
KAINA Q CENTAI 
PRICE O CENTS

* «&.

nic at the Post Office of Chicago, III. By the ordcr of llie Prcstdcnt. A. S. Rurleson, Postmaster General.

PIRKITE

LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

Piiblishetl aini tlistrihutcd under permlt (No. 468), authorized by the Act of Oi-tohcr 6. 1017, on
(LITHUANIAN DAILY FRIEND)

CHICAGO, ILLINOIS, PENKTADIENIS, BALANDIS (APR1L) 22 D., 1921 M.
ENTERED AS 8EOOND-CLASS MATTKlt MAIICI1 SI, 1#l«. AT CHICAGO, ILLINOIS I NDEK TIIE ACT OE .MAItCH 3, 187».

CITY EDITION METAI-VOL VI. No. 95

Graikai Fakele Naują Puolimą 
Turkijoje

Prancūzija Pasirengusi Karan 
su Vokietija

TURKAI GRŪMOJA SMIR
NAI.

Graikai nori suskaldyti Tur
kus.

Konstantinopolis, Bal. 22.— 
Su pcroganizuota armija Bru- 
sos fronte Graikai pakėlė nau
ją puolimą. Kol-kas neteko 
patirti, ar tai bus tikrasis 
puolimas, ar gal tik laikinas 
spaudimas su tikslu atsispirti 
Turku naeijonalistų smarkiam 
veikimui į slinko fronte.

Turkai patyrę, kad jiems 
nebus lengva paimti Brasą, 
jie Vsliako frontan pasiuntė 
tris raitelių ^divizijas, kurios 
tenai pradėjo demonstruoti.

Be to. Turkai skaitlingas 
infanterijos spėkas pasiuntė 
Smirnos frontan, kur Graikai 
yra susilpnėjo.

Mėgina atkirsti Turkus.
Po to tuojaus tau frontan 

ir Graikai su paskuba pasiun
tė 20,(HM) kareivių.

Smirnos fronte Turkų stip
rumas nežinomas. Teeinu spė
jama, jog svarbiausios spėkos 
iš TCskislmr pastumtos pietų 
linkon.

Naujo Graikų puolimo tiks
las, anot gautų žinių, yra Es- 
kislier. Bet šiuo kartu, kaip 
čia nuomoniaujama, Graikai 
vietoji* frontinių atakų, visas 
savo pastangas atkreips prieš 
Kutaia, kur mėgins atkirsti 
Eskisbero Taikus nuo susisie
kimo su (Tshako fronto armi
ja.

Teeinu Graikai ir šiuo kartu 
sutiks dalelių kliūčių, kai kad 
su pirmąja savo kampanija.

Turkai išnaujo gaili atsimes
ti toli Turkijos gilumon, pas
kui save patraukti Graikus ir 
pabaigoje šitiems ir vėl už
duoti nepakeliamą smūgį. 
Turkai 60 mylių nuo Smirnos.

Turku naeijonalistų laikraš
čiai rašo, kad Turkų armija 
yra tik už 60 mylių nuo Smir
nos rytų šone.

Kova ties Banas, anot naei
jonalistų, pasibaigė pilnu nu
galėjimu Graikų 14-os divizi
jos, kokia nesenai buvo suor
ganizuota. Miestelis Banas ga- 
lų-gale pateko Turkams.

Talkininkų militariniai eks
pertai pareiškia, kad Graikai

i
negali įveiki i Turkų. Turkus 
įveikti reikalinga mažiausia 
200,000 vyrų armija, kuri turi 
būt 1 siiogeriausiai išrengta ir 
pa rinktinų strategikų vado
vaujama.

TURKŲ ARMIJOJE YRA 
PRANCŪZŲ.

Apie tai praneša Graikai.

Atėnai. Bal. 21. Daugelis 
sužeistų Graikų kareivių ko
vose su Turkais šiandie čia 
yra inilitarinėse ligoninėse. 
Sužeistieji Graikai didžiai bu
vo nustebinti, kuomet jiems

pavyko susekti, kad Turkai 
kareiviai nėra tai kokios pap
rastos gaujos, bet gerai išla
vinti militarizme ir kuogeriau- 
siai apginkluoti. O juk karei- 

] viams patys Graikų vadai bu
vo sakę, kad taip nesama, kad 
busią galima lengvai supliekti 
Turkus.
Kareiviai pažymi: kad pa

imtų nelaisvėn Turkų tarpe 
susekta daug Prancūzų karei
vių ir oficierų. Šituos karei
vių pasakojimus griežtai už
gina Graikijos vyriausybė. 
Bet Graikų laikraščiai atvi
rai skelbia, kad vyriausybė 
taip verčiama daryti politikos 
žvilgsniais.

Kareiviai tuo tarpu pripa
žįsta, kad su Turkais paimta 
nelaisvėn juodų Senegalesų ir 
Prancūzų oficierų. Be to, jie 
tvirtina, jog daugybė Turkų 
anuotų, kulkasvaidžių ir ran
kinių granatų yra Prancūzų ti
po.

Apie tai žinios pasklydusios 
po visus Atėnus ir jau pakė
lusius labai kartų Graikų atsi
neši mą į Prancūzus. Graikai 
sako, kad jei taip, tad Pran
cūzai nėra neutraliai, kaip jie 
sakosi. Tuo labjaus, kad Grai
kams Turkai skaitosi baisiau
si priešai, kad tuo tarpu tiems 
priešams duoda pagelbą patys 
Prancūzai.

PREMJERŲ KONFERENCI
JA BUS PRIVATINĖ.

Nėra nieko su Vokiečių pasių- 
lymais.

Paryžius. Bal. 22. — Prem- 
eru Briand ir Lloyd George 

pienuoja turėti grynai priva
tinę konferenciją ateinantį se
kmadienį mieste llytlie.

Sakoma, jųdviejų konferen
cijoje nieko kita nebusią, iš
ėmus to ir kito sekretorių.

Pirmiau buvo pranešta, kad 
konferencijoje dalyvausią , ir 
abiejų šalių militariniai va
dai. Dabar tuo klausimu reiš
kiama abejonė. Sakoma, jei 
Vokietija atsisakysianti pildy
ti reikalavimus, tuomet mar
šalo Foclio militariniai pienai 
prieš Vokietiją busią pasiųsti 
patvirtinti premjerai Lloyd 
George, kurs su tais pienais 
jau esąs susipažinęs.

Tikrai yra žinoma, kad Vo
kietija atsisakys pildyti talki
ninkų reikalavimus. Kad taip, 
tad tikrai yra žinoma, jog 
Prancūzai okupuos apskritį 
Rulir.

Prancūzų vyriausybė ligi 
vakar dienos negavo jokių iš 
Vokietijos naujų pasiųlymų at 
lyginimo klausime. Bet Pran
cūzų valdininkai nuomoniauja, 
jog Vokiečių pnsiųlytnai bus 
tokie put, kokie buvo paskelb
ti vokiškuose laikraščiuose.

ORAS. — Šinndie lietus, gal 
dar ir griausmai; vėsiau, ry
toj pramatomas gražus oras.

BUVUSIOJO KAIZERIO PA
GEIDAVIMAI.

Jisai svajojęs apie augštą at
lyginimą nuo talkininku.

Berlynas, Bal. 22. — Kas 
butų įvykę, jei Vokietija butų 
laimėjusi karą? Kiek karo at
lyginimo Vokietijai butų turė
jusios išmokėti Anglija ir 
Prancūzija? Kaip ir kokiuo 
budu Amerika butų buvus nu
bausta už duotą pagelbą talki
ninkams?

Šitie klausimai gali būt ir 
vėl pakelti, kuomet Vokietija 
šiandie atsisako talkininkams 
mokėti karo atlyginimą.

Buvusis kaizeris 1917 me
tais, prieš Suv. Valstijų Įsto
jimą karan, buvo padaręs pie
nus taikos sąlygoms, kokios 
turėjo būt paduotos talkinin
kams, kuomet buvo pramato- 
mas Vokietijos laimėjimas ant 
sausžemio ir jurose.

Be kitko, tose sąlygose bu
vo pažymėta, kad ir Suv. Vals
tijos butų turėjusios Vokieti
jai užmokėti 30 milijardų do- 
lierių.

Viso 100 milijardų.

Karo atlyginimo klausimą 
buvusis kaizeris tuomet savo 
pienuose buvo trumpai pažy
mėjęs :

“Anglija užmokės 30 mili
jardų dolierių; Prancūzija už
mokės 40 milijardų dolierių; 
Suv. Valstijos užmokės 30 mi
lijardų dolierių.”

Kaizerio originaliame manu
skripte buvo pažymėti tiesiog 
dolieriai, bet ne markės ar 
frankai.

Be to, kitos sąlygos buvo 
tokios:

Be augštosios karo kontri
bucijos talkininkai butų turė
ję Vokietijai pristatyti daugy
bę žaliosios medžiagos atgai
vinti Vokiečių industriją. Ir 
Amerikai butų tekę to dalis.

Malta ir Kipras turėjo būt 
Vokiečių karo laivyno bazės. 
Tam pačiam tikslui butų bu
vusios atimtos nuo Portuga
lijos ir Azorų salos.

Kurlandija butų buvus a- 
ncksuota.

Visa Rusijos imperija turė
jo būt padalinta į daugybę at
skiriu valstybėlių, iš tų kai- 
kurios butų buvusios buferi
nės.

Norėta geležies rudos.
Anot kaizerio sąlygų, Pran

cūzija butų turėjusi Vokieti
jai atiduoti visas Briey gele
žies rudos kasyklas. Be to, 
Prancūzijos rubežiai butų bu
vę pakeisti.

Rumunijos sostą turėjo už
imti vieryis iš kaizerio sūnų.

Kas link Briey kasyklų, Vo
kiečiai šiuo kartu turėjo atsi
lyginti su Prancūzais. 1 K? 1 me
tais Vokiečiai po karo buvo 
gavę dalį tų kasyklų. Pas
kui pasirodė, kad jie yra nu
sigavę. Nes geriausios kasyk
lų dalys buvo paliktos Pran
cūzams.

PADARYTA SUTARTIS SU 
COLOMBIA.

Washington, Bal. 22. — Kon
gresas paguliau apsidirbo su 
Colonibin sutartimi. Pripažin
ta tai respublikai išmokėti 25 
milijonai dol. už Panamos per

kaso juostą (zoną).

GRAIKIJA SPAUZDINA PO 
PERINTUS PINIGUS.

Tam priešinasi finansinė ko
misija.

Atėnai, Bal. 22. — Graikų 
Nacijonailė banka spauzdina 
500 milijonų drachmų popieri
nių pinigų. Tnternneijonalė fi
nansinė komisija, kuri kont
roliuoja Graikijos skolas, tai
gi ir Graikijos finansus, pa
kelia protestų prieš spauzdini- 
mą pinigų.

Komisija sako, jog taip el
gdamosi banka peržengia 189S 
metų įstatymą, kuriuomi tik 
komisija sprendžia naujų pini
gų leidimą apdraudžiant Grai
kijos skolintojus.

Komisija proteste nurodo, 
jog Sevres taikos sutartis dar 
nepatvirtinta. Graikija dar ne
gavusi Trakijos, Smirnos ir ki
tų Turkijos plotų. Ir todėl 
tiems plotams Graikų pinigai 
dar nereikalingi. Tenai apy
vartoje yra dar Turkų pini
gai.

GEN. PERSHING BUS VIRSI 
NINKU NAUJO ŠTABO.

Washington, Bal. 22. — Ka
ro sekretorius Weeks paskel
bė, jog veikiančiąja! armijai 
organizuojamas naujas štabas. 
To štabo viršininku bus gen. 
Persliing.. Tas štabas veiks tik 
pasitaikius karui.

ATJAUCHPAS ŽEMĖS DRE
BĖJIMAS.

,Los Angeles, Cal., Bal. 22.— 
Vakar rytą čia atjausta leng
vas žemės drebėjimas.

KAREIVIAI BE UŽSIĖMI
MO PALINKĘ BLOGU-

MON.

Nėra ramybės Vladivostoko 
apylinkėse.

Vladivostokas, Bal. 21. — 
Vladivostoko apylinkėse yra 
apie 25,000 buvusios caro ar
mijos oficierų ir kareivių. Jie 
visi neturi jokio užsiėmimo, 
neturi jokių pragyvenimui ver
smių. Tad tie žmonės, galima 
sakyt, pusiau išalkę, pasiren
gę atlikti blogiausius darbus. 
Jie neduoda ramybės ir vietos 
gyventojams. Dauguma jų šian 
die užsiima tik vienais plė
šimais. Ir jie visi kas valan
da pasirengę bile prieš ką pa
kelti revoliuciją.

Gen. Semionovo kazokų bu
rini veikia išilgai geležinke
lio linijos tarp«> Darbino ir 
Vladivostoko. Jie užpuldinėja 
traukinius. Svarbiausias jų 
tikslas gaudyti komunistus. 
Be komunistų nuo tų kazokų 
tenka nukentėti daugeliui ir 
kitų žmonių.

Nenori jokio darbo.

Gen. Knppel kareiviai yra 
kiek ramesni. Jie sakosi nesi- 
gailį kraujo lieti tik poli! i ki
niais tikslais. Kitokie daiktui 
juos arba nieko arba visai ma
žai a|H*iiia.

Kaip lie, taip kiti kareiviai 
tečiau nesirūpina rasti sau pa
doraus užsiėmimo. Didžiausi 
žemės plotai Siberijoje pūdy
mą uju. Tie kareiviai lengvai 
galėtų įsilajsvti ukes ir dirbti 
naudingą darbą sau ir šaliai. 
Galėtų pasidaryti pragyveni

NAUJAUSIOS ŽINIOS. ŽINIOS IS LIETUVOS
AVASHINGTGN. — Vokie

tijos vyriausybė į Suą. Vals
tijų vyriausybę kreipėsi, kad 
ši apsimtų tarpininkauti Vo
kietijai ir talkininkams karo 
atlyginimo klapsime. S. V. vy
riausybė atsisakė tarpininkau
ti. Bet pareiškė, kad jei Vo
kietija paduos iš savo pusės 
pasiųlymus, kuriais tikrai bu
tų galima pasitenkinti, tuo- 

imet S. V. vyriausybė tuos pa- 
i siūlymus induos talkininkams 
ir patars priimti.

LONDONAS. — Gauta ži
nių, kad rezignavo Čekijos-Slo- 
vakijos prezidentas Masaryk. 
Sakoma, jis tai padaręs dėl 
nesveikumo.

RYMAS. — Šis miestas va
kar paminėjo 2,674 metų su
kaktuves nuo savo įsteigimo.

TOKYO. — Opozicijos va
das Japonijos parlamente pa
reiškė, kad Japonai nenori 
Pliilipinų nei kitų laisvų žmo
nių pavergti, bet nori ruimin- 
gesnės vietos didėjant skait
liui gyventojų.

CTTICAGO. — Nubaustas il
giems metams kalėjimu indus- 
trijalistų vadas Haywood po
licijos nesurandamas. Sakoma, 
ar jis tik nebus atsidūręs Ru
sijon.

BUENOS AYRES. — Peru 
respublikoje prezidentas Leg

alia pasiskelbė diktatoriumi.

mą. Bet jiems apie tai nei ne
prisimink. Ilgus metus tie 
žmonės atpratę nuo visokio 
darbo. Patsai politikinis padė
jimas taip sudrumstas, kad 

I ir geriausios valios žmoguje 
sukelia daugybę visokių alie- 
jonių ir atbaido nuo ramaus 
gyvenimo.

Kaip Vladivostokas, taip a- 
pylinkės yra JaĮMinų militari- 
nėje kontrolėje. Čia nėra jokios 
aiškios valdžios.

Nėra reikalingo autoriteto.

Vladivostokas priguli neva 
prie Rytų Siberijos respubli- 

! kos, kurioje kol-kas vadovau
ja visokių rūšių socijalistai. 
Tos respublikos laikinoji sos
tinė skaitosi Čita, Kaip Mask
vos valdžia neturi reikalingo 
autoriteto, taip Čitos valdžia 
neturi reikalingo balso. Kaip 
ta, taip kita eina prieš dau
gumos gyventojų norą ir pa
vartoja terorizmo metodas. 
Nes jei mažuma nori dr - 
gumai primesti savo valią, 
turi lai daryli su prievarta. 
Pastaroji nekuomet negali būt 
atliekama be terarizmo.

I ’r iešsoei jai ištini u s kareivių 
bu rilis Vladivostoko apylinkė
se Ja|M)iiai pakenčia ir atsisa
ko su jais kovoti. Sakoma, tas 
daroma lodei, nes tie burini 
duoda gerinusios priežasties ir 
noliaii Ja|M)iiams kontroliuoti 
Vladivostoką.

Siberijos Rytai negreitai pa
sitvarkys. Jei kuomet nors Ja
ponams prisieis apleisti Vla
divostoką, tad čia ir apylin- 
kėse turės pakilti baisiausias 
teroras, didžiausios skerdy
nės.

RAŠYTOJOS GABRIELĖS 
PETKEVIČIŪTĖS 60 M. 

JUBILIEJUS.

Panevėžys. Kovo 18 <1. čia 
buvo apvaikščiojama garsios 
musų veikėjos ir rašytojos 
Gal). Petkevičiūtės 60 metų ju
biliejus.

Rašytoja gavo daug laiškais 
ir telegramomis pasveikinimų. 
Gimnazijos bute buvo sureng
ta jos pagerbimui vakarienė, 
kurioje dalyvavo įvairių orga
nizacijų atstovai ir visuomenės 
darbuotojai.

Vilnius. Lenkų vyriausybė 
jau paleido iš kalėjimo visus 
suimtuosius Vilniuje Lietuvius 
moksleivius ir šiaip dvi mer
ginas, sėdėjusias, kaipo poli
tines nusikaltėles. Buk tai pa
daryta delei Pilsudskio vardu
vių.

Ryga. Kovo 29 d. Musų tam 
tikro korespondento praneša
ma, kad Latvių ministerių ka
binetas nusprendė sugrąžinti 
visiems Lietuvos piliečiams 
pinigus, kurie jiems buvo at
imti, važiuojant pro Latviją ir 
kurie dabar yra įvairiose Lat
vių valdžios įstaigose.

Klaipėda. Kovo 29 d. Klai
pėdos Lietuvių dr. “Aida,”ga 
vusi tam tikrą pakvietimą ap
lankyti Kovo 31 d. Palangą, 
kur ji žada prie progos to 
krašto atidavimo iš Latvių į 
Lietuvos rankas surengti va
karėlį ir greta dainavimo vai
dinti Vydūno “Musų laimėji
mas.”

Ukmergė. Kovo 14 d. K) vai. 
ryto čia tapo sušaudyti pas
merktieji mirtin Karo Lauko 
Teismo trys plėšikai, apiplė
šimieji Ukmergės kleboną kini. 
Barakauską ir gyven. vien
kiemio Dimšiškių, Deltovos 
vals. pik Petrą Tarutį, Rubiną 
(’liachuriną, gyv. m. Jonavos, 
Izaoką Vildišą m. Ukmergės 
ir Maušą Galinas, gyv. m. 
Radviliškio.

(Valdiškas pran.).

Šėta, Kėdainių apskr. Šėtos 
vidurinė 4 kl. mokykla šiais 
metais turi jau tris klesas, bet 
ketvirtai ldesai nebus vietos, 
todėl sumanyta statyti naują 
butą. Kėdainių apskr. Tary
ba skyrė tam tikslui 60,000 
auks. Pradžia jau yra.

Kalvarija. Seinų apylinkėse 
Lenkai stiprinu savo knruonie- 
nę. Kasa apkasus, varydami 
prie tų darbų vietinius žmo
nes, o vyrus tinkamus kariau
ti prievarta ima karuomenėn 
net neu trelėje zonoje. Be to, 
apskelbė arklių mobilizaciją ir 
nuo ūkininkų atiminėja gyvu
lius. Nuo jų taippat reikalau
ja kiekvieno javo po 15 sva
rų, tokiu Imdu paimu po tris 
pūdus nuo margo, nekalbant 
jau apie pašarą, kurį ima be 
jokio saiko. Žmonės, gelbėja
mi nuo lx'nkų arklius ir gal
vijus. Varo juos į musų pusę. 
Del tos tai priežasties apie 
Kalvariją labai atpigo gyvu
liai.
PLATINKITE “DRAUGĄ. »»

ŠMIDTO FABRIKAS.

Garsusis prieš karą brolių 
Šmidtų fabrikas, kuriame dir
bo apie 2.000 darbininkų, pas
kutiniuoju laiku visiškai su
mažėjo.

Darbininkų paliko vos virš 
300 žmonių, bet ir tiems ne
kaip sekasi, nes fabriko sa
vininkus kažin dėl kokių prie
žasčių vis mažina darbininkų 
skaičių paliuosuodamas via 
po keliasdešimt* žmonių.

Darbininkų atstatymo prie
žastį savininkas aiškina tuo, 
kad negauna žalios medžiagos 
išdirbiniams gaminti, o jei
gu ir gauna, tai kol pargabe
na iš užsienio, tai taip bran
giai kainuoja toka medžiaga, 
kad neapsimoka čionai dirbti, 
nes paskui nėra kur parduoti 
išdirbinių.

Bet sunku tiems fabriko' sa
vininko išrodymams tikėti, ir 
rodosi, kad čionai yra tam ki
tokia priežastis,, ir matosi, 
kad fabriko savininkas nori 
paleisti visus senus darbinin
kus, kurie jau dirba apie 30 ir 
daugiau metų, be jokio atly
ginimo, už Jų taip ilgą dar
bo laiką tame fabrike, iš ku
rių daugelis jau ir sveikatos 
nustojo. Paskui, žinoma, darrp 
davys samdysis sau naujus 
darbininkus, kuriuos gal 
sisektų geresniomis sau. 
gomis pasamdyti,
neturėtų jokių pretencijų i 
fabriką, kaipo nauji darbiniu-* 
kai.

Ir iš tų 300 darbininkų Šmi- 
dtas dabar paleidžia apie 120 
žmonių, kurie kreipės j Lietu
vos Darbo Federaciją ir L. D, 
Federacija imasi priemonių 
kad padėti skriaudžiamiems 
darbininkams ir kas pasi
seks padaryti, —dar sunku 
pasakyti, bet vis tiek yra vii 
ties, kiek padėti, ir tai ateitis 
parodys.

Kauno “Darb.V-

MAŽAI ATPINGA GYVE
NIMAS.

Abelnąjame pardavime įvai
rių prekių kainos labai palen
gva puola žemyn, jei tą butų 
galima pavadinti puolimu.

Praeitu Kovo mėnesiu ta 
kaina atpigo vos tik trimis 
nuošimčiais.

Palyginus su 1913 metų kai
nomis, šiandie štai kiek dides
nis visko brangumėlis:

Ūkių produktai 25 nuoš.; 
maistas 50 nuoš.; metalas ir iš 
jo produktai 39 nuoš.; drabu
žiai 92 nuoš.; kuras ir šviesa 
107 nuoš.; medžiaga namams 
statyti 112 nuoš.; naminiai ra
kandai 175 nuoš.; visokie ki
ti daiktai apie 67 nuoš.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, mal

imu) nemažinu $25,000, Bnlnnd. 21 
buvo tokia pagal Mcrchants Lo« 
an and Trust Co.:
Anglijos strerlingų svarui $3.93 
J’rimeuzijos šimtui frankų 7.1
Italijos šimtui lirų 4,i
Vokietijos šimtui markių l.fl
Lietuvos šimtui auksinų l.fl
Lenkijos šimtui markių .1
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“DRAUGAS”
Eina kasdieną išskyrus ncdėldieniua. 

PRENUMERATOS KAINA:
OiDGAGOJ IR UŽSIENYJE:

Metams ................................... $8.00
Pusei Melų ..................................4.00

8UV. VAEST.
Metanas ................................... $8.00
Pusei Metų .......................... 3.00

Prenumerata mokasi lškalno. Lai
kas skultosi nuo užsiraSymo dienos 
|M nuo Naujų Motų. Norint permai
nyti adresų, visada reikia prisiųsti ir 
genas adresas. Pinigai geriausia sių- 
Bti išperkant krasoje ar exprese "Mo- 
ney Order” arba įdedant pinigus j 
registruotų laiškų.

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

TeL Roosevelt 7791

Pramoninis Darbas 
Namuose.
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Pirklyba, Žydai ir
Lietuviai.

Šiame “Draugo” leidinije 
dedame Gerbiamo D-ro N. Fein 
Bergo ražtų, nupeikiantį Ger
biamo kun. Ainboto išsitarimų. 
Nei vienam nei kitam mus re
dakcija negali pilnai pritarti.

Kun. Ambotas, mums rodos, 
negerai padarė, kad raginda- 
masLietuvius į komercijos mok 
shis, nemaloniai išsitarė apie 
Žydus. Jie yra Lietuvos pilna
teisiai piliečiai visais žvilgs-* 
niais lygus visiems mus tė
vynės gyventojams.Musų dien- 
raštis laikėsi tos taisyklės ir 
laikysis jos nuosekliai. Norė
tume, kad ii- visi ją nuosek
liai vykintų. Jei keno nors kal
bą ar raštą minėdami atkarto
jame sakinius ne visai sutin
kančius "su 'tuo principu, tai 
musų. pažiūros ir taktika nesi
keičia, o tik pildome laikraščio 
priedermę apipasakoti daly
kus kaip jie buvo.

D-ro Feinbergo raštas už-1 
tektinai pažymi kas kun. Am- 
boto kalboje nepatiko Lietu
vos Piliečiams Žydams. Te
einąs Ž. Ii. M. Spaudos Vedė
jo raštą kai kas galėtų klai
dingai suprasti, nes jame yra 
vienas ne visai aiškus saky- 
hys. Daktaras rašo: “Toji 
(kun. A.) pastaba, jei tat ir 
nebuvo kalbėtojo noras, gali 
I»uti aiškinama kaipo tam tik
ras vienos gyventojų dalies 
raginimas nusilpninti ekono
mines kitos dalies pozicijas.” 
Kai kas tą sakinį gidėtų su
prasti, buk mus draūgui-pilie- 
Čiai Žydai nenori leisti 
savo draugams — piliečiams 
Lietuviams įeiti į pirklybą, 
kad esusilpnėtų Žydų pozicija 
oje mus viešo gyveninio sry- 
ije.

Kad viskas butų aišku, ga
lime ir turime susitarti. Lietu
viams Lietuvoje neturi būti 
draudžiama nei trukdoma ver
stis pirklyba. Didesnis Lietu
vių ėjimas į ją negali kenkti 
Žydams, nes mus šalies pirkly
ba turėtų būti didesnė negu 
ji yra. Kenksminga yra, kada 
viešpatija kokiai nors savo gy
ventojų daliai draudžia vers
tis kokia nors pramone ar 
darbu. Negerai darė Rusai, 
kad draudė Žydams žemę dirb
ti; lygiai bloga Indų drausti 
Li etuviams pirklybą.

Kur yra agitacijos laisvė, 
ten turi būti valia agituoti už 
didesnį f/ietuvių ėjimą pirkly- 
bon. Taip pat negalima nei 
Žydams drausti, jei jie agituo
ja, kad jų žmonės daugiau dė
tųsi žemdirbijon. Tik visokia 
Agi t» ja turi saugotis užgau
liojimo ar piktumo.

Suv. Valstijų Darbo depar
tamente yra taip vadinamas 
Vaikų Globos biuras. Tas biu
ras nesenai tyrinėjo pramoni
nį vaikų darbą namuose. Ty
rinėjimai atlikta trijuose 
Rliode lsland valstijos mies
tuose.

Pasirodė, kad astuoni nuoš. 
vaikų, nuo 5 ligi 15 metų am
žiaus, dirba kai-kokius dirbtu 
vių darbus namuose. Dirba jie 
rankomis arba mašinomis. Dau 
giausia siuva ir neria.

Tų vaikų tėvai aiškinosi, 
kad vaikų darbas jiems yra bū
tinas reikalas. Nes tuo keliu 
padidinamos įplaukos išlaiky
ti šeimynoms.

Bet ištikrųjų tas vaikų dar
bas mažai kuo pagelbsti šei
mynoms. Nes kuone pusė tų 
vaikų kiekvienas galėjo už
dirbti vos 5 centus valandoje.

Daugybė vaikų užsiima dar
bu tuojau sugryžę iš mokyk
lų. Kai-kurie iš jų dirba va
karais, kiti-gi net naktimis.

Be to, yra ir tokių vaikų, 
kuriems negana darbo dieno 
mis dirbtuvėse arba krautuvė
se. Gryžę iš darbo jie turi 
dirbti ir namie vėlais vakarais.

Tokie vaikai turi sugadintas 
akis. Jų regėjimas tiesiog mig
lotas..

Dirbtuvių darbas atliekamas 
namuose šituos pakeičia dirb
tuvėmis. Dirbantiems visais

(Prisiųstas L. Inf. Biuro)
Šiandien turėjo prasidėti 

Lietuvių ir Lenkų derybos 
Briusely delei Lenkų užimtos 
Lietuvos Rytų dalies su musų 
sostine Vilniumi. Jau buvo 
paskelbta keletas Lietuvos 
Valdžios pranešimų, kaip Len
kai ruošiasi prie šių derybų: 
jie yra uždarę Vilniuje visus 
Lietuvių laikraščius,sukišę ka- 
ėjiman arba uždėję augštas 
pabaudas ant redaktorių ir 
nuolatinai stiprina savo ka- 
ruomenę, neveizint į tat, kad, 
sulig Tautos Sąjungos Tary
bos nutarimo, neturėjo teisės 
daryti tokio karuomenės dau
ginimo.

Balandžio 16 dieną Amerikos 
spaudoje yra patilpęs Asso
ciated Press korespondento iš 
Kauno pranešimas, kuriame 
patvirtinamos yra tos žinios.

Tris nauji pėstininkų pulkai, 
du kavalerijos pulku, gana 
didis karinių vežimų ir artile
rijos skaičius paskutiniose die
nose tapo atgabenti iš Lenki
jos Vilniun, kad sustiprinus

tuvos daly tokio pat savival
dybės įstatymai, kaip kokie 
buvo Lietuvoje ir užtikrinti 
rinkimų sistemų, prie kurios 
buvo susirinkęs ir Steig. Sei
mas Kaune. Visa šia Lenkų 
ginčijama teritorija yra po 
Lietuvių siuvėrinitetu ii- todėl 
tik jiems, o ne Lenkams, tur 
būt leista ir savivaldybės įs
taigos sudaryti ir patsai tok
sai neprigulmingas Steig. Sei
mas sušaukti, kuriam Lietuvos 
valdžia ir pasitiki.

Kad toksai tiktai nusima
nymas galėjo būti, galima sp
ręsti ir iš tolymesnio šio ko 
respondento užreiškimo, jog 
visas klausimas gludi tame, 
kad Zeligowskio karuomenė 
butų prašalinta, o jeigu jau ji 
nebus prašalinta, tai kad bent 
ji nebūtų stiprinama iš Lenki
jos, nes tuomet ir patys Lietu
viai galėsią tvarką savaip 
padaryti.

Pagalinus priseina pažymė
ti užreiškimas to paties kores
pondento jog Lietuvos Užsie
nio Ministerija turinti žinių,

generolą Zeligowskį, kursai į J°g tal'P LenkiJ°s ir Sovietli 
esąs vadu tos ‘nereguliarės’į ResPubhkos Pne galutino pa
vilniu je karuomenės.” | įrašymo Rygoj tarp jų sutar

ties buvusi priimta ir viena 
slepiamoji sąlyga, būtent kad 
Rusų Sovietų Respublika ne-

laikais grūmoja nesveikumo 
pavojus. Kas aršiausia, kad to 
pavojaus negali prašalinti jo- 
kis įstatymas, kurs nesiskver- 
bia į privatinius namus.

Bet viešpatija galėtą įstaty
mais patvarkyti tokius fabri 
kantus, kurie duoda visokius 
darbus į namus.

Tai baisus išnaudojimas žmo
nių. Ir kaipo toksai turėtų būt 
kuoveikiaus prašalintas.

Organizuoto Darbo 
Kapitalas.

Amerikos organizuoto darbo 
apsukresnieji vadai pakėlė nau 
ją sumanymų. Jie sugalvojo 
Suv. Valstijose įkurti milži-

“Tą žinią mes esame gavę 
iš patikiamiausių ir geriausių 
šaltinių”, pasakęs Ministerių 
Pirmininkas Kazimieras Gri
nius. “Nuskirtoji Briuselin 
musų delegacija”, sakęs Mi
nisteris, “yra pasiryžiusi da
ryti viskų, kad tik ginčus iš- 
ryšus ir jis netikiųs, kad pri
eitų prie karo. Musų delegaci
jai yra duotas įgaliojimas įs
teigti Vilniaus rajone nepri
klausomą valdžią su savo par
lamentu ir savo Ministeriais, 
kurie bus pačių žmonių iš- i
rinkti. Tasai parlamentas tu
rėsiąs paskui išsitarti, ar Vil
nius turės priklausyti prie 
Lietuvos ar prie Lenkijos. Ko
kia išeitis ten nebūtų, mes 
ant to sutiksime, jeigu bus ta
nu1 išreikšta tikra žmonių va
lia.”

Toksai Ministerio Pirminin-

sikiš į Lenkų ir Lietuvių gin
čus, o Lenkai iš savo pusės 
duodą pilną laisvę veikti savo
tiškai Latvijoj. Girdi, abiejų 
Rusijos ir Lenkijos valdžių 
atstovai jau pareiškę, kad tat 
yra netiesa. Toksai pareiški 
mas yra visai ant vietos, kuo 
met sutartys daromos slaptai. 
Kad šių slaptųjų sutarčių ga
dynė pasaulyje dar nepra- 
nykusi, tai matyti ir iš sensa- 
cijinio užreiškimo Amerikos 
laikraščio “The Natijįii”, ku
riame sakoma, jog ir tarp 
Prancūzijos ir Anglijos buvu 
si Londone padaryta slapta 
sutartis delei laisvo Vokieti
jos spaudimo. Anglijai buk 
rūpėjo gauti laisvas rankas 

įTolvinuose Rytuose, o Francu
lutuidi Jj-inisteiio L miliniu-i . , ■ ■ ,• ,. v .v, . . . .... zanis duota buvo ta teise link

ko užreiskimas, jeigu tik jis y-1 . •• w i • *• • • i t . . ■ , , J i akcijos V okietijoj, o gal, pri-m teisingai korespondento at-l.i __ • , T •teisingai korespondento 
pasakotas, gali sukelti neaiš
kumų. Daug kas pasakys, jog

nišką finansinę įstaigą-banką, I)a^ys Lenkai nieko dau
giau nenorėjo, kaip tik kad sukurios dalininkais turėtų būt 

tik vieni darbininkai unistai.
Pamatai tai įstaigai štai ko

kie:
Pamatinis kapitalas KM) mi

lijonų dol. Šitie pinigai suren
kami akcijomis. Akcijų turi 
būt išleista 5 milijonai. Kiek
vienai akcijai kaina 20 dol., 
taip kad butų prieinama įsi
gyti kiekvienam darbininkui.

šaukus Vilniuje Seimą ir da
vus jam teisę išsitarti, kam 
Vilnius privalo priklausyti. 
Žinoma, negalima manyti, kad 
Lietuvos Ministerių Pirminin
kas, kursai tą pareiškimų yra 
padaręs, be abejonės, su žinia 
viso Kabineto, butų tos nuo
monės, kad tokiam Lenkų Sei
mui butų leista išsitarti apie 
to krašto likimą. Čia kalba-

dėsime nuo savęs, ir link Lie
tuvos, nes buvo aiškių žinių, 
jog Londone išimu jo bus 
svarstomas Lietuvos pripaži 
nimo klausimas ir net buvo 
patariama Lietuviams tą 
klausimą išnaujo Londono 
konferencijoj pakelti, bet kuo
met jis buvo pakeltas, tai stai
ga paaiškėjo, jog buk tas klau
simas neturįs daug svarbos 
jog jį reikia atidėti ir jis buvo 
atidėtas.

Sunianytojai apskaito, kad
šiandie darbininkai kapitalistų 111,1 ni)ie įteigiamų Seimų,-
liaukose turi padėję apie 5 mi
lijardus dolierių. Tai kodėl tie 
milijardai negalėtų būt padėti 
nuosavon įstaigon.

Darbininkų vadai tvirtina, 
kad šiandie kapitalistai dide
lius reikalus veda su darbinin
kų depozituotais pinigais. 
Tuos pinigus jie pavartoja ko
vai prieš pačius darbininkus. 
Tui kodėl darbininkai turėtų 
ilgiau pakęsti tokią jiems ne
palankią padėtį.

Anot gautų žinių, tas pro
jektuojamus didelis darbo tra
sias jau esąs užrekorduotas 
l’hiludclphijoj, akcijos, esą, 
jau parduodamos. Ir kaip tik 
busią surinkta, nors 5 milijo
nai dol., 1 nejaus busiąs pradė
tas įžanginis veikimas.

Kaip mntonn* iš tų visų pra
joki ų, sumanymus didžiai 
svarbus, jei jis galėtų but tei
singai vedamas. Tokiai įstai
gai vešli ne tik reikalingas

kursai visai butų nepriklauso
mas nei nuoLenkų, nei nuo Lie 
tuvių. Sušaukimui tokio Sei
mo reikalingu įvesti šioj Lie-

mas, jei norima, kad’ tas dar
bininkams duotų kokios nau
dos. Bet visųsvarbiausias daik
tas — tai darbo minių pasiti

Kanada kasmet išleidžia po 
$5,000,000 pakėlimui ūkės, pa
tobulinimui ir išdirbvstei.

Vaisių (fraktų) išmatos yra 
vartojamos prie išdirbinio kve
palų (perfumo).

ko valdomas kapitalas nuo di
džiulio kapitalistų valdomojo 
kapitalo.

Gal tik tuo, kad tas darbo
kėjimas. Lengvas daiktas pa- valdomas kapitalas pagamintų
sakyti milijardus dol. iš ka
pitalistų bankų perkelti nau- 
jou įstaigon. Bet sunku tai iš
pildyti.

Rusijos darbininkai ir dau
gelis valstiečių pasitikėjo bol
ševikais ir jiems pavedė val
dyti ne tik visus Rusų tautos 
turtus, bet ir patys save. Ir už 
tą žioplų pasitikėjimą šiandie 
jie vargsta, badauja, gyvena 
didžiausioji vergijoje.

Bet čia, sakysime, tie suniu- 
nvtojai nėra bolševikai, o gal 
dar jie tolimi ir patiems mo
derniniams socijulistams. Bet

naujos rųšies kapitalistus, gal 
naujus darbo žmonių išnaudo
tojus.

Nežiūrint tų blogumų, ta 
darbo finansinė įstaiga, jei 
nors išdalies butų įkūnyta ir 
sąžiningai vedama, duotų ir 
gerų pasekmių.

Be kai-kurių perversmių in
dustrijose gal daugeliui dar
bininkų palengvintų gyvenimą. 
Darbininkams palengvėtų ne 
nuo tos naujos turtingos liau
kos, liet dėl šiandienių kapita
listų nusileidimo. Kapitalistai 
pasidarytų labjau sukalbames-

Kaunas, 1921 m. Kovo 28 d. 
“Draugo” Redakcijai.

Chicago.
Gerbiamoji Redakcija!

Tamstų laikrašty iš š. m. 
Sausio 19 d. yra atspausdinta 
kun. Amboto kulba, jo pasa
kyta tam tikrai įrengtoj L. L. 
B. Stoties Kom. prakalboj, 
kurioj kalbėtojas ragino Lie
tuvių visuomenę kreipti di
džiausios domės į komercinį 
vaikų mokymų, nes,, esą, visa 
beveik prekyba Lietuvoje yra 
Žydų rankose.

Toji pastaba, jei tatai ir ne
buvo kalbėtojo noras, gali 
būti aiškinama kaipo tam tik
ras vienos gyventojų dalies ra
ginimas nusilpninti ekonomi
nes kitos dalies pozicijas.

Nors Tamstų gerbiamo lai- 
<raščio skaitytojai randasi to- 
i nuo savo tėvynės, bet vis 
ik jie, tur but, gerai žino pa

grindus, kuriais statoma musų 
jaunoji deniokratinga valsty
bė, ir jog bendromis jėgomis 
;uri būti siekiama sumažinti 
ūkio konfliktus, kurie gali kil
ti.

Laisvės ir visų tautų lygybės 
lvasios yra kupina Paryžiaus 
deklaracija iš 1919 m. Rugpjū
čio 5 d., kurioj iškilmingai pro
klamuojama Žydų teisių lygy
bė ir Žydų tautinės teisės, ir 
kurią vėliau patvirtino dabar
tinės valdžios vardu Užsienio 
Reikalų Ministeris D-ras Pu
rickis ir visų Seimo partijų: 
krikščionių demokratų, socija- 
listų liaudininkų, demokratų ir 
socijaldemokratų atstovai. Tą 
pat dvasia yra diktuotos bu
vusio Ministerio Pirmininko 
Galvanausko ir dabartinioD-ro 
Griniaus deklaracijos.

Kai dėl Žydų ūkio padėties, 
turi būti pabrėžta, jog karas 
visiškai sugriovė jo pamatus. 
Baisus caro valdžios ištrėmi
mai, sunkioji Vokiečių okupa
cijos ranka paliko gilių pėdsa
kų Lietuvos Žydų gyvenime 
kurie įtempia dabar visas sa
vo pajėgas atstatyti sugriau 
tam Žydų amatui, kuris jau 
buvo tokiam aukštam stovy, ir 
sugriautą ūkį.

Aš tik tenoriu atkreipti do
mės į didžius Žydų Tautos 
Tarybos nuopelnus šioj srity, 
kuri, kaipo Lietuvos Žydų at
stovas, organizavo ir parėmė 
gaivalus, užsiimančius minė 
tais darbais. Tuo tikslu yra 
jau seiliau sudaryta amatnin- 
kų Žydų sąjunga, o prieš mė
nesį, ir žemdirbių Žydų sąjun 
ga.

Aš radau reikalingą esant 
prisiųsti Tamstom šias eilutes 
kad išaiškinti Tamstų gerbia 
mojo laikraščio skaitytojams 
jog negali ir neturi būti vietos 
laisvojoj Lietuvoj kovai tarp 
joje gyvenančių tautų ir jog 
suburtomis visų pajėgomis tu
ri būti ieškoma priemonių su
daryti galimybei taikingo vi
sų josios sūnų sugyvenimo.

Prašydamas paskelbti Tams
tų laikrašty virš išdėstytą lai 
šką, tariu savo augštos pagar
bos žodį.

Dr. N. Feinbergas,
Spaudos Skyriaus Viršininkas.

MARŠRUTAS PRAKALBŲ
L. R. Kr. ir Šv. Vincento a 

Paulo dr-jos reikalais.

Gerb. kalbėtojai, Dr. A. K. 
Rutkauskas ir kun. J. Petrai
tis pasižadėjo but šį Balandžio 
mėnesį su prakalbomis šitose 
vietose:

22 d. Gnry, bid.
23 d. Cicero, III.
24 d. Grand Rapids, Mieli.

Greičiausiai Suteiksite Pagelbą 
Saviems Lietuvoje

SIŲSDAMI PINIGUS per Litlmanian Sales Corporation 
(Lietuviu Prekybos Bendrove). 1920 metais Amerikiečiai .pa
siuntė per Lietuviu Prekybos Bendrovė su viršum (25,000,000) 
dvidešimt penkis milijonus auksinu saviems Lietuvon.

ŠIAIS METAIS Lietuvių Prekybos Bendrovė, per savo sky
rius pasiunčia kas menėsis suvirš (5,000,000) penkis milijonus 
auksinu. Tas liudija kad Lietuviu Prekybos Bendrovė teisingai 
ir greitai patarnauja.

LAIVAKORTES parduoda ant visų linijų LIETUVON, ir 
norintiems partraukti giminės iš Lietuvos.

PADAROME pasportus ir kitus reikalingus dokumentus va
žiuojantiems Lietuvon, ir iš Lietuvos.

VAŽIUODAMI Lietuvon nesivežkite pinigus su savim. Kelio
nėje visko gali atsitikti. Geriausiai išsipirkite musu Bendrovės 
perlaida (drafta) ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon par- 
važevę pinigus gausite pačte.

DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuviu Pre
kybos Bendrovės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FA
BRIKO. Pradėjus veikti Cukraus fabrikui gaus darba dau
giau 1.000 darbininkų. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už sa
vo pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrų kurie 
dabar parsiduoda po $7.00 vienas, nes neužilgu kaina pakils.

Siųsdami pinigus, pirkdami Šerus arba norėdami daugiau ži- 
niu apie laivakortės kreipkities ypatiškai arba per laiškus šiuo 
adresu:

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.

Jei patogiau tai kreipkities į musų skyrius

Lithuanian Sales Corp. 
3249 So. Halsted St. 
Chicago. Tel. Yards 6062

Lithuanian Sales Corp. 
300 Savoy Theatre Bldg. 

Wilkes-Barre, Pa.
Chieagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vaka

re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Suimtomis iki 9:00 vai. 
vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 4:00 po pietų.
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25 d. Detroit, Mieli.
26 d. Cleveland, O.
27 d. Du Bois, Pa.
29 d. Pittsburgli, Pa., Šv. 

Vincento parap.
30 d. Pittsbųrgli, Pa.
Visose augščiau paminėtose

vietose prakalbos prasidės 7:- 
00 vakare. Dr. Rutkauskas ne
senai parvykęs iš Lietuvos. Jis 
papasakos daug žingeidžių ži
nių iš Tėvynės.

Gcrb., malonėkite pasisteng
ti surengti prakalbas paskir
tomis dienomis.

LABDARINGOS SĄ-GOS 
VALDYBA.

Dvasios Vadovas — Kun. P. 
Bučys, 2334 S. Oakley Avo. 
Chicago.

Pirmininkas — Antanas Nau
sėda, 1928 Leavitt St. Chi
cago.

Prot. raštininkas — Anastazas 
Valančius, 1511 S. 49 Ct. Ci
cero.

Finansų rast. — Bernardas 
Nenartonis, 4442 S. Ricb- 
inond St. Chicago.

Iždininkas — Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė. Chicago.

Kasos Glob. — Stefanija Se- 
kauskaitė, 1902 So. Union 
Avė. Chicago.
ir Jonas Mikolainis, 1529 S. 
50 Avė. Cicero.

Korespondentas — Julijonas 
Šliogeris, 1508 S. 48 Cl. 
Cicero.

Pagell»iįlinkas — Antanas Bis- 
lis, 1434 S. 49 Ct. Cicero. 

Agitatorius — Stanislovas Ju
cevičius, 726 W. 18 St. Chicago

LIETUVOS MISIJOS 
Nauja# adresas: 

Lithuanian Representative 
162 W. 31 Street 
New York, N. Y.sumanumas, liet. it sąžiningu- kuo gali skilties didžiulis dar- ni.

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. Mllcs 

AnO-Pain Pilis?
PASIKLAUSK SAVO VAISTININKO

VALENTINE DREHMAKUTO 
COLI.EGES 

0205 S. Halsted, 2407 W. Madlaon,; 
1850 N. Wcll8 St.

137 Mokyklos Jnngt. Valstijose. 1 
Moko Siuvimo, Pat temų Klrpi-! 

mo, Deslgning bizniui ir narnamo.'
letoa duodamos dykai, Diplomai? 

Mokslas lengvais atmokėjlmateė 
Klenos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlės.

Tel. Seeley 1848
SARA PATEK, pirmininkė.

j.’..1 . '■ -v
II

i DR. CHARLES SEGAL g
| Perkėlė scavo ofiso po num |

£4729 So. Ashland AvenueJ
■ Hpccijnlistas f
|DMOVV, MOTERŲ ir VYRŲ LIOUg
gValandosnuo 10 iki 12 lfiryto; nnoF 
|2 iki 6 po plotų: nuo 7 iki 8:80
jvakaie Nedėliomis 10 kil 1 
■ Telefonas Drenel 2880

i

MiimiiimiimmmiimiiiimiiiiiiiiiiiiiHt
Rcs. 1180 Indcpcndeiice Blvd. 

Telefonas Von Bnren 284

DR. A. A. ROTH,
Husas Gydytojas rl CblrurgM
Npeeijnlistas Moteriškų, Vyriškų 

Vulkų ir visų chroniškų ligų
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 pe 

pietų, 7—8 vok. Nedėliomis 10—ĮSA, 
Ofisas 8854 Hn. Halsted Ht„ (Jhlaago

Telefonas Drover 8882 
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TĖMYKITE
Kensingtono Lietuviai ga

lite gauti nusipirkti “Drau
gų” dienraštį pas p.

IG. TY8KEVIČIĄ
314 E. Kenaington Avė.
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KLAUSIMAI IR ATSA

KYMAI.
Ponas.

Klausimas. lKdko tarp musų 
inteligentų Liet. yra labiau-

LIETUVIAI AMERIKOJE.
ANSONIA, CONN.

Ansonijos Lietuviai katali
kai, nors nėra labai skaitlingi,

»itti vartojamas žodis ponast ,M,t jst(.„g. llusipirkti gražų
Sakydami, kad Lietuvių kalba 
yra turtinga, galėtume pagar
bos žodį vartoti lietuvišką, ne 
lenkišką.

Juozapas Rugienis. 
Atsakymas, žodis “ponas” 

lenkiškai “pan” nėra tikrai 
lenkiškas. Mes iš savo kalbos

žemės gabalą. Jis yra gra
žioje vietoje. Aplinkui arti nė
ra dirbtuvių, todėl nėra nei 
suodžių, nei durnų, nei nuola
tinio bildesio.

^.nt tos žemės turi pasistatę 
švarią bažnytėlę. Ji gana gra
žiai atrodo iš oro, da gražiau

negalime mesti kai-kurių žo- vildlljv< Prieš bažnyčio8 fron. 
ližių vien dėlto, kad ir lenkiš
ki žodžiai panėši j juos. Taip 
akis lenkiškai yra oko. ranka
— yra ręka, galva yra glowa. 
Mat yra žodžių bendrų Lie
tuviams ir Lenkams, bet teku
sių mums ne iš Lenkų. Taip 
žodis akis jau buvo tada, kada 
Lietuviai Slavai ir Lotynai te
turėjo vieną kalbą. Lietuviška 
akis, slaviška oko ir lotyniš
ka oculus yra kilę iš tos seno
sios bendros kalbos.

Lotynams atsiskyrus Slavai 
ir Lietuviai dar tebevartojo 
vieną bendrą kalbą. Joje bu
vo galva, galava ir glowa. Tas 
žodis yra beabejonės giminė 
lietuviškam žodžiui galas. Mes 
negalime likti be galvos dėlto, 
kad Slavai (Rusai, Lenkai ir 
kiti) nesusiprato sudaryti sau 
žodžio nepanašaus į mūsiškį.

Ranka senovėje vadindavosi 
žastas, bet rusiškas ruka ir 
lenkiškas renka (rašo ręka) 
yra kilę iš lietuviško žodžio 
rinkti. Todėl mums nėra rei
kalo grįžti prie senoviško žąs- 
to, nors kartais jį galėtume 
vartoti, kaip "vartoja Vilniš
kiai Lietuviai Giedraičių apie- 
linkėje.

Žodį pan Lenkai labai mėg
sta. Tą žodį gavę iš Lenkų tu
ri taip-gi Ukrainai ir Baltgu- 
džiai. Čekai jį vartoja taip-gi. 
Chorvatai taria bau. Nei šiau
rės nei pietų Slavai to žodžio 
neturi. Kai-kurie tat abejoja, 
ar tik Lenkai nepasiskolino 
to žodžio iš Lietuvių taip kai]) 
pasiskolino žodį “seim” vien 
dėlto, kad jis buvo ištariamas 
lengviau negu savas lenkiška
sis.

Vienuoliktame šimtmeti je 
Lenkai turėjo giesmę “Boga- 
rodzica.” Joje dar nevartoja
mas žodis “pan”, tik sako
ma “hospodyn”, nes gieda
ma: “Twego Syna Nospody- 
na” t. y. Tavo Sūnų Poną. Da
bar Lenkai sako “Pan Jėzus”, 
o kol nesuseidavo su Lietuviais 
sakydavo “lfospodyn Jėzus.”

Lietuviams, darbininkų tau
tai, gal nepritinka visur kai
šiotis {tonais ir poniomis, liet 
nėra ką atsižadėti to žodžio vi
sai vien dėlto, kad Lenkai jį 
pamėgo daugiau negu mes. Jis 
vis gi priklauso mums nema
žiau kaip jiems.

tą eina cementiniai takai; di
dysis takas apsodintas šalimi 
krūmais, už jų žalia vėjalė. Iš 
dviejų šonų yra užvestas gra
žus sodelis. Visa į daiktą su- 
imus, daro labai malonų įs
pūdį.

Lietuvių katalikų dvasios 
reikalus per kelis metus aprū
pino kun. V. Bukaveckas. Jis 
mirė Kovo 23 d. vakare. Jo 
vieton dabar pasiliko paskir
tas buvęs Waterburio Lietuvių 
Šv. Juozapo parapijos asisten
tas, kun. Juozas Jankauskas.

i
Jis yra šviesus, uolus ir ener
gingas kunigas. Jis padarys 
nemažai gero Ansonijos Lietu
viams katalikams. Jau pirmie
ji jo klebonavimo žingsniai 
tai rodo.

A. a. kun. Bukaveckas jau 
rūpinosi surengti savo parapi
joje misijas. Bet jis nesuspėjo. 
Mirtis sutrukdė. Kun. Jan
kauskas, galima sakyti, sykiu 
su savo įžengimu į tą parapi
ją padarė ir misijas.

Misijos prasidėjo Balandžio 
7 d. vakare ir tęsėsi iki Bal. 
14 d. vakaro. Misijas vedė Tė
vas V. Kulikauskas, vienuolis 
Marijonų (arba Marijos Ne
kalto Prasidėjimo) Kongrega
cijos iš Chicagos. Į misijas žino 
nės lankėsi uoliai ir ištvermin
gai. Vakarais bažnyčia kas
dien buvo pilna. Rytmečiais 
buvo kiek mažiau, bet, lygi
nant su kitomis vietomis, tai 
būdavo daug. Naudojosi misi
jomis labai gražiai ir pavyz
dingai. Mažai kas, o gal niekas 
neliko neatlikęs išpažinties. 
Labai daug ėjo kasdien prie 
šventos Komunijos. Iš viso ko 
buvo matyti, kad Ansonijos 
Lietuviams katalikams misijos 
neša didelę naudą. Galima ti
kėtis, kad jos ilgai atsilieps 
katalikų gyvenime ir neš gra-

iš Lietuvos, k. a, seserų pa
veikslai ir vienuolynas Pa
žaistuose.

Vakaro vedėjum buvo geri), 
kun. J. Čepukaitis. Jis trum
poje kalboje paaiškino vakaro 
tikslą iir gražiai pakalbėjo a- 
pie Lietuvą, apie veikalų. Sa
kė “Šio vakaro perstatymas 
nevienam gal primins tas die 
neles, kada apleidote savo 
brangią tėvynę, kada atsisvei 
kinote su savo tėveliais. Saldu 
mums atminti apie savo gimti
nę, kur praleidome jaunas die
neles. Skaudu buvo apleisti sa
vo tėvynę. Kiekvienas priža- 
dėjot būti ištikimas Dievui ir 
tautai. Bet daug rasime šian
die tokių, kurie visako išsiža
dėjo ir dingo ištvirkimo bran- 
gose”.

Gerb. kun. J. Čepukaitis y- 
ra Amerikoje gimęs ir augęs. 
Jis nėra matęs Lietuvos, bet 
kalba jo, meilė tėvynės virši
ja daugelį, kurie Lietuvoje gi
mę ir augę.

Tai-gi didelė garbė jauni
kaičiams, kurie myli savo kal
bą, myli tėvynę. Garbė tams 
motinoms, kurios augindamos 
savo kūdikėlius įkvėpi) jų 
šindysna tą meilę. Dieve duok, 
kad Lietuva daug turėtų to
kių žmonių, kaip kun. J. Če
pukaitis.

Publikos buvo neperdau- 
giausia. Priežastis tai bedar
bė, o kita biaurus oras. Prie 
to dar musų tautos išgamos 
išsijuosę agitavo, kad niekas 
neitų tan vakaran. Net valdžiai 
skundė ir prašė neleisti vaka
rą atidaryti. Bet gerb. klebo
nas, kun. J. J. Kaulakis, pa
aiškino kokiam tikslui tas va
karas rengiamas ir viskas bu
vo gerai. Pelno liks.. Šv. Ka
zimiero Ak. Rėmėjų dr-ja už 
pasidarbavimą širdingai ačiuo- 
ja gerb. kun. J. Karaliui, kun. 
J. Čepukaičiui.

Dulkių saujelė.

EXTRA
Kratomi Paveikslai iš Lietuvos
Lietuvių Bendrovę rodys kru

tu mus puvolkslus.

ĮVEST PUIihMAN.
Bulundžio 22, 1021—7:3(1 viii. vak.
K. Bajovitmo Svet. (Columbin liuli)

12003 So. llallscd Stroet. 
NOltTH H1DEJ

Balandžio 24. 1021—7:30 vul. vuk.
šv. .Mykolo 1‘urap. SveL 

1014 IVubansia Avė. 
CICERO.

Balandžio 25, 26, 1021-7:30 vul. vuk. 
šv. Antano Purup. Svet.

4043 W. 15 Street 
18-TOS IR UNION AVĖ. 

Balandžio 27. 28, 1021-7:30 vai. vok. 
Dievo Apveizdos Purup. Svet.

717 W. 18 Street

Reikalingas vyrus kuris yra tinka
mus <lol didelio darbo turintis gera 
ypatlška išžiūra ir pasitikėjimu Mū
vimi, jeigu esi tokio typo žmogus 
mes galime tau užtikrinti gera pel
ną. Atsišaukito

Sales Munngcr 
220 S. Siute Str.

Room 926 tarpe 9 išryto iki 3 po 
Pietų.

ANT PARDAVIMO.
Kumpinis namas 2 fintų po 4 kam

barius. Kuinu $5,500. Atsišaukite pus 
savininkų

2434 W. 09 Street 
arba pas

Et alda ir Pupausku 
840 W. 33 Street

Parsiduoda gražiausioj vietoj ant 
Town of Lake gružus namas 2 pa
gyvenimu, vanos gatvė išmokėta su 
atiku labai pigiai iš priežastis išva
žiuoja j Lietuva, pigiausia pasiuliji- 
mas ne bus atmestas, galima pirkti 
ir su mažu pinigu, atsiliepkite va
karais nuo 6 iki 9 valandos klaus
dami C. Z. Urnikio, 4542 So. \Vood 
St. storas.

Parsiduoda puiki rašymo mašina 
No. 4 Undertvood Standard Type- 
vvriter, puiki deska sukomas krės
las, brassine lova 2 colių stulpeliai, 
didele kamoda arba bufetas, parsi- 
duos pigiai sykiu arba skyrium, nes 
šia nedėlia išvažiuoju Lietuvon.

P. D. Audrelius
4017 So. Arteslan Avė. Ciiieugo, III.

Ant pardavimo saldainių ir grocer- 
no geroj Lietuvių apielinkėj. Atsi
šaukite tuojau:;.

8337 Hcustou Avė.

■ Parsiduoda geri rakandai insurin- 
tl ant 3 metų, priežastis keliuosi j 
kitų vietų. Galima matyti vakarais 
nuo 6 vai. ir subatoj po pietų. At
sišaukito
2041 W. 41 Street Chlcago.

CICERO, ILL.

Ant pardavimu puikus didelis gra- 
mafonaa, su rekordais ir 2 pečiai, ga
linis galima virti ir kepti ir žeminis 
ant kietu anglių parduosiu labai pi
giai galima matyti visada.

R. suKuiuuskus
4017 So. Artcsiau Avc. Ciiieugo.

ŠIS - TAS,
Prezidentas Harding yra 

Baptistų tikėjimo.

Žodis Mississippi, Indijonų 
Algontpiin tautos žodis, reiškia 
“vandenų tėvas”.

Senovės Lombardų karalių 
vainikas dar yru užlaikomas 
ftv. Jono Baptisto bažnyčioje, 
Moiizh, Ii ai i joje.

Išdžiovinti ruzinkus ima a- 
pie f ris savaites laiko.

Coluinbijoj (vienoje Pietinės 
Amerikos respulrlikoje) atras
ta juodųjų serbentų dviejų ir 
piieės colių ilgumo.

žius vaisius ilgą laiką. Tuo 
žvilgsniu jiems pagelbėtų 
daug, jei jie da daugiau iš
platins tarp savųjų katalikiš
kus laikraščius. Reikia tikėtis,
kad jie to reikalo neužmes 
šalį.

Rytietis.

Šv. Aloizo Jaunikaičių Drau
gija, Šv. Antano Skyrius, tu
rės susirinkimą Balandžio 25 
dieną, š. m., 8 vai. vakare, 
bažnytinėj svetainėj.

Visi nariai esale kviečiami 
kuoskait Ii ilgiausiai atsi lankyt 
j šį susirinkimą,nes bus svars
toma daug svarbi ii reikalų ir 
bus renkiaini darbininkai bn- 
iui, kuris bus Bal. 27 diena Šv 
Vntano parapijos svetainėj.

Visas pelnas skiriamas para
pijos naudai. Raštininkas.

Parsiduoda 2 lotai labai puikioj 
vietoj prie 45 pi. netoli Western Av. 
Gožas, suros, šaligatviai viskas ap
mokėt*. Iš priežasties ligos esu pri
verstas parduoti pigiai. Klauskite 
laišku:

2011 K. P. U. 
W. 41-tli Str. Ciiieugo.

FOTOGRAFU ATVIJAI.
Ant randus studio arti Dievo Ap

veizdos bažnyčios, geras langas, dide
lis storas viskas gatava eik ir dėk 
bizni.

(J. R.)

Savininkas , 
3202 So. Raisteli St.

Ant pardavimo 4 kambarių name
lis, puse blokio nuo gatvokarių lini
jos, kaina $1700.00 ant lengvų išmo- 
k esčių.
3117 So. 14cd vale Avc. Chicago.

Tel. Divcrscy 8500

PHILADELPHIA. PA.

Bal. K) d. Šv. Kazimiero 
mokyklos svet., pasidarbavi
mu gerb. kunigo J. Čepukaičio 
ir kun. J. Karaliaus, buvo su
rengtas gražus vakarėlis Šv. 
Kazimiero Akademijos naudai. 
Vaidinta “Paklydėlio Kelias”. 
Vaidintojais buvo: Povylas — 
S. Barauskas, Povylo draugai 
Amerikoje — K. Kastantinai- 
čia ir J. Talačka; giminės — 
0. Gagutė ir P. Senulis; mo
linos pavardės nesužinojau.

G l ūžiai eiles padeklamavo 
J. Tamošaitis. Jausmingą pra
kalbą pasakė gerb. kun. J. Ka 
ralius. Jis aiškiai išdėstė, kas 
tai yra Šv. Kazimiero Ak.Rein. 
Draugija, kokią naudą ji neša 
musų tautai.

Graži jo kalbų ne vieną pa
traukė, pažadino prie Tėvynės 

' meilės.
I Buvo rodomi keli vaizdeliai

“Kantri Alena”» 1
-------------- •Rengia ---------------

Dr-stė Šv. Kazimiero
Itaclne, Wls.

Nedėk Balandžio 24, 1921

North Side Turner Salėj
Pradžia 2 vai. |x> pietų.

Nuoširdžiai kvlečiumo ir iš uple- 
linklų miestelių utsilankytt, nes ku
rio nematysite tai tikrai gallėsltės.

Kviečia visus
ltcngėjlai.

Galių finansiškai padėti kcletai 
farmerių kurie norite dirbti kad pa
likti šių l'arinų savininkais. Atsišau
kite

•‘Draugas”
233 1 S. Oaklcy Avc. Ciiieugo.
(M.)

PRANEŠIMAS W0RCES 
TE RIEČIAMS!

AVorceatorlečial norėdami pirkti 
Lietuvių Prekybos Bendrovės Merų 
arba siųsti pinigų saviškiams Lietu
von, gali atlikti savo reikalus per L. 
Prekybos B-vės Igallotln) agentų— 
■unksleiv) Ignų Karkų. Talp-gl su
telkiu visas reikalingas informaci
jas .Su reikalais kreipkltea šiuo ant
rašu:

Ignas J. Barkus 
16 Colutnbia St. 

Worcester, Mass.

SENOBINIS VALGIŲ GAMINIMO BODAS 
YRA NETAUPUS

TAUPYK VARTODAMA MAZOLA

Kiekviena šeimininkė gerai žino, jog daugiausiai likučių pasidaro 
valgių gaminime iš tos priežasties, kad vsus riebalus, kurie atmaino savo 
kvapsnį nuo žuvies, cibulių ar kitokių valgių juose keptų, reikia išmesti.

Vien tik tie likučiai sudaro tūkstančius L—e.< ; .mostolių. Kiek
viena šeimininkė ant žemės paviršiaus, kuri dar vartoja senobinį maisto 
gaminimo būdą, prisideda tam tikrą dalį prie tų didelių nuostolių. 
Dalykas yra tame: taukai ir kitoki riebalai atmaino savo kvapsnį nuo 
daiktų verdančių juose (kurie lieka netinkamais kitokių valgių gamini
mui), kadangi jie negali būti užtektinai užkaitinti, idant prašalinus tą 
visą. Jie dega tuoj.

Šeimininkės, kurios gamina valgius modernišku būdu, su Mažoki, 
apsisaugoja nuo likučių. Valgiai greitai išverda ir apsidengia su tam 
tikros rūšies pluta. Tas apsaugoja valgį nuo primirkimo aliejum, ir 
apsaugoja aliejų nuo atmainymo savo kvapsnio nuo valgio, esančio jame.

Jeigu kepsi Mazoloje, nei lašas nenueis niekais,
Tas pats aliejus, iškoštas po kiekvienam kepimui, gali 
būti ir vėl vartojamas iki pat pas
kutiniam lašui. Tas tai ir padaro 
Mazola ekonomiškiausiu virimo alie
jum.

Visose didesnėse grocerio ir 
delicatessen krautuvėse parsiduoda 
Mazola puskvortės, kvortos, pusė 
galiono ir galiono mieros blešinėse.

UŽTIKRINAME:
Jeigu nebūsite galutinai už

ganėdinti kokybe ir ekonomiškumu 
Mazolos, jūsų krautuvininkas sugrą
žins jums pinigus.

CORN PRODUCTS REFINING 
COMPANY

17 Battery Place, New York.

DR, S. MIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ* 
Oflftaa tr Gyvenimo vieta 

3352 South Halsted Street 
Ant Tiriami ITnlvenutl State Bantr 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 Iki 4 po pietų: nuo 7 iki P rak. 

Nedaliomis nuo 1* iki 3. 
Trlcfeoan Tarda 9*44

K------

ANT PARDAVIMO. 
Wiseonsi.no 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 
ra. Bažnyčia ir mokykla arti. 
Wisconsino žemės abelnai par 
siduoda po $135 už akra.

JONAS P. EVALDAS,
840 West 33rd St.

Tel. Vnrds 2790
—■ -----________ " .*
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“DRAUGA” galima gauti 
Liet. Prekybos Bendrovėje, 

3249 S. Halsted Str. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii
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DR. A. L YUŠU
1900 S. Halsted Str.

Tcl. Canai 2118
Valandos: 10 ryto Iki 8 vakare 
Gyvenimas:

2811 W. 03rd Str.
Tel. Prospect 8468.

J. P. WAITCHEES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4500 S. Ashland Avė.

Tel. Yards 1058
Dlen. Room 518—150 N. Calrk St. 

Tel. Randolph 8507
H-

jTel.gite*.

DR. S. BIEŽIS i
LIETUVIS GYDYTOJAS g

Ut CHIRURGAS |
2201 VVest 22nd Street g
Canai 6 222 a
3114 W. 42nd Street 5

Tel. McKinley 4>88"

TelefMiaa Pullmon HM
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 8o. Michlgan Avenue 

Ko..liuid, I1L
VAIANDO3I 0 ryto Iki » vokara. 

Tel. Pullmoa 849 Ir 8180.

■■■■■■I

!*

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
42 BROAPVVAV NEW YORK, N Y.

TIESI KcUonė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBAVĄ Arba 
HAMBURGĄ — EITKŪNUS

I LIETUVA
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriuba pačio laivai Išplaukia: 
S. S. “LITUANIA” April 13 “POltONIA” Gegužio 18

“ESTONIA” Gegužio 4 {“LITUANIA” Birželis 1 
Visi laivai turi pulkus kambarius trečios kliasos keleiviams

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas 
K. KEMPF, General W esto m Passeugcr Agcut

120 North La Šalie St., Chlcago, Illinois.

Dr. M. Stapnicki
3107 So. Morgan Street

- CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yarda 5039

Valandos: — 8 iki 11 Iš ryto:
po pietų iki 8 vak. Nedalio

mis nuo 6 Iki 8 vai. vakare.

Tel. Canai 257 Vak. Canai 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgą*
1821 No. fti i i.il -rrc>t 

Valandos: 19 iki 12 ryto: 1 Iki < 
po piet. ( Iki 9 vakarą.

^Telefonas Boulevard #190r,

DR. G. KASPUTIS |
•J DENTISTAS
# 3331 South Halsted Str.2 Valandos: 9—12 A. M.į g. y_ g p J

DR. D. M. GLASER
Praktikuoja 90 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St.
Kertė 89-ro Kt„ CMeage, UL

8PECIJAL18TAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų.
OFIBO VALANDO8: Nuo 18 ryto
iv-, » P''•tų. nuo 6 Iki 8 valan- •

Nedėllomls noo 9 iki 9 po plot. 
Telefonas Tartis 887

į V. W. RUTKAUSKAS į
■ ADVOKATAS ■
■ Ofisas Didmiesty! t ?

| 29 South La Baile Street gg Eamhsris 394 f
g Telcfonaai Central 8388 |

J Vakarais, 812 W. 33rd St J
■ Telefonas! Yards 4SS1 a

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gyditojns Ir Chirurgas 

oriam. lOOoo s«. Michlgan Avė., 
Vsl. 10 Iki 12 ryte: 2 iki 4 po

plot, 6:30 iki 8:30 vakare 
UentdoDcIji: 10538 Pcrry Avė. 

Tel. Pullraan 342

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda Didelis plotus žemės kuria žemė galima pa

naudoti dėl piknikų duržo arba ant ko kito yra 11 akrų žemės 
prieina Ogtlen Bulvaro 39-tli St. — Harlam Avė. ir Paulevener 
Avė. Lyons, III.

Ant Lengvu išmokesčių platesnių žinių kreipkitės savinin
kas. Geo. M. Cliernauskas Lyons, III.
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| VISUOMET TURĖK OMENIJE
Kad musų nauja krautuvė pripildyta puikiausių 

auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų 
laikrodėlių, laikrodžių, lenciūgėlių, karolių 
ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų.

Turime gramafonų rekordų, rožančių, 
kryželių ir kitų religijinių dklykų, te- 
vorų užtikriname prekę prieinama.

J. WENCKUS
Laikrodininkas

3327 So. Halsted St. Chicago, B.
= ' ~~ -
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IŠ BRIDGEPORTO.

DRAUGAS Penktadienis, Baland. 22, 1921

CHICAGOJE.
MUSįl REPORTERIO UŽ

RAŠAI.
IŠ BRIGHTON P ARK.

IŠ BRIDGEPORTO.

Federacijos skyriaus susirinki
mas.

Bal. 18 d. A. L. R. K. Fe
deracijos 19-tas skyrius laikė 
mėnesini susirinkimą. Atstovų 
susirinko vidutinis skaitlius. 
Neatsilankius pirmininkui nei 
jo pagelbininkui, susirinkimą 
atidarė rast. B. Nenartonis. 
Susirinkimo vedėju išrinkta p. 
Juoz. Enčeris. Raportą iš A. 
L. R, K. Federacijos Cliica- 
gos Apskričio susirinkimo iš
davė pp. A. Banis ir B. Ne
nartonis. Pikniko rengimo ko
misija nieko naujo nepranešė, 
tik laukia prisiartinant pikni
ko dienos.

Federacijai prakalbų Įrengi
mo komisija pranešė, kad bu
vo sujudus prakalbas rengti, 
bet susibėgimas kitų svarbių 
reikalų neleido Įrengti. Pra
kalbas Įrengsią trumpoj atei
ty-

Išreikšta pageidavimas, kad 
draugijos, priklausančios prie 
skyriaus, atsiųstų daugiau at
stovų, nors po tris. &iek-tiek 
pasitarta apie vietinę katalikų 
darbuotę. Reikia stebėties iš a- 
tstovų sveikos krikščioniškos 
dvasios,, išminties ir mokėjimo 
kaip organizuoties svarbiuose 
klausimuose.

A. L. R. K. Federacijos lo
to skyriaus susirinkimas šau
ktas Bal. 17 d. Šv. Jurgio par. 
svet. neįvyko. Permažai atsto
vų tesusirinko. Stoka para
mos, agitacijos.

Pastaruoju laiku plėšikai Į- 
sidrąsino. Apiplėšimą žmo
gaus, arba krautuvės, pradeda
ma priskaityti prie visai pap
rasto nuotikio, normalaus (Irau 
gijinio gyvenimo bėgio.

PLĖŠIKAI PAGROBĖ DU 
BANKININKU.

IŠ WEST SIDĖS.

Sekmadieny, Balandžio 24d 
Aušros Vartų parap. svetainėj 
rengiama parap. vakarienė.

Nei vienas negali pamiršti 
linksmų, gardžių West Sidės 
vakarienių. Kita skirtinga bus 
nuo kitų vakarienių tuomj, 
kad atsilankys nesenai iš Lie
tuvos atvažiavęs svečias, ku
ris nupieš Lietuvos padėjimą. 
Taip-gi dainuos Įvairus cho
rai, gros ant įvarių instru
mentų, ir bus vienas “trik
dąs”, kokio niekas gal niekur 
nėra matęs.

Nepraleiskit šitos progos, 
antrą tokią negreit galėsit ma
tyt.

Visi j vakarienę. Pradžia G 
vai. vakare.

Atėmė nuo jųdviejų $25,000.

Šių metų pradžioje John F. 
Amberg su savo draugu Kche- 
ubert suorganizavo valstijinę 
banką. Pavadino “Scbeubert 
& Amberg State bank,” 4140 
Vest Nortli avė. Pirmasis skai 
tosi tos bankos prezidentas, 
antrasis — vice-prezidentas.

Vakar jiedu kaip pusė de
vynių rytą pasiėmė iš .bankos 
$25,000 — penkdolierinėmis ir 
dešimtdolierinėmis, Įsidėjo len- 
gvan automobiliun ir pasileido 
važiuoti į Union Trust Co. ban 
ką, Į vidusiestį Abudu buvo 
apsiginklavusiu

Kuomet .jiedu iš W. Nortli a- 
ve. pasuko važiuoti Central 
I’ark avė., staiga jųdviejų au
tomobilių pavijo didelė maši- 
ųa ii' prisiglaudė prie banki
ninkų automobiliaus taip arti, 
kad iš didesniojo automobi
liaus spruktelėjo trys kauktio- 
ti plėšikai ir įšoko bankininku 
automobiliun.

Bankininkam nebuvo laiko 
ginties.. Plėšikai su revolve
riais privertė juodu nežiūrėti 
jiems į akis ir važiuoti nuro
dytomis gatvėmis. Didysis au
tomobilius važiavo paskui.

Ant kampo Albany ir War- 
ren avė. įsakyta pagaliau jied
viem apleisti automobilių. Jie 
a padarė Abiem automobiliais 
dėšikai nudūmė ir su pinigais.

Bankininku tuo.jaus pranešė 
Milicijai. Skraidąs policijos bu 
rys greitais automobiliais 
iuoveikiaus leidosi į vakarinę 
miesto dalį. Pasekmės nežino
mos.

Bal. 13 d., Šv. Jurgio pa
la p. svet. L. Y. 1G k p. buvo 
įrengus šeimininį vakarėlį su 
programa.

Pirmiausia žaista, o paskui 
buvo programa, kurią vedė 
kuopos rast. p. S. Čižauskaitė. 
Kp. pirm. V. Balanda pasakė 
trumpą prakalbėlę. Idiles “Lie
tuvaitė” padeklamavo V. Ko- 
džiutė. N. Kulys paskambino 
piano. Padainavo E. Jovaišai- 
tė. Jai smuiką pritarė A. Stul
ga, o pianu N. Kulys. Lavini
mosi reikalą mergaitėms gra
žiai išdėjo moksleivė E. Šul- 
taitė. Solo dainavo O. Krušai
tė. Pastaroji gyvendama Rock- 
forde buvo pasižymėjus dailės 
srity, tik Cliicagoj lig šiol ne
rodė savo talento.

Programą užbaigė kalba kp. 
dvasios vadas kun. ,J. Svirs- 
kas. Apart kit-ko pagyrė Vy
čius už įrengimą tokio vaka
rėlio ir reiškė pageidavimą, 
kad tankiau butų rengiama to
kios sueigos, kur jaunimas 
gauna progos parodyti savo 
talentus.

Malonu prisiminti, kad L. 
V. 1G kuopoj yra susispietęs 
gražus jaunimo būrelis. Geisti
na, kad Bridgeporte jaunimas 
skaitlingiausia rašytųsi šiton 
organizacijon.

A. B.

VYČIŲ ATLETŲ VAKARAS.

Pirmutinė L. Vyčių Cliica- 
gos Apskričio Atletų ratelio, 
po susiorganizavimo, vakarie
nė Įvyks šeštadienio vakarą. 
Balandžio 23, 1921, Dievo Ap- 
veizdds parapijos svet. (18th 
ir Union gatvės).,

Apart skanios ir puikiai 
prirengtos vakarienės, bus 
žaidimai ir šokiai.O programa, 
tai ebieagiečiams <tar nema
tyta. Pakviestas yra komikas, 
kuris monus darys. Iš raudo
no kraujo padarys vandenį 
ir kokių Įdomybių. Lietuvių 
pramogose bus tai pirmas 
toks pasirodymas. Kviečiami 
visi atsilankyti, gražiai, links
mai vakarą praleisti ir pama
tyti nau.janybių.

Pradžia 8 vai. vakare.
Jaunutis.

DRAS. ALSEIKA APIE 
LIETUVOS PARTIJAS.

Bal. 20 d. labai iškilmingai 
palaidota Vikt. Lncliawičionė. 
Aušros Vartų bažnyčioje sep
tyni kunigai sykiu laikė pen
kias Mišias. Kun. prof. Pr. Bū
rys pasakė pamokslą. Giedo
jo šeši vargonininkai. Karstą 
nešė grabininkai. Žmonių pa
maldose prisirinko pilna baž
nyčia. Velionės kūną į kapus 
nulydėjo apie I00 automobi
lių su žmonėmis.

Tai nabašninkės vyras, S. 
Lacharvicz, pasirūpino šitokio
mis puošniomis laidotuvėmis.

TURĖS ŽŪTI GALVAŽUDIS 
GEARY.

Augščiausias valstijos teis
mas patvirtino žemesnės ins
tancijos teisimi nuosprendį, 
sulig kurio gnlvažudis “(lene” 
Geary turi būt nubaustas mir
timi..

Jis be jokios provokacijos 
viename saliune nušovė llarry 
J. Rėčkas.

UŽTĖMIMAS MĖNULIO.

IŠ T0WN OF LAKE.

Bal. 24 d. Šv. Kryžiaus baž
nyčioje per sumą, prasidės at
laidai ir užsibaigs Bal. 2G d. 
per vakarines pamaldas.

Praeitą naktį įvyko pilnas 
užtėnimns mėnulio. Užtėmi
ams nebuvo atomas, nes nak
tis buvo debesuota.

ATSIPRAŠO VOKIEČIAI.

Pas vietos gerb. kleboną 
kun. Tg. Ailbavičių andai po
rai dienų lankėsi iš Lietuvos 
atvykęs gerb. kun. Dr. Ig. Če
paitis. Juodu yra seminarijos 
laikų draugu.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Bal. 2G d. iš Chicagos į Lie 
tuvą iškeliauja p. Tg. Čepano- 
nis, vietinis veikėjas.

Berlynas, Bal. 22. —■ Pots
dame praeitą antradienį Vokie 
čių minia po palaidojimo kai- 
zerienės užpuolė James E. To
binson, kituomet gyvenusį 
Clii nagoje.

Tobinson suspėjo pasprukti 
Del to nuotikio Vokiečių vai 
džia paskelbė atsiprašymą Suv 
Valstijų.

Praeitą parą Ch i nagoje pa 
vogta 12 automobilių.

ėionis-Demokratns. Nors kuni
gai nevadina bedieviais nei 
kun. Tumą, nei p. Smetoną, 
tečiausK rikščionys I>emok ratai 
kovoja gana pasekmingai su 
jųdviejų partija Pažanga.

Alseika gvildeno ir tikė
jimo klausimus. Jis sakė, kad 
krikščionijos tiesos sutinkan
čios su Valstiečių Sąjungos ir 
socijalistų partijos troškimais. 
Jis turbūt nežino ar vienų ar 
kitų. Negalima abejoti, kad 
dras. Alseika yra skaitęs so
cijalistų raštus ir žino kokius 
niekus prieš tikėjimą pasako ir 
Valstiečių Sąjungos veikėjai 
Bet jam rodosi, kad krikščio
nys gali tą visa suderinti su 
savo tiesomis. Aišku, kad dak
taras menkai težino krikščio
nijos turinį. P. Alseika tvir
tina, kad socijalistų liaudi
ninkų partijoje esą krikščio
nių. Mes neabejojame, tik ži
nome, kad jų krikščionija te
turi tik vardą be turinio. Kal
bėtojas bjaurojo Krikščionis- 
Demokratus kaip įmanė. Steig. 
Seimą valdą klerikalai. Tam 
kalti tautiečiai (tai kitos parti
jos) už apsileidimą. Kunigai 
bažnyčias panaudoję politiš
kiems tikslams, savajai agita
cijai. Kas žin daktarai ar ne
naudojo tam savo kabinetus.
(Pabaiga bus) Rep.

A. į A.
P. GRICIENĖ

30 metų amžiaus mirė Ba
landžio 20, 1921 duktė Juozo 
Lengvenio ir Onos Letkaus- 
kytės, gimus Šipliii parap. 
Šiaulių Apskr. Kauno Red. 
Paliko dideliame nubudime 
vyrą Liudvika Gricių, dukte
rį Antonina 4 metų ir seseri 
Elena Gricienė, Lietuvoj tė
vą Juozą, brolius Kazimiera, 
Antana ir seseri Ona.

Laidotuvės bus subatoj Ba
landžio 23, 1921 iš namų 1009 
S. Ruble St. į Dievo Apveiz- 
dos bažnyčia 8:30 vai. ryte o 
iš ten į Šv. Kazimiero kapi
nes. Kviečiame visus draugus 
ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse.

Nubudę Vyras Ludvikas 
Gricius duktė Antonina sesuo 
Elena.

Ekonomiška ir
v*Graži

Prieš pradesiant gražinti sa
vo narna nueik pas savo krau- 
tuvninka ir paklausk kiek kai
nuotų išmalavoti kambarius su 
Satin Finish Fiat Wall Malia
va. Tu nusistebėsi kiek mažai 
tau atsieis.

y Satin Finish
Fiat Wall Paint

gaunama šešiolika kitokių spalvų. Ji nežvilga. Ji duoda sie
noms ta gražia artistiška išvaizda ir labai greitai pritaikoma 
prie rakandų ir kitų dalykų.
šią maliavą gali nuplauti su muilu ir vandeniu. Ji yra drū

ta, neskylėta ir todėl nepriima į save dulkių ir brudo.
Jeigu nori kad tavo namas gražiai, artistiškai atrodytų ir 

kad nebrangiai tau atsieitų, tai būtinai nusipirk SATIN 
FINISH.

Vardas 
Adi •esąs

Enterprise Paint M f g. Co..
Peoria aini Vnn Buren Sts., Chieago.
Malonėkite prisiųsti man savo Malia

vos kningų “Beantify and Protect” iliu
struota spalvuose

Reikalauk Kningos
Rašyk, reikalaudamas kningos su 

spalvuotom iliustracijom “Beauti- 
fy and Protect” Joje rasi labai daug 
gražių patarimų. lūšy k šiandiena.

ENTERPRISE PAINT MFG. CO.
Vau, Biircn and Peoria Streets, 

Chieago, Illinois

Šitie Krautuvninkai Parduoda Enterprise Guaranteed Paints.
NOKTU A NOKTIltVKST SIPKS

Abramson S., 533 N. B’estern Avė. 
Ahlstvedc A Co. Kd., 2500 W. NortliAu*. r
Antonson F. C., 4431 Brondivay 
Buker S. S. Co., 1015 Elhlon Avė. 
Bicucr B’m., 5059 N. Clark St. 
l’urkliiirrit II., 5523 Broaduay

Šiems L„ -2005 Koseoe Blvd.
Soeltcr L., 21 IK N. Kilsteri St.
Star l’alnt Store, 1124 Mihvaukee Av. 
Strnve Co. H. (’., Belnioitt A Linco’n

Avė.
Sivnnson Co. K. J., 3712 N. Clark St. 
Cneek Hd\v. Store, 443 Kušli St.
I nioii Liberty Co., 1272 Mihvaukee

Avė.
Camire Henry, 333K l4iwre»ce Avė. Vietor l’eter, 710 N. Clark St.
(buriesi on ()., 1869 ltroa«lway
CniKin Hthv. Ifct. Co., 514K Griūni Avė. Avė.

B hite llouse Bept, Store, 3905 North

Dhune 5230 W. Mndison St. 
Poerr Chas. & Co. 2021 N. Halsted 

st.
Kikstrand C. J., 5219 N. Clark St. 
Ufing-er A Klein, 393G N. /Kslihind

Avė.
Knterprise Ildtv. Co., 2127 Mihvankee 

Avė.
Ferkel M., 2961 Lincoln Avė.
Vischer A. L., 4344 North Avė. 
Fislier A., 194 2 Lmvrence Avė.
Fisher Osear, 3959 Irving Purk UI vii. 
I isher S. A., 234 W. Nortli Avė. 
Graliam Stanley K., 609 N. State. St. 
(iiusųerb. Glassof Co., 5101 Irving

I’ark lllvd.
Ilamliii Bazuar, 3755 Ltnvreuce Avė. 
Ilofl'man A. J., 2812 TV. Madison St. 
lloruitz Bros. & Slrauss, 2313 IV.

Lake St.
Iverson A Co. K., 1312 Milvvnukee Avė. 
JeiiMin Theo., 6045 N. Clark St.
Joppe Leo, ĮSOS UabatiMa Avė. 
Knoop & Co. K. II., 624 North Avė.
Korei z Adolpli 3317 N. Maisbfiehl

Avė.
Koretz Ludivig, 2422 Armitage Avė.
Krunim John, 1509 Fullerton Avė.
Kuities Clias., 1703 Clylumra Avė. 
Kosner Sam, 2721 W. Nortli Avė.

Mieboldt, A Co. W. A., Ashland 
Seliool A I.ineoln St.

Mieboldl A Co. W. A., 1279 
Mihvankee Avė.

Moli W. (i., 1851 S. Ashland Avė.
SI Kl KBAN

Kosenberg’s, Fvanston, III.
Sieger N., Kvanton, . IlJ.
McjKiiuiey A Son T. H., North Cbieago

III.
Artliur K. Onk Vark, III.
Zenuer Gco., Oak I’ark, III.
Kiuekei* A. C., Hegewlseh, UI.
1 rsilti L., Chieago Ueights, III. 
Karkiueier Mdw. Co., Harvey, III. 
Jaeger Frank, Chieago, Heights III. 
Toloa Furnitiire Co., Chieago, Heights,

UI.
Aranoff.M., Indiana TIarbor, Ind.
I.ion Store, Ilaininond, Ind.
I’tazek Frank A., Kast Chieago, Ind. 
Boston Store, Joliet, III.
Khineik A Petri, Joliet, III.

SOITII SOI TSVVKST SIDKS.
Allen K., 2754 W. Van Buren St. 
Andersou & Olin, 1242 K. 47th St. 
Ardeek A. K., 2701 W. 47 St.

LnGrosm A Tiimminlu 1122 Tounsend Atkins AFreund, 4805 S. Asliland Avė.
Baehli liros., 1830 Wabash Avė. 
Baluliai! L. 1532 W. 12 St.
Basinski A. J., 4521 S. Ashland Avė. 
Belu I.ouis, 238 K. 35 St.
Berman S., 1301 K. 75-th Street.
Boston Store, State AMadison Sts. 
Burton C. S., 937 K. 63rd St. 
Bergmnn S. A., 1542 W. 53rd St. 
Blatįlipk S., 6257 Archer Avė.
Cliapp (Ims., 2852 Archer Avė. 
Cotter Jas. P., 5618 Wentwortli Avė. 
Feinberg Henry <»., 2312 Cottage 

Cirove Avė.

St.
I.ake Ildvv. Co., 3088 Mihvaukee Avė.
Levin 1911 M. Madlson St.
Lev> Ma\, 2806 N. Ilalsted St.
Loeaeclato V„ 503 Oak St.
Lueder Artliur, 4152 Uneoln Avė. 
l.ubin I.ouis. 34 19 N. Crmvford Avė.
T.ubin .Morris, 4156 N. Kedzlo Avė.
Marti 1 o., 3619 N. Ashland Avė.
Morgan C, H., 807 N, Clark St.
.Mtieller Helliniit Ii, 4 422 Montrose 

Blvd.
Meyer Jos., 3637 Fullerton Avė.,
Mver I. lt., 3141 W. Chieago, Avė. Felmaii’s Bept. Store, 615 W. 47 St. 
Ols/tavski U ., I 136 W. Chieago, Avė. Freund Otto, 4321 TVentaortli Avė.

Bal. G d. Mildos svet. “Ko
mitetas Rėmėjų dr. D. Alsei
kos Misijos Amerikoje” (dr. 
\. Zinnontas — pirm., adv. F. 
P. Bračiulis — sekr., St. V. 
Valančius — ižd. ir J. J. Hert- 
nmnavičius ir N. C. Knikonis 

— nariai) laiškais sukvietė su- 
irinkimą, kuriame dr. D. Al

seika turėjo kalbėti temoje: 
“Dabartinė Lietuvos Politinė
r Ekonominė Padėtis.”

Kai [M) pirmininkas to komi
teto, dr. Zimontas vedė susi
rinki mą.

Kalbėjo dr. D. Alseika. Jis 
tautininkus (liberalus — tau
tininkus, arba kuriuos kai-kas 
vadina laisvamaniais) vadina 
tais pačiais kas Lietuvoje įeina 
į Vnlstiečių Sąjungą ir Socijal- 
Lia,alininkų partiją. Krikščio
niui Demokratui partiją dakta
ras apšaukė klerikališkn. Ku
nigai, girdi, sutverę tą parti
ją ir ją veda. Matyt daktaras 
nepakenčia, kad iš kunigų dar 
neatimtos piliečių teisės. Ir 
paskui jis vis savo kalboje mi
nėjo “Krikščionių-Demokratų 
arba klerikalų partija.”

Kunigai, kad pritraukus na
rių prie savo partijos ir lai
mėjus rinkimus į Steigiamąjį 
Seimą, apšaukė bedieviais tuos 
žmones, kurie stojo į kitas 
partijas ir nebalsavo už Krikš-

Tel. Drover 784 J

Dn C. Z. Vezeflis
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 80. ASHLAND AVENIU® į 
, arti 47-toa Gatvėa

Valandom: nuo 8 ryto Iki 9 rsk 
Seredomla nuo 4 lig 9 vakar*

Telefonas Armltage 9770
MARYAN S. ROZYCKI

MU7-YKOS DIltEKTOKIl 8 
Mokytojas Piano, T<*orljos Ir

Kompozicijos 
2021 N. VVc.stcm Are.

Chieago, III.

Tel. Itandolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
Ofisas virinmlcstyj 

A88OCIATION BUDO.
1® So. La šalie st. 

Valandos: 9 ryto Iki B po pietų 
i'anedCliats iki 8 vakare 
Nedėliomls ofisas uždarytas

S. D. LACHAWICZ
LIKTVVYS GRABORIUS

I
r.tarnnujn l«Mniuv»n >»•(
Irai. m.uifin •*-**.,iktl, o mano darbi | 
bualt* ui*an«d1ntt.

am anm pi. rhk-««o, m.| 
Tol. Onnl 21**

■ Dr. M. T. STRIKOL’IS ■
J IJftuvI.H Gyd] tojna Ir Olilrnrgas
■ Pooph.-, Teatro Šamo ■
■l«l« W. 47tli Str. Tel. Boul. Kio] 
SValandon: 6 iki s vok. Ne<lėl įcj 
■iki 12 ryte.
■ Kea. 2*14 VV. 41»rd Htroot
■ Nuo ryto Iki plet. ’
|Tel. MeKInley 2«S I

Palatine Paint Store, 3711 W. 
Nllclinoiit Avė.
Paerno J., 1939 W. Grand Avė.

Gussner & Altshul, 6823 TVemvortli 
Avė.

Grant Works Fivir, 50 Avė. & W. 14
l’ltkan A. N., 1212 N. Westem Ave.<«ohlMine A Son I., 2400 S. Oakley

Avė.
........... ....... .......... Gordon, S., 1338 S. Jefferson St.

Kehtnttn F. J., 3751 W. Clileago. Avė. Haake Ihhv. Co. P., 233 K. 39 St. 
Kouzan Marcei, 107 W. Blvlsion St. llageman A.. 525 W. 31 St.
Koelavell lida. Co.. 2567 W. Fullerton Harazin A Son A., 4959 S. Kohey St.

Avė. Hartinan A Co. W. A. 7506 Cottage
Kydvn A.K., 4533 Lincoln Avė. Grove Avė.
Santangelo Jos., 2425 M . Chieago, Avė. Helman S.. 1421 S. Halsted St.
Seaiuan II., 513 N. Kedtie Avė. Hernmnn’s I’air 1730 W. 18 St.
Seuman (ieo. W.. 2207 W. Lake Str.lIUIman’H, State A VVasIiington Sts. 
St. George Stephen, 2207 ltelniont Horaitz Bros. A Strauss, 5421

Avė. Weiitworth Avė.

l’odolski A Co. Alev, 3042 N. 
Central Pk. Avė.

Jablonskį F., 5341 S. Halsted St. 
Jakiihaitis K. S., 3240 S. Morgan St. 
Jokūbaitis K. S. 3240 S. Ilulsted Str. 
KalnPs Bept. Store 615 W. 31 St. 
Kaliu A Son M., 1751 VV. 35 SI.
Kist nėr Peter, 2634 W. 22 St.
Kisosondi J., 6652 Archer Avė. 
Kolomyski K., 723 \Y. 119 St.
Kosinuch Juo., 1804 W. 22 St. 
Kosmovvski A., 1741 W. 47 St.
Kossy Jos., 1142 S. Besteni Avė. 
Krejiik Frank, 5503 B. 22 St. 
luikoiuiuk Stanley, 1220 W. 51 St. 
Lainberty Nie. 1522 W. 51 St.
Leidy K. II. 2445 U. Vau Buren Str. 
I.ion Bry (Anais Store, 1700 B. 18

St. •
I.iltie Co. Albert, 1816 Blue Island 

Avė.
M-iin \Vn». C., 2863 Archer Avė.
.Masou A Hogg, 3816 S. Stale St. 
Melini J., 5114 Archer Avė.
.Meizl’s 1-air, 3809 Archer Avė.
Miller A.. 3451 M. 16 St.
Oppenhimer A Co. J., 47 A Ashland

Avė.
Oziminski Frank A., 8136 Burley Av. 
Peters Gcrret, 1721 B. 11 St.
Pivovitz M.. 1706 B. 63 St.
Pletieku Frank J. 3001 S. Homan Avė. 
Kainancionis A Molikits, 3149 S.

Halsted St.
Reliahle Hthv. A Ft. Co., 515 S. 

Cicero, Avė.
Keick l’alnt Co. K. C., 5742 S. 

stale St.
Roekeferiou J. K.,

Grove Avė.
Kosėti I... 3118 B.
Kouhik K., 4802 S.
Snhath’s Fnir, 2056 B. 18 St.
Sabui Fr nik, 1845 B. I i St.
Se hultz M., 1010 Blue , Island Avė.
Shayman A Lewin, 913 Blue Island 

Avė.
SiUer A Son H.. 1309 Blue Island A v. 
Star llur<i\vare Co., 3236 B".

Koosevelt Kd.
Stolarsky M., 967 Mihvaukee
Stnart II. J.. 3013 B. 22 st.
S. lt. Store, 3535 B. 26 St.
Szopa Jos, 1952 B. 21 St.
Tnnnninga B. J. A Son, 10816 

Michigan Avė.
Turtly P. K., 5827 B. Koosevelt Kd. 
Tupler Sam, 204 7 W. 35 St.
Tuplcr’s Yariety Store, 3476 Archer

Avė.
I rnez Mielinei. 4511 S. B ood St. 
Yarnagis Jos., 4100 S. Bashtenaiv Avė. 
Merk Jos. K., 2058 B. 18 st.
Yohralik < Ims., 2156 B. 47 st.
B. lt. Store, 2034 B. 51 St.
Bagner C. C., 62 A Archer Avė.
Belu l’lilllip, 530 S. Bt-stern Avė. 
Bilson Bros., 3863 Cottage Grove

Avė.
Bilson A Co. Gllbert, 1309 K. 55 St. 
Bitinus S. B., 5847 Bent north Avė.
B itinu r August, 1416 B . 69 St.
Bolf Jos., 4250 Archer Avė.
Bolf Jos.. 3818 S. Kedzle Avė.
Zoller A Son J. J., 1518 K. 53 St.

4321 Cottage

Kooseveit Kd. 
Looniis St.

A v e.

l'hone Seeley 74311
DR. I. M. FEINBERG

Gydo spccljullal visokias vyrų Iv 
moterų lytiškas Ilgas 

2101 Madlson Str., kaupas Woa-
tem Avė., Clileago 

Valandos: 2—4 po plet 7—9 rak.

Blvd. 8448
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lletnvta Gydytojas, Ohlrargaa Ir 
Aknderas.

*202 S. Halsted St. Chieago.
Valandos: 10—12 iš ryto 1—9 Ir
(—8 vakar* Ned. 19—11 li ryto

•jrei. Ganai 6222 JĮ Tel. Yards GGG6
S DR. C. K. CHERRYS 1
•j I4ETUVIS DENTISTAS «
*2201 Wcst 22-nd & So. Ueavltt St.* 
oj Chieago 4
•(Valandos: 9:20 A. M. to 12 N?
4 1:00 P. M. to 8:00 P. M. o,

■ *ii
s Apsisaugok Nuo Lenkų Lupimo s
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Apsižiūrėk Sutaupysi $10.oo 
Keliauk tiesiai į Klaipėdą, Pigiau ir Patogiau

Nereikia siekti nei Lenkų nei Latvių žemių

I žlni nereikės jų vizos nnt pnsporto keliaujant į Eitkiinus (Eydlkiiluien) reikia 
nnt pasporto gauti Lenkų vizą už kurią Lenkui lupa $12.00.

Mes Parduodame tas Laivakortes Į Klaipėdą.
Siunčiame pinigus j Lietuvą pagal dienos kursą.

A. Dargis, 726 W. 18th Street 
III.




