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NAUJAUSIOS ŽINIOS.
LONDONAS. — Anglekasiii ir 

kasykla Navininkų atstovai vakar 
pradėjo konferenciją nu liksiu su
sitaikini i. Konferenciją atidarė 
paisai premjeras Lloyd George. 
Trilypė darbininkų sąjunga pas
kelbė manifesta. kuriame sako.

IŠ S. V. KONGRESO. ATSISTATYDINO LIETU-
jr c •• SUMANYMAS PATVARKY- v vw avi vnv
Konferenciją TI DARBO GINČUS. NISTER

Norima panaikinti gelež. dar

Turkai Spaudžia Graikus Brusos Fronte b0 t“yb*'

Smarki Kova Dubline Airių su 
Anglais

AMERIKOS NOTOJE IMA 
TOMA DIDI REIKŠMĖ.

GRAIKAI SPAUDŽIAMI IŠ 
ŠIAURIŲ IR PIETŲ.
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ELTOS ŽINIOS. 9
(Lietuvos Informacijų Biuro 

pranešimai).

Salos Yap klausimas labai 
rimtas.

Tokyo, Bal. 12. — Japonu 
spauda paskelbė Suv. Valsti
jų notos turini klausime man
datų. .Japonams daugiausia a- 
peina salos Vap klausimas.

Tokias notas gavo visi tal
kininkai.

Japonai notoje Įžiūri didį 
reikšmingumų ir kalba apie 
tai visa rinitai.

Ofieijalėse Japonų sferose 
kalbama, kad. matyt, talki
ninkų ir sąjungininku viešpa
tijoms prisieis turėti naują 
taikos konferenciją.

Tokia konferencija šiandie 
butų paranki Japonijai. Nes 
Prancūzija paskelbė, kad sa
los Vap klausime ji stovi Suv. 
Valstijų pusėje, reiškia, prieš 
Japoniją, nors buvusios taikos 
konferencijos metu talkininkai 
labjans buvo palinkę apsaugo
ti Japonijos reikalus.

Tr kitu žvilgsniu nauja tai
kos konferencija Japonams y- 
ra svarbi. Japonai tikisi su
siaurinti ginklavimąsi jurose. 
Konferencija kaip tik butų af- 
sakančiausias momentas išriš
ti tą klausimą.

Nors viešai Japonija neva 
neprielankiau ja sustabdymui 
ginkluoties juroje. Dėt paty
lomis dėl to darbuojasi. Gink- 
lavimąsis surištas su didelė
mis išlaidomis.

CIVILIAI UŽPUOLA ANG 
LŲ POLICIJĄ.

Sužeista keletas policijantų.
Dublinas, Bal. 12. — Vakar 

rytą buvo pakilusi čia smarki 
kova aplink viešbutį Nortli- 
uestern, kur civiliai žmonės 
apsiginklavę bombomis ir ki
tokiais įnagiais užatakavo 
viešbutį.

Kova tęsėsi kokį pusvalan
dį.

Viešbuty stovyklą turi 
būrys Anglų militarinės poli
cijos, Kuomet žmonės užpuo
lė, polieijnntai dar miegojo.

Tnojaus pakeltas Iriikšnias. 
Kai-kurie polieijnntai pakilo 
kovon vieumarškiniui.

Pasekmėje visgi užpuolimą 
atbloškė. Vienas civilis žmo
gus nukautas ir keli sužeisti. 
Sužeista ir keletas policijantų.

Kitose Airijos dalyse taip- 
pat nepaliauja kova Airių su 
Anglais. Nepramatomas siisi- 
taik vmas.

sario 13,<1. susisiekimas bu
vo įvykęs l’iimeiizų nepasik- 
lausus, tik susitarus krašto 
valdžiai su Lietuvos Susisie
kimo Ministerija.

Kopenhaga. 111 3.. M ūsų
tam tikro korespondento pra
nešimu, Danuose galutinai su
siorganizavo komitetas Lietu- 
tuvai šelpti, kuriame dalyvau
ja Suomių, Danų, kaip Danų 

I Mokslo Draugijos pirmininkas 
V illlielm Taomsen, kuris yrą 
komiteto pirmininkas, Kara
liaus l'kio Instituto direkto
rius, prof. II. O. G. Ellinger, 
komiteto vice-pirmininkas, bau 
ko direktorius Chr. Kabrieius, 
komiteto iždininkas, advoka
tas Egliolm, komiteto sekreto
rius ir visa eilė kitų Danų 
mokslininkų pramonininkų, ra
šytojų. Paskutiniu metu nau
jai įstojo į komitetą žymią 
pramonininką. Komitetas įdė
jo 9 Kopenhagos žymesniuose 
laikraščiuose atsišaukimą 
“Gelbėk Lietuvą,” kuriame 
pabrėžus, kad Lietuvoje var
gas nei kiek nemažesnis, ne
gu kituose nuo karo nukentė
jusiuose, Danų šelpimo kraš
tuose, kviečia savo tautiečius, 
suteikti aukų ir Lietuvos Rau
donajam Kryžiui.

Kaunas. III—7. Šventasis 
Tėvas, atsakydamas į Žemdir
bių Sąjungos Kongreso pas
veikinimų telegrama iš Romos 
teikia Lietuvos Žemdirbiams 
savo palaiminimą, pažymėda
mas, kad dvasinis md ekono
minis krašto progresas riša 
šis su Katalikų Bažnyčios kle
stėjimu.

Kaunas. II r—7. Musų Už
sienių Reikalų Ministeris d-ras 
Purickis nusiuntė Estų Užsie
nių Reikalų Ministeriui į Es
tų pripažinimą Lietuvos de ju
re1 šią notą:

Tamsta Ministeri:
Turiu garbę pranešti, kad, 

tarpininkaujant musų Atsto
vybei Taline, aš gavau Tams
tos notą, kurioje Tamsta ma
loniai man pranešei, jog Es
tu Respublikos Vyriausybė nu
sprendė pripažinti Lietuvą, 
kili po nepriklausomą valstybę 
de jure. Aš tnojaus pranešiau 
tą žinią musų vyriausybei ir 
musą Steigiamajam Seimui.

'Pa žinia sukėlė didžiausį en- 
tuzijazmą Lietuviu tautos at
stovu tiirjm. ’l’iime akte LFetu- 
vin tauta mato geniausĮ Estų 
tautos draugingumo jai išro
dymą. Lietuvių tauta albai 
brangina tą draugingumą ir 
yra įsitikinusi, kad jis išsileis 
į visą eilę ryšių ir santikių 
tarjie tų dviejų respublikų, ku
rie padės jų gerovei ir plėto
tei. Nuoširdžiai dėkodamas Es
tų Vyriausybei už tą aktą pra
šau, Tamsta Ministeri, priim
ti mano aiigštos pagarbos pn- 
reiškimą. Purickis.'

Kaunas. 111—2. Steig'mmo- 
jo Seimo (iS-to posėdžio 19- 
21 m. Kovo 3 d. 9:30 vai, ry
tą darbų tvarka:

1. l'žsbmių Reikalų Minis
terijos etatų sumanymas (I 
skaitymas).

2. Priverstinas valstybinis 
triolu'sių nuo ugnies apdrau
dimo istatvmo sumanvmas 
(UI skaitymas).

3. Algos nustatymo kovai su 
galvijui maru, stoties direkto
riui, įstatymo sumanymas (I 
skaitymas).

4. Algos nustatymo susisie
kimo ministerijos valdinin
kams ir tarnautojams Įstaty
mo sumanymas (I skaitymas).

5. Algų nustatymo eentrali- 
nių ir vietos įstaigų valdinin
kams įstatymo papildymo ir 
pakeitimo sumanymas (I skai
tymas).

6. Algų nustatymo eentrali- 
nių ir vietos įstaigų tarnauto
jams įstatymo papiblymo su
manymas (I skaitymas).

7. Nuo įvežamų į Kauną ge
ležinkeliais ir vandens keliais 
krovinių miesto naudai rink
liavos įstatymo sumanymas 
(I skaitymas).

8. įstatymo apie pridedama - 
jį valstybinį mokesnį nuo pre- 

[kybos ir pramonės įstaigų pa
pildymo sumanymas (I skai
tymas).

9. Algų nustatymo centro 
ir vietos įstaigų valdininkams 
įstatymo papildymo sumany
mas (I skaitymas).

19. Apskričių sienų ir jų 
centrų įstatymo papildymas 
panaikinimo sumanymas (III 
skaitymas).

11. Steigiamojo Seimo na
rių atsisakymo ir naujų įsto
jimo taisyklių sumanymas (III 
skaitymas).

12. Valstybės kontrolės eta
tų sumanymas (I skaitymas).

13. Servetutų likvidavimo 
įstatymo sumanymas (I skai
tymas).

14. Butų mokesnio savival
dybių naudai įstatymo suma
nymas (II skaitymas).

15. Amato, kredito, preky
bos, pramonės beiulrų pajamų 
mokesnio įstatymo sumany
mas (I skili tymas).

Klaipėda. III—3. Klai|>ėdos 
miesto Lietuvių susivienijimo 
draugija \bisario 16 d. atsiun
tė Lietuvos Karo Atstovui 
Klaipėdoje, kapitonui Dyinšai, 
šį pasveikinimą:

“Klaipėdos miesto Lietuvių 
susi vienijimas sveikina gar
bingus musų Lietuvos Tėvy
nės veikėjus, trijų metų Lie
tuvos nepriklausomybės su
kaktuvių.

Jausdami bendrai visus jos 
likimo džijiugsnms, bei vargus, 
linkime laimingos ateities, bei 
maloningo Dievo palaiminimo.

Nuoširdžiai prašom šį musų 
linkėjimų pranešti Lietuvos 
Valdžiai. ’’

Kaunas. III 3. KĮaipėilos 
krašto gen. Odrv sutinka, kad 
Lietuvos traukiniai vaikščioja 
laisvi iki Klaipėdos per Bnjo 
rus.

Ofieijalinin pranešimu. Va

(“ Draugui ” Kablegranm).
KAUNAS, Bal. 11. — Kraš-Washington, Bal. 12.

kar pusiaudieniu atidaryta to apsaugos ministeris Žukas kaą jej savininkai stovės
speeijalė abiejų luitų kongre- atsistatyfRno. Jo vieton pas ■ už mažinimą užinokesnio, ir kitu 
so sesija. kirtas profesorius Šimkus. [dviejų organizacijų darbininkai

Prezidentas llardingas va- į ( Kita). I pak«‘l.s streiką. Bei čia abelnai mn-
kar nėjo kongresan su savo

Va-

pranešimu. Sakoma, šiandie 
jis skaitys pranešimą.

Atidarius sesiją, apčiuopia
mai pasitvarkius ir atlikus 
svarbiausiuosius formalumus, 
tnojaus pasirodė įvairių bi-lių, 
naujų sumanymų ir visokių 
pasiūlymų, ypač žemesniąjame 
bute.

Pirmiausia paduotas suma
nymas panaikinti geležinkelių 
darbo tarybą ir jos priedermes 
pavesti atlikinėti tarpvalstiji- 
nei prekybos komisijai.

Paskui Darbo sekretorius 
Davis indavė sumanymą įsta
tymais patvarkyti ginčus dar
bininkų su samdytojais.

Davis sako, jo sumanymas 
nesąs priverstinoji abiem pu
sėm arbitraeija. Sekretorius 

iždrausti dar
bininkams streikus. Bet turi 
būt pravestas įstatymas, ku
riuo remiant ies abi pusi butų 
galima pakviesti taikinties 
pirmiau, negu streikas paskel
biamas.

Be to, paduota visa eilė ki
tų sumanymų.

Buvo laukiama, kad prezi
dentas eis kongresan su savo 
pranešimu. Teeinu iš Baltųjų 
Namų atėjo informacijų, kad 
prezidentas neturįs parengęs 
pranešimo.

Turkai atsiėmė Afir—Kara- 
hisser.

Paryžius, Bal. 12. — Iš Ma
žosios Azijos gauta čia žinių, 
kad 'Turkų naeijonalistų armi
ja puola Graikus pietuose ir 
šiauriuose Brusos fronte.

Turkai atsiėmė Afiun-Kara- 
liisser, svarbų Bagdado gele
žinkelio mazgą. Afiun -Karali- 
isser jungia Smirnos geležin
kelio liniją su Bagdado gele
žinkeliu.

Kuomet pirm poros savai
čių Graikai tą vietą buvo pa
ėmę, buvo plačiai skelbiama a- 
pie svarbų jų laimėjimą. Šian-
,lie pranyko tas .ių laim.-jimas. I neturįs n',intv'’ ,įį
Pranyks ir kiti tolygus laimė
jimai.

Pirm keletos dieną iš Kons
tantinopolio pranešta, kad 
Graikai buvę besikraustę iš 
Afiun-Karabisser.

Anot žinią. Graiku šiauri
nė armija didžiai Tiukentėju- 
si. Nukautų ir sužeistų skait
lius siekiąs 6.209.

Dešimtoji Graikų divizija 
kuone visai sunaikinta. Sep
tintosios divizijos vienas pul
kas paimtas nelaisvėn. Iš tre
čiosios divizijos palikę vos du 
batalijom!.

GRAND JURY IMA NAGAN 
GRAFTERIUS.

Kederalė grand jury pradė
jo tyrinėjimus graftų (papir
kimų) praplytimą statymo na-

I

OFICIJALIAI GRAIKŲ 
NUOSTOLIAI.

Atėnai, Bal. 12. — Graiki
jos vyriausybė ofieijaliai pas
kelbė, kad Mažoje Azijoje ko
voje su Turkais Graikai pa
nešė nuostolių: 600 kareivių 
nukautų ir 3,400 sužeistų.

Visai nieko nesakoma apie 
patekusius nelaisvėn Turkams.

BRUSOS FRONTE SEKA 
MŪŠIAI.

PRANCŪZIJAI NORISI 140 
MILIJARDŲ FRANKŲ.

MIRĖ BUVUSIOJI VOKIE
TIJOS IMPERATORIE-

į, NĖ.
I ,______
f

Sakoma j busianti paloidota 
t Potsdame.

Amsterdaan, Olandija, Bal. 
12.—Doorl’e vakar rytą bu
vusiojo Ypkie’tijos imperato
riaus (kalterio) VVillielmo II 
rūmuose imrė jo žmona Augu
sta \ ikto#ja. Jai mirštant nei 
vieno jo.- p’aikų nebuvo. Jinai i 
ilgas laikas sirguliavo ir nesi
tikėta niiifmo.

Paskelbta, kad

noimi, kad bus padaryta taika i f 
Anglija jau knipir apsaugota nuo 
kataklizmo.

BERLYNAS. — Mirusioji Olan
dijoje kaizerienė bus palaidota 
Potsdame, šalimais Berlyno. Buvo 
pasikctiuęs savo žmonos lavoną 
Potsdaman palydėti ir kaizeris. 
Bei Vokietijos vyriausybės pers
pėtas to nedaryti. Nes kaip jam. 
taip pačiai šiandieninei Vokiečių 
valdžiai yra pavojaus.

CHICAGO. — Airiją šelpti fon- 
dan praeitą sekmadienį Chicagos 
arkivyskupijos bažnyčiose surink
ta 100 tūkstančiu dolieriu.

jos lavonas 
bus išvežtas Potsdaman, Vo
kietijon, kur palaidoti buvusie
ji Holienzf^lernų dinastijos im
liai. į

—f---- -■-----------
SUSEKTA MILITARINĖ ______

VOKIEČIŲ ORGANI- Šveicarija, Bal. 12.-
’ ZACIJA. Inizernej ofieijaliai paskelbta,

kad buvusis Austrijos-Ungari- 
Is Aug jos imperatorius Karolis nus- 

štosios Silezijos talkininkų ko- j'1>remlęs apleisti Šveicariją, 
misija raportuoja, kad tenai I Tuo‘ tiksllI elniuos tarybos 
pavykę susekti utilitarinę Yo- >(l kita viešpatija. Matyt’, su 
kiečių organizaciją. Ispanija

Tos organizacijos tikslas: _______________
buvęs sukilti prieš talkininkus į Cleveland, 0., Bal. 12. — Su 
ir Lenkus.

NE\V YORK. — Karo metu 
Suv. Valstijų vyriausybė armi
jos lakunystei išleido $5!)K,090,7SI.

KAROLIS APLEISIĄS 
ŠVEICARIJA.

Paryžių* Bal. 12.

ŽUVO GAISRE.

(iegužės 1 d. baigiasi sutartis 
galveknrių kompanijos su dar
bininkais. Abi jnisi sutiko tai- 
< i n t ies gražiuoju.

New York, Bal. 12. — Sude
gė trijų angštų apartamenti- 

Tokios sumos reikią išnaikin- nii’’ Gaisre žuvo vienas
tam kraštui. žmogus.

Oras. — šiandie apsiniaukę, bet 
šilčiau: rytoj gali Imt lietaus ir 
vakare šalčiau.

Paryžius, Bal. 12. — Išnai
kintų Prancūzijos plotų atsta
tydinimui reikalinga turėti 14 
milijardų frankų kas metai 
per dešimtį metų.

Taip yra sakoma parlamen 
to biudžetinės komisijos ra
porte, If.nrg aną dieną paduo
tas parlamentui.

Tiek pinigų, sakoma, rapor
te, Prancūzija iš niekur negu 
Ii gauti. Žymią dalį įplaukų 

atnaujinta mu- ^oeda tik vieni nuošimčiai už 
skolas. Taigi Vokietija būti
nai turi išmokėti tuos mili
jardus frankų savo markėmis.

THINGS THAT NEVER H/.PPEN
_____  J y GENE BYRNES
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Konstantinopolis, Bal
Brusos fronh 
šiai Turkų naeijonalistų 
Graikais.

Turkų raitarija mėgina per
silaužti per Graikui liniją ry
tuose nuo Briisa.

Pranešta, jog į Turkijos pu 
krnščiiis atplaukė Japonų gar
laivis su tūkstančiu Turkų ne- 
laisvių iš Siberijos.

Graikui kuro laivai sulaikė 
garlaivį ir jį nusivarė j savo 
uostą. Pakils protestų.

PIRMASIS GRAIKIJOS MO 
TERŲ SUVAŽIAVIMAS.

ELGETAUJA ISPANAI 
STREIKININKAI.

Cartagene, Ispanija, Bal. 12.

Atėnai, Bal. 12. — f'ia įvy
ko Graikijos moterų suvažia
vimas politikos lygiateisės tik 
slais. Tai buvo pirmasis čia 
tos rūšies suvažiavimas.

Suvažiavime buvo ir kara
lius Konstantinas su kandie 
ne.

Suvažiavimo pirmininkas, 
pažymėjęs Graikų moterų svar

Šitanie apskrity streikuoja bią rolę šalies istorijoje, iš
keli šimtai angleknsių. Šiandie reiškė visgi nuomonę, kad ino 
jie patys ir jų šeimynos bn- Icrvs dar neprinugiisios prie 
dalija. Streikininką: pavieške-
liais prašo žmonių išmaldos.

Vyriausybė žada duoti jiems
darbo prie naujų vieškelių. PLATINKITE “DRAUGĄ.’

NEKUOMET TAIP NĖRA.

Mėsos krautuvėje leidė sako mėsininkui: — Del vieno 
politikos lygiomis teisėmis nu daikto aš tamstą gerbiu. Tamsta esi labai mažai šnekus žmo-
vvrais. gus.

Mėsininkas atsako: Tylėjimas tai mano obalsis. (Bet ar
gi rasi kur mažakalbį mėsininką).

PINIGŲ KURSAS.
Svetimą šalių pinigų vertė, mat

omu nemažiau $25.(MM), Bidnnd.ll 
buvo tokia pagal MeretiantB IjO- 
nu and Trust C'o.:
Anglijos sterlingų svarui $3
l’rmieuzijos šimtui frankii 7
Itiilijos šimtui lirų 4
Vokietijos šimtui markių ]
Lictuvds šimtui auksinu 1
Lenkijos šimtui markių



METU VIV KATAI4KV DIEN KASTIS

‘‘DRAUGAS’’
Eina ka&dlenų Išskyrus nedėldleulus. 

PRENUMERATOS KAINA:
OU1CAGOJ IR UŽSIENYJE:

Metams .................................. >8.00
Pusei Metų .............. . • • 4.00

SU V. VALST,
Melams .................................. >8.00
Pusei Metų .............................. 3.00

Prenumerata mokosi lftkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas Pinigai geriausia sių
sti lšperkant krušoje ar esprese ‘ Mo- 
ney Order” arba Jdedant pinigus 1 
registruotą laišką.

“DRAUGAS” PUBL. C0. 
2334 S. Oakley Avė., Chicago.

Tel. Roosevelt 7791

Moterys ir Pramonė.
Visais laikais Suv. Valstijo

se moterys galėjo pasidžiaugti 
tik vediniais naminiu reikalų. 
Ir nors jų dauguma dirbo įvai
riose darbo įstaigose ir tai 
dar sunkiausius darbus, nei 
vienai iš jų nebuvo leidžiama 
užimti kokio nors viršininko 
vietų. Visais laikais buvo pri
gijusi nuomonė, kad moteriškė 
negali užimti atsakomosios 
vietos. Buvo sakoma, kad jai 
trųksta reikalingo takto ir ga
bumų.

Taip buvo pirm karo Euro
poje. Dar prieš pat karą ta 
■keista ir nesveika nuomonė a- 
pie moteris ėmė skaldyties. 
Kai-kur pramonėse jau buvo 
moterų vedėjų ir viršininkių.

... Ir tik karo metu čia mote- 
lys staiga augštvn pakilo ir 
įvairiose pramonės šakose su
silygino su vyrais. Pasirodė, 
kad pas jas gabumo nemažiau 
yra kaip pas vyrus, gi takto 
kartais kur-kas daugiau.

Laikraštis Industrial Ma
nagement rašo, kad šiandie 
Suv. Valstijų pramonėje dau
gybė moterų užima augštas ir 
žymias vietas. Jos lygiai kaip 
vyrai dirba smegenimis ir at
lieka pareigas taip, kaip ge
riau nereikia.
* New Yorke apavų firma 
Endicott Johnson (Jo. pagar
sėjo pavyzdinguoju darbo ve
dimu. Pasirodė, kad toje fir
moje yra net astuonios mote
rys, kaipo darbininkų perdėli- 
nės ir skyrių vedėjos.

Šiandie ypač moterys virši- 
niakių vietas užima rūbų siu
vimo dirbtuvėse. Tose dirblu- 
'Vėse jos veda plačius ir kal
tais gana painius reikalus. Ii. 
kiek žinoma, darbininkai .joms 
yra labjaus paklusnesni, ne 
Jkaip vyrams.

Be darbo įstaigų šiandie 
moteris galima atrasti augš- 
tose vyriausybės vietose, kur 
joms pavedami atlikti svar
bus ir rimti darbai.

Viena moteris atstovė yni 
Suv. Valstijų kongrese, dali 
mas daiktas, kad trumpoj at
eity ĮHities prezidento kabine
tan ineis viena moteriškė.

, Pirm keliolikos metų apie 
tas atmainas visuomenėje ne
būta nei kalbos. Šiandie-gi į 
kunijamas laktas.

Krikščionija visais laikais

t
‘•moteris dėjo lygiomis -ii vv 
nnis. Tik žmonių arba atskirų 
.tautų prietarai moteris žemi
nio. Nekrikščioniškom- šalyse ir 
laidose ir šiandie dar moterys 

•žeminamos. liet su laiku ir ten 
atsimainys laikai.

Iš Klaipėdos Krašto.
Šiame numerije derlume p. 

Prusiečio laišką iš Klaipėdos 
krašto. Tas laiškas parodo, 
kokių protingų ir gerų vyrų 
esama toje mus tėvynės dali
ję. Mylėdamas Lietuvą jis 
kartunta ir perdaug pakaltina 
savuosius, kari negana ją my
lį. Tečiaus matyti, kad tik
rų Lietuvių ten yra daug, ir 
kad jų šįmet yra daugiau ne
gu pernai. Toki žmonės kaip 
p. Prusietis, kartais papeik
dami kartais pagirdami sa
vuosius kaimynus vis labiau 
daugina susipratusių Lietu
vos tėvynainių skaitlių.

Jeigu dar ir yra prisibijau
čių vienybės su Lietuva, tai 
p. Prusietis parodo dvi stam 
bi priežasti delko taip deda 
si. Viena priežastis yra, kad 
susivienijus su Lietuva atpig 
tų ūkės gaminamieji daigiai: 
javai ir mėsa. Nesenai padėjo
me pranešimą iš Vilkaviškio, 
kad ir ten, Didžiojoj Lietuvoj, 
ūkės dalykai yra perpigijs. 
Tai-gi didelis mus Tautos už
davinys yrą surasti, kaip tą 
blogumą pataisius. Čia yra 
bendras vargas Klaipėdos 
Kraštui ir Didžiajai Lietuvai.

Jis susidarė dėlto, kad musų 
žemėje nėra didelių miestų nei 
dirbtuvių, kurių žmonės val
go ūkės pagamintuosius daig- 
tus, už juos niokodami gerus 
pinigus. Dirbtuvių neprietek- 
lius padaro, kad mašinos ir 
kiti kultūros išdirbiniai yra 
brangus. Ūkininkai norėdami 
jų gauti, turi parsisiųsdinti iš 
svetimų žemių. Tas vargas 
lygiai slegia Didžiosios kaip ir 
Mažosios Lietuvos ūkininkas. 
Abejiems sutarus dirbti išvien 
lengviau pranyktų bendrasis 
vargas.

Kita priežastis dėl kurios 
Klaipėdiškiai, nors toli nevi
si, lyg bijosi susidėti su Lie
tuva, yra, kad iš Žemaitijos Į 
jų kraštą bėga išdykėliai, ne- 
norintieji tarnauti karuome- 
nėje. arba kitaip nusikaltusie- 
ji. Tuos matydami Klaipėdiš
kiai mintija, buk visi Lietu
viai yra jiems lygus.

Turėtume kaip nors ir šitą 
vargą nukelti šalin. Nors jis 
lietai]) didelis ir sunkus kai]) 
pirmasis, bet jis paniau panai
kinamas. Didžioji Lietuva ne
gali padaryti, kad .joje nebū
tų nenaudėlių. Bet Mažoji Lie
tuva galėtų arba jų neįsileis
ti arba įsileidus nemintyt, 
kad Lietuvos gyventojų dau
guma yra yra lygi nenau
diems pabėgėliams.

Aš šiai]) ar taip, mes tikimės, 
kad abeji kaskart geriau pn- 
žisime vieni kitus, kas kart 
taukiau sutarsime dirbti iš
vien ir gyvęsime kaip broliai.

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

DRAUGAS

Amerika ir Pasaulis.
Versailles’o “Taika”.

Beveik visiems rodosi, buk 
pasaulinis karas pasibaigėl918 
metais rudenije, bet tat yra 
labui abejotinas daigtas. Ži
nia, kad taikos ir tvarkos vis
gi nėra. Ypač tvarkos trūk
sta pasauliui dabar labiau ne
gu karo metu.

Karai paprastai baigiasi 
taikos sutartim. Talkininkai 
karą laimėjo, Vokiečiai ją pra
lošė. Bet talkininkai sudarė 
betvarkės jau tuoini, kad sky
rium darė taikos sutartis s i 
Vokietija, skyrium su Austri
ja, skyrium su Bulgarija, sky
rium su Turkija. Talkininkai 
tyčia tai]) apsėjo: jie norėjo

daryti atlyginimo tiek, kiek ji 
pajiegia.

G. Derėtis su Anglija ir Ja- 
ponija, kad sutarus sumažinti 
laivyno ginklavimą.

7. Kitoms viešpatijoms į- 
teikti sumanymą, kad tautos 
susitartų gerinti pasaulio tai
ką, prie ko ir Amerika norė
tų prisidėti saugodama savo 
senovės nustatytą taisyklę ne
sipainioti į Europos dalykus 
ir apsaugoti savo apsėjimo lai
svę. .

Ta Politika ir Prancūzija.
Its toasted

Šitokios politikos gali laiky 
tis tiktai didelė ir galinga tau
ta, nes aišku, kad Versailleso

. laikos atmetimas vra pirmvis- 
savo pnesų sutartį suskaidyt,. k„ gkandug Pranc^ijai. Be to8 
Bet kol kas nors skaldo kitą. taikos Pl.ancnzija jau8iagi ]yg 
tai reiškia taikos su juo ne
daro. Skaldymas yra karo 
darbas, ne taikos.

Amerika nepripažino tokios 
“taikos”. Apie taikas talki
ninkų padarytas su Austrija, 
Bulgarija ir Turkija Amerika 
neišreiškė savo ofici.jalės nuo
monės. Bet apie svarbiausiąją, 
būtent apie Versailles’o su
tarti, po kuriu talkininkai lie
pė pasirašyti Vokiečiams, A- 
merika gana aiškiai pasakė 
jos nepriiniant. Suvienytų Val
stijų atstovai po ta taika ne-

žmogus paimtas už apikaklės 
ir pakeltas į orą.

Rene Viviani atvažiavo 
j Ameriką pasveikinti naują 
prezidentą kaip yra paprotis 
nepaprastomis . atstovybėmis 
sveikinti naujai užstojusius 
karalius. Tokiu nepaprastu 
mandagumu Prancūzija tikė
josi pakutenti tuštybę laikraš
tininko tapusio prezidentu ir 
įpinti jį į Prancūzijos tikslų 
žabangus. Bet Hardingo esama 
išmintingo žmogaus. Asmeni
nės tuštybės pagundoms jis ne

pasirašė, jų Senatas jos nepat- j siduoda vesti politikos takais, 
virtino. Vietoje vienos didžios ( Laikražtininkas Pail, Scott
partijos Amerikoje prie val
džios vairo stojo kita didžio
ji partija, bet pažiūros į Ver
sailles’o taiką nepersimainė. 
Demokratas R. Lansing bū
damas valstybės sekretorium 
išsitarė: “Jei Amerikos žmo
nės žinotų kas Versailles’o lai
kos sutartije yra, tai jie nekuo- 
met jos nepatvirtintų.” Tie 
žodžiai yra gana stambus ir 
aiškus. Bet jie išrodo švelnus 
ir minkšti sulyginus su re- 
publikono Cb. Ilugbes’o, taip
gi Valstybės sekretoriaus no
ta Anglijai, Prancūzijai ir Ita
lijai. Rimtas laikraštininkas p. 
Hening liudija, kad dabarti
nio prezidento \V. G. Hardin
go užrubežinėje politikoje, iš
reiškiamoje septyniais punk
tais, pirmasis yra “Visai at
mesti Versailles’o taikos su
tarti drauge su Tautų Sujun
gus istatu.”

ELTOS ŽINIOS.

Telšiai-III-21. Pradėta rū
pintis, kad pro 'Telšius butų 
pravestas geležinkelis. Telšių 
apskrities Taryba savo Kovo 
1G d. posėdy šį klausimą svars
tė ir rado, kad Telšiams gele
žinkelis labai reikalingas ir 
kad jo nebuvimas duoda gy
ventojams didelių nuostolių. 
Išrinkta komisija iŠ 7 asmenų, 
kuriai pavesta šiais reikalais 
tiulis su valdžia. Telšių aps
krities savi valdybė, įstaigos ii 
draugijos žudą tą darbą rem
ti.

'Telšių apskrity labai išsi
platino miškų kirtimas. Numa
toma, jei nesiliaus kirtę, po ke
lių metą miškų maža belik- 
siant. Del to Apskrities Tary
ba nutarė reikalauti nuo Tel
šių komendanto, kad miškų 
kirtimą laikinai sustabdytų, ir 
prašo Steigiamojo Seimo at
siųsti komisiją visam dalykus 

1 ištirti.

Hardingo Politika.

Ta užrubežinė mus preziden
to politika vrfi kibai svarbi. 
Nuo jos priklauso ir Amerikos 
ir pasaulio gerovė. Didelis 
dienraštis “Chicago Daily 
Tribūne” dusyk atkartojo tą 
prezidento politikos santrauką. 
Mes nusikalsi ūme jei nepaduo- 
tume savo skaitytojams nors 
vieną kartą. Štai tie septyni 
punktai.

1. Visai atmesti Versailleso 
taiką drauge su Tautų Sąjun
gos įstatu.

2. Priimti Kuoko rezoliuciją 
paskelbiančią taiką.

3. Pradėti derybas su Vokie
tija, kad sudarius atskirą tai
kos sutartį ir užbaigus nuos
tolių atlyginimo reikalavimus 
ir kitokius klausimus kilusius 
iš karo.

4. Knoxo rezoliucijoje pa
reikšti, kiid Amerika nori dirb
ti iš vien su stambiausiais ka
ro meto sėbrais, kad vieni ki 
lūs apgintų, jei kokia nors 
viena arba kelios viešpatijos 
"iikoltų pavojų Europos tai 
kai.

.'.Priimti atskirą rezoliuci
ją paskelbiančią, kad Suvieny
tos Valstijos drauge su talki
ninkų Viešpati,jomis karo pra
dėjimo kaltę deda ant Vokie-

Mowrer rašo, kad Amerikie
čių jtolitikų ir paties preziden
to politika Prancūzijos atsto
vui R. Vivianiui buvusi skau
dus y pas. Prancūzija dabar su
prato, kad toliau ji savo po
litiką gal vesti pasitikėdama 
vien savomis jiegomis, o ne A- 
merikos pagelba.

Prancūzija dar vis gązdina 
Vokiečius savo kardu, bet ne
sant Amerikos užpakalije iš
keltam Prancūzijos kardui da
rosi gana pavojinga eiti gilyn 
į Vokietiją. Prancūzų yra tris
dešimt aštuoni milijonai, o 
Vokiečių šešiasdešimt penki 
Nelengva buvo Prancūzams 
gintis,kuometVokiečiai juos bu 
vo užpuolę. Sunkiau bus l’ran 
euzams, kada .jie užpuolę pri
vers Vokiečius gintis. Vokie
čiai atidavė savo ginklus, 1x1 
žmones jie tebeturi. Prancūzai 
galės nusiųsti į Vokietiją tik 
savo kareivius, o jų neturi dau 
ginu 4 milijonų. Neturėdami 
ginklų Vokiečiai į dideles ko
vas nestos. Bet jie sudarys 12 
milijonų pasišventusių asme
nų, kurie eidami mirtin nu
ginkluos Prancūzų kareivius ii 
.jų pačių šautuvais juos‘nužu
dys. Dar nebuvo tokių bjaurių 
karių, kokia pasidarytų, jei 
ginkluota Prancūzija užimtų 
beginklę Vokietiją.

Paryžius lą išmano. Jis ru- 
jiįsis rasti draugų. Vieną jis 
jau turi labai ištikimą, tai'yra 
Lenkija. Italais Prancūzai

(Is L. I. B.) tijos ir toji turi priedermę pa-

Antradienls, BaTand. 12, 1921
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“DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti šios

MALDAKNYGES
Ramybė Jums (brangios odos paauks.) $3.50 =

turi ir Prancūzija. Dėlto jie
dviem begalo sunku sutarti.
Amerikos Politika ir Anglija.

Nuo pat' Amerikos pasiliuo- 
savimo, t. y. nuo 1770 m. ne
būdavo gero tarp jos ir Ang
lijos. Tiktai 1917 ir 1918 m., 
kada Amerika dovanai ir nuo
širdžiai dirbo Anglijos darbą, 
tiedvi šąli buvo labai geru. 
Po karo, kuomet Amerika pa
sijuto beturint didelį laivyną 

stiprią armiją, kuomet A- 
merikos pramonė įgijo dau
giau jiegos negu Anglijos pra

monė, tai Anglijos sutikimas 
<u Amerika pasidarė negali
mas, nors abiejų šalių diplo
matai iki šiol išpildė visas 
mandagumo formas.

(Pabaiga bus).

MAŽOJI LIETUVA (KLAI
PĖDOS KRAŠTAS).

nepasitiki, nes turi užėmę ita- į 
liškų žemių. Korsika yra daug 
itfiliškesnė negu Eiume ar 
'Triestas. Atgavusi visai itališ 
kas ir pusiau itališkas žeme.' 
rytuose Italija senai neri at
gauti daug itališkesnes žemes 
vakaruose, o tos yra po Pran
cūzais. Todėl Italams reikia 
tik susipykti su Prancūzais, 
kad tą padarius galima luitų 
atgauti salą Korsiką ir gra
žias bei pelningas žemes apie 
Nizzą. Yra Italų sakančių, kad 
net .Mursilijn esant jų miestas.

Pianeuzams lieka Anglija, 
kad su ja padarius sutarti. An
glija moka dirbti išvien, bet 
liktai tol ir tiek. kol jai yra

Ramybė Jums (kailio apdar.) .............................  2.50
| Ramybė Jums (audeklo apd.) ..................... 2.00 s
B Ėioa maldaknygčti formatus yra 5 >4x3 Puslapių turi 958, btit na 2 
S stora, nes spausdinta ant plonos popicros. Joje yra įvairių įvairiau- £ S šių maldų. 2

| Aniolas Sargas — juodas apd...........................$1.25 |
£ Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd................ 1.75 b
£ Aniolas Sargas — juodais apd.............................. 1.50 1
| Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd.......... 1.75 =
| Dangaus žvaigždudė — baltas celluloid apd. su Į
s • paveikslėliu ant apd...................   1,75 £
2 Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd..............1.50 |
2 Dangaus žvaigždutė — juodo audek. ajxl................. 1,00 s
s Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su uždegimu 1.50 £
£ Aniolėlis — juodais apdarais ......................... . 1:50 s
| Aniolėlis — juodais apdarais ................................. 0.75 S
B šios maldaknygės yra nedidelės. Turi bevelk po 300 puslapių. S 2 Spauda aiški. S
2 Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 5
| Pulkim ant kelių......................................................... 2.50 £
£ Pulkim ant kelių ..................................................... 2.00 |
£ Pulkim ant kelių ..................................................... 1.85 £
| Pulkim ant kelių ......................................................... 1.50 £
_ Ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų S 
2 (vairumas priguli nuo apdarų. S
| Maldų Knygelė .................................................\... 75c. £
£ Maldų Knygelė .............................................................50c. £

Užsisakydami adresuokite: 2
“DRAUGO” KNYGYNAS 1

į 2334 So. Oakley AveJ Chicago, III. =
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“Draugo”Didei pagarbinti
Leidėjai!
Jums kuoširdingiausiai pa- 

sidėkoju už prisiuntimą dien
raščio “Draugo”. Jis man ir 
tūliems, kurie jį skaito, labai 
patinka. Patinka taip-pat ir 
tikybiškieji straipsniai. Nors 
aš ir nekatalikas, bet juos 
mielai skaitau. Turiu stebėties 
iš .jūsų, amerikiečių, Tėvynės 
meilės, kurie savo kankintų 
Tėvynę, Lietuvą, neužmirštate, 
bet visokiu būdų rūpinatės su
šelpti. Prie musų Prūsų Lie
tuvoje destis antrai]). Kad mu
sų broliai Didž. Lietuvoj savo 
galvas stato dėl savo valny- 
bės, tai musų “Prusai” iš jų 
juokiasi. “Ką tas biednasis Ži>- 
niaitis nor su Lenkais pradė
ti,” mano jie.

Nors mes esame talkininkų 
nuo Prūsijos atskirti, ir savo 
tautiškiems reikalams galim 
Vainiau darbuotis, neg po eie- 
eoriška valdžia, teeinu tautiš
kas susipratimas vos pastebė
tas. Turiu lukesties, kad ta 
gruzdantįjį knatelį nieks nebe- 
užgesys. Kalti to viso nesusi- 
natimo iš didžiausios dalies 
palys Lietuviui, kurie kažin 
su kokia aukšta kultūra įsidin- 
goję Imdami, viską kas lietu
viška “Žemaitiška” vadina 
Prie to ir ilgus šimtmečius sve
timos pamotės auginami, nuo 
tikrųjų vaikų atsvetinti, ver 
giŠkus jausmus įgavo, ir nuo 
tų skirties nebuvo. Prie sveiko 
manymo ir tėvynės meilės yra 
sunku Prūsų Lietuvius prives 
ti, tas {įrašo daug kantrumo 
bei ištrivujiino. Del atgavimo 
mums puolančių teisių darbuo 
jas Tarybininkai, ir rodos sa
vo darbų pasisekimą turi. Rei
kalaujamu, kad musų kalba 
Imlų šalę vokiškosios, kaip'|

sijungimą pavesti. Ta partija'^ 
yra gana stipri ir daug tūks
tančių skaito savo narių, ir 
rodos daugiau pasisekimo tur 
kaip pernai. Ji turi ir savo 
priešininkų, tai lleimatbuntas. 
Tie kalba nuošalies savotiš
kumo, ir su viena akim žiūro 
per Nemuną į Vokietiją. Jiems 
vyliausiai rupi vokiška kultū
ra išlaikyti, ir Lietuvius to
liau vokietinti. Jų pulkas su
sideda daugiausiai iš Lietuvių, 
kurie pagal jų švilpynę šoka.

Šiose dienose bandė keli at
stovai nuo laukininkystės bei 
kupčystės kamaros derėties su 
Lietuvos valdžia dėl muito 
rubežiaus pašalinimo. Tos de
rybos išėjo ant nieko. Lauki
ninkai atšaukė savo atstovus. 
Laukininkai prisibijo, kad ru- 
bežių pašalinus jų visi tavo- 
rai atpigtų. Jau ir taip gana 
sunku su kiaulėmis. J Vokieti
ją tik paskirtas skaitlius kiau
lių tegul Imt išgabenamas. 
Žmonės mėsininkams pečius 
glosto, kad tik jų kiaules at
imtų. Nemuno šalis verčiasi 
kiaulių auginimu. Jų perdaug 
esant, nežino kur jas dėti. Mo-5 
kesnini gana didi, o ir šeimy
nos algos taip-gi nemažos. Jei 
tai]) toliams eis, tai laukinin
kai ant misigyveiiimo bus 

Lietuvoje lauki- 
produktai toli pi- 
ir via |)iiežastis,

privaromi, 
ninkystės 
gesni. Tas 
delko laukininkai su Lietuva
nenori į gaspadoriškų uniją pa 
reiti.

Musų krašte gyvena daug 
Žemaičių. Nenoriu tuos savo 
brolius pravardžiuoti. Jie pa
tys save taip vadinasi. Dau
giausiai jie tarnauja prie ūki
ninkų. Labai daug yra tokių, 
kurie Lietuvos karejvi.joj bū
ti nenor ir čia pus Prusus par- 
sisaimlę dirba.Yra ir tokių, ku
rie ,lel politiško nusižengimo 
musų pusėje slapstosi. Jie 
daugiausiai pareina nuo Gar
gždų, Yoviržėnų Švėkšnos ir 
Naumiestėlio parapijų. Klau
siant anos pusės gyventojus, 
kodėl eina jie j Prusus sliiž> 
ti. jie atsiliepia: “Išmintin
gieji visuomet ir
randa vietos, tik
kurie juie musą neĮiatelpa, ei 
na i Prusus, Mažumą ir tiesą 
jie turi. Kartais Kleinų jie pa- 
trovija. Vėl musų žmonės aut

J. P. WA1TCHEES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4500 S. A.shland Avė. 

Tel. Yards 1053
Dlen. Roum 518—159 N. Calrk SL

Tel. Kandolph 3507

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas (r Gyvontnio vista 

8352 South Halsted Street 
Ant vMnna UnlvemU Stata Bank 

Valandos nuo 10 Iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki * vak. 

Nedėliotais nuo 19 Iki X 
Trltfma. Tnrda lft«4

■ Dr. M. T. STRlKOL’lS Į
■ Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
■ Pcoples Teatro Name
■1616 W. 47th Str. Tel. Boul. ISO® 
■Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 192 
■iki 12 ryte. I
■ lies. 2914 W. 43rd Street i
■ Nuo ryto iki plet. I
|Tel. McKiulcy 263 ■

i

Trlefnaon l'iillnma |
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 So. Mlchlgan Avcaoe 

Roscland, III.
VAIANItOH: 9 ryto Iki * vakar*. 

Tel. Pullmaa *43 Ir 3180.

I’hono Seeley 7439
DR. L M. FE1NBERG

1 Gydo spccijallai visokias vyrų Ir 
moterų lytlikas ligai 

2401 Mudison Str., kampas W««- 
teni Avė., Chicago

^Valandos: 2—4 po plot 7—9 vak. I

}Tel. Canal 6223 cj
* DR. C. K. CHERRYS 3

LIETUVIS DENTISTAS O 
{2201 \Vest 2B-n,: & So. Lcavitt

Chicago
tValandoH: 9:30 A. M. w „,s 

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

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yarda 5081

Valandos: — 
t. po pietų 
mla nuo 5

8 iki U 
Iki 8 vnk 
Iki 8 vai

IS ryto: 
Norlėllo- 
vakar*.

irie mųsų 
išdykėliai,'

daugiau naudos iš bendrudar-J valstybinė pripažįstamu. Taip-Įjų dalaija. Sako: “'Tai 
bio negu bendradarbiui iš jos. pat Tarybininkai reikalauja tie Lietuvai, tie mumis turės
Lygiai tokio- pneįo* išminties su Lietuva į gaspadoriškų su- valdyti!”

tokie 
torėi

Prusietis.

mimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiM
Rea. 1130 Indcpendcnoe Blvil. 

Telefonai! Von Įtarei) 294

DR. A. A. ROTH,
Kuku Gydytojam rl Chirurgą* 
S|)cclJnlHtoX Moteriškų, Vyrl-kų

Vaikų ir vImu chroniškų Ilgų
VALANDOS: 1A—II ryto 1—8 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomla 10—13 < 
Ofisą. 9354 No. Halatnd 8t., Chloapo

Telefoną* Drover 9993 

UllllllllllllllimilllllllllllllllltlIlIlIlIlIlIH



Antradieni., Dalanti. 12, 1921 DRSOGSS

LIETUVIAI AMERIKOJE. PRAMONĖS NAMINIS 
DARBAS.

worcester, mass.

Balandžio 5 tlieiuj Tautos 
Fondo skyrius laikė mėnesini 
susirinkimų. Tarp kitų daly
kų, daugiausia tartasi, kaip 
galima butų pritraukti dau
giau žmonių prie mokėjimo 
mėnesinių mokesčių. Pirminin
kas, gerb. kun. J. J. Jakaitis, 
plačiai išaiškino reikalų vi
siems tapti T. Fondo nariais, 
mokant mėnesines mokestis. 
Nutarė, kad išrinkti agitato 
riai turėtų savo susirinkimų 
ir pasitartų, kaip jie darbuo
sis.

Iš to matosi, kad musų T. 
Fondo skyrius po trukšmingos 
tautinės šventės, kokia buvo 
Šv. Kazimiero dienų, nepadės 
pasilsiui rankų, liet išnaujo 
pradės darbų. Musų T. F. sky
rius yra visada gyvas. Vie-

(Prisiųsta iš Am. Raud. «ryliaus)

Suv. Valstijų Darbo Depar
tamento Vaikų Biuras tyrinė
damas, kiek yra vaikų užsiim-

nėjo ir apsvarstė ginčus apie 
moteris gatvekarų kondukto
res ir bilietų pardavinėtojas, 
ir jų darbus. Raportas j apkal
bėtų klausimų, ar gali moterys 
pasekmingai tarnauti garve 
karuose, atsako “taip.” 

Pasiremiant tyrinėjimaisančių pramones naminiais 
darbais trijuose Rliode Island i Rausės City, Detroite, Cbiea-
miesteliuose, rado, jog aštun
tas nuoš. vaikų tarp penkių ir 
ĮK'nkiolikos metų amžiaus ka
da nors per metus užsiėmė 
dirbtuvės darbu savo namuose, 
arba rankomis arba mašina. 
Jie rinko brangakmenis, vėrė 
kailelius, baigė mezginius, a- 
| Mitines drapanas ir panašius 
darbus dirbo.

Beveik visuomet vaikai sa
kė, jog naminio darbo prie
žastis buvo šeimynos netur
tas. Bet šis darbas mažai pri
sidėjo prie šeimynos turto, nes 
per metus tas uždarbis atnc 
šė $48 kožnai šeimynai. Dau
ginus negu pusė tų vaikų ne-

nų dėl to, kad yra geri vadai, i nei penkių centų į va-
kurie patys darbuojasi dėdami į |an,|}.

visas pastangas ir kitus prie 
darbo ragina. O antra, kad y- 
ra labai darbščių narių, kurie 
savo reikalus padėję j šalį ei
na ir darbuojasi, rinkdami au
kas ir kalbindami žmones tap
ti Tautos Fondo nariais. Yra 
tai nelengvas darbas, nes kar
tais prisieina sutikti ir nema
lonumų, vienok tie žmonės nie
ko nepaiso, nes jų širdyse dega 
tikra tėvynės meilė.

Todėl reiktų ir visiems žmo
nėms tai atjausti ir palengvin
ti tų jų sunkų darbų, prisira
šant prie Tautos Fondo.

Nes kam tik via miela tė- Į

Daugelis vaikų dirbo ne tik 
popiečiu parėję iš mokyklų, 
bet ir vakarais; daugelis tik 
vakarais.. Kai-kurie vaikai dii- 
bo dirbtuvėse arba krautuvėse 
per dienų ir parėję namon vėl 
stojo prie darbo. Mokytojai ir 
mokyklų viršininkai sako, jog 
naminiai darbai trukdo gerų 
mokyklų lankymų.

Naminiai darbai padaro 
dirbtuvę namuose. Miesto svei
kata pavojuje vartojant dra
panas ir kitus reikmenis pa
darytus namuose, kur yra už- 
<rečiamų ligų. Daugelis darb-

B. Savickas, M. Idauka, A. (Ireblikas, J. Kupstas, J. Mie-

goje ir Bostone, kur moterys 
pasekmingai atli ka savo už
duotis, Moterų Biuras sako, 
jog atleidimas moterų nuoNevv 
Yorko karų linijų nebuvo rei
kalinga sulig nakties darbo įs
tatymo. Šis patvirtintas fak
tu, jog Kansas City moterys, 
tarnaudamos kaipo kondukto
rės, nekuomet vakarais ne
dirbo. Ir Cliieagoje moterys 
pardavinėjančios bilietus ne- 
kuoniet vakarais nedirba.

Moterys, dirbančios prie gat- 
vakarų patenkintos darbu, nes 
mokestis geresnis negu prie ki
tų užsiėmimų, kaip tai tar
naičių, siuvėjų skalbėjų, dirb
tuvių darbininkių, panlavėjų, 
mokytojų ir ofisų darbininkių. 
Gatvekarų kompanijos mokėjo 
moterims nuo $27 lig $39 į sa
vaitę, o pirmiau tos pačios mo
terys uždirbo nuo $5 lig $18 į 
savaitę.

Kuomet geresnė alga sudarė 
svarbiausių priežastį noro 
dirbti ant gatvekarų, moterys 
turėjo ir kitas priežastis. Joms 
patinka ant oro dirbti, sveika
ta geresnė; jos gali dienos lai-

Mikelionienė, p. Karaliūnienė, 
G. Moeiejutė, B. Aidukynas, J. 
Antonaitis, M. Geraltaukienė, 
J. Uranavičienė, A. Čikanaus- 
kas, 1’. Mociejunienė, E. Ai- 
dukinienė, O. Yarnelienė, L. 
Buziutė, J. Varaška, A. Ka- 
dišius, I’. Cibulskis, S. Paukš
tis, A. Kriažlys, P. Brusokas,
L. Pikunuis, J. Luševičius, B. 
Lukoševičius, M. Stankauskie- 
nė, K. Mockaitienė, E. Vinc- 
lovienė. J. Deveikienė, E. Kaus,
M. Belevičienė, A. Hainelienė, 
M. Musulevičienė, A. Gegu- 
šas, V. Plėlnikas, J. Šauliunas, 
J. Valaitis, V. Mielinis, J. Kun 
divekienė, A. Žalionienė, J. 
Lukoševičienė, XI. Aleksienė, 
R. Maliolienė, A. Radževičius, 
R. Gasiuliauskienė, J. Novo- 
dorskienė, J. Strigauckas, O. 
Straigienė, R. Gružinskienė, J. 
ir M. Sutulai, A. Jenketiunas, 
P. Televičius, P. Maksinavi-

liauskas, P. Matusevičius, A. 
Mockaitis, P. Varnelis, D. Ju- 
kžas, V. Paukštys, P. Bubne
lis, J. Ruskeckas, K. Makienė, 
J. Kazlauskaitė, M. Ruškienė.

Surinkta $753.50
Visiems aukotojams nuošir-

dingiausiai ačiū.

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti “Draugų” arba paduoti 
į jį apgarsinimų, ar kokį spau
dos darbų kreipkitės prie p.
A. Valančiaus.

1511 S. 49 Court
Pas jį galima gauti malda 

knygių ir kitokių Knygų.
Pasinaudokite.

l'uieškaus savo brolio Juozo Robi
no. apie 2 8 m. amžiaus, paėjo Iš 
Kauno rėd., Kėdainių aps., Josvainių 
parapijos. Karūnavos kaimo. Apie 
Šeši metai atgal gyveno l’ennsylva- 
nijos valu., dirbo angliakasyklose. 

... t i> i • . -»»• iTaip-put paieškau jo brolį.Mykolą
ČillS, .1. 1 UUliliskieiie, O. XIic-l Robinų, apie 24 metų amžiaus. Yra
liuviiimui \ Al I kur nors amerikoje. Atsišaukite. Jeikevieiene, A. Kustiene, M. | kas apic juO8 žlnote> meldžiu 1Jlan 
Dombrauskienė, J. Agonis, A. pranešti.
Markelionis, Xf. Maksimavi- 
čienė, J. Brazauskus, O. Sta- 
niukynieiiė, M, Šeimienė, J. 
Žiumauskas, A. Staskevičie
nė, O. Radikauskienė, O. Vit
kauskienė, M. Vektarienė, A. 
Bužas, B. Savickas, B. Norber
tą, J. Lukoševičius, J. Ne- 
vulis, J. Nevulienė, J. Jnš- 
kauskas, T. Simonavičienė, XI. 
Sabaliauskienė, K. Degutienė,

Marijona Paukštienė 
(Po tėvais Vekrikaitė).

4550 S«. Marslifichl Avė. Cliieago.

ANT PARDAVIMO.
Groeerne ir bučerne, labai geroj 

vietoj, e»ų vienas ir negalių apsi
dirbti dėlto parduodu. Galima ir na- 
inų kartų pirkti ant lengvų išmokes- 
ėių. Atsišaukite tuojaus.

4202 S. Campbell Avė.

Ant pardavimo nauji rakandai, at
sišaukite:

2231 S. lriing Avė. 2-ros laibos

, .. . ,. A. Spurdis, M. Jargsumene,ke pasilsėt ir gali pasilikti v ,, , , ° v.\ , . .. .N. Kutkunas, P. Gegužis, P.

davių sako, jog butų galima
vyne, tas būtinai tuii tapti I.| j)a<iaiytj pataisymų dirbtuvė-
Fnnuln noriu ir irelbėt.i savo • i ise, jeigu naminis darbas tap-Fondo nariu ir 
tėvynę.

Koresp.
tų panaikintas.

AKRON, OHIO.
TAUPUMAS.

AMERIKONIŠKA LINIJA
Tlcsoglnįs I’utarnu* Ima

N EW YORK-HAMBURG
Geriausias kelias Lietuviams ir Husams.

Didžiausi Moderniški Laivai
MONGOLIA MINNEKAHDA (Naujas) MANCHURIA 
Balandžio 28 Gegužio 21 Birželio 2

(3rd Kliasas Tiktai)
Trečia Kilosi* iš Ncw Yorao ) Eitkūnus $130.00 
Trečio Kliusu iš Ncw Yorko 1 Liepojų $ J 33.00

TreėioB kliasos pasažieriai .1 ''am dining kambaryj, kur
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojami mo
terims ir vaikams. Atsišaukite j Kompanijos Ofisą, 14 No. Dvar- 
born Str. Clilougo, arba į Lokalį Agentų.

AR NORI GEROS ŪKĖS. “
Turėsi kaimynus su kuriais 

galėsi susikalbėti kolonijoj ku
rių mes organizuojame Wis-i 
consine. Žemė gera, 250 pieui-į 
nyčių, geri marketai, keliai, o-i 
ras ir gelžkeliai. Jūsų pasise
kimas yra 'Tnusų pasisekimų. 
Ištaisytos ūkės Sami Pavietė 
kainuoja nuo $100 iki 250 užĮr 
akių. Gali nusipirkti už $25 o K 
kitus dnsidirbti. Platesnis pa
aiškinimas bus Jums pasiųstos 
jūsų
tai.

Reikalingi agen-

Homemaker Land Company 
Lithuanian Department 

127 N. Dearbom St. Chicago.

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

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

2811 YV. «3rd Str. 
Tel. Prospect 3466.

Dr. I. E. MAKARAS
I.ictuvys Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Michigan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare 
Kesidcnci ja: 10538 Perry Avė. 

Tel. Puliraan 342K«

Darbai jau prasidėjo.

Nesenai rašėme, kad į Akro- 
nų dar neužsimoka važiuoti, 
nes darbai nebuvo dar prasidė
ję- .

Šiomis dienomis jau atsida- 
rėAkrone didžiausios (gumos) 
ir įvairios mažesnės dirbtuvės. 
Priima dešimtimis tūkstančių 
darbininkų. Dirba 8 valandas 
paroje (o vienoj-kitoj dirbtu
vėj ir 10 v.). Vžmokesnis ne
daug kų mažesnis, kaip ir pir
miniu buvo. Apart dirbtuvių, 
tuojau reikalauja 20,000 įvai
rių amnlninkų prie namų sta
tymo. Daug taijMi-gi reikia 
darbininkų prie naujų gatvių 
įrengimo. Namų pagyvenimui 
yra užtektinai ir daug pigiau, 
negu pernai buvo. Darbdaviai 
iš žmonių ieškančių darbo daž
nai reikalauja parodyti para
pijos knygutę arba kunigo, pry 
cerio ar ministerio paliudijimu. 
Pasitaiko klausinių — prie ko
kios bažnyčios tamsta plikiau 
sui ? Atsakiusieji, kad nepri
klauso prie jokio tikėjimo daž
nai negauna darbo.

Akroniškis.

SHEBOYGAN. WIS.

Bal. 17 d. L. Vyčių 51 kp. 
rengia pirmų didelį koncertų, 
kuriame dalyvaus galius Slie- 
boyguno solistai ir solistės, 
kaip: J. Aust ravičius, M. 
Stauskaitė, D. Čizauskaitė ir 
kiti. Taip gi Slieboyguniečiai 
ir upielinkių Lietuviai kvočia
mi atsilankyti tau koncertini, 
nes pirmas toks įdomus bus 
Sheboyginie surengtas. Kon
certais bus bažnytinėj svet. 
Pradžia 4 vai, po pietų. Kvie
čia L. V. 51 kp.

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus)

Praeitų suimtų parėjo namon 
Vincas Barclay ir rado Vincu
ku sėdint taip laikrodžio šmo
telių.

Vaikas verkdamas aiškino 
tėvui, jog jis sudaužė laikro
di bandydamas surasti, kodėl 
laikrodis taksi.

Tėvas mušė Vincuku už ne
žinojimų, už negalėjimų v< 
sustatyti laikrodžio. Bet niekas 
nemuša patį Vincų, kuomet 
jis kas šeštadienio vakarų 
išmaino savaitinį čekį į smul
kius pinigus tarsi norėdama? 
pamatyti, iš ko susideda tas 
vienas čekis. Išmainęs jį di
dysis Vincas nekuomet nega
lėjo vėl sudėti gabalėlius į 
vienų, pilnų čekį.

Vincuko darbas aiškiai pa
rodo, jog suardyti daug leng
vinus eina negu sutaisyti. Jo 
tėvas, Vincas, ir-gi parodo tų 
patį kiekvienų savaitę, nes per 
šešias dienas jis sunkiai dirba 
ir šeštadienio vakare suardo 
visų darbų. Jeigu laikrodis bu
tų buvęs prižiūrimas, tai Vin
cukas nebūtų taip greit sudau
žęs. Taip ir didžiojo Vinco če
kis butų daug daugiau tesėjęs, 
jeigu butų buvę kam geriau 
prižiūrėti. Kuomet mokintas 
laikrodininkas taiso laikrodėlį, 
jis pažymi, kur kokis ratelis 
priguli. Nereikia žinovo tam 
pienui sekti su savaitiniu mo
kesčiu. Kuomet čekis išmai
nytas, tai nors dalis jo turi 
Imti sutaupyta. Perkant vai 
džios taupymo ženklius, visuo
met rasi dūlis, kuomet jos pri
reiks.

nuo darbo sutvarkyti savo pi i 
varius reikalus; darbas nerei
kalauja per dienų stovėti ant 
kojų. Darbas ne vargingas ii' 
daug lengvesnis už kitus dal
ims; permaina scenerijos ir in
teresų; jos jaučias savistovios; 
trumpesnės valandos ir dau
gelis kitų priežasčių.

Karo metu moterų samdy
mo klausimas,kaipo gatvekarų 
konduktorės Clevelunde ir De
troite, buvo \Var Lubor Board 
ginčo dalykas. Ir tas pir- 
miaus buvo nutaręs prieš tokį 
moterų samdymų, bet Natio
nal VYoineiis Trade Union Lea- 
gu<‘ kreipėsi prie Bordo su 
prašymu atšaukti nutarimų. 
Bondas vėl tyrinėjo ir nus
prendimas tapo permainytas.

AUKOS ŠV. KAZIMIERO 
VIENUOLYNUI,

(Surinktos a. a. kun. Serafino 
Kingston. Pa. (Marijos P. 

Bažnyčios.)

(Pabaiga)
J. Sprunaitis, XI. \'iugelieiiė, 
A. Račkus, J. Karpus, J. Jus- 
kaitis, O. Nausėdaitė, K. Za
karauskienė, K. Ailutis, D. Ju
revičienė, A. Samuolis, B. Juk
nienė, B. Daukšienė, XI. Imk- 
šaitieiiė, K. Kaminskas, A. XIi- 
lioraitė, I). Statkienė, XI. Liut- 
kitmė, P. Petraitis, S. Pečiulis,
K. Poliucienė, K. Biijoriiiiias. 
'f. Sapitavičia, A. Feiza, XI. 
Pavilaitis, J. Linginus, J. Ya- 
lackas, J. Kavaliauskas, A. 
Kuzma, B. Bukauskas, A. Ruz
gienė, ,J. Petiailis, ('.('laidumu

Padalskas, O.
Xr. Gedraičiutė,
XI. Šarkšuienė,
čienė, K. Bičienė, XI. Mališ- 
kitmė, A. Antanaitienė, V. No
riku, J. Krikščiūnas, J. Ur
banavičius, J. Ragošulis, (i.
Kairienė, J. /'iromis, XI. Go- 
beniutė, B. Zajauskas, P. Grik- 
šelis, lt. Xlockienė, J. Jucius,
XI. Museliiinas, P. Blonze, A.
Pocius, J. Žilvitis, L Kutas, K.
Jakštas, XI. Adomaitis, J. Ka
minskas, P. Ligutieuė, XI. Lau
rinaitienė, E. Lukošaitienė, A.
Lukošaitė, P. Garbučaitė, J.
Xletrikas, P. Urbomis. E. Pet- 
rošaitė, A. Žagunis, E. Lauri- 
naičiutė, XI. AlankeviČienė, O. BAKGEJfAS 

Si manai tiem', O. Jasevičienė,
A. XLi1laitė. A. Rukštelis, A.
Padinienė, A. Jaiiunienė, M.
Grikšelieiiė, K. Kavaliauskas,
P. Jakšta, V. Ūselis, S. Žikin- 
giiitė, 0. Nausėdaitė, U. Tučie- 
nė, O. Pašinkienė, XI. Lekavi
čienė, J. Saniaška, J. Kudž- 
elis, A. Ruzgienė, J. Strelčiu- 
tiienė, J. Klizinlas, XI, Nau- 
dažas, J. Budrikas, V. Ged
vilas, A. V;iitkus, M. Kava
liauskienė, J. Bematavičia, XI.
Rizgalienė, J. Piktužis, A, Mi- 
kiiievičienė, K. Vaidugas, S. 
Ignotavičia, J. Petrauskas, J. 
Vitkauskienė, D. Servą, Xr.
Balsys, O. Taniuliunienė, B. 
Juškaitienė, T. Radževičius,
E. Kimigienė, A. Vaičulienė,
M. Brukienė, A. Karaliunienė,
R. Jeliilkevičienė, P. Zubuc- 
kieiiė, A. Zidauckieiiė. f). Ba
ranauskienė, J. Valančiene,
E. Ragauskienė, J. Vaičiulie
nė, Xr. Aurilienė, V. Belskie- 
nė, K. Kvietienė, T. Simonie
nė, V. Tarutis, P. Jerikauskas,

BIZNIERIAI GARSINKITE 
“DRAUGE.”

Antanaičiutė, 
L. Griukienė, 
K. Karpavi-

ANT PARDAVIMO.
35-tos arti OakleyAve., mūrinis 

namas 2 flatų ir busetnenUs, 5 Ir 6 
kambariai. 2 vanos. Vienas f lutas 
dabar tuščias. $600.00 casli, balan
sais. po $50.00 įmėnesį.Kaina $6,000. 

H. H. YVAl.KKlt & CO.
5 N. I.a Šalie Str.

Telefonas .Matu 2S0

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda apinaujis mūrinis na

mas 5 pagyvenimai. Iš fronto štoras. 
Namas gerus ir apsiinokantų. Mau
dynes, gasas irvisi parankuiual. Savi
ninkas gyvena ant 3 floro nuo už- 
pakelio. Namas bus parduotas už bi- 
lc teisingiausia pasiūlymų. Priežastį 
patirsite ant vietos. Atsišaukite 

2841 W. 38 Street

Parsiduoda dvi cottages namukai 
po 8 kambarius, parsiduos skyrium 
Atsišaukite pas savininku.

2320 S. Hoyne Avė.

BARGENA8
Parsiduoda 93-jų akrų farma pusiau 

už dyka, 5 mylios nuo didelio mies
to Mauston, Wis., 60 akrų išdirbtos 
žemes, likusioji ganykla ir miškas, 4 
kambarių stuba su visais forničiais, 
2 arkliai. 1 kumelis, 5 karves mel- 
ženios, 3 kiaulės, 45 vištos, visos ma
šinerijos reikalingos prie fanuos, tik
tai $1,000 mortgečio, kaina $4,200. 
Turi būti parduota j 7 dienas, atsi- 
šaukit. tuojaus. Klauskit E. W. Buk- 
sewiez, 3301 So. Halsted Str., Chi
cago. ofiso Tel. Boulevnrd 6775. Re- 
sideneijos telefonas Dorchcster 8507.

vičia, J. Mikulis. I. Muleliumis.l A. Rupiomis, J. Kupstas, f). 
J. I'linskas, J. Stankaitis, B. i Jm-juliutė, J. Dcgučiutė, M.Gn- 
Daukšiene, J. luminiiaiiskas,,žiori,"*, J. Sadauskienė, V. Jen-
K. Nnudušus. J. Povilonis, A. 
Btilkienė, I. Žilevičių, J. Kava
liauskas, I. Lielcikienė, A. 
Puraiiskus, I’. Miltas, S. Ar- 
iiiolis, A. Gimkiutė, M. Gobe- 
rieiiė, J. Mokišus, V. Kazokas, 
J. Mtnkelis, J. Kardišaiiskas, 
O. Mazurkevičieiiė, D. Leliu- 
iiieiiė, V. Viiičiimieuė, K. Brnz 
įlailieiiė, A. .Matlizieilė, Z. Šv; 
derienė, XI. Knspni iinms, A. 
I’etnuiskas, V. Bižys, D. Ger-

Siiv, Valstijų Darbo Depai-Į kauskienė, M. Lrboiia vičionc, 
tameiito Moterų Biuras tyri J. Beialtatiskas. K. Tinsta,

ANOT EKSPERTŲ. GATVE 
KARŲ DARBAS TIN 
RAMAS MOTERIMS.

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus)

keliunienė, V Mnsionienė, K. 
Vainutienė, K. Kazakienė, f). 
Valaitienė, S. Valančieiiė, XI. 
Povilaitienė, B. Kukauskienė, 
J. Hb'kieitė, M. Kazlauskienė, 
U. Radzevičienė. R. VarnŠkie- 
liė, O. Staukauskienė, O. Kve- 
dorienė, M. Lenkauskienė, E. 
Petrauskienė, V. Bielinnienė, 
J. Rliseekienė,

čienė, E. Siinonskit'iiė, V. Bla
žys, J. Stankevičius, J. Rn- 
luoiiatiskns, J. Valionis, J. 
Venclovai, XI Vaičnoras, J.

TEMYKITE
Mes turime aut pardavimu leng 

vomis išilgomis keletu liaunų, nie 
dinių ir mūrinių.

Turime viena Uargeua: Namas, 
kuriame randasi saliunas, geroje 
vietoje, parsiduoda su bizniu ir 
fikčeriais.

Nepaprasta proga tiktai atsi
šaukite pas:

J. J. Krasowski, Vice-I’res.

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. Halsted St. Chicago.
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(Jūsų Akįs I

S--- —---—
Tel. Kandolph 2898

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj
ASSOC1AT1ON BLDG.

19 So. lai Šalie St.
Valandos: 9 ryto Iki 6 po piety 

Pancdėliais iki 8 vakare 
Nedėliotuis ofisas uždarytas

Ar jos raudo- = 
nos, vandenėtos - 
ar užsidegę? Ar - 

J kenčiate nuo vai- 2 
P kio, užaugu, nusii 2 

( pnintų akių vo- s 
! kų. Žvairumo, ar 5 
kitų kokių akies 5 

I ligų ? Jus nega- S 
lite atidėti gydy- E 

mų nes laikau yra brangus. Ne- 5 
toli visos akių ligos galima iš- — 
gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo 2 
ilgiau jus atidedato prideramų. S 
priežiūrų, tuo liga darosi aršes- E 
nė ir tuo labiau jus esate pavo- 5 
jui liekant neregiu. ~

K-

Telefonas Armltnge 9770
MARYAN S. ROZYCKI

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Piano, Teorijos Ir 

Kompozicijos 
2021 N. YVesteni Avė. 

Chicago, III.

8-

DR. G. M. 6LASER ]
Praktikuoja »• metai 

Ofisas 3149 So. Morgan H».
Kertė 82-ro 8t.. Chicago, DL

8PECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi Chro

niškų Ilgų.
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto 
Iki 8 po pietų, nuo 6 Iki 8 valan
dų vakare.
Nerišliomis nuo 9 Iki 1 po ptet. 

Telcfonaa Varde Mf

GERIAUSIOS KARMOS.
Norinti pirkti geros ūkės teisinga 

kaina ir tarpe Lietuvių rašykite man 
uš prtsusių jums veltui, knigele tei
singai aprašančia, apie jiarduadama- 
sas ūkės ir kurioj rasite paiškinta 
kuomet kokius javus reikia sieti ir 
kiek J akeri reikia kokių seklu sieti 
kiek kainuoja gyvuliai ūkiški pada
lius ir mašinos. Rasite daug kitokiu 
žingeidžių ūkių pirkėjams aprašimu 
ir t. t. Atvažiuokite prie manės į 
Scottville, Mieli, kur pas manė ga
lėsite išsirinkti pigia kaina geriausia 
Kili ūkė. Aš tūrių paėmęs iš Anglų 
Kariacrlų kurie mufojas laukan iš 
lietuvių ūkininku tarpo 140 uklu an( 
pardaviina mažu ir dideliu su budiil- 
kais su sodnais turiu ir su gyvolels 
mašinomis ir su javais ir tūrių 17 
ūkiu nnt išmainimo ) miestu namus 
visos tos ukios randasi pas mane 
viena uždėtoj ir upkotonlcotoj Di
džiausioj Lietuvių I'kininkų koloni
joj Amerikoje Apiinkhi miesto Seott- 
viili- Mieli, kurioj kolonijų aš vienas 
apgyvendinau 450 Lietuvius Ūkinin
kus kurie gerai ir linksniai gyvena 
turi savas visokiu partijų Draugijas, 
l’arakvijas. Bažnyčia Ir savus kapi
niu*. Ibis mus oras sveikas vimdo ge
ras laukai lygus gražus sii daug upe
liu ir ežeru, žeme derlingiausia su 
moliu maišytu tų musų kolonija tai 
yra tikra NAUJA I.IETĮ VA. Aš 
turiu paėmęs dar 45 ukės ant par
davimo \\ lr<onslno Valstijoj mažoj 
Lietuvių kolonijoj tai kuriems pas 
mus ) Keottvilli’ ntvaža vaisiems čia 
netikti ūkės tai mes laivu iš musų 
kolonijos jos lUlvešime ) tas VViseon- 
iano vslstijos ukės. Atvažiuokite 
|ilie manės turėsite gerinusia proga 
iš dtugybės tikiu savo uke Išsirinkti 
iV aš daug piginus parduodu tikies 
negu kili agentai ariat, ūkių savinin
kui aš turiu tas tiki s tšderėųas t Il
ges) už žemiausia kaina. Duodu ūkės 
gyvuoliiis ir ūkiškus padarus ir ina-

ft l’tt'll 1)1 VI šinas ant lengviausiu išmokėjimu.
Rašykite tuojaus gausite aprašančia 
apie ukės knigele rtnvnnai Atvažuo- 
kitę o gausi telsinglauMa kaina gėla 
tikės per iiiiin nusipirkti. Adresas 

A. HIEDIS A CX>.
Pcoples State Bank 

tscottv lllc, ŠI Ii Ii.

I Pasiteiraukite pas 
! mane užiMa = IK-

Tel. Canai 257 Vak. Canal 211B

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytoju Ir 

Chirurgu
1821 So. Halsted Street 

Vulaudoa: 10 Iki 12 ryto: 1 iki 4 
po plot. 6 iki 9 vakare.

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 daleisiu jum pašinaudo- 
ti mano 23-jų metų patyrimu 
kaipo akių speeiaiistu ir mano 
gailumu Išgydyme tūkstančių at 
sitikimų, kuriuose kiti buvo at
sisakę gydyti. Jus neprivalote 
daleisii daiytėti jūsų akis kitam 
kal|i lik okulistui auglčiauslo 
laipsnio, o tai aš jums gultu su
teikti. Nedaieiskite trukumui 
pinigų jums kenkti. Mano kai
nos yra prieinamos ir mes galė
sime susitaikyti ant išmokėjimų

Nelaukite-—atsišau
kite šiandieną

Tų dalykų neatidėliokito. Juo 
greičiau pradėsite gydymų, tuo 
greičiau pasveiksite. Jūsų akjs 
pačios nepasveiks, bet Jos daro
si vis blogesnė'M. Tam tikras gy
dymas, Ir tam tikri akiniai Išgy 
dys Jūsų akis jeigu tiktai pada
rysite) laikų. Ateikite šiandien 
pasimatyti su muniin. Išcgza- 
nilnuosiit dykai.

Or.F.O.Carter
Specialistas Akių, Nosies 

ir Gerklės Ligų.

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

Vai : !i Iki 6: Kodėl. 16 ik 12
Vienos duris J Šiaurę nuo 

Falr Krautuvės

R. M. S. P.
Europą

iivisųvaitini "O" Laivai
NEW YORK-HAMBURG

Sustojant
Clicrliourg ir Snuthampton 

ORBITA Gegužio 21—Liepos 2 
OROPESA Birželio 4--IJcpos 19 
ORIU NA Birželio 18-Llcpos 30 
1-2 ir 3-Čios Kl. I’asažleriams
riie lioyal Mali Stcam Packet C. 

117 W. YVaslihigton Street
Tel. Dcnrbom 1807

Arliu prie Tikiutų parduvėjų.

į DR. CHARLES SEGAL
I Perkėlė seavo ofisų po nam

|4729 So. Ashland Aveniu
į Spc.l Ja Ilsias
|I»ZI(>W. MDTERV Ir VYRŲ MOO
IValandosnuo 10 Iki 12 išryto; nuo 
|2 iki R po pietų; nuo 7 iki 8:1* 

'■vaka.a Nedėliomia 10 kil 1 
S Telcfonaa Dreael MM
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DRAUGAS Antradienis, Balaud'. 12, 1921

CHICAGOJE.
SMARKI ŠALNA PADARĖ 

DIDELIŲ NUOSTOLIŲ.
IŠ DIEVO APVEIZDOS 

PARAPIJOS.

Sunaikinti pražydusių medžių 
žiedai.

Sekmadienio ir vakar ryt
mečiais Chieagą ir uplinkint" 
Valstijas palietė smarki šalna, 
taip kad labili nukentėjo dar
žai ir sodnai. 1 kėse daugel

Dievo Apvaizdos parapijos 
mokykloje mokinių skaičius 
sparčiai auga. Jau siekia virš 
7,M). Seserų mokytojų viii vie
nuolika. Tuoj mokykloj što
kuos vietos iiiuijitnus moki
niams.

dailiomis dienomis buvo pra
žydusios kai-kurios obelys, vy
šnios ir kiti medeliai.

Šaltis malagoje ne tik žie
dus, het vietomis ir išsprogu
sius medžių lapelius

Antrąkart smarki šalna pa
lietė musų apylinkes. Seniau 
ji nebuvo taip aštri. Bet tuo
met labui retai kur buvo sus
progę medžiai.

Šiuo kartu daugiau buvo 
susprogusių ir pražydusių me
džių ir šalna pasirodė jau ne
is? šalna, liet tiesiog šaltis su 
sniegu.

Parapijos mokyklos vaikai 
yra ruošiami prie pirmos Šv. 
Komunijos. Diena tai iškilmei 
yra paskirta Gegužės 22. Pir
mu syk priims šv. Komuniją 
apie 20 mokinių.

L. Vyčių 4 ta kuopa rengiasi 
prie iškilmingo apvaikščiojimo 
Vyčių Dienos Balandžio mene 
šio pabaigoje.

IŠ NORTH SIDES.

Btmdran Nori b Sidės I dėtu
vių draugijų atstovų susi rinki
niai!, kuris buvo Bal. 5 d., at
stovai atsilankė nuo septynių 
draugijų. Nežinia delko nepra
ši indė atstovų kitos draugi
jos.

Tai-gi, šiuomi pramušama, 
kad sekantis draugijų atstovų 
susirinkimas bus Bal. 26 d.

Šitame susirinkime nutarta 
surengti prakalbas našlaičių 
prieglaudos reikalais Bal. 24 
d., parapijos svetainėje.

Be to, nutarta surengti du 
vakaru Lab. Sąj. naudai. Ka
dangi rengiant vakarą sveti
mose svetainėse pasidaro daug 
išlaidų, lai nutarta tuodu va
karu Įrengti parapijos svetai
nėje.

Ant galo komisija pranešė, 
kad rinkimas aukų po namus 
jau prasidėjo. A. N.

Visi nariai ir norintieji prisira
šyti prie Lab. Sąjungos S kuopos 
kviečiami n įsikinkyti.

Yaldifha.

Susivenijimo Am. Liet. Kareiviu 
7 kuopos susirinkimas bus šian
die, 12 d. Balandžio, bažnytinėj 
svetainėj, 2323 W. 23 Place, 7:3(1 
vai. vakare.

Visi nariai kviečia.mi bulinai 
atsilankyti, nes reiks apimti labai 
svarbus dalykai.

Valdi/lta.

BLOGA SU EKSPERTAIS 
IR BE JŲ.

Cbieagos piliečiai savame 
laike nubalsavo autorizuoti 
miesto valdybą išleisti $26,- 
600,000 bondsų. Tie pinigai 
buvo skiriami pagerinti ir pra
platinti kai-knrioins gatvėms.

Tai buvo perniai. Ir ligšiol 
tas darbas nepradėtas ir neži
nia kada bus pradėtas.
Dabar skelbiama, kad iš tų mi 

lijonų jau apie 5 milijonai 
dol. be niekur nieko išleista 
visokios, rūšies samdytiems 
ekspertams, kurie kainavę rei
kiamus prašalinti bustus ir ai 
likę kitokius darbus, surištus 
su pagerinimais gatvių.

Gegužės 1 d. Dievo Apveiz- 
dos parapijos vyrai žada su 
iškilmėm apvaikščioti ar pa
minėti vyrų neprigulmybės 
šventę. Vieta — Dievo Apvaiz
dos par. svetainėje.

1 Bal. 10 d. automobilius už
mušė Br. Beržini, 5 metu vai
ką.

Gruodžio mėnesyje netikė
tai jnapuolė .Jonas Matijošius, 
apie 44 m. amžiaus. Ieškota jo 
visur ir tik Kovo 29 d. buvo 
atrastas kanale ties Ergo. TU. 
Jj palaidojo Bal. 2 d. iš Dievo 
Apvaizdos baž. i Šv. Kazimie
ro kapines. Paliko žmoną ir 
5 ar 6 vaikus. Prigulėjo prie 
Sus. Liet. R. K. Ameriko.je ir 
prie Šv. Antano dr-jos. Rep.

IŠ WEST SIDĖS.

IŠ T0WN OF LAKE.

PLĖŠIKAMS TEKO $3.000.

Trys plėšikai vakar užpilo 
Iė Consumers’ G rovė Grocery 
Co., 5001) So. Ilalsted gal., ka
sininkę MeCoddy, kuri kom
panijos pinigus nešė bankon.

Plėšikams teko $3,000 pini 
gflis ir $10,000 čekiais.

Aušros Vartų bažnyčioje Tė
vo Alfonso laikytos misijos, 
nuo Bal. 3 iki 10 -d., gražiau
siai nusisekė. Žmonės skaitlin
gai jas lankė. Didelė dvasinė

Balandžio 6 d. Pavis Sųuare 
Parko salėje L. V. 13 kp. tu
rėjo susirinkimą, kuris buvo 
ytin skaitlingas. Apkalbėta 
daug svarbiu reikalu. Susirin- 
kilimu atsilankė svečių Vyčių 
su įvairiais pakvietimais.

St. Šimulis, atstovas Vyčių 
Cbieagos Apskričio choro, pa
ragino narius rašytis choram. 
Po jo kalbai išrinkta du agi
tatorių.

Nutarta per misijas “in eor- 
pore” eiti prie Šv. Komuni
jos. Prieš uždarysiant susirinki 
mą gražiai pakalbėjo gerb. 
kum A. Martinkus ir svečias 

P. Trumpičkas, Cbieagos
universiteto studentas.

Šitame susirinkime įsirašė 
kuopon trys naujos narės.

Uždarius susirinkimą, vado
vaujant Z. durgaičiutei, žais
ta tautiniai žaidimai. X.

L. D. S. VAKARAS.

nauda iš to Ren.

PAVOGTA KETURIOS TO 
NOS MĖSOS.

VViIliam Greigonit, 1821 
West 63 gat., vakar rylą kom- 

‘■panijos Boyd-lmnliam automo
biliu vežė tos komjianiojs ke
turias tonas mėsos.

Šoferį,.anot jo palies pasa
kojimo, užpuolė plėšikas. Jį iš
varė iš automobiliams ir pat
sai su mėsa nežinia kur nu 
važiavo.
litų industrijoje, Chicagoje.

DIDELIS GAISRAS.

Vakar sudegė didelis sande
lis su pijanais, rakandais ir 
kitokiais daiktais po mini. 812

14 No. \Vells gat.
Gaisrininkai per kelias va

landas kovojo su liepsnomis, 
kurios lengvai galėjo persi
mesti Į kitus šalimais stovin
čius namus.

Nuostolių padaryta apie 101) 
tūkstančiu dol.

Praeitą patą Chicagoje pa
vogta 10 automobiliu.

MIESTAS PADALINTAS I
10 ZONŲ.

Kad kokiuo nors buriu su
mažinti Chicagoje nulomobilių 
Vogimą, policijos viršininkas 
miestą padalino i dešini,i zonų. 
Kiekvienai zonai paskirtas bu 
rys pariuklimi policiniam su 
motoriniais dvi račiais.

Viršininkas yra nuomonės, 
kad kuomet siiinažėsin vogi
mai automobilių, tuomet su- 
mažėsią ir plėšimai.

PAUKŠČIŲ DIENA.

Illinois vnlsiijos giibei milo 

rhs Small ateinantį penkJa- 
dietų j,įskyn' kaipo paukščiu 
dienę.

Tas paliečia ypač vaikus, 
kurie luti Tad pamokomi ir 
pratinami mylėti paukščius, v 
pač giesmininkus, kurių pava
sario ir vasaros melu pilni 
parkai ir daržai.

A.f A.
M. DAUNORAS

33 metų amžinr r tapo nu
šautas sukatoj Balandžio 9, 
1921, S :31) vai. vakare. Pa
ėjo iš Kauno Red. Panevėžio 
pavieto ir parapijos Nauja- 
siedos sodos, Amerike išgyve
no Iii melų, paliko dideliame 
nubudime žmona Rozalija, 
vaikus Adolfą S metų Alber
ta 5 metų broli Povilą, sese
ris Ona. Judikienė Lud. 1!a- 
silionienė. Dom. Gasparkie- 
nė ir 1 broli ir 3 seseris L,e- 
1 uvoj.

Laidotuvės bus seredoj Ba
landžio 13, 1921 iš namų 2927 
W. 39 St. į Nekali. Pras. P 
Šv. Marijos bažnyčia 9 vai. 
ryte o iš ten iš šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminės ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse.

Balandžio 24 d. Dievo Ap- 
veiztlos parap. svet. Lietuviu 
Darbininkų Sąjungos Cbieagos 
Apskritys rengia vakarą su 
pasilinksminimu.

Visos kuopos turi išrinkti po 
keturis darbininkus, kurie bus 
reikalingi įvairiems patarnavi
mu is. Taip yra nutaręs Aps
kričio susirinkimas.

Visų narių, priklausančių 
prie apskričio, pareiga yra at
silankyti vakaran ir atsivesti 
draugus.

Tokiu bildu paremsi! dar
bininkų reikalus.

A. Z. Bislis, rast.

PRANEŠIMAI.
Kat. Federacijos Chicagos 

apskr. mėnesinis susirinkimas 
bus šiandie Balandžio 12 d. 
Aušros Vartų para „vet. Vi
sų kolonijų draugijų atstovai 
kviečiami kuoskaitlingiausia 
atsilankyti, nes bus svarstoma 
begalo svarbus reikalai.

P. Cibulskis, rast.

A. L. R. K. LABDARINGOS
SĄJUNGOS 1921 METŲ 

CENTRO VALDYBA.

Dvas. vad., Prof. kum P. 
BuČys, 2634 \V. Marųuette Rd. 
Chieago, III.

Pilim, A. Nausėda. 1928 So. 
Leavitt St., Chieago, Iii.

Yice-pinn., J. Petraitis, 
4324 So. Campbell Avė., Chi
eago, 111.

Nut. rast., A. Valančius, 
1511 So. 49th Ct., Cicero, III.

Ein. rast., B. Nenartonis, 
4442 So. Rielnuond St., Chiea
go, UI.

Iždin., kum E. Kudirka, 2334 
So. Oakley Avė., Chieago, III.

Iždo Globėjai:
Stef. Sakauskaitė, 1902 So. 

Union Avė., Chieago, III.
.J. Mikolainis, 1529 So. 5(>tli 

Avė., Cicero, III.
Direktoriai:

.1. Petraitis, 4324 So. Camp
bell Avė., Chieago, III.

B. Sekleekis 3427 Aubuni 
Avė., Chieago, III.

Prof. kum P. Bučys, 26.34 
\Y. Marųuette Rd. Chieago, III.

Kum 1. Alhavičius, 717 \V. 
18 Si., Chieago, 111.

Kum E. Kudirka, 2334 So. 
Oakley Avė., Chieago, III.

A. Burgis, 726 W. ISth St., 
Chieago, III.

A. Nausėda, 1928 So. Leavitt 
St., Chieago, III.

J. Rupšis, 4013, So. Maple- 
wood Avė., Chieago, III.

A. Valančius, 1511 S. 49 Ct., 
Cicero, III.

S. .Jucevičius, 726 \Y. ISth 
St., Chieago, III.

B. Nenartonis, 4442 S. Ricli- 
mond St., Chieago, III.

Agitacijos Komisija:
Prof. kum P. Bužys, 2634 

\Y. Marųuette Rd., Chieago, 
III.

S. Jucevičius, 726 W. ISth 
St., Chieago, III.

J. Šliogeris, 151)8 So. 4Sth 
Ct., Cicero, III.

P. Vitkus, 1432 So. 491 Ii A v.. 
Cicero, III.

B. Nenartonis 4442 So. Rieh- 
įnond St., Chieago III.

j Pinigai, Laivakortes Lietuvon Į
Jau Išmokami į 26 dienas 4

Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH) y

štai pavyzdis kaip apie tųus ir musų iš Lietuvos giminiems rašo: f
"(l.ivomv tun« pinigu* 1300 markių 8 dienoj Vsmirlo lai yra lygini už mėnesio po l&tduntinio. —

32 Mikalojus llultutis visus mums pinigus iftniokčjo iki skatikui. Ir turime pranešti fttai kų. Nueikite pas ~
22 p. Povilu Baltučio ir padėkuoklte jam, nes per jo lankų greičiu ilsiu i ir sųžini Akiausia i pareina pini- į
= gal. Dalų? musų kuiinvnu per Baltuli siustus pinigus gavo. Kiti kurie siunti'- per kitas bankas lankia S
•— pu 3—4 mėnesiu*. Vieno žmogaus suvaikščiojo net tris kartus laiftkni šen ir ten kol gavo pinigus. J‘o 5
72 Baltuti siųsti kartu pareina su laišku, o kartais ir greičiaus. SS
55 Naumiestis, Gruodžio 9, 1920 Mokytojas 1>. Jurjonas S

~ Parduodame laivakortės ant visų linijų j Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome lega- i 
£ liškus dokumentus, davemystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atsto- |
] vybės Washingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Pada f

rome paskolos ir apdraudžiam nuo ugnies ir kitų nelaimių. i
2 Visus reikalus a tliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas 1

| PAUL P. BALTUTIS & CO. !
| 901 W. 33rd Street Tek Yards 4669 Chieago, Ilk 1
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PIEŠĖJAS
Piešom visokius paveikslus, 

išdidinami lot ogia pi jus taip-gi 
ūžimam dekoracijas darbų at
liekam sulig užsakinio.

P. Kačerauskas 
903 W. 33rd St. Chieago.
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• DR. A. P. GURSKIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4SI7 W. llth Sir. Cor. 4Uth Avė.
Cicero. III.

Vai. 9 tfiryto iki 9 v.-k. Išimant 
Nedčlias ir Sercdas tjįj

s t a* a t/z*
^Telefonas Boulcvard 9199 J
S*O Dl.NTISTAS

DR. G. KASPUTISs 8331 South UaLsted Str. 
ojValandos: 9—12 A. M.
“ 1—5: 7—8 P. M.

įį DR. S. B1EŽIS ■>
1 LIETUVIS GYDYTOJAS g
■ 1U CH1KUKOAS /j

■ 2201 West 22u«l Street įf
jTel. Canal 6222 e
■Kės. 8114 W. 42nd Street “
" Tel. McKinley 49J8®

Tel. Drover 7042
Dr. C. Z. VezeOs

LIETUVIS DENTISTAS 
4712 SO. ASHLAND AVEHJ1 

arti 4?-toa Gatvės
Valandos: nuo # ryto iki 9 vak 

Seredomla nuo 4 lig 9 vakare

• 8 _ — _ _ _• - — --- s
Tel. Yards Glilili Blvd. S44S

Dr. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 

Akušeras.
8208 8. Ralsted St. Chieago.

Valandos: 10—12 iš ryto 1—3 ir<
•—8 vakar* Ned. lt—13 Iš rjrto. Į 

8

II■■■

U. S. M Aki LSSBKSS
Gcncraliai Agentai d<*l Vidurines ir Rytinės Įsu ropos

NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN
Iš Ncu \Ork<> Tiesiui i

BREMENĄ, DANZIGĄ ir LIEPOJU
S. S. NE\V KOCHEI.LE liulnndžio »

S. S. ANTKJON’E Gegužiu 3 ir Birželiu 15.
S. S. SI SQt EHANN'A Ital. « ir Gegužio 21

Tiesiai per Liepoj,j via Danzig. Persėdant iš laivo j laiva. 
Atsisaukit pas H. Cluusseniiis *V Co. General, Pnsažieriniai Agentai] 

,100 N. l.a Šalie St., Cldeago, 111. Tel. Franklin 4130

John Ruski n
BEST AND BIGGEST CIGAR
Juo daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos 

Pareikalauk musų Kataliogo No. 4.
I. I. Lewis Cigar Mt'g. Co. Newark. N. J. 

Didžiausias Neprigulmingas Fabrikas Pasauli].

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ

ftCit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu 

liAMBiNO 
čiūčia liūlia.’’

Greičiau bėgki į nptieką ir 
nupirki 50c. bonką

_________________ BAMB1N0
Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kud'k'i. lirdurių die

gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir Į^čdtmai pašalins 
užkietėjimą. “Kūdikiai mčgsta jį! Jie prašo dairiam

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiekite 
GOc. pašto markėmis tiesiog į

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street, Borough oi Brooklyn, Netv York City.

Ar Ne Laikas Pagalvoti ■

IŠ NORTH SIDES.

Mot. Sij-gos 4-ios kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks, antradieny 
Balandžio 12, 1921, 7:30 vai. va
kare, šv. Mykolo par. mokyklos 
bamba ry.

Visos narės kviečiamos kuoskail- 
lingiausiai susirinkti, nes reikės 
apkalbėti rengiamas vakarėlis.

Taip gi nepamirškite atsiveši ii' 
naujų narių.

Ona lt. Paliulitih', rast.

Iš BRIGHTON PARKO.

L. R. K. Labdaringos Sąjungos 
H kuopa laikys mėnesinį susirin
kimą Balandžio 12 d. 7:30 baž-1 
nytinėj svetainėj ant Fairfield 
Avė. ir 44-tos.

A. +A.
MARIJONA

GEDVILIENĖ
po tėvais Karčauskaitė. 
Persiskyrė su šiuo pašau 
liu. Paėjo iš Kauno 
rėd., Aržvilkio parapijos. 
Paliko dideliame nubudi
me vyrą su dviem kūdi
kiais: Narcizas 9 metų, 
dukterį Euzabiją 5 metų. 
Laidotuvės bus seredoje, 
Balandžio 13 dieną, iš 
Šv. Mykolo bažnyčios, 
North Sidės, prie Waban- 
sia avė. ir Paulina st.. 9 
vai. ryte, iš ten į šv. Ka
zimiero kapines. Velionė 
randasi po num. 730 N. 
St. Louis avė., arti Chi
eago avė.

Prašom visus gimines 
ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse.

Jonas Gedvilas ir kudi 
kiai.

V.W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas Dldmlefltyt:

29 South La Šalie Street
Kambaris 824 

Telefoną*: Central 8SVM

Vakarais, 812 W. 33rd St
Telefoną*: Yards 4#a»

Kodėl Milijonai auksinui (markiu) 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 raminsi mu
su Biure.

VAI.K.NTINK IIHESMAKING 
COLLEGES 

(1205 S. Hiil-teil. 2407 W. Mfullson,
1830 N. Wells Ht.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpt

inio, Defltgning bizniui ir narnami. 
'Vietos duodamos dykai. Diplomai. 
.Mokslas lengvais ntniokėjlmnl^ 
Klesos dienomis ir vakarai*. I'o- 
jelkalaukit knygelės.

Tel. Seeley l>43
SAKA PATEK, pirmininkė.

S. D. LACHAWICZ
LIKTIJVYH GRAnOKlUS

I
Patarnauju lahlotuvėaa koplglauala. R«1 I 
kala meldžiu atetAauktl. o mano darbu] 
busite utiranAdlntl.

2814 W. 28rd PI. Chlmvo. Ill.|
Tel. Ganai 2188

ANT PtKDAVIMO.
2 nugAčių mūrinis namas moder

niškas, gazas, elektra, pečių Šildoma* 
akmenio apačia t fintų. Bandos ne
ką $90.00 j mėnesi, savininkas pri
verstas parduoti nes apleidžia mies
tu. $4000.00 Casli likusiu* ant IS- 
mokesėto ant B metų. AtsiSauklto

30311 f,o\v<’ Avenue. ■

■■I■I■■■■■■■■■.1

European American Bureau
FABI0NAS ir MICKIEWI0Z Vedėjai

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

ATMINKIT
Jog įlies piirdiitidame Drnftus (čekius) ant Lielnvos ir Vo

kietijos Banku pagal dienos kniso, o imt sumos virš $1,900,00 
tlolieriu dar pigiau, už kurios išmoka grynais pinigais.

Parūpinant pnšportus j Lietuva, La,via ir Russia.
Partluoilaiue laivokarlės iš Ncw eorko arba Kanados Vienu 

Laivu į Bremena, Hamburgą, Liepoja ir Eitkūnus.
Jauskitės pas imis draugiškai. Patarymni dykai.

Valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki fi po pietų 
Vakarais: l’tnr. Ketv. ir Subatomis iki 9 valandai. 
Nedėliomis: Nuo 9 ryla iki 3 po pietų.
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