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Prancūzija Nepatenkinta 

Ieško Ji Trukšmo ir Gal 
Naujo Karo 

PRANCŪZAMS BŪTINAI 
NORISI SMAUGTI VO

KIEČIUS. 

Siūloma suma jiems at rodo 
maža. 

Paryžius, Bal. 28 — Čia o-
ficijalėse sferose pasakyta , jog 
Vokiečių siiiloma karo at lygi
nimo suma visai nepatenki
nant i. Sako, Vokiečiai paža
da 100 milijardų auksinių 
markių mažiau, negu buvo nu-

SIMONS GINA SAVO PO 
ZICIJĄ. 

BOLŠEVIKAI NORĖTŲ PA 
GELBĖTI TURKAMS. 

SUMAŽINTA UŽM0KESNIS 
RUBSIUVIAMS. 

Bet už tai jie norėtų gauti 
koncesijų. 

Konstantinopolis, Bal. 27.— 
Yra žinių, jog Sevastopoly ne
senai. į kareivių garnizoną kal
bėjęs bolševiku, komisaras 
Bucharin. J i s kareiviams pra
nešęs, jog visos Sovietų Rusi-

Reichstage jis pavadinamas 
bailium* 

Berlynas, Bal. 28. — Šį ant
radienį užrubežinių reikalų 
ministeris Simons kalbėjo Rei
chstage, Gynė jis save ir vy
riausybę del kreipimosi į S. 
Valsti jas nepasiklausius Rei
chstago parti jų lyderių. 

Simons kalbėdamas išaugs

i ą s padarytos sutar tys su sve- ryba, kurį tarpininkauja uni-

Karpenteriai pakilo streikuoti. 

Cleveland, 0. , Bal. 28. — 
Čia International Lad ies ' Gar-
ment W o r k e r s ' unijos darbi
ninkams su Gegužės 1 d. su
mažinama užmokesnis 91/k li
gi 13V2 nuošimčių. 

Ta i padarė arbitracijinė ta-

NAUJAUSIOS ŽINIOS, 
BERLYNAS. — Vakar Vokieti

jos Reichstage buvo keliamas bai
sus trukšmas del to, kad Vokie
tija yra verčiama mokėti Prancū
zams ir jų talkininkams augštą 
atlyginimą. Nebūta laiko nei dis-
kusuoti pačios Su v. Valstijoms 
pasiųstos notos. Tas klausimas a-
tidėtas kitam laikui. 

t imomis šalimis bolševikams 
netur i jokios reikšmės. Tad a r 
ankščiau, a r vėliau Sovietų 
Rusijos armija bus pašaukta 
pakel t i kova .su kapital istų 
šalimis. 
Toksai bolševikų atsinešimas 

jai i r išdirbėjams. 
Bet ta pati t a ryba nuspren

dė, k a d per metus darbininkai 
t u r ė t ų maž i aus i a 40 savaič ių 
dirbamų ir viena savaitę dar
bininkams pilnai apmokamų 
atostogų. 

Pradėjus 1918 metais čia nė-

PARYŽIUS. — Prancūzai vis 
dar karščiuojasi ir atsisako sutikti 
su nauju Vokiečių pasiūlymu ka
ro atlyginimo klausime. Prancū
zai intaria Vokiečius, buk šitie no
ri dar vis toliau pratęsti atlygi
nimo reikalą ir paskui išsisukinėti. 

ŽINIOS IS LIETUVOS 
PERSEKIOJA LIETUVIS 

KAS MOKYKLAS. 

>> 

t a r t a čia augščiausios t a rybos , t ino prezidentų Hardingą ir 
praeitą Sausio "mėnesi. 

Tuo klausiniu ta augščiau-
sioji t a ryba (talkininkų prem
jera i ) buvo padavusi 53,788,-
000,(XX) doL, arba 226 milijar
dus auksiniu markiu, karo at-
lyginimo ir, be to, 12 nuoš. 
už eksportų per 42 metu. 

Talkininkai tuomet tvir t ino, 
kad jų nus ta toma suma yra 
mažiausia. 

Šiuo ka r tu Vokiečiai savo 
pasiūlyme d a r net neprisime
na apie Įvairius priedinius at
lyginimus, kur ie neturi nieko 
bendra su irBekiaja karo kon
tribucija. 

Nelengvas daiktas Prancu-
zarris sutikt i su Vokiečių pa
šildymais, kuomet jie nuspren
dę briaut ies Vokietijos giln-
mon ir pelnyties daugiau, ka ip 
pačių nor ima. 

Praneš ta , jog Prancūzijos 
vyriausybė įsakiusi savo am
basadoriui Wasbingtone pain
formuoti Snv. Valstijų vyriau
s y b e jog Vokietijos pasiūly
mai nepri imtini , nes nepaten
kinantieji . 

valstybės sekretorių Hugbes. 
Sakė : 

" M e s galime pasi t ikėt i tuo 
didžiu vyru, kurį didžioji re
spublika pasir inko augščiau-
shioju vadu. J i s y r a patar ia
mas žymiausiojo advokato, 
kurs paski r tas valstybės sek
retorium. Tur ime apgailėti , 
kad jis (prezidentas Hardin-
gas) atsisakė užimti arbi t ra-
tor iaus pozici jos." 

Ta ip Simons kalbėjo į na-
cijonalistų partiją, kuri jį ba
rė, kad j is Vokietijon likimą 

į kaiminingas šalis paliečia ir *~ rmi«jut« i s ;w meims cm ne- LONDONAS. — Anglijos vy-
pačią Turkiją. Nes bolševikai ra rubsiuvių streiko. Nes abi r į a u s v bė gavo iš Washingtono Vo-
ir su Turka is nac iona l i s ta i s pusi sutiko pasiduoti arbitrą- kietijos notą. Oficijalėse sferose 
y r a padarę sutartį , kur i dau- cijinės tarybos nuospren-

spresu pavedės nežinomam > ™ e * W A^toHįoje. 
žmogui (Hard ingu i ) . Nacijo
nalistai Simonsų pirm to bu
vo išvadinę bail iam ir nemo
kančiu save gerbti . 

PAŠAUTI 7 ANGLŲ POLIC 
MONAI. 

giansia paliečia Kaukazo rube-
žius. 

Kuomet nesenai rodėsi, kad 
Graikai užplaus visų Turki
ją, nacijonalistai jau buvo be
galvoję kreipties Maskvon i r 
šaukties pagelbos. Tas klau
simas j au buvo induotas net 
pačiam Sovietų Rusijos atsto
vui Angoroj . 

Kiek pa laukus iš Maskvos 
nac iona l i s tams buvo pranešta, 
jog Sovietų Rusija palankiau-
ja T u r k a m s i r galėtų pasiųsti 
pagelbon karuomenės. Bet už 
tų nacijonalistai bolševikams 
tur i pripažint i ekonominių 

džiams. Ton tarybon ineina 
t rys žmonės. Vienas jų y r a fe-
deralis teisėjas 

Clevelande pakėlė streikų 3,-
500 karpenterių, kuomet kont-
raktorių sąjunga jiems pas
kelbė už valandą darbo mokė
sią t ik 90c. vietoje $1.25. Sus
tojo s ta tymas namų 

PREZIDENTAS PERŽIŪ
RĖS KARO LAIVYNĄ. 

VVASHINGTONE LAUKIA
MAS TALKININKŲ 

SUTIKIMAS. 

Negauta daugiau žinių iš Ber 
lyno. 

Washington, Bal. 28. — 
Valstybės sekretorius Hugbes 
pasiuntė ta lkininkams pak
lausimus reikale paskutinių 
Vokietijos pasiųlymų. Kol-kas 
d a r negavo oficijalių atsaky
mų. Tuom tarpu a tsakymai 
laukiami. Nes Suv. Valstijos 
turi pasiųst i a tsakymą Vokie
ti jai . 

Daugiau oficijalių žinių iš 
Vokietijos neaptur ima. Neži
nia, kas daroma Berlyno vy
riau svbės. 

BOLŠEVIKŲ KOMISIJA 
VARŠAVOJE. 

Varšava, Bal. 26. — Čia at
vyko bolševikų komisija iš 
60 vyrų ir moterų. Komis i ja 
pasirūpins grąžinti Rusijon 
savo karo Belaisvius, kurių 
Lenkuose y r a kelios dešim
tys tūkstančių. 

Belfast, Airija, BaL 28. — 
Miestely Newry, apskr i ty Do-
wn, 7 Anglai policmonai bu
vo užpulti Airių part izanų i r 
sužeisti. Par t izanai užpuolime 
pavartojo bombas ir revolve
rius. 

Miestely pakilo neapsakoma 
pasiauba, kuomet gyventojai 
išgirdo smarkų bombos plyši
mų. O tas buvo nakčia . 

Kiek pa laukus a tvyko k i tas 
policmonų būrys i r sugavo t r i s 
part izanus. Sakoma, pas juos 
a t ras ta bombų ir užtaisytų re
volverių. Suimtieji pr is ta tyt i 
į art imiausią kareivinę. 

Turka i kol-kas į tą pasisių-
lymą bolševikams nieko neat
sakė. Nutarė palaukt i , gal 
j iems vieniems pavyks apsi
di rbt i su Graikais.. Nes duot i 
bolševikams reikalaujamas 
koncesijas, reiškia Maskvai 
pasivergti . 

Ta ip šiandie T u r k ų su bol
ševikais sutar imo klausimas 
t ik balansuoja. Nežinia, kat-
ron pusėn j is turės pasvir t i . 

BRITANIJOS IMPERIJOS 
TAIKOS KABINETO 

SUSIRINKIMAS, 

ANGLAI NAIKINA AIRIU 
NAMUS. 

Dublinas, Airija, Bal. 28. — 
Č4a iš Anglų militarinio ofi
so pranešta, jog Ki l rush 'e An
glų kareiviai sunaikinę du gy
venamuoju namu 

Tas esų padary ta todėl, nes 
tenai aną dienų buvo nukau
tas Anglų armijos seržantas 
MaeFaddeiu 

ŠVEICARIJAI REIKALINGI 
PINIGAI. 

ATPIGO 3 NUOŠ. 

Washington, Bal. 28. — 
Paskelb ta , jog Kovo mėnesiu 
gpvenimas S. Valstijose atpi
go tik 3 nuošimčiais. 

Berne, Bal. 28. — Šveica
rijos vyriausybė skelbia 100,-
000,000 frankų in te rnac iona
le paskolų su 6 nuoš. . 

Tos paskolos Šveicarijai ne
pavyko gaut i Amerikoje. 
/ Pinigai bus pavar to t i suelek-
tr ikint i šalies geležinkelius. 

SUSIRINKIME BUS IR DO
MINIJŲ PREMJERAI. 

_ ^ 

Bus rišami svarbieji imperijos 
klausimai. 

Washington, Bal. 28. — 
Prezidentas Hard ingas su sa
vo palydovais vakar preziden-
cijaiiu laivu Mayflower iške
liavo į Old Point Comfort, ku r 
peržiūrės sustojusį Atlantiko 
karo laivyną. Prezidentas sug-
ryž Washingtonan penktadie
nį. 

Atlant iko laivynas y ra par
plaukęs iš Guantanamo užla
jos, Kuboje, ku r turėjo maneb-
rus. 

Laivyną sudaro : 8 dideli ka
ro laivai, 18 "des t ro j e rn į , " 13 
nardančių laivių i r 26 priedi-
nių laivų. 

kieti jos notą. Ofieijal 
sakoma, kad nota reikalinga do-
mos. 

WASHINGTON. — Gauta ži
nių, jog Anglijoje bedarbių skait
lius kasdien taip labai didėja, kad 
vyriausybė neranda priemonių, 
kaip butų galima tą pataisyti. 

.. s r e "-y 
GAL BUS BRANGESNIS 

PIENAS. 

i ' Straž L i twy ' praneša: 
Kirkučių kaime, Švenč. apskr., 
Kovo 10 d. į mokyklą atėjo 
keli ginkluoti milicininkai, su
ėmė mokytoją ir išvaikė vai
kus. Pada rė kra tų mokytojos 
bute, ypač iškratė drabužius 
ir piniginę. Paskui nuvežė mo
kytoją į Švenčionis ir privertė 
nakvoti vienam kambaryje su 
keliais- milicininkais. Ant ry
tojaus atėjo valdininkas, ku
ris prikaišiojo ja i , kam j i mo
kindama vaikus lietuviškai 
duodanti j iems progos prat in-
ties prie Lietuvių kalbos. Vė
liau ją paleido namo. Tai to
kia laisvė pas Lenkus. 

Pieno išvežiotoji] unija rei
kalauja kompanijų, kad jos 
sekmadieniais išvežioti pieną 
samdytusi ki tus darbininkus, 
nes jie nedirbsią septynių die
nų savaitėje. 

J e i unijos reikalavimas bus 
iš^ikrytas, kompanijos -prane-
ša, kad tuomet pienas turė
siąs but brangesnis. 

PRANCŪZAI TRUKDO AT 
NAUJINTI SANTIKIUS 

SU VATIKANU. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

Londonas, Bal. 28. — č i a 
didžiai ireteresuojamasi plačiai 
skelbiamu Britanijos imperi
jos taikos kabineto busimuo
ju susirinkimu 

Susirinkime dalyvaus visų 
dominijų ministeriai pirminin
ka i . Bus i r Indijos atstovai . 
Australijos ir Naujosios Zelan
dijos atstovai į čia keliaus 
per Suv. Valstijas. Tenai , sa
koma, jie pat i rs reikiamos o-
pinijos, kokiuo būdu reikės 
ginti baltosios rasės interesus 
Paeifike. 

Susirinkimas, sakoma, įvyks 
Biržely. Tai busiąs pirmasis 
Britanijos imperijos kabine
to susirinkimas po didžiulio 
karo. Susirinkime bus kelia
mos svarbiosios imperijos pro
blemos. Prekyba, s t ra tegika i r 
konstitucijiniai klausimai nuo 
dugniai busią svarstomi. Bus 
padaryt i galutini nutar imai . 
Bet jų vykinimas prigulės nup 
atskirų parlamentų ratifikavi
mo. 

Paryžius, Bal. 28. —. Pran
cūzų senato užrubežinių reika
lų komitetas nubalsavo atidė
ti toliau vyriausybės induo-
t a sumanymų atnaujint i dip
lomatinius santikins su Apaš
tališkuoju Sostu. 

NIEKO NELAIMĖJO JAPO
NIJOS MOTERYS. 

Tokyo, Bal. 27. — Japoni 
jos žemesnysis parlamento bu
tas pripažino moterims kai-
kurias teises šalies politikoje. 
Tečiau tų klausimų visai at
metė ponų butas. 

ATSAKO VISOKIĄ AMNES
TIJĄ. 

"Vilnius" rašo : Viln. gub. 
Švenč. apskr., Adutiškio mies
tely buvo įtaisyti Lietuvių va
kariniai kursai , kuriuose mo
kėsi daugiau kaip 30 asmenų. 
Bet Lenkų valdžia uždraudė. 
Lenkams pastaruoju atveju at
ėjus, buvo vaito rinkimas. 
Žmonės daugumu balsų išrin
ko Lietuvį, bet Lenkų val
džia jį nuo vaito vietos pra
šalino, o jo vieton pasta tė Len
kų. 

Pare i tų parą Chicagoje pa
vogta aštuoniolika automobi-
liu* 

Mexico City, Meksika, BaL 
28. — Meksikos prezidentas 
Obregon paskelbė, jog atei ty 
nebus duodama jokia amnesti
ja nei vienam Meksikonų su
kilėlių vadui , turinčiam ran
gų kapitono ir augščiau. 

ORAS. — Šiandie nepastovus 
oras; šalta ir gali but lietaus; 
rytoj prajnatomas gražus oras; bet 
šalta. 

?*!NGS THAT NEVER HAPPEN 
• GENE BYRNES 

Kaunas. Kas gyvena Kauno 
Šančių priemiestyje, tas kas ry 
tą gali išgirsti kareivius Gu
dus dainuojant rusiškai *Ko-
robockos , guzarų dainą. Ne
noromis susiraukęs paklausi, 
argi šitie Gudų dalies karei
viai nemoka savo gimtinių 
dainų? Žinoma, moka, bet da
rosi kažkas nesuprantama, 
kad Gudų dalis lygšiol, nežiū
rėdama griežto mūsų vadų 
uždraudimo, tebedainuoja kas 
dienų Rusų dainas. T a pa t i 
Rusų kalba i r raštuose, t a pa
čia kalba paduodamos i r ko
mandos. Ka ip tai visa neai
šku i r nesuprantama. Tary
tum ne tautinėje armijoj tar
naujama. 

P i rmiaus Gudai, būdami 
fronte naudojosi t iktai gim
tine kalba komandose, raš
tuose, dainose, i r ki tur . Tai 
pasiekė ne iš kar to . Metais 
1919 Gudų vadų tarpe buvo 
ta ippat d a u g nenorinčių ir 
ir klausyti apie savo Gudų 
kalbų. Bet tie žmonės buvo 
nuveikti . Sunkiose fronto a-
pystovėse vėl paėmė viršų 
gimtoji kalba. Dabar nuo pra
ėjusių metų dauguma Gudų y-
ra geriausiose tautos sąlygo
se, bet iki šiolai gimtoji kal
ba užmiršta. 

Papra t imo greitai negalima 
nusikratyt i . 

namuose. Joje dalyvavo: Lie
tuvių arbitražo komisijos pir
mininkas Smetona, einas pre
zidento pareigas p. Stulgins
kis, Ministerių kabineto pir
mininkas Grinius, vyskupas 
Karevičius, Finansų, Prekybos 
i r pramonės Ministeris Galva
nauskas, Vidaus Reikalų Mi
nisteris Skipitis, Užsienių Rei
kalų Ministerijos atstovas Ba
lutis ir Susisiekimo Vice-Mi-
nisteris Grinkevičius. 

Pe r vakarienę buvo pasaky
ta širdingų prakalbų, kuriose 
tapo pers ta tytas prof. J . I. 
Simpsonas, kaipo vienas pir-
mųjųAnglų užsiinterasavęs ma 
žųjų valstybių i r tautų klausi
mu. Lygiu būdu pažymėta, 
kad prof. Simpsonas būda-
mas Anglų užsienių reikalų 
ministerijos departamento di
rektorių, pirmas iškėlė ir pra
vedė Lietuvos de facto pri
pažinimų. Dabar yra žinoma, 
kad jis darbuojasi Anglijoje 
savo draugų ir valdininkų tar
pe, kad pripažinus Lietuvą de 
jure. Buvo pažymėta, kad 
pats prof. Simpsonas atliko 
labai didelį darbų pravesda
mas t a rp Lietuvos ir Latvi
jos sieną tuo būdu išrišdamas 
Lietuvių-Latvių ginčų be krau
jo praliejimo. 

Dūkštas, Ežer. apskr. Čia 
pilna Lenkų kareivių, (varša-
viečių, poznaniečių), nuo jų 
elgetavimo durįs neužsidaro. 
Valdininkų vietas užima dvar
poniai, bet jie yra labai at
sargus, veikia daugiausia per 
Lenkų žandarus. Lenkiškų pi
nigų, kaip mėšlo, bet jų žmo
nės nenori imti, už mūsų aukt 
sinų duoda 20 lenk. markių. 
Lenkų kareiviai laukia, kuo
met jiems bus liepta t raukt ies 
namo ir skundžiasi, kad Lie
tuviai gerai šaudą. Rimšės 
miestelin nesenai gryžo Lenkų 
kariškoji " f u r a " sū 2 nukau
tais kareiviais. Pas ūkininką 
D. Rastenj Lenkų kareiviai 
paėmė jautį ir kuomet j isai 
negavęs pinigų pasiskundė ko
mendantui, A. Rastenį paskel
bė " l ie tuvišku š p i e g u " ir nu
gabeno Švenčionių kalėjiman. 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
Motina vaikui siųlo šiltų gardžių pyragaičių. Bet vai

kas atsisako i m t i Girdi/ j is paskui nenorėsiąs nei pietų 
valgyti. 

Seda, Mažeikių apskr. Čia 
nesenai P . Žiogas buvo savo 
tikrojo brolio iš kar iško šau
tuvo nušautas . Bijodamas tei
sino ir pa ts pasikorė. Ki t i ma
nę, kad P . Žiogą nužudė mer
gina, kurią j i s buvo apgavęs 
i r pametęs. Bet ta rdymas pa
rodė kitaip. 

Klaipėda. P . L. Balsas pra
neša, kad Klaipėdoje, labai pra 
dėjjo moterys ir merginos gir
tuokliauti i r pasigėrusios truk-
kšmą kelia teatruose, gatvėse 
taip, kad policmonai tur i iš 
teatrų išvesti i r gatves nuo 
girtųjų apvalyti . 

ATPIGINTA GAZOLINĄ. 

Kaunas. Arbitražo komisi
jos pirmininkas sienai su Lat
vija nus ta ty t i prof. L L Sim-
pson, užbaigė savo darbą, iš
važiavo iš Kauno Latvijon. 
Svečio pagerbimui buvo Su
ruošta vakarienė p . M. Yčo 

Standard Oil kompanija at
pigino gazolinų 3 centais ga
lionui Chicagoje i r aplinki
niuose miestuose. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Baland. 27 
buvo tokia pagal Merchanta Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.95 
Prancūzijos šimtui frankų 7.51 
Italijos šimtui lirų 4.88 
Vokietijos šimtas markių 1.56 
Lietuvos šimtas auksinų 1.56 
Lenkijos šimtui markių .13 
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M H E S M H O i 
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdien* Išskyras nedėldienius. 

P R E N U M E R A T O S K A I N A : 
CHICAGOJ I R U Ž S I E N Y J E : 

Metams . . . . . . . . . . . . $8.00 
Pusei McU| «.<*W."** **°° 

SI V VALST. 
M e t a m s $e.0O 
Pusei Meto 3.00 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus i 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley Ave., Chicago. 

Tel Roosevelt 7791 

,. • 

. Vokietijos Diktato
rius. 

; - . 

. • • *> 

Nors Vokietija skaitosi res
publika, turi neva demokrati
nę valdžią, bet ištikrųjų taip 
nėra. J i turi savo diktatorių. 

Vokietijos diktatorius skai
tosi Hugo Stinnes. Jo ranko
se yra visa Vokietijos ekono
minė pradėtis. Kadangi šiandie 
visur ekonominiai reikalai yra 
tampriai surišti su politikos 
reikalais, tai reikia įsidėmėti, 
kokią valdžią turi Vokietijoje 
tasai milijardierius. 

Kalbama, kad socijalistinė 
Vokietijos valdžia jau senai 

. . butu sutikusi pildyti visus tal
kininkų reikalavimus. Bet to 
neleidžia jai daryti Stinnes. 
Šis žmogus kovoja prieš talki
ninkus del nepaprastos juose 
apsireiškusios pagiežos sunai-

_ kinti Vokietiją. 
Hugo Stinnes šiandie Vokie

tijoje kontroliuoja 70 nuošim
čiu visos plieno ir geležies pro
dukcijos. Jo rankose yra žy-

_miausioji dalis anglekasyklų. 
"'_ Jjs turi daug nuosavų garlai

vių. Valdo dideles eelulozo, po-
: peros ir kitas dirbtuves. Jis 
kontroliuoja net penkiasde
šimts septynis laikraščius. Ir 
patsai sėdi Reichstage nei ko
ksai imperatorius. 

- * Reiškia, kad jis kontroliuo
ja ir milijonus darbininkų. 

Hugo Stinnes yra apie 50 
metų amžiaus. Paejna jis iš ne
turtingos šeimynos. Pirm ka
ro jo turtai nebuvo stebėtinai 
dideli. Bet karo metu jis susi
krovė milžiniškus turtus. 

J i s Vokietijos valdžiai duo
da parėdymus nesutikti su tal
kininkų reikalavimais, nemo
kėti jiems karo kontribucijos. 
Valdžia klauso ir nemoka tal
kininkams. Šitie todėl vedami 
tikran pašėlimam 

Kokius jis turi pienus ir ar 
jis ką gera velija Vokietijai 
taip elgdamasis, tai jau kitas 
daiktas. 

Kai-kurie Vokiečiai tvirtina, 
jog Stinnes karo pradžioje bu
vęs pramatęs nepavykimą, Vo
kietijai. Bet jis tylėjęs, nes ka
ro metu krovęs didelius tur
tus. Šiandie gaila jam skirties 
su tais turtais. Čia tad ir yra 
svarbiausioji jo nusistatymo 
priežastis. 

mokėti nepaprastai augštas 
samdas. Butų didis laikas pra
dėti čia statydinti namus nor
maliai. Nes šalis jau senai pa
liovė kariavusi. 

Tuom tarpu taip nėra. Lig-
šiol statydinti namų neleido 
neįperkama medžiaga. Paskui 
neleis tą daryti griežtas kon-
t rak torių nusistatymas prieš 
darbininkus. 

Kontraktoriai neatmainomai 
paskelbė, jog su Gegužės 1 d. 
jie sustabdo visokius darbus 
prie statymo namų. Jei čia ko
kie didesni ar mažesni ^narnai 
yra ir statydinami, tai su aug-
ščiau paminėta diena bus ne
pabaigti. 

Tai bus kontraktorių kova 
darbininkų unijoms. Jie kalti
na darbininkus, kad šitie ne-
apsima pigiau dirbti. I r jei 
taip, sako tie galingi ponai, 
tai tegu darbininkai verčiau 
visai, bedarbiauja. 

Kontraktoriai tvirtina, kad 
jei darbininkai apsimtų pigiau 
dirbti, tuomet Cbieagoje butų 
daugiau namų statoma. Patsai 
pastatymas atsieitų pigiau. 

Bet tie patys kontraktoriai 
visai nutyli apie medžiagos 
brangumą. Jų nuomone, dar
bininkas gali pigiau dirbti ir 
kas bus nuo jo nutraukta, tas 
teks medžiagos kompanijoms 
arba jiems patiems.. 

Karo metu darbininkai var-
gais-negalais išsirūpino augš-
tesnę sau užmokesnį, be ko tie
siog jau vargas buvo gyventi, 
šiandie norima išplėšti tą lai
mėjimą. I r kuomet darbinin
kai pasipriešina, jiems darbas 
visai atsakomas. 

Kitur vis-gi taip nėra. Ki
tuose miestuose daromi kom
promisai, kitų kitiems nusilei
dimai. Kitur ir darbininkai 
kaž-kodel nuolaidesni. 

Bet mūsų Chicagoj viskas 
kitaip. Butų galima pasakyti, 
kad net daugiau, kaip atbulai. 

Tiesa, darbininkai ir ligšiol 
labai mažai dirbo. Nes mažai 
namų buvo statoma. Paskui 
nei tiek nebus. Nebus darbo, 
nebus reikalingų žmonėms na
mu. Daugeliui prisieis but be 
pastogės. 

DVIDEŠIMTOJO ŠIMTME-
ČIO PARIZĖJAI. 

Nebus Darbo, Nebus 

— 
Chicagoje įvyksta kas tokio 

nepaprasto. 
Žinovai tvirtina, jog šiaiMlie 

Chicagai trųksta apie šimto 
tūkstančių namų, tinkamų pa
gyvenimams. Žmonės verčiami 

Kristaus laikais ant žemės 
buvo žmonės, kurie skaitė save 
geresniais už kitus ir kaipo to
kie nuolat kibo prieKristaus už 
prikaišiojamą jiems veidmai
nystę. Kartą sutarę tikėjosi 
Kristų sugausiu. Atėję klau
sia: 4k Mokytojau, ar dera mo-
kėtis Ciesoriui ar nei "Kristus, 
pažinęs jų veidmainystę, tarė: 
"Veidmainiai, kam mane 
gundote! Parodykit pinigą, ke-
no čia paveikslas ir parašas?" 
Ciecoriaus, atsakė jam. "Ta i 
gi atiduokit Ciesoriui kas yra 
Ciesoriaus, O Dievui kas yra 
Dievo' \ 

Mūsų laikais tokių žmonių 
netrųksta. Imkime mūsų lais-
vainanius-tautininkus. Jie nuo
latos giriasi esą geriausi tau
tos ramsčiai; jiems Lietuvos 
reikalai arčiausia esą prie šir
dies, gi tie katalikai, girdi, 
visi pro-Lenkai, Lietuvos par-
davikai, ir visos katalikų au
kos renkamos tam, kad Lietu
vą Lenkams pardavus. 

Štai, Brooklyno "Vienybė" 
No. 28" cituodama " Darbinin
ke' : tilpusią Lietuvos Prezi
dento Baštinės Viršininko 
pranešimą apie Tautos Fondo 
aukas sako "be t kokiems gy
nimo tikslams ir per kokias 
įstaigas bus suvartotos liku-

S 

Penktadienis, Batam! 29, 1921 
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Amerikietis apie Lietuvą. 
Nesenai Holandijos laivu 

"Ro t t e rdam" grįžo New Yor-
kan p. Chandl«r. Gal jo asmuo 
mūsų visuomenei nėra getai 
pažįstamas, bet jo idėjos ir sie
kiniai yra mūsų sielos tvak
sėjimas. J i s laisvos šalies su
nūs, mažų tautų laisvės teises 
tegina. Amerikos Kongreso 
narys gilaus proto ir jautrios 
širdies vyras du mėnesiu vie
šėjo Europoje. J is norėjo vie
toje pažinti Estonijos, Latvi
jos ir Lietuvos ekonominę, kul
tūrinę ir politinę padėtį. J i s 
savo kelionės tikslą pilnai pa-
sie&e* 

_ 
Man su juo visus kelionės 

vargus i r džiaugsmus kartu 
begyvenant teko patirti jo nuo
monę apie Pabaltijos kraštus, 
jo kelionės įspūdžius išgirsti. 
Skubinu savo laimėjimu pasi
dalinti su " D r a u g o " skaityto
jais. 

Bolševizmo markė Europoje 
puola. — Dveji metai kaip ne
su buvęs Europoje. Karo su
pilti kapai dar nesužėlė, skur
das ir vargas visiškai nepra
nyko. Tečiaus matoma neuž
ginčijamų pagerėjimo žymių. 
Tos žymės daugiaus dvasinės 
ir politinės negu medžiaginės 
ir apčiuopiamos, bet jos lemia 
Europai greitus, skaisčios vil
ties metus. 

Bolševizmas savo bjauria ir 
radikale forma griūva. Jo vy
riausias kunigas — Leninas 
užbaigė savo ceremoniją. J o 
pasekėjai išsižada anarcliijos 
ir krauju laistytų takų. Ne
manau tečiaus, kad radikaliz
mas mirė. Ne, bet jo subjau
rintas, kraštutinis švarkas nu
sidėvėjo. Visi visuomenės tei
sių gynėjai tuomi džiaugiasi. 

Kelionės metu labai dažnai 
tą faktą teko konstatuoti. 

Man beesant Paryžiuje buvo 
nepaprasti parjamento atstovų 
rinkimai. Aš buvau raudono
sios jėgos žlugimo, įstatymų ir 
tvarkos triumfo liudininkas. 

Iš Beichstago balkono Ber
lyne girdėjau bekalbantį soci-
jalistą. J is visu baisa skelbė 
sovietistų mokslą. Nepavyko. 
J o klausyta be mažiausio pa
sitenkinimo, be rankų plojimo. 

Revelyje — Estuose teko da
lyvauti nepriklausomybės die
ną, bešvenčiant. Iškilmė buvo 
didelė. Bolševikai buvo pasi
rengę savaip demonstruoti. 
Budri policija jų projektus nie
kais pavertė. 

Beviešint Londone prie Nel
sono , paminklo buvo mitingas, pažinta " d e j u r e / 
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nėra skambus įstatymai — ša
lies lėgislatura, bet individua
lus ir socijalus darban susi-
burimas. Dirbtuvių, fabrikų at
statymas, ūkio kultūros pato
bulinimas, produkcija prakaitu 
įgyta — va visuomenės laimėn 
vedimas, bolševizmo ryšių su-
traukymas. 

Europds tautos pradeda sa
vo uždavinius suprasti. Savo 
pramone ir industrija pradeda 
lenktynių eiti. 

BaltJįos Valstybės ir bolševiz-
« 
mas. 

• 

Nepigu nusimanyti kiek Eu
ropa kalta ir dėkinga Baltijos 
V-bėms už bolševizmo sustab
dymą. Nuo pat bolševizmo pra
džios Estonija, Latvija ir Lie
tuva drąsiai atręinė bolševis-
tinį judėjimą. Jos gindamos 
savąją tėvynę nuo skurdo, ba
do ir anarchijos, apgynė visą 
Europą. Tuo būdu jos apsau
gojo vakarų šalies civilizaci-
i a. 

Vieliniai įspūdžiai. 

Paklaustas kokių įspūdžių 
turėjęs Baltijos kraštus belan
kydamas, p. Chandler džiaugė
si vieną mėnesį ten beyiešėda-
mas ir labai gailėjosi, kad pa
reigų šaukiamas, negalėjo il-
giaus užtrukti. 
Visi kelionės nuovargiai man 

buvo gausiai apmokėti. Aš bu
vau visur priimtas širdingai, 
pasipažinau su Valdžios atsto
vais. 

Santarvė teisingai pripažino 
Latvijos ir Estų nepriklauso
mybę " d e j u r e " ir sakėsi bu
tų pripažinusi ir Lietuvą, jei-
gUv Vilniaus klausimas butų 
' V • f . 

išrištas. 
Vas. 16 d. Lietuva šventė 

trečiąjį nepriklausomybės me
tą. Aš tuomet buvau Kaune. 
Miestas pasipuošęs tautinėmis' 
vėliavomis. Dideliausi karuo-
menės paradai. Muzika, pra
kalbos, vaikštynės, šauksmai: 
Valio, laisva Lietuva! sudarė 
nepaprasto įspūdžio. Jaučiama, 
kad visi gyvena viena minti
mi, brangina ir vertina savo 
tėvynės laisvę. 

Viešėdamas Kaune pasipaži
nau su respublikos Preziden
tu, Užsienio reikalų Ministe-
rių Pirmininku ir kitais įžy
miais Valstybės vyrais. Esu 
įsitikinęs, kad turint tiek rim
tų, inteligentingų vyrų, Lietu
va laimingai išspręs Vilniaus 
klausimą, greitu laiku bus pri-

Anarchištas plevėsuodamas 
raudona vėliava ilgai kalbėjo. 
Minia šukavo, raižės, švilpė. 
Geras prakalbos įkainojimas. 
Kuomet aš paklausiau polici-
janto kodėl jis neužčiaupia kal
bėtojui burnos, šis atrėmė: su
sirinkimas teisėtas, valdžios 
leistas, gi šis minios protestas 
sveikesnis negu draudimas.To-
kiu būdu konservatyvė Anglija 
reaguoja į anarchistų propa
gandą. 

Vyriausia bolševizmui nuga
lėti priemonė, mano nuomonė, 

Nemažiaus indomu konsta
tuoti, kad jūsų liaudis toli pra
šoko savo kaimynus. Apšvieta 
ir auklėjimas įsigyveno plačio
je tžmonių masėje.Nustebau pa
tyręs, kad didesnė pusė Kauno 
gyventojų bent kalbas moka: 
prigimtąją, Vokiečių ir Rusų. 
Daug patikau kurie anglų ar 
fransų kalbas, o net ir abi kal
bi vartoja. Neabejotina, kad 
tokios padėties tauta su taip 
augšta kalbine kultūra, greitu 
laiku pavys kitas tautas. Tokį 
kulturon žengimą nevien kal

bės Prezidentu nė Prezidento 
Raštine, nes ten ne jų žmo
nes sėdį. Ir, jei laikyties pana
šios "Vienybei" nuomonės, tai 
reikia pasakyti, kad, visi, ku
rie pirko Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus, kurie šimtines au-~ miausią žmogų. Bet, mūsų 

vusieji. 
Mat, jie kaip anie r a š |omo-

kojo Lietuvos laisvės apgyni
mui, taip pat nežino kokiems 
tikslams ir per kokias įstaigas 
tas sumas suvartojo! Vadi
nasi, p. Vileišis, Majoras Ža 

šios sumos? To nežinos auka- deikis ir Žilius gali tas sumas 
m ' » , , 4.-1 1 '? i - ^ T > \ L savo,v. tikslams, pavartot i / Bėt 

taip .sakyti; tegali* žmonės" VĮe-
kytojai nepasitiki nė Valsty-; nybės ' ' plauko. Sveikai pro

taująs žmogus žino, kad Vals
tybė turi įsitikėti ir pasitiki 
žmonėms, kuriuos jie patys 
išrenka,'savo atstovais juo lab-
jau Valstybės* Prezidentui, nes 
į prezidentus renka tinka-

LUCKY 
STRIKE 
CIGARETTE 

• 
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bai galima priskaityti, bet ap
lamai Lietuvos piliečiai, yra 
gerai susipažinę su literatūros, 
istorijos ir kitų mokslų pra
dais. Lygiai galima pastebėti 
dainos, muzikos ir dailės išsi
vystymą, kas sudaro grynai 
nuosavią civilizaciją. Jei#u da
bar palyginsime Lietuvą su 
Rusija, kur 90% yra bemoks
lių prie pat jūsų ribų, tai šis 
priešingumas daug šviesaus 
spindulio beria tautos ateitin. 

Dr. I. č. 

A. R. K. RYGOS KOMISUOS 
LAIŠKAS PARYŽIUN APIE 

LIETUVOS PADĖTĮ. 

laisvamaniams - tautininkams 
nepatinka, kani-gi Tautos Fon
das siunčia savo aukas per 
Lietuvos Prezidento rankas, o 
tas žmogus katalikas, tai-gi ir duoti visiems Lietuvos, atsto 
gumto žmones, norėdami sy-

(I'risiŲsta i i Am. Raud. Kryžiaus) 

Byga, Latvija. 
Sausio 11,1921. 

Gerb. Curtis E. Lakeman, 
Amerikos Raud. Kryžius, 
Paryžius, Prancūzija. 

Gerbiamasis:— 
i 

Apie penktą valandą šį rytą 
sugryžau iš Kauno ir Varša-
vos. Turiu nuo Tamstos kelis 
laiškus, bet negalėsiu atsaky
ti ir į laiką išsiųsti su pirmu 
kurjeru. Stengsiuos išsiųsti su 
antru. 

Nerimaujame apie Lietuvą. 
Ten yra cholera. I r todėl aš y-
patiškai nuvykau į Lietuvą. 
Lietuvoje radome apie iketu-
riasdešimts sergančių su33%% 
mirtinumo. Beveik visi sergan
tieji gyvena Kaune ir apielin-
kėj. Jog Kaunas neturi centra-
lės vandens sistemos ir centra-
lės rynų sistemos, reiškia gali
mumą ligos išsiplatinimo pava
sary. Apsvarstant visus fak
tus, turėjome imti greitus ir 
smarkiai veikiančius žingsnius 
išnaikinti baisią ligą. Kiek lai
ko algai, telegrafavau Pary
žiun prisiųsti man 10,000 dožų 
'eholera-vaocine". Gavau laiku. 
Lietuvoje prižiūrėjau viską y-
patiškai. Radau jog vieton 
* cholera-vaceine' geriaus var
toti <tetra-vaccine ,, kuris ne
tik del choleros bet ir del karš
tligės ir para-typhoid. Karštli
gė randasi Lietuvoje ir patar
tina vartoti 'tetra-vaceine'. 

Peržiūrėjęs viską Kaune, 
tuoj nuvažiavau į Varšavą nu
pirkti 100,000 dožų 'tetra-vac-
cine'. Tuo j prasidės čiepijimas 
visos armijos. Kuomet užbaig
sime čiepyti armiją, tuomet 
pradėsime čiepyti civilius gy
ventojus. Suprantate, kodėl 
mes pirmiaus čiepysime armi
ją-jeigu epidemija išsiplatintų 
karuomenė turės užlaikyti 
kvarantanos tvarką. Aštuonios 
kvarantanos stotys tapo įsteig
tos, ir kožna stotis turi dvide
šimts lovų kliniką del patėmi-
jimo. Tos stotys siauruose, pie
tuose ir rytuose. Įsakymai 

vams, ^ g y^sos. ypątos, pija 
saĄtįv^ų \ įvaižįuotii į ^Lietiivą, 

_ A J Į E R į l ^ 
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Trečia Kliusa ifi Notv Yorko i BUkimus $130.00 
Trečia Klltisa i i New Yorko i l i e p o j * 9132.00 

Trotloa klitutoM pn*ažierial vi»l|fo did/.iuin dfntajr kambaryj, kur tanuu jiems 
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LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES 
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Vilniuj 
i r jo skyriai 

Panevėžj Šiauliuos ; Raseinius 
Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje 
kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGENTŪRĄ 
NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pinigus L. P. P. 
Bankan. Ten gausi 

• 

7% padėjus 2 metams 
ir^»* 3 ? • •* x ^ 5% padėjus 1 metams 
3% padėjus neapribuotam laikui 

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

M. NARJAUSKAS 
| 747 Broad Street, Newark, N. J. 

U Cfe I M T A I ! STEAMSHIP 
Generalini Agentai del Vidurines ir Rytinė* Europos 

NORUI GERMAN LL0YD, BREMEN 
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S. S. HtrDSON Gegužio 28 ir Liepos 13 
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100 N. La Salle St., Cliieago. Mt TeL Franklin 41S0 
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nyta, jog tie visi žingsniai su
laikys plaeia. epidemijos išsi-
platinimą, . 

Plačios epidemijos galimu
mas tapo rimtai svarstytas ir 
tuotarpiniai sutvarkymai pa
daryti. Įnešta, jeigu padėtis ne 
pagerės arba taps blogesnė j 
dvi savaiti, tai karo tiesos 
bus įvestos Lietuvoje ir visas 
medikališkas personalas, ne
paisant tautų, mobilizuotas. 

Visų dalykų apsvarsčiau su 
Lietuvos prezidentu ir jo ka
binetu. Visi sutiko, jog vienin
telis sulaikymas epidemijos 
išsiplatinimo tai viršminėtas. 
Suprantate, jog mes tų darysi
me, jei priversti daryti, nes 
mes turime pilniausių koope
racijų militariškų ir sveikatos 
įstaigų. Tikime, jog epidemija 
bus sulaikyta vartojant bu
dus, kuriuos dabar vartojame. 

Pranešime apie dalykų bėgį. 
Su augšta pagarba, 

Edward W. Ryan, M.D.A.R.C. 
Komišijonierius VaJiarų Ru

sijos ir Baltijos Valstijų. 
P. S. Pamiršau paminėti, jog 

visiškai išnaikinome šiltinės * M -
epidemijų Lietuvoje ,ir dabar 
kraštas liuosas nuo tos ligos. 

E. Vr. R. 

/ffcžiag 5—X* ̂^ » ^ » * ^ ^ w — 
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Dr. M. Stupnicki 
3187 So. Morgan Street ! 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 50S2 

Valandos: — 8 iki 11 Iš ryto: 
5 .po pietų iki 8 rak. Nedėlio
tais nuo 5 iki 8 vai. vakare. i) 
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S DR. CHARLES SEGAL 
p Perkėlė seavo ofisą po num 

t
B 4729 So. Ashland Avenut 

Sneeijalistas 
•DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYK V LIGI 
pValandosnuo 10 iki 12 išryto; nuo| 
• 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:S0| 
•vaka ie Nedėliomis 10 kii 1 
" Telefonas Drexel 2880 

I 
PAGELBA ŠIAURINEI 

AFRIKAI. 

(Prisiųsta 15 Am. Raud. Kryžiaus) 

Amerikos Raudonasis Kry
žius siuntė savo pirmų siuntinį 
aprūpinti Šiaurinę Afriką. Ar 

part išrengimų motinystės li-
gonbučiams, siuntė 11 dėžučių 
vaistų, 5,000 svarų pieno, 2,-
500 svarų muilo, 1,000 kal-
drų, ir 1,000 jardų audeklo, 
neskaitant drabužių, kurie bus 
išdalinti Rusijos pabėgėliams. 
Insular and Foreign divizija 
Afrikoj turi suvirs dviejų šim
tų darbininkų. 

'k .Lš/100,, žiripmų uo$ų rųšin, 

VALENTINE DKESMAKING 
COLLEGES 

(6205 S. Halsted, 2401 W. Madtsoti, 
1850 N. WeUs St. 

187 Mokyklos Juiigt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi 

[mo, Designing bizniui ir narnama 
JVietos duodamos dykai, Diplomai. 
[Mokslas lengvais atraokėjimais. 
fKiesos dienomis ir vakarais. Pa-

iikalaukit knygelės. 
Tel. Seeley 1648 

SARA PATEK, pirmininkė. 
KttOOOO<8 

J. P. WAITCHEES 
Lavvycr 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 6. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1053 
Dien. Room 618—159 K. Calrk BU 

Tel. Randolph 8507 
• [ • « » • • < • » » » • . • » » • » > « . ! 

Tel. Randolph 2898 
A. A. SLAK1S 

ADVOKATAS 
- Ofisas vidumiehtyj 
ASSOCLATION BLDG. 

19 So. La Salle St. 
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų 

Panedėliais Iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas 
* m • !« 

tisas uzaarytas 

sttuiiiiimmmHminuiiHiiiHiiiuiuiHiM 
Ites. 11S9 Independenoe Blvd. 

Telefonas Von Buren 994 

DR.A.A.R0TH, 

J keltįį nepasUikėjin^o net> Vals^-
Hybėį Prezidentu. į" ;. : • . 'C tur į - į j^nr iąT^pr i r^ 

. Piliitis. "^po č i epy t i ' pnėš^ch^ rų . ; M i ^ j i n ^ . ^ - / ' ; i 

Kusas Gydytojas ri Chirurgas 
Spccijalistas MoterlSsii, Vyriškų 

Vaikų ir visu chronišku ligy 
VALANDOS: 10—11 ryto 2 — * pa 

pietų, 7—8 vak. NodėUorois 10—11 d. 
Ofisas 3S54 So. Halsted St., Ohioa#Q 

Telefonas Droter 909S 
llllllllIlUllUlUUIlilUIIIIIUUUIlUlllllHIH 

* 
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LIETUVIAI AMERIKOJE, 
SPRING VALLEY, ILL. 

Balamlžio 21 d. pas mus 
silankė l)r. A. K. Rutkauskas, 
Šv. Vincento a Paulo Draugi
jos atstovas. Savo prakalboje 
aiškino didelį vargą Lietuvos 
vargdienių. Kalba buvo įdomi 
ir turtinga. Po prakalbų buvo 
renkamos aukos. 

Aukojo: 
Kun. S. Bystrais $10.00 

Po $2: J. Aukštaitis, V. Mi
kutavičius, A. Kekiavičius (a~ 
būdu iš La Saite, Ui.) 

Po $1: J. Kumševičiutė, E. 
Mikutavičiūtė, (iš La Salle, 
111.), M. Jakienė, P* Tuleika, 
O. Markunienė, O. Krasaus
kienė, K. Razbadauskas, J. 
Grudis, S. Virsyla, V. Bruso-
kas, Ant. Šimkus, J. Šalkaus
kas, O. Ivanauskienė, Alb. Pi-
lipaitis. Smulkiu aukų/$5.16. 
Viso lal>o $35.16. 

Vardu šv. Vincento a Paulo 
Draugijos, visiems aukotojams 
lai buvo širdingiausias ačiū. 

A. J. P. 

Gegužės 5 d. (ketvirtadieny) 
Šv. Petro ir Povilo par. svetai
nėj (W. PuMman). 

Kitos kolonijos, kurios no
rėtų įrengti prakalbas, prašo
mos atsišaukti į L. D. S. Chi-
cagos Apskričio pirmininkę 
šiuo adresu: 
Rap. Andreliunas, 

4452 So. Fairf ield Ave. 
Cbicago, 111. 

BIČIULIŲ SODNELIS. 

CICERO, ILL. 

Iš L. D. S. 49 kp. Susirinkimo. 

Bal. 18 d. šv. Antano parap. 
svetainėje įvyko L. D. S. 41) 
kp. susirinkimas. 

Pirmiausia komisija išdavė 
raportą iš buvusio vakaro Šv. 
Kazimiero Vienuolyno naudai. 
Vakaras nepavyko, del to nei 
pelno neliko. Apgailėta, kad 
šiuo syk mūsų žmonės nepa
rėmė taip svarbaus reikalo, 
kokiu yra rėmimas Šv. Kaži-
miero Vienuolyno. Muzika bu
vo Šv. Antano parap. beno. 
Vakarui nepavykus ir benas ne 
ėmė atlyginimo. Už tai nutarta 
išreikšti jam viešą padėkg. To-
del kuopa širdingai taria aeiu 
Šv. Antano par. benui ir linki 
goriausios ateities. Taip-gi vi
soms draugijoms, rengiant pra
mogas, pataria visados kreip-
ties prie to beno. 

Direktoriai savo rapor-

Vargo Poetą labai karštai 
patrijotiškai atsišaukia į bro
lius ir sesutes ragindamas 
kuogreičiausiai nusikratyti į-
vairių lenkiškų papročių bei 
pavadinimų ir tarp savęs ne-
sivadinti ponais bei poniomis. 
Gal tas ir gerai. Bet vis-gl aš 
manau, kad ne viskas bloga, 
kas lenkiška: štai greta lietu
viško Vitkaus už Lietuvos lai-
svc narsiai kariauja ir lenkiš
kas pan Vitkovski. Tur-but 
jaunutis Vargo Poetą to nepa-
tėmijo. 

Tryškių bičiulis klausia is-
kur išeina mailėt Vargiai aš 
galėsiu išaiškinti. Vistiek mė
ginsiu. Me*ilė išeina iš širdies, 
seilė išeina ir burnos, o iš ko
kios balos "Draugas" ištrau
kė mailę, tai tikrai nežinau. 
Ar tik nebus šelmis pavogęs 
nuo Mahanojaus Baltruvienės.. 

(Kada Akrono Vanagas iški
šo liežuvį, tai "Draugo" raš
tininkas pamatė mailę ir para
šė. Red. Prier.") 

Kaž-koks bičiulis net laik
raštyje labai nusistebėjo, kad 
ponas L. atstovas nedalyvavo 
garbingo kardinolo Gibbonso 
laidotuvėse. Nieko čion stebė
tino: juk kardinolas Gibbons 
nebuvo Piliečių Sąjungos na
rys. 
Plungiškis žemaitis man rašo: 

gudotins tamsta! parašyk man, 
kas per vyni ty lituviški tau-
tėtia Ameriko ir kodėl any 
tap vadinas! Iš kur any atsi-
rada? 

Tamstos nors trumpas, bet 
gana platus klausimas. Atsa
kysiu kuotrumpiausiai. Jie at
sirado iš tautos, todėl ir va 

Paterson, N. J 5.70 
Waukegan, 111 50.00 
Homestead, Pa 350.00 
Cbicago, 111., N. S. . . . . 80.95 
Henry, W. Va., . . . . . . . . . . 8.00, ^vo 
Norwood, Mass 39.00* 
Šo. Mancbester, Coim. 100.00 
Chicago, 111. 31 sk. . . . . 21.511 
Chicago, III. T. L. . . . . 200.00 

JMgų Saus. mėn. . . $4,1372.36 
Išeigų Vas. mėn 572.99 
Išeigų Kovo nuto. . . 1,775.00 
Viso per tris mėn. išeigų bu-

$6,420.35 
Viso įneigų per tris mėn. 

$6,403.70 
Balansas iš 1920 metų $416.82 

v Viso $6,820.52 

EXTRA 
Krutomi Paveikslai iš Lietuvos 
Tjiottivhj F i l m ų Bendrovę rodys k r a -

tanms paveikslus . 

18-TOS I R UNION A V E . 
Balandžio 17. 28, 1931-7:30 v*l» vale. 

Dievo Apveizdos Parap . Svet. 
717 W. 18 Street 

Milwaukee, Wis •.. 5 0 ^ Išeigų $6,420.35 j 
Sheboygan, Wis ; . 75.00 Pasilieka pas iždininką iki Ba-
Dr. Vaituloinis, Br-yn . . 5.00 
Bronx, N. Y 15.00 
Brockton, Mass 67.48 
Rookford, 111 5.00 
Detroit, Mich 34.26 
Chicago, 111., Bridgeport 133.10 
Brooklyn, N. Y 1.00 
Brooklyn N, Y., nuo Ba-

zaro 1,603.18 
Cbicago, BĮ. Br 59.85 
Paterson, N. J 1^00.00 

Viso $4,83L03 

Vasario 

landžio 1 d $400.17 

L. B. Įr Šv. V. a Paulo R. 
% Br-jos, 

J. Kulikaitis, Vedėjas. 

RE IKALINGI. 

Prityrę audojiai del vilnonių 
drabužiu atsišaukite: 

South Bend Woolen Go. 

Norwood, Mass 18.00 
Rochester, N. Y 203.20 
Waterbury, Conn 75.00 
Hartford, Conn 600.00 
E. Klubienė, Brooklyn, 

vi» 1 . . . . . . . . . . . . . . . O.UU 

Springfield, 111 17.36 
Homestead, Pa 100.00 
Pittsburgh, Pa 103.00 
Nuošimtis už L. B 3.45 
Maspeth, N. Y 50.00 
Aurora, 111. 30.00 
Manchester, N. H 25.00 
Collinsville, III 2.00 
Westville, 111 50.00 

South Bend, Ind. 

te pranešė, jog Darb. 
Užeigoje tvarka gerame stovy ^ i n a s i tautiečiai, lygiai, kaip 
ir pramonės žvilgsniu kyla 
augstyn. Pirmiau užeigoj dar
bavosi Plecida Ambrozaitė, pa
skui B. Posanka su savo žmo
na, o dabar darbuojasi Jonas 
Zalagenas. Daug nuopelnų pri
klauso visiems trims vedėjams 
podraug ir direktoriams. Yra 
viltis, kad šita Darb. Užeiga su 
laiku pakils ligi augščiausio 
laipsnio ir daug naudos pada
rys Lietuvių katalikų visuo
menei. 

Iš Labd. S<i-gos veikimo ra
portą išdavė J. Šliogeris. Naš
laičių Savaitėje į kolektorius 
pasižadėjo Juoz. Pateriabas ir 
Pov. Staišiunas. 

Raporte iš Federacijos išda
vė J. Mockus. Atstovais į Fe
deracijų yra Narakas, Alex. 
Zakaras, J. Šliogeris ir J. Mi-
kolainis. Atstovais į L. D. S. 
Apskritį: P. Garbuzas, J. Mi-
kolainis ir A. Krencius. 

Šv. Kazim. Vienuolynui au
ka, vietoje nenusisekusio vaka
ro, laukiant geresnės ateities, 
atidėta iki rudeniui. 

J. Šliogeris. 

LIET.DARBININKŲ SĄ GOS 
CHICAGOS APSKRIČIO 

MARŠRUTAS. 

K a l b ė t o j u m y r a g e r b . k u n . A . 

Bruka. 

Gegužės 3 d. (antradieny) 

iš varškės padaryti virtaimai 
kad vadinasi varškiečiai. Kai
po varškieeio varškė yra ap-
viniota miltine ar bulbine teš
la ir jos nesimato, taip pana
šiai ir tautiečio tautiškumas 
yra apdrėbtas bedievystės ir 
ištvirkimo tešla ir jo nesimato. 
Skirtumas tarp tautiečio ir 
varškiečio tiktai toks, kad na-
turalis varškietis naudingas 
pilvui, o dažais nudažyta tau
tiečio tešla, panaši yra gra
žiai nudažytam karstui, kurs 
pilnas yra puvėsių ir kirminų. 
Matosi laikraščiuose Lietuvos 

kareivių maldavimai, idant a-
merikietės-iietuvaitės su jais 
susirašinėtų. Nors atjaučiu tų 
vargšų vaikinų nuobodį ir ne-
užvydėtiną kareivišką padėji
mą, vienok nepatariu ieškoti 
širdies nuraminimo ten, kur jo 
nesuras. Mat, mūsų broliai ka
reiviai mano, kad amerikietės 
lietuvaitės, tokios-pat kaipLie-
tuvoje gyvenančios skaisčios, 
meilios ir su rūtų vainikėliais 
sesutės. Taip. Ačiū Dievui, 
turime ir tokių. Bet tos su ne
pažįstamais kareiviais be 
svarbaus reikalo nesi rasinės. 

T. Janusas. 

Viso $1,282.01 

..ovo men. 

— — . 

Ant pardavimo per savininką N. 
W. kampas B3-čios ir Wood m e 
dinis namas ir barne 2 lotai. At-
sisaukito pas 

Louis Sehul tz 
5256 S. Wood Str. 

Telefonas Prospect 1343 

DrMCarter 
Duokit Okulistui Pritai

kinti Akinius Jūsų Akims 

.**•***. 

= 

ANT PAKDAVIMO. 
Kampin i s namas 2 flatų po 4 k a m 

barius. Kaina $5,500. Atsišaukite pas 
savininką 

2434 W. 68 Street 
. arba pas 

Eva ldą ir P u p a u s k a 
840 \V. 33 Street 

Ant 

- " • - ' • ' • • • • " — — • — — • - • - • - — • • — • 

pardavimo grocerne geroj 

. . . . . . . . 

. . . 

10.50 
35.00 
45.00 
11.00 

Kewanee, IU. 
Cbicago, 111. T. U 
Mancbester, N. H 
Norwood, Mass 
Lewiston, Me 50.00 
Newark, N. J 78.16 
Atlantic City, N. J 2.00 
New York, N. Y. 2.00 
Brooklyn, N. Y. M. S. 29 

kp «J.UU 
Collinsville, 111 2.00 
Mancbester, N. H 25.00 . . . . 

— 

vietoj ant south. sido didel is 
genas Atsišaukite 

3759 So . B> l s t cd Street 
Tol. Boulevard 5965 

. i i . . , , . 

Ant pardavimo krautuvės ir 
tai, saltimaa didelis baigimas, 
sr-išaukite / 

Ave. 

Akis 
, Ausis 
Nosis 
Gerkle 

Juaų akjs gal reikalauja gy
dymo, arba pritaikymo akinių. 
K a i p o . Okulistas gal iu duoti 
jums patarimą.. 

Aukso Fi l led *4, 15, $6. 7, 
$8, $9. $10. 

Čysto aukso $6, $7, $8, $9, 
$10, $11, $12. 

Apsibuvęs ant State. St. per 
23 metus. 
. Ištaisau žvairunią. G y t a u vi
sokias akių l igas. Išpjaunu ton-
silus. 

FRANKLIN O. CARTER 

HvHHHMHHHHHHIHIHHNIlItHHHllHHIHItt 

1 

S i 
§ i i 
s 

Ureiciausiai ^ 

M. D. 
120 So. State St. 

Valandos nuo 9 iki G. 
Nedėl iomls nuo 10 iki 12. 

Tel. 
t 

wood 782 

FOTOGRAFU ATYDAI. 
Ant raridos studio arti Dievo Ap-

veizdos bažnyčioSj geras langas, dide
lis s toras v iskas gatava eik ir dėk 
bizni 

. ; , Savininkas 

(J . U . ) 

A T S K A I T A . 
L. R, Kr. ir Sv. Vinc. a. Paulo 

R. Draugijos. 

Hv. Kryžiaus par. svetainėj Į Už Sausio, Vasario ir Kovo 
(Town of Laks). mėnesius, 1921 metų. 

Gegužės 4 d. <trečiadieny) 
Dievo Apveizdos par. svetai-
nėj. . 

Įneigos Sausio Mėn. 
• . 1 

Nashua, N. H. . ; . . . . ' ; . jfžT.OO 

Viso $290.66 

Išeigos Sausio mėn. 

Alga sekretoriaus už Gruodžio 
mėn j$125.00 

* * Garsui'' už poperą laiškams 
rašyti $5.50 

Pastos ženkleliai, atvirutės ir 
kon vertai $11.88 

Mimeografas ir stencils $6.00 
Kablegrama į Lietuvą $12.08 
Typewriter $5.00 
Telefonas $1.90 
Atstovui Lietuvoje . . $200.00 
Pasiųsta Lietuvon . . $1,680.00 
Sekretoriaus alga už Sausio 

mėn $125.00 
Pasiusta Lietuvon . . -$1,900.00 

Viso $4,072.36 

Vasario mėn. 
Sekretoriaus alga $125.00 
Pastos ženkleliai $4.95 
Express iš Pliiladelphia, Pa. 

$4.98 
Express iš Boston,Mass. $14.06 
Storage Lithuanian Sales 

Corp $3.00 
Atstovui Lietuvoje už Vas. ir 

Sausio mėn $400.00 
Du kartu užrašyta iš Norwood, 

.M.ass. . . . . . . . . . . . . . . czj-.uu 
Viso -$572.99 

Kovo mėn. 
Alga sekretoriaus . . . . $125.00 
J. E. V. Karevičiui našlaičiams 

$1,650.00 
Viso $1,775.00 

Sutrauka. 
Ineigu buvo Saus. m. $4,83L03 
Jneigų buvo Vas. įn. 1,282.01 
Įneigų buvo Kovo m. 290.66 
Viso per tris mėn.. įneigų bu-

« ,403ao 
B a i s a s &^m%k* viso ^:\..:fn:^jtįį6 

Gailų finansiškai padėti keletai 
farmerių kurie norite dirbti kad pa
likti alų farnių savininkais . Ats išau
k i u 

"Draugas" 
2334 S. Omkley Ave . Chicago. 
( H . ) 

'Jb 
Parsiduoda du l iotu nebrangiai . A-

budu ereta. Arti Šv. Kaeimiero vie
nuolyno ir Marąuette parko. Kreip
kitės. 

2G05 W. ttl) 
(Antrasis augStas) . 

V. W. RUTKAUSKAS f 
ADVOKATAS 
O f i s u Didmiesty!: 

teiksite Pagelbą | 
Saviems Lietuvoje | 

SIŲSDAMI PINIGUS per Lithuanian 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 suvirs (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 mušu Bendrovės 
perlaida (drafta) ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon par-

S važevę pinigus gausite pačte. 
| DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuviu Pre- | 
s kybos Bendrovės šėrų del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS PA-
= BRIKO. Pradėjus veikti Cukraus fabrikui gaus darbą 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 šėrųs arba norėdami daugiau ži
nių, apie laivakortės kreipkities ypatiškai arba per laiškus šiuo 

E adresu: 
= \ 

Lithuanian Sales Corporation j 
414 Broadway, Boston 27, Mass. 

E 

s 
s 

r, I 
I 

' 29 South La Salle Street 
1 
I 
I 
I ! 

I 
Į 
ii 

KanolMrto 8*4 
Telefoną*: Central «St« 

Vakarais, 812 W. 33rd St 
Telefon&s: Tards 4S«> t 

Telefonas Armitage 9770 

MARYAN S. ROZYCKI 
MUZYKOS D 1 R E K T O R I U 8 

Mokytojas P lano , Teorijos Ir 
Kompozici jos 

2021 N. Western Ave. 
Chicago, IU. 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 

B A R G E N . \ S . 
Ant pardavimo 2-2 pagyvenimų 

mediniai namai, išviso 24 kambariai 
— 55 pėdų priešakis randasi 36-th 
Str. — pusė blokio į vanarus nuo 
Halsted gatvės atsišaukite- A. F. Stol-
te, 3564 So. Halsted Str. Taip-pat 
parduosiu properte ant Halsted 
gatvės. 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas 

1821 8o. Halsted Street 
Valandos: i% lkl 12 ryto; 1 Iki 4 

po plet. f lkl 9 vakars . 

i Dr. M. T. STRIKOL'IS • 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas" 

Pcoples Teatro H u n e 

r T 

'M 

ANT PARDAVIMO. 
Wisconsino Žemė. 

Kolonijoj kur randasi jnsu 
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. 

JONAS P. EVALDAS, 
840 West 33rd St. 

Tel. Yards 2790 

• l t 16 W. 47Ui Str. Tel. Boul. l « 0 j 
• V a l a n d o s : 6 Iki 8 vak. Nedėl į o j 
• l k l 12 ryte. • 

I 
I • 

Įlkl 12 ryte. 
Rcs . 2»14 W . 43rd Street 
N u o ryto iki p i e t 

Tel . McKinley 26S 

Jei patogiau tai kreipkities į mūsų skyrius 
Lithuanian Sales Corp. Lithuanian Sales Corp. 
3249 So. Halsted St. 
Chicago Tel. Yards 6062 

300 Savoy Theatre Bldg. 
Wilkes-Barre, Pa. 

S Chicagos Ofi^) valandos: Kasdiena 9.00 ryte iki 0:00 vaka-
E re. Vakarais: Utarniuke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. 
£ vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 4:00 po pietij. 
s s 
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DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Valandos: 
Gyvenimas 

Tel. Ganai 2118 

10 ryto iki 8 vakare 

2811 W. OSrd Str. 
2466. i Tel. Prospect 

Dr. 0 . VAITUSrl, 0 . D. 
LIKT r VIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Paleuirvios visų aklų 
tempimą- kaa yra 
priežastimi skaudė
jimo tcalvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą, skaudančius 

ir užsidegusius karftčlu akių kreivos akys, 
katerakto, nemlosrio; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantieips pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančias 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. ps piety. 
1553 V7 4? St -> A-ftViaa Av 

' l l ) l t w u . « > ^ > . v « - i tfOOU. 

Tel. Drover f841 

Dr. C. Z. VezeJis 
LIETUVIS DEHTISTAS 

4719 SO. ASEUiAHD AYVMVM 
arti 47-tos Gatves 

Valandos: * nuo 9 ryto lkl t 
Seredomis nuo 4 l ig 9 vakar* 

DR. S. MIKELIS | 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A I 

Ofisas Ir Gyvenimo vist* 8252 South Halsted Street 
ant virsmus Vnlvcrsal Hiato Baafc 

Valandos nuo 10 Iki 12 ryte; nuo 
2 lkl 4 po piety: nuo 7 Iki • vak. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 3. 
Tetof«w ¥i 

1 
3 
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Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 10800 So. Michigan Ave., 
Vai. 10 ikt 12 ryte; 2 iki 4 po 

Piet, 8:88 lkl 8:80 vakare 
Residencija: 10538 Perry Ave . 

Te;. Ful lman 242 

K " " * " * 1 

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

i t 

Furogean Ąroeriean B u r a a u 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
Ibuvę A . P e t r a i t i s i r S. L . F a b i o n a s 

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt . ' 

NOTARIJUSAS 
Real Estatc , Paskolos , Insurinai 

I r tt. 
800 W. S5th St., Kamp. Hals ted St. 

1. l^otrlfeyard 611 

Ketvv'i? ŠųSTi'ki 9, .vak\ tar 
PA,' pifetų.-

•iSUA^sAa^^A^fiAa^atA^ota** 

JHĮTIĮ tavo kraatuMiinkas jo 
neturi, nrisiusk m u m s miera 
ir piningus o m e s pasiusime 
Jums viena del i šmėginimo. 

P s s t a apmokama. 
* 

iŽTelefonas Boulevard 9199 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Iv 
Akušeras. 

B. Halsted St. 
os: 10—12 iš ryto 1—S Ir 

:ar^ Ned. 18—11 Iš ryto. 

# DR. C. KASPUTIS 
Gt 

OI 

•J DENTISTAS 
# 8831 South Halsted Str. 
2 Valandos: 9—12 A. U. 
3 1—5; 7—8 P. M. 
#s*a*a«a^A8ia*aA4#ajw*ojiA«a g - - - ->> » , 1 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 mela i 

Ofisas 8148 So. M n u a a s t . 
Kertė 82-ro St., Ghloago, IU. 

8PECIJALISTAfl 
Motertikv, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligi). 
OFISO VALANDOS: Nuo 18 ryto 
lkl S po pietų, nuo 8 lkl 8 va lan
dą vakare. 

Nedėl iomis a n o 9 lkl I po piet, 
Teiefouas T e e i s 887 

llilllllI«fllll8lillllilllflillflllllllllll9ltllllflllllllllllllll8IlfIllllllllllllIIII!llilllllllllfBll 

5 i i 
H E S 

GERIAUSIAS 
UŽ 

J U S U PINIGĄ 

i i 

U ž t a t k a d m e s v i s u o m e t g e r i a u s i a p a t a r n a u j a m e s a v o 

kostumieriaing. Gali būti užtikrintas kuomet atsilankysi pas 
mus. Mūsų gjryno aukso graznos, laikrodžiai ir deimontai 
dasi dideliame pasirinkime ir už labai prieinamas kainas. 

4525 S. Ashland Avenue 
Chicago, Illinois. 

Į * 
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A. L. R. K. LABDARINGOS I GAL MIESTE BUS KIEK 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

SĄ GOS REIKALAIS. 

Visoms kuopoms žinotina, 
kad dėžutes arba (boxos) au-
fcoms rinkti jau sralima gauti 
pas Stasį P. Mažeika, 3315 
Auburn A ve., Chicago, 111. 

P. Vitkus. i 

^BUS TEISIAMAS VAIKI
NAS DALTON. 

^ " 

JĮ Kriminaliame teisme Cbi-
Cagoje prasideda byla 17 metu 
taikino Daltono, buvusio kler
ko Northern Trust Co. banko-

ft 
Dalton iš bankos buvo pavo

gęs $772,000 vertės laisvės bo-
fldsų. Bet buvo suimtas. 

Parenkami prisiekusieji tei-
Sėjai. 
- Pranešta, kad vaikino advo
katas Sliort bylos metu kai-
tins pafia banką, kuri duoda 
progos tokiems vaikinams pri
eiti prie didelių sumų pinigų. 

RAMIAU. 

Su Gegužės 6 d. Chicagoje 
bus vykinamas naujas miesto 
tarybos parėdymas. Neturin
tiems 16 metų amžiaus vai
kams bus uždrausta vieniems 
pasirodyti gatvėje vakarais 
pasibaigus dešimtai valandai. 

Jaunesni vaikai galės eiti 
gatvėn t ik ta i ' su tėvais arba 
globėjais. Už nepildymą parė
dymo, suprantama, bus bau
džiami tėvai. 

Visi, kurie pirkote L. L. P. 
Bonų per Brighton Parko sto
tį ir del kokios nors priežas
ties dar neatsiėmėt jų, dabar 
turite atsiimti iš ižd. B. A. Jo
vaišos, 4449 So. Califomia Av., 
nes po 1 d. Gegužės, š. m., sulig 
L. Misijos nuosprendžio, nie
kas negalės gauti tų Bonų nei 
atsiimti. Tat, paskutinė pro
ga pirkti ir atsiimti bei da-
baigti mokėti, kurie dar neiš
mokėjo. 

E. K. Enčeris. rast. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Šv. Kryžiaus parapijos choras, 
po Šv. Cecilijos globa, laikys mė
nesinį susirinkimą penktadieny, 
Gegužės 6 d. baž. svet., 8:00 vai. 
vak. 

Nariai kviečiami skaitlingai at
silankyti, nes turime apsvarstyti 
daug svarbių reikalų. 

Valdyba. 

Žiūrėk kad butu RAUDONA EILE ant viršaus 

/ 
CHICAGO. ILL. 

i 

" T A X I " ŠOFERIS NUŽUDĖ 
ŽMOGŲ. 

GAL BUS PALIKTAS SE
NASIS MUZEJAUS BUS

TAS. 

" T u r i " šoferis Siegel, 820 
So. Hermitage ave., užvakar 
naktį vežė tris brolius: Char
les, IFarry ir Hood Bingbam. 
Važiuojant jie automobiliuje 
susivaidė ir sudraskė mašinos 
vidų. 

r Fieldo nuūžėjus iš Jackson 
parko perkraustytas naujan 
nustan, (Irant parke. 

Paliktii Jaekson parke pui
kų savo architektūra, bet la
bai apleistą, trobesį norėta 
nuversti. 

Tam pasipriešino įvairus 
kliubai ir, abelnai, piliečiai. 
Tad sulaikytas nuvertimas tro 
bėsio. CJal jis bus pataisytas 
ir bus padarytos patogiausios 
vietos susirinkimams. 

Jei trobesys butų pataisy
tas, jis butų tikras Jackson 
parko papuošalas. 

PRALOTAS LEDVINA 
VYSKUPU. 

Katalikų Bažnyčios Prapla
tinimo draugijos vice-pirmi-
ninkas, kun. pralotas Ledvi-
na iš Otiioagos, paskirtas vys
kupu į Corpus Christi, Tex., 
dioeeziją. • 

Vakar apie tai gauta kab-
legrama iš Rymo. 

6 PADUOTI KRIMINALIN 
TEISMAN. 

Federalė grand jury Chica
goje apkaltino 6 žmones ir 
juos padavė kriminaliu teis
man už vogimų automobilių. 

JUOZAS ČESNA 
Mirė Bal. 27 d., 4:30 po 
pietų. Išgyveno Amerikoj 
11 metų. Nabašninkas bu
vo 33 metų ami. Ameri
koje paliko brolį Antaną, 
Lietuvoje seserį Veroniką 
ir brolius: Liudviką, Vin
cą ir Pranciškų. Nabaš
ninkas gimęs Šeduvos pa
rapijoj. 

Pamaldos bus Šv. Kry
žiaus baž.. subatoje. Bal. 
30 d., 8:30 vai. išryto. Iš 
ten kūnas lydimas į šv. 
Kazimiero kapines. 

Kūnas pašarvotas po 
num. 4501 So. Paulina st. 

Visus širdingai kviečia 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdęs brolis 
Antanas česna. 

Palaidojimu rūpinasi 
graborius Ant. Ežerskis. 

Šoferis, tai pamatęs, jų ne
vežė nurodyton vieton, bet at
važiavo prie 50 gatvės poli
cijos nuovados. 

Kuomet broliai pamatė kas 
veikiasi, jie tuojaus pakėlė 
barnius su šoferiu. Šis vienų 
iš jų parbloškė ant šaligatvio. 
Vežamas ligoninėn jis mirė. 

Šoferis areštuotas. J i s pasa
koja, kad broliai buvo girti 
ir jį užpuolę, kuomet jis buvo 
sustojęs ties policijos nuova
da. 

Policija pradėjo tardymus. 

APKALTINTAS MU-IJO 
NIERIAUS SUNŪS. 

Herbert Prentice Crane, mi-
lijopieriaus sunūs, vakar kri
minaliame teisme apkaltintas 
užpuolime dviejų mergaičių 
Lincoln parke. 

Už tai pra bausmė nuo vie
nerių ligi 20 n>etų kalėjimo. 

SUŽEISTAS GAISRININKŲ 
KAPITONAS. 

(lesinant gaisrą, pakilusį Ac-
me Waste Paper Co., 1215 W. 
15 gat, trobesiuose, sužeistas 
gaisrininkų kapitonas John 
Yanahan. 

PAGROBTA IR UŽMUŠTA 
MERGINA. 

Vakar ryta ties Bryn Ma-
• 4, a* 

wr ir Lincoln ave., trys au
tomobiliniai plėšikai užpuolė 
praeinančią Miss. Alice Burke 

Galvažudžiai ją prievarta 
intempė automobiliun, apmušė, 
apiplėšė ir išmetė gatvėn ant 
kampo Sheffield ave ir Diver-
sey boul. Smarkiai lįjant kokį 
laiką jinai gulėjusi gatvėje be 
žado, kol ją atradę praeiviai. 

Keli detektivų būriai tuo
jaus leidosi ieškoti piktada
riu. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

L. R. K. .Moksleivių 19 kp. 
rengia vieną puikiausių vaka
rų sekmadieny, Gegužio 1 d. 
Šv. Kryžiaus parapijos svetai
nėje, 7:30 vai. vak. Įžanga ne
brangi. 

Programa susidės iš kalbų, 
dainų, deklamacijų, monologų, 
dialogų ir t. t. Visi atsilankę 
bus patenkinti. 

Apie du mėnesiu atgal, kaip 
moksleiviai susiorganizavo ir 
pirmą kartą rengia vakarą. 
Čia augęs ir gimęs jaunimas 
parodys savo gabumus. Tiki
mės, kad townoflakiečiai pa
rems juos skaitlingai atsilan
kydami. Alumnė. 

Ateivių Amerikanizavimas. 

Prieš du metu Chicago 
Association of Commerce (prie 
kurio /priklauso apie 7,000 į-
vairių išdirbystės organizaci
jų) sutvėrė Amerikanizavimo 
Komitetą iš 20 narių. Tam ko
mitetui pagelbsti Chicagos 
miesto apšvietos komisija. 

Vieną priemonę amerika-
nizuoti ateivius išrado — tai 
steigimą pilietybės kursų dirb
tuvėse. Pavyzdžiui, Deerings 
Works International Harvester 
kompanijos, 1734 . Fullerton 
Ave.,. turi panašius kursus. 
Tris kartus savaitėje, pirma
dieny, antradieny ir ketvirta
dieny nuo 3:30 ligi 5:00, po 
pietų sukviečia ateivius, norin
čius pramokti angliškai ir iš
siimti poperas. Patogiame 
kambary tam paskirti moky
tojai juos rūpestingai mokina. 
Tuos kursus lanko išviso apie 
180 žmonių. Apie 95 nuoš. yra 
Lenkai, kokie penki Lietuviai, 
kiti įvairių kitų tautų. 

Laikas nuo laiko busian
tiems amerikonams parūpina
ma palinksminimo pramogėlės 
su įvairumais. Viena tokia 
pramoga buvo įrengta Bal. 21 
d. Deeririg dirbtuvėje Interna
tional Harvester kompanijos 
kliubo rūmuose. Susirinko a-
pie 120 tos dirbtuvės darbinin
kų, pilietybės ir Anglų kalbos 
kursų lankytojų. Programa 
buvo tokia: padainavo dalį 
•America", Lenkiškai kalbė

jo Hartingh, angliškai p-lė 
W\tmore. Solo "Land of Mi
n e " (pat ri jotinė) dainavo 
Singer; kalbėjo kompanijos at
stovas Holmes; išnešė į eikštę 
Suv. Vals. vėliavą ir p. T„ Shu-
rek bertriubijant visi žmo
nės atsistojo kareiviškai su 
ranka saliutuodami ir balsiai 
kalbėdami prisieką, tai vėlia
vai ištikimybę. Suv. Vals. na
tūralizacijos biuro atstovas p. 
F . Schlotfieldt davė patarimų, 
kaip išsiimti pilietybės pope
ras. Trumpai pakalbėjo p. W. 
French, atstovaujantis Chica
go Ass'n. of Commerce. Po to 
nutrauktas susirinkusių paveik 

slas. Parodė judamuosius pa
veikslus vaizduojančius viso
kius nepatogumus nemokančio 
angliškos kalbos ir kaip gera 
žmogui yra ją išmokus. Kur 
reikėjavo, ant piano akompa
navo pJės L. Bailey ir Harri-
son. Susirinkimą užbaigė su 
Star Spangled Banner,, 

Kalbėtojai rodinėjo nauda 
mokėti anglų kalbas ir šio 
krašto pilietystės. Visą laiką' 
tie darbininkai ateiviai ramiai 
užsilaikė ir noriai klausė. 

Rep. 

Teatrališko Kliubo ' ' Lietuva'' 
pamokos įvyks ketvirtadieny, Bal. 
28 d. 8-tą vai. vakare Davis Squa-
re Parke. Žaislų vedėjai. 

PADĖKA. 

Šv. Kaz. Akad. Rem. t>r-jos 
3 kp. šiuo reiškia širdingą padė
ką Moterų Sąjungos 2 kp. (iš Ci
cero) už atvaidinimą dramos "Iš 
Meilės"; Lauraičiui ir J. Kudir
kai už dalyvavimą programoje; 
Satkienei ir Bacevičiui už pasi
darbavimą ir visiems, kurie dar
bu prisidėjo prie įrengimo $io 
vakaro. 

E. B. Nausėdienė, 
Šv. K. A. R. Dr-jos 3 kp. rast. 

A, f A. 
ONA AŽUKIENĖ 

palaidota Gegužės 14.1896 

KRISTINA AŽUKIUTE 
palaidota Kovo 4, 1897 

ALBINAS AŽUKAS 
palaidotas Gruod. 6, 1897 

J ie visi buvo palaidoti 
ant šv. Alberto kapinių, 
Nile, UI. dabar bus perkel
ti su iškilmėmis į Šv. Ka
zimiero kapinių ant nuo
savo lioto pėtnyčioj Ba
landžio 29,1§2110 vai. ry
te. 

Nuoširdžiai meldžiu vi
sų giminių ir pažįstamų 
dalyvauti šiose iškilmėse. 

Laurinas Ažukas 
3303 Auburn Avenue. 

. 

Tavo—čeverykas o ne kieno kito 
Goodrich "Whi te Lehigh" tai tavo čeverykas — kaip 

tik padirbtas del kasyklų darbo. Nepirk čeveryko kuris 
yra padirbtas, ūkininkui, žvejuj arba kitam amatninkui. 

Goodrich "Whi te Lehigh" nešiosis daug ilgiau negu 
kokis kitas čeverykas. Jis net pernešioja plienines vinis 
kurios randasi kitokios rųšies batuose. Tai geriausi batai 
kokius gali pirkti — padirbti del jūsų mainieriai — ir 
vien tik Jums! 

Juos galima #pažinti nes turi raudona eile ant vir
šaus. 60,000 krautuvininkų juos pardavinėja. 

THE B. F. GOODRICH RUBBER COMPANY 
Akron, Ohio. 

HI-PRESS 
RUBBER FOOTWEAR 

— — — 

2 aAâ aAâ &t& -̂iUA âtA âAa*̂  
JJTel. Canal 6222 Jj 
3 DR. C. K. CHERRYS \ 
•j LIETUVIS DENTISTAS 
$2201 West 22-nJ A So. Leavitt BC 

Chicaco 
SValandos: 9:30 A. M. to 12 N.™ 
* 1:00 P. M. to 8:00 P . M. a 

Phone Seeley 7489 
DR. L M. FEINBERG 

Gydo spocijnliai visokias vyrų ii 
moterų lytiškas lipas 

2401 Madison Str., kampas Wes-
tom Ave,, Chicago 

Valandos: 2—4 po piet 7—9 rak. 
S? 

Trlefana* Pnllmaa SM 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 So. Iflchigan Avenue 

W— land. m. 
VAKANTK>St 9 rjrto Iki • vakar*, 

ei. Pullman 842 ir 8180. 

i = 

PRANEŠIMAI. 
I š VVEST SIDES. 

T. M. D. 28 kuopos susirinki
mas įvytos Balandžio (April) 28 
d., 7:30 vai. vak. M. Meldažio 
svet. Valdyba. 

A. f A. 
MOTIEJUS KEŽA 

Paminėjimui medinių sukaktu
vių mūsų mylinio sūnelio ir brolio 
kuris persiskyrė su šiuo pasaulių 
Balandžio 29, 1920. paėjo iš Kau
no Red. Tauragės Apskr. Skaud
vilės Vals. Vielinkių Kaimo. A-
merikoj išgyveno 19 metų, velio
nis buvo nevedęs 40 metų am
žiaus paliko Lietuvoj sena motinė
lė ir broli Joną, Amerike seseri 
Marijona, palaidotas Gegužės 3, 
1921, , Šv. Kazimiero kapinėse. 
Nors jau praėję metai bet mūsų 
širdies skausmas neužgeso, ilsėkis 
mūsų mylimas broleli ir lauk mū
sų, o mes tavęs nesulauksime. 

Pamaldos bus pėtnyčioj Balan
džio 29, 1921 Šv. Jurgio Bažny
čioj, 33-čios ir Auburn Ave. Kvie
čiame visus giminės ir pažįstamus 
dalyvauti pamaldose. 

Vardan Motinėles 
' A. Kinderis. 

niiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiffiiiiiiifiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiitiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

i Naujas ir Interesingas Pasiulijimas- Dykai Staltiese Dykai! | 
Niekados P i rmiau Ne- "—' 
buvo Siūloma Tokios 
Vertės Dalykai Dykai. 

Kodėl nepasinaudoti 
progų dabar kol dar 
nevėlu. Mes tur ime tik
tai 500 šitų r anka dir-
btįu staltiesių su viso
kiomis kvietkomis, kle-
tkutėmi8, kurias pasių
sime jums dykai jeigu 
jus mums prisiusite 
užsakymą an t 4 feran-
ku nevėliau kaip 30 
dienu nuo dabar. 

Tiktai pažiūrėk į 
šias gražias ferankas 
kurios čia parodytos 
an t paveikslo,. kurios 
bus t ikra pagražinimu 
jusu langu. Jos yra 
vėliausios mados, pa
dirbtos taip kad vienos 
ferankos užtenka ant 
vieno lango. 

J u artistiški išmezgimai ir garantuotas ranku darbas joms priduoda | 
išvaizda $15.00 vertes ir niekur k i tur negausi u? mažiausia kaina, o S 
mes jas siūlome tiktai po $2.95 už viena, bet jeigu tu užsisakysi del E 

j keturių langu tu sutaupysi $1.00 nes mes jas tuomet parduosime už $10.80 ir pr ie t a m dar duosime gra- ?. 
S žia Staltiese Dykai. v S 

Atsimink kad šis specijalis išpardavimas yra t iktai del šio mėnesio. Užtai veik greitai, o niekados nesi- S 
55 gailėsi. Nesiųsk mums piningų. Tiktai pasiųsk kuponą su 35c. s tampomis an t pačto lėšų. Ki tus užmokėsi E 
55 kaip daiktus pristatys jums J namus. S 

U N I O N S A L E S C O .K D .P O T '?* s : T_ **«T0JB^eA':~Ma,0***V*t*man prisiųsti — ferankas o* • 
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Dept. 198 
%Q2a W. Cbicago Ave. 

Chicago, 111. 

• DR. S. BIEŽIS 
1 LIETUVIS GYDYTOJAS 
I IR CHIRURGAS 
1 3201 West 22nd Street 
B?el. Canal 6222 
p R e s . 8114 W. 42nd Street 
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Tel. McKinley 4»885 

S. D. LACHAW1CZ 
LIETU VYS GRABORIU8 

Patarnauju laidotuvėse kopi gausia. Rei
kale meldžiu *t«««auktl. o mano darbu 
ualte užranedintl. 

2814 W. 88rd FL Chicago, DL 
TeL Canal S199 

' 'DRAUGĄ1 ' galima gaut] 
Liet. Prekybos Bendrovėje 

3249 S. Halsted Str. 
Chicago, 111. 

s n 
DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE CHICAGOJE 

. 

M.PIARL OUBBN KONCBRTINA 

NLM0KES1 PINIGUS BERHKAL0 
Musę krautuvė—viena iŠ didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi 

Mašinėlių laiSkams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau* 
šios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, fiiufai-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų ifidir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius Ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikai ifikus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlavvski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DBOVKB 7809 


