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Meksika Pripažino Lietuvą ŽINIOS IS LIETUVOS

Varšava Neprisiima Kaltes už 
Maištus Silezijoje

Parancuzai Saukia Nesimaišyti 
Ten Vokiečiams

PAGALIAU PRABILO IR 
VARŠAVA.

Nabagė nesanti kalta sukili
mams Silezijoje.

Varšava. Geg. 10. — Po il
ga tylėjimo pagaliau prabilo 
ir Lenkų valdžia apie maištus 
Augštojoj Silezijoj. Paskelbė, 
jog ji ruošianti dar vienų no 
tų talkininkams, kurioje pažy
mėsianti, kad ji nesutinkant' 
su Lenkų maištais Silezijoj?. 
Be to, ji paskalysianti talki
ninkus, idant Silezijos prob
lema kuoveikiaus butų išriš
ta. pasiremiant Versailk ko tai
kos sutartinu.

Lenkų valdžia pripažįsta, 
jog ^Silezijoje maištus sukėlė 
Adalbertas Korfanty, buvęs 
ten Varšuvos paskirtas komi- 
sijonierius. Bet podraug parei
škia, kad to maišto motivai 
ūsų patri.joUiūai.

Vietos Lenkai tvirtina, kad 
jei Silezijoje maištininkams 
grūmotų pavojus nuo Vokie
čių, tuomet jiems Varšava ei
tų pagelbon.

Taigi Silezijoje atkartojama 
tokia pati istorija, kas įvyko 
su Vilniumi.

Be kitako, Lenkų valdžia 
sakosi, jog ji paskelbusi at
siliepimų į Silezijos maištinin
kus padėti ginklus ir gryžti 
prie savo darbų.

PRANCŪZAI STOVI U2 
LENKUS.

Paryžius, Geg. 10. — Kuo
met Augštojoj Silezijoj Len
kai pakėlė maištų, tuomet Vo
kietijos vyriausybė pasiuntė 
talkininkams smarkų protes
tu

Prancūzija per savo amba
sadorių Berlvne atsakė j ta 
protestų. Pirmiausia pareiškė, 
kad Vokiečiai nesimaišytų į 
tų aferų. Nes kitaip jie per 
žengtų Versailleso taikos su
tartį.

Prancūzų vyriausybė pažy
mi, jog talkininkai ir be Vo
kiečių pagelbos apsidirbsiu su 
Lenkais Silezijoje.

NESUTIKIMAI TARP TAL
KININKŲ.

Oppeln, Silezija, Geg. 10. — 
Smarkus nesutikimai pnki’o 
čia tarpe Ttalų ir Pfancuzų. 
Italai kaltina Prancūzus, kad 
šitie nežiūri teisybės, bet lar- 
nnuja Lenkams.

Ttalų knruomenės viršinin
kas gen. Marini pranešė, jog 
jis atšauksiąs savo karuonienę 
iš Silezijos, jei Prancūzų Vir
šininkas gen. Lerond nesutik
siu* priimti Vokiečių liuosno- 
rių kovoti prieš Lenkus.

K0RFENTY PASEKĖ d'AN- 
NUNZIO.

Už maištus Silezijoje kalta 
Varšava.

Berlynas, Geg. 10. — Iš ne
vokiškų militarinių versmių 
patirta, kad Lenkai užėmė kuo 
ne visų Augštųjų Sileziją li
gi žinomos Lenko Korfanty 
nustatytos linijos ir ten apsis
tojo.

Varšuvos paremiamas Kor
fanty pakėlė ten maištus pa
sekdamas Italų d’Annunzio. 
kurs savame laike’buvo pa- 

į garsėjęs mieste Fiume.
Vyriausieji Vokietijos valdi

ninkai už tų maištų kaltina 
VarŠavų.

LENKAI ATSIPRAŠO ITA
LIJOS.

Rymas, Geg. 10. — Nuo Len
kų maištininkų Augštojoj Si
lezijoj daugiausia už kitus nu
kentėjo Italai. Ten dang Ttalų 
kareivių nukauta ir sužeista.

Varšuvos pasiuntinys Ryme 
Skirmunt anų dienų atsipra
šė Italijos valdžios. Išreiškė 
apgailestavimų dėl tų nuoti- 
kių.

Skirmunt sakė, jog ten mai
štai'pakilę praplitus girdui, 
buk plebiscito komisija len
kiškas apskritis priskynisi 
prie Vokietijos.

(Varšava skelbia, jog ji ne
ima ant savęs atsakomybės už 
maištus A. Silezijoj. Taigi da
bar klausimas, ar Skirmunt 
Ryme atstovauja Varšavų ar 
Silezijos maištininkus. Lenkai 
visokias suktybes bevartodami 
kaip bematai ir suklumpa).

BOLŠEVIKAI NUGALABI
NĘ TŪKSTANČIUS

ŽMONIŲ.

10
ta

Stockholmas, Švedija, Geg. 
— iš Gelsingforso praneš- 
jog bolševikai Kronštndte 

už revoliucijų nugalabino ke
lis tūkstančius vyrų, moterų 
ir net vaikų.

Tuo tarpu bolševikai sakosi 
jie nugalabinę vos 13 revoliu- 
cijonierių Vadų.

PRANCŪZIJA PASKYRĖ 
ATSTOVĄ VATIKANAN.
Paryžius. Geg. 10. — Pran

cūzų vyriausybė savo atstovu 
Vatikanan paskyrė (’li. A. Jo- 
nnartų, buvusį komisijonierių 
Atėnuose ir buvusį specijnlį at 
stovų Vatikane.

Tasai paskyrimas apribuo- 
tas tik šešiems mėnesiams. 
Paskui galės Imt prailgintas.

Tokiomis pat sąlygomis
Šventasis Tėvas savo nunci-* $ 
jum Prancūzijai paskyrė pase- 
kretorių pralotų Cerretti.

NE VISOS VALSTIJOS NO
RI NUSIGINKLUOTI.

Bavarija, Saksonija ir Olden
burgija nutarė priešinties.

Berlynas, Geg. 10. — Be ki
tokių daiktų talkininkai rei
kalauja, idant Vokietija nusi
ginkluotų.

Kas tiesa, Vokietija jau se
nai prisitaikė prie Versailleso 
taikos sutarties sąlygų. Re- 
guliarės kaiuomenės pasiliko 
tik tokį skaitlių, kaip reika
lavo talkininkai.

Bet kai-kurios atskirios Vo
kietijos valstijos turi suorga
nizavusios ginkluotas inilitari- 
nes organizacijas. Kai-kurios 
turi štai kadir Bavarija, Sak
sonija ir Oldenburgija. Tai 
vis laisvanoriai. Nes Vokieti
joje priverstinas kareiviavi
mas įstatymais panaikintas.

Prancūzai dreba kaip dre
bulės lapas prieš visokias Vo
kiečių militarinės organizaci
jas. Reikalauja, kad ir tos or
ganizacijos butų panaikintos.

Centralė Vokietijos vyriau
sybė su tuo reikalavimu sutin
ka, nors aiškiai mato, kad 
tuomi daroma Vokietijai netei 
sybė.

Neteisingi reikalavimai. .

Tos trys Vokietijos valsty
bės, sako, jog jų militarinės 
organizacijos neturi nieko ben
dra su militarizmu. Jos suor
ganizuotos palaikyti šalyse 
tvarkų. Jos reikalingos šalims 
ginties nuo komunistų sukili
mų. Tad dėl jų tokia Prancū
zija neturi reikalo nei teisės 
kabi uties Vokietijos.

Centralė Berlyno valdžia rei 
kalauja jų pasiduoti talkinin
kų norams. Bet tos atsuko, 
jog nekuomet to nepadary
siančios. Sako, tegu Prancūzai 
ateina ir nuginkluoja.

Šiandie kuomet talkininkai 
turi indavę Vokietijai ultima
tumų, dauguma Vokiečių šau
kia tiesiog atmesti Londono 
reikalavimus nežiūrint iš to 
galimų kilti pasekmių. Soci- 
jaldemokratų, centristų ir de
mokratų partijos sako vienu 
žodžiu nepasiduoti talkinin
kams.

Prancūzai nepermaldaujami.

Vokiečiai tų savb nepas i da
vimų taip išvedžioja: Sako, 
šiandie talkininkai grūmoja o- 
knpuoti didesnius Vokietijos 
plotus. Tegu mes sutiksime su 
jų norais. Tai kiek palaukus 
Prancūzai atras kitokių prie
kabių ir visvien okupuos iš 
seniau nužiūrėtus plotus. Jei 
jie gali, tegu dabar tų daro. 
Vokiečiai pasitenkins nors tuo. 
kad jie nebus davę garbės žo
džio savo priešams.

Kaip Bavarijoje, taip ir ki
tose atskiriose Vokietijos val
stijose vedamos plačios agita
cijos nepasiduoti talkininkų 
norams. Gyventojai kurstomi 
imties ginklų, jei bus mėgi
nama prieš tas šalis pavarto
ti kokių-nors prievartų. Šita
me atsitikime didelę rolę lo
šia buvusiojo Vokietijos mili- 
tariznio užsilikusieji šulai. Jų 
yra daugybė.

MEKSIKOS RESPUBLIKA 
PRIPAŽINO PILNA!

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĘ.

Meksikos respublika, kaipo 
viena iš didžiųjų Amerikos 
respublikų; yra suteikusi pilna 
de jure Lietuvos Respublikai 
pripažinimų. Tai antras iš ei
lės Amerikos pripažinimas.

Gegužės 5 dienų musų le- 
gacijos biuran prisiųstas iš 
Meksikos ambasados žemiau 
paduodamas laiškas ir inteik- 
tos kortelės Meksikos respub
likos Atstovybės narių: Ma- 
nuel C. Tellez, kaipo reikalų 
vedėjo, Juan B. Saldana, kai
lio sekretoriaus, Manuel J. de 
Negri, kaipo antrojo ir Ser- 
vando Barreza, kaipo trečio
jo sekretorių. Adresuotas Lie
tuvos Atstovui Amerikoje, J. 
Vileišiui, laiškas yra tokio tu
rinio:

Gerbiamas!
Meksikos Respublikos Vy

riausybė, kurios reikalus aš 
'turiu garbės atstovauti šioj 
sostinėj, yra "pavedusi pra
nešti . Tamistai, jog ji, po 
finliaino apsvarstymo Tainis 
tos laikų iš Vasario 20-os 
ir 21-os dienų, š. m., adre
suotų šiai Ambasadai, ofici- 

• jaliai pripažįsta Lietuvos 
Respublikos nepri klausomy-
bę.

Šiuomi meldžiu leisti man 
ištarti Tamistai mano vpa- 
tiškų nusidžiaugimų, jog 
man prisiėjo tų žinių suteik
ti Tamistai ir drauge užtik
rinti Tamistų, jog Meksikos 
liaudis ir Vyriausybė negai
lės bi kokių pastangų pa
laikyti sutartinus ir drau
gijinius ryšius, kurie kaip 
aš tikiu, visados užsiliks 
tarp Meksikos ir Lietuvos 
Respublikos liaudies ir Vy
riausybės.

Naudodamasis šių proga, 
meldžiu priimti mano tik
ros pagarbos užtikrinimą

(Parašas) Manuel C. Te
llez.

Apie tokį Meksikos Respub
likos draugiškų pareiškimų su
teikta žinia Lietuvos Valdžiai.

Li,a"vos Inforin. Biuras.

ŠVEDIJOJE VEIKS REFE
RENDUMŲ ĮSTATY

MAS.

Stockholmas. Geg. 10. 
Švedijos parlamentas svarsto 

•naujų šaliai įstatymų. Tai re
ferendumų įstatymas. Jei tas 
įstatymas bus priimtas, tuo
met kiekvienas vyriausybės ar 
parlamento sumanymas ar 
koks naujas įstatymas nega
lės būt vykinamas be aiškaus 
visų gyventojų sutikimo. Tuo 
tikslu gyventojai turės refe
rendumus ir statomų klausi- 

' mų jie patys savo balsais ap
spręs.

Tokiuo budu šalies valdy
me bfts įvesta nepaprastoji pa 
žanga.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.
BERLYNAS. — Vokietija su

tiks pildyti visus talkininkų reika
lavimus l>c jokio išsisukinėjimo 
Vokietijos prezidentas Ebert pa
lankus pasiduoti talkininkams. 
Šiandie tuo klausimu Reichstage 
įvyks balsavimai. Išvakaro visų 
didžiulių partijų atstovų daugu
ma sutiko pasiduoti talkininkų 
norams. Tik vienos liaudies parti
jos dauguma atstovų priešginiau- 
ja. Reiškia, Vokietija pildys tal
kininkų ultimatumų.

COPENHAGEN. — Čia gauta 
iš Rusij versmių žinių, jog An
glija pripažinusi de f acto Sovietų 
Rusiją. Iš kitur toji žinia nepat
virtinama.

PARYŽIUS. — Kreuzberge, 
Augšt, Silezijoj, civiliai gyvento
jai (ar Lenkai!) užpuolė Pran
cūzų garnizonų. Vienas kareivis 
užmuštas, 3 sužeisti ir 70 nugln-Z 
kluota.

BERLYNAS. — Čia talkininkų 
sferose tikrai bijomasi galinčio 
pakilti Vokiečių-Lenkų karo, ku- 
rin galėtų įsivelti visa vidurinė 
Europa.

SOSNOWICE, Lenkija, — Len
kai maištininkai Augt. Silezijoj 
gavo įsakymų (matyt, iš Varša- 
vos) žut-but paimti dar kaikuriuos 
Silezijos vokiškus miestus. 1

PRANCŪZAI SU BELGAIS 
LAUKIA 13-os DIENOS.

Paryžius, Geg. lt). — Pran-' 
euzų ir Belgų armijos stovi 
paruoštos ir laukia Gegužės 
13 dienos, kad okupuoti Vo
kietijos plotus, jei Vokietija 
nesutiks pildyti talkininkų rei
kalavimų.

SVEIKINAMAS JAPONIJOS 
SOSTO ĮPĖDINIS LON 

DONE.

Londonas. Geg. 10. — An
glijos karaliaus rūmuose čia 
vieši Japonijos sosto įpėdinis 
princas H i rali i to.

Vakar jis čia atvyko iš Por- 
tsinoutli specijaliu traukiniu 
su Anglijos sosto įpėdiniu. Vi
ktorija stoty svečių sutiko ka
ralius su augštaisiais valdi
ninkais.

TRUKŠMAUJA KOMUNIS 
TAI PRANCŪZIJOJE.

Paryžius, Geg. 10. — Praei
tų sekmadienį čia ir kuom* vi
soj Prancūzijoj Prancūzai kri- 
krikščionys iškilmingai pami
nėjo metines sukaktuves dėl 
panaikinimo Orleano apguli
mo. Tai buvo padariusi Orle
ano mergelė, šv. Joana iš Are 
1429 m.

Komunistams tos iškilmės 
baisiai nepatiko. Čia ir kitur 
jie buvo pakėlę riaušes. Dau
gybė jų ir policijos sužeista.

St. Etienne komunistai taip 
buvo įsiutę, kad jie pakėlė 
riaušes bažnyčioje pamaldų 
metu.

ORAS. — PrninntoniaH lietus 
šiandie ir rytoj; maža atmaina 
temperatūroje.

KODĖL LENKŲ VALDŽIA 
UŽDARĖ VILNIUJE

VISUS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠČIUS.

Balandžio niėn. pradžioje, 
Vilniaus Reikalų departamen
tas uždarė šiuos Lietuvių lai
kraščius: “Straž Litwy,” Nas- 
za Ziemia” ir “Litwa.” Šie
laikraščiai, puikiai platinosi 
mieste ir sodžiuose ir Len- mokslui ir apskritai. Lietuvos
kų laikraščiai neįstengė jiems 
atsispirti. (Įlįstas, nuolat nuga
limas Lietuvių spaudoj, išsi
rūpino iškelti prieš M. Biržiš
kų bylų. Dabar Lenkai vieni 
viešpataus spaudoj ir be pa
sipriešinimo skleis apie Lietu
vius ir Lietuvą melagingų ži
nių. tuomi nusistatvdami vi- 
suomenės nuomonę.

“Kur. Polski,” rašo, kad 
Vilniaus gyventojai nerimauja 
dėl pavėlinto naujo atstovo 
išvažiavimo .į Londonu. Tečiau 
atst. Vrublevskis važiuosius 
tik Bal. 15 d., nes turįs tinka
mai prisiruošti Briakselio kon
ferencijai, skiriamai Balandžio 
pabaigoje.

LIETUVOS PILIEČIAMS 
LATVIJOJE.

Lietuvos ir Latvių vyriau
sybės yra susitarusios išleisti 
iš Lietuvos Latvių piliečius ir 
iš Latvių Lietuvos piliečius su 
visu jiems priklausomu tur
tu. Musų vyriausybė daug 
tokių leidimų yra davusi.

Reikia tad Lietuviams, gy
venantiems Latvijoje, jei ne
pavyktų turtų išvežti iš ten, 
pranešti musų Užsienių Rei
kalų Ministerijai, arba musų 
atstovui gyvenančiam Latvi
joje.

Linkuva, (Šiaulių apskr.). 
Aukštadvario dvaro žemę par
davinėja nuo pat rudens. Per
ka dauginusia ūkininkai. Kai
na už dešimtinę 1,000 auks. 
Dvaro savininkas jau prieš ka
rų gyveno Vokietijoje, žemę 
pardavinėja"įgaliotin. Stabulis 
Bežemių ir mažažemių ūpas 
nupuolęs, nes jie tikėjosi gau
ti žemės, o dabar su pora tuk- 
kstančių auks. negalima nei 
manyti kokį sklypelį žemės į- 
sigyti. Sako: kol tokius įs
tatymus išleis, tai visi dvarai 
pateks turtuolių rankosna. Ži
noma, iš to naudojasi bolše
vikai savo agitacijai varyti. 
Reikėjo valdžiai tokius dva
rus nusavinti, ar leisti pirkti 
tokiems, kurie neturi 10 dešim
tinių.

Vilkaviškis. Čia nesenai į- 
vvko Kr. Demokratų Viika- 
\iskio apylinkes susi,rinkimas,I]<n]ėjiinu, nupeikdamas pastos 

viršininkus, kurie samdo dar-kuriame buvo plačiai kalba
ma apie šių dienų baisius gir
tybės vaisinę ir apie blaivybės 
siekimo reikalingumų. P. A. 
Krikščiukaitis laikė paskaitų: 
“Nelaimių šaltiniai ir priemo 
nės iš jų išbristi.” Paskaita 
smerkianti girtybę ir kelianti 
blaivybės idėjų. Paskui buvo 
Pavasarininkų susirinkimas, 
kuriame vėl buvo kalbėta, kaip 
surasti būdų girtybę praša
linti ir blaivybę praplatinti 
tarp jaunuomenės. Nutarta įs
teigti Blaivybės Draugijos 
Skyrių,

PR0F. ,AD. BEZZENBER- 
GERIS.

Balandžio 14 d. sukako ly
giai septynios dešimtys metų 
nuo šito vyro gimimo dienos. 
Adalbertas Bezzenbergeris yra 
Karaliaučiaus universiteto re
ktorius ir profesorius, labai 
daug dirbęs lyginamajam kal
bos mokslui, Lietuvių kalbos

senovei. Musų šių dienų kal
bininkas ir Lietuvos senovės 
tyrinėtojai yra daug ko patys 
pasimokę iš jo darbų. Bezzen- 
bergeris yra gilus, labai dide
lio darbo mokslininkas, turįs 
daugybę šalininkų ir bičiuolių 
tarp musų mokslininkų. Visi 
tad Lietuvos augšti valdinin
kai, mokslininkai ir studen
tai, pasveikino gerb. profeso
rių ir palinkėjo ir toliau dar- 
buoties toje mokslo šakoje.

Panevėžys. Eltos korespon
dentas paneša, kad Rųnevė 
žio apskrity esą kareiviams ir 
bežemiams išdalinti 7 dvarai: 
77 sklypai, 1,088 hektarų. Vi
sų kareivių norinčių ir užsira
šiusių gauti žemę iki š. m., 
Balandžio m. vra 443 žmonės.

LIETUVOS LENKŲ GINČAS 
ANGLŲ ŽEMESNIUO

SE RŪMUOSE.

Londonas. Reuterio agentūra
praneša, Anglų žemesni uos 
rūmuose, palietus diskusijoj 
mis Lenkų-Lietuvių diploma
tų konferencijos Briuksely 
klausimų, diplomatinis kores
pondentas pastebėjęs, kjĮ 
Lietuviai parodę savo išmirtu’ 
tingų politikų, tuose ginčuose, 
tuo tarpu Lenkai, rodos, ty» 
čiojas iš santarvės ir iš Tafl 
tų Sąjungos. Dabar laukia
mas santarvės valstybių pri
pažįstant Lietuvą, kad jai duo 
ti galimybės išrišti kaimini! 
nius nesutarimus. Korespon-' 
(lentas tikisi, kad dabar ir 
Prancūzai sutiksią pripažinti 
Lietuvą.

TEISĖJAS LENGVAI BAU
DŽIA JAUNUOLĮ.

“ Spėriai Delivery” laiškų 
pristatytojas į namus teisėjui 
Landis prisipažino, kad jis iŠ 
paštu siunčiamų siuntinių vo
gęs menkesnės vartės daik
tus.

Jo pavardė yra Herbert 
Sbultlieis.

Jis yra 15 metų. Bet kad 
gauti darbų, buvo pasisakęs 
einąs 18 metus.

Teisėjos jį nubaudė 30 dienų

bau tokius jaunuolius.

PINIGŲ KURSAS.
•______

Svetimų Salių pinigų vertė, mai
nant nemažiau $25,000, Gegužės 9 
buvo tokia pagal Merchanta Lo» 
an and Truat Co.:
Anglijos sterlingų svarui $3.90. 
Prancūzijos šimtui frankų 8.20
Italijos šimtli lirų 5.03
Vokietijos šimtri markių 1.49
Lietuvos šimtui auksinų 1.49
T/enkijog šimtui markių .13
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“DRAUGAS”
i kasdiini, Išskyrus nedėl dienius. 
PRENVMKRATOS KAINA:

| CHICAGO J IK UŽSIENYJE:
Metams .................. |8.00
Pusei Metų ........ • • • 3.00

fBUV. VALST.
Metams •••••••••.••..•• Su "• *
Pusei Metų ................................. . S.00

Prenumerata mokasl lšk&lno. Lai* 
litas skaitosi nuo užslrošymo dienos 

ls nuo Naujų Metų. Norint permul- 
Įnytl adresų visada reikia prisiųsti Ir 

adreso* Pinigai geriausia slų* 
tl tSperkant kroso J e ar ezprese "Mo- 

||Bey Order" arba Įdedant pinigus 1
struotų laiškų.

“DRAUGAS’’ PUBL. CO.
H S. Oakley Avė., Chicago.

TeL Roosevelt, 7791

Atmainos Wash- 
ingtone.

Suvienytų Valstybių vyriau- 
Įsybėje įvyksta kokios tai ypa
tingos atmainos.

Mes atsimename, kaip pre- 
[zidentas Hardingas savo raštu 
Į Kongresui buvo pareiškęs a 
Įpie busimuosius santikius A- 

lerikos su Europa. Jis sakė, 
[jog Amerika Besimaišysianti
į naminius Europos reikalus,

I *
kurie neturi jokių surysiu su 

jSuv. Valstijomis.

Prezidentas aiškiai pasmer- 
Įkė Tautų Sąjungą. Jis pasių- 
Įlė Kongresui ratifikuoti tik 
[tas Versailleso taikos sutarties 

ialis, kurios paliečia Ameri
ką. Su kitomis sutarties dali- 

Įmis tesižino Europa, sakė jis.
. Gkolpp prezidentas sutiko 
iuoveikiausia įvykinti taiką 

su Vokietija. Patarė kongre
sui padaryti taikos rezoliuci- 

I j’J-

Sekdamas girtinus prezklen-
Ito patarimus Senatas nesenai 
priėmė senatoriaus Knox’o tai- 

jkos rezoliuciją. Ta rezoliucija
■ šiandien žemesniojo Kon- 
[greso Rūmų svarstoma. Ir bu

vo laukiama, kad rezoliucija 
šiomis dienomis pasieks Bal
tuosius Namus ir prezidento 
bus patvirtinta.

Nes taika su Vokietija bū
tinai reikalinga. Visos šalys, 
kurios kariavo su Vokietija, 
jau senai susitaikė. Tik Suv. 
Valstijos to nepadarė per pus
trečių melų. Taika reikalinga 
[ypač 'ekonominiais atžvilgiais. 
'Nes kuomet atsidarytų Vokie
tijos sienos, gal čia praretėtų 
nedariau legijonai, gal suma
žėtų vargas.

Bet šiandie atrodo, kad, tai
kos negreit sulauksime. Patys 
kongreso nariui, ir tai repub- 

| likonai, tvirtina, jog preziden
tas Hardingas atmainąs savo 
poziciją Europos klausimu.

Va kas yra:
Šiomis dienomis Londone 

'Vyriausioji Sąjungininkų ta
ryba posėdžiavo. Ji nusprendė 
pakalbinti Suv. Valstijas pri- 

nidėti prie tvarkytinų Europos 
[reikalų. Vėl pasikvietė Suv. 

Valstijų atstovus į Vyriausią 
Atstatymo tarybą, ir į amba
sadorių konferenciją.

Prezidentas Hardingas tą 
pakvietimą gavęs sutiko. Tai 
padarė jis net nepasitaręs su 
senato vadais, kurių patarimai 
prezidentui kartais yra labai 
reikalingi ir naudingi.
. Nors prezidentas talkinin
kams pranešė, jog Suv. Valsti
jų atstovai skaitysis neofici- 
jalųs atstovai, vis-gi jis žymiai 
palinko talkininkų pusėn. Kat
kų ne kongreso atstovai vis-gi

mano, kad tokiu pasielgimu iš- 
nuujo norima Ameriką įvelti 
į painius Europos reikalus.

Republikonams senatoriams 
nemalonu kelti ginčus su savos 
partijos prezidentu. Bet kai- 
kurie senatoriai demokratai, 
kurie priešingi Versailleso su
tarčiai ir Tautų Sąjungai, pa
reiškia, jog toki žygiai tveria 
naujas Amerikos politikoje at
mainas. Gal jialengva preziden
tas prisiglaus ir prie pačios 
jo atmestos Tautų Sąjungos.

AVasbingtone kalbama, kaži, 
turbut, prezidentas pasiduodąs 
valstybės ir komercijos sekre
torių įsravai. Nes kaip Hughes, 
taip Hoover stovi už tai, kad 
Suv. Valstijos prisidėtų prie 
Sąjungininkų ir bendrai su jais 
atitaisytų pokarinę ekonominę 
padėtį.

Jei tos visos žinios iš Wash- 
ingtono pasirodytų teisingos, 
kongreso su prezidentu susi
kirtimas butų neišvengiamas. 
Iš to nebūtų naudos nei Euro
pai, nei pači Ai Amerikai.

Tokie įvykiai ir mums, Lie
tuviams, yra svarbus. Neaiš
kus mums yra valstybės sek
retorius, gi komercijos sekre
torius yra labai palankus Len
kams. Jei jiedu turėtų savo įs- 
ravą į prezidentą, tada jų įs- 
rava turėtų siekti ir toliau. 
Turėtų ji paliesti ir tautinius 
Europos klausimus.

Susisiekimai Oru.

Lietuvių Kolegijos Reikalu.
Pernai teko skaityti “Ue- 

tuvoje’’ musų prie Vatikano 
atstovo pranešimas, buk šv. Tė 
vas atidavęs Lietuvių kolegi
jai Romoje Šv. Jurgio bazili
ką.“ Drauge” 1920 m., Gruo
džio 22 d., yra patalpintas 
karštas atsišaukimas į Ameri
kos Lietuvius, ypatingai į ku
nigiją rinkti Lietuvių reika
lams Romoje aukas. Tarp ko 
kitą atsišaukime minimas yra 
tai pat Lietuvių studentų Ro
mos universitatėse šelpimas. 
Amerikos Lietuviui, turėdami' 
omenyje tai visa, bent pasta
ruoju laiku pradėjo plačiai 
kalbėti apie Lietuvių kolegi
jos Romoje įsteigimą. Šiame 
straipsnelyje norėčiau busimos 
kolegijos reikalu pajudinti ke
letą minčių.

Daugeliui jau yra girdėtas 
kolegijos vardas, bet jos pras
mė, nekalbant jau apie žmones ima 
pasauliečius, net kunigijos tar
pe dažnai yra neaiški. Pir
miausia išsiaiškinkime, kas tai 
yra kolegija. Dažnai yra kal
bama, kad vienas mokinasi Vo
kiečių kolegijoj, antras Lenkų, 
trečias Prancūzų, ketvirtas vėl

Nuolatiniai susisiekimai oru 
Chicagos su Njįjv York u, pas
kui Chicagos su San Francis- 
co, žmonėms žadami 1922 me
tais pavasarį. Galimas daik
tas, kad tie susisiekimai oru 
bus praplėsti taip, jog laksty- 
tuvais bus galima susisiekti 
su visomis pasaulio dalimis.

Tai. lyg paraka atrodo. Bet 
kiek tai tokių pasakų fantazi
jų realizuota. Kas musų pro
tėviams rodėsi fantazija arba 
nepaprasta stebėtina, šiandie 
tai visa yra paprastas daik
tas.

Augščiau minėtam projektui 
įvykinti AVaslihigtone suor
ganizuota bendrovė su 
50 milijonų dol. kapita
lu. Bendrovė, anot žinių, vei
kiai pradėsianti dirbdinti' mil
žiniškas oro mašinas arba lak
stytuvus. Tos mašinos 752 pė
dų ilgio, 06 pėdų dijametre ir 
3,000 arklių spėkos kiekviena. 
Į valandą nulėks 80—100 mai
lių. Kiekviena galės pakelti 
apie 80 tonų sunkumo ir vežti 

po 52 keleiviu.

Kuomet padarys pirmuti
nius milžiniškus lakstytuvus, 
juos išmėgins, tuojaus susisie
kimas tarp New Yorko su Clii- 
cago prasidės. Gerų pasekmių 
sulaukus, iš Chicago oro lini
ja bus pailginta ligi San Fran- 
cisco. Tai busianti vyriausioji 
oro linija. Nuo tos linijos pas
kui bus įsteigtos šalutinės li
nijos. Ir tokiu hudu visa šalis 
tomis oro linijomis bus ap
juosta kaip kokiu tinklu

Jei tasai sumanymas
vyks, Suv. Valst. užims pirmų 
ją vietą pasauly oro susisie
kime.

Tas labai galimas daiktas 
turtingoje šaly.

rsikalą apmąstys, susipažins 
arčiau sų šią dienų Lietuvių 
reikalais ir pačių Romos nioks- 
lainių stoviu.

Kiek šiandien atseitų kole
gijos įsteigimas? Kolegija pri
valo turėti, kuų> jau minėjau, 
knygyną, bent koplytėlę, kam
bariai privalo būti geri, kitaip 
nebus kolegija, bet studentų 
kalinys, niekas nenorės joje 
gyventi. Jeigu visa taip su
taisyti, prie dabartinio bran
gumo reikia paskirti apie 300,- 
000 lyrų (apie 12,000 dolierių) 
Pinigai dailus, bet ar didelė 
bus iš to Lietuvai nauda! 
Man rodos, nelabai. Roma 
garsi yra daile, muzika, me
nu. Nevienam dailininkui arba 
muzikui labai apsimokėtų at
silankyti Romoje. Kunigai-gi, 
busimosios kolegijos nariai, 
daile arba muzika mažai užsi- 

tai visai ne jų dalykai.
Šiaip mokslo žvilgsniu bent 
mums Lietuviams Roma nė 
kiek neįdomi. Jos mokslainės 
toli gražu neatatinka musų 
šių dienų reikalams. Mums 
šiandien stoka specijalistų 
moksle, stoka svetimų, liet 
mums artimų ir naudingų,kokioj kitokioj. Vienas studi

javo septynerius metus, kitas 
trejus, kitas tiktai du. Viena 
teologiją, kitas filosofiją, tre
čias bažn. teises arba ką ki 
tą. Tai-gi daugumas mano, kad 
kolegija yra tikra mokykla, 
arba kas tai labai panašaus. 
Vienok visai netaip yra. Kole
gija yra ne kas kita, kaip tik
tai bendrabutis, arba konvik- 
tas, kuriame gyvena nuolat 
mokslus einanti jaunuomenė. 
Kolegijos tikslas teikti studen
tams pašelpą ir globą. Jose 
gyvena vien tiktai dvasinių se
minarijų auklėtiniai, arba jau 
net kunigai. Kiekviena kolegi
ja turi savo knygyną, bažny
čią arba bent koplytėlę ir yra 
išimtinai dvasinės valdžios 
nieži u roję. Ten yra tam tikri 
netektai, repetitoriai ir kiti 
kolegijos palaikymui reikalin
gi asmenys. Kolegijos užsilai- 
<o arba iš valdžios teikiamų 
>ašelpų, arba iš visuomenės 

awkų, nežiūrint kokiu budu tos 
aukos yra renkamos. Taip yra 
sutvarkyta, kiek žinau, galinga 
Vokiečių kolegija, Prancūzų, 
Lenkų, Ispanų ir kitų tautų. 
Manau, kad ir Lietuvių kole
gija nedaug kuo galės skirtis 
nuo šių pastarųjų.

Delko bemaž kiekvienu di
lesnė katalikiška tauta turi 
Romoje savo kolegija? Yra ke
ptas priežasčių. Pirmiausia 

Roma yra katuli k i jos centras. 
Antra, joje dideli meno ir dai
lės turtai. Nėra abejonės, kad 
kolegijos turi šiokią tokią 
reikšmę ir politikos žvilgsniu,

pa-

16 MOKYKLOS

Tėvas:
— J r ką gi Jonuk, ko šian

dien mokykloje pramokai?
— Mes turėjome rašto daibą, 

aš buvau pirmas.
— Pirmas mokinys, mano 

Jonukas?
Jonukas iškilmingai:

— Aš jau raides m rašiau
gi kiti vos kuolus statė!

ypatingai Vatikano akyse. Bet 
labiausia dėlto, kad Romoje y- 
ra keletas garsių mokslainių. 
Ten via Biblijos Įstitutas, di 
dėlė jėzuitų vedama katalikiš 
ka universitatė su teologijos, 
filozofijos ir teisių fakultatė- 
mis. Be šių dar yra keletas ma
žesnės vertės mokslainių. Šios 
mokslainės labiausia kreipia į 
save visų tautų domę. Kadan
gi dideliam mieste mokslei
viams, ypatingai kunigams, 
labai yra nepatogu gyventi 
privatiniuose namuose, steigiu 
mos yra kofcgijos.Be abejonės, 
butų naudinga ir Lietuviams 
turėti Romoje šalyj kitų tau
tų savo kolegiją. Bet visai ki
tas yra klausimas, ar tikslinga 
butų, kad Lietuviai ypatingai 
dabartinėse sąlygose steigtų 
ten kolegiją. Aš manau, jogei 
netik butų netikslu, bet tiesiog 
neišmintinga. Tai . bus aišku

kalbų žinovų, stoka pagaliaus 
prity rusių katalikų veikėjų. 
Ar yra viltis laukti tokių iš 
Romos universitačių? Labai 
reikia abejoti. Plačiai žinoma 
yra patarlė: Doctor romanus, 
asinus germanus.

Geriausia gal pastatyta teo
logijos fakultatėj kuri apima 
keturių metų kursą. Vienok, 
turint omenyje, kad teologija 
imama iš pat pradžių, kad di
delis skaičius yra tokių, kurįe 
įstoja dar visai teologijos ne
pažindami, labai didelių speci
jalistų laukti nėra vilties. Filo- 
zofija baigiama į du metu, di
sertacijos nėra. Bažnytinių tei
nu kursas baigdamas taip-pat 
per du meta. Jeigu kas studi
juoja tris metus, gauna net du 
doktoratu, būtent bažnytinės 
ir rymėnų teisės. Tai-gi nei 
‘ilozofai nei juristai perdaug 
dideliais specijalistais būti ne
gali. Tokių daktarų, kaip kad 
Romos, Lietuviai jau turi pil
nus kampus. Toliau, visose Ro
mos universitatėse dėstomoji 
kalba jeigu ne Italų, tai būti
nai lotynų. Šiodvi kalbi Lietu
viams kuomažiausia prieinami 
ir kuomažiausia reikulingi. La
biau reikalingi yra mums Vo
kiečių, Anglų arba Prancūzų 
kalbų žinovai, kurių kaip tik 
Romos universitatės mums 
duoti negali.

Toliau mums yra reikalingi 
prityrę katalikai veikėjai, ku
rie galėtų tų didelį katalikiš
kų organizacijų tinklą tinka
mai palaikyti. Ir jų nė Romos 
nė visos Italijos universitatės

/

Its toasted

lyrų?! Nors Roma visais žvilgs 
niais butų mums tinkama, ir 
tuomet kolegiją užlaikyti butų 
tiesiog negalima. Roma begalo 
yra Lietuvai tolima, pertai ma
žai prieinama ir mažai žinoma. 
Gyvenimo sąlygos gana sun
kios, ypatingai klimato žvilgs
niu. Lietuva daugiausia gali 
turėti Romoje metas į metą 8-j E 
10 studentų. Bus tokių tarpų 
kad nebus ten nė vieno Lietu

vio. Ar-gi tad apsimokės mums 
turėti ten kolegiją?! Kas ja 

naudosis? Gal svetimtaučiai?! 

Bet ar išlaikys musų kolegija 

konkurenciją?! Pagalinus ko

kia mums iš svetimtaučių nau

da?!

Šimtą kartų butų naudin
giau, kad mes,Amerikos Lietu
viai, savo aukomis padėtume 
įsteigti pirmąją katalikiškąją 
universitatę Lietuvoje, kurios 
visuomenė taip labai laukia. 
Ten musų aukos atneš gauses
nius vaisius ir Lietuvos mok
slus einanti jaunuomenė širdin
giau dėkos mums už tai. Taip- 
pat, jeigu mums rupi Lietuvių 
studentų šelpimas Romoje, o 
rūpėti turi, nes jų šiandien 
padėtis užsienyje delei pragy
venimo brangumo ir delei Vo
kiečių markių kurso nupuoli
mo yra tiesiog apverktina, 

'privalome surasti tinkamesnį 
šelpimo būdą, negu kad pro
jektuojama kolegija.

Mąstąs.

mums duoti negali. Čia gal 
nevienam pasirodys keista. 
Juk Romoje visų katalikų gal
va, iš ten visa gyvybė! Taip, 
Romoje visų katalikų galva, 
bet Italijos visuomenės kata
likybės žvilgsniu pavyzdyn 
mes jokiu budu imti negalime. 
Katalikų akcija ten labai že
mai stovi, parlamente katalikų' 
tiktai maža saujele, visose įs
taigose viršų ima masonai ir 
socijalistai, katalikybė tiesiog 
prislėgta, bedievybė ir istvar- 
kimas giliai suleidę šaknis.

Taigi mokslo ir praktikos 
žvilgsniu Roma mums Lietu
viams nelabai yra svarbi. Ke 
lėtą kartų svarbesnė yra 
mums, pavyzd., Šveicarija, Vo
kietija arba Belgija. Koks 
tuomet išskaitliavimas steigti 
taip tolimoje riiuins Romoje, ir 
dar pinnoj vįptoj, kolegiją, sų

VYTURYS.
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“DRAUGO” KNYGYNE Į
Galima gauti šios |

MALDAKNYGES 1

Ramybė Jums (brangios odos paauks.) .................. $3.50 E
Ramybė Jums (kailio apdar.) ..................................... 2.50 =
Ramybė Jums (audeklo apd.) ..................................... 2.00 1

Šios maldaknygės formatas yra 5^x3%. Puslapių turi 958, bet ne E
■tora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra Jvairių įvairiau- —
alų maldų.

• • • •

Aniolas Sargas — juodas apd.................................... $1.25 5
Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd. ................. 1.75 =
Aniolas Sargas — juodais apd...................................... 1.50 1
Dangaus žvaigždutė — juod. rninkš. apd............. 1.75 S
Dangaus Žvaigždudė — baltės celluloid apd. su

paveikslėliu ant apd......................................................... 1.75 S
Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd.................1.50 1

Dangaus žvaigždutė — juodo audek. apd. ...... 1.00 =
Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 =
Aniolėlis — juodais apdarais ..................................... 1:50 E
Aniolėlis — juodais apdarais .......................................... 0.75 S

Stos maldaknygės yra nedidelės. Turi bevelk po 300 puslapių. S 
Spauda aiški.

Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 E
Pulkim ant kelią........................................................................ 2.50 |
Pulkim ant kelių ................................................................... 2.00 =
Pulkim ant kelių ................................................................... 1.85 S
Pulkim ant kelių .......... .. ................................................ .... 1.50 =

ŠI maldaknygė yra Šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų = 
įvairumas priguli nuo apdarų.
Maldų Knygelė ........................................................................ 75c. į
Maldų Knygelė  ................................................................ 50c. !

Užsisakydami adresuokite:

“DRAUGO” KNYGYNAS
E 2334 So. Oakley Avė. Chicago, 111. !
Tiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirift

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai

Ofisas SI 40 So. Morgan St. 
Kertė 80-ro St., Chicago, IU.

8PHCIJABI8TA.S
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 14 ryto 
Iki > po pietų, nuo < iki 8 valan
dų vakar*
Nedėllomls nno * Iki S po plet. 

Telefonas Vardu 487

DR. S. N AI1ELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS ER CHIRURGAM 
Ofisas Ir Gyvenimo vieta 

8253 South HalsU-d Street 
Ant vlrSatis I Birenai «tate Itaak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nno 
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 iki • vik. 

Nedėllomls nno 10 Iki X 
TeMesaa Tards BM4

Tel. Drovsr 744J

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTCSTAS 

4712 80. ASHLAND AVENUB 
arti 4 7-tos Gatvės 

Valandos: nuo B ryto Iki B vok. 
Seredomls nuo 4 ltg B vakare

Phone Sceley 7439

DR. I. M. FEINBERG
Gydo apccljalial visokias vyrų lrį 

moterų lytiškas Ilgos 
2401 Madison Str., kampas We»-

tern Avė., Chicago 
Valandos: 2—4 po plet 7—t vak,

S-

DR. S. BIEŽIS
LIETUVIS GYDYTOJAS | 

IR CHIRURGAS
2201 VVest 22nd Street 
Canal 8222 ■
3114 W. 42nd Street

Tel. McKinley 4»8»5

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

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akaširo*

*308 8. Halsted St. Chicago.
Valandos: 10—12 Iš ryto 1—S Ir
4—8 yakare Ned. 10—12 Ii ryto.

J. P. WAITCHES 
La

LIETUVIS
-awyer
S ADVOKATAS

Vakarais: 4509 S. Ashland Avė.
Tol. Yards 1053

Dien. Room 51H—150 N. Clark St.
Tel. Kundolph 3507

Vos tik saulės spindulys 
Nutirpdino šaltą sniegą, 
Štai parskridęs vyturys 
Kelia čiulbesiu mus jėgą.

Nuo pat ryto,
Vos prašvito 
Jis per dieną 
Vis tą vieną 
Skelbia liksnią mums

(naujieną: 
Čir-vir-vir pavasaris.

Paprusta ta jo daina,
Kas pavasarį girdėta,
Bet jausminga visada 
Ir labiausiai numylėta.

Vos atšilo 
Ir pakilo 
Tik saulutė,
Mes sukrutę,
Laukiam suskambant

. (dai nutę:
čir-vir-vir pavasaris.

() išgirdę ją ankst?
Jau gėles, žiedus saįmuo-

(jam.
Ir linksmybės apimti,
Mes su. vyturiu dainuo-

(jam:
Buki sveikas 
Meilės laikas!
Tu mums duotas 
Pumpuruotas. 
Giedrink mus jaunyn

(tės puolas: 
Čir-vir-vir pavararis!

Putinas

nuo ugnies
Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ir turtą * 
Lietuviu kompanijoj

0

4 Ulei MMRABCI CO. I
or AMtniCA

•• SOUTH u* SALLS STSH1
CHICAGO IU.. '

Šią didelę kompaniją 

valdo Lietuviai

musų nauja tvirtovė

MiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiii
Re* 11X0 Indcpcndcoee Blvd. 

Telefonas Von ąuren 2B4

DR. A. A. ROTH,
ItusaM Gydytoja* rl Chirurgo* 
KpeciJallstas Moteriškų, Vyriškų

Valkų ir visų chroniškų Ilgų 
VALANDOS: 10—II ryto 2—8 p».

pietų, 7—8 vak. Nedėlloml* 10—13 d 
OfiMM 3354 So. Halnted St., Clilca*’

Telef imas Drovev »O0S 
iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiimiiiiiitir

kiekvienam, kuris geriau tą kišti te»‘ištisus tuksiančius (PLATINKITE “DRAUGĄ.**

i., 's

j DR. CHARLES SEGAL J
| Perkėlė seavo ofisų po nam |

{4729 So. Ashland Avenuej
SpecIJaUstas 7

|D4IOVV, MOTERŲ ir VYRŲ LIGUg
gV.ilandosnuo 10 Iki 12 Išryto; nno| 
|2 Iki 5 po pietų: nuo 7 Iki 8:20g

I-- -- -- -- - - '■!■
■2 Iki 5 po pietų: nuo 7 iki 
■vakaie Nedėliomls 10 kll 1

Tclefouas Drcxcl 2880

Tek Canal 257 Vak. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATŪRIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
IHH So. Halsted Street 

Valandoa: 14 Iki 12 ryto; 1 Iki 4 
po plak 4 Iki S vakar*

K-

Dr. I. E. MAKARAS
Lietu vys Gydytojos Ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Mieliigan Avė., 
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 Iki 4 po 

plet, 4:30 Iki 8:80 vakare 
Residenctja: 1052H Ferry Av** 

Tel. Pullroan 842

lUIA: 11 STCAMSMIP I • L.COMPANY.L |
Generallui Agentai dėl Vidurines ir Rytinės Kumpos

NORTH CERMAN LLOYD, BREMEN Į
13 New Yorko Viešini |

BREMENA, DANZIGA ir LIEPOJU
AšiTIGOAE lAplauk* Geg. H, IUrf. 15 <1. |r Liepus 28.
NUMJI RlfANN t Išplauks Geg. 21. Liepos 5 ir Itiigp. 28 
MI llSOV tėpUiuk* <H>g. 28. l iepus l» lr Rugp. SO 

Tiesiai per IJepitJų via Danzlg. Persėdant Iš laivo J laivo. j
Atmšeukii pas II. UlauMnrins A <k>. General. Pasaiierlnlal Agentai 

1*0 N. baile SU, Chieagn. III. Tel. Kranklio 4180

kofcgijos.Be


Antradienis, Gegužes lO. 192T DRKUGI5 3
PAAIŠKINIMAS APIE SU
VIENYTŲ VALSTIJŲ KRA 

SOS TAUPYMO SIS
TEMĄ.

perkant pačtos taupymo ženk-1 našlaičių prieglaudos reika
lėlius po 10 centų kiekvienas. I lais. Susirašė apie 30 asmenų,

(l’rialųata ii Am. Raud. Kryžiaus)

Tikslas.

Suvienytų Valstijų valdžia 

priima pinigus taupyti prie 

Įmetus, moka nuošimtį ir gva- 
į autuoju išmokėti kada kas 
pareikalaus.

Kas Gali Pasidėti.

Ųiekvienas asmuo virš 10 
metų amžiaus gali pradėti tau
pyti pinigus savo vardu, pasi- 
dedant vienų dolierį ar dau
giau pačtoje, kurioje priimami 
pinigai taupyti. Nė vienas ne
gali tuo pat laiku turėti pasi
dėjęs daugiau kaip vienoje vie
toje. Jeigu ištekėjusi moteris 
taupo pinigu.* pačtoje, jos vy
ras negali į tai jokiu budu 
kišties, l’ačtos valdininkams 
uždrausta išduoti kam nors, 
kiek kelio pinigų padėta; tik 
tai įdėjusiam privalo šių žinių 
suteikti.

Kiek Galima Pasidėti.

Kiekvienas asmuo gali pa
sidėti iki kiek ir kaip tankiai 
gali, kol visa suma pakils iki 
$2,500; priaugantieji nuošim
čiai prie tos sumos nepriskai- 
tomi.

Kaip Pradėti Taupyti.

Asmens norį pradėti taupyti 
pinigus, tesikreipi į pačtų, 
kur plačiau bus viskas išaiš
kinta. Jeigu dėl kokios prie
žasties patsai negali atsilan
kyti pačtoje teprisiunčia at
stovų, kuriam bus paaiškinta, 
kaip ir kų veikti. Vietų gy
ventojai, kur pačtoms neleista 
priimdinėti taupomuosius pi
nigus, gali pasidėti artimiau
sioje pačtoje, kuri priima to
kius padėlius (depozitus) ir 
vietinės krasos viršininkas pa
tarpininkaus, suteikdamas rei
kalingi) žinių.

Pinigų Pasidėjimas.
Pradžių padarius, vėliau ga

lima pinigai pasidėti pačiam, 
per pasiuntinį, pasiunčiant Mo- 
ney orderiu, arba apdrausta
me (registruotame) laiške, 
jeigu money orderiai ant vie
tos negaunami.

Sudėjus taupomus pinigus, iš
duodama tam tikri pačtos cer- 
tifikaitai, išrašyti pasidėjusio 
pinigus vardu, kurie skaitosi 
paliudijimais. Šitų paliudijimų 
negalima parduoti, nė kitam 
pavesti. Jei atsitiktų juos pa
mesti, sunaikinti arba kam 
juos pavogus, išduodama nauji 
paliudijimai.

Kaip Atsiimti Pinigus.

Sutaupytus pinigus galima 
kada liktai norint atsiimti ar 
tai visus arba tiktai jų dalį, 
pareikalavus iš tos pačtos, ku
rioje yra sudėti. Pinigai gali
ma atsiimti pačiam, per įga
liotinį, arba laišku pareikala
vus.

Nuošimčiai.

Mokama iki 2% ant metų 
nuo sumos išrašytos ant kiek
vieno paliudijimo (certifika- 
to). Nuošimčiai pradedama 
skaityti ne nuo tos dienos, ka
da paliudijimus tapo išrašy
tas, bet nuo pirmos sekančio 
mėnesio durnos juos pasidė
jus ir gali būti išmokami su
ėjus kiekvieniems pilniems 
luotams taip ilgai, kol pinigai 
pra laikomi pačtoje. Atsii
mant pinigus, neišlaikius pilnų 
metų, nuošimčiai nėra mokami.

Pačtos Taupymo Lapeliai Ir 
ženkleliai.

' Sumos, mažesnės negu vie-

Pučtos taupymo korčiukė, su 
dešimčia ženklelių, prilipintų 
prie jo/*, bus priimama į vietą 
dolierio ar tai kaipo pirmas 
padėlis pradedant taupyti, ar 
tai pridedant prie jau sudėtų 
pinigų, arba gali būti iškeista 
pinigais. Pačtos taupymo lape
liai dalinamu dovunai.

Pačtos Taupymo Bondsai.

Pinigų taupytojas gali iš
mainyti visų sumų, arba jos 
dalį, į tam tikrus Suvienytų 
Valstijų Krasos taupymo bond 
sus, registruotus ir išduoda
mus kuponais, sumose 20,100 
ir 500 dolierių vertės; tokie 
bondsai atneša 2}/,2% nuošim
čio. Už kiek perkama bondsų 
iš visos sutaupytos sumos, ant 
tiek susimažina visų sudėtų pi
nigų suma ir taupytojas gali 
toliaus taupyti, pridėdain’as 
prie likusiųjų pinigų, jiakol 
suma vėl pasieks 2,500 dolie
rių. Cirkulerai, plačiau aiški
nu apie pačtos .taupymo bond- 
sus, gaunami kiekvienoje pač
toje, kur tiktai priimami tau- 
I>omi pinigai.

Paaiškinimai.
Reikalaujant platesnių pa

aiškinimų apie pačtos taupy
mo sistemų, galima gauti kiek
vienoje pačtoje, arba atsišau
kiant prie:

Tliird Assistant Postmaster 
General, Division of Postai Sa- 
vings, Washington, 1). C.

suaukojo apie 30 dol. Be to dar 
palikta keli desėtkai knygu
čių, kurių viena kainuoja 10c. 
Labai pageidaujama, kati visi 
tie pinigai, kaip aukos, taip 
ir už knygutes, taip-gi ir liku
sios knygutės, butų prisiųsti 
Lab. Sąjungos Centro iždinin
kui kun. F. Kudirkai, 2334 S. 
Oakley Avė., Chicago, III.

S. Jucevičius,
Lab. Sųj. agitatorius.

VARGONININKAS, suprantąs baž
nytinę muziką. tuojsus galt užimti 
vietą prie Lietuvių Šventųjų Petro 
ir VauliuuB Bažnyčion Hoiuesfaeud, Pa.

Kliu, 8. J. ČcpananlM,
318 Fourtli Avė. Homestutul. Pa.

ANT PARDAVIMO.
Electric Čeverykų taisymo šapu.

Pardavimo priežastis išvažuojų Eu
ropon, gera vieta biznis išdirbtas, At- 
sitauklte

1758 W. 47 Street 
Arti Ashland Avenue

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CUICAGO, LL1.INOIH 
Telefonas Yards 5033

Valandos: — 8 iki 11 Iš ryto: 
6 po pietų iki 8 vak. Nedalio
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare.

jimiiimmimimiiimiiiitiititiiiimititiiiiimimiiiiiiimmiiimmiiiiimmiiiiiiiiiii

ROSELAND. ILL.

Paieška u partnerio j bučerne ir 
grocerne, aš tunų dideliu ir gražiu 
Meta tik noriu padidinti savo bizni 
todėl ir pateškau gero teisingo žmo
gaus kuris turi upie $2,000 kad ir 
nemokanti išmokinsiu darbo ir biz
nio. Kreipkitės i

“DHAUGA”
2384 So. Oakley Avenue

(J. V.)

2jT«;l. Ganai 8221 3 S
S DR. C. X. CHERRYS 1

LIKTI VIS DENTISTAS « 
2201 Wcst 22-nd A So. Lenvltt St" 

Chicago 8*
-.Valandos: 8:80 A. M. to 12 N.“ 
« 1:00 P. M. to 8:00 P. M. p.

LIETUVIAI AMERIKOJE.

CICERO. ILL.

i

Lietuvos Vyčių 8 kuopos su
sirinkimas įvyks utarninke, Ge 
gūžės 10 dienų, 7:30 vaktire pa- 
api.jos svetainėj.

Nariai prašomi atsilankyti. 
Turime aptarti svarbius reika
lus. Prašomi atsivesti ir naujų 
narių įrašyti L. Vyčių organi
zacijom Valdyba.

NEW YORKO APYLINKĖS 
LIETUVIŲ DOMEI.

Susivienijimo Lietuvių R. 
K. Amerikoje New Yorko 
Apskritys rengia prakalbas 
Susivienijimo reikalais sekan
čiose vietose.

Gegužio 14 dienų, 7:30 vai. 
vakare, Elizabetb, N. J.

Gegužio 22 dienų, 2:30 vai. 
po pietų, Linden, N. J.

New Yorke, Bronxe, C. ir 
So. Brooklyne prakalbos bus 
paskelbta sekančiame numery
je.

A. J. Valantiejus,
N. Y. Apskr. organizat.

Labdaringosios Sąjungos 3čios 
kuopos darbuotė.

Peržiurėjus narių mokesčių 
knygas, pasirodė, jog L. S. 
3-čia kp. turi Garbės . narių: 
kun. A. Ežerskį, O. Nausie- 
daitę, A. Mąstą vičienę, Ogentų 
šeimynų, F. Bubinienę, Bu
kauskų šeimynų, J. Povilaitę, 
kun. J. Vaičiūnų, V. Bronislo
vų, vienų be pavardės davusį 
$100.00, ir kitų davusį $200.00, 
M. Bockaitę, MotinosDievo So
pulingos dr-jų, Saldžiausios 
Širdies V. Jėzaus vyrų ir mo
terų dr-jų, Imti L. S. 3-čia 
kuopa, Apaštalystės Maldos 
dr-jų, Moterų Sąjungos 2-rų 
kuopų (pasižadėjo). Viso 17.

Paprastų narių kuopa turi 
38 ir 3 narius, kurie kas me
nuo moka po 1 dol.

Geg. 12 d. vakare per pa
maldas bus pamokslas apie 
našlaičius, kurį sakys geri), 
kun. Baltutis, šv. Mykolo pa
rapijos klebonas.

Geg. 15 d. po mišparų (4 
vai.) bus prakalbos našlaičių 
reikalais. Kalbės nauji darbuo
tojai.

Su Sekminių diena prasidės 
našlaičių savaitė. Bus renka
mos aukos. Rinkėjai eis per 
Lietuvių namus. Lietuviai ne
turėtų atsisakyti, liet kiek ga
li paaukoti, kad greičiau pas
tačius našlaičiams prieglaudų.

Geg. 15 <1. pripuola 3-čias 
nodėldienis. Tai-gi Labdarin
gos Sąjungos 3-čios kuopos 
bus susirinkimas parapijos 
mokyklos kambary. Prašoma 
ciceriečių skaitlingai dalyvau
ti.

Pradžia 1 vai. į>o pietų.
Buvęs vakarus* 3-čių šešta

dienį ]x> Velykų davė nuosto
lio.

Jonas Mikolainis.

Neužmirškite aplankyti Boo- 
to No. 7 Used Car Show ku
ris prasidėjo Coliseum, Gegu
žio 7 ir tęsjs iki Gegužės 15.

Used Car Show bus atda
ras Nedėliomis.
Mitchell Auto Co.

paroda vartotų karų iš 400 ga
lima pasirinkti.

Scripps-Bootli
Wescott •
Chummy,
Franklin,
Studebaker,
Overland,
National,
Buick,
Veliu,
Clialniers,
Maxwell,
Elgin,
Baigė,
Dixie Flyer, 
Cole,

SO CHICAGOS LIETU- 
VAMS.

Praeitais metais du syk šio- 
uas dolieriš, galima taupyti 'je kolonijoj buvo prakalbom

BRONE l ltNEŽAITE (Llthuanlu. 
Raseiniai. Raseinių apskrities valdy
ba) paieško savo tetos ANICETOS 
HTANEVICAITES — BUTKIENĖS, 
paeinančios iš Mernaitelių kaimo, 
Rietavo valsčiaus, ir dėdės Hilerijaus 
Stanevičiaus, to paties kaimo ir vals
čiaus. 1918 iii. Jie buvo Chicagoje. 
Prašo rašyti j Raseinius.

Parsiduoda bučerne ir grocerne la
bai geroj vietoj visokių tautų bet 
daugiausia Lietuvių apgyventa. Par
siduoda greitų laikų nes savininkas 
išvažiuoja Lietuvon Norint informa
cijų šaukite telefonų.

Lafayctte 1082

$5OO IŠKALNO.
5 kambarių namelis, muro apačią, 

elektra, lentina stotkams sudėti val
gomojoj; Kaina $3,800, bal&ncas kas 
mėnesi.

$1000 iškalno nuperka gražų 6 
kambarių medini bungalow muro a- 
pačia; furnace, elektra, eztra dideli 
kambariai. Kambariai kajna $5,700 
ant lengvų išmokęsčių.

$500.00 iškalno nupirks nauja 5 
kambarių medini narna su eonerete 
apačia furnace. elektra, valgoirfoji 
gražiai ištaisyta kaina $5,800.00 ba- 
luncas $50 kas mėnuo.

Cahill Bros,
5501 S. Ashland Avė. Prospect 580

PADAVĖJIAI.
Reikalingi — Aš norių 6 paprastų 

vyrų kūmo supranta teisybė kuomet 
teisybė jiems pasakoma. Tokioms 
vyrams aš galių užtikrinti pastovų 
darba. čionais ne kningų pardavinė
jimas, nei namų nei reai estate. At
sišaukite nuo 10 ryto iki 3 po pietų.

J, U. lionny
23 E. Vau liuren Str 3-čios lubos

Telefonas Boulevard 9199 2

DR. C. KASPUTIS
•J DENTISTAS
# 3331 South Halsted Str.
2 Valandos: 9—12 A. M.5 J_ g • 'J g £> M

TelefmitM 1‘ullintiu*a *M >
S <Dr. P. P. ZALLYS

, Lietuvis Dentistas
10801 Ko. Mlchlgau Avenae 

Ko-.litud. III.
VAlJt.NUOS: i* ryte Iki 9 rskare. 

Tel. Pnllman 842 Ir 8180.

Telefonas Armitage 9770

MARYAN S. ROZYCKI
MLZYKOS DIREKTORIUS 

Mokytojas Piano, Teorijos Ir
Kompozicijos 

2021 N. Weatcru Avė,
Chicago, IU.

K
I’hone Ciceho 6963

DR. A. P. GURSKIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4847 W. 14th Str. Cor. 49th Avė.
Cicero, UI.

[Vai. 9 išryto iki 9 vak. Išimant 
Nedėlios ir Serėdąs

| Greičiausiai S: taksite Pagelbą 
| Saviems Lietuvoje

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

ŠIAIS METAIS Lietuvių Prekybos Bendrovė, per savo sky- — 
E rius pasiunčia kas menėsis suvirs (5,000,000) penkis milijonus S 
E auksinu. Tas liudija kad Lietuviu Prekybos Bendrovė teisingai J 
s ir greitai patarnauja.
E =
= LAIVAKORTES parduoda ant visų linijų LIETUVON, ir | 
E norintiems partraukti giminės iš Lietuvos.

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

VAŽIUODAMI Lietuvon uesivežkite pinigus su savim. Kelio- 
E nėję visko gali atsitikti. Geriausiai išsipirkite musu Bendrovės S 
E perlaida (drafta) ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon par- S 
s važevę pinigus gausite pačte.
55 SS

DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuviu Pre- S 
S kybos Bendrovės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FA- 3 
E BRIKO. Pradėjus veikti Cukraus fabrikui gaus darba dau- § 
E giau 1,000 darbininkų. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už sa- = 
E vo pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrų kurie E 
s dabar parsiduoda po $7.00 vienas, nes neužilgu kaina pakils. 3 
5 3

Siųsdami pinigus, pirkdami serus arba norėdami daugiau ži- E 
= nių apie laivakortės kreipkities ypatiškai arba per laiškus šiuo 3 
E adresu: s

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

- Jei patogiau tai kreipkities į musų skyrius

Oldsmobilc,
Chevrolet,

Fordą,
Dodgcs,

Apperson, 
Willys-Knight 

•' Marinon, 
Cole, 
Reo,

Baigė, 
King 8,

Kissel, 
Ternplar (Cal.

top),
Nash, 1920.

ANT PARDAVIMO
Wiscon§ino žemė.

Tu gali nedirbama žemė pa
versti į tikra rojų. Išdirbus 
žemė gali piningus padvigu
binti į keletą metų. Žerpė gali
ma dabar pirkti po $25.00 už 
akra į trumpa laika tų pati iš
dirbta žemė bus veria po $125 
už akra. Kuomet atsibos tau 
vergauti mieste, tuomet gali 
kraustytis ir ramiai sau gy
venti ana ūkės Wisconsine.

JONAS P. EVALDAS,
840 West 33rd St.

Chicago, UI.
Lietuvių Agentūra.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vldomiesty) 
ASSOCLATION BLDG.

19 So. La Šalie St. 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

Pancdėliais iki 8 vakare 
Nedėllomia oflsaa uždarytas ,3a =
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Jūsų Akįs Į

Mėnesinio Išmokesčio Bliano

FOTOGRAFU ATYDAI.
Ant randos atudlo arti Dievo Ap-

veizdoa bažnyčios, geras langus, dide
lis Storas viskas gatava eik ir dėk 
bizni.

Savininkas
3202 So. HalKted St.

(J. K.)

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

Lithuanian Sales Corp. 
300 Savoy Theatre Bldg. 

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

re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Snbatomis iki 9:00 vai. 
vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 4:00 po pietų.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMilIlIlIlIlIlIlIlHIII

Ar jos raudo- S 
nos, vandenėtos “ 
ar užsidegę? Ar = 
kenčiate nuo vak, S 
kio, u įaugu, nusil S 
pnintų aklų vo- S 
kų, Žvairumo, ar E 
kitų kokių akies ~ 
ligų? Jus nega- S 
lite atidėti gydy- E 11 

S nių nes laikau yra brangus. Ne- E I ■ 
~ toli visos akių ligos galima iš- = B 
S gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo S 
S ilgiau jus atidedate prideramą. =
E priežiūrą, tuo liga darosi aršea- E 
~ nė ir tuo labiau jus esate pavo- =
5 jut liekant neregiu.

įaugai
AMERIKOS LIETUVIAI!

Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą j Lietuvą
tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių

Katalikų

I

Kuro kaina 
$200.00 
300.00 
400.00 
600.00 
600.00 
700.00 
800.00 
900.00 
1,000.00

mėn. Mok. 
$25.00 

30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
65.00
60.00
65.00

BARGENAB
2 fintų mūri tris namas 6-6 kamba

rius, elektra 2 furnaces nržuoio me
dis viduj —- kaina $10,500. Ant iš- 
mokcsčlo randasi ant Garflcld Bou
levard.

Iškalno 
$76.00 
100.00 
175.00 
200.00 
200.00 
250.00 
300.00 
360.00 
400.00

Nereikia mortgu(r«' mokėti 
Nereiklu brokerage. 
Nereikia notarių mokėti 
Nereikia taxų mokėti 
Nereikia frelulito mokėti

2 fintų mūrinis namas 4-4 kamba
rius, elektra Pfčtų šildoma preke 
$7,600, randasbint Garflcld Blvd. At
sišaukite

Cahill Unm.
55 Ir Ashland Avė. Prospeet 580

APMAINYK SAVO SENA K A lt A 
Tavo seniu, karas apmainomus ant

naujo atrokuojant Jo vortė.

Visi pertaisyti Mitchelln turi pilna 
gvarantija kaip nauji.

Visi neparduoti karai po lu
tos dienos Gegužės rasis pus

MitchellAutoCo
DVI KRAUTUVES

2328 2884
Mb'ltlgnn Avė. Mlchlgau Avc.
Portaisyti karai parduodami abejose

krautuvėje

ATDAROS
DIENOMIS
VAKARAIS

NEIMLIOMIS ■
Telefonus Vletory 3805

VAŽINEKIS KASDIENA. 
MOKĖK SYKI Į MENĖSĮ.

VALENTINE DKI
COLLEGES

6205 H. Halsted, 2407 W.
1850 N. Wclla 8L

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpt-'

ino, Deatgnlng bizniui Ir narnama. 
Vietos duodamos dykai. Diplomai.' 
Mokslas lengvais atmokėjimala^ 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa-' 
eikalaukit knygėlės.

Tel. Sseley 1641
RARA PATEK, pirmininkė.'

• v w"rotkaIŠka"s
ADVOKATASg Ofisas Didmiesty|: —

į 29 South La Baile StrMt J
Kjunharls 824

I**>l«fnu«ai Central g

pas i

manę uždyką Į
_ Daleiskit man lšegzaminuo- 3 
— tl Jūsų akis be užmokesčio. Jei- E 

gu aš galiu Jums apgelbėti, aš S 
taip Ir sakysiu. Jeigu negalėsiu = 
aš lygiai atvirai ir tai pasaky- E 
siu. Aš dąleislu jum pašinaudo- B 
tl mano 23-jų metų patyrimu b 

S kaipo akių specialistu ir mano = 
3 gabumu Išgydyme tūkstančių at 
E sltlklmų, kuriuose kiti buvo at- 
= sisakę gydyti,. Jus neprivalote 
S daleistl dalytėtl Jūsų akis kitam 
E kaip tik okulistui augščiausio S laipsnio, o tai aš jums galiu su

telkti. Nedalelskite trukumui 
pinigų jums kenkti. Mano kai
nos yra prieinamos ir mos galė
sime susitaikyti ant išmokėjimų

Nelaukite—-atsišau-
| kitę šiandiena
E Tą dalyką neatidėliokite. Juo5 greičiau pradėsite gydymą, tuo 
S greičiau pasveiksite. Jūsų ak)s 

pačios nepasveiks, bet Jos daro
si vis blogesnės. Tam tikros gy- « 
dyinas. Ir 1mn tikri ojtinial IŠgy g 
dys Jūsų n kis Jeigu tiktai pada
rysite) laiką. Ateikite šiandien 
pasimatyti su manim. Išegza- 
mlnuosiu dykai.

Or.F.O.Carter

I

S
■■■I■■■■I■I■I■■
fl
H
■■■■■■■■

i

Metraštį
1916 m.

Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos
JAME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų 

b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. 
A. Fctr:i'.“io G.'srrvntnrijos jo prictc’sų ir c) kitų.

■
I
!

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

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

Kaina: Neapdarytos ................................... 50c.

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtoe 
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
rite siųsti į Lietuvą.

Užsisakydami adresuokite:

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.
2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois.

j Vakarais. 812 W. S3rd 8t S
Telefonas) Yards 4M<

'■■■■■■■■■■■■■I

= Specialistas Akių, Nosies 
ir Gerklės Ligų.

= 120 S. State St., 2 augštas 
Chicago, UI.

Vai.: 9 iki I; Nertėl. 10 Ik 12 
Vienos duris | šiauri nuo

Falr Krautuvės

i iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiHNMimiiiiHi

American & Red Star Lines
Tlcsoglnl. Palnrna, Inta

NEW YORK IR HAMBURG
Gerbtu, la. ki-lin. Lietui Ihium Ir Raimma.

INdtlau.l .tloderniMG l«itai
MINNEKAHDA (Naiijaa) MANCHUKIA MONUOL1A
GfKiiilo 21 Birželio 2 Blrfrllo 1S
(3rtl KIIumm* TikUI)

NEW YORK — HAMBURG — LIBAU ir DANZIG 
LENKIJĄ GEGUŽIO 25

Trečiu KIIimu Iš New Yorko | Kitkam* *130.011 
Tračia K Hunu lt New Yorko | l .ie,,ob, *133.00

TreCtoo kibte*, auoutttertul tultfn Okltbam tllnln 
ĮKttamauJn. I trimeti kuralmrlui reoertuojuml 
l KoMiMuline Oitrn. U No. Iteurfeoru 8t. t

,___  . ______________ ________________ ____ jng kambary j, kur tarnnl Jiem*
‘tąraaum . I trimeti kuralmrlui reoertttojuml moterim Ir toikuni*. Al.l-uuklto

.ĮUraco. urtm I lokali A*«mt«.
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CHICAGOJE.
JAPONIJOS AMBASADO

RIUS CHICAGOJE.

KATALIKŲ LABDARYBIŲ
SĄJUNGA CHICAGO

JE.

Šita Sąjunga apima visą 
Chicagos arkivyskupiją. Pra
eitą sekmadienį visose arki
vyskupijos bažnyčiose iš pa- 
niokslinių buvo skaitomas spe- 
cijalis Jo Augštosios Malony
bės Chįcagos Arkivyskupo 
Jurgio Mundeleino raštas į 
tikinčiuosius. Tas raštas taip- 
pat atskiriai buvo dalinamas 
žmonėms.

Lietuviai galėjo patirti, kas 
rašoma musą Arkivyskupo 
Ganytojo apie lalslarvbės rei
kalus.

Perniai arkivyskupijos kata
likai labdarybės tikslams gau
siai pasirodė. Buvo surinkta 
pusė milijono dolierni. Metų 
}btbaigoje pagaliau pasidalė 
deficito, nes labai daug atlik
ta visokių gailestingųjų dar
bų katalikiškose įstaigose.

Visi katalikai bendrai auko
ja pinigus vienan fondam Pas
kui iš to fondo skiriamos rei
kalingos sumos įstaigoms.

Katalikiškose arkivyskupi
jos įstaigose yra daugybė ir 
Lietuvių našlaičių, ir senelių, 
ir pavargėlių, ir liguistų žmo^ 
nių. Taigi kas iš Lietuvą duo
da aukas tan Katalikiškų Lab- 
darybių Sąjungos fondan, tas 
šelpia savuosius.

Ateinantį sekmadienį visose 
bažnyčiose nuo tikinčiųjų bus 
renkamos aukos.

Šita visa savaitė pašvęsta 
tų aukų rinkimui. Kas negalės 
duoti tam gailestingam dar
bui aukos bažnyčioje, gali pa
duoti savo klebonui, arba gali 
pasiųsti Sąjungos ofisaiųltoom 
604, Mallers bldg., Chicago.

Nesvarbu, kaip kieno auka 
bus gausi. Bet svarbu, idant 
visi katalikai prisidėtų prie 
to labdaringojo darbo arkivy
skupijoje.

» —..Į— ■ . — — .A .
43,000 DOL. PAPIRKIMO.

Legislativei Bailey’o komi
sijai, kuri tyrinėja darbininkų 
unijų “Business” agentų ne
doruosius darbus, ėmimų pa
pirkimų, vakar patyrė, jog a- 
nais metais Chicagoje staty
dinant State-Lake teatrą tiems 
agentams išmokėta 4.3,000 dol. 
papirkimo.

Tas buvo padaryta, kad 
išvengti darbininkų streiko 
ir kitokių nesmagumų su unis- 
tais darbininkais.

MUSŲ REPORTERIO UŽ
RAŠAI.

IŠ DIEVO APVEIZDOS PA
RAPIJOS.

Gegužės 22 d. Dievo Apvei- 
zdos bažnyčioje, 9 vai. ryte, 
virš šimtas mokinių pirmu sy
kiu priims Šv. Komunija. A- 
peigos bus iškilmingos.

Vietos parapija rengiasi i 
savo pikniką, kuris bus Birž. 
19 d., National darže, Riversi- 
de. Norima smarkiai pasiro
dyti.

Gegužės 8 d. parap. svet. 
Šv. Antano dr.-ja įrengė ba
lių.

Paminėjimui “moterų sa- 
i” Moterų Są-gos 3-čia 

k p. įrengė vakarienę su prog
rama Gegužės 7 d. pa r. svet. 
P-lė B. Abromaitė — kalbėjo 
apie Moterų Są-gos tikslą ir 
svarbą; kun. J. Pužauskas pa
gyrė šitokius draugiškus va
karėlius, kun. Tg. Albavičius 
pagyrė moteris ir ją darbuo
tę.

Paskui padainavo: p. A. Be- 
naitis, p-lės V. Volteraitė ir 
F. Butneraitė. P-lė A. Petkiu- 
tė pijanu akompanavo. Kelios 
mergaitės gaižiai padekliama- 
mavo.

Buvo daug žmonių. Gražiai 
ir padoriai pasilinksminta.

raitės

Parapijos mokyklos mokinių 
— berniukų Aniolų Sargų ir 
mergaičių Nekalto Prasid. Pa
nelės Švene. dr-jos turėjo iš- 
Vflžiavimą Gegužės 5 d. Lin
coln parke. Su jais <1 rauge bu
vo ir klebonas, kun. Tg. Alba
vičius, kun. J. Pužauskas ir 
kun. dr. Tg. Česaitis.

Parapijos, mokyklos berniu
kai žaidė “indoor bąli’’ su 
kaiminingos miesto viešosios 
mokyklos mokiniais ir laimė
jo.

Dabar visa kolionija džiau
giasi savo narsiais ir gabiais 
kovotojais sporto srityje. Ki
tą sykį daugiau apie juos bus 
parašyta.

IŠ WEST SIDĖS.

Geg. 8 d. Aušros Vartų par. 
svet. L. Vyčių 24 kp. atvai
dino veikalą “Paklydėlio ke 
lias.” Pavyko. Žmonės skait
lingai atsilankė. Pelnas pas 

jkirtas Šv. Kazimiero vienuo-
I lynui.

PERBRANGUS PIENAS.

Vakar Chicagoje su savo 
šeimyna lankėsi iš Wasbingto- 
no Japonijos ambasadorius, 
baronas Shideliara.

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.

Lietuviams žinotina.
Kas įdomauja busiančia naš

laičių prieglauda, kam rupi 
senų ir paliegusių darbininkų 
likimas, tegu Geg. 11 d., po 
pamaldų, ateina parapijos sve
tainėn paklausyti prakalbų. 
Kalbės įžymus asmenys, pla
čiai iš.lėdanii butinę reikalą 
našlaičiams prieglaudos.

Apart prakalbų, bus įvairi 
programa. Dievo Apveizdos 
parapijos Lietuviai nuoširdžiai 
prašomi atsilankyti. Įžanga 
veltui.

Rengimo Komitetas.

NELAIMĖ LIETUVIŲ 
ŠEIMYNOJE.

Bal. 29 d. apie G vai. vaka
re Baltikauskus patiko nelai
mė—mirtinai apdegė keturių 
metų mergaitė. Buvo taip. Ant 
uščių lotų vaikai buvo suka

rę ugnį. Belakstant jiems apie 
ę, staiga užsidegė Balti- 
auskaitės drabužėliai. Pama- 
ę vaikai išsigando ir išbėgio

jo, o mergelė klykdama bė- 
go namo. Pamatęs tėvas puolė 
gesinti ugnį, bet jau buvo jau

čiu. Apdegus mergaitė nuvež- 
a Šv. Ant. ligoninėn mirė. Pa-
aidota Šv. Kaz. kapinėse.

Motina sunkiai serga, tėvas 
labar turi abi nudegintas ran
das. Jiedu dar turi 4 vai kil
ius; vyriausias 7 įųetų.
Gailestingą darbą atliktų, 

<as galėdamas sušelptų nelai
mės paliestą šeimyną. .

Praeivis.

L. D. S. KUOPŲ DOMEI.

Liet. Darbininkų Są-gos 
Cli. Apskritys yra paskyręs 
dovanų toms kuopoms, kurios 
laugiausia prirašys naujų na
rių? Laikąs paskirtas ligi 
Ceg. 29 d.

Tat kuopos, subrnskit, nes 
lai o liko tik trys savaitės.

Matysim, kuri kuopa dau
giau pasidarbuos.

A. J. Bislis.

AUKOS ŠV. KAZIMIERO 
VIENUOLYNUI.

JUOZAS BURBA
Mirė Lietuvoj, Baland.. 6, 
6 vai. ryte, 1921, 56 m. 
amžiaus. Paėjo iš Kauno 
rėd., Skapiškio miestelio 
ir Skapiškio parapijos. 
Rokiškio apskr. Lietuvoje 
paliko dideliame nuliūdi
me moterį Kamilię ir dvi 
dukterį: Uršulę, Zofiją ir 
vieną dukterį Amerikoje. 
Emiliją.

Pamaldos įvyks seredoįj, 
Gegužės 11, 8 vai. ryto, 
Dievo Apveizdos bažny
čioje. Nuoširdžiai kviečiu 
gimines ir pažįstamus da
lyvauti pamaldose.

Pasilieka dideliame nu
liūdime moteris ir duktc- 
rįs.

Miesto tarybos komitetas, 
kurs tyrinėja gyvenimo bran
gumo klausimą, sako, jog Clii 
cagoje pieno kompanijos vis- 

I gi dar gero pelno turėtų, jei 

jos papigintų pieną 4 centais 
kvortai.

Reikia žinoti, jog kompani 
jos fermeriams už pieną mo- 

Įka tik .3 centus kvortai, gi 

čia paima net 14 centų kvor
tai.

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS.

A. L. R. K. Federacijos Chi
cagos Apskritis šiandie, Ge
gužės K) <1., turės susirinkimą 
Aušros Vartų parapijos svet., 
West Šidėje.

Susirinkimo pradžia 8:00 va
kari1. Kviečiamos visos kolio 
n i jos turėti savo atstovus šia
me susirinkime. Valdyba

žinąs, J. Padvarskis, M. Pet-Į 

cilevičia, V. Blažys, M. Da- 
maška, M. (Tirštis, A. Dainuš
ka, A. Bunis, V. Gibauskas, J. 
Gurskis, P. Gnidanavičin, A. 
Urbanavičius, S. Kuizinas, P. 
Stenkevičius, M. Bisinskis, J. 
(lerčius, A. Petkus. P. Gečas,! 
J. Šimanskis, J. Kanisenas, L. 
Petrausko* A. Rusteika, A. 
Paukšta, J. Jakutis, J. Gobis, 
M. Vaičiulis, M. Vasilauskas,
L. . Pakalka, P. Kinderis, J. E- 
žerskis, Z. Petrei kis.. A. Mačiu
lis, A. Ginčauskis, A. Zaka- 
rauskis, J. Kažnuskis, V. As- 
traukis, P. Druktenis, P. Bu- 
dreckis, T. Alšauskas, A. Vaš
kevičių, A. Šadbenas, J. Kakta,
M. Vaičulis, S. Druktenis, P. 
Dilinskas, K. Kinderis, O. Nor
kus, J. Rodavičia, A. Verbila, 
A. A’lkimavičia, L. Petrauskis, 
J. Vaitukaitis, J. Vartaševičia,
J. Kaminskis, L. šarauskis, M. 
Kriauklis, M. Cicėnas, P. Šim
kus, A. Katauskis. A. Banis, 
S. Olbergis, A. Matukas, J. 
Česna, J. Rastenis, A. Vilinia- 
vičia, J. Bulavas, J. Vaitkus, 
A. Karkalis, G. Girdžiušas, P. 
Aukštikalnis, K. Norvilaitė, M. 
Ralzinska, M. Bielska, K. 
Venckus, J. Nomeika, J. Zan- 
daris, O.* Mockienė, M. Bila- 
vienė, J. Šiaudvitienė, T. Va- 
lentienavičia, P^Gotautas, B. 
Girskienė, B. Bartkienė, A. 
Krujelis, Z. Riškienė, M. Bani- 
tienė, P. Jucius, O. Jaselskie- 
nė, O. Janikienė, P. Neviekie- 
nė, II. Dambauskienė, A. Kas- 
mauskienė, V. Varnagienė, K. 
Kutulis, P. Martišius, ‘.L Na- 
livaika, A. Bernotas, J. Ka
minskas, P. Naulis, M. Ska- 
liauskas, J. Moluška, P. Var- 
nauskas, A. Juška, F. Genis,
K. Ži menas, S. Vėl i s, A. Zaba- 
levičius, J. Bilaišis, A. Šikšne- 
nas, P. Gudonis, J. Juknevi
čius, J. Kačinskas. P. Armo- 
nas, K. Kliukas, X Matėjunas, 
K. Slušnaitė, J. yiskontas, J. 
Juraška, A. Kušleikaitė, B. Ke- 
pcrša, P. Petrauskis, A. Venc- 
kevičia,.J. Tarvidąitė, 1). Mer
kienė,. A. Kučkienė, J. Kaz
lauskienė, A. Kaminskienė, P. 
Ubartaitė, O. Jurgaitienė, B. 
Šukaitė, B. Tovaišaitė. ,J. Ku- 
tauska.

Surinkta ..................-.. $1,771.00
Sumik, aukų ...................... ,3.25
Viso labo...................... $1,774.25

Visiems aukotojams nuošir- 
dingiausiai ačiū.

(Surinktos kun. Mikšio) Chi
cago, UI. (šv. Kryžiaus 

parapijoj).
(Pabaiga.)

Davė po $1.00: V. Daukša, 
A. Vehckevičia, J. Stirbaitė, K. 
Slušnaitė, J. Šetikas, M. Šer- 
niulis, A. Šimkus, J, Kornele- 
kis, S. Vaičkui, K. Vaškelis,
A. Konont, P. Pinas, K. Bau- 
šis, P. Padauskas, I. Vaišno
ras, L. Nemunas, A. Kriaučia- 
nis, J. Preikšis, K. Rėksniu,
J. Šuniskis, E. Gedraitienė, A. 
Šnekus, A. Jurgelevičių. A. Ju- 
cevičia, J. Bonzas, R. Bandža,
K. Urbaitis, T. .1ličius, A. Gar- 
djurgis, A. Dzešnlskns, J. Jan
kauskas, .J, Zabiela, A. Zdonas,
B. Jakatis, S. Gečas, P. Kuk- 
ša, J. Eimantas, J. Laveikis, 

B. Jaubra, P, Sakutis, J. f’u-

BARGENAS.
Pigiai parsiduoda Grosernė, 

blokas lino Lietuvių bažnyčios. 
Turi būti parduota į trumpą 
laiką. Priežastis važiuoju į 
Lietuvą. Atsišaukite.

A. 0.
1736 W. 47th Str. Chicago, III.

CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS.

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių delei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj * pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTI8ED.

986—Maskvičiui D.,
990—Martišauskui Kaz.,
992—Medeniui Pit.,
994—Mezlaiskiui J.,
996—Milkiutis V.,
999—Miziui Juozapui,
1023—Šalnai Vincui,
1027—Seknnai Mik.,
1039—Stnnevičui Ant.,
1044— Tamašauskui Jut,
1045— Tumosienei Jevai,
1047— Vaicekauskui Konst.,
1048— Vnineckienei Ag.,
1049— Varneekienei Ver.,
1050— Vaškeliui Jurg.,
1051— Vezgirdienei Dom.,
1058—Vladistnuakiui Simonui.

S. D. LACHAWICZ
LIETl VYH ORAUORIIJH 

Pataraaitju laldotuTSM kapiEleualA. Itet- 
k>l« m.ldtlu •tRlMaklI. • badu darbu 
uaite ut«anAdlntt.
1114 W. ISrd FL IU.|

Tel. feaaJ
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Atydai Važiuojančių į Lietuvą
Pirmu negu pradėsit renktis į kelionė kreipkitės pas mus ir viską ištirkit. Tas 5 

jums nieko nekaštuos.
Jau tukatanClal Išvažiavo prr muių Biurą } Lietuva Ir Šimtai išvažiuoja dabar kas įnėnesis VI- S 

= šiem paruplnum požportua, sutvarkom taksus ir pagelbrtam iSsiunstl bagažus. PaSportu padarinio už = 
— suvo darbiu kuinuojam tik |1.00. Vi baguiu ir taksu sutvarkymą mes nieko nekalnuojatn ‘ KIEK- S 
= VIENAS ŽMOGUS VAŽIUOJANTIS PER MUMIS YRA APRŪPINTAS NUO LAIKO SĖDIMO I = 
S TRAUKINI CHICAGOJE IKI JIS PASISEKĖ KAUNA. g

Parandavojame 

Safety Boksus 

$2.50 metams

1 S y; 9L * t

.rrrr _ 
miic

M
Padarome visokius 

notarijališkus 

raštus.

EUROPEAN AMERICAN BUREAD
FABIONAS ir MICKIEVIČE, Vedėjai

| 809 W. 35th St., (Halsted& 35th Sts.) Chicago, III. |
= Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Kauna $117.00 |

Kainos laivakorčių iš N. Y. iki Eydtkuhnen $104.60
Idant žmonės važuodnml per kelius rubežus nebutu nutaksojami už vežiamus pinigus, yra patar- g

= tina kad jie kiekvienas nusipirktu draftus. Apie ta jau buvo pranešta net Lietuvos valdžios. MES —
= PARDUODAME TflKIUS DRAFTUS PAGAL DIENOS KURSĄ UŽ KURIUOS PINIGUS IŠMOKA S
= BE JOKIO ATITRAUKIMO LIETUVOS PASTOSE ARBA BANKO8E. =

VALANDOS: Kasdiena 9 ryto iki 6 vakare. Vakarais: Utar. Ketv. ir Subatomi's iki 9 vai. Nedėl- g*1 S dienais: 9 ryta iki 3 po pietų. 5
*iiniiiiiiiiiiiimiiimimiiiiimiiiiiiiumiiimimmmiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiwiiiiiiiiimrtrtiiinil||||||l„ll„„„ll|ll|ll|lll7

Dr. M. T. STRIKOL’IS II Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas I 
Peoplcs Teatro Name 

0161# W. 47th Str. Tel. Boul. I««l 
■Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 10® 
■iki 12 ryte. I

lies. 2914 W. 43rd Street I 5 Nuo ryto Iki plet I
Į|T cl. McKinley 263

DR. A. L YUŠRA ’
1900 S. Halsted Str.

Tel. Canal 2118

Valandos: 10 ryto Iki 8 vakaro 
Gyvenimas:

2811 W. 63rd Str.
Tel. Prospect 8486.

«■

Ęurūpean įmerican g ureau
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARUI SAS

Kcal Estate, Paskolos, Insurlnal 
Ir 11.

800 W. 35tli St., Kamp. Halst4<d St. 
Tel. Boulevard 611 

Vai.: 9 iki 6 kasdiena
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 

Ned.: iki 3 po pietų.

nuo ugnies
Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ir turtą 
Lietuviu kompanijoj

PyĮlOJNĮĘjER*
. Jin? IIMRAM ’<©.

OF AMERICA
29 SOUTH u* SAULE STREET 

CHICAGO ILU

Šią didelę kompaniją 
valdo Lietuviai

musų nauja tvirtovė

PRANEŠIMAS
Naujas kantoras po vardų ATLAS REALTY COMPA-

NY, 4601 So. Hermitage Avenue, Chicago, Illinois.
T erkame ir parduodame namus, lotus ir farmas. Siun

čiame pinigus į Lietuva ir visur. Parūpiname Pašportus 
ir Laivakortes važiuojantiems j Lietuva ir kitur, Insu
rance, apdrauda nuo ugnies ir visose kitose šakose. Mu
sų ofise vienas iš savininku, J.P. AVaitcbes, jaunas ir la
bai garsus Lietuvis advokatas yra pasirengęs visiems 
Lietuv’ams teisingai patarnauti visuose teismo ir lega- 
liškuose reikaluose.

Todėl, nors ir su mažais reikalais kreipkitės į musų o- 
fisa, o mes iš savo pusės užtikriname kad užganėdinsime 
jumis visuose vrršminėtuose reikaluose.

E. D. Witkowski A. M. Barčus J. P. Waitches

Atlas Realty Company
4601 South Hermitage Avenue, Chicago, Illinois.

(Ant kampo prieš pat šv. Kryžiaus Bažnyčia)
Telefonas Boulevard 6080

“nulatOt Nmt for LitlU nu-

Jeigu Nusidegi
Tai aprink žaizda ir uždėk

ulentholalūm
Nošaldo Ir Rifitnl užgydo.

“Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jura abiem!’’

Kūdikiai mėgsta jĮt 
Jie prašo daugiausl

Net ir mažyčiai žino, kad

B AMBIE* O
e pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
:jimo. Ji paveikia per vieną naktį;

yduolė visame
liuosu nuo vidurių užkietėjimo, 
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiekose parsiduoda po 60c. arba už 60c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35lh Street. Borough ot Brooktya, New York City

J’ra geriausia i
ir
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| Pinigai, Laivakortes Lietuvon Į
I Jau Išmokami į 26 dienas |

Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH)
Štai pavyzdis kaip apie mus ir musų iš Lietuvos giminiems rašo:

"Gavome tic»: pinigus 1300 markių 8 dienoj Vasario tai yra lysini už mėnesio po Iftsluntlmo.
Mikalojus Baltutis visus mums pi n Irus Ifimokėjo Iki skatikui. Ir turinio pranešti Stul kų. Nueikite pas 
p. Povilo Baltučio Ir pndėkuoklte Jam, nes per Jo banką Rrelčiauslnl Ir sąžinlAklausinl pareina pint- 
Rnl. Daug musų kaimynu per Baltuti siųstus pinigus gavo. Kiti kurie siuntė per kitas bankas laukia 
pu 3—4 mėnesius. Vieno žmogaus suvaikžčtojo net tris kartus lalžknl Šen ir ten kol gavo pinigus. Po 9 
Baltuti siųsti kartu purelna su liiilku, o kartais i« greičiaus.

— Naumiestis, Gruodžio 9, 1920 Mokytojas D.1 Jurjonas e S
Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome lega- 

liškus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aklus. Esame registruoti Lietuvos Atsto
vybės Wa8hingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Pada
rome paskolos ir apdraudžiam niio ugnies ir kitų nelaimių.

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

PAUL P. BALTUTIS & CO. I
1901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, 111. Į
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