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Nebus Atskirtos Taikos

Suv. Valst. Daugiau Rūpinsis 
Nuosavais Reikalais

Sunaikinimas Laukia Graikų 
Armiją Turkijoje

AMERIKA NEPRISIDĖS 
PRIE TAUTŲ SĄJUNGOS.

Visa eilė naminių reikalų.

Washington, Bal. 13. — Pre
zidentas Hardingas vakar hen- 
drąjume kongreso susirinkime 
skaitė savo pirmutini praneši
mų.

Svarbiausieji prezidento pra 
nešime pasiūlymai paminėti 
tie:

Santikiai su užrubežiais: Ne
daryti atskirios taikos sutar
ties su Vokietija. Nes toksai 
•daiktas nebūtų atatinkamas ti 
kslams.

•Kongresas turėtų Versaille- 
so sutarti apdirbti visokiais 
pataisymais ir priedais ir 
taip ratifikuoti.

Sutartis turi būt labjaus 
paremta amerikoniškais, mu
sų naminiais reikalais, atsiž
velgiant į nuosavas teises ir 
nevaržomą laisvę.

Tautų Sąjunga, kaipo tokia 
neatatinkama Suv. Valstijoms. 
Prezidentas dirbdina pienus 
kitai pasaulio viešpatijų or
ganizacijai, kuri tikrai galė
tų užtikrinti pasauliui ramybę. 

Geležinkelių klausimas.

Mokestys. Mokesčių klausi
me prezidentas pataria pada
ryti pataisymus. Kai-kmui* 
mokestis sumažini i, kitas visai 
panaikinti, kurių išrinkimas 
didžiai supainiotas su tokiais 
išsilėšavimais, kurie didesni už 
paėdus mokesčius.

Tarifa. Pravesti nepaprastą 
ją muitams tarifą ir gyvento
jams išaiškini i, kad ji yra tik 
laikina.

Geležinkeliai. Geležinkelių 
operavinms ir imtos turėtų Imt 
sumažintos. Geležinkeliai iš 
savo opeiavimo turėtų užsi
laikyti. Jie turi tarnauti pub
likai.

Geri vieškeliai. Parūpinti įs
tatymus, pagal kurių vyriau
sybė prisidėtų prie pra vedimo 
visur reikalingų vieškeliu.

Lindai,

Kongresas kartą ant visuo
met turi surasti priemonių pa
naikinti musų šaly barbarin- 
gus linelis, kurie sutepa lino- 
są ir tvarkingą demokratinę 
atstovybę.

Tani tikslui rekomenduoja
ma sudaryti komisiją, kurion 
ineitų balti ir juodi atstovai 
nuodugniai studijuoti tą svar
bią problemą.

Lnkunvbė. Federalė val
džia turi patvarkyti ir prap
lėsti šalies lakunybę militn- 
riniams ir civiliams tikslams.

1 Pirklybos laivynas. Visokia 
privatinė monopolija reikalin
gų gyvenimui' daiktų turi būt 
uždrausta. Pirklybos laivynas 
turi būt praplėstas ligi gali
mojo apėmio ir tarnauti šalies 

j reikalams.
I Kareiviai. Pasirūpinti liki- 
imu liguistų ir sergančių bu- 
i vusių kareivių.

Konferavo su senatoriais.

Pirm eisiant su pranešimu 
kongresan, prezidentas visai 
netikėtai pakvietė , i Baltuo
sius Namus žymesniuosius re- 
publikonus senatorius ir se
nato užmbežinių reikalų ko
misiją.

Tenai su jais prezidentas 
pasitarė apie santikius su už
rubežiais ir klausėsi patarimų 
vyriausybės nusistatymui.

Konferencija prezidento su 
senatoriais tęsėsi vieną valan
dą. Po to tik prezidentas ėjo 
kongresai! su pranešimu.

NORI GRAIKUS SUGINTI Į 
JURAS.

Turkai ruošia kolosalų ofen
syvą.

Paryžius. Bal. 13. — Turkų 
nacijonalistų vadas Mustaplia 
Kernai paša rengia Graikams 
kolosalę ofensyvą, anot gautų 

;žinių Prancūzų užsienių ofise*.
Tos ofensyvos tikslas — 

Graikus suvaryti į juras taip, 
kad jų nei vieno kareivio ne
beliktų Mažojoje Azijoje.

Tuo tikslu du Turkų raitn- 
lijos korpusu palinosuota nuo 
pareigų Kaukaze ir siunčia
ma Graikų froritan.

Raitarija ir kita Turkų ka
ruomenė bus sukoncentruota 
Afiun-Karabissar šone. Kuo
met Graikai bus atblokšti ta
nu* šone, Turkai mėgins dešinį
jį Graikų sparną atkirsti nuo 
Smirnos.

Blogai bus Graikams, jei 
Turkams pavyks tasai žygis.

Graikams pagelbon dauginu 
karuomenės siunčiama iš pa
čios Graikijos.

BRAZILLTA SU KAVA UŽ 
DARBIAUJA.

Rio Janeiro, Bal. 13.— Bra
zilijos vyriausybė čia ir kitur 
supirko pigiai 300,000 maišų 
kavos su tikslu paaugštinli 
kavai kaina.

VIENAS ŽUVO. 6 SUŽEISTA

Akron, 0., Bal. 13. — Mi 
ller liobber Co. įstaigoje įvy
ko ekspliozijn. Vienns žmogus 
žuvo, (i sužeista.

PRAGAIŠTIS LAUKIA 
GRAIKUS M. AZIJOJE.

Pabūgęs ir patsai Turkų sul- 
tanas.

Konstantinopolis, Bal. 13- 
Anot žinių, 'raikai nacijona- 
listai miestą Brusa jau ap
supo ir, galimas daiktas, Tur
kų raitarija jau bus ’mėjusi 
miestan.

Brusos apylinkėse seka 
smarkus mūšiai ir visur Grai
kai atsimeta, paskui save pa
likdami visą eilę nukautų ir 
sužeistų.

Turkai visu frontu eina pir
myn palengva ir su dideliu 
apgalvojimu ir .atsargumu. 
Žiuri, kad niekur nereiktų 
jiems atgal gryžti. Kur žen
gia, ten žengia drąsiai. Ir vi
sur Graikus nugali.

Graikams iš visų pusių 
siunčiama pagelba. Bet pri
siunčiamieji kareiviai nupuola 
dvasioje, pamatę fronte baise
nybes su savais sužeistais ka
reiviais, kurių nėra kam tin
kamai apžiūrėti.

Nereiks ilgai laukti, kuo
met Graikų armija bus sus
tumta kokin pusiausaJin ir tu
rės kristi arba pasiduoti.

Tuomet Turkai nacijonalis- 
tai puls ant paties Konstanti
nopolio. Pasidarys ten ankšta 
ir talkininkams.

Nacijonalistų pažangiavimu 
susirūpinęs ir patsai sultanas. 
Nes kuomet nacijonalistai in- 
eis Konstantinopolin, sulta
nas neteks sosto. Tas jau aiš
kiai žinoma.

GAL SUTIKS ANGLEKA- 
SIAI PIGIAU DIRBTI.

BET VIS DAR NEPRAĖJĘS 
PAVOJUS.

Daug darbuojasi ministerių 
pirmininkas.

Londonas, Bal. 13. — Mi
nisteris pirmininkas Lloyd Ge
orge* vakar pirmiausia konfe
ravo su kasyklų savininkais. 
Pabaigęs su šitais, turėjo il
goką konferencijų su angle
kasių atstovais.

Paskui įvyko bendroji kon
ferencija, kurioje visgi dar ne
įvyko reikalingos sutikinęs.

Sakoma, kaip šiandie turės 
būt vienaip ar kitaip. .Jei ka
syklų savininkai spirsis, tuo 
met bus neišvengiinas krizis.

Kalbama, kad ministeris pir 
alininkas įkalbinėja nngleka- 
sių atstovams sutikti su kiek- 
nors mažesne iižmokesnimi, 
pritaikoma prie atpigimo mai
sto pastaraisiais keliais mene 
siais.

Jei anglekasių atstovai neat
mainomai stovės už savo rei
kalavimus, kova tęsis toliau.

Kaip šiandie turi pakili i 
streikai! geležinkeliečiai ir 
transportiniai darbininkai, jei 
nebus susitaikymo.

Bet vakar buvo pranešta, 
kad transportiniai darbininkai 
be ateinančio penktadienio ne
gali sustreikuoti. Nes veda
mas referendumas streiko 
klausime.

ORAS. — Šimui ie ir rytoj ne
pastovus oras; laukiama lietaus;

įšalčiau.

BRAZILIJA PRIIMA 10,000 
RUSŲ KAZOKŲ.

Kiti kareiviai gal bus grąžinti 
Rusijon.

Konstantinopolis, Bul. 13.— 
; K laušimas, kas padaryt i su 
igen. \V ningelio Ramoniene, 
stovinčia šaliniais Konstanti
nopolio, daro daug nesmagu

mo kaip talkininkams, taip 
I Turkams.!

Turkams labai norėtųsi at- 
1 sikratyti tuos negeistinus sve
čius, Rusų kareivius, kurie 
pabrangina ir praretina mais
tų šitame mieste.

Taippat talkininkai, ypač 
Graikai, tuose kareiviuose, ku
rie kituomet kovojo prieš bol
ševikus Rusijoje, mato sau 
nuolatinį pavojų.

Rusų kareivių Konstantino
polio apylinkėse skaitoma li
gi 25,000. Talkininkai su jais 
patėviškai apsieina. Del to jie 
palinkę šiandie labjaus klau
syti bolševikų propagandos, 
negu vargus vargti.

.Jei ....p, tai jie gali būt 
lengvai sukurstyti tokių Tur
kų nacijonalistų. Graikai tad 
bijosi, kad ta Rusų armija bi- 
le dieną nepakiltų ir neimtų 
vanoti jų iš užpakalio. Tas 
galimas daiktas. Nes Turkai 
nacijonalistai visuomet gali 
jiems pristatyti reikalingų 
ginklų. Turkų nacijonalistų 
juk pikiai patsai Konstanti
nopolis.

Brazilija ima 10,000.

Kad taip gali įvykti, tad 
Prancūzai darbuojasi, kokiuo 
būdu kuoveikiausiai atsikra
tyti tų kareivių. Norima juos 
pasiųsti atgal Rusijon, ar pa- 
krikdyti po kitas šalis.

Prancūzai tuo tikslu kreipe
isi į Brazilijos vyriausybę. Ši
ta sutiko savo žemėn priimti 
10,000 kazokų.

Kad taip, tad likusieji gal 
bus pasiųsti kitur, ar sugrą
žinti Rusijon. Bet retas kuris 
kareivių nori gryžti Rusijon.

Pats gen. Wrangelis prie
šinasi, kad jo ta karuomenė 
turėtų Imt pakrikdyta, išsitin- 
tinėjant į visas šalis. Jis pra
šo Prancūzų pagelbėti jam tą 
visą karuomenę perkelti Serbi- 
jon. Tenai, anot jo, ji galės 
dirbti laukus ir, prireikus, 
išnaujo' galės pakilti kovon 
prieš bolševikus.
Bolševikai reikalauja formalu 

mų.

Nežiūrint gen. \V langelio 
protestų, Prancūzai visvien 
dviem garlaiviais iš čia pa
siuntė atgal Rusijon skait
lingą būrį kareivių.

Vienas garlaivis įleistas O- 
dcssos uostau ir kareiviai ten 
išsodinti. Iš jų apie 90 nuo
šimčių, taigi be mažko visi, 
arba paimta raudonojon ar- 
inijon arba areštuota.

Kito garlaivio su kareiviais 
bolševikų valdžia neprisiėmė. 
Garlaivio kapitonui bolševikai 
pranešė, kad kareiviai nebus 
priimami, kol Prancūzija ofi- 
cijaliai nesikreips į Sovietų 
valdžią su pareiškimu, kad 
gen. VYrangelio armija atsisa
ko nuo savo buvusių tikslų ir 
todėl grąžinama Rusijon.

Tai tas kitas garlaivis tu
rės gryžti atgal • Konstantino
poliu.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.
\VASII1NGTON. — Prcziden- 

Uis Hardingas pranešime kongre
sui atmeta 'Pautų Sąjungą, pat

virtina rezoliuciją laikai su Vo
kietija ir pasinio ratifikuoti tik 
tas Yersnillcso laikos sutarties da
lis. kurios paliečia Amerikos tei
sęs ir reikalus. Atskira taika su 
Vokietija neatatinkama.

LONDONAS. — Anglekasių 
atstovai atmetė premjero Lloyd 
George pasiųlynius taikinties su 

: kasyklų savininkais. Geležinkelie
čių ir transportinių darbininkų 
streikas, kuris turėjo pakilti šian
die. kol-kas atidėtas.

AMSTERDAM. — Pranešta, 
buk Olandijos vyriausybė uždrau
dusi buvusiam Vokiečių kaizeriui 
palydėti savo mirusios žmonos la
voną ligi Vokietijos rubežiaus.

NEW YORK. — United States 
Steel Corporation papigino plie
ną tonai nuo $1.50 ligi $9.00.

PARYŽIUS. — Prancūzų gen. 
Oallieni, kurs jau penkeri metai 

.kaip įniręs, vakar Prancūzijos se- 
! nato paaugštintas maršalu.

PLĖŠIKAMS TEKO $15.000.

Denver, Colo., Bul. 13. —
Stockynrds National bankos 
du pasiimtųjų čia užpuolė trys 
automobiliniai plėšikai ir at
ėmė $15,000.

PANAMA VĖL NERIMAUJA

Washington. Bal. 13. — 
Uosta Rica respublika nusi
skundžia, kad Panamos res
publika sutraukianti karuomė- 
nę su tikslu išnaujo užpulti 
Uosta Rica.

MOTERYS TURI KONVEN
CIJĄ.

Cleveland. O., Bal. 13. — 
Uia vakar prasidėjo antroji 
metinė konvencija “National 
League of VVomcn Voters.’’ V- 
įa apie l,(MM) delegačių. Kon
vencija baigsis šeštadienį.

PRANCŪZAI APLEIDŽIA 
CILICIJĄ.

Londonas. Bal. 13. — Laik- 
rastis Times skelbia, jog 

; Prancūzai jau kraustosi iš Ci- 
licijos, 'l'urkijos provincijos.

ATĖNUOSE PAKILUSI SU- 
- IRUTĖ.

Tariamasi paskelbti karo pa 
dėtį.

Atėnai, Bal. 13. -- Graiki
jos vyriausybei, ypač ministe- 
rių pirmininkui .Gminaris, ar
tinasi juodos ir skaudžios va
landos, kuomet rinkai nacijo
nalistai pliekia Graikų armiją 
Mažojoje Azijoje.

Parlamento rūmuose vakar 
buvo tariamasi apie paskelbi
mą karo padėties ne til; čia, 
bet visoj Graikijoj.

Jei Graikų armija Ims Tur
kų nugalėta, tuomet Graikuo
se pakils baisus trukšmas ir 
daugiausia lėks nukentėti ini- 
nisteįiui pirmininkui Gounn- 
ri, kuris veda tą k aro politiką. 

GARSINKITĖS “DRAUGE.“

ELTOS ŽINIOS.
(Lietuvos Informacijų Biuro 

pranešimai).

Kaunas. III—7. Gautomis ži
niomis, Prancūzijos militari- 
nės misijos Pabaltjurio vals
tybėms reorganizuojamos. Bus 
tik viena utilitarinė atstovy
bė visoms Pabaltjurio valsty
bėms Rygoje su Įeit. pulkinin
ku Arcliev priešaky. Atsto
vybė turės savo delegatus 
Kaune, Rygoj ir Taline. Prie 
Lietuvos vyriausybės yra pas
kirtas kap. Jouųiuere, prie 
Latvijos vyriausybės komen
dantas Gerard ir prie Estijos 
komendantas Bonu.

Talinas. III—9. Musų Atsto
vo Estijai pranešimu, Estų 
vidaus reikalų ministeris su
tinka duoti leidimą apsigyven
ti Dorpate Lietuvos studen
tams tuomet, jei jie bus pri
imti universitetan. .

Kaunas. J11 —9. Vokiečių 
Užsienių Reikalų Ministerija 
pranešė musų Pasiuntinybei 
Vokietijoj, kad svetimų vals
tybių piliečiai, kurie nori lan
kyti Vokietijos augštąsias 
mokyklas, bet negyvena Vo
kietijoje, privalo paduoti pra
šymus, skiriamus vienai Vo
kietijos augštai mokyklai, sa
vo krašto Atstovybei Vokieti
joj. Be to, praneša, Vokiečių 
Užsienių Reikalų Ministerija, 
yra patogiau, kad tos įstaigos, 
kurios teikia moksleiviams lei
dinius įvažiuoti Į Vokietiją, 
galėtų ir apskritai teikti ži
nių apie moksleivių prašymų 
likimus. Vokiečių Užsienių 
Reikalų Ministerija prašo vi
sus norinčius stoti i Vokieti
jos augštąsias mokyklas elg- 
ties nurodytu budu.

Naumiestis, Tauragės apskr. 
ITl—1(1. Eltos korespondento 
pranešimu, Vainute įvyko di
delis mitingas, Vasario 28 d. 
Žmonių susirinko daug. Daly
vavo Apskrities Gynimo Ko
miteto įgaliotinis ir savo kal
bose ragino pirkti Lietuvos 
Gynimo paskolos lapus.

Klaipėda. III—K). “Prūsų 
Lietuvių Balso’’ pranešimu, 
šiais metais Klaipėdoje pra
dėjo eiti Lietuvių kalba dvisa
vaitinis laikraštis “Baltolita”, 
skiriamas Rytų Europos eko- 
noiiiiniems reikalams, pramo
nės, susisiekimo, eksporto ir 
importo organas. Tas laikraš
tis eina ir kitomis kalbomis. 
I ,a i k ra šč i u i be n diada ibi a u ja 
žymus ekonomistai.

Kaunas. III—10. Sąryšy su 
Prancūzų militarinių misijų 
Pabaltjurio valstybės!* reorga
nizavimu apleis greitu laiku 
Lietuva kapitonas Uoliendet, 
kuris, pulkininkui leitenantui 
Reboul išvažiavus, vedė Ka
ro Misiją Kaune, ir kapitonas 
Pujol, kurie ubu iš pat Misi
jos pradžios (nuo 1919 m. Ba
landžio mėli.) buvo atvažia
vę.

Kaunas. III 11. Kovo 10 d. 
3 vai. po pietų atskrido j Kau
ną pirmas pašto susisit'kimo 
Kaunas — Karaliaučius orlai
vis.

Kaunas. III—14. šiandie, 
Kovo 14 d., gryžta j Kauną

Lietuvos Sienų Arbitras su 
Latvijos Komisijos nariais.

Kaunas. III—14. Anglų kon
sulas Lietuvoje p. AVilton ga
vo M misterio laipsni ir pas
kirtas Komisaru Pabaltjurio 
valst vbėnis.

Kaunas. III—14. Šiandie, 
11 vai. 20 min. atvažiavo iš 

! Rygos specijaliu vagonu musų 
delegacija sienoms su Latviais 

! nustatvnio, p P. Smetona, p. 
(M. Yčas ir p. Gelžkelių Direk
torius Grinkevičius. Užsienių 
Reikalų Ministerijos augšti 
valdininkai stoty pasitiko de
legaciją ir sveikino ją valdžios
vardu.

Kaunas. 1IT—14. Kovo 14 d. 
sugryžo iš Rygos Latvijos at
stovas Lietuvai Vilius Bend
ra vičius.

Klaipėda. III—14. “ Prūsų 
Lietuvių Balso" pranešimu, 
Kovo 11 d. atplaukė j Klaipė
dos uostą pirmas Lietuvos lai
vas “.Jūratė“, Lietuvių vėlia
va papuoštas. Laivas yra mo
torinis, burinis, 200 tonų didu
mo, Kyel “Germania“ laivų 
statykloj pastatytas. Laivo ki
limo vieta Jurbarkas. Laivo 
vadovo pranešimais, parplau
ksią dar du garlaiviu ir vienas 
burinis laivas. .

Kaunas. III—15. Estų vy
riausybė paskyrė Lietuvai sa
vo Cliarge (U ATfaires (Rei? 
kalų Vedėju) laikinai leite
nantą Aug. Sclmiidt'ą kuris 
jau ligi šiol atstovavo Estams 
Lietuvoje. Kovo 12 d. musų- 
Užsienių Reikalų Ministeris 
priėmė p. ScTimidt’ą, kuris jtei 
kė Ministeriui savo paskyrimo 
raštą.

Kaunas. II T—15. Estų karo 
atstovas Sclimidt, įteikdama^ 
musų Užsienių Reikalų Minis
teriui savo valdžios įgalioji
mus, skiriančius jį Cliarge d’ 
Affaires Lietuvai, savo kalbo
je pabrėžė draugingą Estų 
tautos nusistatymą Lietu
viams ir norą sueiti j artimes
nius politinius bei ekonominius 
santikius su Lietuva. Ministe
ris. atsakydamas nušvietė Pa
baltjurio valstybių politinių
bei ekonominiu ir dalinai kul- < *
turinių bendrumą ir pareiškė, 
kad Lietuvių tauta ir valdžia 
yra tos pačios nuomonės, kaip 
ir Estai, kad abiejų tautų 
draugingumas išsivystytų j 
plačius politinius ir ekonomi
nius santikius. »r
Kaunas. III—16. Gudų spau

dos biuro pranešimu, Gudų 
Tautos Respublikos valstybės 
sekretorius Klavdij Dnševski. 
atvyko i Kauną.

Kaunas. III—18. šiomis die- 
uomis laukiama atvažiuojant į 
Kauną p. J. Baltrušaičio, Lie
tuvos Atstovo Rusijoj.

PiNIGĮį KURSAS.
Svetimų Salių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25.000, Balniui. 12 
buvo tokia pagal Merchanta Lo- 
an and Trust Co.:
Anglijos sterlingi; Rvarui $3.92
Prancūzijos šimtui frankų 7.15
Italijos šimtui lirų 4.44
Vokietijos šimtui markių 1.62
Lietuvos šimtui auksinų 1.62
(vilkijos šimtui markių* .13
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VVIV KATALIKĄ: DIENRAŠTIS

“DRAUGAS”
luudlrnii išskyrus iii-dėklicuiits. 

PRENUMERATOS KAINA:
CBCAGOJ IR UŽSIENYJE:

Metams ................................... $8.00
Pusei Metų ..................................4.00

RUV. VALST.
Metama ..................................... $6.00
Pusei Metų ................................ 3.00

' Prepumerata mokas! iškalno. Lai- 
aitosi nuo užsirašymo dienos 
i Naujų Metų. Norint permai

nyt! adresų visada reikia prisiųsti ir 
inas adresas. Pinigai geriausia sių

sti itperkant krušoje ar exprese "Mo
le; Order” arba Jdedant pinigus J

struotų laiškų.

“DRAUGAS” PUBL. CO.
S. Oakley Avė., Chicago. 
Tel. Roosevelt 7791

Nepasiduoda Dar
bininkai.

Cbicagai trųksta mažiausia 
100,000 namų pagyvenimams 
Karo metu pačios vyriausybės 
buvo sutrukdytas statymas 
naujų namų. Po karo pasiro
dė neįperkama visokia me
džiaga, pabrangę darbininkai 
ir pačių bankų didis nenoras 
skolinti pinigų naujiems na
mams.

Namams statyti medžiagos 
kompanijos tvirtina, kad me
džiaga esanti brangi pabran
gus darbininkams.

Darbininkai sako, kad už ■ • * 7mažesnę užmokesnj negalima 
dirbti, nes gyvenimas neatpin
ga.

Bankos praneša, kad jos ne- 
Kali skolint {“pinigų statyti na

mams dėl dviejų priežasčių: 
nėra kam pirkti pirmųjų įnor- 
gicių. Nes. morgičių savininkai 
už gaunamus nuošimčius tini 
valdžiai mokėti mokesčius. Ki
tas daiktas: bankos negali 
duoti didesnių sumų, nes už ke
leto metų pastatydintų namų
kaina nupuls ir bankos alsi 
durs kaipir žmogus ant plony
čio ledo.

Kiekviena pusė nurodo prie
žastis ir visuomenė nežino, 
kaip čia tikrai turėtų būt.

Už viskų, suprantama, dau
giausia kaltas karas, kuris, 
pakėlė nepaprastuosius lai
kus. Tie nepaprastieji laikai— 
tai brangus žmogui pragyveni
mas, ty. brangus maistas, 
brangus apsivilkimas, samdos 
ir tt.

Kad gryžti j normalius lai
kus reikia katrai nors pusei 
kiek-nors padėti pasišventimo. 
To pasišventimo, suprantama, 
nereikia laukti nuo darbinin
kų. Karo metu kapitalistai pa
darė gražaus pinigo, šito da
lį tegu dabar pušvenčia grųžili

ti normalius laikus.
Bet kapitalistai nenori to 

daryti. Nenori jie net ,terpus 
pgsišvęsti su darbininkais. .Jie 
nori, kad rekonstrukcijos liūs
ta gultų ant vienų darbinin
kų. Tuo tikslu dar perinai ji«> 
padarė milijonus žmonių Iš
darbiais.

Taip yra visoj šaly, taip ir 
Cbicagoje,

Karo metu ir pasibaigus ka
rui Cbicagoje buvo statydina
ma keletas didesnių trolresių. 
Amatų unijos iškovojo aukš
tesnę užmokesnj. Ir kuomet 
šiandie dėl brangumo nestato
mi namai, gi ainatninkai ne
turi darbo, didieji kontrakto- 

, l'iai ir medžiagos kompanijos 
sako jionis: “Vyrai, apsunkite 

.pigiau dirbti, turėsite pilnai 
daliui. Kuomet jus tai pada

rysite, kuomet daug namų bus 
statoma, mes papiginsime me
džiagų’’.

Bet tos pačios kompanijos 
nesako: “Štai mes papiginame 
medžiagų ir jus turėsite pigiau 
dirbti.’’

Ne, jos nori, kad pirmiau 
darbininkai paragautų dar 
daugiau vargo, ir kad joms 
nereiktų nei su vienu centu 
prisidėti gryžtant atgal į nor
malius laikus.

Ir kuomet darbininkai atsi
sakė nuo tos siųlomos jiems 
“malonės’’, kontraktoriai su 
kompanijomis paskelbė kaipir 
ultimatumų: Prisiimkite tiek 
ir tiek, turėsite darbo; kitaip 
nieko.

Amatų unijoms prisiėjo pa
daryti balsavimus. Praeitų sa
vaitę balsavimai pasibaigė. 
Žymi dauguma darbininkų ne
sutinka su pasiųlyta mažesne 
užmokesnimi. Sako, verčiau 
nedirbti visai, kaip pasiduoti 
tų pačių kompanijų pajuokai.

Tokiuo budu Chįcagoje ir 
toliau nebus statydinami na
mai. Tuo tarpu gyventojų 
skaitlius dauginasi. Samdos 
pagyvenimų kyla. Samdomų 
pagyvenimų savininkams tik
rai auksinis laikotarpis. Gi 
patsai abelnas gyvenimas sa
vo keliu neatpinga.

Neatpinga net pienas, duo
na ir kitoks maistas, išėmus 
kiaušinius. Neatpinga gatveka- 
riais važinėjimas, žibamasis 
guzas, pačiais geležinkeliais 
važinėjimas.

Ir štai kapitalistai reika
lauja, kad darbininkai jų nau
dai pašvęstų patys save ir sa
vo šeimynas.

Tegu jie pirmiau papigina 
viskų, tuomet ir darbininkai 
sutiks pigiau dirbti.

Amerika ir Pasaulis.
(Pabaiga.)

Dabartinis Valstybės Sekre
torius G Bal. 1921 m. rašo: 
“Tikimą, kad Britanijos val
džioje nėra palinkimo užginti, 
jog Suvienytos Valstijos daly
vavo pergalėje. Taigi rodytųsi, 
kad iš to išeina Ir* abejonės, 
jog teisėje išdygusioje iš su
sitelkusių ir pritarusių viešpa
tijų bendros pergalės turi da
lį ir Suvienytos Valstijos ir 
kad negali būti tikro įvykina
mo dabar svarstomo užrube
žinių Vokietijos nuosavybių 
padalinimo be Suvienytų Val
stijų pritarimo.” Tų svarbių 
žodžių paduodame ir angliškų 
originalų: It is also believed 
tbat tliere is no disposition on 
tlie part of tlie Britisli governe 
ment to deny tlie participation 
of tlie United States in tbat 
victory, It would seem to fol- 
low necessarily tliat tlie riglit 
accuring to tlie allied and as- 
sociated powers tlirougli tlie 
coninion victory is shared by 
tlie United States and tbat 
tliere could be no valid or ef- 
fective disposition of tlie over- 
seas ]M)Hsesions of Germany. 
now under consideration, witli- 
out tlie assent of tlie United 
States.”

Socijalizmo Aukos.
Ne visi musų broliai darbi

ninkai apdovanoti šventųjų iš
mintimi. Ne visi jie sugeba 
atskirti gera nuo bloga. Ir 
kuomet tokius vargšus nut
veria soeijalizmas savo suku- 
rin, tuojaus jiems atbukina 
kaip protų, taip pačius žmoniš
kus jausmus.
Socijalistai skardžiai visur ii 

visuomet skelbia: “Nėra Die 
vo. ” Jei nėra Dievo, negali 
Imt nei doros. Nes negyvuoja 
dora be Dievo, kaip negali Imt 
skaisčios dienos be saulės švie
sos.

Atsimetęs nuo Dievo ir Baž
nyčios tamsus žmogus jis yra 
žmogus tik savo pavidalu. Jo 
širdyje gyvuoja tik vieni blo
gi norai, o kartais net baisus 
kerštai.
Atsiminkime, kas šiandie vei

kias! Rusijoje. Tenai j tamsias 
minias įneštas socijalizmo mo 
kslas. Jau kelinti metai tenai 
aut žmonių lavonų statoma 
socijalizmo karalystė. Vadai 
miniose palaiko socijalizmo 
liepsnas. Su laiku tamsus žino 
nės besiskerzdaini atsisuks . 
pačius savo pranašiis-mokyto- 
jus ir tiems padarys galų.

Anais metais Ne\v Britaine, 
Conn., nuo socijalistų padūki
mo žuvo musų garbingas tau
tietis kun. J. Žebris. Mėgino 
pasipelnyti kunigo kentėtojo 
turtais, kurių jis neturėjo.

Pirm nepilnų poros savaičių 
tokiose pat aplinkybėse ant 
klebonijos slenksčio nužudytas 
kilti. Leonas .Jarecki, Piktada 
ris paskambino pas kleboni 
jos duris. Pasirodžius klebo-
imi, ant vietos nušuutns.

Tas įvyko m. \Vyandotte,įvyko
Mieli., šalimais Detroito.

Tik čia piktadnris nebuvo
inėjęs vidun. Gal jam nebuvo 
progos. Gal jis sutiko kliūtis.

Tečiaus dalykas yra taip 
svarbus, kad Panama gali bū
ti naujo pasaulinio karo pir
mutine kibirkštim.

Hughes ir Vokietija.

Vokiečiai, žinoma, šokinėjo 
iš džiaugsmo perskaitę Hu
ghes’o notų, kad į vykusis vo
kiškų kolonijų padalinimas 
pergalėtojams yra neteisėtas 
ir kaip nebuvęs. Bet toje pa
čioje notoje yra pasakyta, kad 
Amerika tvirtina, jog Vokie
tija yra kalta už pasaulio ka
rų, ir kad turi užmokėti atly
ginimą kiek tik pajiegia.

Ta antroji pasakymo dalis 
visai užmušė Vokiečių džiaug
smų. Jie perpykę jau šaukia ir 
iš Amerikos komisijonieriaus 
reikalauja, kad jis tų pasaky
mų prirodytų.

Tai-gi iš šalies žiūrint slen
ka rūpestis j širdį: kų-gi daro 
p. Hughes? Jis gerokai supur
tė Prancūziją, mato kylantį 
karų su Anglija bei Japonija 
ir Besilenkia jos. Jis dar pyki
na ir Vokietijų. Kas drįsta 
kiršinti visų pasaulį, tas galų 

gale pats savo kailį įduo
da darban. Ar mus Valstybės 
sekretorius to nori, ar jis tik 
nemato kad taip gali būti?

mas veikiausiai patektų 1 [an
gos teismui.

Jei konferencija neįvyktų o 
užsidegtų karus, tai Lietuva 
prarastų Klaipėdos kraštų, bet 
atgautų Vilnių. Klaipėdą galė
tų pelnyti Lietuva tiktai įs
todama į Vokietijos sąjungų, 
prie kurios veikiausiai prisi
dėtų Latviai ir Estai su Suo
miais,

Geriausia mums butų, jei į- 
vyktų Wasltingtone konferen
cija. Gaila, kad mes beveik 
nieko negalim padaryti, kad 
taip butų.

MOTINŲ UŽDUOTIS.
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Skubinkite užsisakyti 1921 metams“KARI”
■>

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

• nugalėti.
Jis neša kareiviams moksli}, duoda jiems dailės raštų. 
Todėl kiekvienas pilietis, kovojus dėl Lietuvos nepriklau

somybės, privalo skaityti
“KARĮ”

Kaina Amerikoje metams 2 dolieriai
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Šitas sakinvs vra taip svar-
hu» tarptautiniuose santikiuo.lPauost5'kit Parako' Nenorit 

Taikos.
Charles Hughes mato dau

giau negu mes. Jis žino, kad 
Vokiečiai prieš Suvienytas 
Valstijas neis kariauti už ap
kaltinimo žodžius. Jie gali pa
dėti tiems, kurie neduos Ang
lijai savintis Vokiečių koloni
jas ir kabelius. Prancūzija 
proto netektų, jei eitų kariau
ti su Amerika. Tada Vokiečiai 
tikrai užimtų Prancūziją.

Tokiu budu lieka Anglija ir 
Japonija. Bet ir jiedviem A-

se, kaip tik gali būti svarbus 
užrubežinių ministrų raštai į 
leidžiami galingų viešpatijų 
vardu.

Anglija nebūtų stojusi į pa
saulinį karą, jei nebūtų norė
jusi sugriauti Vokiečių pra- 
moni.jų (tai buvo pirmas tiks
las) ir panaudoti jos kolonijas 
Afrikoje (tai buvo antras An
glijos tikslas). Dabar Ameri
kos Valstybės sekretorius pa
sako, kad tas antrasis tikslas
eina niekais. Anglija negali
pasidžiaugti nei pirmoju, nesimerika nedaro skriaudos. 
Amerikos pranionija karo lai-į Pasakiusi, jog Versailles'o 
ku užaugo daugiau negu buvo! taika yra negera Amerika 
Vokiečių pranionija prieš ka-'kviečia visus, pirmiausiai Au
rą irtai pramonijai medžiagos ' gi i jų ir .Japoniją, geruoju su- 
bei lesų Suvienytos Valstijos sitarti apie laivynų ginklavi- 
turi daugiau negu Angli ja su |mo sumažinimų. Podraugei rei- 
\ okieti.ja krūvon susidė.jusios. j kės aptarti ir kitus iš karo 
Nėra naudos Anglijai iš Vo-Į iškilusius klausimus, būtent: 
kiečių pramones žuvimo. nešiu.) taikos įgyvendinimų, b) ka

ro nuostolių atlyginimų, c) 
pergalėjimo grobio pasidalini
mą, d) naujai iškilusių tautų

Lietuvaičių ir jų tautos at
eitis priklauso ne tik nuo jų 
išauklėjimo, bet taip-gi nuo jų 
noro užsiimti tuo darbu, prie 
kurio jos rengiasi per kelis me
tus. Bet labai gaila, kad dvi
dešimto amžiaus mergaitės ne
supranta, ar nenori suprasti, 
savo tikslo. Dauguma turi pro
gos įgyti šiek-tiek mokslo, bet 
reta kuri naudojasi tuo bran
giu laiku. Rodos, kad mokyto
jų pastangos įkalti į jų galvas 
supratimų gyvenimo klaidų 
nueina vėjais.

Jeigu motinos domiau žiūrė
tų į savo dukterų kiekvieną 
darbų, pasielgimą ir pamačiu- 
sios nors mažiausių klaidų 
tuoj perspėtų jas, tai jau butų 
didelė pagelba jų auklėjime. 
Nes motina turi didžiausią i- 
te-kmę ant savo dukters, ypač 
kada ta da jauna. Tada yra ir 
laikas atitiesti sulinkusias ar 
pradedančias linkti šakeles. 
O kaip ji užaugus pražydės 
kaip toji stipri balta lelija, jos 
kiekvienas apsiėjimas suteiks 
džiaugsmų Dievui, tėveliams 
ir tėvynei.

Pakol tautos moterys lai
kysis tos vidurinės stiprybės 
ir dorosi, tol tauta gyvuos pil
nų savo galybė. Tai yra pas
tebėtas įvykimas griuvusiose 
tautose. Ir mes pamatę tautą 
pradedančią silpnėti, pirmiau
siai galime kaltinti jos mote
ris. Todėl, moterys, stokime j 
darbą, nenorėkime Imti atsa
komomis kaltininkėmis tokios 
didelės nelaimės. Leonora,

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
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Pamėginkite naujo-

Su užregistruotu vaisbaženkliu Suv. Vaisi. 
Patentu Biure.

Nanjame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušap- 

čios ypatybės šiame vaiste idėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra labai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

-M patiks kad 
ir gačniau- 
siaiypatai.

’a/tJes

atsirado galingesni.' 
kiečius konkurentas 
ka.

Anglija šoktų į karų ir su
maltų Ameriką, jei gulėtu, 
kaip sumalė Vokietiją. Ameri
ka tą jaučia, bet jaučia taip
gi, jog Anglija Suvienytų Val
stijų įveikti negalės.

Britanija tyli, bet savo jie- 
gas bando. Panamos kanalas 
Amerikai taip yra reikalingas 
kaip širdis žmogui. TtJiaus 
mažylė Panamos respublika 
šiaušiasi prieš Suvienytas Val
stijas. Panama negalėtų to pa
daryti. jei jos nepadrasi litų ga
lingesnis iš užpakalio. Tiems 
galiugesnieiiK rupi padrąsinti 
Panamą, kad ji atimtu kanalą 
iš Suvienytų Valstijų, Tada 
Suv. Valstijų laivynas nega
lėtų susiekti tarp Atlantiko ir 
Ramiojo vamlenvno.

u z Vo- 
Ameri-

PASITIKĖKIME SAVIMI.

sutvarkymą. Dar gali pasiro
dyti ir kitų klausimų.

Negalėdama eiti karau su 
Amerika Prancūzija galutinai 
turės tam pritarti, ypač kad 
Amerika nuoširdžiai žada rū
pintis sunaikintų Prancūzijos 
dalių atstatymu. Jeigu tam 
pakvietimui nenorės pritarti 
militaristiška Anglija ir Japo
nija, tai Amerika vis-gi neke
tina jiedviem skelbti karo. Su
vienytos Valstijos žada nesi
kišti į Europos reikalus.

Dėt .jei atsirastų intlygau
tų, kurie sukurstytų Panamos 
respubliką prieš Suvienytas 
\ alstijas, tai tos Valstijos ap
sidirbtų su Panama. Jei kurs
tytojai ateiti! padėti Panamai, 
lai karas iškiltų. Mes tikimės,

I ikinies, kad Suvienytos \a!-|kad Amerika to karo nepra-
dijos gana stipriai laiko Pa 
narnos kanalų, ir kad Panamos 
pasišiaušimas kanalo nesieks.
Panama nors maža. bet su
pranta, kad padarytų snn pra 
žūtį, jei biindytų išpildyti An
glijos ar Japonijos planus iŠ Lietuva nuo šito didžiojo 
verždama kanalą iš Suvienyt ii i sukūrio stov i gana toli ir gali

loštu. Amerika neieško karo, 
o taikos. Amerika nepakentės 
iidrvgu po savo šonu. nes turi 
užtektinai jiegos.

Ką gi Lietuva?

\’alstijų. tik pasinaudoti. Pirmiausiai 
sumažės Prancūzijos spaudi
mas vienyti^ su Lenkais.

•Jei įvyktų taikos konferen
cija VVasIiington, T).C., tai Lie
tuva beabejonės taptij pakvies-

šiandie visa Europa negali 
pakilti iš pokarinių giitivėsiij.
Ir nežinia, kuomet jam atei- 
galas. Bet kad ateis galas, a 
pie t.ii nepuri hul abejones.\ is-, ta oficijuliai dalyvauti ir gau- 
gi jis pirmiau privargins žino tų lygias teises kaip ir kitos

pikto.įo socijalizmo iliją. respublikos. Vilniju,.- klausi-

Prasl inkus prispaudimo, 
vergijos ir persekiojimo am
žiams ir išaušus musų tėvy
nės padangėse giedresnei-die
nai, Lietuviai sujudo darban 
ir visomis jėgomis pradėjo ne
tik pasekti gyvenimo keliu 
apšviestųsias-galingas tautas, 
bet stengiasi net ir pralenkti 
jas kaip moksle taip ir kultū
roje. Vos keliems metams pra
slinkus imi atgavimo savos 
spaudos ir pagaliau pasiliuosa- 
vinio iš po caro letenos, Lietu
va nors kūdikio amžiaus bū
dama jau nuveikė didžios ir 
galingos tautos darbų. Tai yra 
pasekmė musų tautos pasiti
kėjimo savimi.

Dar didžiųjam Europos ka
rui siaučiant , kuomet kitos 
šalys nei sapnuoti nesapnavo, 
kad toji Lenkų, Rusų ir Vo
kiečių vadinamoji “bejėgė-b<>- 
inokslė, ištautėjusi klopų” šn- 

' Ii s užsimanytų pastot i laisva 
i ir nepriklausoma, o tiiom la
ibiau, kad ji mėginti,i pasipilė 
■sinti norams savo plėšrių kai 
iii viii,i Lenkti ir Rusų. Jau 

duoinet kiek vieno . tikro tėvv- 
nniiiio-Lietuvio širdyje ir gįs 
lose kraujas virė iš susijudini 
mo, jo minty buvo pilnas pasi
tikėjimas, kad nuo šiol Lietu 
vis ncbevergaiis kitiems. Urnai 
išsiplėtė Lietuvoje oigaiiiziio 
tės darbas. Nors darbas laivo 
sunkus ir turėjo būti varomas 
kaip kur slaptomis, bet jis ėjo

rimtai — sėkmingai. Surasta 
visu pirma reikal i ilgiausieji 
valstybės pagrindai ir ant jų 
pastatyta Lietuvos nepriklau
somybė.

Nesigilinant į smulkią, laip- 
snišką musu valstybės pirmyn- 
eigą, pažvelkime nors pavir
šutinai į jos dabartinį stovį, o 
pamatysime, kad Lietuva jau 
stovi ant nesugriaunamų pa
matų ir iš to suprasime, kad 
dabar mes imtys Lietuviai-a- 
merikiečiai privalome kas kar
tas labiau pasitikėti musų 
tautos gale ir ją remti daugiau 
kaip finansiniai, taip ir mora
liai. Dabar, kada Lietuvoje 
musų vienminčiai broliai yra 
tvirtai susiorgaaizsivę į taip 
vadinamų Lietuvos Katalikų 
Centrų, kurio valdybon įnei- 
na, ka<p yra mums pastaro
mis dienomis pranešta, kun. 
Dr. Maliau,skus, pirmininkas, 
reikalų vedėjas Dr. L. Bistras, 
kasininkas kun. Kapočius, na
riai valdytais, kini. Marma ir 
Ambiožaitis, revizijos komisi- 
jon įneiių^kuu. J. .Meškauskas, 
Radzevičius ir D. Mieiita, su
daro tikrai pasitikėtinų jėgą 
valstybės kurinio darbe. Ir 
mes Amerikos Lietiniai kata
likai turime pasekti jų orgn- 
uizuotės pavyzdžius. 'I tuėdami 
čionai savo centrą, Amerikos 
Lietusių Romos Katalikų h’e- 
deraeiją, panašią į Kutuliku 
Centrą Lietuvoje, stokime į ją 
visi ir kiek sienas Lietuvis ka 
tulikas taip, kad paduodami 
vieni kiliems pagelbos ranką, 
galėtume sudaryti jokio prieše 
neįveikiama frontą, kuris up 
saugos netik musų tėvynę Lie
tuvą, Imt ir musų tikėjimų nuo 

| pražūties; Mes nebusime tvirti
(f’abiiiga ant 3 pusi.)
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DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJ.VS IR CHIRURGĄ* 
Ofisas Ir Oyvenlmo vista 

S2&3 South Halsted Street 
Ant viriam. Univernal State Baak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; n no 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki $ vak. 

Nedėllomls nuo lt iki S. 
Tol.fsnaa Tarda tMt

J. P. WAITCHEES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4500 8. Ashland Avė.

Tel. Yards 1053
Dien. Room 518—130 N. Calrk St. 

Tel. Randolph 3507

2
?jTeL Caaal 6222 oj

3 DR. C. K. CHERRYS 2
J LIETUVIS DENTISTA8 
$2201 West 22-nd * Ko. Leavitt 8t.J

Chicago
^Valandos: 9:30 A. M. to 12 N.J 
$ 1:00 P. M. to 8:00 P. M.
■i*«uskta# a ta-;; a<a# axa<*t

*'i
Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. fonas Yards 5032

a

Valandos: — 8 iki H lt ryto:^ 
5 po plotų iki 8 vak. Nodėllo- 
niis nuo f. iki 8 vai. vakare.

---- --
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ltes. 1130 Indi'iKiidunee Blvd. 
Telefonas Vou Boren 204

DR. A. A. ROTH,
Husas Gydytojas rl Chirurgaa
K|i<‘eljiill-i«s MoleriAhų, Vyrttkų 

Vaikų Ir visų i lirnuiškų Ilgų
VALANDOS: lo—lt ryto 2—S pa 

pietų, 7—8 vak. Nedčlloaais 10—1S< 
flflsns SSM Ko. Hatetcd SU, Obioam*

Telefonas Drover MOS
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PASITIKĖKIME SAVIMI. LIETUVIAI AMERIKOJE. principus; mi dont oue go to Samulevičia $62.75, auksinų 3,- 

kalabuz.” Bet policmonas vi- 700. M. Sleževičiaus, pirm. vardu.
(Pradžia ant 2 pusi.)

ir galingi, jei nesivienysime į 
vieną milžinišką jėgą. Nes 
šiandieną, jokia spėka pasauly
je nesiskaito su pavieniais, 
nors ir mokyčiausiais asmeni
mis, bet skaitosi tik su spėka 
sau panašia.

Jau nekartą laiškais ir 
per laikraščius buvo ir yra 
kviečiama visos Lietuvių ka
talikų draugijos bei organi
zacijų kuopos, arba net ir pa
vieniai asmenys sudaranti 
Federacijos kuopas, priklau
santi prie šio Amerikos Lie
tuvių katalikų Federacijos 
Centro, bet toli gražu iki šiol 
musų tikslas nepasiektas. 
Nors reikia pasakyti, kad šiais 
metais Federacija sparčiai au
go narių skaičiuje; jos sky
riai ir kuopos įsisteigė daugu
moje Lietuvių kolonijose, bet 
turime nepamiršti, kad dar žy
mi dalis tų kolonijų yra atsi
likę ir lukuriuoja nežinodami 
ko.

Tai-gi, gerbiamieji, sujuski- 
me dabar, kad iki sekančio Fe
deracijos seimo kiekvienas ir 
visi būtume nariais Amerikos 
Lietuvių Katalikų Federacijos. 
Būdami visi suvienyti į musų 
tautos tvirčiausių jėgų tik ta
da galėsime pasakyti ano Ro
mos Viešpačio žodžius: “Ve- 
ni-Viili-Vici.”

A. J. Valantiejus,
A. L. R. K. F. Sekret.

BINGHAMTON, N. Y.

BIČIULIŲ SODNELIS.

Nepaprasto Plauko Žmonės.
Keletas metų atgal į musų 

kolonijų atsibaladojo apsuk
rus vaikinas, kuris buvo di
džiai suvargęs ir sakėsi esąs iš 
Rocheeter, N. Y. Atsirado ge
ros širdies žmonių, kurie jį su
šelpė ir gavo darbų.

Pabuvęs čia kiek laiko tas 
vaikėzas tiek įsidrąsino, kad 
pradėjo save vadinti net nmky 
čiausiu vyru musų kolonijoj. 
Girdi: “Man reikia nuvažiuo
ti tik į Lietuvą ir vieną sykį 
pereiti per aštonius gimnazi
jos kambarius, tai busiu as
tuonių k lesų vyras.”

Protingi žmonės, žinoma, 
pradėjo žiūrėti į jį lig į kokį 
pakvaišėlį, bet munšaino my
lėtojai tai ištikrųjų pradėjo 
jį statyti pirmon vieton. Musų 
“didvyris”, pamatęs, jog jis 
daug gali, pradėjo organizuo
ti Sandaros kuopą. Kądangi ši 
kuopa susideda iš “nepapras
tų” žmonių, mat joje randasi 
činovninkų, lojalių, nezalež- 
ninkų ir net “aštuonių klesų” 
vyrų, tad vietos Bingbamtono 
Lietuviai suteikė jai titulų, pa
vadindami Cilvokų partija. 
Tai-gi ne pro šalį bus paminė
ti tų cilvokiškų gaivalų dar
bus ir morališkumų.

Nors. nuo senų laikų musų 
sandariečiai pasižymėjo viso- 
kais trukšmadariais, šmeiži
kais katalikiškų veikėjų, bei 
protinga katalikiška visuome
nė davė jiems ramybę, nes vis 
manė, jog kada nors ateis į 
protų. Pamatę, jog katalikai 
niekus daro iš jų dar
bų, jie pradėjo imtis bjau
riausio darbo.

Didžiojo šeštadienio vakare, 
kada žmonės skaitlingai ė- 
jo į Lietuvių bažnyčių, kele
tas vietos sandariečių, dikčiai 
prisigėrę munšaino, pradėjo ei
nančius užkabinėti.Ramus žmo 
nės, ypač tokiame svarbume 
laike, nekliudė tų cilvokiškų 
gaivalų ir mane, kad nusira
mins.

Po mišparų vieni žmo
nės ėjo namo, o kiti paliko per 
naktį budėti bažnyčioje, lauk
dami rytinių pamaldų.

Apie 12 vai. atėjo bažnyčion 
dikčiai prisikaušus pora san
dai iečių ir vienas jų užmigęs 
bažnyčioje pradėjo nesvietiš
kai kriokti, o kitas visokias ne
sąmones daryti iš ko žmonės, 
labai pasipiktino ir dvi mote
li išėjusi iš kantrybės priėjo 
prie tų nedorėlių ir paprašė, 
kad išeitų iš bažnyčios. Jie 
nenorėjo klausyti. Tada viena*, 
moteriai pasakius, jog eis ir 
pašauks policinonų, susigėdo 
abu išėjo.

Tai-gi, kuip minėjau, jog 
prie sandaros kuopos priklau
so nepaprasto plauko didvy
riai: činovnikai lojariai ir net 
vienų dienų išėję ašto- 
nias gimnazijos klesas “nioks-

sus tuos jo principus su buože 
prie lojaro pečių prilipinęs nu
sivožę į šaltųjų.

Binghamtonietis.

NAUJAI RASTI KAREIVIŲ 
LAVONAI.

(Prisiųsta iš Am. Itaud. Kryžiaus)

Maj. Gen. H. J. Rogers pra
nešė, jog kapų skyriaus vyrai, 
kurie ieško visuose Prancūzi
jos karo laukuose, vėl rado 
178 lavonus mirusių Amerikos 
kareivių ir 132 žino kelio. Ne
galima patirti vardus ir pavar
des 46 kūnų, bet iš tų septy.ui 
gal dar taps pažinti.

Penkiasdešimts rasta netol 
Romagne kapinių ir visi tapo 
vėl palaidoti gražioj vietoj. 
Romagne kailinėse bus nuola-

Chicago, Ilk, nuo W. Pulbnan 
Lietuvių $305.52, auksinų 18,520. 
A. Stulginskio, Steig. Seimo pirm. 
vardu.

J. Kripaitis,
Aukų Skyriaus Vedėjas.

J. Vileišis,
Liet. Atstovas Amerikoje.

LIETUVOS MISIJOS
Naujas adresas: 

Lithuamian Representctive 
162 W. 31 Street 
New York, N. Y.

BRIGHTON PARKO LIETU
VIAMS.

Nebūkite Be “Draugo” 
“Draugą” dienraštį galima 

gauti be kitų vietų ir šiose:
F. ŠIMKIENĖ,

4358 So. Fairfield Avė. 
TUMŠIS & CO.tinis Amerikos paminklas.

Šis suradimas sumažina be i 3853 So. Rockweli St.
žinios prapuolusių skaičių iri BUCIUNAS 
kaip tik greit galima, vardai 2900 W. 40th Str.
bus prisiųsti giminėms.

Nesenai gydymo valdininkai
apžiurėjo 28 kimus, pergaben
tus iš užjūrio į Hoboken, N. 
.J., ištirdami, ar tinkamai buvo 
prižiurėti prieš paskutinę ke
lionę. Visuose atsitikimuose 
rasta geriausia profesijonalė 
priežiūra. Vienas Suv. Valsti
jų senatorius, kuris atvyko į 
Hoboken pamatyti lavonų pa
žįstamo kareivio, taip-gi pripa
žino puikių priežiūrų.

LIETUVOS GYNIMO KOMI 
TETUI AUKŲ APYSKAITA.

Nuo Kovo 1 d. iki Kovo 22 d. 
1921 m. įplaukė aukų iš šių vietų: 
Centralia, III.

Surinkta nuo vietos Lietuvių
..................................... $122.75

Chicago, III.
Aukos Town o£ Lake
Distr.............................. 1,534.42
Nuo “Naujienų” skaity
tojų, Gruod.. m.............. 458.95
Nuo ‘‘Naujienų” skaity
tojų, Vas. mėli.............. 508.00
Baltos Rožės L. Pas. K. 100.00 
Lietuvių Tautos Kat. Baž
nyčios ................................ 67.00
Liet. Dr-ja Savit. Pašei p. 50.00 
Plak. Dr. Alseikos, Kovo
13 d................................. 186.00
Prak. Dr. Alseikos, pareng.
S. L. A.............................  45.20

Cicero, III.
Lietuve Kareivių dr-ja 120.00 
Prak. Dr. Alseikos, Kovo 9 50.00 

K. St. Louis, III.
Liet. Gyn. Dr-jos mėn.
mokest.............................. 107.00

Naugatuck, Conn.
Liet. Piliečių Sųjung. sk. 45.30 

New Britain, Conn.
Iš prak. Vas. 20 d......... 116.95

Passaie, N. J.
Šv. Jurgio Dr-ja .......... 100.00

Raeine, Wis.
Apvaik. suk 3 m. Liet.
Ncprig................................. 10.43

Roekford, III.
Liet. Gyn. Komit. prak. 30.00 
Liet. Moterų Susiv. 9 kp. 24.00

PRANEŠIMAS W0BCES- ! ■ 
TERIEOIAMS! |

(Vorcesteriečtai norėdami pirkti Į 
l.iotuvių Prekybos Bendrovės šėrų | 
arba siųsti pinigų saviškiams Lietu- _ 
von, gali atlikti savo reikalus per L. J* 
Prekybos B-vės įgaliotinį ugentą— ■ 
moksleiv) Ignų. Barkų. Ta4p-gl su- I 
teikia visas reikalingas lnformacl- | 
jas .Su reikalais kreipkitės šiuo ant- >

AMERIKOS LIETUVIAI!
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą j Lietuvą 

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių

rašų:
Katalikų

Ignas J. Barkus 
16 Columbia St. 

Worcester, Mas s.

i

Metraštį
1

J. ŽOLYNAS,
4063 So. Maplewood Avė. 
J. SYMONAS,

4140 So. Maplewood Avė. 
J. SMITH,

3813 So. Kedzie Avė. 
JUOZAS DEITŠKO,

4409 So. Fairfield Avė.

LABD. SĄJUNGOS 7-TOS KP 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

Vienas bičiulis iš Ritirioga 
los (prie Dubysos) per mane 
karštai atsišaukia į visus A- 
merikoj gyvenančius bičiulius 
šiais žodžiais: “ Skubėkite, 
brangus bičiuliai, skubėkite!
Praeitų vasarų atpiškėjo į 
Riuriogalų Amerikinės bendro 
vės atstovas ir nupirko van
dens spėkų Lietuvoje. Skubi
nuos jums pranešti, kad Lietu
voje dar galima nupirkti vėjo 
spėkų ir perkūno spėkų, o 
tuomet visos trys galingiau
sios Lietuvos spėkos taps A- 
nierikiečių bičiulių nuosavy
bė ir neš milžiniškų pelnų: 
lies tos spėkos .kuls, malsr 
verps, aus, lentas pjaus ir t. 
t... Laukdamas greito atsaky
mo, su pagarba.
Jūsų bičiulis iš Riuriogalos.
Tamsta, gerb. bičiuli, di

džiai klysti. Mes, amerikie
čiai, bičiuliai tokių kaip spė
ka, protas, mintis ir jiems pa
našių dalykų, visai neperkame.
Jeigu mums reikės malti, tai 
nupirksime kalnelį, pastatysi 
me malūnų, pridėsime jam 
sparnus, na, ir vėjas, be jokio 
jam užmokesnio, suks taip, 
kad net visas malūnas Inas. 
kės. Tų patį (kirbų atliks ir 
vanduo, jeigu tik įsigysime 
gabelėiį žemės prie Ventos,Vis- 
vytos ar Dubysos. O jeigu 
mums bus reikalinga elektriką, 
tai su tiiin tikra mašina pri
trauksime jos tiek, kiek reikės.
Kam-gi mes turime pirkti ko- 
kio-tcn |»crkiuio, vandens ar 
vėjo spėkas. Rusų rašytojas 
Gogol aprašo, kad Čičikov va 
žinėdamas po dvarus supirki
nėjo mirusias vėles (ruiortvyja 
diišy). Lietuviški soeijalistai 
Amerikoje perka nuo savo 
dvasiško vadovo Mockaus vėl 
niiu ir pragaro sklypus (ly
tie, piečius), ir pienus. Todėl 
nieko stebėtino, jeigu ir ben
drovių utstovai supirkinėja 
spėkas. vėjus ir Įierkiiriiis. Juk 
tam jie ir atstovai, kad Lietu
vos pramonę kelti ir bendro
vių pajininkams (šėrininkains) i pradėjo rodyti poliemonui, sa-
inilžiniškus pelnus daryti. 'kydamas: “mister fiolicmen mi' kiroini»< perlaidomis pasiuntu iš:

Su pagarba, T. Janusas, ' lojer. mi knov orai! Sandaros I \Vestfiebl, Mana.. prisiuntė P.

Pirm. — Motiejus Svaranaučius, 
2008 West 23-rd Street.

Pirm. pagel. — Alek. Cibulskis, 
2243 South Oakley Avė.

Nutarimų Rast. — Ant. Linkus, 
2210 South Leavitt Str.

Turto Rast. — Mart. Česnaueius, 
2213 West 23-rd Plaee.

Iždininkas. — Petras Cibulskis, 
2343 West 23-rd Plaee.

Kontrol. rast. — Ant. Janilienčius, 
2142 West 22-nd Plaee.

Iždo globkjas Jozefata Rokienė, 
2326 West 23-rd Street.

Centro Atstovai: Antanas Jani
lienčius ir Aleksandras Cibulskis.

VALDYBA DRAUGYSTĖS 
ŠV. ANTANO. 
Waukcgan, III.

liūčiai,” tad vienas tų didvy-

S. L. A. 77 kp...........
VVaterbury, Conn.

Šv. Jurgio Dr-ja .. 
Nuošimčių už Vasarį m.

20.00

5.65 
. 4.40

Viso jeigu nuo 1 d. iki 21 d. 
Kovo .......................... $3,706.11

Inėjo už Vasarį mėn. .. 5,848.36rių Velykų laike, munšaino pri
/įkaušęs, tapo nuvežtas į šaltą-! Viso u? v>1SJirj KoV}J m 9 554 47 
jų augstųjų sandaios principų Įjg Lietuvon pasiųstus
studijuoti. Išbuvęs per naktį ir 7,00.000 auksinų .......... $8.311.23
užsimokėjęs $12 už lekcijų pa- fų-kių išrinkimas už Vasarį 0.65 
grįžo. D už savaitės, t. y. Ba
landžio 2 d. antras žinomas did 
vyris, kurį visi vadina lojarin, 
munšaino išsikaušęs, ėjo namo 
ir papuolė į dėdės rankas. Pa
matęs, jog jam ir-gi reikės va
žiuoti į šaltųjų augštų princi
pų studijuoti, musų lojaris, 
išsiėmęs iš kišenės knygutę, 
vardu “Sandaros principai”.

Viso ..............s............. 8,311.90
Lieka kiiHoje. .............. $1,242.57

Re to iš sudėtų per Lietuvos 
Misiją Ainerikoje pasiliko:

REIKALAUJAME AGENTŲ
Atliekamu laiku tamsta gulk J 

užsidirbti po $50.00 ir daugiau 
į savaitę. Užsiėmimas sma
gus, Patyrimo agentavime ne
reikia.
220 S. State St., Ruimas 1422 

Chicago.

I

Paieškau* savo brolio Juozo Bobi- 
no, apie 28 m. amžiaus, paėjo iŠ' 
Kauno rėd., Kėdainių aps., Josvainių) 
parapijos, Karūnavos kaimo. Apie! B 
Šeši metai atgal gyveno I’ennsylva- 
nijos vuls., dirbo angliakasyklose. 
Taip-pat paieškau jo brolį, Mykolu 
Bobinų, apie 24 metų amžiaus. Yra 
kur nors ainerikoje. Atsišaukite. Jei 
kas apie juos žinote, meldžiu man 
pranešti.

Marijona Vuiikšticnė
(Po tėvais Vekrikaitė).

4550 So. Murslificld Avė. Clilcago.

ANT PARDAVIMO.
Grocerne ir bučerne, labai geroj 

vietoj, esu vienas ir negalių apsi
dirbti dėlto parduodu. Galima ir na
mų kartų pirkti ant lengvų išmokės
iu ų. Atsišaukite tuojaus.

4202 S. Campbell Avė.

ANT PARDAVIMO.
35-tos arti OakleyAvc., mūrinis 

namas 2 flatų ir basementas, 5 ir 6 
kambariai, 2 vanos. Vienas flatas 
dabar tuščias. 4600.00 cash, balan
sas po $50.00 (mėnesį.Kaina $6,000.

U. 11. VVALKEK &
5 N. l.a Šalie Str.

Telefonus Muin 28(1

CO.

ANT P.VRDAV1MO.
Parsiduoda apinaujis nturiniz na

mas 5 pagyvenimai, "iŠ fronto Storas. 
Namas geras ir apsimokantų. Mau
dynes, gosas irvisi parankumai. Savi
ninkas gyvena ant 3 floro nuo už- 
pakelio. Namas bus parduotas už bi- 
le teisingiausia pasiulyimg. Priežastį 
patirsite ant vietos. Atsišaukite

2844 W. 38 Street

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

2320 S. Hoync Avė.

BARGKNAS BARGENAG

Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos

JAME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų 
b) draugijų e) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. 
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų.

JAME yra aprašytu tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų, 
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė į- 
vairių įvairiausių aprašymų.

JAME vienu žodžių, šalę visapasaulinių žinių telpia visas A- 
inerikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą 
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos 
Lietuvą, kaip mes matome

Kaina: Apdarytos ................................. $1.00
Kaina: Neapdarytos ................................ 50c.

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos 
kainos da lOe. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
rite siųsti į Lietuvą.

Užsisakydami adresuokite:

“DRAUGAS” PUBLISHING C0.
B 2334 South Oakley Avė.

Gausi 7%, 8%
už padėtus pinigus, jeigu pirksi mu
sų rekomenduojamus, užtikrintus

PIRMO MORGEČIO 
AUKSO BONDSUS

Procentai išmokami du kartu į metus 
bile vienoj bankoj.
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti 
ir lengvais išmokėjimais.

Perkame, parduodame, mainome ir 
duodame informacijas apie įvairių 
komp. šėrus.

Kreipklties Į Lietuvių įstaigų

PEOPLES INVESTMENT CO
220 S. States Street Koom 1422

Tel. Harrison 2024 Chicago,

Kasdien ir nedėliomis nuo 12 iki 
po piet.

■'■
9
Į

Chicago, Illinois, g
■■■■■««■■■ JT

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

Tel. Canal 2118
• Valandos: 10 ryto Iki 8 
Gyvenimas:

vakar*

Tel.
2811 W. «3rtl Str. 

Prospect 3466.

5 DR. CHARLES SEGAL
Q Perkėlė scavu uflu* po u*

1IL ?4729 So. Ashland Avennel
—■ ■ ■i 3 ■ SpcciJnllMas ■

....................................................................:

I0B

Pirmininkas, A. J. Sutkus, 1317 
So. Victory Str.

Vice-Pirm., S. Keliotis, 1002 S. 
Victoria Str. N. Chicago.

Nut. Raštininkas, J. P. Buban
tis, 1339 S. Vietorv Str.

Finansų Rast., B. Mačiulis, 
1329 S. Lincoln Str.

Kasierius. P. Kapturauskis, 
1321 S. Victory Str.

Kasos Globėjai:
1) P. Kasdalevieia, 1017 Eight 

Str.
2) J. M. Leškis, 1329 S. Jaek- 

son Str.
3) J. Naujokas, 1430 S. Pres- 

eott Str.
Knygius, P. Rumšą, 902 Eight 

Str.
Maršalkos, K. Stulginskis, 1320 

S. Vietorv Str., ir J. Šimulynas, 
1333 McAlister Avė.

Organo Užiurėtojas, K. Burba, 
1416 S. Preseott str.

Vėlavos nešėjas, S. Urbonas, 
911 Eight Str.

Draugystė Šv. Antano, laiko sa 
vo susirinkiinus, kas pirmą nedėl- 
dienj po 8-tai dienai kas mėnesį, 
pirmą vai. po pietų, Lietuvių sve
tainėje, prie 9-tos ir S. Lincoln 
gatvės, Waukegan, TU.

Parsiduoda 03-jų akrų farma pusiau 
už dyka. 5 mylios nuo didelio mies
to Maustos, Wis., 60 akrų Išdirbtos 
žemės, likusioji ganykla ir miškas, 4 
kambarių stuba su visais forničiais, 
2 arkliai, 1 kumetis, 5 karves niel- 
žemos, 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
gaukit tuojaus. Klauskit E. W. Bak- 
sevviez, 3301 So. Halsted Str., Chi- 
eago. Ofiso Tel. Boulevard 6775. Re- 
sidcncijos telefonas Dorchestor 8507.

ANT PARDAVIMO.
2 augfičių mūrinis namas moder

niškas, gazas. elektra, pečių šildomas 
akmenio apačia 4 flatų. Bandos ne
ša $90.00 J mėnesi, savininkas pri
verstas parduoti nes apleidžia mies
tą. $4000.00 Cash likusius ant iš- 
mokesčio ant 5 metų. Atsišaukite

3950 I.o wc Aveliui'.

Parsiduoda mūrinis namas 2 auk
ščių 4 pagyvenimų randos neša $720 

metus, parduosiu pigiau negu man 
kainuoja, tūrių parduoti iki gegužes 
mėnesiui nes išvažiuoju Lietuvon. 
Kaina $5,300 galima pirkti ir forni- 
čius kartų. Savininkas gyvena ant
1 aukščio Iš užpakalio.

3123 S. Vilioti Avė.

Parsiduoda už. pigia kaina naminiai 
rakandai (l’urničel) norinti pamaty
ti galite kreiptis diena ir vakarais 
šiuo adresų

. Alcutiidrn Valius 
I i 10 Ko. ( anai st. Chicago. III.

(2nd flat)

Parai<1 uodą geras salmnas talp-put 
Ir susirinkimams svetainė, gera vie
ta. Atsišaukite

1731 W. 51 Street

MUZIKA!
Juozo čižausko

1) Kils prisius 1 dol. gaus 16 
Naujų Labai gražių Dainų miš 
rain chorui. Pusę tuzino arba (Inu

Amerikos Bonais .......... $100.00 K‘au atiduodam daug pigiau.
W. S. S.................................. 5.00 Kas prisius 50c. gaus: Asper
Bendrovės serais .............. 110.00

Šie pinigui, 500,000 auksinų, y-
gesme, Vidi aunam, Avė Maria, 
luslus ui Paima ir Laudale Dom.,

re Hiuneiiiini Lietuvon Gynimo mišriim chorui su viirgonuiH. I’u-
Komitetui per kurjerį Kovo 26 d. «<• tuzino nrlia dhugiuu atiduo-

Lietuvfsi Gynimo Komitetui (tls- <Ium ilniiįf piifiuu, lydima gauti pas
J. KERBER

Orehard Lake. Mieli.

R. M. S. P. Į EUROPA
I f i i i' 2”: T T?Ve iirn N<’u Viii'h llnmhiirc 
IuIUvhil pu 4H/.K i ia i | <'hrrliourir-*<<»„♦ Inunpt 

• •UBIT \ r.D» 21 I.IHPOH ?.
< »ID »PKS \ - DIDIKI.K i I I.IKI’DS h. 
oliblNA Iii RZklah > IH lalHPoH.in 
Ni-v York tLivorpool

H S EPHO - GKOr'ZIn 2f»
'l’lie Kovai Mali Ntvam Paekct < <>.

II 4 N. H u*. Ii Iny ton Mt., Clikaffo 
Hiilnlc’Hf»n K<»n, AgynlH 
TehToiiRM Mcarlnirn 1 Ui?

V. W. RUTKAUSKAS | L- - - - - -
I

I 29 South La Šalie Street J
| Kambarį* 324 ą
$ Telnfonaa: Central *8«a g1 - - - - - - - - - - - |lJ Vakarais, 812 W. 83rd St J
g Telefonas: Tards 4«M« g

ADVOKATAS
Ofisas IHdmlcstyir

ĮĮimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiim-:
STel. Canal 267 g '
Į DR. C. K. KLIAUGA i
= LIETUVIS DENTISTAS 5 
51821 Ro. <!t. T» “
S t .G, m. ■
gValand.: 9—12 rytų, ir 2—9 vak.5
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNn

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvy* Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisaa IdlMKi So. Mlclilgnn Avė., 
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 iki 4 po Į

piat, 4:10 iki 3:30 vak.ua 
Hoaldeoulja: 1933* Pervy Avė.

Tel Pullman 342

|DŽIOVV, MOTERŲ Ir VYRŲ LIG 
ąvalandosnuo 10 iki 12 išryto; nu*
■ 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30> 

vakaie Nedėliomis 10 kii 1 |
Telefonas Dresel 28MU g«■

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- Į 
nografijos, typewritlng, pirkly bos tei
sių. Suv. Valst. istorijos, abelnos Isto- 1 
rijos, geografijos, politiklnės eokno- 
mijos, pilietystės, dailiarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo 6 
iki 10 vai.

3106 S. Halsted St., Chicago. 

PLATINKITE “DRAUGĄ.”
I

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
Ofisas vldumlestyj 

ASSOCIATION 1MAH4.
19 So. La Salio SL 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 
Panedėllais iki 8 vakar* 
Nedėliomis ofisas uždarytas

Telefonas Armitage 9770
MARYAN S. R0ZYCK1

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Plano. Teorijos Ir

F.o:..A,o.'.!eij06 
2U21 N. Westcm Avė.

Chicago, III.

OR. G. M. GLASER l
Praktikuoja M metai 

Ofisas 314* 8o. Morgan Bt,
Kertė 32-ro Bt., Chicago, IU

8PECIJA.LIBTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi ebra- 

ntškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 1» ryto 
iki S po platų, nuo ( Iki I valan
dą, vakare.
Nedėliomis r.uo * Iki I po piat. 

Telefoną* Y artis »tl

miUIIIHltHIIIIIIIHIlHlllilIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIMIINilHlllllllllilIlIllIllIlIlIUUIimilHI
= R—_________ _____________________________ __

Visur reikalaukit arba patys išsirašykit
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ

ATSPINDŽIAI
Juose paveikslais nušviečiama:

1) ai-mijoH gyvenimaa ir veikimas,
2) Hvarbesni ValstyboR gyveninio atsitikimui,
3) Lietuvos ir kitų klastų gamta.
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų.

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

Adresas: Kaunas, Generalis Stabas, 
“ATSPINDŽIŲ” Administracijai.

iiiiuimiHiuiHiiiiiiimimtiiiiiiiHiiiiiHfiiiiiHMmiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiimiii

vak.ua
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DRAUGAS Trečiadienis, Balniui. 13, 1921

CHICAGOJE.
80 INDUS IRI JAUSTŲ TU

RI EITI KALĖJIMAN.
18-oji GATVĖ.

Dievo Apveizdos parapijos 1 
klebonas, gerb. kun. Ig. Al- 
bavieius, gavo žinią nuo savo 

p. Mik.

Augščinilsins teismas ntsisa- 
|kė leisti atnaujinti bylus Sti
biai industrijalistų (1. \Y. \V.), pusbrolio Lietuvoje,
tarpe kurią yra ir žinomas 
Haywood, kurie 191S metais 
čia teisėjo Kandis buvo nubau
sti kalėjimai! už mėginimą jų 
pakenkti vesti karą šalies vy
riausybei.

Todėl jie visi turi eiti ka
lėjimai! ii- užsimokėti augšta*
pabaudos.

Kai-kurie iš jų nubausti po 
20 metu kalėjimo. .Iii1 buvo 
kituoinet paimti federalin ka
lėjimam Bet apeliacijos metu 
paliuosuoti po paranka. Jų vi
ją paranka siekia pusę milijo
no dolieriu.

Šiandie .juos nuo kalėjimo 
gali išgelbėti liktai abelnoji 
pivzidento politikiniams nusi
žengėliams amnestija.

Bagdono,

AIRIŲ PARODAVIMAS CHI 
GAGOJE.

Ateinantį pirmadieni Cliica- 
goje prasidės suvažiavimas 
Ąjrią arganizacijos vardu A- 
merikoniška Sąjunga Pri pa
žinti Airijos Respubliką (A- 
merican Association for the 
Reeognition of the Trisli Ke.~ 
public).

Konvencija bus Medinab bu
rte ir tęsis dvi dieni. Bus skai
tlingas suvažiavimas.

Tad vietos Airiai prie tos 
progos rengia didelį parodavi- 
nią gatvėmis ateinantį sekma
dienį po pietą. Parodavimui 
parinkta puošnioji Micbigan 
gatvė, kuii, anot

! busianti uždaryta.
Apskaitoma, kad parodavi- 

me turės dalyvauti mažiausia 
apie 50,0(10 vyrą, motiną ir 
vaiką.

PAVOGTA DAUG BRANGIU 
DAIKTŲ.

Vakar da plėšiku užpuolė 
jubilietinę krautuvę po mini. 
843 MiLvaukee avė. Išnešė 
$5,CHM) vartės visokių daiktu.

Krautuvės savininkas mėgi 
no prišinties. Pž tai buvo skau 
džiai apmuštas ir įsakyta jam 
nei neprasižioti.

CAREY NUBAUSTAS Į RE 
FORMATORIJĄ.

IŠ CH1CAG0S LIETUVIU
' KOLONIJŲ.
KUR DINGO RAUDONAJAM 

KRYŽIUI SKIRTI 
PINIGAI?

Liet.
Keinio atstovo 
Demokratu partijos, jog jis ' 
ruošiasi atvažiuoti Amerikon. 
Čia jis dalyvausiąs Liet. Vy
čiu Seime Cliieagoje, kaipo 
Liet. Pavasarininku organiza
cijos atstovas, nuo kurios tu
rės Įgaliojimus. Kep.

IŠ WEST SIDĖS.

Steigiamojo V()s sostiių 
K rikščioniu

Gegužės 8 d. Aušros Vartą 
par. svet. L. Vyčių 24 ta kuo
pa vaidins “Paklydėlio Ke
lias’’ šv. Kazimiero Vienuo
lyno naudai. Kep.

IŠ T0WN OF LAKE.

Bal. 14 
svet. bus 
paveikslai 
nimo.

ir 15 d,l. J. Klius 
rodomi jodomieji 
iš Lietuvos gyve-

Kep.

IŠ BRIDGEP0RT0,

Bal. 3 d. šv. Jurgio par. 
svet. .Šv. Aloizo dr-jos šv. 
Jurgio skyrius įrengė balių 
parapijos naudai. Žmonių skai
tlingai atsilankė. Parapija pel- 
ni.įo $176.35. Šios draugijos 
kitas balius bus Gegužės 7 d. 
Šv. Jurgio par. svet. Rep.

Iš NORTH SIDĖS.

Bal. 11 d. šv. Mykolo par. 
svet. parapijos komitetai, lde- 

pranešimu, Uolias, kum A. Baltutis ir vie 
tinią draugiją atstovai turėjo 
susirinkimą reikale parapijos 
bazaro, kuris bus rudenyje, ir 
parapijos pikniko, kuris bus 
Liepos 3 d. Poloniu darže. Su
sirinkusią ūpas buvo pakilus 

J visi uoliai stojo į darbą.

Šv. .Mykolo par. mokykloje 
S(.s,*rys Kazimierietės moky
tojos ruošia mokinius prie šv. 
Komunijos j Gegužės 29 d. 
Pirmusyk Šv. Komuniją pri
ims apie 3(1 mokiniu. Rep.

Teisėjas Landis Francis J 
Carey, 19 metą, nubaudė vie ( 
neriems metams į nacijonalę! 
reforma t o riją VVasbingtone.

. Tai tas pat Carey, d,4 ku 
rio kongrese buvo pakelta 
daug trukšmo, kuomet teisė
jas Landis jį be parankos bu
vo pūliuodavęs ligi paskelb
siant ištarmę.

Carey buvo klerku liaukoje 
m. Ottawu ir pavogė $96,(MM), 
koriais teeinu nepasipelnė.

VELTUI MEDŽIOJA POLI
CIJA.

Cldcago-; policija su atsidė
jimu nurodomose ir intaria- 
mose vietose padaro kratas, 
iškoduota žmogžudžio O’Co- 
nor. Teeinu niekur nesuranda
mas, Z

Praeitą parą Cliicngoje 
17 automobiliu.vogta

KAREIVIAI SAUGOS
TĄ-

PAŠ

• Iš VVashingtono sugryžo 
Cliicagos puštos viršininkas 
(’arlile ir parvežė žinių, kad 
plėšikams danginu nebus pro
gos vogti ir plėšti pnštą.

pa

į vakarėlį šiandie, t. y. Bal. 13 
• L, MeKinlev purk svetainėje. 
Paimta orkestrą, tat visi galės 
ligi soties prisišokti. Įnėjimas' 
veltui. I’ai-gi Cliieagos Vyčiai | 
bei Vytės neužmirškite atsi 
lankyti.

L. V. 3G kp. valdyba

Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų
farmų ir puikiose vietose ukėms žemių bevelk visose valstijose ir Kanadoj'.
Geras farmas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam
ir paimam ant pardavimo visokių ryšių namus Chicagoj ir aplinkinėj.
Perkam visokius valdžios (govemment) bondsus ir geležinkelių akcijas.

Liula praeitais metais bol- ... . .... v .. . ... .... . . visi .»<> i<p. nartai ir naressevikai apleido Vilnių Lietu- , • • • • . . • • - -
... . i kviečiami susirinkti lygiai t,

trumpą susirin-j 
atsivesti ir 

Valdyba.

Apsaugojau! nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. Skolinam pinigus
ant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus j Lietuvą paštu, telegramais ir bank-

■lanu 
turėsimeir jį atidavė Lie

tuvai, cliicagiečiai Lietuviai, 
paminėjimui to atsitikimo ir 
išreiškimui savo džiaugsmo, 
vadovaujant (’liicagos Lietu
viu Tarybai, Rugpjūčio 15-tą,
192(1 m., surengė Auditorium 
Teatre didelę- manifestaciją,
kurion atsilankė Lietuvos Mi-’ <J., 8 vai. vakare, Pavis Sųmire 
sijos nariai g'erb. Jonas \ ileišis parko salėje. Visi nariai teiksitės
ir Povylas Žadeikis, o taip-gi 
ir ką tik tąsyk.atvykęs iš Pa
ryžiaus kun. Vilimas.

Rengėjai skelbė, kad pelną- 
nuo minėtos iškilmės bus ati
duotas Lietuvos Ramlonąjam 
Kryžiui, kas, be abejonės, pas
katino atsilankyti didelį bu
ri žmonių, nes visa publika 
nesutilpo teatram

Nor>

nes
Kimą. rrasonu 
naują narių.

IŠ T0WN OF LAKE.

L. Vyčių 13 kp. mėnesinis susi
rinkimas bus šiandie. Balandžio 13

laiku susirinkti ii- atsivesti nauja 
narių.

Po susirinkimo važiuosime j L. 
Vyčių 36 kp. šeiminiu} vakarėlį.

Korespondentas.

IŠ NORTH SIDES.

Lietuvos Vyčių 5 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, Balandžio 13, 1921, parap.

yra žinių, kad pelno j svet. Dalykus apsvarstę galėsime 
ko su virš $800.01), vienok žaisti. Nariai-ės, atsilankykit 

neišdavė jo-J skaitlingai ir atsiveskite naujų na
rių.

iki šiol Taryba 
kios atskaitos ir nepranešė vi
suomenei, ką padarė su iškil
mės pelnu, kuris priguli Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui.

Nariai draugijos “Lietuvos 
Ūkininko”, dalyvavę minėtoje 
iškilmėje, pakėlė tą klausimą 
keliuose draugijos susirinki
muose, o paskutiniame susirin
kime, buvusiame Kovo mėne
sy, galutinai nutarė viešai 
reikalauti 'Tarybos išduoti at
skaitą ir kad ji pranešti) vi
suomenei, ką padarė su Lie
tuvos Ramlonąjam Kryžiui 
skirtais pinigais. Todėl pilnai 
pasitikime, kad Taryba tą da
lyką galutinai išris išpildyda
ma musų draugijos narių pa
geidavimą.

Su pagarba,
Dr-ja Liet. Ūkininko, 

Mikas M. Dūdas, pirm., 
L. B. Lenkauskas, rast.

SMARKI MERGAITĖ.

New York. Bal. 13, — Co- 
liimbia universitetą kinko 
smarki mergaitė, Estera Lee 
Gould, 20 metų. Ji via kan
didatė į filosofijos doktoratą. 
Doktoratą gaus išbuvusi uni
versitete tik vienerius metus, 
kuomet paprastam mokiniui 
reikia praleisti tris ar keturis 
metus. Tiesiog brilijantiškai 
mokosi. Be kitako jinai speei- 
jaliziiojasi kalbose: katinų,

Prie krovimo ir iškrovimo Graikui, Prancūzu, Italą, Vo-
paštos bus pastatyti kareiviai 
su šautuvais ir durtuvais. B<* 
to, bus apginkluoti paštus dar 
bininkai.

IŠ CICFR0, ILL.

liečiu ir spartų.

Klaipėda. III—17. “Prusą 
Lietuvių Balso” priiiiešiniu. į 
Klaipėdą atplaukė antras Lie
tuvos laivyno motorinis buri 

Bal. 10 <1. Cicerus Nainy uis laivns “Kastytis.’’ Netru- 
Savininką Sąjungos laikyta® kus laukiama atplaukiant ir 
balius pavyko. Žmonės skail kitą laivą.
tingai atsilankė ir pelno gerai _____:__________
liks. Rep. PLATINKITE “DRAUGĄ.”

Pr. J. Paliulis, rust.

CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS.

IŠ T0WN OF LAKE.

Alinimų 1 kuopa laikytam*'
: įsirinkiim* nutarė surengti 
p. silinksininimo vakarėlį su 
programa. Vakarėlis įvyks Ba
landžio 14 d., š. iii., Davis 
Kųuare Bark svetainėje (prie 
44-tos ir Kaulina gatvių). Pra
džia 7:30 viii. vakare.

Tnt-gi visi alinimai atsilan-i 
kvkit. Kviečiami Alunmai ii 
iš antros kuoposšv. Jurgio pa- 
rap. Visi gražiai pasilinksmin 
si m. Vlumnų komisija.

IŠ T0WN OF LAKE.

Chicogos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Dclivery (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 
valdininkui lengviau bus surasti. 
Tas langas pašte yrą, adaras nuo 
7 vai. ryte ligi 9 vakare.

5— Augis Ant.,
6— Bagdonas Aleks.,
9— Balabenas J.,
26— Blodika Juozapas.
29— Budris Jonas.
34— Čepaitė Kaz.
35— Čeponis Kaz.
36— Čepulis J.
42— Cburus Juozapas,
43— čiopas Mik.,
48— Ramanauskas Aug.,
54— Demavičia V’l..
55— Dabclinskailė Anast.,
66— Gaspnraitis, M.,
68— Godžius Jonas,
71— Gereas Josepl"
75— Globis Jonas,

• 82— G ra jiesickas Ben..
95— Jakaitis Jonas.
101— Jonulis Mot.
102— - Jokūbaitis D.

('Daugiau bus)

Nesenai čia susiorganizavo 
L. R. K. Moksleiviu 19 kuo
pa ir p»‘r tą trumpą laiką pri
sirašė gana skaitlingas burėlis 
moksleiviu.

Praeitą sekmadienį kp. lai
kė mėnesini susirinkimą, ku-Į 
riarne nutarė surengti vakarą! 
Gegužės 1 d., bažnytinėje sve
tainėje. Programa susidės iš 
vaidinimo, dekleniaciją, kalbu 
ir muzikalūs dtilies. Bilietiii jau1 
iitspauzdinti ir pnrdavinė- Į 
ja m i.

Town of Etike ir apielinkėje 
gyvenantieji žmonės prašomi, 
nepamiršti ir skaitlingai atsi-j 
lankyti moksleivių vakaran. 
Paremkime musą jaunimo gra-1 
žias pastangas. Alumnė

PRANEŠIMAI.
VYČIŲ DOMEI.

Lietuvos Vyčiu 36 kuopa 
šiuo kviečia visus Cliiengos 
Vyčius atsiliinkyti į šeimininį

A. f A.
M. DAUNORAS

35 metą amžini?'! tapo nu
šautas suimtoj balandžio 9, 
1921, 8:30 vai. vakare. Pa
ėjo iš Kauno Red. Panevėžio 
pavieto ir parapijos Nauja- 
siedos sodos. Anierike išgyve
no 16 metų, paliko dideliame 
nubudime žmona Rozalija, 
vaikus Adolfą 8 metų Alber
ta 5 metų broli Povilą, sese
ris Ona, Judikienė bud. Ga- 
silionienė. Dom, Oasparkie- 
nė pusbroli Justina Tarvida 
ir 1 broli jr 3 seseris Lietuvoj

Laidotuvės bus serėdoj Ba
landžio 13. 1921 iš namų 2927 
W. 39 St. j Nekalt. Pras. P. 
ftv. Marijos bažnyčia 9 vai. 
ryte o iš ten iš šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminės ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse.

čekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos ban-
kose. Parduodam laivakortes j Lietuvą ir j Ameriką. Mes atstovauj a -
me ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujam teisingai.

666 WEST 18th STREET, CHICAGO, 1LL.
-==- Egzekutyvis ofisas randasi pačiame vidurmiestyje
602-604 Y. M. C. A. Bldg., 19 So. LaSalle St., CHICAGO.
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgi-
joje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste.

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil
psta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties j manę klausti 
patarimo dėl jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausį patarnavimų dėl 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Eigos gydoma specijalisto,

W. F. MONC11VFF, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Avė., Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos 

Kanibaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S aptiekos

Tėmykite mano parašų. 
Valandos; nuo 10 ryto iki 9 

vak? Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d.

^Telefonas Boulevard 9199 J

f DR. G. KASPUTIS Į
* DF.NTISTAS «

3331 South Ilalsted Str. a
^Valandos: 9—12 A. M. •
* 1—5; 7--8 P. M. $

DR. S. BIEŽIS
LIETUVIS GYDYTOJAS |

Iii CHlItl ltGAS j
2201 Wcst 22nd Street J
Ganai 6222 e
3111 W. 42nd Street ,

Tel. McKinley 4988*

/SS
Tel. Drovsr 7 941

Dir. G. Z. Vezdis
1,IETĮ T VIS DENTI8TA8 

4713 SO. ASHUAMD AVKHlfB '
srtl 47-toa Gatvės jj

[Valandos: nuo » ryto iki J <ak i 
Seredorols nuo 4 lig 9 vakar* jj

Tel. Yards 6666 Blvd. 8448
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Llctuvia Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akuėeras.

saos H. Halsted St. Chlcago.
Valandos; 10—12 Iš ryto 1—3 Ir
S- 8 vakar'" Ned. 19—13 Iš ryto.

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
IS21 So. Halsted Htreet 

Valandos: 19 Iki 12 ryto; 1 Iki 4 
po plot. 4 Iki 9 vakar*.

VAI.EN I’I N E Dlt F.SMAKING 
< OEI.EGES 

«2I15 K. llulMcd. 2407 \V. Mndlson, 
IM5O N. WeHs Kt.

137 Mokyklos .limgt. Valstijose.
Moko Siuvimo, l’atternų Kirpi

mo, licHlgning bizniui Ir namams. 
Vielos (luodumos dykai. Diplomai. 
Mokslaa longvala atmokėjlmnls. 
Klaaos dienomis Ir vakarai*. Fa- 
’reikalauklt knygėlės.

Tel. Seeley 1643
SAKA PATEK, pirmininkė.

S. D. LACHAWICZ
METVVYH GRAnOllH N

I
Patarnauju l&MotuvAaa koplglaunla. R«l 
kale meldžiu atallauktl. o mano daurbu 
buatta užganAdlntl.

9*14 W. 9Srd PI. Ohk««o. IIL
TH. Ganai 91M
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ISvarbus Susirinkimas!!!
1 LAUKIAMOS AMERICAN COOPERATIVE SOCIETY į 
1 Pėt. vak., balandžio 15, 1921 1

5 Šv. Jurgio Parapijos svetainėje 32 PI. ir Auburn Avė. =
= Pradžia 7:30 vai. vakare =

“ Bus Lietuviai ir Amerikonai kalbėtojiai. Bus kalbama kaip yra “• 4. *M
~ galime piginus pragyventi. Taip-gi bus ir dainų bei skambinimu ant S 
S piano. Įžanga visiems veltui. —
•g Visus kviečiame atsilankyti RENGĖJEI. ~
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ii

viešas :
Susirinkimas, I
----------------------------------------------------------------------  H

ir Prakalbos ■
Rengia Lietuvių Rubsiuvių Skyrius 269-tas £

(Amalgamated Clothing Workers of America) ■

Seredoje, Balandžio 13tą, 1921 į
Unijos Salėje 1564 N. Robey St. J

Pradžia 7:30 vai. vakare. I■
S. Levin jungtinės Tarybos manadžieris kalbės ang- ® 

lu kalboj apie dabartinė Rubsiuvių Kova ir organiza- g 
eijos svarbą. Taip-gi Lietuviu kalboj kalbės įžymus kai- I 
bėtojai apie dabartinį križį ir abelnai darbininką judė- J 
jinią. Visi Rubsiuviai yra kviečiami atsilankyti. Ne- ■ 
praleiskite progos. |

Kviečia visus KOMITETAS. ■
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! VISUOMET TURĖK OMENIJE I

E Kad musu nauja krautuvė pripildyta puikiausių = 
= auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų = 
= laikrodėlių, laikrodžių, lenciugelių, karolių = 
E ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų. = 

Turime gramafonų rekordų, rožančių, s 
kryželių ir kitų religijinių dalykų, ta- 5 
vorų užtikriname prekę prieinama. =

J. WENCKUS
Laikrodininkas

3327 So. Halsted St. Chicago. Hl.
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for Litila

Jeigu Nusidegi
Tai aprišk Jalidft Ir uždėk

Ulentnolatūm
Nnšnldo Ir greltnl iiigydo.

&

Carter’s Little Uver Pilis
Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi 
duriai Nedirba
Mate Plgulka
Mažom Domas

Maža Kaina

Tikras turi pnalrašynia.

Krauju* iirturlntlN (>eleftlpa 
yra pr toliui t Irai Ub Ii aIiuhIu 
valdų.
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•ARTER’S IRON PILLS
Jum* parrlhe*, pn mėginki te

, i... J . i. .




