
sių jtai.su randasi 2641 W. 69 St. 
Kaina $7800.00. Atsišaukite pas sa
vininką 

6617 S. Artesian Ave. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 66S3 

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

nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

arti 47-toa Gatvės 
Tel. Drover 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEHTISTAS 

4713 SO. ASHLAND AVEWUS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 

Seredomls nuo 4 lig 9 vakare 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 

1
I Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas! 

Peoples Teatro Name 

S 

1616 W. 47th Str. Tel. BouI. 160S 
'va landos: 6 iki 8 vak. Nedėl į o ! 
• i k i 12 ryte. 

Kes. 2014 W. 43rd Street 
Nuo ryto iki piet. 

• Tel. McKinley 263 

TAUTINE SVEIKATOS 
TARYBA. 

(Prisiųsta iš Am. Kaud. Kryžiaus) 

Tautinė Sveikatos Taryba 
sutaiko viešas ir privatiškas 
sveikatos organizacijas Suvie
nytose Valstijose. Tat yra žy
mus žengimas pirmyn į platų 
sveikatos aprūpinimo pageri
nimą. Ta organizuoja Ameri
kos Vielos Sveikatos Draugija, 
Amerikos Medikalė Draugija 
ir kitos. Taryba suorganizuota 
po nuodugnių sveikatos ištyri
nėjimų, kuriuos atliko atstovai 
National Tuberculosis Associa-
tion, Council of Healtli ir Pu
blic Instruction, American Me-
dical Association ir American 
Red Cross. Taryba susideda 
iš vieno atstovo ir vieno pa
vaduotojo, kuriuos skiria kiek
viena tų devynių organizaci
jų. Dr. Livingston Farrand, 
Amerikos Raudonojo Kiy-
žiaus Centralinio Komiteto pir
mininkas, tapo paskirtas pir
mininku Tautinės Sveikatos 
Tarybos. , 
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Visur reikalaukit arba patys išsirašykit 
PAVEIKSLUOTA LAIKPAŠTI 

ATSPINDŽIAI 
Juose paveikslais nušviečiama: 

1) armijes gyvenimas ir veikimas, 
2) svarbesni Valstybės gyvenimo atsitikimai, 
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta. 
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų. 

Kaina: metams (12 Nr.) 35 auks., vienam num. 4 auks. 
Amerikoje metams 2 dolieriai 

Adresas: Kaunas, Generalis Štabas, 
"ATSPINDŽIŲ" Administracijai. 

s 
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• 
Skubinkite užsisakyti 1921 metams 

KARI 
Jis nušviečia mūsų armijos gyvenimą ir darbuotę. 
Jis duoda daug naudingų patarimu kariuomenės reikaluose 
Jis suteikia žinių apie kitų valstybių armijas. 
Jis parodo rausų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms 

nugalėti. 
Jis neša kareiviams mokslą, duoda jiems dailės raštų. 
Todėl kiekvienas pil|etis, kovojąs del sietuvos nepriklau

somybės, privalo skaityti 
"KARI" 

Kaina Amerikoje metams 2 dolieriai 
I 

j 
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IŠ GHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

ADMINISTRACIJOS PRA-
NEŠIMAS. 

Subatoj, Kovo 26 d., "Drau
go "' ofisas bus atdaras tiktai 
iki 12 vai. diena. 
ĮIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
CHICAGOJE VISI APGAI

LESTAUJA MIRUSĮ 
KARDINOLĄ. 

Bažnyčia ir šalis neteko dide
lio vyro. 

No tik Chicagos katalikai, 
b e ^ ir kitų tikėjimų žmon 
< l i t l ž i a i < a p £ r a i l p s t a u j a T n i r u s i 
kardinolą Gibbonso. Kaip dva-
siškija, taip visi kiti žmonos 
parekškia, kad mirusiame pra
rasta uolus Bažnyčios dar
buotojas, didis darbo žmonių 
užtarėjas ir žymus pilietis? 

Kuomet vakar rytą Švento
jo Vardo katedron buvo susi
rinkę Ohieagos klebonai pasi
imti šv. aliejų, jiems ten bu
vo pranešta apie mirimą kar
dinolo. 

Iš ten apie tai žinia tuo jaus 
praplito po visas parapijas. 
Kiek palaukus tą liūdną ži
nia atkartojo spauda. 

J o Aukštoji Malonybė Ar-
kivyskupas Mundelein sakė, 
kad mirusiame kardinole ()i-
bbonso no tik Kataliku Baž
nyčia ir Amerika, bet visas 
pasaulis neteko didelio šios 
gadynės garsaus ir pasižymė
jusio vyro. Xes kardinolas ėia 
buvo žymiausias asmuo Baž
nyčioje ir žymiausias pilieti** 
valstybėje. 

TEKTIVĄ IR PABĖGO. 

KOVOS PERTRAUKA 
SKERDYKLOSE. 

Taip sako darbininku atstovas 

Vakarvksėiame *' Draugo' ' 
numery trumpai buvo paminė
ta, kad išvengta skerdyklose 
streiko ir buvo paduotos try> 
sąlygos, su kuriomis sutiko 
abi j/usi. 

-Sutartis padaryta tik sekan
tiems šešiems mėnesiams. Pra
ėjus tam laikui darbininkai 
su kompanijomis išnaujo ga
lės tarties del darbo šalveni 

v ir užmokesnio. 
Advokatas Brennan, vienas 

iš dvieiu darbininku atstovu, 
anot žinių iš Washingtono, p* 
susitaikymo pareiškė, kad še
šiems mėnesiams sulaikyta 
kova ir tuo laikotarpiu 
bus duota progos darbinin
kams .pasiruošti naujon ko
von. 

Padaryta santaika todėl, sa-
ko advokatas, kad išvengti 
kraujo praliejimo, koks tikrai 

į bnvo pramatomas, jei butų 
pakilęs streikas. 

Tokio streiko motu nebūtu 
buvo sunku darbininku tar-
pan jsimaišyti negeistiniems 
gaivalams ir darbininkus pa
traukti blogan keliam 

Sugryžę iš Wasbingtono at
stovai sujauks darbininkų mi
tingus ir nupasakos apie savo 
veikimą ir kompanijų užim
tą poziciją. Darbininkams bus 
išaiškinta, kad kitokio išėji
mo nebuvo galima atrasti. 

Kalbama, kad šiąja kovos 
pertrauka kompanijos mėgins 

'^pasinaudoti, kad patraukus 
darbininkus savo pusėn pagal 
padarytų pienų bendrai tvar
kyti darbą skerdyklose. 

Jo pasprudimas suristas su 
aplinkybėmis. 

Chicagos policija ilgas lai
kas ieškojo ir gaudė žmogžu
dį Tliomas OVonnor, kurs 
slapstėsi nuo kriminali o teis
mo už savo piktus dacbus. 

Užpraeitą naktį jis buvo 
susektas vienuose namuose 
pietinėj miesto daly, netoli 
Marąuette parko. 

Tuojaus nurodyton vieton 
nuvvko penki dotektivai. Ap-
stojo jie namus. Vienas iš de-
t e k t i v ų p a b a r š k i n o i < l u r i s i r 

paklausė O'Conner'io. 
Veikiai tarpdury pasirodė ir 

patsai O'Oonnor. Užkeikęs pa
leido kelis šūvius i detoktivą 
O'NeiH. Kiti dotektivai subė
go pas sudribusį savo drau
gą. Tuo pasinaudojo žmog-
žudis ir pasprūdo. , 

Detoktivas už pusvalandžio 
mirė. 

Kuone visa Cbicagos polici
ja buvo pakelta' ieškoti žmog
žudžio. Bet tasai buvo prany
kęs. Ant rytojaus, ty. vakar, 
iš Aurora buvo pranešta, kad 
O'Uonnor tonai buvo matomas. 
J is norėjos pasprųsti iš ten 
traukiniu, bot jam nepavyko. 

Tad policija puolėsi ton pu
sėn. Visu aplinkiniu miestu 

t. I 4, «. 

policijai pranešta jo žiūrėti. 
Suprantamas daiktas, jam 

nebus lemta ilgai naudoties 
laisvo. Bet šiamlio rišamas 
klausimas, kokiuo būdu jis ga
lėjo pabėgti iš namų nužudęs 
detoktivą esant ton keliems de-
tektivams. 

To apsireiškimo visai nesu
pranta nei policijos viršinin
kas, nei detektivu vyresnysis. 
Kuomet O'Connor bus paimtas 
gyvas, ar negyvas, keturi do
tektivai bus pašaukti virsi-
uinko ofisan pasiaiškinti. 

PADĖKA SESERIMS KAZĮ 
MIERIETĖMS, CHI

CAGOJE. 
\ 

MAŽINA DARBININKAMS 
UŽMOKESNĮ. 

International Harvester kom-
panija paskelbė, kad su Balan
džio 1 diena sumažinanti dar
bininkams užmoAfesnj 5 Ii<ri 
JI) nuošimčių. 

Kompanija sako, kad už
mokesnio sumažinimas patie
siąs visus lig vieno darbinin
kus, pradėjus kompanijos pre
zidentu ir baigus paprastuo
ju ofiso vaiku pasiimtoj u. 

Kompanijos įstaigose įvai
riuose miestuose dirba apie 
45,000 darbininkų. Iš to Cbi-
cagai tenka apie 18,000. 

POLICMONAI KOVĖSI SU 
PLĖŠIKAIS. 

Mexico City, Kovo 23. — 
Meksikos prezidentas paskelbė 
parėdymą, kuriuomi nždraus
ta šion šalin ineiti darbinin
kams iš kitų šalių. Meksikoje 
nėra darbų. 

Miesto dalį Hyde Park už
praeitą naktį terorizavo pen
ki automobiliniai plėšikai. 

Policija per visą naktį tarp-
pat nerimavo, mėgindama juos 
kur-nos sučiupti. Bet nepavy
ko. 

I r tik rytmetį trys poliemo-
nai užėjo, kaip ant kampo 
Micbigan ave. ir 16 gat. tie 
niekšai užpuolė vieną praei
nantį žmogelį. 

Prasidėjo kova revolveriais. 
Bet kol atvyko daugiau poli
cijos, plėšikai suspėjo pabėg
ti, palikę pavogtą automobi
lių. 

Nemaniau, kad butų tokie 
mielaširdingi sdarbai seserų 
KazimTe-riecių, Cliicagoje, iv 
taip apseitų su ligoniu. Mel
džiu man atleisti, kad sakau 
nemaniau, nes nebuvau persi
tikrinęs. v Ai tas mano straipsne
lis ryškiai gali vaizduoti, kaip 
gražiai yra užlaikomos ir mo
kinamos mūsų mergaitės &v. 
Kazimiero Vienuolyne; 

Vasario 6 d. pneumonia ap
sirgo jvmsų 6 metų dukrelė. 
Karščio turėjo 106 laips. Suži-
nojęs apie ligą pasikalbėjau su 
sese re Carmelita ir pašaukėm 
gydytoją. Buvau manęs vežti 
ligoninėn, bet sesuo, matyda
ma mergaitę pavojuj, sulaikė. 
Tada atsidaviau Dievo valiai 
ir seserų priežiūrai, (lerb. Se
suo Carmelita per dienas ir 
naktis sėdėjo prie sergančios 
mūsų dukrelės ir net gulėjo 
viename kambarv. Nei vienam 
ligonbuty nesu matęs taip pri
žiūrint ligonį, kaip kad prižiū
rėjo 'sesuo Kazimierietė. 

Šiandie dėkoju Dievui, nes 
mūsų dukrelė jau sveika. Šir
dingiausią ačiū taria seserims 
Kazimierietėms, ypač seseriai 
Sarmelitai, už mielaširdingus 
darbus ir gražų prižiūrėjimą 
mūsų dukrelės. Nėra tokio 
daikto, kuomi mes galėtume 
gerb. seserims atsįlyginti. Lai 
Dievas suteikia joms stipry
bės, kad ilgai galėtų darbuo
tis LietUvių gerovei. 

P. A. Mažeikai. 

IŠ T0WN OF LAJCE. 

*4 Na u j ienose'' kokis tai 
"Motinos Sunūs" rašo netei
singai įvardindamas mane, 
buk aš ouvau įėjęs tautininkų 
L. L. Paskolos kdmiteto val-
dybon (iždo globėju). Aš vi
sai nebuvau to komiteto val
dyboje. "Motinos Sūrius' ' Ta
šo netiesą. Jonas Baltutis. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. 

Klaidos atitaisymas. 

Vasario 16 dienos aukotojų 
surašė per klaidą "Drauge*' 
buvo paskelbta O. Kukunienės 
auka»$l- J i aukojo $2. 

M. Z. 
\ 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Kovo 27 d. Šv. Aloizo jauni
kaičių dr-jos Šv. Jurgio sky
rius laikys susirinkimą Šv. 
Jurgio par. svetainėje savo 
pasilinksminimo kambary. 

Balandžio 3 d. toji pati jau
nikaičių dr-ja Šv. Jurgio para
pijos svetainėje rengia vakarą 
šokius. Pelnas skiriamas para 
pijos naudai. 

Šilainienę, kuri važiavo Bridge 
portan, pakvietė Subaitį auto-
mobiliun sakydama greičiau 
parvažiuosiąs. 

AtVažiavus ligi 81* ir Lowo 
Ave., sukanties pagavo auto
mobilių gatvekaris ir taip Ši
lainienę sužeidę,-kad Kovo 16 
mirė. J . Subaitį ir-gi labai su
žeidė. Sužeidė biskį ir šoferį. 
Laukia Subaitienė pagrįžtant 
savo vyro, o čia ateina polic-
monas ir pfraneša,kad vyras su
žeistas ir nuvežtas County li
goninėn. Dabar p-nia Subaitie
nė nežino nei ką daryti, nes 
vaikas serga namie, o tėvas^gu-
li ligoninėj. 

A - Nik. 

(Suvėlinta) 
A u k o s s u d ė t o s L i i e tuvos , n e p r i 

k l a u s o m y b ė s t r i j ų m e t i i s u k a k t u 
v ė s e . 

-

Aukojo: 
Po $10: P. Daupela ir U. Bi-

lienė. ' 
Po $5: kun. J. Svirskns, M. L. 

saldokas, J. Petrauskas, V. Nor
kus. 

Po 2 dol.: 0. Aleliunionė, O. 
Mickevičienė, Pr. Vaičkus,-O. Ra
manauskienė, J. Laučinskis, U. 
Freitikaitė, V. Petrauskas, J. An
drišiunas, J. Mikais, V. Juknienė, 
A. Paulauskas, A. Rokas. 

Po 1 dol.: A. Kaminskas, K. 
Bajalis, J. Guogis, S. Dudonis, J. 
Gedvilas, P. Balsienė,, K. Jatkus, 
A. Areikauskas, J. Kueinas, J. 
Pocius, J. Andrišiunas, K. Mickc-
liunas, J. Stasiulonis, A. Staikis, 
S. Skrudis, K. Kučinskas, J. Ma-
tijoSaitis, J. Pušis, P. Beneventu-
ras,rV. Jurevičius, A. Ašmena*, 
S. Baltaduonis, A. Andrišiunas, 
J. MatijoSaitienė, D. Klimensas, 
M. Žamaulienė, O. Bleciutė, J. Au-
dis, V. Vertelka, M. Pranaitis, V. 
Kareivienė, V. Kairytė, J. Kuz-
manskis, S. Jovaiša, J. Laikunas, 
K. Bntaitis, M. Grinienė, B. Vene-
kunienė, J. Janušauskas, K. Ča-
psis, A. Budris, B. Jakaitis, P. 
Gritėnas, J. Pabijonąs, P. Dalins-
kienė, O. Balsaitėt M. Vainauskie
nė, D. Jonikienė, ĮC. Staupas, S. 
Melinis, Pr. Jankauskas, P. Gruž-
kas, S. Venekutoni's, J. Dî lyR, I. 
Lazdauskas, F. Vaičkus, B. Zam-
bulis, A. Gustis, G. Pranusis, P. 
Jonutis, A. Zapulis, J. Garuekas, 
0. Karpavičienė, K. Kasaliauskas, 
M. Gudjohienė, P, Antanaitienė, 
B. Bardauskienė, J. Žakas, J. 
Pauža, K. Bakas, I. Jucis, V. Če-
čes, A. Norborstas, I. Pupauskas, 
J. Andrišiunas, J. Budreekis, J. 
Globis, K. Grejęoniena I. Saunoris, 
P. Gričas, P. Meškauskas, J. Mei
lius, V. Stankus, J. Vaitkus, B. 
Laurasevičienė, A. Gaustautienė, 
1. Zilsius, A. Vaitekūnas, J. Sulius, 
J. Vatialas, ^. Maleiskas, B. Se-
kleekis. 

V̂ iso su smulkiais $193.55. 
Aukos pasiųstos Tautos Fon-

dan. T. F. sekr. 

60~Babzanas Jonas, 
64—Gasparaitis Maik, 
70—Grikenis Toni, 
72—Gmblis John, 
73—Gurevičius Juoz., 
82—Ilakis Antanas, 
83—Ivanauskas Ant., 
84—Jakaitis Liudv., 
87—Jankauskas P., 
88—Jankauskas J., 
89—Jarkunas J., 
93—Junenas Ant., 
95—Jurkus Antanas, 
96—Jusius Petras, 
97-^Juškevičia S., 
103—Kasakauskas Ant., 
104—Kazlauskis Anton, 
108—Klimienė Anė, 
110—Kocotienė Veronika, 
113—Kripavičia Juozapas. 
12 6—Lukauska s Petrą s, 
133—Mankevieius' Petras, 
135—Mažeika Rap., 
1 3 7 — M c d i k a i t i s J o h n , 
1 3 9 — M e š k a u s k i J . , 

151—Pavlovski Leonas, 
154—Petrauskis Zuz., 
155—Petrauskas Juozapas, 
156—Petrauskis Juozapas, 
167—Pašau8kig -Antanas, 
172—Ralriekas Jonas, 
175—Renis Tonis, 
176—Remeikienė Barbora, 
187—Sobekienė Rozalija, 
192—Skerka Kazimieras, 
193—Slepavičius Ant., 
195—Smalienė B. 
200—Sragauskis Ona, / 
202—Stangvilas Leonas, 
203—Stanislauskas Feliksas, 
206—Stirbis Juozapas, 
207—Šūkis Julijonas, 
209—Svelnis Frank, 
213—Šidlauskas Jonas, 
223—Urbonas T., 
234—-Urba Anton i, 
22&—Valantinas J., 
•227—Valatka John, 
228—Valintelis Adomas, 
229—Vaitekaitis, 
235—Valis Kaz., 
245—Zalatorienė Grasilda, 
248—Žukas Petras, 
250*—Zurkus Antanas. 

. 

• 

^fenesinio Išmokosčio Pliano 
Karo kaina ISkalno mėn. Mok. 

• $75.00 $25.00 
v 100.00 30.00 

175.00 35.00 
200.00 40.00 

ATSnMKITE LAIŠKUS. 

* 

Bal. 3 d. p-nia Marė Janu
šauskienė rengia koncerte Kim 
ball svetainėje, vidumiestyje. 
Apart jos programoje daly
vaus kitos artistinės spėkos. 

Valstijinė viešosios naudos 
komisija pradėjo tyrinėti ga-
zo kompanijos padėtį Chicago-
je. Matyt, ar tik įompanija 
neatpigins gazo. 

Paskui seks gatvekarhj kom
panija ir kitos. 

. -

Bal. 24 d. Nekalto Pras. Pan. 
Švenč. mergaičių dr-ja &v. 
Jurgio parap. svet. rengia ba
lių. Pusė pelno skiriama para
pijai, o kita pusė labdarybei. 

Rep. 

Kovo 13 d. p. Subaitis nu
važiavo -Dievo Apveizdos baž
nyčion. Išklausęs šv. Mišių, už^ 
simokėjo į draugijas ir išėjo va 
žinoti namo. Patikęs p-nią A. 

/ 

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatij persikėlimo 
kiton vieton ajfea kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. į 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivęry (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. Prašy
damas laiško adresatas apart savo 
pavardės turi. pasakyti ir padėtą, 
prieš pavardę numerį. Tuomet 
valdininlpii lengviau biis surasti. 
Tas langas pašte yra adaras nuo 
7 vai. ryte ligi 9 vakare. 

t* 

^ 9—rBalsevieia BiU, 
104Baltutis Saull (gal Paull-R.) 
10^—Baltvumenė. /. 
12—Bandža Rokas, 
21---Binkis A., 
23—Bucauskas John, 
24--Balandįs Maria, 
29—Brasauskas Kaz., 
33—Buividas Juozapas, 
41—Černiauskas Rap., \ 
49— Demikis L. M., ' 

FARMOS. 
K a m nusibodo fabrikantams ver

gauti, pirkite farmas nematysi te be
darbių. Tamstų gyvenimas bus užtik
rintas ant visados. Amerikos piningai 
stovi augSčiausia už viso pasaulio, 
taip pat ir žeme brangsta ir bus bran 
gi. D a u g u m a žmonių nori pirkti far
mas bet nežino kur? Geriausia yra 
pirkti naujoj Lietuvių Michigano K o 
lonijoj kur gal ima gyvent nevartoda
mas nei svet imtaučiu kalbos m e s t u 
rime l ietuviškas draugystės, parapi
jos, mit ingus, balius, pikninktfs ir 
l ie tuviškus«turgus . Visoj Amerikoj 
kitos tokios v ietos nerasi, rtfusų tar
pe randasi labai turtingu farmerių 
kurie tnrl savo žemdirbystės, maši
nas, malūnus ir t. t. Reikalui prisie- j 
jus nereikia kreiptis prie svet imtau
čiu. Pirkite nuo savųjų o ne nuo agen 
tu. šv. Antano Draugystė jau 3 metai 
kaip pardavinėja farmas ir visi kurie 
per ją pirko džiaugiasi. Agentai k u 
rie ateina daugiausia ) s tubas ir s iū
lo j u m s aukso farmas / t ų sergėkitės 
nes nuvažiavus bus visai kitaip. P a s 
kui nesakykite kad agentas apgavo 
ant | 1 0 0 0 ar daugiau o taip labai 
daug atsitinka. r 

Norėdami platesnių informacijų 
kreipkitės š iuo adresu: 

KAZ. DAUNORAS, 
Box 7 Citster, Mieli. 

Pirkite Dabar 
* Atdara 
Dienomis 
Vakarais 

Nedeliomis 
Pirk Dabar! 

Specialis Išpardavimas 
-Vartotų Karų 

- 1 

PARDUODAMI ANT 
ISMOKESSIO PLANO S 

H 100 Knru Galima pasirinkti 

ROADSTERS 
5 Pasažierių.-Tourimę 
7 PasasTierių Tourmg 

^ COUPES 
SEDANS 

J 

Karai su žieminiais Šailimis. 
Dideli ame Pasirinkime. 

1920 Hudaon Dixie Flyer 
Templar (Califomia Top) Oole 
Scripps-Booth. . Oldsmobile. 
VVestcott Chevrolet 
Frankl in Pords 
Studebaker , Dodges 
Overland Apperson 
National Wil lys-Knight. 
Buick Marmon 

R. M. S. P. 
Europą 

Dvisavaitini "O" Laivai 
NEW Y0RK--HAMBURG 

Sustojant 
Chcrbonrg ir Soutl ianiptoi i 

ORBITA G c g u B o 21—Liepos 2 
O R O P E S A Biržel io 4 - U e n o s III 
O R D I N Ą Biržel io 18-Llepos SO 
1-2 ir 3-čios Kl. Pasaž ier iams 
rhe Royal Mali S t e « m Pac l te t O. 

117 W. Wash lngton Street 
Tel. Dearborn 1367 

Arba prie Tikietų pardavėjų. 

!^-

Velie 
( 'halmers 
Maxwell 
Drexel 
Paige 

\ 

Briseoe 
Reo 

Stephens 
King 8 

Klssel 

$200.00 
300.00 
400.00 
500.00 
600.60 
700.00 
800.00 
900.00 

200.00 45.00 
250.00 50.00 
300.00 55.00 \ 
350.00 §0.00 

1,000.00 * 400.00 6^00 
Nereikia mortgage mokėti 
Nereikia brokerage. 
Nereikia notarių mokėti 
Nereikia taxų mokėt i ">* 
Nereikia freighto mokėti 
Fotografijom dykai. 

APMATNYK SAVO S E N A KARĄ. 
Tavo senas karas apmainomas ant 

naujo atrokuojant jo vertė. 
Visi pertaisyti Mitchells turi pilna 

gvarantija kaip nauji. 

Parduodami ant Išmok. 
Pirk dabar, o karą gali atsiimti pa
vasarį. Neruokuojame už palaikymą. 

MITCHELL 
DVI KRAUTUVES 

Tel. Randoiph 2898 
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj 

ASSOCIATION BLDG. 
19 So. IA Sal le S t. 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 
Panedėl ia is iki 8 vakare 
Nedel iomis ofisas uždarytas 

} } « • • » » » » » » • • • » » » m m »mm • • • • • } { 

a* 
Dr. I. L MAKARAS 

Lletuvys Gydytojas ir Chirurgas f 
Ofisas 10900 So . MiehJgan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte ; 2 iki 4 po 

piet, 6:80 iki 8:80 vakare 
Residencija: 10538 Perry Ave . 

Tel. Pu l lman 342 
• - -'< 

( • -i 

- * 

/ • 

? J. P. WA1TCHEES 
Lawyer 

I«B7TUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Ave. 

Tel. Tards 1058 
Dlen. R o o m 518—159 N. Oalrk St. 

Tel. Randoiph 8507 

AS8I 
Miehigran Ave. 

2334 
Michigan Ave. 

Pertaisyti karai parduodami abejose 
krautuvėse. 

• 

•jTel. <Canal 6222 2 

S DR. C. K. CHERRYS 1 
• j LIET'UVIS DENTD3TAS g 
S2201 Wcst 22-nJ & So. Leavitt S t . ^ 
ą Chieago * 
•(Valandos: 9:30 A. M. to 12 N . į 
2J 1:00 P. M. to 8:00 P. M. 3 

DR. S . N A I K U S 
LUSTU VB3 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G Ą * 
Ofisas lr Gyvenimo vieta 

3363 South Halsted Street 
Aut ririsįss FnUeraal Stoto Daak 

Valandos n u o 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 

Nedel iomis nuo 10 iki a. 
T t M N M l i 

" 

^Telefonas Boulevard 9199 

DR. C. KASPUTIS 
•J DF.NTLSTAS 

3331 South Halsted Str. Of 
^Valandos: 9—12 A. M. JĮ 
J 1—G; 7—8 P. M. £ 

* 

BIZNIERIAI GARSINKJTES 
" D R A U G E , " 

S. D. LACHAWICZ 
LIETU VYS GRABORIUS 

IPatarnauju laidotuvėse kopUrlausla. Rei
kale meldtiu atsišaukti, o mano darbu 
busite užganėdinti. * 
2314 W. 33rd PI. Chloago, DX 

Tel. Oanal 9199 

5 S - — - - - - - • — 

DR. G. M. GLASER " 
Praktikuoja 99 metai 

Ofisas 8 1 4 9 , S o . Morgan St. 
Kertė S9-ro 8t., . Ohlcago, DX 

SPECIJALISTAS 
MoterlSkų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: N u o 19 ryto 
iki S po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. % 

Nedel iomis ,nuo 9 Ik) 9 po pleL 
Telefonas Vardą 987 

8 t — , " . • • • 91 

» « 
V A L E N T I N E D R E S M A K I N G 

COLLEGES 
9205 S. Halsted, 2407 W . Madison, 

1850 N . Wel l s St. 
137 Mokyklos Jungt . Valstijose. 

Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir narnama 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais . 
Klesos dienomis ir vakarais . Pa -

ikalaukit knygelės . 
Tel. Seeley 1648 

SARA PATEK, pirmininkė. 
OOOOOfrOOOOOOfrOOOOOO* 

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA 
H'l B R O A U W A ' N t v v YORK N "̂ 

TIESI Kel ionė B e Persėdimo U N E W Y O R K O P e r JLIBAVA Arba 
H A M B U R G Ą — E I T K Ū N U S 

I L I E T U V A 
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sr iuba pačto laivai i šp laukia: 
S. S. "POLONIA" Kovo 30 'JL *<E8TONIA» Bal . 27. 

S. «. "LITUANIA" April 13 % "POIX>NIA" Gegužio 11 
Visi laivai turi pu ikus kambarius trečios kl iasos ke le iv iams 

Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas 
K. K E M P F , General Western Passenger Agen t ' 

120 North La Salle St., Chieago, Il l inois. 

• DIDŽIAUSIA LIETUVIU ČEVERYKŲ 
g KRAUTUVE SOUTHSIDEJ 
J Vyru mdi ir juodi Čeverykai vėliausios 
\ mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 
1 pilna eile moterų čeverykų 
• nuo $5.85 iki $14.00. 

8 VICTOR SHOE STORE 
• 4719 S. Ashland Av. Chieago 

-

B 

\ 

\ 
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f VISUOMET TURĖK OMENIJE i 
| Kad mūsų nauja krautuvė pripildyta puikiausių 1 
| auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių it paauksuotų i 
| laikrodėlių, laikrodžių, lenciūgėlių, karolių I 
| ka tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų. I 

^ Turime gramafonų rekordų, rožančių, a 
kryželių ir kitų religijinių dalykų, ta! 
vorų užtikriname prekę prieinama 

J. WENCKUS 
Laikrodininkas = 

3327 So. Halsted St. Chieago, HL 
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHIIIIUIIIIIIIIUIIIIIin 
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Bus 
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je jau; 
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Loui.< 
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bus kai 
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-pai su> 
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