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Lenkai Sako Kovosią už Vilnių 
NUSPRENDį NEDUOTI 

VILNIAUS LIETUVAI. 
TURI SUGABENĘ SKAIT 

LINGĄ KARUOMENĘ. 

Nepakeltas Generalis Streikas 
Anglijoje 

KAUNAS, Bal. 16. — Prieš 
prasidėsiant Brusselv Lietu 
vių-Lenkų konferencijai Vil
niaus miesto ir srities klausi
me, anot gautų Čia informaci
jų, Lenkai Vilniaus sritin su
gabena skaitlingą karuomenę. 
Jie nusprendę, kaip Lietuvos 
vyriausybė informuojama, tuo-
jaus pakelti kovą, jei Brusselio 
konferencija nuspręstų sugrą
žinai Vilnių Lietuvai, kuriai jis 
tikrai priguli. 

Sakoma. Lenkai iškalno nu
jaučia, kad konferencijos nuos
prendis jiems bus nepalankus. 
Ir todėl pasirengę nepildyti pa-

Streikuoja ir Toliau tik Vieni 
Anglekasiai . 

Japonija Rems Turkus 
Nacijon; 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 

t < TRILYPĖJE SĄJUNGOJE" JAPONIJA PASKYRA SAVO 
PAKILO NESUSIPRA

TIMŲ. 

Parlamento nariai įsimaišo in-
dustrijalėn kovon. 

KOMISIJONIERIU TUR 
KIJON. 

Londonas, Bal. 1(>.— Be 
streikuojančių anglekasių va-

čios Tautų Sąjungos nuospren-jkar Anglijoje turėjo pakilti 
džio. 
. . Vilniaus srityje Trenku ka 
ruomenės viršininkas, žinomas 
gen. Zeligowski. yra Vilniuje. 

Turkams nacionalistams įma
toma pagelba.^ 

Paryžius, Bal. 16. — Japo
nija pasijuto, kad ji prilygusi 

LONDONAS. — Kuomet at
sisakė streikuoti geležinkelie
čiai ir transportiniai darbinin
kai, anglekasių kova susilpnė
jo. Tečiau vyriausybė nepalei
džia iš rankų priemonių prieš 
galimus itetikėtus įvykius. Nes 
radikalai nemiega. 

PARYŽIUS. — Kalbama, 
kad, matyt, Prancūzija galų-
gale sutiks su Vokietijos pa-
siųlvniu atsiatvdinti nuterio-
tus Prancnzijos plotus. Sako
ma, gal sutiks su Vokiečiais 
darbininkaisMr vokiškąja me
džiaga. Bet visvien reikalaus 
žymaus atlyginimo savo bedar-
biaujantiems darbininkams. 

NEPAVYKO GALVAŽU
DŽIAMS APIPLĖŠTI 

", BANKĄ, 
VIENAS PAKLOTAS, KITI 

SUŽEISTI IR SUIMTI. 

Taip reikėtų su visais plėši
kais. 

Penktadienio ryta keturi plė
šikai užpuolė Cicero State ban
ką, šalimais Ogden ir Cicero 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
Šaukėnai, Šaulių apskr. 

Šaukėnų parapijoje bemažko 
dvarų žemė užimta, o dvarpo
niai su mažomis išimtimis va
ro Lenkų politiką. Dvarų ir 
darbininkų padėtis apverktina 
yra. Jų dauguma gyvena trio-
bose, nepanašiose j gyvena
mus namus; bet daugiau j 
laužus, arba tvartus. Ordinari-
ja jų mažesnė negu kituose 

dė I. Stankų nubausti 1 mėn. 
kalėjimu ir A. Dumbauską Ša
kių Ž. U. D. profesinės sąjun-

jgos pirmininką, už niekus ne
pamatuotas melagingas žinias, 
nubausti 300 auks. pinigine 
bausme ir paskelbtus šmeižtus 
tame pačiame "Socialdemok
r a t e " atšaukti. Taip tai soci-
jalistai ir Lietuvoje jau pradė
jo šmeižtais ir melagystėmis 

Lietuvos dvaruose. Neveizint drabstyti dvasiškiją, kaip kad 
to, daugelis dvarininkų (Dolu-| čia'Amerikoje daro. Bet tenai 
bauskis, Gorskis, Čapskis) pa--ne taip gudriai, už tat ir pa
skelbė darbininkus atstatysią; puolė į bausmę. 

Jurbarkas. Čia nuo keliu mė
nuo vietų, j jų vietas (Dolu-
bauskis) priimsią tik tuos, ku-

ave. Viso jų buvo, penki. J»Jn*ečW> kurie sutiks ant nu-itų apsigyveno dentistas Moc-
atvažiavo automoboliu. Vienas "žemintos ordinarijos ir padi- kevieius, Žydas, bet taip blo-

prie pirmaeilės pasaulio vieš 
, streikan dar keli milijonai dar- |patijos. I r todėl nusprendė j m u m s h l s u k i l i m u s Vokietijoje. 
binmkų. Tai geležinkeliečių ir.plačiau meiti pasaulio politi ' 

BERfLYNAK. - Čia reichs
tage seka smarkus debatai a-
pie buvusius pastaruosius ko-

Jam iš Lenkijos siunčiama dau 
giau karuomenės ir reikiamo-
tji kiekybė amunicijos. 

Lietuviai, savo keliu, ima
si visų galimų priemonių prieš 
galimus kokius nors nepapras
tus įvykius. , t„ , 

Kadangi Vilniuje gyvuoja 
Lenkų palaikomoji kurstymų 
betvarkė. Tautų Sąjungos mi-
litarinė komisija, kurios pir
mininku yra pulk. Chardigny, 
nutarusi negryžti Vilniun, kol 
tenai nebus įsteigta atsakomo
ji valdžia. 

transportinių darbininkų orga
nizacijos. 

kon. 
Pirm karo Japonija Turki jo 

Tečiau streikas neįvyko. !je neturėjo jokio savo diplo-
Prieš pat pakėlimą streiko, ge- j matinio atstovo. Dabar ji Kon-
ležinkeliečių ir transportinių ' stantinopolin paskyrė savo au-
darbininkii vadai atlaikė susi- gštąjį komisijonierių, kurs pa
rinkimą su anglekasių valdy- skui tenai užims ambasado-
ba. Ir tuojaus po to atšauktas riaus vietą. 
paruoštas geležinkeliečių ir \* to Japonijos pasielgimo 
transportinių darbininkų strei- 'matomi aiškiai tie jos tikslaL 
kas. 

Paliko ir toliau streikuoti 
Pirmiausia, Japonija pagei

dauja Mažoje Azijoje įsigyti 

TEXARKANA, TEX. —Per 
čia vakar m baisiausiu smar
kumu praūžė tornado.. Žuvo 14 
žmonių. 

-

MEXICO CITY. — Buvęs 
provizijonaii« Meksikos prezi
dentas, gen. Oonzales, sakoma, 
pakeisiąs revoliuciją prieš [skambalas ir parodo, kokioj 

pasiliko automobiliuje, o ke
turi nuėjo bankon,. 

Banką rytmetyje vos buvo 
atidaryta ir viduje jau buvo 
atėję keli interesantai. Keturi 
plėšikai su revolveriais ban-
kos kas i erių ir kitus bankos 
darbininkus, taippat interesan
tus, suvarė užpakalin į "vaul-
ta -" Du iš jų buvo prie suva
rytų žmonių, trečias saugojo 
duria, o ketvirtas žėrėsi krep
šin pinigus kasieriaus narve. 

Bankoje yra įvesta paranki 
alarmo sistema. Įvairiose ban
kos darbininkams žinomose vie 
tose pritaisyti elektros kny-J 
pkučiai. Paspaudus jų vieną, 
policijos nuovadoje suskamba 

šiandieninę Obregono valdžią. 

GALI SUTRUKDYTI TAIKĄ 
SU VOKIETIJA. 

Prancūzija daro daug maiša
ties. 

Washington, Bal, 16. — Iš 
Tokyo gauta žinių, kad Japo
nijos vyriausybė nemano už
sileisti Amerikai salos Yap 
klausime. 

Tuo tarpu Prancūzijos vy
riausybė painformavo valstv-
bės departamentą, kad atei
nančiame talkininku augščiau-
šios tarvbos susirinkime Pran-
euzai pakelsią salos Yap klau
simą ir karštai ginsią Suv. 
Valstijų teises. 

Toks Prancūzijos pasiketini
mas čia padaro daug įsravos 
ir, galimas daiktas, senato
riaus Knoxo taikos rezoliucija 
bus atidėta tolesniam laikui. 

Tuo tarpu tos augščiausios 

kio turėjo įvykti, jei angle-
kasius atvienėjo sąjunginės or
ganizacijos. 

Anglijos vyriausybė vakar 
lengviau atsikvėpė. Tečiau kri-
zis nepasibaigė. Nes angleka
siai vis dar streikuoja. I r tas 

talkininkų" tarybos susirinki- j^ re ikas šaliai yra didžiai na
rnas įvyks ar Gegužės ar Bir-1 v o l i n # a s * 
želi o mėnesiu. 

vieni anglekasiai. Jų vykdo*'reikalingo sau autoriteto ir te 
moji valdyba buvo pakviesta nai kaip kitos viešpatijos da-1 
atnaujinti konferenciją su ka- ryti įsravos. 
sykių savininkais. Bet ji ne- Kitas daiktas, matyt, su tal-
priėmė pakvietimo. kininkais bendrai pasidarbuo-

Pasklydo žinių, kad angle- ti, kad Rusija visais šonais bu-
kasių federacijos generalis se- tų nuolatinėje priežiūroje, 
kretorius Hodge atsistatydino Pagaliau jos trečias sieki-
iš užimamos vietos. Sakoma, m a s — praplėsti savo politiki-
jis, turbūt, netaktingai, ne pa-lnį lauką Europoj ir M. Azi-
gal anglekasių noro, pasielgęs j 0 j . 
pasakydamas, kad anglekasiai j Aišku, kad Japonija vienu 
galį sumažinti savo reikalavi- žygiu bus santarvėje su talki-
m u s - - ninkais ir* rems'Turkų nacijo-

Paskui tos žinios apie jo at- nalistų reikalus. Pagaliau mė-
sistatydinimą atšauktos. g į n s stoti skersai kelio Suv. 

Per visą naktį prieš prama- .Valstijoms visuose šitų pasike-
tomą streiką daug darbavosi tinimuose klausime Sbantungo, 

PAKILO EPIDEMIJA PRIE 
GIiAUDOJE. 

Gary, Ind., Bal. W. — Kar-
meličių Seserų vedamoje naš
laičių prieglaudoje East Cbi-'gėsi eiti laukan su grobiu—a-

vietoj keliamas alarmas. 
Įvarytas bankos kasierius su 

kitais "vau l toh" plėšikams ne 
matant su koja paspaudė kny-
pkutį. Kaip bematai ties banką 
atsirado policija tuo metu, 
kuomet plėšikai apsidirbę ren-

dinto darbo, būtent, prideda 'gai gydė, kad vieną Žydelį (24 
30 moteriškų dienų, gyvulių (metų) ir iš to pasaulio išvarė, 
daugiau 1 karvės ir 1 avies 
neleidžia laikvti,darbo diena 
įveda ne nuo saulės tekėjimo 
iki saulėleidos, bet kol dvari
ninkas nori. Kas su tokių pa

neš neturėjo gerų, švarių ins
trumentų,'užnuodijo kraują ir 
reikėjo, mirti. Už tat tapo ap
skrities gydytojaus prašalin
tas iš Jurbarko. Dabar atva-

bloginimu sutinka ir ima kon-jžiavo iš Tilžės A. L. Rydely-
traktą, tų Dolubauskis žadaitė ir M. Labrencas. 
palikti, kas ne, tą. nuo šv. Jur
gio varo laukan. Nejaugi val
džia leistų taip dvarininkams 
sauvaliauti. Darbininkai lau
kia užtarymo. 

cagoje pakilo antkart kelios 
epidemijos — difteritas, plau-

pie 10,000 dol. 
Pirmutiniu du išėjusiu po-

čių liga ir kokliušas. Keletas licija pasveikino kulipkomis. 
kūdikių mirė. Kiti pavojingai Vienas krito ant vietos, kitas 
serga. pažeistas netoliausia bėgp. 

Kovon prieš epidemijas pa- Trečias plėšikas išlindo laukan 
šaukti East Clucagos gydy- į per užpakalinį bankos langą. 
tojai ir slaugotojos. 

ir parlamentariniai darbo par
tijos atstovai. Gal jiems pa
vyko padaryti kokių nors kliū
čių streikui, jei jis atšauktas. 

Siberijos ir Pacifiko. 
Japonija kuoaižkiausia per

siima Europos civilizacija. 

Kol-kas nėra žinoma, kas to- [ PRANCŪZIJA GINKLUOJA
SI JUROSE. 

PARSIŲSTA 20,000 AMERI
KONIŠKŲ KAREIVIŲ 

LAVONŲ. 

Paryžius, Bal. 16. — Nors 
Prancūzijos finansinė padėtis 
liųdna, bet vyriausybė dar
buojasi ginkluoties jurose. Bus 
statydinami nauji visokios rū
šies karo laivai. 

JAPONAI TARIASI SU 
TALKININKAIS. 

Paryžius, Bal. 16. — Poros 
tūkstančių amerikoniškų ka
reivių būrys Prancūzijoje a t - | m a i S u v - Valstijų notą. 

Tokyo, Bal. 16. — Salos Yap 
mandato klausime Japonijos 
vyriausybė tariasi su talkinin
kais. Tik paskui duos atsaky-

Mexico City, Bal. 16. — Suv. 
Valstijų valstybės departamen
tas pašaukia iš čia Washingto-
nan konferencijon savo atsto-

|vą (palydovą) Summerlin. 

kasa palaidotus amerikoniš
kų kareivių lavonus ir pasiun
čia juos Amerikon. 

Amerikon sugrąžinta jau a-
pie 20,000 lavonų. Prisieis at
kasti ir grąžinti dar apie 50,-
000 lavonų. 

PLATINKITE "DRA 

SUKILIMAI VIDURINĖJ t 
TALIJOJ. 

Rymas, Bal. 16. — Vidurinėj 
Italijoj apsireiškė sukilimų, 
kuomet nacijonalistai pakėlė 
kovą prieš dūkstančius ten so-
cijalistus. 

PAŠAUKIAMAS IŠ MEKS
IKOS ATSTOVAS. 

BOLŠEVIKAI STIPRINA 
ARMIJĄ. 

Taippat pažeistas ir suimtas. 
Ketvirtam su pinigais pavyko 
išdumti ir pasislėpti vienų na-
rųsy. I r tas paimtas. Pinigai 
atrasti pamesti vienoj gatvai-

Ryga, Bal. 16. — Iš Mask-|tėj blešinėje supelenais. 
vos pareina žinių, kad Sovietų Plėšikų automobilistas, kurs 
Rusijos armijos komisarai nu- 'su mašina stovėjo atokiau nuo 
tarė pareikalauti savo vai-, bankos, pamatęs kas veikiasi, 
džios neslopinti, bet stiprinti paleido automobilių ir pabėgo, 
raudonąją armiją, nežiūrint Nužudytas plėšikas buvo Ju-
visais pasieniais nuduotos tai- lian Norwell, 1908 So. Hals-
kos. , [ ted gat. Kiti suimti: Jobn 

Komisarai sako, nereikia Wagner, 21 m., 19 ir Halsted 
Rusams džiaugties ta taika ir gat.; Louis ^ėbrak alias Kos-

Vilkaviškis. III—8. (Elta). 
Kovo 4 d. čia atvyko Mi-
nisteris Pinu. Grinius, Fi 
nansų, Prekybos ir Pramonės 
Vice-Ministeris Dobkevičius ir 
Lėšų Departamento Direkto
rius Dobkevičius. Įvyko dide
lis mitingas ir prakalbos. Mi-
nisteris pirmininkas nupiešė 
Valstybės padėtį šiuo momen
tu. Buvo paklausimų, į ku
ri us svečiai maloniai atsakinė
jo ir paaiškino. 

Ukmergė. Vietos kleboną bu-
Į vo užpuolę vagys, kurie suri
šę tarnus, įmetė sklepan, o kle : 

boną, užrišę akis, pasodino 
.4 ant kėdės. Bet vieną akį nebu

vo gerai užrišę, todėl kaiku-
riuos pažino ir buvo sugauti 
ir Kovo 12 d. tapo sušau
dyti. Buvo jųjų 10 Žydų ir du 
Lietuviu. 

Laižuva, Mažeikių apskr. 
Šis miestelis stovi prie pat 
sietuvos — Latvijos rubežiau* 
ant gelžkelio iš Rygos Liepo-
jun. Pirm karo ir prie Vokie
čių #okupacijos, čia buvo gelž
kelio stotis, bet dabar, kuomet 
Latvijos traukiniai eina iki 
Mažeikių* prie Laižuvos neap-
sistoja, todėl žmonėms didelis 
nepatogumas ir tuomi labai su
sirūpinę. 

MOTERYS REIKALAUJA 
LYGIŲ PILIETYBĖS 

TEISIŲ. 

laikinąja ramybe. 

KENOSHOJ EKSKOMUNI 
KUOTI TRUKŠMADA -

RIAI. 

ter, 20 m., 1266 Augusta gat., 
Jolin Kraha, 24 m., 1455 So. 
Sangamon gat. 

Vienas poliemonas lengvai 
pažeistas kojon. 

Kenosha, Wis., Bal. 16. H* 
Vietos Šv. Rožančiaus Italą 
parapijoj trukšmadariai pakė
lė kovą prieš tos parapijos kle
boną kun. Perardi. Andai jie 

j buvo net užpuolę kleboną. 
Milwaukees Arkivyskupo Me-

ssmerio parėdymu parapijos 
bažnyčia neapribuotam laikui 
užrakinta ir parapijos trukš
madariai ekskomunikuoti. 

Paryžius, Bal. 16. — Pasta- j Italų parapija paliko be dva-
rąjin Prancūzijos miništerių siškųjų patarnavimų, 
kabineto susirinkiman buvo 
pakviestas ir maršalas Foch. 
Tartasi apie militarinį veiki
mą Vokietijoje. 

PRANCŪZAI SALOS YAP 
KLAUSIME. 

Kurtavėnai, Šiaulių apskr. 
1920 metais pds mus permainė j 
tris kunigus. Paskutinis kun. 
Pr.. Bajerčius daug pasidarba
vo visuomenės labui: įkūrė 
jaunimo kuopą, surengė vaka
rėlį, padidino knygyną skai
tyklą), ragino žmones dėtis į 
gyvenimo darbą ir nustojo baž
nyčioje. skaityti Lenkų kalba 
Evangeliją. Už tai vietiniai 
" L e n k a i " įširdo ant jo ir pa
davė vyskupui skundą. 

Prohibicija turi but įvesta pil
nai. 

Cleveland, O., BAI. 15. — 
National League of Women 
Voters suvažiavime čia priim
ta šitie reikalavimai: 

Sustandarizuoti Amerikos 
mokyklas federalės vyriausy
bės kontrolėje. 

Pilnai įvykinti svaigalų pro-
liibicijos įstatymą. 

Įvesti lygias l>ausines kaip 
vyrams, taip moterims už toly
gius prasižengimus. 

Lygios su vyrais pilietybės 
teisės moterims. 

Nutarta visas šalies pilietes 
moteris paraginti, kad jos vi
sos naudotųsi pilietybės teisė
mis rinkimuose, kaip kad daro 
vyrai piliečiai. 

TRYS NUGALABINTA. 

MARŠALAS KABINETO 
SUSIRINKIME. 

1 

ORAS. — Šiandie sniegas ar 
lietus; šalta; rytoj nepastovus 
oras. 

Šakiai. Socijalistas Stankus, 
apšmeižė kun. A. Vaitiekaitį 
laikr. ' 'Sočijaldemokrate' ' , Nr. 

Washington, Bal. 15. — 1 8 (32) 1920 m., kad buk ku-
Prancuzijos vyriausybė atsakė nigas, atvažiavęs VI—15—19-
į Suv. Valstijų notą, pasiųs- 20 m. pas jo. žmoną ligonę 
tą talkininkams mandatų klau 
sime. 

Prancūzija intikina Washin-
gtoną, kad ji Suv. Valstijų pu
sėje stovės ne tiktai salos Y-
ap klausime, bet i r visų kitų 
Ramiojo vandenyno salų klau
simais, surištais su Suv. Vals
tijų interesais. 

Balandžio 15 d. Cbicagos ka
lėjime teismo nuosprendžiu nu
galabinti trys galvažudžiai — 
Constanzo, Cardinella ir Ferra-
ra. 

Trečiam — Lopez, guberna
torius mirties bausmę atidėjo 
vienam mėnesiui. 

PINIGU KURSAS. 

GARSINKITĖS f DRAUGE." 

Pilieniškių dvaran, elgėsi su 
ją kaip žmogžudis: rovė plau
kus ir barėsi, kam ji balsa
vusi už socijalistą 6- v. Galop 
ligonė mirusi be išpažinties. 
Už tą šmeižimą buvo patrauk-) 
ti teisman A. Dumbaskas ir 
Stankus. 

Šakių Apskrities Taikos 
Teisėjas bapkr. 18 d. 1920 m.,] 

Svetimų Šalių pinigų vertė, mai
nant nemažiau $25,000, Baland. 15 
buvo tokia pagal Merchants Lo* 
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui 

[Prancuzijoa šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos Šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 

išnagrinėjęs šią bylą, nuspren- Lenkijos šimtui markių 

$3.92 
7.15 
4.46 
1.60 
1.60 
.13 
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LIETUVIV KATALIKV DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdien* Išskyrus nedėldienius. 

PRENl'MERATOS KAUTA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metu <._#• • • * 4.00 

• U T . VALST. 
Metams $6.00 
Pusei Metu, * • • 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai-
kas skaitosi nuo užsiražymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresaa Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 
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litika mainosi. J i nori Lietuvą 
sulaikyti prie Prancuaijos. Ši
tam planui mes neturėtume 
priešintis, nes janje nėra mųs 
neprigulmybės praradimo, Bei 
užsitraukimo protektoratų, ar
ba kitokios kenksmingos glo
bos. Lietuvių ir Prancūzų su
tartis yra rimtas dalykas. J is 
gali būti naudingas abiem ša
lim. Vienatinė kliūtis tam yra 
tiktai Vilnius. 

Lenkai yra užsispyrę valdyti 
Vilnių. Prancūzams Lenkija y-
ra naudingesnė už Lietuvą, nes 
didesnė, nes dar aiškiau stovi 
prieš Vokiečius. Lietuvių tau
ta labiau už Lenkus yra pasi
ryžusi pasilaikyti Vilnių. Tai
gi Prancūzų politikai yra kie
tas riešutas graužti, būtent 
Vilnius. Briuselio konferenci
ja turi tą riešutą sutriuškinti. 

— — 
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Prancūzai ar Anglai. 

Prancūzų Politika. 
Mųs dienraščiui gera yra 

turėti draugą, kuris kartkar
čiais praneša žinių rūpinčių 
Lietuvai, o nesančių šiaip laik
raščiuose. Tiktai mums užeina 
abejonė, ar ir jis nėperdaug 
patenka po Prancūzų įtekme. 
Būdami po Bušais mes buvome 
perdaug palankus Bušams. Li
kusi po Vokiečiais mųs tautos 
dalis nemokėjo būti gana at
sargi ir užsipelnė kenksmin
gą, neteisingą apkaltinimą 
buk esanti Vokiečių šalininke. 
Mūsų draugas kaltina Tiške-
vyčių, kad perdaug pasidavęs 
Anglams. Kas žin ar neatsi
ras žmonių, kurie kada nors 
k a l t į s i r mųs draugą ivž per-
didelį pasidavimą Prancū
zams. Mes visi esame žmonės 
ir dėlto mus visus spaudžia 
ne vien materijaiis oro sun
kumas, bet ta ipgi ir dvasinė 
atmosfera, kurioje gyvename. 
Abiejų spaudimo nejaučiame. 
Jaunai tautai nestebėtina būti 
be priemonių apsiginančių nuo 
to. Tik tų priemonių reikalą 
turėtume suprasti ir pamažė-
ti jas gamintis. 

Prancūzų politika yra taip 
pat egoistinė, kaip ir Anglų. 
Jie abeji nori sau naudos, o 
nežiūri, kaip brangiai ta jų 
nauda atseis Lietuvai. Pra
džioje Prancūzija mintijo, kad 
Lietuvą galima pabrukti po 
Lenkais. Taip Lenkai norėjo 
taip jie ir skelbė. Prancūzai 
jiems padėjo tą daryti. Pulki
ninkas Chardigny buvo tos po
litikos įrankis. 

J i s pirma negu Lenkai pa
juto, jog Lietuvą negalima 
bus pabrukti po Lenkais. Kai
po geras valdininkas jis tei
singai raportavo savo vyriau
sybei ką matė, bet jis nesilio
vė vykinti savo vyriausybės į-
sakymus. J is bruko Lietuvą po 
Lenkais, vengdamas užtrauk
ti ant savo valdžios atsakomv-
bę už tą imperijalistišką po
litiką. Todėl ta politika visur 
vartojo demokratiškas priemo
nes imperijalistiniems tiks
lams. 

Tą savo norą pabrukti Lie
tuvą po Lenkais Prancūzų val
džia buvo beketinant vykinti 
taip, kad net mintijo sukelti 
Lietuvoje revoliuciją, nuversti 
dabartinę valdžią ir 8eimą, pa
statyti savo žmones, padaryti 
kitus rinkimus ir iš tų rinki
mų išvesti savuosius. Bet pa
sirodė, kad Lietuvos visuome
nė to neapsims, kad tas pla
nas nepasiseks, kad bandymas 
vykinti tą planą teturės tik 
vieną pasekmę: aiškų Lietu
sių persimetimą prie Vokiečių, 
ko iki šiol nebuvo. 

Jodei dabar Prancūzų po-

Darbo Žmonių 
"Prieteliai". 

Nekartą* buvo sakyta, kaip 
daug šiandie Suv. Valstijoms 
trųksta namų pagyvenimams. 
Namai nestatomi del medžia
gos- brangumo. Kapitalistai 
karo metu pelnė krūvas aukso, 
tad nori ir šiandie pelnyti ge
rus pinigus. Karo metu jie 
plėšė vyriausybę. Šiandie tą 
pat nori daryti su pavieniais 
žmonėmis. 

Trūkstant naujų namų pa
gyvenimams, šiandie, kadir 
CSiicagoje, apartamentinių na
mų savininkai daro gražius pi-
nigUs. Pastaraisiais keleriais 
metais jie samdas padidino 
keleriopai. Plėšia jie šeimynas 
kaip tik jiems patinkama. 

Bųta visokių sumanymų pa
kelti jiems kovą. Bet visi tie 
sumanymai pasirodė tuštutė
liai. Namų savininkai sako, 
kad ji«r;,H«I *avo namais ^gali 
elgties, kaip jiems tinkamiau. 
Kas kam rūpesčio, jei jie pa
gyvenimus paves žmonėms pu
sdykiai, kadir visai dykai, ar
ba ims kuoaugščiausias sam
das. Reikalingi žmonės pagy
venimų gali samdyties, ar ne, 
tai jų valia. 

Tokie namų savininkų argu
mentavimai tinkami tik ten, 
kur gyvuoja draugijiniai ne
normalumai, kur nėra draugi
jinės tvarkos. 

Chicagai to visa trųksta. 
Žmonės vargsta. O juk, rodos, 
tie patys žmonės galėtų pa
gerinti tuos nepakenčiamus 
šautinius. 

Kuomet trųksta pagyvenimų 
ir samdoj iškeltos ligi padan
gių, apsireiškia čia įvairių 
"geradarių" , besisiūlančių pa
lengvinti žmonėms. Tie ir kiti 
demonstruoja sa*/o sugalvoji-
mus, siųlo įsigyti miosavus 
namus. Visokiomis priemonė
mis ieško lengvatikių, kad 
tik daugiau' pelnyti. 

Viena asocijacija Chieagoję 
andai su viena diena su buriu 
amatninkų pastatydino medinį 
namuką penkių kambarėlių..Ir 
paskelbė, kad j i tokius namu
kus už " c a s h " (gatavi pini
gai) gali pastatydinti kiekvie
nai šeimynai. Be žemės toks 
namukas, sako atsieisiąs apie 
35 šimtai dolierių. I r sako, 
kad tai pigus daiktas. » 

Tuo tarpu yra žinoma, kad 
pirm karo tokio namuko įsi
gijimas gal kiek daugiau 20 
šimtų butų atsiėjęs. Praėjus 
keletui metų jis nei nebus ver
tas daugiau. 

Kita bankinė kompanija pa
skelbė dar "pu ikesnę" kombi
naciją. Nusprendė tuojaus im
ti statydinti kelis šimtus mūri
nių namų po du pagyvenimu. 
Kompanija siųlo tuos namus 
kiekvienam, kas tik gali jai į-
mokėti vieną tūkstantį dol. 

" Neteisingi Įtarimai 

Viename " D r a u g o " numa-
rije buvo minėtas pulkininkas 
Chardigny, kuris Prancuaiją 
ir Tautų Sąjungą atstovauja 
Lietuvoje. J i s tenai kaltinamas 
už pataikavimą Lenkams. Tai 
neteisinga. J o raportai apie 
Lietuvių šantikius su Lenkais 
prisiųstieji į Tautų Sąjungą 
yra labai bešališki. Tą gali 
patvirtinti ir Lietuvos val
džia. Didžiai klysta tie visi ku
rie mintija, buk Lietuvių prie
šai esą Prancūzai. Visai ne. 
Prancūzų valdžia buvo ir yra 
pasiryžusi mus pripažinti. J i 
kiek galėdama kartais apval
do ir Lenkus. 

Vargas, kad prieš mus sto
ja Anglai. Jų politikos kenks
mingumą tik dabar tepradeda 
permanyti mūsų "diploma
ta i " , kurie ir iki šiol nežinia 
delko ir už ką giedojo ir te-
begieda garbės giesmes Ang
lams, o keikia ir bereikalo er
zina Prancūzus. 

žiurėjo ir žiuri kaip į medžia
gą busiančiam padarui, ku
riam nesą dalytojų. 

Alfredas Tyszkievviczius. 

Mūsų atstovas Londone gra
fas Alfredas Tyszkiewiczius, 
matomai, lengva širdimi tikėjo 
tą visa, ką jam kalbėdavo į-
vairus Anglijos pramoninkai 

I jasi Lietuvoje bolševikų ir Vo- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmKmmmmm^ 
kiečių agentai. Tiesa, tos lais
vės turi ir Prancūzai ir Len-

Kapitaias »i8,ooo,ooo.oo Stebėtinai pasekmingai nuaiun-

Pirmadįeni 

kai. Bet Prancūzai, nesinaudo
dami lietuviškąja laisve Lietu
vai ant prapulties nemano, kad 
jie jos turėtų. Gaila, kaoį mes 
mokame paskersuoti ant Pran
cūzų, o nepadarome to keiilts-
mingesniems už juos savo 
priešams. 

» 
Pavojingas Asmuo. 

Prancūzai ir Lietuvos Pripaži
nimas. 

Tautų Sąjungos Taryba sa
vo posėdžiuose 3 ir 4 Kovo 
Paryžiuje pasirengė pripažinti 
Lietuvą de jure. Prancūzų val
džia tą įnešimą padarė prem
jerų konferencijoje Londone. 
Prancūzams tenai pasisekė į-
tikinti net Anglijos ministrų 
pirmininką Lloyd Georgeą, 
kuris Paryžiuje buvo mums 
nepalankus.Kuomet rodėsi vis
kas taip gerai susidėję, tuomet 
lordas Curzonas uždėjo savo 
geležinį veto griežtai pasi
priešindamas Lietuvos pripa
žinimui. Tas jo apsėjimas skau kvietimo. Ątkeliavį^ Kaunan 
džiai palietė mus, nustebino ir patys susirado sau vietą ma 
Prancūzus, nes jie nebuvo to žiau apgriuvusiuose Į&arakuose 
tikėjęsi. ant Linksmosios, pdtys prisi-
Aš nuolat visiems saviškiemsĮpirko amerikinių konservų ir 

rašydavau ir kalbėdavau, kad' surengę pokylį pirmutiniai už-
Anglais negalima pasitikėti,; kvietė pietauti mūsiškius. Jei-
kad su jais mes turime būti gu mūsiškiai taip -apseis su 
atsargus, kad juose neturime Hymans 'u, tai daug prastos, 
dėti savo vilties. Nelaimė, kad Ne-gi gali tauta, norinčioji 
mano pranašavimai pildosi. stoti Jaisvų civilizuotų viešpa-

norėdami traukti pelną iš Dabar į Ameriką važiuoja 
vienas pavojingas žmogus. J is 
dedasi Lietuvos užtarėju, bet 
jai naudos nėra padaręs* nei-
kiek. J is tik nori pasipelnyti. 
J is žada priversti Ameriką, 
kad Lietuvą pripažintų cle ju
re, bet užtatai reikalauja sau 
penkių dešimčių tūkstančių 
dolierių. Gal jam ir pasisekti 
išmilžti Lietuvius. Bijau, kad 
tai nebūtų politinis šantažas. 

Mūsų žmonės yra pripratę 
prie smulkių kasdieninių šan
tažų, todėl juos gerokai pažįs
ta ir gana greitai apsisaugoja. 
Bet Lietuviai dar mažai yra 
matę didelio šantažo plačiai 
varomo, drąsaus ir mokančio 
išnaudoti pačius geruosius ir 
pačius grynuosius tautos troš
kimus. Amerikos Lietuviai 
jau turėtų pasimokyti iš ne
senos praeities, nes po armis-
ticijos, arba karo sustojimo, 
gavo skaudžių prityrimų. 
(* • Amerikos Brigada' • ir 
" B i u r a s " pridėsime nuo sa-

Lietuvos, ir tam tikslui, glos 
tydami mųs valdžią. J ie gavo 
įvairių jiems pelningų konce
sijų. J ie trauks pelną iš mus 
dar ilgus metus, o mums duos 
špygą, jei ne ką blogiau. 

Anglai pataikavo ir patai
kauja Lenkams, nes nori turė
ti didelę ginkluotą kumštį 
prieš bolševikus, su kuriais 
varo pirklybą. Anglai veid
mainiauja, visą pasaulį ap
gaudinėja, visus supjudydami 
,tarp savęs iš visų sau naudą 
traukia. Jei keno troškimus 
Anglai patenkina, tai jį taip 
įpainioja, kad negalėtų pas 
kui jiems pasipriešinti, 

Hymans. 
Briuselio konferencija žada 

įvykti kiek vėliau negu buvo 
skirta, neg jos pirmininkas 
Belgas Hymans vyksta Kau
nan ir Vilniun. Daug reikšmės 
turės mūsiškių mokėjimas ap-
seiti su juo. 

Reikia pripažinti, kad mes 
perdaug esame nqparangus ir 
permažai rūpinamės sudaryti 
gero įspūdžio tiems, nuo kurių 
priklauso mus ateitis. 

Tų pačių Anglų komisija, 
atvykusi pažiūrėti Lietuvos ne
rado nei vietos prirengtos, 
nei nesusilaukė mujftkių pa-

Anglų Pažiūros. 

. . 

tijų tarpe apseiti su savo sve
čiais kaip laukiniai su užkly-

Visi Anglai, kurie tik yra dusiais pas juos nenaudin-
buvę Lietuvoje ir šiek-tiek su- g a is praeiviais. 
sidurę su Lietuviais namon 
pasiveždavo pilnus ir pilkus 
įspūdžius. Mus jie vadindavo 
trumpai: ' * Badly educąted 
people" (Blogai auklėti žmo-. 
nės). J i e peikdavo mus visais 

Keno Talkininkė Lietuva? 

žvilgsniais. Anglų pažiūros 
paniekinančios Lietuvius pasi
rodė net Amerikos laikraštije 
"Li terary Digest", kuriame 
straipsnio autorė Anglė skau
džiai paniekino Lietuvius už-
sikvietusius ją į vestuves. 

Į mūsų visuomenę Anglai 

Prancūzams rupi apsiginti 
nuo Vokiečių. Jei Prancūzai 
turėtų tvirtų priežasčių pasi

t ikė t i , kad iškilus kivirčui 
tarp Prancūzų ir Vokiečių 
Lietuviai nepadės Vokiečiams, 
tai Prancūzai atrastų drąsos 
pasipriešinti net ir Anglams, 
arba tikriau sakant Curzonui. 

Dabar Prancūzai jtos tikry-* 
bės neturi. J ie nei turėti negali 
matydami, kokia laisve naudo-

— — • » • 

rankpinigių ir kas per mėne
sį uždirba nors 160 dol. Liku
sią sumą, sako, išmokės per 
penkiolika metų? skaitant 6 
nuošimtį, ir namą gaus pilnon 
nuosavybėn. 

Kompanija sako, kad žmo± 
gus paėmęs ant išmokesčio 
dviejų pagyvenimų namą, vie
name pagyvenime patsai gy
vens, kitą pasamdys ir mėne
siui galės gauti 42 dol. 50c. 
Prie tos samdos žmogus kas 
mėnesis pridėjęs dar savo 45 
dol. tai visa — 87 dol. 50c., 
mokės kompanijai. I r taip kas 
mėnesis per . 15 metų! 

Reiškia per 15 metų baisios 
vergijos! 

Tečiau ta vergija tuomi ne
pasibaigia. Nes kur dar kas 
metinės išlaidos, surištos su 
pačiu namu — mokesčiai, ap-
drauda nuo ugnies, pataisymai. 
Gryžus normaliniams laikams 
namo kaina nupuls ligi kokių 

jį apkainuoja 10,000 dol.). 
Atpigs samda, o žmogus vis-
tiek bus verčiamas mokėti kas 
mėnesis kompanijai nustatytą 
iškalno sumą, nors pats var
giai uždirbs tiek, kiek šian
die uždirba. 

Bet tai dar ne viskas. 
Pasitaikys žmogui nelaimė, o 

gal ir mirtis šeimynos galvai. 
Šitame atsitikime kompanijai 
tenka įmokėti pinigai ir na
mas. Nes norint parduoti, kas 
duos už namą 10,000 dol., kas 
apsims vergauti kapitalistams! 

Tai kas taisoma žmonėms 
darbininkams. Nes nedarbinin
ko kompanija nepatrauks po 
savo sparnu. 

Tad vargiai kompanija su
ras pritarėjų tai savo kombi
nacijai. 

Nauji namai reikalingi. Tie 
namai turi but pigus. Turi at
pigti namams statydinti me
džiaga. Atpigus medžiagai bus 

PINIGAI Į LIETUVĄ 
'+ '• 

E 

instdgta 1841 t i m a g pfaigų p e r American Bx- E 
presą Kompaniją i Lietuvą prieš | 
karę, dabar vėl atnaujintas. E 

Sugražinti kvitai parodo kad E 
nusiųsti į Lietuvą pinigai, būna E 
priimti bėgyje trijų savaičių. Mes g 
Lietuvoje išmokame Markėmis, ku- E 
rie dabar tenai kursuoja. Mūsų Ę 
prekės žemos, patarnavimas ge
riausias. 

American Express Kompanija 
yra uždėta 1841 metuose, turi = 
įmokėtą kapitalą $18,000,000.00 | 
ir siunčia daugiaus pinigų į Eu- E 
ropą negu bent kokia kita kom- = 
panija. Kompanija tur savo loc- g 
ną 21 lubų milžinišką namą ant E 
Broadway, Ne\v Yoi-re, kurį čio- E 
nai matote, ir jame talpinasi vy-- § 
riausieji mūsų ofisai. E 

Naudokite mūsų "Dolerinius E 
Money Orderius" išmdkijimams E 

= American Exprcss Company pinigų ir persiuntimų Amerikoj s 
= ea Bwadway, New York . i r Kanadoj. Parduod«BiB viso- E 
E kius Europinius pinigus. Kada siųsite bile kur pinigus, tad | 
= siųskite per American Express Kompaniją ir visados reikalan- ^ 
= kitę kvitos nuo siunčiamų pinigų, kad turėmėt prirodymą. = 
1 Kreipkitės į bile mūsų ofisą arba rašykite Lietuviškai į mūsų Ę 
= vyriausyjį ofisą: E 

f AMERICAN EXPRESS COMPANY f 
E FOREIGN MONEY ORDER DEPARTMENT = 
I 3 2 North Dearborn Street C h i c s g o , Illinois. | 
Tiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiituiiiiiiiiiiiiiiffiife 

Vyriausias Ofisas 
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vęs " D r . " red.) 
Londono Tešla. * 

Londone tarp Lietuvių susi
darė kas žin kokia Lietuvai 
kenksminga pasiutusi tešla. 
J i puška ir taškosi į visas pu
ses. Nesutikimai darosi del 
buvusio Londone Lietuvos at
stovo Tyszkiewieziaus. Vieni 
eina už jį, kiti prieš jį. Niekas 
nemoka ramiai pažiūrėti jį. da
lykus. Yra žmonių įpilančių 
nuodų į tų tešla. Yra nuošir
džių veikėjų nesugebančių 
pažiūrėti šaltai į dalykus, įsi
vėlusių į nesveikų ir nenau
dingų ginčų ir savo veiklumu 
tik trukdančių kolonijai nu-
rimti. 

Grafas Tyszkiewicz tebegy
vena Londone,bet su Lietuviais 
jau nesusideda. Dieve duok, 
kad nors jį neapsėstų kipšas, 
kad neimtų Lietuviams keršy
ti. Aš tikiu, kad to nebus, nes 
jis yra dvasios aristokratas, 
ne vien gimimo. Jį pažinau 
Paryžiuje. Tas žmogus įtikėjo 
J Lietuvos atgimimą. J is no
rėjo s.toti savo tautoje į tą vie
tų, kurioje senai turėjo stovė
ti Lietuvos senųjų turtingųjų 
ir apšviestųjų šeimynų vaikai. 
J a m nepasisekė bandymas. 
Gaila, kad tat neužkenktų di
deliam Lietuvos reikalui ap
rūpinti. 

Galima su Tyszkiewicziaus 
politika nesutikti, galima pri
pažinti ir klaidų. Bet aišku, 
kad jis neturėjo blogos va
lios. Su žmogum reikia Žmo
giškai ir apseiti. Mes negali
me būti lyg bašibuzukai, netu
rime sudaryti savo gyventojų 
daliai nepakenčiamo gyvenimo 
Lietuvoje. Taį-gi ir Londonie-
čiams reikėtų veikiau nurimti. 

*' Draugo ' \ Draugas. 
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Beveik 80,000 geriausių Bel
gijos darbininkų dirba prie at
statymo šiaurinės Prancūzijos. 

6,000 dj>l. (šiandie kompanija namų ir pigių samdų. 

Japonijos sosto įpėdinis Hi-
rohito yra trumparegis. Nuo 
pat kūdikystės nešioja arkinius. 

Oficijalės skaitlinės rodo, 
jog visoje Belgijoj yra apie 
100,000 bedarbių. 

Per Kovo mėnesį Suv, Val
stijos iš kitų šalių gavo $40,-
000,000 vertės aukso. 

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES 
BANKAS 

ir jo skyriai 
Vilniuj Panevėžj Šiauliuos Raseinius 
Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje 
kogreieiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGENTŪRĄ 
NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pinigus L. P. P. 
Bankan. Ten gausi 

. 7% padėjus 2 metams 
5% padėjus 1 metams* f. ,irM 

3% padėjus neapribuotam laikui. 

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidėįimą 
banke duoda Banko agentūros vedėjas 

.i 
• / . f 

M. NARJAUSKAS . • 

747 Broad Street, Newark, N. J . 

• 

AMERIKONIŠKA LINIJA 
Tiesoginįs Patarnavimą 

NEVVYORK-HAMBURG 
Geriausios kelias Lietuviams fr Rusams. 

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

(3rd Kliasas Tiktai) 
Trečia Kliasa iš New Yor&o t Eitkūnus $180.00 
Trečia Kliasa iš Ncw Yorko 1 Licpoju $182.00 

Trečios kliasos pasažieriui valgo didžiam dining kambaryj, kur 
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojaml mo
terims ir vaikams. Atsišaukite f Kompanijos Ofisą, 14 No. Dear
born SU'. Chioago, arba į Lokali Agentą. 

i • Dr. M. T. STRIKOL'IS 
• Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
" Teoples Teatro Name • 
11016 W. 47th Str. Tcl. BouL 100 J 

Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl į o j 
ki 12 ryte. » 

l ies. 2914 \V. 43rd Street I 
Nuo ryto iki piet. I 

Tcl. MeHinlcy 263 j 

• j 

\ 

——9 
J. P. WA1TCHEES 

Lavvyer 
LIETUTIS ADVOKATAS 

Vakarais: 4500 S. Ashland Are. 
Tai. Tards 1053 

Dien. rioom 518—159 N. Calrk 81. 
Tel. Randolph 8507 

i T 
i 

— m> m m,,m • • » ^ » • , , • < » ^ i , i W i , ) 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 111$ 

DR. S . MIKELIS 
LIETUTIS 

GYDYTOJAS IR CHTRt'KGA* 
Ofisas (r Gyvenimo vieta 

825$ South llatsted Street 
Ant rt?i»i» Unlversel Stos* B*o* 

Valandos nuo 19 iki 1$ ryte: ono 
I Iki 4 po Blatu: nuo 7 iki 8 vak. 

Nedėltomis ouo 18 iki %. 
TelcfaaiM Tartto N U 

"> 

— « • ••'" 

f tf •' .', y \ fr=r=r = ? 

l » . > « » Į » l | l . > « » » » l » i « » « H . . » » . į 

Tel. Handolph 2898 

A A. SLAK1S 
ADVOKATAS 

Ofsia* vidumieMyJ 
ASSOCIATION BLDCv. 

18 So. La SnUe St. 
Valandos: 9 ryto iki h po pietų 

Fancdfliais iki 8 .vakare 
Nadeliomlr ofisas uždarytas • 

DR, P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
18JI So. Habitcd Street 

Valandos; 18 Iki l t ryto; 1 iki 4 
po piet. • iki t vakare. 

H» — - • , - - - Į — i r - T ir • i Į • • • i . i 

2 * - ' • • • • • 

llIUtlUHIUIIIIHJiillIIIIIIIilIlIlHHKiliillM 
ties. 1139 Independeooe Blvdu 

Telefonas Von Bures 294 

DR, A, A. ROTH, 
Rusas Gydytojas ri Chirurgas 
Speeijaliitas Moterišku, Vyriškai 

Taiku ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 8—8 pa 

piety, 7—8 vak. Nedaliomis 10—18 C 
Ofisas 8854 So. Halsted SU Ghloafo 

Telefonas Drovet 9898 

1I1IIIU11U1U1IIIIII1I1I1IIIIIIIIIUIII1IIIIIUUI 

Didžiausi 
tas—tai Ix 
Jis turį« 
ventojų. Si 
kiąs 9-10 
ri dvigubai 
jų negu visj 
mieste tenl 
Velykas šv 
ko norėjau | 
kaip ji išr< 
nebuvo pi 
progai, skiį 
Vokietija, 
ninio pasai 
ną. Laiminį 
jure, sėdau 
nesustodami 
jutau Londį 
kelių vaizdį 
Lietuvą. LĮ 
kur-nekur 
labai dauj 
Kaip man 
šakojo, Anj 
apsodina 
mėgstą, ka< 
maišytųsi j) 
te. Miestai, 
kaminai tiki 
kinio langą, 
vos galas 
miestas. 

•Ynieji namaį 
tatyti. Kas| 
metėsi akyj 
kaminų. Kl: 
keliauninko 
reikštų? ,1\Ą 
Anglijoje 
belaisvis u 
dalykėlių a] 

— Matai,| 
sai: — ki< 
padalintas į 
atskiri žeii 
Kiekvienas 
t. y. apačioj) 
mąjį, viršuj f 
poros sieksi 
viskas. Bet 
giau" niekas 
lai mėgsta 
mą, 

— Ir kiek 
ną turi? — 

—O, taip. 
barys turi 

Nesuprataj 
pasakymo, 
done pabūvi 
Anglai prisiĮ 
pecių-krosnn 
-gyvenamuose 
centralinio aj 
vienas kamlj 
sienoje peeii 
tais per ištiĮ 
niai angliai 

I r netik ši) 
novės palaiki 
kurių miest< 
švietimas, o 
systemų mot< 
šinų prilail 
Anglo būdas 
išradimams 
Kiek man te| 
glai tylus ži 
nei nuliūdini 
bai pamatysi) 
tas, su pypkd 
tyse, dumia 
darbą dirba, 
visi aprūkę, 
nevarsuojaim 
tyto namo 
pajuoduos. 
Londonas 
tarp kitų Vai 
ima: nei Beu 
gradas nėra 
Londonas. | 
visur, pavj 
bai gražios 
vietiniai žmi 
man jos vis 
Saulutė, reti 
Jcverbia per 
migla nepuolj 
ir puikesnių 
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LAIŠKAS Iš LONDONO. 
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Didžiausias pasaulyje mies-
tas—tai Londonas (Anglijoj). 
Jis turįs per 7 milijonus gy
ventojų. Su priemiesčiais sie
kiąs 9-10 milijonų. Reiškia, tu
ri dvigubai daugiau gyvento
jų negu visa Lietuva. Ir šiame 
mieste tenka man šiais metais 
Velykas švęsti. Jau iš seno lai
ko norėjau pamatyti Angliją, 
kaip ji išrodo ir Londoną, bet 
nebuvo progos. Pasitaikius-gi 
progai, skubiai atvykau per 
Vokietiją, Holandiją j šiandie
ninio pasaulio šir«d| — Londo
ną. Laimingai persiįres per 
jurę, sėdau traukiniu ir, niekur 
nesustodamas, tue tuojau pasi
jutau Londone beesąs. Pagelž-
kelių vaizdai daug primena 
Lietuvą. Lygumos, lygumos; 
knr-nekur medžių gojelis, tik 
labai daug erškėčių tvorų. 
Kaip man vienas Austras pa
sakojo, Anglai visas savo ežes 
apsodina erškėčiais, jie ne
mėgstą, kad kas norint kitas 
maišytųsi jų valdomame plo
te. Miestai, miesteliai, fabrikų 
kaminai tik ir mirga- pro trau
kinio langą. Štai matos didelis, 
vos galas užmatyt, fabrikų 
miestas. Darbininkų gyvena-

/mieji namai eilių eilėmis sus
tatyti. Kas man pirmiausiai 
metėsi akysna, tai daugybė 
kaminų. Klausiu savo bendra-
keliauninko Austro, ką ta! 
reikštų? Jisai jau yra buvęs 
Anglijoje karo metu kaipo 
belaisvis ir daug žingeidžių 
dalykėlių apie Anglus sužino
jo. 

— Matai, Tamsta, sako ji
sai: — kiekvienas namas vra 
padalintas i daugelį dalių. Tai 
atskiri šeimynų gyvenamieji. 
Kiekvienas turi savo "namą", 
t. y. apačioje virtuvę ir valgo 
mąjį, viršuj porą kambariukų, 
poros sieksnių daržiuką, na, ir 
viskas. Bet į jo "namą" dau
giau'niekas negali įeiti. Ang
lai mėgsta šeimynišką ramu
mą, 

— Ir kiekvienas savo kami
ną turi? — paklausiau. 

—O, taip. Kiekvienas kam 
bary s turi savo kaminą. 

Nesupratau iškarto Austro 
pasakymo, bet kiek, man Lon
done pabuvus, sužinojau, kad 
Anglai prisilaiko dar senovės 
pečių-krosnių. Jie paprastuose 
•gyvenamuose namuos neturi 
centralinio apšildymo,bet kiek
vienas kambarys turi geležinį 
sienoje pečiuką, kuriame kar
tais per ištisą dieną akmeni
niai angliai rusa. 

Ir netik šie pečiukai yra se
novės palaikai, bet taip-gi kai-
kurių miesto dalių gazu ap
švietimas, o net ir senoviškų 
systemij motorų ir abemai įla
šinu prilaiKymas. Jau toks 
Anglo būdas — jis naujiems 
išradimams nepilnai pasitiki. 
Kiek man teko patėmyti, An
glai tylus žmonės. Nei juokų, 
nei nuliūdimo pas juos nela
bai pamatysi, — visados rim
tas, su pypke ar papirosu dan
tyse, dumiu išlengvo ir savo 
darbą dirba. Namai Londone 
visi aprūkę, pajuodę. Net nei 
nevarsuojama naujai pasta
tyto namo — vistiek netrukus 
pajuoduos. Dūmų gausumu 
Ijondonas gal ir pirmą vietą 
tarp kitų Valstijų sostinių už-' 
ima: nei Berlynas, nei Petro
gradas nėra taip aprūkę, kaip 
Londonas. Dabar čia, kaip ir 
visur, pavasaris. Pasitaikė la
bai gražios dienos, taip bent 
vietiniai žmonės kalba. Bet 
man jos visiškai negražios. 
Saulutė retkarčiais prasis-

x> kverbia per durnus, nelija, nei 
migla nepuola, — na tai jau 
ir puikesnių dienų buk nei ne-

i 

gali būti. Lietuvių krutinės 
nekenčia Londono o r e Ir su
prantama,—ne visi gali gai-
vėje ilgai bnti. Londonas-gi 
it didelė kalvė; skirtumas, kad 
kartais prie dūmų prisiglau
džia miglų lašeliai ir krinta 
žemyn į miestą, viską juodai 
nudažydami. Kaip vietinis Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
sako, Lietuviai daugiausiai 
džiova miršta. Čia Lietuvių 
nedaugiausia; v gal ( susi
rastų su vargais arti 
dviejų tūkstančių, ta i ir tiek. 
Gerai dabar tik tie uždirba, 
kurie cukraus fabrikuose dar
buojasi; kiti maža darbo tetu-
rį. Gyvena daugiausiai šeimy
nomis. Yra atkeliavusių iš į-
vairių Lietuvos kampų, - bet 
daugiausiai Suvalkiečių. Pa
čiame Londone yra Lietuvių 
parapija, turi savo bažnytėlę. 
Klebonauja nuo daugelio metų 
čia gerb. kun. Kazimieras Ma
tulaitis. Jo rūpesčiu ir įsitaisė 
parapija taip dailiai įruoštą 
bažnytėlę. Ypač pažymėtinas 
altorius. Į jį žiūrėsi — neatsi-
žiurėsi, — artisto darbas. Ap-
si laukusiems Londone pravar
tu pamatyti šį meno žiedelį. 
Taip pat yra eboras. Nors ma
ža tebėra balsų, nesą iš ko pa
sirinkti, bet choras vis-gi žiaip-
tarp sutvarkytas. Ruošiamasi 
sutikti iškilmingai Velykos. 
Antrą švenčių dieną ruošia
mas "Didysis Velykų Balius", 
j kurį, manau, ir man teks 
atsilankvti. 

Apie jį, žinomą teks kitu 
kart parašyti. 

Londone, be to, didelių, t. y. 
augštų namų nepamatysi. Dau
giausiai dviejų, trijų augštų. 
Tai pilnai atatinka Anglo bū
dui. Atsirastų ir puikios staty
bos namų, vertų patėmyti laiš
ke, bet vargas, suodžiuose 
daug jų grožės dingsta. O kad 
taip vieną, kitą Lietuvon, Kau
nan perkėlus, manau, tai butų 
mums pažiba, bet Londone, — 
neturi tos vertės. 

Bitikas. 

SKAITYTOJU BALSAI. 
Jau pasilsėjom. 

Per keletą mėnesių ramiai 
ilsėjom ar tai del nuovargio, 
ar tai laukdami geresnės pro
gos del pasekmingesnio veiki
mo. Tai-gi nelaukime ilgiau, 
o imkimės pradėto darbo ir 
varykime jį pirmyn. 

Pavasariui atėjus su šilto
mis, maloniomis dienomis, vi
sa gamta atgimsta. Ir kaip 
malonu gėrėtis pavasario gra
žumui 

Bet broliai, sesutės, atsi
minkim, kad ant mūsų sosti
nės Vilniaus, ant Gedimino 
kalno neplevesuoja mūsų tris
palvė vėliava. Jos vietoje riog
so imperijalistiškas Lenkų 
aras ir pražiojęs savo šlachec-
ką snapą įjori praryti tėvynės 
laisvę. 

Amerikiečiai, mūsų uždavi
nys padaryti tai, kad už
springęs tas aras kuogreičiau-
sia neštųsi*' doWarszawy' '.Mes 
galim, ir turim, padaryti, kad 
jokie paukščiai neterštų mūsų 
sostinės. 

Lenkai Amerikoje savo ukes 
(farmas) užstatė paskolai, kad 
Lietuvą pavergus. 

O ką padarėm mes daugiau, 
neg per metus tPaskolinom pus 
antro milijono dolierių. Tai 
maža. Tiesa, mes neturim 
tūkstančių. Tai aukokim tiek, 
kiek galim, bet visi. Tada, be 
abejonės, laimėsim ir mūsų 
teisingi troškimai įsipildys. 

A. Banys. . 

MUZIKANTU BALIUS 
Rengia " 

L. K. Vytauto Benas 
Nedėlioję, Bal. 17, 1921 m. 

Dtevo Apvelzdos Par. Svetainėje 

Prie 18-tos ir Union Avenue 

Pradžia 5 valandą vakare 
Ižanga 25c. Y pa ta I 

DR. THOMA APLEIDO 
ŠIAULIUS. 

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Šiauliai, Lietuva. Sausio 26. 
Dr. Tboma atidavė Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus ofiso rak
tus kapitonui Baker ir atsi
sveikino su Šiauliais. Vakare 
atvyko į ofisą Baltijos Komi
sijos Rygoje. 

Kapitonas Thonia buvo Šiau
liuose per keturis mėnesius ir 
apleido su puikiausiu rekordu. 
Jis prižiūrėjo paskirstyme me
dikamentų ir ligonbutinių reik
menų ligonbučiams ir "pir
mos pagelbos" stotims, taip
gi prižiūrėjo išdalinimą drabu
žių įr kitų reikalingų reikme
nų įvairioms įstaigoms šioje 
apielinkėje. Kapitonas Baker 
atliks panašų darbą. 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Komisija vadina Šiau
lius "rail-head post", nes čion 
baigiasi geležinkelinė kelionė 
iš Paryžiaus į Rygą. Šiauliai 
tik šimtas mylių nuo Rygos. 
Iš Šiaulių į Rygą automobi
liais važiuojama. 

Dr. Thoma dabar dirbs prie 
vaikų klinikų Rygoje. 

ŠIAULIŲ STOTIS UŽDARY 
TA. 

Kovo 12. Dabar, kuomet 
traukinis važiuoja tarp Rygos 
ir Berlyno, Šiaulių "Rail-
head*' stotis tapo uždaryta, 
ir kapitonas S. D. Baker iš 
Burlingame, Californijos, ku
ris prižiūrėjo tą stotį, dabar 
grįžta prie Rygos ofiso. 

Kapitonas F. T. W. Boswel, 
direktorius Provijantų Depar
tamento, atvyko Šiauliuosna 
peržiūrėti visus rekordus pirm 
negu stotis tapo uždaryta. 

Pagelba šioj apielinkėj bus 
duota iš komisijos Kauno ma
gazinų. 

Nerviškas? 
Tūkstančiai kentėtojų nuo 

nemiego 
negrumuliavimu 

dispepsijos 
galvos skaudėjimo ir kitų ligų, 

randa pagelba vartojant 

Dr. Milės' Nervine 
Kodėl TU Nepamegini? 
. 
Ar esi vartojęs Dr. Milės 

Anti-Pain Pilis? 
PASIKLAUSK SAVO VAISTININKO 

/
- I I I — I , II-II M •— M * — * • - - » . . 
. • • I „ - I L » ' M * I , - . . . I M . I 

Phone Seeley 7439 
DR. L M. FEINBERG » 

Gydo specijaliai visokias vyro ir f 
moterų lytiškas ligas , 

2401 Madlson Str., kampas Wes- ' 
tern Ave., Chicago 

Valandose 2 — 4 p o plet 7—9 vak. 
į 
*E5 

AKIU 
ŽINOVAS 

Saugok akiy regėjimą 

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

W. F. MONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

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

Kajnfoaris 1 4 - 1 5 - 1 6 - 1 7 
Viršui PLAITS aptlekos 

Tėmykite. mano parašą. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 0 

vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 
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f PRANEŠIMAS. [ 
Siunčiame piningus Lie-

5 tuvon, prisiuntimas užtik- i 
s rintas. 

Inšuruojame nuo Ugnies, 
i namus, rakandus ir auto-
j mobilius. 

Parduodame namus, sko-
| liname piningus. s 

Evaldas & Pupauskas 
| 840 W. 33rd St. 

Yards 2790 

I 
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S. D. LACHAVVICZ 
IilETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvėse kopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 
2314 W. 2Srd Place Chicago. 111. 

TeL O n a i 2109 
3" 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
MKTl VIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų akių 
tempimą kas yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą, skaudančius 

Ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katerakto, nemKgio; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir valkus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 Iki 8 vakaro, 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drever 9660. 

• • * - * -
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s 
ODEL nepasinaudoti didelių 
stiprumų ir gerų patarnavi
mų seniausios ir didžiausios 

Valstijines Bankos šioj apielinkėj? m 

• j 

Piningai siunčiami Lietuvon ir 
į visas dalis pasaulio. Šif-

kartes parduodamos . / •s 

' ant visų linijų. 

• 

• 

. 

• 
• 

J. S. CZAIKAUSKAS, Vedėjas Foreign Skyriaus. 

į 

• 

, 

• District 
• 

Po Valdžios Priežura 

11112 West 35th Street 
' v 

- . 

. 

• 

Turtas Suvirs $6,000,000.00 Į 1 . 1 . 

• / 

Atdaras Seredos ir<Subatos Vakarais 

• 

• 

-

• • 

... • • » » » • » « — K 
Phone Ciceho 5963 

DR. A. P. GURSKIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4847 W. 1-1 th Str. Cor. 49th Avc. 
Cicero, 111. 

Vai. 9 išryto lkl 9 v»»k. Išimant 
jNedolias ir Seredas 

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK 
ŽTel. Canal 267 

Į DR. C. K. KLIAUGA | 
LIETUVIS DENTISTAS 

§1821 So. Halsted St., Chicago, 111.5 
Kampas 18th St. 

SValand.: 9—12 ryta. Ir 2—9 vak." 
uiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiuiiiiniiin 

MAIL 
Generalial Agentai del Vidurines ir Rytinės Europos 

NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN 
Iš Ncw Yorko Tiesiai i 

BREMENA, DANZIGA ir LIEP0JŲ 
S. S. ANTIGONE Gegužio 2 ir Birželio 16. 

S. S. SUSQUEHANNA Gegužio 21 ir Liepos 5 
Tiesiai per Liepojų via Danzig-. Persėdant ii laivo J Laiva. 

AtsiSaukit pas H. Claussenius & Co. General. Pasažieriniai Agentai 
100 N. La Salle St., Chicago, 111. TeL Franklin 4130 

W! 

L YAKUB0WSKI 
Fotografistas-

614 W. 18 Street 
Chicago, III. 

5? 

Atitaiso žvairas akis 
vienu atsilankymu, be 
jokios chloroformos. 
Suvirs 800 išgydymų 
užrašuose. 

Ateik ir leisk apžiūrėti diplomo-
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specijalia išstudijavo 
galvą. Ypatingai gydo 
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR GERKLES 

LIGAS. 
PATARIMAS DYKAI 

Silpnos 
Skaudamos 
Raudonos 
žvairios 

Skaudama 
Rsganti 
Kreiva 
Užkimšta 

Ak]s Kurčios Ausis 
Akjs Tekančios Ausis 
Akis Ūžiančios Ausis 
Akis Užkimštos Ausis 

Nosis) Skaudama 
Nosis! Silpna 
Nosis Kataru o tm 
Nosis , Papūtus 

Gerklė 
Gerklė 
GėrklA 
Gerklė 

Franklin O. Carter, M. D. 
23 metai prie State gatves 

120 State St., Chicago, 111. 
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie-

niais nuo 10 iki 12. 

Tel. Yards 6666 S448? 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas b 
Akušeras. 

1203 8. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 Ir 
2—8 vakar* Ned. l t—12 iš ryto 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos £r lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedyst'ės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės 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. 

farmu ir puikiose vietose ukėms žemių beveik visose valstijose ir Kanadoj. 
Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų 

Geras farmas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam 
ir paimam ant pardavimo visokių rųšių namus Chicago j ir aplinkinėj. 
Perkam visokius valdžios (government) bondsus ir geležinkelių akcijas. 
Apsaugojam nuo ugnies, vagių ir Kitokių nuostolių. SKolinam pinigus 
ant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus į Lietuvą paštu, telegramais ir bank-
čekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos ban-čekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos ban-
koše. Parduodam laivakortes į Lietuvą ir j Amerikg. Mes atstovauja 
me ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujant teisingaE 

666 WEST 18th STREET, CHICAGO, ILL. 
-55- Egzekutyvis ofisas randasi pačiame vidurmiestyje -s=-
602-604 Y. M. C. A. Bldg., 19 So. LaSalle St., CgICAGO. 
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgi
joje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste 
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A T S I I M K I T E LAIŠKUS IŠ 
"DRAUGO" OFISO. 

(2) 

(2) 

Ambrozai t i s P a u l 
Ališauskas Aleksandras (2) 
Bružui John 
Beleckis Adomas (2) 
Bračkus Petras 
Brazauskas V. 
Brazauskas Antanas 
Bulanskis Vincentas 
Cekaitis J . 
Dokus Charles 
Erbrederis P. (2) 
Gintillas F . 
Gataveckas Mike 
Gutauskas A. 
Jorudas Antanas 
Juzėnas J . 
Jugis Joseph 
Jusevičius Longines (2) 
Kopusčius J . 
Kazlauskas Juozas 
Kanaverckas Bronislovas 
Krickunas Step. 
Kraujalienė Ona 
Kudrowski Kazim. 
Kurlinkus J . 
Kusas J . 
Kraujalis Povilas 
Loudont J . S. 
Lešeauskas Juozas 
Laurinas Antanas 
Lenkauskas B. (3) 
Lemantavičie A. 
Liutiką Stanislovas 
Lansburg Stanley 
Marcinauskas Jonas 
Milkint Viktoras (2) 
Milaševičius J . 
Miškinis Mateužas (2) 
Mažeiko Reiman (2) 
Marazas Domininkas 
Miksunaitė Uršulė (2) 
Milaševičius Petras (2) 
Martinkus Pranciškus 

(Iš Bridgeporto) 
Morkūnas Vincentas 
Misevičius M. 
Mockiewicz Anthony (2) 
Marčinkaitis Anthony 
Makauskis Joe. 
Mockaitė A. 
Mažienis Uršulė 
Norbut Adam (2) 

„Novickaa K. C. 
Nudžinska Barbora 
Nugaras Stanley 
Nobaras Kazim. 
Pocius Ladislovas 
Prunckunas P. 
Palunaitė Bergumilo 
Palmaitė B. 
Paunksnis Juozas (4) 
Paunksnis Antanas 
Pacikėnas J . 
Purvinis Stasys 
Pociunaitė J. 
Pulokaitė Marcelė 
Paulauskienė Pranciška 

Paulauskaitė Stanislova 
Pudžiuvis Jurgis 
Petrauskas George 
Petrikas Kari 
Rudis Frank (2) 
Ruzela John 
Reivitis Aleksandra 
Račkus Antanas 
Rozgaitė 
Rozinas Ignacas 
Runkelaitė Karolina 
Savickienė A. 
Sukuris Kazimier. 
Sliakis Petras 
Statkevičius Rapolas 
Shakalis Anthony 
Šmitas Povilas 
Staupąs Kazimieras 
Slouta J . 
Saulis Julijonas (2) 
Sadauskas J . 
Šiauria M. (2) 

• Šarkauskas Jonas (4) 
Stanevičius Karolis 
Sereika Mike 
Šimkus Lutik Anna 
Stackcvičius Paul (2) 
Szymkiewicz Frank 
Sieleka Ipolitas 
Sarlyckas Mike (2) 
Semaszko Teodor. 
Šileika Ipolis 
Širvidaitė W. 
Strolia George 
Semetuiskis Paul 
Šukys M. fc 

Stirinski J. 
Šimkus Ona 
Stočkus Joseph 
Sopis J . 
Tamošauskaitė Joanna 
Tamuliunas Mikolas 
Taločka Karolis 

0IUBBHŽ 
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Pirmadienis , Balajid. 18, 1S31 

EXTRA 
Kra tomi paveikslai iš Lietuvos 
Lietuvių Filmų Bendrovę rodys kru

tamu* paveikslus. 

Brighton Parke 
Balandžio Ui, 17, 1821—7:30 T&1. vale. 

Liet. Bažnytinėj Svetainėj 
4400 So. Fairfield Ave. 

Chicago Heights, m. 
Balandžio 18, 1881 — 7:30 vai. vak. 

Sv. kaitmiero Para p. Svet. 
286 Kast 14-th Street 

Platesnis surašąs vietai bus paskelbtas 
vėliau. 

ANT PARDAVIMO. 
Wisconsino Žemė. 

Kolonijoj kur randasi jusu 
tautos žmonės kurie jums pa
gelbės kiekviename reikale. 
Puikios girios iš kurių galima 
gerai pasipelnyti, parsiduoda 
ant išmokėjimo po $25 už ak
rą. Bažnyčia ir mokykla arti. 
Wisconsino žemės abelnai par
siduoda po $135 už akrą. 
Homemaker Land Company 
127 North Dearborn Street 

Chicago, 111. 
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~ Didelis Kepurinis su Dovanomis " 
mm ^^l mm m % # %iW 

Bengia *~ 
Draugystė Šventos Petronėlės 

Įvyks 
NEDEUOJE, BALANDŽIO (APRIL) 17 D., 1921 M. 

UBIBTO SVET. Kampas Vmon Av. ir 30 gatvė. 
Pradžia 6 vaL vak. Įžanga 35c. 

Kviečiame publiką skaitlingai atsilankyti, nes vakaras 
bus labai linksmas, o prie tam, galima ir dovaną !aimt«t 

I Kviečia KOMITETAS. 

I 
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Tūkstančiai Lietuvių Gyvenančių Chicagoj 
Sprendžia jog ši Banką 

Yra Viena Iš Geriausių Amerikoje 
UŽTAT . A ,.vU. 
kad, čia jautiesi , ka ip name, nors nemoki nei vieno žodžio AngusKai, 
nes Šioj Bankoj yra' kalbama* Lietuviškai. 

i OR. G. KASPUTIS 
^Telefonas Boulevard 9199 J 

I o» i 
•j DENTISTA8 g 

SSS1 South Halsted Str. S 
gValandoa: 9—19 A. M. f 
5J 1—5; 7_g p. M. S 

VALEI ta 

P U I K I FARMA MICHIGANE 
Parduosiu arba mainysiu ant Chi-

cagopropertės 75 akrų farmą, 55 ak
rai dirbama, likusi ganykla ir miš
kas, sodnas su 20 obelų. 15 vyšnių, 
agrastom, serbentoms, žemuogėms 
Ir kitais trūktais ir uogoms, 5 mylios 
nuo bažnyčios ir miesto % mylios 
nuo mokyklos, 2 arkliai, 2 karvės, 1 
kiaulė, 50 vištų ir visos mašinos rei
kalingos ant farinos, stuba 11 kam
barių, fornecu apšildoma, barne, viš-
tinykas, kiaulininkas ir kitos trobos 
ant cemento pamato, mortgečlus ma
žas, kaina tiktai 95,000, reikia i nešt i 
pusę "cashM. 

Klauskit E. W. Baksevvioz, 
3301 So. Halsted Str., Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 6775 

FARMA TIKTAI UŽ PUS? 
KAINOS. 

Parduodu arba mainau ant namo 
Chicagoj Woodboro, Wis., farma, 60 
akrų arba 100 akrų, trys blokai nuo 
mokyklos, ant puikaus automobilių 
kelio, kertančio per farmos vidurj. 
Farma randasi ant kranto puikaus 
ežero, kaip tik tinkama vieta vasar
namiui. Žemė nedirbama, bet lengva 
išdirbti. Turi būti greitai parduota 
arba išmainyta. Atsisaukit pas J. 
Skinderį 
3301 So. Halsted, Str. Chicago, IU. 

Tel. Boulevard 8775 

PAIE&KAU ŠEIMYNOS. 
Kurį pa. imtų 4 metų mergai tę 

ant užlaikymo ne už savo. Aš mo
kėsiu 913 j mėnesi ir drabužius duo
siu. Atsišaukite laiškų po šiuo adresų 

Mike Gutauskis 
2130 North Robey St. Chicago. 

Telefonas Armitage 9770 
MARYAN S. ROZYCKI 

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Plano, Teorijos Ir 

Kompozicijos 
3021 N. Westera Ave. 

Chicago, III. 

DRES1 
COIiUEGES 

t«S0t S. Halsted, 2407 W. Madlson, 
1850 N. WeUs St. 

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Klrpi-

tmo, Designing bizniui Ir narnama < 
PVietos duodamos dykai, Diplomai.} 
[Mokslas lengvais atmokė jlmala< 
fKlosos dienomis ir vakarais. Pa-

»ikalaukit knygeles. 
Tel. Seeley 1941 

SARA PATEK, pirmininkėj 
*OOQftOfr0*6OO»O»O+O*»Ql 

v. w. STSUSKAS S 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty 1: 

29 South La Salle Street ', 
Kambarls 334 

Telefonas: Central 33M 

Vakarais, 812 W. 33rd 
Telefonas: Tards 4M« 
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Capital & Surplus i 

$250,000,00 
f! it \w' 

S " 

FARMA SU BIZNIUM W I S -
CONSINE. 

I ' a r s i d u o d a 80 a k r ų farma au gro-
serne ir saliunu, prie pat bažnyčios, 
netoli didelio miesto, ant didžiojo 
vieškelio, žemė visa dirbama, juod
žemis, tikra dobilų ir kitų javų že
mė, 9 karvės Ir bulius, 2 arkliai, 
kiaulės, vifttos ir visos mašinos rei
kalingos apdirbimui farmos, trobos 
naujos, prie saliuno yra šokiams ir 
mitingams salė. Tik bianis ir trobos 
yra verta to už kiek parduodama, 
tikrai verta virš $18,000, parsiduo
da už $12,500, reikia inešti pusę 
"cash". Nevisada tokia proga pasi
taiko, tai yra tikras bargenas. Di
dėlis pelnas vien iš saliuno ir gro-
strnės. Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos. Klauskit M. Rozenskl, 
3*01 So. Halsted Str. Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 6775 

Tvarionienė Barbora (3) 
Tranauskas Kazimieras 
Tarški Tony 
Vaitkus Antanas 
Vengilis Benediktas 
Valinonaitė Morta 
Vazai tis James (arba Petronis 

Kazim.) 
Vitkus Walter 
Vaišvilas Petras 
Vaslauskaitė Teklė 
Visniewski John 
Vilkas Jonas 
Vileeuskis G. (2) 
Valužis Johanu 
Venazinis Justin (2) 
Vytartas S. 
^yčas Petras 
Zebas Y. 
Žiūraitis Monika 
Zukauskis Kozimieras 
Žostautas Jonas 

• 

Šitie laiškai daugumoj priguli 
gyvenantiems Chieagos koloni

joj, vadinam. West gide. 
— , . !••, . . i . . nu r ; - ' > ,.1'ifa 

1 
VISI LIETUVIAI I LIETUVIŲ VALST BANKĄ". 

Lai būna mūsų obalsių. 
Remkime patys save o ne svetimtaučius. 

Mūsų turtas apie 

I 
a 
i i 
3 i 
m 

UŽTAT 
kad j i sena i r st ipri banką po Valstijos Valdžios kontrole. 

UŽTAT 
kad savo piningus gali gaut i iš šios bankos kada t ik norx 

UŽTAT 
. j . 

kad čionais pa ta rnau jama komandagiausia. 

AR GALI BŪTI GERESNIS BANKAS? 
STOOK 
YARDS 
STATE 

Bankas 
ant kampo 

47tos ir 
Chicago 
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Pinigai, Laivakortes T' 
iiiiiiiiiEiiiietiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiitiiti 

Jau Išmokami į 26 dienas 

i 

= 

$3,000,000,00 
. UNIVERSAL STATE BANKE f 

Kaipo Didžiausias Am. Lietuvių Valstyjinis Bankas 
GERIAUSIAI PATARNAUS KIEKVIENAM 

Čia jusųpinlgai bus saugioje vietoje, nes ta saugumą užtikrina 
8uv. Vai. Valdžia, kuri ir-gt dali savo pinigų laiko šiame Banke 
su tūkstančiais Chieagos ir kitų miestų lietuviais. ŠIAME BANKE 
PADĖTUS PINIGUS GALIMA ATSIIMTI ANT PIRMO PAREIKA
LAVIMO VISUS. 

GERIAUSIAI SIUNČIA PINIGUS 
Lietuvon ir kitur tiktai Universai State Bankas, su pilna garan

tija. Iš kitu miestu siunskite mums dolleriais o mes išsiunsime Lie
tuvon auksinai* 

Svarbas Pranešima** Nuo J d. Balandžio šiame Banke yra įsteigtas 

REAL ESTATE DEPARTMENTAS 
Cionais kiekvienas galės geriausiai atlikti sekančius reikalus: 
Namų pardavimą Ir pirkimą. Paskolos visokių rusių. Insuran

ce. Egzaminavimas abstraktą}. Patarimai visada suteikami dykai. 
Banko Valandos: Kasdiena nuo 8 v. iš ryto iki 4 v. po pietų ir 

vakarais Utarninkais nuo 6 iki C;S0. Subatomis visa d. iki 8:30 vak. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 SOUTH HALSTEO STREET CHICAGO, I U . 
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Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH) 
Štai pavyzdis kaip apie mus ir mūsų iš Lietuvos giminiems rašo: 

"Gavome tuos pinigus 1300 markių 8 dienoj Vaaario tai yra lygiai už mėnesio po išsiuntimo. 
Mikalojus Baltutis visus mums pinigus iSmokėjo iki skatikui. Ir turime pranešti štai ką. Nueikite pas 
p. Povilo Baltučio ir padėkuokite jam, nes per jo banką greičiausiai ir eažiniškiausiai pareina pini
gai. Daug mūsų kaimynu per Baltuti siųstus pinigus gavo. Kiti kurie siuntė per kitas bankas laukia 
po 3 — i mėnesius. Vieno žmogaus suvaikščiojo net tris kartus laiškai šen ir ten kol gavo'pinigus. Po 
Baltuti siųsti kartu pareina su laišku, o kartais ir greičiaus. 
Naumiestis. Gruodžio 9, 1920 Mokytojas D. Jurjonas 

Parduodame laivakortės an t visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome lega-
liškus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus . Esame regis t ruot i Lietuvos Atsto
vybės Washingtone. Parduodame lotus, namus , farmas. Padą 
rome paskolos i r apdraud i i am nuo ugnies ir ki tų nelaimių. < 

Visus reikalus a tliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas 

PAUL P. BALTUTIS & CO. 
901 W. 33rd Street Tel. Yard* 4669 Chicago, Iii. I 
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JŪSŲ NAMAI BUS LIETUVIŠKI JEI 
• 

• 

1 
Lietuvių Tautos "emblema" (ženklas) papuoš jūsų rašomoji stalą-
Šis artistiškas dailės tvarinys, skaptuotas dailininko Juozapo Cibulskio 

6 coliai augščio ir 6% ilgio. 

TĖMYKITE 
Kcnsingtono Lietuviai ga

lite gauti nusipirkti *' Drau
gą" dienraštį pas p. 

IG. TYSKEVIČI4 
314 X. Kensington Ave. 

• • • • • • • • • • 

f 

KAINA $2.50 
nadarytas iš "almnnum" mftalo. Parsiduoda "Draugo" ofise, A. 
Kaulaklo Spaustuvėje 2259 W. 22 str., Tel. Canal 107 ir pas 

• S44S W. U PI. 

PETRĄ CIBULSKI 

Tek Canal 7233 Clutago, Illinois 

M — = = = = 

STAI KUR 
SEKRETAS SVEIKATOS 

Mes paskelbiame visuomenei kad esamo PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
TUVIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal 
Europos metodą nuo visokių ligų. 

Mes turime 'Ą sekretą, kuriuom PERGALIME visokias ligas. Ta sek
retą, sužinosite kaip vartosite MUŠU VAISTUS, nes mūsų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GTDO. 

Visuose gerose APTIEKOSE visoj Amerikoj galima gauti šias mūsų 
liekarstas: 

Salotam Biteri del vidurinių ligų. 
Regulatorius del moterių. 
Kraujo Valytojas kurie pats užvardijimas išaiškina reikalingumą. 
Salutaro Llnimentas del visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų 
Trajanka Kas-gi dar jos nežino? Tos garsingos namų gyduolės. 
Reikalaukite mūsų surašo vaistų ir žolių—siunčiame už dyką. 

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY 
1707 So. Halsted St., Tel. Canal 6417 Chicago. 

•— 

DIDŽIAUSIĄ ĮIETUVISH KRAUTUVE CHICttOJE 

(?:P«A8L OUUBN KONCRRTiNA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krantuyė—viena ii didžiausių Ghicaf oje 
Parduodame u i žemiausia kainą, kur kitur taip negauti. 

Mašinėlių laiSkąjni drukuoti ir ofiso darbama yra naujau-
•ioa mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, filiubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviukais rekordais ir 
koncertiniu geriausių, armonikų rusiškų įr prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Steponas P. Kazlawski 
4692 8a ASHLAND AVI., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DBOVBK 7800 

^ 
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IETUVIAI AMERIKOJE, 
WESTVILLE, ILL. 

Mūsų jaunimas Vyčiai neso-
di rankas sudėję, bet darbuo
jasi, kiek galėdami. 

Balandžio 24 d. didelėj High 
School salėje rengia įžymų 
vakare, kuriame statys 'sceno
je operetę "Nas tu tė" . Šitas 
veikalai- yra gražus, o prie to 
dar pirmą sykį \Vestvillėj bus 
vaidinamas. Vietos Lietuviai 
neturėtų praleisti progos ir 
pamatyti gražų dalyką. Apart 
"Nas tu tė s" , skaitlingas Vyčių 
choras dainuos naujas ir gra
žias lietuviškas dainas. 

Vakaro pelnas eis Lietuvos 
naudai. 

Balandžio 3-5 dienomis Lie
tuvių katalikų bažnyčioje bu
vo 40 vai. atlaidai. Per visas 
dienas, ypač vakarais, žmonių 
buvo pilna bažnyčia. Daugelis 
atliko išpažintį ir priėmė Sv. 
Sakramentą. Vakarais mišpa 
rus keturiais balsais giedojo 
didelis Vyčių choras. 

Gegužės 15 d. čia prasidės 
misijos, kurias laikys tėvas Al
fonsas Pasijonistas. Žmonės 
laukia. Yra vilties, kad per tas 
misijas daugelis atskalūnų pa
mes nezaležninkų klaidas ir 
sugryž prie tikros Bažnyčios. 

Balandžio pradžioje čia lan
kėsi Dr. Alseika. Kalbėjo net 
per du vakaru, bet nieko ne
laimėjo. Raudonieji gaivalai 
kėlė trukšmą. Buvo manoma 
net policiją šaukti, kad nura
mintų įsikarščiavusius komu
nistus. 

Prakalbų rengėjai taip pra
kišo, kad net ir už svetainę :u-
rės užmokėti iš savo kišenių. 
Gal bandys rinkti aukas, bet 

• r 

nuo tokių rankų visuomene tu
rėtų nusisukti. 

Korės p. 

Pirmas Excursinas 
MIIIIIIIIIIIItlIlMIlIlHIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIHIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

Šį Metą 
I DIDŽIAUSIA LIET. KOLONIJA WISC0NSINE 

įvyks Utarninke, 19 d. Balandžio-Jpril, 1921 
« 

Reikia pribūti į Vnusų ofisą 4 vai. po piet. 
* 

Ar nori turėti nuolatinį ir gerai apmokamą darbą? Jeigu taip, 
tai paklausyk patyrusių žmonių. Nereikia mokėti didelių rokundų, 
kad išskaitlevus katras bus po 10 metų darbo turtingesnis, fabrt-
kos darbininkas, ar ūkininkas? Katro šeimyna bus sveikesnė? Kat
ro sveikata bus geresnė? Katro vaikai turės daugiau progos GY
VENTI? Miestuose tankiai pritrūksta nuilsto rtuo įvairių priežasčių, 
tai parodo patyrimas. Yra datirta, kad miestuose 20-tas nuošimtis 
vaikų lankančių mokyklas yra nedavalge, ko nerandama ant ūkių. 
Miestuose biedniems yra užlaikomi prieglaudos namai, dalinama 
valgis alkaniems per įvairias labdarybės įstaigas, kas ant ūkiu 
yra labai retas atsitikimas. Tad, jeigu da liko kiek iš pirmiau 
sutaupintu pinigų, pirk sau šmotą žemės, kurią bedirbdamas liksi 
nepriklausomu ir užganėdintu savo gyvenimu žmogumi. Mes da 
turime puikios žemės pagarsėjusioj derlingumu Oneida County, 
Wis., kur galite pasirinkti pagal išgalę. Ten viskas uždera ką pa
sėji ar pasodini. Pasinaudok šiuomi EXCURSIONU, važiuok apžiūrėti 
tos žemės. Neatidėliok, ateik šiandien pasiteirauti ir važiuok su kitais 

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

PIRMO MORGEČIO 
AUKSO BONDSUS 

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

Perkame, parduodame, mainome ir 
duodame informacijas apie įvairių 
koinp. Šerus. 

Kreipkities i Lietuvių įstaigą. 
PEOPLBS INVESTMENT CO 
220 S. States Street Itoom 1422 

Tel. Harrison 2024 Chicago, 111. 

LIBERTY LAND & INVESTMENT C0. 
3301 So. Halsted St. Tel. Boul. 6775 O. 

ROCKFORD, ILL. 

Čia gyvuoja brangi organi
zacija, bet mažai žmonių 
ja. žino. Jau metai beveik, 
kaip susitvėrė Rockforde, o tik 
apie 60 narių priklauso prie 
jos. Tos organizacijos vardas 
yra: L. R. K, Labdarių Sąjun
ga po Šv. Antano globa. Ji 
brangi del to, kad varge ir ne
laimėj visiems padeda. Jau da
bar savo globoje turi keletą 
vargšu, kunuas šelpia,kiek ga
lėdama. 

Susirinkimai laikomi kas 
ketvirtą ketvirtadienį kožno 
mėnesio Šv. Elzbietos name, 
1505 S. Main gatvė, 7:30 vai. 
vakare. 

Visi nariai prašomi susirink
ti ir atsivesti nauju narių. 

Korespondentas. 

daile ir prakilnius daiktus mo
ka apdainuoti pasirodo iš to, 
jog laike dainųt lošimo ir grie
žimo ant amuikos visi gražiai 
užsilaikė, net vaikeliai ir tie 
tyliai domėjosi. 

Žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė. Pelno parapijai liks ne
mažai. 

Roselandiečiai p-nanis Sabo
niams širdingai dėkoja už ne-
sitlidžiavimą ir aplankymų jų 
kolonijos su prakilniu dvasiniu 
penu. Kitų sykį jie lauks Jų 
su iškėstomis rankomis. 

Šių metų Velykose Visų 
šventų parapija atsižymėjo au
komis del savo bažnyčios. Tų 
dienų įplaukė aukų netoli 1000 
dol., reiškia, pralenkė visas 
kitas Chicagos parapijas, išė
mus Šv. Jurgio parapijų. Bra
vo, roselandiečiai! 

Balandžio 10 d. pirm lošimo 
operetės "Adomas ir J i e v a " 
susirinkusiems vakaran žmo
nėms laikė prakalbų (Jerb. Dr. 
Rutkauskas apie Lietuvos šel
pimo reikalus. Po prakalbos 
buvo renkamos aukos Uetuvos 
našlaičiams. Surinkta 50 dol. 
su viršum. 

Balandžio 10 d. Visų Šventų 
parapijos bažnyčioje buvo net 
tris jungtuvės. Kun. P. Lape
lis sujungė moterystės ryšiu 
sekančias poras: Justinų Liuo-
bį su Ona (ledminaite, Jokū
bų Talalų su Emilija Žiedaite 
ir Juozų Blekų su Stefanija 
Dobravalskiute. 

Reporteris. 

R0SHLAND ILL. 

Operetė "Adomas ir Jieva" 
scenoje. 

•v 

Balandžio 10 d. Visų Šven
tų parapijos svetainėje buvo 
loštas veikalas "Adomas ir 
J ieva" , Miko Petrausko opere
tė. Lošė p. Sabonis, p-nia Sa-
bonienė ir kiti veikėjai iš Šv. 
Jurgio parapijos. Prieš lošimų 
p-nia Sabonienė pagriežė ant 
smuiko, o p-nas Sabonis padai
navo. Vienas ir kitas publikai 
labai patiko, nes buvo aplodis 
mentais iššaukti dalykus at 
kartoti. 

Pirmas p-nų Sabonių pasi
rodymas Rosehuule žmones pa 
traukė prie savęs. Nors įžanga 
buvo nepigi, bet visi išėjo iš 
svetainės pilni prakilnių įs-
pudžių. Cirdėjau ne vienų kai 
bant. "Čia tai bent artistai, y-
ra ko pasiklausyti ir į kų pa
žiūrėti!" 

Kad mūsų žmonės supranta 

ir rado ištikTo kvorumo trū
kimų. Tečiaus vadovaujanties 
momento svarba ir šėrininku 
reikalavimais, Direktorijate 
tapo įnešta, paremta ir nutar
ta: visi išrinktieji susivažia
vime Direktoriai į Direktorija -
tų užtvirtinami, ir visi knygų 
revizijos komisijos nariai ly
giai taip-pat užtvirtinami, kaip 
ir visi susivažiavime padaryti 
nutarimai priimtini, vadovau-
janties jų pildymui. Šita rezo
liucija skaitosi papildymu ir 
paplatinimu rezoliucijos, kuri 
buvo keletu Direktorių priim
ta Kovo 8 d., 192 L m. 

Direktorių parašai: 
A. B. Strimaitis, 
J. Ambraziejus, 
A. S. Trečiokas. 
V. K. Račkauskas, 
Joseph O. Sirvydas, 
J. W. Lutkauskas. 
Kun. N. Petkus. 

Knygų peržiūrėjimo Komisi
jos parašai: 

Vladas Lazdynas, 
Barbora Vaškevičiutė, 
R. Živatas. 

Kasdien ir nedėlioniis nuo 12 iki S 
po piet." 

PRANEŠIMAS VVORCES-
TE RIEČIAMS! 

Worcesteriečiai norėdami pirkti 
Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrų 
arba siųsti pinigų saviškiams Lietu
von, gali atlikti savo reikalus per L 
Prekybos B-vės Įgaliotini agentą— 
moksleivį Igną Barkų. Taip-gi su
teikia visas reikalingas informaci
jas .Su reikalais kreipkitės šiuo ant
rašu : * i. 

. Barkus 
16 Oolumbia St. 

VVorcester. Mass. 
• 

=a= 
REIKALAUJA 

Reikalinga* keletą jaunų vyrų ar 
moterių prie geros pardavinėjimo pro 
pozicijos, mokama alga ir commission 
atsišaukite nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 
186 N. La SaUc Street Boom fili 

REIKALAUJAME AGENTŲ. 
Atliekamu laiku tamsta gali 

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

Chicago.. 

Kapitalas ir Perviršis 
$245,000.00 

Turtas Jau Siekia 

Tretį Milijoną Boileriu 
Pirmutine Lietuviška Valstijine Prnka Amerikoje 

Metropolitan State Bank 
2201 W. 22nd ir Leavitt St. 

SAUGUMAS JŪSŲ PINIGU UŽTIKRINTAS SAVAME VALDŽIOS BANKE 
Keliaujant į Lietuva ir norint vežtis su savim pinigus tai galite pirkti mūsų 

bankoj drafta; markėmis U. S. dolieriąis arba Anglijos svarais, kuri bus galima iš
mainyti visuose Lietuvos Bankose. Pranešam visuomenėj kad šis bankas yra pas
kirtas per Cook County valdžia užmokėjimui visokius taksus jūsų nuosavybės (pro-
perty) sykių gausite ir pakvitavo j ima. 

• 

Greito Persiuntimo Pinigų Jūsų Giminėms į Lietuva užtikrinam 
Bankos Valand: kas dieną nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatoms iki 8:30 v. vak. 

Parsiduoda 5-klų ruimu Bangolow 
piet vakarinė miesto dali 1 karve 
20 vistų parsiduoda labai pigiai prie
žastis turiu neatbūtinai važiuot Lie
tuvon atsišauki t. 
8225 So. Auburn Ave. Chicago. 

PAIEŠKOJIMAS. 

CICERO, ILL. 

Tautos Fondo ir L. R. Kr. Rcm. 
Dr-jos sk. mėnesinis susi rink i man 
įvyks sekmadieny, Bal. 17 d. 1921 
m. 4:00 vai. po pietų. Nariu pra
šome atjausti Lietuvos reikalus ir 
skaitlingai atsilankyti. Norinčius 
įsirašyti taip-gi kviečiame. 

Valdyba. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS ŠĖRININ-

KAMS PRANEŠI
MAS. 

Direktorių nusirinkime, Ba
landžio 5 d., 1921 m., L. A. 
B-vi>* Sekretorius, A. B. Stri
maitis, pranešė, jogei pereita
me šėrininku suvažiavime, Va
sario 21 d., 1921 ni., per klai
dą buvo Direktorių užreikšta, 
jogei yra užtektinas balsų kvo
rumas, ir kad jam po tam bal
sus perskaičius, pasirodė, kad 
iki kvorumo dar trūksta 2,-
170 balsų. Susirinkimas šitą 
užreiškinia patikrino per bu
vusia, balsų skaitymo Koiuisija, 

Mano sunūs Jonas Milišauskus. 
išvyko Amerikon jau apie 15 me
tų/ Paskiauniu laiku gyveno po 
sekančiu antrašu: John Milškovv-
ski, Johnston City, 111., P. O. Bos 
398 U. S. A. 

1920 metais pavasary pradėjau 
gauti laiškus ir jis rengėsi grjžti 

» 

Lietuvon. Vienok po to ir lig šiam 
laikui neturiu jokios žinios. Del 
tos priežasties kyla abejonė apio 
jojo gyvastj; 

Sulig užsiėmimo jis buvo mūri
ninkas ir muzikantas. 

Jeigu gyvas, prašau rašyti. La
bai lauksiu. Mano adresas: Juozas 
Milišauskis, Garliavos sodž., Gar
liavos vai., Kauno apskr. Lithua-
nia. 

Parsiduoda murmis namas 2 auk
ščių 4 pagyvenimų randos neša $720 
j metus, parduosiu pigiau negu man 
kainuoja, turiu parduoti iki gegužes 
mėnesiui ' nes r.Išvažiuoju Lietuvon. 
Kaina $5,800 galima pirkti ir forni-
čius kartų. Savininkas gyvena ant 
1 aukščio iŠ užpakaliu. 

S U 3 SL Union Avc. 
* .—1 į, 

rursiduoduJu&}igia kaina naminiai 
rakandai (tjtniKtl) norinti pamaty
ti galite kreiptis diena ir vakarais 
šiuo adresų 

Alejuuidra Valius 
1140 So. Canal St. Chicago, 111. 

(2nd flat) 
— - • ' i i • •• 

l'arsiduoda geras sali tinas taip-pat 
ir susirinkimams svetainė, gera* vie
ta. Atsišaukite 

1734 U . 51 Street 

l'arsiduoda geri rakandai insurin-
ti ant 3 metų, priežastis keliuosi j 
kitą vieta. Galima matyti vakarais 
nuo 6 vai, ir subatoj po pietų. At
sišaukite 

ei. Canal 622} . g 

DR. C. K. CHERRYS % 
U ET t VIS D O i TĮSTAS 

£2201 YVest 22-n»l & So. Leavitt S L J 
3 Chicago * 
•{Valandos: 9:30 A. M. to 12 N. į 
4 1:00 P. M. to S.00 P. M. o 
»atatt&t3»ttt&»atftttttiftftatQ»< 
* • « —• 

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

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

2811 W. «:<rd Str. 
Tel. Prospect S466. 

= = < \ 

Tel. Drovar 7041 

Dr. C. Z. Vezeliš 
LIETUVIS DEISTISTAS 

47 U SO. ASULĄIfP AVBVUS 
arti 4?-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak 
Stredomis nuo 4 lig 9 vakare 

S3f 

Chicagos Lietuvių Dailės Mylėtojų 
ir Koncertų Lankytojų Domai! 

Nedalioj, 17 April, 1921m. 
3 čią. Vai. Po Pietų 

Bus Didelis 

KONCERTAS 
Sušelpimiu Lietuvių Muzi

kos mokinių 

RAYMOND CHAPEL 
816 W. 31st St., Chicago, III. 

(Arti Halsted St.) 
Svetainė atdara nuo 2 v. po piet. 

> . Nesivėlinkit! H 

Tikietų kainos: 50c. ir $1.00. 

Or. I. E. MAKARAS 
Lietu vys Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Mlchigan A v c 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po J 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare 
Residcncija: 10538 Pcrry Ave. j 

Tel. Pullmari S42 
K - . - - » 

2641 \V. 44 Street Chicago. 

Parsiduoda drapanų krautuvė vy
rų moterų ir vaikinų visokios smul
kios drapanos kožnos dienos, biz
nis išdirbta per devynius metus la
bai geroj vietoj krautuvė yra 42 pė
dų ilgio yra 6 riumai pagyvenimui, 
maudyne, elektriką, didelis yardas, 
naujas garadžius labai vigadnus pa
gyvenimas kas norite meldžiu atsi
šaukti greitai pakol neatpirks sve
timtautis. 

Lietuviška biznis lietuviams labai 
patogus priežastis pardavimo turiu u-
kė, neatbūtinai turiu išvažiuoti. 

J. M. Kibartas 
3356 So. Halsted St. Chicago, III. 

M. KONDRATAVIČIUS 
persiskyrė su šiuo pasau
lių Lietuvoj. Velionis paė
jo iš Vilniaus Red. Šven
čionių Ap*. Tveriacju pa-
rap. Galaukių sodžiaus. 
Iškilmingos pamaldos ui 

jo dusia bus Balandžio 18, 
1921 Visų šventų bažny
čioj 8 vai. ryte Jloselande. 

Meldžiu visų giminių ir 
pažįstamų dalyvauti šiose 
pamaldose. Liekų didelia
me nuliūdime. 
Duktė Amjii> Jogminienė 

• DR. CHARLES SEGAL1 
Perkėlė seavo ofisą po uuin 

•4729 So. Ashland Avenuėl 
• • 

Specljalistas 
•DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIG11 

5 
•DŽIOVŲ 
•Valandosnuo 10 iki 12 išryto; nuo 
• 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:80 
•vakaie 

I 
I I 

Nedėliomis 10 kii 1 
Telefonas Drexel 2880 l 

ANT PARDAVIMO. 
2 augščių mūrinis namas moder-s 

niskas, gazas, elektra, pečių šildomas 
akmenio apačia 4 flatų. Randos ne
są |90.00 i mėnesi, savininkas pri
verstas parduoti nes apleidžia mies
tą. S4000.00 Cash likusius ant ii* 
mokesčio ant 6 metų. Atsišaukite 

3050 Lowe Avenuc. 

ANT PARDAVIMO. 
Mūrinis namas ant dviejų pagyve

nimu, su garadžiu, j gražiam Oak 
Park, netoli Jackson Boirfevardo. Tu
ri visus naujausius įtaisimus, randos 
neša $1,440 J metus, Kas nori pui
kia yidta tai aitai yra didelis barge-
naa. Prekė $11,500. 

Parsiduoda Oak Parko 
6 kambarių residencija, puikioj a-

pielinkėje, naujausios mados gyveni
mas, ant kornėrinio lioto netoli Ci
cero. Preke $6,000.00. 

Atsišaukite pas 
Jolm ToUrtk 714 S. ilighlaiul Avc. 

arba pas 
U'altcr J. Norkus, 

S120 S. Ualsted Street, 
• • • • 

, i • M"1 " * « ' •'• • "••' • " J C 

Parduodu i kambarių rakandus be
veik nauji, puikus gramafonas su 
rekordais pars$duos sykių arba at-
skyrium Ir No. 4 Underwood type-
writer ir Exprei»s biznis, viską par
duosiu pigiai nes 'Vė luoju Lietuvon. 

K.' SokHlauKky 
I4U17 S. Artisluu Ave. Chicago. 

S 
DR. S. BIEŽIS 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
§Tel. Canal 6222 
• R e s . 8114 W. 42nd Street 
• Tel. McKinley 4888> 

9mm»mm M II II n j , . ,, 

J BUTĖNAS. 

Progiaroo išpildyme dalyvauja 

JONAS BUTĖNAS, Basso, 
Žymiausias Lietuvių daininin

kas Amerikoj, dainuos pasku
tinį sykį Chicagoj. 

UNĖ BABICKAITĖ, Soprano 
I'uikiai atsižymėjus, kaipo 

viena iš žymiausių mūsų dai
nininkių ir lošėjų. * 

L. PIERSANTI, Harmonistas 
Atsižymėjęs žymesniuose Chi

cagos teatruose, -kaipo puikus 
ir talantuotas harmonistas ir 
mokytojas. 

B. KALKJUS, 
Mokinys 

Kolegijoje. 
Chicagos 

Smuikorius, 
Muzikos 

L. D. '^Yl^ 0::XESTRA. 
Akompanuos A. Pocius Beet-

hoveno Kon. vedėjas. 
B. HAL1UUS. 

•m* 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards MS3 

Valandos: ~ 8 Iki 11 ii ryto:{jĮ 
5 po pietų Iki $ vak Nedėllo-

8 vai. vakare. mis nuo 6 iki 

sr 

OR. 6, M, GLASER 
Praktikooja M metat 

Ofisas 8140 So. Morgan SV 
K.«nė 82-ro 61., Chicago, Hl. 

aPKCI^ALiST^i 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi ohro-

niškų Ilgų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 18 ryto 
iki S po pi#tų, nuo $ Iki 8 valan
dą, vakarą 

Nedėliomis nuo 8 iki I po pi«t 
Telefoną* Yards tST 

^IIIII iimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH: 

P. CONRAD 
UETUV1S FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted S t , Chicago, UI. 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 

neatidellodami pasidarykite daughius arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. PhOne Drover ( l l f 

?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii!iiiuiiiiiii(jais»::r::iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuKiiMiii9 

P. KV0RKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago Avernie 

. » . y m - m m »•<.• »•«» 

Radandai, Pečiai, Kar-
petai, Pianai, Victrolos, 
Siuvamos Mašinos, Plau
namos Masinos etc. 

Cąsh arba ant lengvų išmokėsčių. 
Telefonas Monro e 3683 



D R A O G A S Pirmadienis, Baiand. 18, 1921 
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Lietuvos Vyčiu 16 Kuopos 

Pradžia 7tą valandą vakare 

iiiiiiiiiHiiiiiihiiniiiiiniiiuniiininmmmHiimmiiMHiHiMM 

, 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio puikaus ir | 
didelio vakaro. O užtikriname kad kiekvienas galės sma- | 
giai ir linksmai laiką praleisti. RENGĖJAI. | 

niiiiniiimniiiiimimn^iimiiiim.:.^ 

Nedelioj, Bal -April 17,1921 
Sv. Jurgio Parapijos Svetainėje 
* 32ras Place ir Auburn Avenue 

I 

• » 

CHICAGOJE. 
• • • • » > — — < • • mm> 

VIENUOLYNO PAŠVENTĮ-
NIMAS, 

Sekmadienije 17 Balandžio; 
įvyksta šv. Kazimiero Seserų 
vienuolyno pašventinimas.Tškil \ 
mės prasideda 4 valanda po Į 
pietų. Seserų ir auklėtiniu eho-
ras giedos įvairių giesmių pa
šventinimo laiku. Po to palai
minimas Švenčiausiu Sakra
mentu, o bažnytinėms apei
goms pasibaigus bus šeimyniš
ka vakarienė visiems, kurie pa 
norės dalyvauti. Svečiai ta 
diena išimtinai bus įleisti i 
Vienuolvno Valgomąjį kamba-
rį. Kituomet niekam nebus va
lia ten būti, tik Seserims. 
Šventinama yra antroji naujai 
pastatytoji vienuolyno dalis, 
bet atsilankusiems valia bus 
pažiūrėti ir pirmosios dalies 
tuo laiku po pašventinimo pa
baigos prieš vakarienei prasi-
dėsiant. Geriausias privažiavi
mas gatvekariu Western ave., 
ISlipant ant 67-tos gatvės, arba 
63-čia, išlipant ant Rockwell 
«tr. 

PIENO KOMPANIJOS PRIE 
6ING0S DARBININKŲ 

REIKALAVIMAMS. 

Kompanijų išvežioti piem) 
po namus atstovai turėjo/su
t r inkima. Tarėsi apie ^savo 
darbininkų statomus reikalavi
mus. * 

Tie darbininkai, tai vežėjų 
unija. Unija reikalauja atei
ty tik šešių dienų darbo sa
vaitėje. Kas septintai dienai te
gu kompanijos samdosi kitus 
žmones, 
• Be to, reikalauja poros sa-
faieių atostogų darbininkams. 
Atostogų laikas turi bnt ap
mokamas. 

Pagaliau unija stovi už tai, 
kad, įvykus toms darbe atmai-
noms, jok i no būdu neturėtų 
but sumažinta užmokestis. 

Kompanijų atstovai nesuti
ko su tais reikalavimais. 

Unijos viršaičiai pranešė, 
kad jie mėginsiu dar tarties 
atskiriai su kiekviena kompa
nija. I r jei tas neduotų geis
tinų pasekmių, tuomet — strei
kas. 

Kompanijų atstovai unijai 
buvo pasiūlę 25 nuoš. mažiau 
užmokesnio. Bet unija nenori 
nei klausyti. 

Anot kompanijų, unijai lai
mėjus turėtų pabrangti pienas. 

Ta sąjunga, žinoma kontrak
to rių sąjunga, seniau darbinin
kams buvo pasiutusi ta suma
žinimų. Bet, kaip žinoma, dar
bininkai nesutiko. 

Tad šiandie darbininkams 
pastatytas ultimatumas. 

Unijų viršaičiai sako, kad 
sąjunga negali darbininkams 
diktuoti savo norų. Tegu kom
panijos pirmiau atpigina me
džiagų. 

Nors diena dar nepaskirta, 
bet virš 100 Šv. Antano para
pijos mokyklos' mokinių yra 
rengiami prie pirmosios Šv. 
Komunijos. 
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Bal. 25 ir 26 dd. Šv. Anta 
no par. svet bus rodomi jndo-j 
mieji paveikslai, pa rodantieji i 
dabartini gyvenimą Lietuvoje, i 
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MŪSŲ DAILININKAS 

MIKAS P E T R A U S K A S 
. • - • * 

Pasirodys i ' 

Bal. 24 d. Šv. Antano par. 
svet. Šv. Grigaliaus giedoriųj 
d r-ja rengia rožių vakarą su 
dainomis ir kitokiais pamargi-! 
nimais. Re~p. \ 

KONCERTE 
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RUBSIUVIAMS SUMAŽIN
TA UŽMOKESNIS. 

Rūbų siuvimo kompanijų ir 
rubsiuvių darbininkų arbitrą-
cijinė komisija Cbieagoje su
mažino rubsiuviams užmokės-
nj nuo 5 nuoš. ligi H) nuoš. 

Kompanijos buvo reikalavu
sios numušti tuojaus 25 nuoš.. 

AMERIKONIŠKOS KOLE 
GIJOS RYME ALUM-

NŲ SUVAŽIAVI
MAS. 

Amerikoje gyvenantieji A-
merikoniškos Kolegijos Ryme 
alumnai rengia šįmet Cbieago
je suvažiavimą, kurs turės į-
vvkti Gegužės 11 ir 12 dieną 
Congress viešbuty. 

Tarpe tų alumnų yra dau
gybė Arkivyskupų, Vyskupų ir 
kunigų. Manoma, su važia vi-
mebus ir abu Amerikos kar
dinolu, taippat ir Cbieagos *\r-
k i vyskupas. 

BIZNIERIAI GARSINKITE 
D R A U G E . " < t 

IŠ SO. CHICAGO. 

Bal. 17 d., 7:30 vaL vak., 
Sekreees svet., 8756 Houston 
ave., Liet. Prekybos Bendrovė 
rengia prakalbas, kuriose ro
dys paveikslus apie Lietuvą. 
Kalbės p. V. Stulpinas, Liet. 
P r e k y b o s B-vės Chicagos ofi-
so vedėjas. Rep. 

IŠ R0SELAND0. 

Balandžio 16 d. Strumilų sve
tainėje Liet. Vyčių 8 'kuopa 
turės pasilinksminimų vaka
rą. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 

CICERO, ILL. 

ULTIMATUMAS AMATNIN-
KŲ UNIJOMS. 

Šiandie vakare, Bal. 16 d., 
Šv. Antano par. svet. Labda
ringos Są-gos 3-eia kuopa ren
gia balių. Verta į jį atsilan
kyti ir gerą tikslą paremti. 

Bal. 24 d. 4 vai. po piet šv. 
Antano par. svet. A. L. R. K, 
Federacijos 12-tas skyrius lai
kys mėnesinį susirinkimą. Tu
rės keletą svarbių reikalų ap
tarti. 

Building Construction Emp-
loyers ' sąjunga Cbieagoje pas
kelbė, kad su Gegužės 1 d. vi
siems prie statymo namų a-
matninkams sumažinama už-
mokesnis ligi $1.00 darbo va- Moterų Sąjungos 2-ra kuo-
landoje, gi paprastiems darbi- pa kas šeštadienio vakarą šv. 
ninkams — ligi 70e. darbo va- Į Antano par. svet. veda viri-
landoje. Šiandie vieni gauna mo kursus del visų. Proga mo
l i .25 valandoje, kiti — $1.00. Jterims pasinaudoti. 

IŠ DAKTARO RUTKAUSKO 
PRAKALBŲ. 

— — — — — — 
Dieną prastumus, kita ateina 

su nauja idėja, naujais projek
tais. 

Daktaro Rutkausko prakal
bose iškelta naujas L. R. K. R. 
Draugijos Centro sumanymas, 
kad Amerikos Lietuviai kata 
likai įrengtų tris Lietuvai prie
glaudos namus — ligonines, 
būtent po vieną Suvalkų, Vil
niaus ir Kauno vyskupijoms. 
Žinoma, sumanymas visų pir

ma buvo perstatytas Lietuvos 
Katalikų Centrui Kaune, kuris 
su džiaugsmu jį priėmė. 

Dabar D-ras Rutkauskas, su
grįžęs iš Lietuvos, sutartinai 
su L. R. K. Rem. Draugijos 
pinui ninku, kun. Petraičiu ir 
kitais valdybos nariais, pradė
jo vykinti tą taip naudingą ir 
reikalingą sumanymą, Pasek
mės išpradžių duoda daug vil
ties, kad per kelis mėnesius 
reikalaujamoji suma bus su
kelta, nes žmonės pasižada 
remti ir dėti pastangas to ide-
alio darbo įvykinimui. 

Iš keleto desėtkų žmonių 
atsirado keletas stambių au
kotojų, kurių ir paduodame čia 
pavardes: 
M. Benaitė (Suvalkų ligoni

nei J SpDU.UlJ 
A p . P i k e l i e n ė ( K a u n o l i g o n i 

n e i ) 5 0 . 0 0 
Stop. Satkauskaitė (Kauno 

lig.) 50.00 
V. Steponavičius (Kauno lig.) 

50 00 
L. Tamošauskaitė (Kauno 
lig.) 50.00 

J. Uksas (Kauno lig.) 50.00 
P. Jaruševičius (Vilniaus lig.) 

50.00 
J. Jovaišas (Kauno lig.) 50.00 
K. Vasiliauskas (Kauno lig.) 

50.00 

- SEREDOJ, 
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Balandžio- April 20 d. 
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BOHEMIAN-AMERICAN HALL 
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1440 W. 18-uYSt. 
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Pradžia Punktuatiai 8-tą v. vak. 
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Koncertui ŠOKIAI 
Apart paties Kompozitoriaus programe dalyvauja visi 

Chicagos pirmaeiliai žinomi Dainininkai. 

E 
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Mariona 
Rakauskaite 

"k. T 

Nora 
Gugis 

T '. 

Marija 
Janušauskas 

Leokadija 
Sabonis 

Konstantas 
Sabonis 

: 

Karolis 
Sarpalius 

Ona 
Pocius 

Antanas 
Pocius, 

Antanasl 
01shewskit 

Povilas 
Stogis 

Rengia "Birutė —rr 

MIKAS PETRAUSKAS 
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/"LIETUVIŠKOS VESTUVES" 
3-jų Aktų Miko Petrausko Operetė, 

-« bus statyta 
pirmu kartu Chieagoj, Nedelioj, 8-ta, Gegužės, 1921. Vadovau
jant speeijaliai paties Kompozitoriaus, Aryan Grotto Temple 
Wabash Ave. ir 8-ta gat. 

Stato " B I R U T E " . 
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Po $1.00: A. Vaišaitė, S. Sat-
St. Šimulis (Kauno lig.) 25.00įkauskaitė, M. Benaitė, J . Šmti 
A. Šiurnas (Kauno lig.) 25.00'kšta, A. Grisius, A. Vasaitis, 
A. Stulginskas (Kauno lig.) 

10.00 
A. Kedeikis (Kauna lig.) 10.00 

Kauniečiai Dievo Apveizdos 
parapijos pasirodė tikrai idea
liai. 

Žemiau telpa surašąs, kurie 
aukojo" L. R. Kryžiui: 
Kun. Ig. Albavieius . . $10.00 
Kun. J . J. Čužauskas . . 5.00 

Po $2.08: A. Šurna, A. Bruo-
žis, A. Baltuška, A. Dargis, 
V. Steponavičius. 

T. Lukas $1.50. 

J . Mileris, V. Dužinskas, J . 
Brankis, J . Milokauskas, J . 
Juodelis, S. Velvickis, J . Vai-
šutis, A. Mozeris, K. Gaižutis, 
K. Šimkus, M. Jakužįs, Ą. Gie 
draitis, J . Stepunas, Banzinas, 
J . Zubas, M. Reculis, Vasi
liauskas, D. Karvelis, Pikelie
nė, Bružienė, A. Stulginskas, 
M. Kuprionis, E. Mišius, F. 
Jonušąvičius, P . Joee vičius, J. 
Čemeris, J . Navakas, S. Šimur 
lis. 

Viso $65.25. :.f . X. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

A. L. U. K. Fed. 15-to sk. sii-
sirinkftnas įvyks Balandžio 17 d., 
2 vai. po pietų, Šv. Jurgio moky
klos kambary, ant 3-čių lubų. 

Kviečiame susirinkti visų drau
gijų atstovus ir katalikų veikėjus. 

Valdyba. 

IŠ BRIGHTON PARKO. dieny, Baiand. 17 d. 1 vai. po pie-
!tų, Dievo Apveizdos parap. svet. 

Amerikos Lietuvių R. K. Fede- j'(So. Union ave. ir 18 gat.) 
racijos 19 skyrius laikys mėnesi-1 Visi nariai kviečiami būtinai 

IŠ NORTH SIDES. 
S. L. R. K. A. 16-tos kp. mė

nesinis susirinkimas Įvyks Balan
džio, 17, 1921 m., Šv. Mykolo par. 
svet. tuojaus po sumos. 

Visi nariai nuoširdžiai kviečiami 
šitan susirinkiman. Prašomi atsi
vesti ir naujų narių. 

V. Kazakevičia, rast. 

nį susirinkimą pirmadieny, Balan
džio 18 d., 7:30 vai. vakare. 

Visi draugijų bei kuopų atstovai 
kviečiami pribūti, nes turim ap
tarti daug svarbių dalykų. 

Katalikai veikėjai, kuriems rupi 
tautos ir katalikų reikalai, taip-gi 
kviečiami atsilankyti. 

Valdyba. 

atsilankykit, nes yra svarstymui 
daug svarbių dalykų. 

Valdyba. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

IŠ DIEVO APV. PARAP. 

Šv. Antano iš Padvos dr-jos 
mėnesinis susirinkimas bus sekma-

Bridgeporto moteris turi dar
bo. Jos vedžioja iŠ namų į na
mus Lietuvos Varpo agentą, 
kuris pardavinėja šėrus. 

Bridgeportiečius. pradėjo 
lankyti ir meilės deivė ir gar
nys. Taia* 
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