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METAI-VOLV. No. 52 

Nevyksta Streikas Geležinke
liečiams Prancūzijoje 

Streikininkų Vadai Atsidūrė į 
» nmus Kalėj 

PRANCŪZŲ VYRIAUSYBĖ 
AŠTRIAI ĖMĖSI UŽ 

STREIKININKŲ. 

t i pienus geležinkelių naci jo
nai i žavi m ui. 

Užima streikininku vietas. 

MEKSIKONAI UŽPUOLĖ 
PAŠTĄ ARIZONOJ. 

Traukiniai pamainomi 
lėktuvais. 

Prancūzijoje šiandie gyvuo
ja kareivių veteranų unija. 
Sako, turinti apie 400,000 na-

I rių. Tie veteranai sutikę kur 
Paryžius, kovo 1.—Nėra jau t i k v r a g a l i m a u ž i m t i s t r e i k i . 

yriausybė ne-! n i n k \ , v i e t a s i r p a g e i b ė t i vy-
laimės geležinkeliečiu1 streike. riausybei sutraškinti streiką. 
Kuone visi streikininkų vadai j B e t o ? vvriausybė nnspren-
ir jų pagelbininkai radikalai j ( h l s i p a š a u k t į tarnybon trijų 
nareštuoti i r uždaryti kalėji- j k l e s i c m įHtarines atsargas ir 

nuiosna. Kasgi streikininkam 
lieka neturint vadu .' 

Paskelbtas ana diena gene-
ralis streikas visoj Prancūzi
joj nepavyko. Apie 40 nuo
šimčių traukiniu posenovei 

pastatyti prie geležinkelių. 
Didžiausia* Praneuzijai var

gas—tai maisto nepriteklius 
miestuose. Maisto pristatymui 
yra reikalinga turėti 50 nuoš. 
traukiniu nuolatiniam veiki-

važinėja. Truksiantį traukinių me. 
nuošimti laikinai pamainė la-1 Spauda eina prieš streiką, 
kūnai, šitie oro mašinomis j Pastaroji tvirtina, kad strei-
vežioja paštą ir maistą. k ui nepri jaučia visuomenė. 

Bet drektuojamti streiką j Sako, jog kiekvieno piliečio 
darbininkų organizacijų fede-1 priedermė—paremti vyriansy-

tksikonai visur žudo 
amerikonus. 

' Nogales, Ariz., kovo 1.—Ari
zonos miestelyj Rubv meksi-
konai })lėšikai vasario 28 d. už
puolė, pastos ofisą. Nužudė 
posttnasterio asistentą Ale-
xander Prazier ir sužeidė jo 
brolį John Frazier. Kaip pra
nešama, pastarasis esąs labai 
blogam stovyj. 

Užpuolimas atliktas anksti 
ryte. Abudu broliu narsiai ko
vojo prieš plėšikus. Bet anų 

j buvo keturi, afr daugiau, tad ir 
nelengva buvo atsispirti. 

Po pakilusio "truksmo tuo-
jaus susidarė gyventojų skait
lingi būriai ir su ginklais lei
dosi ant Meksikos rubežių su 
tikslu nutverti plėšikus. Sa
koma, kaikurie būriai prisiė
jus pereisią ir Meksikos ' ru
bežių, bi tik paimti savo ran-
kosna piktadarius. 

Iš pastos ofiso piktadariai 
paėmė du šimtu dolierių ir k į 
tus brangintinus daiktus. 

Nužudyta amerikonas 
* Meksikoje. 

Washington. kovo 1.—Vasa-

DAR APIE KAREIVIU MAI
ŠTUS KAUNE. 

ŽINIA. Iš LENKIŠKU 
VERSMIŲ. 

MIKADO PALEIDO 
' PARLAMENTĄ. 

Vyriausybė pasipriešino pra, 
plėtimui balsavimų. 

. VARŠAVA. kovo l . — K a i p 
pranešta, amerikonas vardu 
Harris užmuštas pastarosios 
militarinės revoliucijos metu 
Kaune, Lietuvoje. 

Harris Buvo įstojęs Lietu
vos armijoh pirm kelių mė
nesiu kaipo .instruktorius. 

Kaune tęsiasi revoliircijinis 
nerimavimai. Paskelbta karės 
stovis. 

Civiliams gyventojams 
Kaune uždrausta išeiti gat-
vėsna po 8:00 vakare. 

Jei yra tiesa, kas čia len
kų pranešama, nenoromis 
reikia pamanyti, ar prie tų 
suiručių nebus pridėjusi 
rankas h* pati Varsa va, ka
tra šiandie su didžiausiu 
pamėgimu skleidžia apie tą 
žinias. 

Washington, vas. 29.—(Jau
ta žinių, kad kovo 14 d. J a 
ponijos mikado paleido par
lamentą, kuomet parlamento 
rūmuose įvyko baisios mušty
nės atstovų, gi gatvėse pavo
jingos demonstracijos prieš 
vyriausybe. 

Parlamentas mėgino prave
sti- naują įstatymą, praplė-
čiantį balsavimą rinkimuose. 
Vyriausybė pasipriešino. Del 

Japonija Gali Susilaukti 
Kares Siberijoje 

GALI PAKILTI PRIEŠ JA 
PONUS KINIJA IR 

KORĖJA. 

Tuo tikslu saKoma, jungiasi 
gyventojai. 

Pekinas, kovo 2. — Jei Ja
ponija laiku neatšauks savo 
kariuomenės iš Siberijos, ga
li tenai susilaukti karės. Kuo-

to parlamente pakilo mušty- j n»et pakils karėn Siberija 
nės. j prieš Japoniją, tuomet pakils 

Nauji rinkimai parlamentan j revoliucija Korėjoj ir paga-
įvyks už penkių mėnesių. 

IŠVAIKYTA KOMUNISTŲ 
KONFERENCIJA VO

KIETIJOJE. 

MAISTO MltflSTERIS PEN 
KERIEMS METAMS. 

be. 
Prie tokių aplinkybių, su-

racija skelbia, kad streikas tę
siasi. Federacijos viršaičiai 
tvrtina. kali""" šfreiTuis ga!es"įprantama, streikas negali pa
būt atšauktas tik tuomet, jei i vvkti. 
vyriausybė sutiks įsteigti ko-! Čia su maisto stoviu yra 
misija ir anai pavesti apdirb- i blogai. 

Prezidentas Patvirtino Gėle-
žinkelių Bilių 

PREZIDENTAS PATVIRTI- Pa^rcmiant šituo naujuoju 
NO GELEŽINKELIŲ BILIŲ. įstatymu, tuojaus bus įsteigta 

taryba, katra rys visokius pa-

Londonas, kovo 1.—Dar per 
sekančius penkerius metus 

rio 26 nužudytas 'buvęs £\uv. Anglijoje gyvuos ir veiks mai-
Valstijų konsulis Manzanillo, 
Meksikoje, Augustus Morrill, j 
sulig gautų čia žinių. Žmogžu
dystė miikta Oolima, Meksi
koje. 

Meksi konai Morrillą užpuo
lę jam einant iš Colima i EI 
Balcon. 

Valstybės departamentas 
per savo ambasada Meksikoje 
kreij>ėsi į Meksikos valdžią, 
kad pastaroji žmogžudžius su
imtų ir nubaustų. 

sto ministerija. 

VES PREKYBĄ SU BOLŠE 
RUSIJA. 

GEN. YUDENIČ IŠKĖLIAU 
JA PARYŽIUN. 

Londonas, vas. 29.—Tš Co-
penhageno sulig laikraščio Ti-
dende pranešta, jog ameriko
niškos "firmos pradėsiančios 
vesti prekybą su bolševikine 
Rusija tiesiog per Estoniją. 

Kaip žinoma, Estoniją yra 
padariusi taiką su bolševikais. į liauti Paryžiun 

Svetimšaliai komunistai bus 
deportuoti. 

Karlsruhe, kovo 1. — Dur-
lube vokiečiu policija užtiko 
ir išvaikė slaptą komunistų 
konferenciją. \ \ 

Konferencijoje buvo komu
nistų atstovai iš Austrijds, jungs prie tų ir *itų, kad ja-
Lenkijos, Rusijos ir Šveicari- j ponus suginti į jų apgyventas 
jos. 

Visi šitie svetimšaliai ko
munistai suimti ir bus depm*-
tuoti. ' c 

užims paskirtas jiems pozici
jas ir strategines vietas, kol 
bus pabaigta galutina likvi
dacija su buvusia Kolčako vai-
d v • » 

zia. t 
Po to tuojau* japonams 

pasidalys ankšta visoj Azijoj. 
Japonų terorizmas. 

Japonų kariuomenė jau ir 
taip nepakenčiama visuose 
rytuose. JSet kuomet ta ka
riuomenė visur terorizuoja gy
ventojus, nepakentimas turi 
didėti. 

Yra žinių, kad* japonų ka
riuomenė atlieka piktus dar
bus kaip Siberijoj, taip Korė
joj ir Kinijoj. Kur ta kariuo
menė pasisuka, tenai visur pa
juntama nepaprasta geležinė 
ranka. Gyventojai baisiai 
spaudžiami ir persekiojami. 

Ką darys Japonija. 

Japonija mato .sau pavojų 
Siberijoje ir kitur., Bet mė
gina laikyties senobiniam iš
didume. Nemano gražiuoju ]pa
sitraukti iš užimtų pozici 

Japonijos vyriausybei 
čiaus vargas tame, kad pi> 
.Japonijos gyventojai priešių.. 

Čia yra informacijų, jog'^f-1 .si tokiai imperialistinei po

liaus prieš japonus atsisuks 
pati Kinija. 

Karės debesys Siberijoje ne-
kuotnet dar nebuvo taip juodi 
ir tiršti, kaip šiandie. Kas 
momentas jie galį pakilti ir 
Japoniją intraukti delian pa
vojau. 

Kinija tik lukeriuoja tinka
mos progos, kad visu savo 
sunkumu užtelti ant Japoni
jos. Korėjoj jau senai ruošia
ma abelna revoliucija. Siberi
jos revoliucijonieriai prisi-

salas. • 

Induos ultimatumą, japonams. 

ia Copenhagen, kovo 1. — Či 
oficijaliai paskelbta, jog Lat
vijos vyriausybė leido gen. 
Yudeničui per 'Liepoją iške-

berijos revoliucijonierių va
dai pasitvarkę induos Japoni
jai ultimatumą. Pareikalaus 
arba veikiaus atšaukti savo 
kariuomenę iš Siberijos arba 
«toti karėn. 

Nauja valdžia Vladivostoke,, 
Vakoma, tik laukia*, kol bus su
mobilizuoti valstiečiai, kol jie 

Ii tikai. Nenori f urėti karė>. 
Sako, karės nori imperialis
tai ir militaristai. Tad jie vie
ni tegu ir kariauja. 

Tame ir vra visa nelaimė. 
« 

Ir ju Japonijos vyriausybė 
nepalinks prie savo gyvento
jų noro, neužilgo Rytai turės 
užsiliepsnoti. 

Geležinkeliai sugrąžinti priva 
tinėms kompanijoms. 

Washington, kovo 1.—Pra
eitą šeštadienį prezidentas 
\Yilsonas patvirtino geležinke- lių, a«pie tą faktą pranešė ge 

kilusius nesutikimus tarpe 
darbininkų ir geležinkelių 
kompanijų i r podraug nusta
tys teisingą visiems užmokestį. 

Prezidentas, patvirtinęs bi- į 
• J* 1 J v • • 

lių bilių, kokį anomis dienomis į ležinkelių darbininkų organi-

DENIKINAS KAZOKU SU
SIRINKIME. 

KALTINA JIS RUSIJOS 
SKALDYTOJUS. 

pažadėjo jam ^aippat viešai 
tam pačiam susirinkime atsa-
kvti. 

Reikalauja pagelbon kazokų 
• 

kongresas pravedė. 
Geležinkelių darbininkų or

ganizacijos aštriai priešinosi 
biliui. Kuomet jų nepaklausė 
kongresas-, jie kreipėsi į pre-

zacijoms, pažymėdamas, kad 
darbininkai bus patenkinti ge
ležinkelių tarybos veikimu. 

Su šiandie šalies vyriausybė 
visus geležinkelius sugrąžina 

zidentą, reikalaudami nepa- privatinėms kompanijoms, 
tvirtinti. Per-26 mėnesius vyriausybė 

Bet prezidentas nepaklausė valdė geležinkelius* Padarė 
darbo reikalavimų. Nes prave- 715 milijonų deficito. 
stas kongreso bilius, kurs da-' 
baV vra istatvnias, užtikrina BOLŠEVIKAI PERSEKIOJA 
darbininkams teisingą až jų 
darbą atlyginimą. 

BUS DISKUSUOJAMAS 
TAIKOS KLAUSIMAS. 

SPAUDĄ. 

Laikraščiams negalima kriti
kuoti bolševikų vadų. 

Sakoma, dalyvausianti 
Lietuva. 

Londonas, kovo 1.—Čia ap^ 
turėta žinių, kad trumpu lai
ku Varšavon suvažiuosią Lat
vijos, Lietuvos, Kstonijos (?) 
ir Rumunijos užrubežinių rei
kalų ministeriai. 

Suvažiavusieji turėsią ten 
konferenciją klausime taikos 
su bolševikais. 

Konferenciją suioanė ir pa
kvietimus pasiuntė Lenkijos 
vvriausybė. . 

Jekaterinodaras, pietinė Ru
sija, vas. 15 (suvėlinta). — 
Po žinomų generolo Denikino 
armijų nepavykimų pietinėj 
Rusi jo j< Kubaniaiis ir Dono 
kazokai savo apskričiuose pa
siskelbė piisiau-nepriklauso-
mais ir nusprendė ginties nuo 
bolševikų, jei t i e mėgintų 
briauties į bituos apskričius. 

Kazokai parinko laikiną ta
rybą, kuri čia susirinkusi ap
taria, savo šalies reikalus ir 
veda visą valdžią. Taryba 
nusprendė* palaikyti nuosavą 
armiją. Bet jei butų reikalo, 
aną pavartoti ir abelniems 
Rusijos reikalams, pavedant 
gen. Denikino vadovavimui. 

Denikinas nėra baugus. 

Gen. Denikinas kalbėdamas 
reikalavo, kad pietinės Rusi
jos gyventojai kaip vienas su
sijungtų prieš bolševikus.. 

Kazokų vadai ir tarybinin-
kai pažadėjo duoti jo nuožiū
rai visą ąavo armiją ir is-
naujo pripažinti vyriausiuoju 
rusų armijų vadu. Tik pareiš
kė, kad jie jam pastatysią dar 
kaikuriuog, negalavimus. 

Denikinas pasisakė, įog jo 
nekazokinė *ląisvanorii> armi-

met Deni k m u i negali Imt vie-
tos tarpe kazokų. ,Jis pasiim
siąs savo laisvanorių armiją 
ir pasitrauksiąs toliaus. Ir su 
tąja diena plyšiąs karės fron
tas ir Kubanius su visais ka
zokais pateksią^ bolševikams. 

Ir laisvanorių niekas nega
li sulaikyti nuo tokio žings
nio, .perspėjo jis kazokus. Jis 
nesjbijąs bolševikų briovimo-
si, lig kol sustiprėsianti f ) 
armija. . • 

Kas veikiasį fronte? 

ne s visokia pi-opaganda paže 
mino mūsų . vadų autoritetą. 

m To« idėjos ijriešininkai 
turėtų pagaliaus suprasti, ar-

u 

Londonas, kovo 1.—Iš Ber
lyno pranešama, kad Rusijoje 
bolševikai panaikinę visą eilę] Karės fronte nepavykimai ir 
laikraščių kurie kritikavę ir 
kaltinę Leniną ir Trockį. 

Bolševikų vadams ypač ne
pakenčiamas daiktas, kuomet 
jie kaltinami už tatai, kad Ru
sijoje įsteigę naujos rūšies ca
rizmą ir bolševikinę aristokra-
ti.ią. 

Savo laiku bolševikai buvo 
paskelbę* kad šiandie Rusijoje 
spauda ir žodis esą laisvi. Tuo 
tarpu pasirodo, kad jų tie 
skelbimai yra neteisingi. 

krityj, taippat su jo armija 
susisiekimas eina per kazokų 
žemę. Rods jam nesmagu bu
tų daryti išmetinėjimus kazo
kams. Bet jis, .nesibijąs, kal
bėdamas teisybę. 

"Nes jūsų propaganda pa
darė tai, kad man nepavyko 
nugalėti bolševikus," sugriau
dė Denikinas. 

kazokų atsidalinimas baisiai! -
Denikiną. Todėl l% 

gen. 
jis čia atvyko su savo skai
tlinguoju štabu ir šiandie 
lankėsi kazoku tarybos susi-
rinkime. 

Davė jis vėjo kazokams. 
Barė juos ir reikalavo, kad 
jie karės frontan pasiųstų 
daugiau kariuomenės. 

Mūsų nuopolio dienomis", 
kalbėjo gen. Denikinas, "kiek 
vienas ieško ką nors tokio, 

ja neperdaug stipri. Dalis tos kas dar labjaus galėtų- pa-
armijos veikia kazokų aps- kenkti mūsų frontui. Dešinieji 

už nepavykimns kaltina mū
sų vidutinę programą. Kairie
ji tvirtina, kad nupuolimą 
pakelia mūsų reakei joninė 
valdžia. 

"Šiandie atsidiVrus vidun 
baisiausių politikinių liepsnų, 
aš ignoruoju visus tu#s per
sonai iškumus, visas tas klai
das ir politikinę nepakantą. 

"Kas veikias! fronte? Vo
ronežo šone, kur yra mūsų 
svarbiausias frontas, priešinin 
kas sutraukęs skaitlingas iš vi 
sos Rusijos spėkas. Iš ten mesg 

turime traukitės. Rostovo ir 
Novočerkasko šone mes tikrai 
galėjome padaryti pažangu
mo. Bet ten mums pritruko 
drąsos ir didyyrybės 

Antai gruodžio pradžioje Ku-! gi didžiulė Rusija gali gy-
baniaus pietuose labai stiprios į vuoti bf Juodųjų arba Balti-
kazpkų grupės išsisklaidė, tų ] jos jūrių? 
kazokų, katrie sprendžia vi
sos armijos likimu. 

Išrodė Jiems pavojų. 

Generolas be jokios baimė* 
nubarė kazokiį^. Jis^ pažymė
jo, kad ' jų pufciaų-nėpriklau
somas pasiskelbimas neturi 
reikšmės. Tiesiog koliojo, kad 
Kubanius karės frontan tur | 
pasiuntęs vos 8,000 vyrų. 

Jeigu kazokai pienuoja af-
Kalbėjo jis ilgai. Kazokų | skilti nuo Rusijos, turėti. at- f N e a t s i l a i k y m riežastis. 

vadai visas laikas užsilaikė skirią, armiją, pavartojamą 
ramiai. Išklausė jo kalbos ir] tik saviems reikalams, tuo- "Mes 

"Mūsų tolimesnis atsime
timas yra galimas. Bet mes 
nesibijome bolševikų briovi-
mosi. Tečiaus Kubaniaus ar
mija turėtų tuojaus eiti fron
tan ir užimti ten aptuštėju-
sias vietas. Nes šiandie fron
te Kubaniaus armija turi vos 
2,500 kardų ir 6,000 durtuvų. 

"Turiu aiškiai s pripažinti, 
kad propaganda' savo veikia. 
Nes kuomet šiandie reikia at-

7 

sidėjus grumties su bencįruo-
ju priešininku, kazokai Jatsi-
dalina nuo Rusijos ir steigia 
naują, atskiria sau viešpatiją 
,su nepriklausoma armija. . 

J '*Kuomet kazokai taip'elgia-
si, jie.nejmato vieno daikto. 
Būtent, kad laisvanorių armija 
i r jos vyriausias vadas tar
nauja Rusijai, bet nę kazokų 
tarybai. 
Tik vienybėje bus laimėta. 

• "Aš protestuoju prieš ma
žųjų tautų atsimetimą nuo 
Rusijos. Protestuoju' prieš 
Ameriką, kuri pripažino Cle-
orgią ir kitas Rusijos provin
cijas, pasivadinusias respubli
komis. Nes pačioje Rusijoje 
negali but kokių nors atski
riu viešpatijų, talkininkai ne
turi teisės maišyties į vi^luji-
niu< Rusijos reikalus. 

< < Nėra čia man vietos! > » 

ii-

i i Mūsų visa kova yra veda
ma'po 'vėl iava sujungtos Ru
sijos ir sujungtos armijos. 
Garsieji generolai pasiremia 
tąja idėja. Nes sulig tos idėjos 
galima sujungti mažuosius 
kareivių būrius krūvon ir 
vesti kampaniją. Tečiaus ^ nuo 
tos idėjos tolinasi kazokai. 
Nes ji© pienuoja atsimesti nuo 

turėjome atsimesti, Rusijos. 

Kuoveikiaus siųskite Ku
baniaus armiją \frontan to
kiam skaitliuj, kiek tik yra ga
lima. Dono-Kubaniaus armijos 
turi teisės gyvuoti ne del savo 
tradicijinės tarnybos, bet 
kaipo Rusijos armijos dalis. 
Tą: armiją rusų vadai pavar
tos geriesiems tikslams. Be 
tos Rusijos ir armijos vielly-
bė s negalima toliaus vesti 
karės: 

"Jeigu kazokų taryba drįs 
atsiskirti nuo pan-rusų orga
nizacijos, jei pienuos* įsteigti 
atskiria kazokų viešpatiją, 
atskiria armiją ir galvos tik 
save apginti ir apdrausti, to
kiam atsitikime Čia nėra vie
tos man arba laisvanorių ofi-
cierams. »* 

PIRKITE KARĖS TAUi * 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S. 
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LIETITYTV K YTVLHKr DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną Išskyrus aedėldienius. 

PREVOIERATOs KAINA: 
CHICAGOJ IR ržSTENYJE: 

Metams $6,00 
Pusei Metų . . . v . S.50 

6CV. VADST. 
Metams '..-.-....... $5.00 
JrtftSPVE flflt€l^£ • • • weWw 

Prenumerata mokasi iakalno. Lai-
«kas skaitosi nuo užsiraflrmo dienos ne 
nuo Naujų Mėty. Norint permainyti 
adresą, visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti isper. 
kant krasoje ar exprese "Money Or-
der" arba jdedant pinigus i regis
truotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chieago, 111. 

Telefonas McKinley 6114 

Peticijy Teise. 
Kiekvienam Lietuvos pilie

čiui prikrauto peticijos tei
sė; jis tnr pilną teisę reikšti 
savo nusimanyme apie visus 
valstvbės daromus darbus, 
gali duoti, kur no r, nurodymų, 
kas toj valstybėje yra nege
ra, kas yra taisytina. Juo la
biau tokia teisė priklauso j -
vairioms draugijoms, broli
joms, sąjungoms, partijoms, 
susivienijimams, ir tt. Kiek
viena Lietuvos piliečių orga
nizuota grupė tur pilną teise 
ir net pareiga tarti rimtą sa
vo žodi dėlei valstvbinės tvar-
kos, dėlei esamos vyriausybės 
darbų ir nurodinėti viešai jos 
trukumą. Toksai laisvai reiš
kiamas Lietuvos piliečių bal
sas ne tik negali būti gniauž
iamas, bet jeigu jis rimtai tir 
su tam tikrais prirodymais Iš
tartas, gali būti tik Lietuvos 
vyriausybės veikinomas. To
kia teisė Šiandien priklauso 
visiems piliečiams Lietuvoje, 
ir paveidžiui kiekvienam val
sčiui yra duota teisė daryti 
savo nusprendimus ir reika
lavimus dėlei visu valstvbės 
reikalų. Ši teisė be abejonės 
priklauso ir visiems Lietu
viams, svetur gyvenantiems. 
L-tos teisėmis turėtu naudotis 
ir visos Lietuvių Amerikoje 
organizacijos. 

Paskutiniu laiku dažnai 
randamos laikraščiuose ži
nios, kur nupeikiama 
bendrais sakiniais Lietuvos 
vyriausybės Vidaus ar Užsie 
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nhi politika.ir darbas. Rašy
tojas panašiu straipsnių ar 
laiškų paprastai užbaigia ra
šydamas, jog tokiai vyriausy
bei neverta skolinti pinigų, 
neverta ėsą remti paskolą, ar
ba, kad tokia vyriausybė blo
gesne net už rusų ar kitas 
vyriaus y l>es. Išvados visai 
neteisingos. Jeigu vyriausy
bės darbai yra negeri, tai rei
kia, kad jie butų kitaip atlie
kami, arba kad butų kita vy
riausybė. Rimta kriti
ka yra reikalinga, ir, 
kiek mums žinoma, Lie
tuvos Misija noriai apsiimtų 
parsiųsti Lietuvon ir kur rei
kia įteikti visus nutarimus, 
kurie rimtai nugviečia vieną, 
ar kitą politinį ir visuomenės 
darbą. Tokie nutarimai gali 
padėti supranti dabarties dai'-
bus ir pa gelbėt i juo s geriau 
atlikti, ypač jeigu šifc nutari
mai butų daromi organizuotų 
grnpių. 

Duodant nurodviuus, kas ir 
kaip reikia valstybėje daryti, 
šios grupės turės giliau aps
varstyti ir apvertinti pačius 
darbus ir reikia spėti, jog vei
kiau prieis prie išvados, jog 
Šiuo laiku daromoji Lietuvos 
valstybės paskola yra jau bu-
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tinai reikalinga ir remtina, o 
jeigu jaii prie tokių išvadų 
neprieitų, tai turėtų nurodyti 
kelius, kur ir kaip tos reika^ 
lingos valstybės darbams lė
šos yra galima gauti. Taigi, 
kas, nori ir gali, testoja prie 
rimtos kritikos, pr i e darbo, teko sužinoti, jog ant Lietuvos 
kursai grife būti ir Lietuvai į r j ^ ^ ^ ^ l e i f t t a ^ 
naudingas. 

Apie Pinigus. 
Sujudo, sukruto žmonės sa

vo giminėms ar Šiaip nuo ka
ro nukentėjusiems pinigus 
siųsti. Dabar tik ir tegauni 
tik vien klausimus apie Lie
tuvos pinigus. Taigi. 

Lietuvoje šiandien visur 
vartojami yra vokiečių val
džios išleistieji pinigai, bū
tent vokiška markė arba lie
tuviškai vadinoma auksinu. 
Markė ir auksinas yra tas pat
sai. Markė susideda iš šimto 
pfe,nmįfij arba skatikų. Tos 
vokiškos markės (Lietuviškai 
auksinai) yra dviejų rųšių: 
vienos yra išleistos apyvartoj 
tik Lietuvoje, jos vadinamos 
ošt-markės, o kitos jau senai 
vartojamos Vokietijoj. Abiejų 
tų markių kaina yra ta pati, 
nes vokiečių valdžia, išleis
dama ant rinkos ost-markes, 
pasižadėjo jas visados keisti 
ant savo markių. Be. šių ost
markių yra dar vokiečių iš
leistas ir ost-rublius, kursai 
lygus, yra dviem markėm ar
ba, dviem auksinam. Visi pini
gai yra poperiniai ir net yra 
20 kapeikų arba keturias de
šimtis skatikų poperinių. Ma
žesni pinigai, kaip* vienas 
skatikas, 10 skatikų yra iš* 
geležies, cyno ir retai vario. 
Xė afikso, nė .sidabro pinigų 
nėra. Be to Lietuvoje tebe
vartojami, nors mažai, ir rusų 
poperiniai pinigai. (Jeriausiais 
skaitomi yra senieji caro pini
gai po 25, 50, 100 ir 500 rub
lių. (Jeriausiai stovėjo kur
sas ant šimtinių earienės Kot-
rjnos, o smulkieji po 1, 3 ir 5 
ir 10 rublių sulyginamai ma
žiau vertinami, ftių pinigų kur
sas yra didžiai nepastovus. 
Prieš karą už rusų rublį mo
kėjo daugiau dviejų markių, 
paskui vokiečiams užėjus po 
pusantros markės, o toliau ku
rsas buvo vis mažinamas rusų 
rublis ėjo už vokiečių markę, 
i'Miliai, 1919 metais, už smul
kius rusų pinigus temokėjo 
mažiau pusės markės, o už 
didesnes po (>0 ar 70 skatikų. 
Lietuvos valdžios apyvartoj 
buvo leidžiama vartoti tos vo
kiškos markės (auksinai), o 
rusų caro rubliai buvo tik 
keičiami, o rusų rubliai, k u " 
rie buvo išleisti Kerenskio 
laikuose, buvo visai uždraus
ta Lietuvon įvežti Tų Ke-
renskų buvo po 20 ir 40 rub. 
ir po 250 rub. Daugiausiai jįj 
Lietuvoje paliko bolševikai; 
kurie už viską mokėjo ke-
renkonuvs ir kar pm ką sura
dę vokiečių ar senų caro rub
lių priverstinai juos žmonėms 
iškeisdavo. Mat šios keren-
kos buvo bolševikų be jokių 
nunierių glėbiais įvežamos ir 
už vieną kerenką (vieną rub
lį) 1919 m. temokėjo tik po 
12-13 skatikų Kaune, o Rusi
joje jos«vis dar buvo vertina
mos, kaipo rublis. Už dides
nius Kerenskio pinigus po 250 
rub. mokėjo už rublį po 30 
skatikų. Pagaliau bolševikai 
yra palikę Lietuvoje ir jų 
dirbtų rublių—už jų rublius 
jau nieks aė skatiko neduoda. 
Ikišiol Lietuvos valdžia savo 
pinigų dar nėra atspausdinu^ 
bpė jau ruošiasi prie šio dar
bo. Pamatiniu Lietuvos pini
gas turėjo J» t i vienas mušti
nis, kursai sulygvkurso turėjo 
būti lygus vienaųi frankui, 
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Amerikos Raudonajam Kryžiai 
(Pabaiga.) 

Jie nepaduoda skaitlių kiek 
lėšų buvo sunaudota tam tik
slai, bet iš kitų šaltinių muins 

Raudonojo Kryžiaus daugiau 
$400,000, iš kurių vien tik Lie
tuvai išpuola, rods, $260,000, 
neskaitant tos pagelbos, kuri 
jau šiais metais daroma arba 
žada būti daroma. Sulygina
mai su kitomis skaitlinėmis, 
būtent kuomet Prancūzijai 
buvo suteikta pagelba ant 50 
milijonų, Belgijai ant 7 mil. 
dolierių (apie kitas valstybės 
jau neminėsime), šia pagelba 
Lietuvai išrodo visai menkutė. 
Ypač J>riseina daugiau laukti 
to s pagelfeos, kuomet yra ži
noma, jog Lietuvos (Lithua-
nian Relief Organizations ai-
ded by President Alison's 
p r o o l a u i u t i o n se t t inti a s i d e a 
special "Lithuaniun RHtet 
Day") piliečių buvo surinkta 
135,000 dolierių, o be to ir 
grovienė Laura Gozdava Tur-
czynoviez yra sukolektavusi 
prie parinkimo aukų vieno 
šimto milijonų dolierių nuo 
Amerikos gyventojų pilnai tą 
dalį kason sudėjusi. 

Taigi šiandien greičiau pri-
seina kalbėti apie ta. pagelba, 
kuri privalo būti suteikta Lie
tuvai, o ne apie tai, kas jau 
suteikta. Bet pirma negu išro
dinėti kokia ir kiek tos pagelu 
bos reikalinga*, turiu paliesti 
vieną klaidingą nuomonę, ku 
ri mūsų politinių priešų yra 
dažnai platinama ir kuri pri
sidėjo prie taip sulyginamai 
mažo sušelpimo Lietuvos, tai 
įtarimas, kad Lietuvos Val
džia esanti Vokietijos įtakoj, 

'kad jį linkusi prie- Vokietijos. 
$į nuomonė ypač platinama 
lenkų spaudoj, o per jų įtaką 
platinama iki paskutinių die
nų, nežiūrint į faktinai kru
viną kovą su vokiečiais Lietu 
vos žmonių. Primesdami Lie
tuviams tą simpatiją prie vo
kiečių, lenkai nor išdildinti iš 
atminties tą taktinį padėjimą, 
kuomet lenkų legijonai [1916-
1917 m., su pačiu gen. Pilsud
skiu priešakyje, kariavo prieš 
alijanhis susidėję su vokie
čiais, o jų politikai grovai 
Ronikier, Ractei»wHl ir kiti lan
kėsi tai Berlynan, tai Vienon, 
tvirtindami nuo vardo Lenkų 
Tautos Tarybos, jog į&amu-
siais jų draugais buvo .r bus 
visados vokiečiai. Jau .tuomet 
grovas Ronikier buvo. greitas 
išsižadėti Pozrianiaus. Man 
teko būti liudininku prie šio* 
prakalbos, kad tik jiems, len
kams, butų pavesta Lietuva. 
Bet vokiečių galybei susilpnė
jus, lenkai atsimetė nuo vo
kiečių ir dedamies drauge su 
prancūzais, stengėsi įtiišrinti, 
jog ateityje 'pk jie vieni te
gali būti stipri siena tarp 
Rusijos ir Vokietijos, o tam 
tikslui jiems reikia pavesti 
Lietuvos dalį, kuri yra neva 
neištikima, dedasi prie vokie
čių. Ačiū tokiai politikai, 
jiems pasisekė užimti visą 
trečdalį Lietuvos drauge su 
sostjae Lietuvos Vilnium. Ir 
norėdami ten ilgiau pasilikti, 
jie ir šiandien tebevaro dar 
pasekmingai politiką apie 
Lietuvių valdžios neva palin
kimą, prie vokiečių. Tuo taiv 
pu jau 1916 metais, kuomet 
lenkai dar ėjo drauge su vo--
kiečiais, visoj Lietuvoj buvo 
aištattf . visos inteligentijos 
prieš vokiečius nusistatymas, 
šimtai žmonių iš inusų inteli-
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gentijos buvo kankinami Vo
kietijos tfugierinose, o visame 
krašte jau buvo vedama,prieš 
vokiečius partizanų kova, ku
ri galutinai privedė pr i e or 
ganissuotos* kovos su jais, prie|kiai parodė <*Hooverio Konuei 
jų išvijimo iš Lietuvos. To-
<įei kreipdamas šiandien prie 
Am. Raudonojo Kryžiaus, o 
per jį ir prie visų kit^ Ame
rikos labdaringų organizacijų, 
prašau, vardan teisybės, išsiža
dėti tos klaidingos apie Lie
tuvius nuomonės, kuri kaip 
kokia pikčiausia liga yra len
kų platinama. Lietuviai ne
buvo ir nėra linkę prie Vokie
čių ir savo politikos jokiu bū
du neriša su Vokietija, kaip 
lygiai jie jos neriša nė. su by 
kokia kita valstybe, kuri no
rėtų paglemžti mūsų taip sun
kiai iškovotą nepriklausomy
bę. 

Kokia gi pagalba Lietuvai 
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glaudos, ypač vaikams, tarp 
kurių mirtingumo nuošimtis ir
gi yra baisus. 'Geriausia,forma 
pagelbai tai įtaisymas maitini
mo punktų, .šiltų virtuvių, pie
ninių dėlei vaikų. Gabenti sta
čiai iš Amerikos įvairus maisto' 
produktai yra gerai—tat pui 

jos pagelba, bet peikia pasaky
ti, kad dėlei nukritimo vokiečių 
markės visi šie produktai apsi
eina tris ar keturius kartus 
brangiau negu šie produktai 
butų pirkti ant vietos. Šelpiant 
stačiai pinigais ^tai jau esamas 
Lietuvos Raud. Kryžiaus, taip 
šiaip visuomenės organizacijų 
įstaigas galima atnešti dvigu
bą, trigubą naudą, negu organi
zuojant ar tveriant naujas 
įstaigas ir vežant stačiai mai-
*to produktu* iš Amerikos. 

Pagaliau reikalingi drabu
žiai, medicinos prietaisai, vais
tai, nors šių paskutinių jau yra 
ganėtinai užpirkta nuo Suvie
nytų Valstijų 
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sn> bot ikišiol dar pinigai 
nea( spausdint i ir jų kursą? 
nėra nustatytas. 

I. Lietuvai trūksta daktarų 
ir apskritai medicinos* perso
nalo. Užėjus karui, Rusijos 
valdžia buvo sumobilizavus 
veik visus krašto gydytojus, 
kurie ir turėjo pasitraukti iš 
Lietuvos drauge su Rusų ar
mija. Lietuvoje * veik nepasi
liko gydytojų. Prie vokiečių 
okupacijos valdžios visi Lietu
vos ligonbučiai,. aptiekos pe
rėjo vokiečių žinion. Daugunm 
šių įstaigų tapo visai panai
kinta ir visas jų turtas vokie
čių išgabentas tai į frontą, tai 
dar dažniau stačiai Vokieti
jon. Kas buvo dar užsilikę, iš
vežė paskui bolševikų kariuo
menė. Pasiliuosavus nuo prie
šų Lietuvai prisėjo viskas iš-
naujo statyti. Dalis daktarų 
sugrįžo iš Rusijos, kiti iš Vo
kiečių nelaisvės, bet jų ma
ža; ant viso pavieto (distrieto) 
kokio 50,000 gyventojų ran
dasi vos vienas daktaras ar 
felčeris. Be to susitvėrusiai 
Lietuvos anuijai reikalingas 
ir-gi gydytojų ir medicinos 
personalas; kurio trūksta. Lie
tuva netur iki šiol savo uni
versiteto, su medicinos fakul
tetu, kur galėtų naujų dakta
riškų jiegų pagaminti. Prisei-
na siųsti mokiniai svetur, pri-
seina steigti felčerių seserų 
mielaširdystės kursai. Tam 
reikalingi yra pinigai. 

II . Lietuvai trūksta karo ir 
šiaip ligoninių. Susitveręs Lie
tuvoje Raudonasis Kryžius tur 
Kaune dvi didesnes ligonines, 
tur keletą kilnojamųjų ligoni
nių, bet jų įtaisymui ir užlai
kymui trūksta pinigų, nėra iš 
ko apmokėti medicinos perso
nalas. t)elei gyventojų visuose 
20 pavietuose įtaisytos vietos 
ligoninės, bet.ten trūksta lovų, 
drabužių, o 'svarbiausia ir-gi 
pinigų. Tokių ligoninių reikėtų 
įtaisyti mažausiai-- po 3—4 
kiekviename apskrityje, o ne
sant lėšų, prisieina tas darbas 
atidėti. 

Tuo tarpu perėjusios per 
Lietuvą po kelius kartus sve-
mos armijos paliko daug sa
vo pėdsakų,\ i šp l ė to j ę s yra 
plačiai sifilisas, Tcursai plečia
si vis labiau, nesant pagelbos. 
Be to, ačiū blogam ir silpnam 
maistui, kaip niekados prasi
plėtė dėmėtoji šiltinė, dezinte-
r i ja, Žmonių inirtinguniasj kai-
juu* pfcHdojo aut 200—3(XKč; 
pačių gydytojų šiąja Ilga per 
paskutinius^ metus išmirė iki 
30$s. Svarbiausia ligoninių 
įtaisymas, kur y i etos gyvento
jai gali gauti prieglaudą. 

III . Paties maisto Lietuvos 
gyventojams užtektų, jeigu vi-
,si neturtingi galėtų i r turėtų už 
ką jo !iušipii$£ti, bet nėra už-

. 

Toksai lieudraa- charakteris 
pagelbos, kui*i reikalinga, ir 
tuoj reikalinga ir tat nemažo
mis sumomis, bet didelesniaine 
daug maštal>e negu kiek iki šiol 
buvo paselpa suteikiama. Taip, 
pirmon eilėn reikalinga pasel
pa Lietuvos Raudonajam Kry
žiui. Šiandie ten dirba Ameri
kos pilietė, lietuvė Sliupaitė, o 
pirmininku yra D-ras Rokas 
Šliupas. Reikėtų suteikti ma
žiausiai kokiai vienas milijo
nas dolierių pinigais. Rodos, 
Amerikos Itaud. Kryžius galė
tų paremti savo naują seselę 
tame sunkiame jos darbe. Visa 
kita pagelba galibu'ti daroma 
ant vietos per Am. Ratid. Kry
žiaus delegatus, kurie jau ant 
vietos galėtų susižinoti su vie
tos įstaigomis ir šelpimo orga
nizacijomis ir suteikti pąšelpą 
tai per jas, tai stačiai per savo 
naujai sutvertas įstaigas. Tai
gi kviečiu pagelbon, ir tikiu, 
kad tas Lietuvos Misijos bal
sas bus išklausvtas. 

Šv. Kazimiero dieną, aukoki
me Tėvynės prikėlimui. 

K. J . Krušinskas. 
T. F. Setoet, 

456 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. 

(Pasirašo) J. Vileišis, 
Lietuvos Misijos 

Pirmininkas. 
• | M * 

TAUTOS FONDO REI 
KALAI 
-

Žemiau paduodame "Sau
lės" Dr-jos Pirmininko laiš-
ką, kuriame dėkojama už su-
teiktą pąšelpą k' Sanlės' ' mo
kykloms. 

Laišką* kalba,pats už sa
ve, kad Lietuvos kultūrinės 
įstaigos šiandien reikalauja 
daugiau paramos, negu kada 
nors pirmiau. Lietuva api
plėšta, daugybės priešų , ap
supta, kovojanti už savo gy
vybę, nepajėgia kultūros rei
kalus aprūpinti. Jie šaukias 
prie mųs, amerikiečių, kad 
mes ištiektume savo rankg 
nuvargintas Tėvynės atstaty
mui. Pereitas T. F. seimas nu
tarė surinkt 20,000 dol. mok
sleivijos reikalams, bet užėjus 
keletai rinkliavų ant karto, 
toli gražu, aesucį&kta .nusta
tytoji suma. Štai artinas Sv. 
Kazimiero diena, Lietuvių 
šventė, atminkiiųe savo bro
lius einančius mokslą, auko
kime dienos uždarbį į Tautos 
Fondą: y 

a) • Sušelpimui " 'Saulės" 
mokyklų. 

b) Badaujančios moksleivi
jos. 

1 

c) . loterų kultūrinių įstai
gų ir daugelio kitų reikalų, 
kuriuos būtinai reikia remti, 
bet ištuštinta Tautos Fondo 

* 
kas* negal visų aprūpinti. 

LAIŠKAS. 
i ' i m i n • ' • 

" S a u l ė s " Draugi j o s centro 
valdyba šiuomi dėkoja Lie
tuvių Tautos Fondui už gau
tus pinigus dešimts tūkstan
čių (10,000) dolierių per-Ban-
(|ue Federale Šveicarijoje 
" S a u l ė s " Draugijos Pirmi
ninko Prelato K. Olšausko 
vardu ir prašo tolimesniam 
plėtojimui švietimo atsiųsti 
dar bent penkiolika tūkstan
čių (15,000) dolierių gimna
zijų1 išlaikymui per Kopen
hagą, nes iš valstybės, išlai
kymui mokslo įstaigų, pini
gų negavo nuo š. m. rugpjū
čio mėn. ir bent penkis tūks
tančius (5,000) dolierių vado
vėliams leisti, kadangi jų lie
tuvių kalboje labai trūksta, 
o neturint mokslas pasekmin
gai varyti negalima. 

Be to praneša, kad "Sau
l ė s " Draugija pernai išlaikė 
1.0 gimnazijų, bet, užėjus bol
ševikams, vienos iš jų tapo 
sunaikintos, kitos nustojo vei
kusios del stokos lėšų. 

Kadangi, besikuriant Nau
jai Valstybei, reikalingi in
teligentai, o įstojusi į gimna
zijas jaunuomenė neturi kuo 
užsimokėti už mokslą, taippat 
neturi drabužių ir dažnai ba
dauja, bet vis tik mokslo jai 
pertraukti negalima. 

" S a u l ė s " Draugija, nežiū
rint visų kliūčių, pasiryžusi 
yra toliau varyti švietimo 
darbą, todėl kreipiasi į Lie
tuvių Tautos Fondą prašy
dama patenkinti šitą prašymą. 

Su pagarba, 
"Sau lės" Dr. C* Vai, Pirm.1 

Prelatas K. Olšauskas 

kur butų visai negalima, rei
kia TELEGRAFUOTI žemiau 
paduotu antrašu. * 

* Pasirūpinti, kad kolonijų at
stovai pasitiktų Misiją nuly
di irt į susirinkimo vietą. 

Vardu Chieagos Distrikto 
Lietuvos Paskolos Komiteto 

S. V. Valančius. ir P. Baltutis, 
3246 So. Halsted St., 

Chictfgo, III. 

Telefonai: Drover 701, Drover 
3514, Yards 6126. 

A. L. R. K. LABDARINGOS 
SĄJUNGOS CENTRO 

VALDYBA: 

Agitacijos Lxxi*ija: 
Prof. kun. Pr. Bueys, 2634 W. 

Marąuette Road, Chieago, 111. 
St. Jucevičia, 726 W. 18th st., 

Ohieago; 111. 
A. Dargis, 726 W. 18th st., Chi

eago, 111. 
B . Nenartonis , 4412 Jšo. Rieh-

mond st., Chieago, 111. 
J. Šliogeris. 1447 So. 50th ave., 

Cieero, ln. 

<Y5TB1 

rxc 

LIETUVOS MISIJOS TOLI
MESNIS MARŠRUTAS. 

•• 

Tad išgirskime savo 'lėvy-
4arbių, patsai niaistas.perbran- nės bals$, suteikime- kuovei-

Todel reikia steigti prie- kiausią pašelpą, atminkinfe gus. 

•Šiuomi Chieagos Distrikto 
Komitetas Lietuvos Laisvės 

,Paskolos apreiškia tolimesnį 
Lietuvos Misijos maršrutą: 

• 

Ketverge, kovo 4 d.: Rock-
dale—Joiiet, 7:80 vai. vakare. 

Pėtnyčioj, kovo 5 d.: St. 
Charles—Batavia, 7.30 vai. 
vakare. 

Subatoje, kovo 6 d.: Chieago 
Hęights, 111., Steger, 7:30 vai. 
vakare. 

Nedėlioję, kovo 7 d.: Spring 
Valley, UI., 2 vai. po pietų i r 
Westvjlle, 111. 7:30 vai. vakare. 

Paaedėlyj, kovo 8 d.: India
na Harbor, lnd.„ 6:30 vai. va
kare ir Gary, Iad., 9 vai. vak. 

Utarninke, kovo 9 d.: East 
St. Louis, 111., 7:30 vai. vakare 
ir fipringfield, Hl., 9 vai. vak. 

Serectoje, fcov© 10 d.: So. 
Omaha, Nebr., 7:30 vai. vakare 

Pėtnydioje, kovo 18 d.: Grand 
Rapids. Mirti., 7:30 vai. vak. 

Nedėlioj, kovo 14 d. Wauke-
gan, m . * 

Augščiau nurodytos koloni
jos turės proga turėti pas save 
pažymėtose dienose Lietuvos 
Misiją. 

Kolonijų Paskolos Stočių 
Pirmininkas ir Sekretorius te
gul tuojaus praneša apie su
rengimą jų kolonijoj iškilmin
go susirinkimo priėmimui Mi
sijos žemiau paduotu antrašu. 

Kiekvienos kolonijos komite
tas malonės pasirūpinti turėti 
užtektinai knygučių ir lxmų 
užrašinėtojų. 

Visas pastangas dėti, kad 
pažymėtose dienose ir vietose 
tikrai prakalbos įvyktų. Jeigu 

Vyrų ir' Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Musųs istema ir mokymo būdu jus 
trumpu laiku išmoksite viso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varom«s elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną, ateiti bile ko
ku,o laiku, dieną, ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos »ulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kuriuo 
madų knygos. , 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Kasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STKEET, CHICAGO. 

Kampas Lake St., ant 4-tu lubų 

8u 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Markei M 
PottsviUe, Penu*. 

I! 

visomis ligomis priima 
Nuo 8 Iki 10 Tai. ryto 
Nuo 1 iki 8 Tai. po piotų 
Nuo 8 Iki 8 Tai. vakare. 

nuo 

įį » » • » • • • » • • —8 

B——' • • • • • • « . « • wM 

PRANEŠIMAS. 
Dr.ULT.STRIKOL'lS 

LHBTUVIS 
Gydytojai ir Chirurgą* 

Perkėlė savo gyvenimo rietą 1 , 
Brigbton Park. 

SSU W. 43 rd Street.. 
Tel. McKinley 268 

Onmm: 1787 W. 47tti 6 a , 
(47 ir Woed gaa) 

Vaiandoe: 10 ryto iki 2 po pietą, 6:30 iki 
8:80 vakare NedAliomfai I Iki 18 rytai*. 

m 
Tel. Boulevard KO 

į g » » » » » » » » « • » » . 

» » • » • • * • * » ^ » » » » • » • • » • • » mjf 

Dr. G.M.£LASER 
Praktikuoja 88 motai 

Ofisas 8148 8o. Morgan St. 
Kertė 82 ro St.. Chieago, HL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10. nuo 12 iki 2 po piet, auo « 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2.po pie*-

Telefonas Yards 887 
- ~ i 

2 * * ' « • » ' • ' • * • » • » • . » • • » • • • » • • , » » » 
Telefonas Pullman «• 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11718 Michigan Ave. 

Adynos 8:8t iki • Otyto — 1 iki 
2 po plotų - y 8:88 Iki 8:It vakare. 

Nedėliomis auo l t iki 11 išryto 
8 6 — m m • » • • * » • * • • » • • • ^ - • • • • • 8 | 

I • » » » • • • • » » ! » 

J0SEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

88 SO. LA SAULE 8TKKET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 87 

Vakarale 8911 W. 21-nd 8treet 
Tol. Rockvrell 8888 

CHICAGO, ILL. 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
MLTLV1S DENTU1AS 

; Vattuados: puo 9 ryto. iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVKJILK 
arti, 47-tos Gatve* -

«. 
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I 
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LIETUVIAI AMERIKOJE, j 
m m m ̂  • »>^jŽ 

WATERBURY, CONN. Teatro komisija, išdavė ra
portą, kad buvo vasario 15 d. 
surengtas vakaras, kad vaidin
ta buvo veikalas "Palocius eže-

Apie pora metų atgal mųs r o dugnuose.' ' Pelno liko ne
įmesto jaunimas taip buvo iš- pordaugiaasiai. Raportas pri-

Jaunimo veikimas. 

sisiubavęs, kad rodės niekas jo imtas. 
nesulaikys ir niekuomet nesu- i "• •« , . 

. , , , Po to buvo renkama šiems stos veikęs, v patingai kada bu- , , , Tr. , , l . . . . . . ,. metams valdyba. Visa valdyba vo laikinai apsigyvenęs artis ,„ i , • vf, . u. * T - , , T ix • l»ko ta pati. Siame susirinkime 
tas A. Vįtkauskas. Leiuvtvnes:- . , . . • .. . • 

Sv\ K. A. reni. draugijon įsi-ėjo tarpe teatrališkų draugijų. 
Kiekviena stengėsi kuo nors 
geriau pasirodyti ir kiek veikė, 
kiek ne, bet pasigyrimų negai
lėjo ir jų buvo pilni laikraščiai. 
Žodžiu sakant, buvo tikras vei
kimo sezonas. Bet Vitkauskui 
pabėgus iš AVaterbury'io, sykiu 
sustojo ir veikimas. Tada 
" V a r p a s , " " A u š r a " pairo fi
nansiškai ir pasidarė suirutė, 

šiandie nežinia ar jau miru-
draugijos gyvuoja ar jau miru-

rašė keletas naujų narių, kiti 
atnaujino metine* mokestis. 
Pažymėsiu mųs geraširdžių au
kas, kurie daugiausia parodo 
užuojautos geriems ir prakil
niems darbams. Pirmutinis yra 
gerb. klebonas, kun. J . J . Kau-
lakis. J i s praeita meta aukojo 
50 doi. Šįmet ir-gi tiek pat pa
aukojo. Tai-gi mųs klebonas 
palieka Šv. K. A. R. dr-jos 
garbės nariu. Gerb. kun. lg. 
Valanėiunas paaukojo 25 dol. 

• Į , • » * • 

AUKOS LIETUVAI PER LIETUVOS DELEGACIJį PRIE 
TAIKOS KONFERENCIJOS PARYŽIUJE IR DELE

GACIJOS IŠLAIDOS 1 9 1 9 METAIS, 
B 16 KITUR GAKTOS DELEGACIJOS REIKALAMS 

AUKOS: 

= * • 
3 

R E I K A L A U J A 

1 

}t 

y > 

(Pabaiga.) 
2. Pautienius J. g \ \enąs Paryžiuje ir turįs di

delę knygų aptaisymo dirbtuvę 
3. Kun. Saurusaitis iš Amerikos vykdamas 

Ajieiuvon . . . . • 
4. Paryžiaus Lietuvių Komiteto . karo aukoms 

šelpti surinkta (D-ras Šliupas 38 f. 70—Al.' 
Yčas 50 fr.—p. Yeienė 50 fr.—p. Pautieuie-
nė 100 fr.—J. Pautienius įOO Fiv—G. Bana-
vieius 10 fr.—p. Banavieienė 10 fr.—I. ()p-
panavieius 5 fr.-'-kun. A. Vilimas 30 f r.—J. 
Daujotas 5 fr.—V, Kučinskas 10 fr,—J. 
Kučinskas 10 f r.—A. Jotsaitis 10 f r.—K. 
Jansonienė 25 f r.—F. Jansonas 25 f r.—K. 

1,000:00 

100.U) 

\ 

MERGAITES 
16 iMstų ir suvirs pastovios 

VietoB Šviesiam 
Švariam Fabrike 

P r i t y r i m a s N e r e i k a l i n g a s 

Geistina kad Lietuvaitės 
Valandos 7:30 iki 4:30 
Puse Dienos S abato j 

$ 1 4 S a v a i t ė j m o k i n a n t ė s 

Nuo šiukio $16 iki $25 
Atsišaukite 

Superintendente Office 
Sawyer Biscuit Conipany 

- 1049 W. Harrison 

•s 

REIKALINGOS 
MOTERIS IR MERGINOS 

del lengvaus 
A8SEMBLINO—UŽSAKYMŲ PILDYMO x 

WEDOING—PUNCH PRESŲ 
PRITYRIMAS NEREIKALINOAS--GERA 

UŽMOKESTIS—ŠVARI APYLINKĖ 
THE BOYE NEEDLE C0MPANY, 

4343 Ravenswood Ave., Chicago, IH. 

. 
JI 

I 
II 

i 

n. 
n, 
• 

K 
SPT. —p*m nss. 

s įos, nes nerodo jokio gyvybes L> . v . . . . x. .• J . */.. ' , 'Pr ie to zadejo visa šimtinę is 
ženklo, dvvuota vien tik dar , .. . , .. , . 

mokėti ir patapti garbes nariu. teatrališka dr-ja " Aidas ," ku 
ri visai nebuvo susidėjus su 
jokiais artistais. Ji savistoviai 
darbuojasi. Daug kartų mųs 
"pažangie j i" " A i d ą " yra ap 
šmeižė, pažeminę vien dėlto, 
kad ta draugija yra katalikiš
ka. Pav., laike Sandaros seimo 
Waterbury j e 'k Sandar'ojeV 
j >a šaky t a, kad va r piečiai verti 
laurų vainiko už savo nenuil
stanti veiklumą. Išgyrė aušrie-
čius, kurie remia "Sanda rą" ir 
tt. Kaslink aidieėių, tai, girdi, 
neverta nė minėti, nes ta dr-ja 
"klerikališka." ' Jo s merginos 
visos vytės. štai pastarosios 
dr-jos veikimas. 

Bėgyje 7 bėn. " A a i d a s " vai
dino "Aukso Dievaičiai" naš
ia iėių naikiai prie Šv. Juoz. pa 
rap., atkartojo Šv. Kazimiero 
draugijai Ansonia, Conn. Vai
dino "Daktaras iš prievartos" 
Pilnu hr Blaivininkų S-mui. 
Dabar, vasario 15 d., vaidino 

Gerb. kun. P. Čėsna aukojo 
.$5.00 ir P. Kuisis $5.00. Yra ir 
daugiau geraširdžių žmonių, 
kurie neatsisako ir kiek gali 
aukoja, remia vienatinę mųs 
Įstaigą. 

Mūsų Šv. K. A. Rėm. 
dr-ja jau pasižymėjo darbu li
aukomis, nežiūrint, kad tik 
praeitą meta, pastangomis 
gerb.'klebono, susitvėrė. Susi-

1 tverus dr-jai klebonas pirmuti
nis paklojo 50 dol. Nepasiliko 
nė kun. ValanėTunas, nė kun. 
Čėsna. Toks duosnumas, toks 
pasišventimas mųs dvasios va
dovų sužadina ir kitų jausmus. 
priduoda energijos darbuotiem 
Bažnyčios naudai ir tėvynės 
labui. Užtat pas mus viskas 
ir sekasi, ramybės saulelė švie
čia mųs parapijoj. 

Tikiu, kad kaip iki šiol, taip 
ir toliau gyvuos Šv. Kaz. A. K. 
dr-ja. Narių-rėmėjų dabar tu-

Lahai gerai rime J a u aP* c ^ ^ - Oentrau pa-
]>avvko. Žmonių buvo apie 4f)0. sius*a $135.00. 
Tas'parodo, k a d ' ' A i d a s " daug Geriausios kloties šv. Kazi-
veikia. Gaila tik, kad aidieėiai i«i<-ro Akademijos draugijai. 

Galvanauskis 50 fr.—J. Pautienius 20t'r.) 
5. Kun. K. Matulaitis iš Londono, per kun. Vi

limą . . . . " 

548.70 

774.00 
. 

Frs. . 2,622.70 

.Frs . 1,037.50 
C—Be to, buvo gauta Delegacijos 

kių už pasus ineigų 
Tai-gi bendra vigų aukų ir smulkių ineigų suma buvo: 
A + B + 0 = F r . 783,()()9.25+ii2,101.00-f$J2,9tKK(M). 

-• 

Žmogžudžiai. 

per mažai rašo i laikraščius. 
Nors geras daiktas yra dau
giau veikti, o mažiau kalbėti, 
bet vis-gi reikėtų visuomenei 
pranešti apie savo veikimą. 

liiniėti, kad aidiečiai rengiasi 
prie paminėjimo 13-kos m. su
kaktuvių nuo sutvėrimo 
draugijos. Geros kloties. 

Vystaati šakelė 

WAUKEGAN. ILL. 

Pranešimas švento Antano 
dr-jos nariams. 

Laikytame susirinkime, va
tos saiio 8 d., 1920 m., vienbalsiai 

' nutarta eiti Velykinės išpažin-

PHILADELPHIA, PA. 

Kudoniškis. ti<>s kovo 7 d. 
Visi nariai privalo laiku su

sirinkti i draugijų svetainę ne-
i dėlioj, ryte. Iš ten ^in eor-

\ 'asario 22 d. buvo susirinki- po re" eisim bažnyčion išklau-
mas 8v\ Kazimiero Akademijos ' syti šv. mišių. \ 
Rėmėjų. Susirinkimą atidarė N>pribuvusieji nariai bus 
pirmininkė su malda. Paskui Ivaudžiami sulig konstitucijos 
buvo perskaitytas užpraeito i nurodymų, 
susirinkimo protokolas. (Pra- ! Jurgis Bukantis. 
eitam mėnesyj susirinkimo ne- Nut. rast. 
buvo, nes buvo susirgusi vai- • 
dyba). Protokolas vienbalsiai PIRKITE LIETUVOS VJOr 
priimtas. STYBfcS BOHŲ. 

x r 
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P. K. BRUCHAS 
3321 So. Halsted St.. Tel. Drover 9687 

Netikėtai pasitaikė mums nupirkti 
keletą šimtų Elgme išdirbinio 
laikrodėlių. Pranešame, kad pra
dedant panedėlį, Kovo l-nią ir 
per visą savaitę parduosim pigiau 
kaip tikra verte. Pasitikėsim kad 
tamstos pasinaudosite šita proga, 
kuri labai retai pasitaiko. Viską 
gvarantuojani ir už viską atsakom, 
nes mūsų krautuvė yra pasižymė
jusi per 24 metus kaip viena iš 
teisingiausių. 

Paauksuoti laikrodėliai (Gold filled) 
s 7 Jewel Elgin, gvarantuotas -^-20 metų $17.95» 

1.") .lewel Klgin, gvarantuotas — 20 metų $21.50 
17 Jewel Klgin, gvarantuotas — 20 metų $25.00 

Atdara la ikom k o m u vakar*. l'iiiniuim- Libt i ty Uoiub.. 

SitiiiimtmimiiiiHWiniiiiifmnHMinnimnmnTWn̂ mnmrmfmwHiiiiiiwimitK 

1 
5 

• Pastaba. Visos aukų ir ineigų sumos, nors įvairiems tik
slams skiriamos ir kasos knygose įrašomos, teėiaus yra Lietu
vos valdžios žiniai ir kontrolei pavedamos, ir su Valdžia.Dek-
gacija atsiskaito. ' 

D. DELEGACIJOS IŠLAIDOS. 
1. Grynai Delegacijos reikalams*: 

Fr. 539,46o.86-f Mk. 1,658.00+*: 880-f $2,5(M).(K) 
2. Lietuvos Valdžios reikalams: 

a) "Vi lnies" Draugovei (pre-
kių ir ginklų pirkimas) 

Fr. 327,274.01-f Mk. I4b,200.00 
b) Karinei Misijai 

Fr. o9,787.K)-fMk. 20,500.00+€1,000 
c) Amerikos Brigadai: 

Fr. 127,746.08+M k. 
d) Pareivių Komisijai: 

Fr . 22,762.68 
e) Susisiekimo Ministerijai 

(lokoinotvvu pirkimas) 
r V 24,8t2.10+Mk. 

f) Teisingumo Ministerijai: 
Fr . 41.40 

g) Ministerių Kabinetui: 
Fr . 450.00+Mk. 

k) Užsienio Reikalų Ministerijai 
Fr . 2l,108.75+Mk. 

1) Nepaprastų išlaidų: 
Fr. 8,185.40 

m) Raudonajam Kryžiui: 
Fr. 8,693.05+M k. 1,000.00 

1041 
— 

REIKALINGI. 
Apprentice moulderial ir core- ina-

keriai. Turi būti tarpe 16 ir 21 metu 
senumo. Gera užmokest is ir greitas 
pakylhuas. .Labui gera proga išmok
ti gerai apmokanti amatą. 

Atsišaukite. 
.los. A.„ iirutly I mindry Co. 

St. & 6. Wes tcn i Aveaue 

i 

-
— 

- . 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

ON 
• 

•... H 9 Mm ••••- m m mm • m 
• • 

Prie statymo darbo. 

WESTERN ELECTRIC CO. 

West 48-th Ayc. 
400 pėdų į pietus 22 gatves. 

. 
. 

TM 180.00 
/ 

+ $ 400.00 

> 

9,300.00 
» 

REIKALINGI 
Prityrę "Shearnien" dirbti junk 

•ardoj , mokestis* $C j diena taip pat 
reikalingi prityrę leib^riai, mokest is 
$5 } diena. 

J. Atidalinau. 
1312 W. 5»th 8treet 

Telefonas Wewtworth 1835 

Fabriko merginos—Gera 
-
mokestis niokiuanties. 

Trumpos valandos. 
Northwestern Car Seal Co. 

108 X. Jefferson St. 
i,i;>o.oo 

056.00 
• 

\ 

• 

_̂ __— — 

* "•r. 010,8e>0.77+Mk. 183,88tl(K)+lil,O0O+$ 400.00 
• — ! — — 1 — — • . . . 

Visa Delegacijos išleista: 
Fr. 1,149,326.63+Al k. 185,544.60+tl ,880+$2,900.00 

Aeiu gausioms iVnierikos lietuvių aukoms Delegacija Pary
žiuje įstengė atlikti galinga darbą, netik plačia projia,ganda už
sienyje bekeldama viešumon Lietuvos vard$, jos garbinga ir 
Iškovodama už jos laisvę bei nepriklausomybe, bet ir nupirkus 
gabendama Lietuvos armijos ir visuomenės reikalams visokios 
medžiagos, prekių, pagalios besirūpindama lietuvių tremtinių 
belaisvių likimu ir jų tėvynėn grąžinimu. Kaip šis darbas,bu
vo neapsakomai sunkus, gali tik tas suprasti, kas jį dirbo. 

Del pinigų trukumo nekartą reikėdavo veikėjams pradėtą 
su numatomu geru pasisekimu žygį sustabdyti, nes šiandie pi 
uigas netik ekonomijos, bet ir diplomatijos bei politikos srityse 
lošia laliai didelę rolę. Sakysim, lenkų propagandos šaltiniai 
paleidžia įtekmingam prancūzų laikraštyje bjaurų šmeižtą prieš 
Lietuvą ir jos valdžią. Skaudu darosį. Reikia atitaisyti. Bet 
mokėk redakcijai penkiasdešimts tūkstančių frankų ir už il
gesnio straipsnio indėjmą šešis tūkstančius frankų, o už mažą 
keturių—penkių eilučių žinelę du tūkstančiu frankų—tai laik
raštis vieną mėnesį tylės ir neužpuldinės Lietuvos. Kartą imt 
bandžius tokios priemonės, daugiaus neįstengsi. Taip ir kituo
se atsitikimuose. 

Baigdamas apyskaitą turiu gar)>ės viešai pareikšti visieths 
aukotojams—draugijoms, grupėms ir atskiriems asmenims— 
vardu Delegacijos ir Lietuvos Valdžios, kurios įgaliojimu ir 
pasiuntimu teko man darbuoties Paryžiuje, širdingiausią ačiū. 

Broliai'lietuviai iš užjūrių! Nuo jūsų pagelbos pareina 
didelė dalis mūsų tėvynės laisvės. Lietuvos nepriklausomybė 
ir jos skaisčioji ateitis gludi jos vaikų sielos veiklume. Niekas 
veltui neduos mums nepriklausomybės, mes patys turim ją pa
siimti, išrauti iš grobikų nasrų bei pasikėsinimų, tik reikia 
kiekvienam griebties savo gerosios valios širdingų pastangų-ir 
visiems ankštai susitelkti į bendrą tėvynės darbą. Tai-gi, pir-
kiyn! Kas kuo #ali, tepadeda statyti laisvos tėvynės rūmą! 

P. Biel&kus, Delegacijos Iždininkas. 
Paryžiuje, Sausio 15 d., 1920 m. 

Delegation de Lithuanie, ; 

55. Avenue Marceau, 55. Paris. 
P. S. Prašoma kkų laikraščių atMspauzdinįii P. B. 

sIUOMI pranešame, kad lietuvių korporacija, Baltic Con-
sultation Biireau, nuo Panedėlio Kovo-March 1 dienos, š. m. 
perkėlė savo asfisus į pastovią, vietą: 35 So. Dearborn Street, 
(kampas Dearborn ir Monroe) kambarys 206 (bankinis flo
ras) kur kaip ir pirmiau atlieka sekančius reikalus: 

Siunčia Lietuvon prekes ir žmonių sutaisytus siuntinius 
su drabužiais. 

Siunčia pinigus Lietuvon ir kitur pagal dienos kursą, 
greitri ir saugiai; 

Važiuojantiems Lietuvon arba Amerikon pampinta laiva
kortes, pasportus ir t. t. 

Veda turto ir žemės reikalus; Konsultacija dykai. 
Ofisai atdari nuo 9 vai. ryte iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. popiet. 

Baltic Consultation Bureau Inc. 
35 SO. DEARBORN STREET, R00M 206, CHICAGO, ILL. 

(Išsikirpkite adresą, gal bus reikalingas) 

S. D. LACHAWICZ 
l'.ietuvyB Graborlus patarnauju, laido* 

tuveso ko pigiausia. Reikale meldihi at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti. 

12314 W. 23 PL Chicago, UI. 
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J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

-o. 

I 
$14.00 j savaite mergaitėms suvirs 
Koikulintfa Lietuvaite pardavėju 

turi tauti suvirs 16 metų 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4642 S. WOOD S T R E E T 

CHICAGO. 

» - - « g 

I 8 *»" •• T 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Cor. Clark 

lioom 1207, Tel. Central 210 
CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 3112 So. Haluted 
Telefonas Y a n l s 2320 

3E 

kitę: 
2932 W 

Atsišau-

47 M r. 
• • - • — 

16 metų amžiaus. Prityrimas nerei
kalingas. Lengvas darbas valandos 
nuo 7:45 iki 5 ir 12 valanda suba-
toniis. (Jeros darbo sąlyg-os. 

,A. D . SIUMIP 

i.->ir» m. :?r>th St i . 

Ant pardavimo mūrinis namas 2352 
H. Oakley Ave. Štimų ši ldoma ant 
pirmų lubij 7 kambariai 2rių ir 3 
lubų po 6 kambarius. 

TelefOiiuokitc Kiklai<> 7247 

PAIEŠKO 

Paieškau A. Smugdinb, jis yra 5 
pėdu 9 colių augščio bliedrto veido, 
kreiva nosi ir tamsių plaukų. Jis at-
važavo iš Chicagos j Rockfordą III. 
j is apsigyveno ant vieno kambario 
su manim apie pora savaičių ir v ė 
liaus dingo pas i imdamas marib $79.00 
viena čeki $11.00 ir gera laikrodėli. 
Kas užtemytumet toki žmogų malo
nėkite pranešti o gausite flO.OO d o 
vanų. 

Jouas Uarcko i s 
411 L ū u o h i Ave. Kotkfo id . 111. 

Tilel'oHas Main 8S08 

Paieškau Juozapo Makaro, paei
nančio iš Lietuvos,, Tauragės apskri
čio, Pajūrio para p. Neda jų kaimo. 
Turiu iš Lietuvos laišką nuo jo m o 
tinos. Meldžiu atsišaukti, arba pra
nešti apie jį. Iš kalno tariu ačiū. 

\ 111 anas Norim tas 
4025 So. Marsliiicld Avo. Ciiicago. 

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Ramp. 49 Court 
Res . 1109 W. 49 A r e n o e 

Telefonas Cicero S8SC 
Ofiso Cicero 49 

KALRAMK LIBTCVU&A1 

P o ralglui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
N 1 C Pra&ūlina "!«'»f r>«*n*jgumoj 
suvirškinimo, o taa reiaaia, aad rei
kia pamėgint i vieną. Parduodama 
pat. r i sus aptiekorius. 

DR. S. BHEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2291 We*t 22nd SU 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222. 
Valandos 1—b ir 7 iki 9 vakare. 
Residensija: 

3114 W. 42nd St. 
Telefonas MeKinley 4988 

Valandos: iki 10 išryto. 

• _ = 9S 

V. W. RUTKAUSKAS | 
ADVOKATAS 

Ofisas 

DR. S . NAIKELIS 
L I E T U V K 

GVDTTOJAS I R CHTRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo viot% 

3252 So. Halsted Str. 
Valandos: nuo 9 tkl 11 ryte: nuo 2 iki 
4 po pietų: nuo 7:30 iki 9:*0 vakare 

Telefonas Yarea tM4 
lOfisas: 4712 So. Ashland Ave. 

Vai. 4:30 iki 7 v. vak. 
Telefonas Drover 7949 

I 

I>idmieetyj: 

Street 
Kambarin 324 

Tel. Centrai 6390 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Yards 4091 

S s 
i 

— — — 

Resid. 933 So. Ashland BĮ v. Chicago. 
, Telefonas Haymarkct 2544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 
Specijalistas MoterižkŲ. Vyriškų 
Vaiku ir visų chronišku l igų 

Ofisas: 8354 So. Halsted S t , Chicago 
Telefonas Drover 9993 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 19—12 d. 

ERNEST WEINER 
DfcY 000D5 

1800 W. 47th kamp. Wood 8ts. 
M M duodame dvigubas į tampas 

Ketver ia i s ir Subatomis. 
Didel iame pasirinkime gaanami . 

Visokie materijolai, va lkams draba-
ilai , Mahas ir lakutea. 

Pluksnos 

79c 
PLUNKSNOS. 

IIIIlJIIIIIIIIIIIIIIUlUIIIIIIIIIIIIIUJIlHlllllff 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda geložu ir Maliavos krau

tuvę, iš priežasties mirties * vyro. 
Krautuve lietuvių apgyventoj vie loj , 
už žemiausia preke kaip galima. 

Norintieji geros progos atsišauki

te * ' ' ' • % 

1537 S. Wood St. Tel. Yards 3850. 

GRAŽUS PLAUKAI 
dabina žmogų, vartokite Sen-
Kayto r i a u k y Tonika. Galima 
gauti pas: 

THE SBN-RAYTO CO. 
BraiMfli No. 1 

3238 So. Halsted St. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES E K S P R S S M E N A I R E I K A -
- LAUJA DIDESNĖS 

Antradienis , kovas 2 &, 
Šv, Simplicijus. 

Trečiadienis, kovas 3 d., 
Šv. Kunegunda. 

SU PEILIU PERVERTA 
AKIS. 

UŽMOKESTIES. 

Kitaip jie streikuosią 

4,400 vežėjų, šoferiu ir kitų 
• W " ^ darbininkų unijos viršaičiai 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

— — — — — — 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Lietuvos Misijos atsilankymo 
įspūdžiai. 

Apie 6 vai. vakare jau numa
nu buvo, kad kas nepapras ta 

vakar kompanijai American | atsit iks. Žmonės kruta, bėgioja, 

Sakoma, vargiai pasveiksiąs. 

Sekmadienio vakare vyras 
su įsmeigtu kairėn ak i n pei
liu, kurio kotas kyšojo, įbė
go vaistinėn po nnm. 1o61 Xe. 
Ashland A ve. ir meldė vais
tininko ištraukti peilį iš akies. 

Vaist ininkas atsisakė t<> 
padaryt i , bijodamas da r lab-
jaus sužeisti žmogų. 

Bet vaistininkas pašaukė 
policijjv ir šita nelaimingąjį 
tuojaus nuvežė ligoninėn. Te
nai ištraukta įsmeigtas akin 
peilis. 

Nukentėjęs yra Frank Pet-
kie\viez, 1400 I)ixon gat. (ly
dytojai yra nuomonės, kad 
su peiliu pažeista galvos sme
genys. Gi jei taip, tai žmo
gus vargiai pagysiąs. 

Ligoninėje Petkiewicz pasa
kė, kad jam taip padarė Stan-
lev Marienowski. Šitas tuo-
jaus surastas ir uždarytas ka-
lėjiman. 

Raihvay Kxpres s padavė rei
kalavimą padidinti visiems 
darbininkams užmokestis — 
po $35 mėnesiu daugiau kiek
vienam darbininkui. 

Kompanijai duota suprasti , 
kad jei reikalavimas nebus 
išpildytas* darbininkai pakil
sią streikam 

Ekspresmenai* tokius pa t 
reikalavimus pastatė kompa
nijai ir kituose miestuose. 

SUIMTAS PASKUTINIS 
PLĖŠIKAS. 

Jis buvo nusipirkęs farmą. 

DAUG ŽMOGŽUDYSČIŲ CHI 
GOJĘ. 

Nesusekti visi žmogžudžiai. 

Nuo sausio 1 ligi kovo 1 
Cbicagoje įvyko 18 žmogžu
dysčių. Daugiausia vis nela
bųjų plėšikų užpuolimo au
kos. 

Tečiaus ne visos žmogžu
dystės išaiškintos, ty. ne visi 
galvažudžiai suareštuoti. 

Policija tvirtina, kad per-
niai tuo pačiu laikotarpiu yra 
buvę daugiau galvažudysčių 
Šiandie galvažudystes sulai
ko, ta ip vadinamo, policijos 
"žmogžudysčių b ū r i o " uolus 
veikimas* 

Baisiai pagedę žmones. Po
licijos negalima kalt inti . 

Kovo '30, 1919, mieste Ke-
nosha t rys plėšikai buvo už
puolę American Brass Co. o-
fisa. J i e nužudė poliemona 
Pingatore. Iš ofiso paėmė 
$46,000. 

Plėšikus -susekti buvo pa
vesta Pinkertono detektivų 
agentūrai . Du — Carl Carlson 
ir Kari Loveday, veikiai su
imta. Abudu, dabar uždary
ti ligi gyvos galvos kalėji
mam 

Su trečiuoju nelengva . bu
vo apsidirbti . J i s suimtas t ik 
aną dieną. Tai August Blank. 
Šitas už išplėštus pinigus bu
vo nusipirkęs 165 akrų far
mą, Matte\van, Micb. 

Detektivai jį susekė i r su
areštavo. 

UŽPUOLIKAI NESIDAVĖ 
PABARTI. 

VAIKAMS ŽAIDŽIANT IŠ 
TIKO EKSPLIOZIJA. 

Vienam vaikui išplikintos a-
kys. 

Joe Lauc&, 9 metų, 6407 So. 
Francisco ave., ir Peter Gilles-
pie, 12 m., 6425 So. Francisco 
ave., žaidė netoli savo namų 
ant tuščių lotų. 

Sakosi suradę kokį tai bu
telį, kuriam buvę pr ikimšta 
parako, ar tai dinamito. 

Vaiku prie budelio kakliuko 
prikišusiu užiebtą degtuką. 
Pasigirdo smarki ekspliozija. 

Pirmajam vaikui ekspliozi
ja išplikino akis, antrasis su
žeistas. Abudu paimtu ligo
ninėn. 

Ekspliozija buvo girdima 
aplinkui per kokią mylią. Ar
timiausiuose namuose subiro 
langų stiklai. Policija 
teiriaujasi apie ekspliodavusį 
butelį. 

Peršovė žmogų i r pabėgo. 

vakarą ties Morgan Ana 
gat. ir Hl place du piktada
riu užpuolė mėsininką John 
Anieszewski, 3313 Fisk gat. 

Anieszewski buvo uždaros 
krautuvę ir ėjęs namo. Jani 
pastojo kelią p ik tadar iu ir lie
pė pakelti rankas. 

Vietoje paklausyti , mėsi
ninkas anuodu sulojojo už 
valkiojimąsi ir patarė imties 
doraus darbo. 

Galvažudžiam nepat iko ta-
tsai pamokslas. Abudu šovė į 
mėsininką. Kuomet tas su
kniubo -ant šaligatvio, vienas 
piktadaris d a r vieną kulipką 
paleido į gulintį. I r pabėgo 

sužeista: 
gon nen. 
.ling. Paimtas li-

ATNAUJINTA KURO AD
MINISTRACIJA. 

TURKAI PAĖMĖ ALEXAN 
DRETTĄ. 

Washington, kovo 1.—Pre
zidentas YVilsonas paskelbė, 
jog kuro administracija Suv. 
Valstijose ir toliaus gyvuo
sianti ir veiksianti. 

Seniau kuro administraci
joje viršininku buvo t ik vie
nas žmogus. Nuo šiandie veiks 
komitetas iš keturių žmonių. 

Prezidentas sako, kad ku
ras ir tolifus tur i but būtinai 
kontroliuojamas. 

tvarkosi. Stovintieji ant gatvių 
kampų nieko kito i r nekalba, 
kaip t ik apie Misiją. Teirauja
si vieni kitų, kada, kaip atva
žiuos, kaip čia žmonės ją pa
tiks ir tt. Ki t i a imanuoja : kas 
čia daryt i , kad reikia darban 
e i t i ; neteks Misijos pamatyt i . 
Draugai drąsina, kurstą saky
dami : " E t su tuo darbu, gi 
neik šį vakarą. Del vieno sykio 
nė bosas nieko nesakys . " Pa
klauso, neina, lankia svečių* ži
no, kad pirma tokia proga, tai 
kaip-gi galėtų ją praleisti . O 
čia iš šalies d a r daugiau viso
kių paskatinimų, priduodan
čių gerą upą nuo tų, kurie jau 
buvo matę, girdėję. Apsakinė
ja , kaip atrodo lietuviškas ka
riuomenės majoras, vyresny
sis. " B r o l , " sako, " k a i p kuni
gaikštis r ' "V i sok ių , " sako, 
" t e k o ma ty t i : i r prancūziški), 
ir itališkų, ir angelskų, bet nei 
vieno prieš mūsiškį palyginti 
negal ima." Visi žingeidumo 
perimti, seni i r jauni , vyrai i r 
moterys, mergaitės net i r vai
ką^ kaip žvirbliai, puikuojasi. 
Mirga tik apįe svetainės lan
gus. 

Laukia v is i ; laukia nebe 
šiandie. Mes j>atys ilgai lau
kėm, tunėjom. Laukė mūsų tė
vai, seneliai per šimtus metų, 
kada gims tautoje tie drąsuo
liai, kur ie išsklaidys vergijos 
miglas ir į giedriąją padangę 
iškels tr ispalve laisvės vėliava, 
griausmo balsu sušukdami: 
Laisva Lie tuva!! ! Šiandie su
laukėm tos brangios, džiugi
nančios naujienos. J i e čia tuo 
tikslu ir atvažiavo mums tą vi
są pranešt i . 

Dvidešimt minutų iki ažtuo-
nių'/gražus automobilius, atva
žiavęs Aštuoniolikta gatve,, su
stojo t i e s namais 717. Tuoj pa
sklydo žinia: j au atvažiavo, 
sausakimšai prisigrūdusi sve
tainė subraškėjo išgirdusi. 
Tuoj visi pradėjo taisytis J vie
ni plaukus, kiti ūsus, t re t i kak
laryšius. Mergaites ir-gi. Žino
te kuo jos gražinasi, tai-gi i r 
nebeminėsiu. E t , ta ip dar kam 
norisi būti gražiu, o mergai 
tems tai nėr nė dyvo. 

Neilgai laukus s ta iga ta rp
duryje, i t bičių spiečius, pra
dėjo virt i . Dv i : lietuviška i r 

gražiai, kad tik gėrėtis reikėjo. 
Nedaug žodžiauja, grynai kai
miškais palyginimais i r ištisais 
sakiniais reiškė mintis, bet ap
valytas nuo netobulumų. Ne
vartoja svetimų " a u g š t ų " žo
džių, ta ip kad tikrą malonumą 
daro klausantiems. J o kalbos 
tur inys t kariuomenė, Lietuvos 
žmonių atsidavimas savo val
džiai i r priedermė Amerikos 
lietuvių del savo gimtinės že
mės. Žmonės klausėsi lig, saky
tum, užžavėti kokios Vaidvlos 
pasakos. Tiesa, i r buvo pasaka 
atsiminus ką tik išėjusius rusų 
žandarus iš po lietuviškos pa
stogės, kurie būdami mums ne 
pasakas, bet verguvės dainą 
dainavo ir mus pačius da r ver
tė, apkal tais nelaisvės rete
žiais, padėt jiems. Žodžiu sa
kant, vakaro pasisekimas buvo 
tr i lypes: Pi rmas , už aštuonioli 
ką tūkstančių Laisvės Paskolos 
bonų užsirašė, bet tai tik pra
džia ; an t ras , moralis atgaivini
mas tų visų, kurie per tą visą 
laiką daug darbo nuveikė, pri
sidėdami aukomis Tautos Fon-
dan ir kitiems šelpimo fondams 
ir įstaigoms. Dabar jautėsi , 
kad tas visas jų geras noras 
pasiekė tikslą, nebuvo tuščių 
užvylimų. Trečia-gi nauda yra 
ta. Nevienas atbudo iš tautinio 
snaudulio, užšalimo i r nuo šios 
valandos tapo širdingu laisvos 
tėvynės gynėju. Gal ne vienas 
socijalistas, i r netekęs galvos 
bolševikutis, pamatys savo pai
kumą, atsigryž ton pusėn, kur 
plevėsuoja Lietuvos vėliava ir 
puls po ja melzdamas atleidi
mo už padary tas ant jos juodas 
išdavystės dėmes ir pradės 
ginti jos garl>ęK 

Truputėlis. 
Du žymus nuo pavienių dar

bo žmonių bonų p i rk ika i : P . 
Lukaševičia pirko už $1,500.00 
ir p . N. Krokonįs už $1,000.00. 
Abudu v/yra aštuonioliktos sri
ties karštu pat r i jotu. 

Valio jų va rdams! Lauksim 
kas daugiaus panašiai pasiro-
(lys. 

Truputėlis. 
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IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE 

AR Ž I N A I 
• 

kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pasiųsti pinigų 
saviškiams Lietuvoje? 

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant t iek pa 
lengvėjo, kad dabar 

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios: 

S III 11 

3 IIII1 

III
M

 

illlll lllllll 

J00 
200 

• 
j 300 
400 
oOO 

1,000 

auksinu 
» 

yf 

it 

>> 

H 
. 

. 

$2.00 
4.00 
6.00 
8.00 

10.00 
20.00 

PERSIUNTIMAS 

\ 

2,000 auksinų 
3,000 
4,000 " 
6,000 " 
9,000 
12,000 *" 

GVARANTUOTAS 

40.00 
60.00 
80.00 

100.00 
150.00 
200.00 

E i 

• • . 
: Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami į vieną mė-
E nes{ laiko. . y 
E Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali pinigus 
I mums priduoti aiškiai surašyta savo adresą, ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime. 

| Lithuanian Sales Corporation J 
| 120 TREMONT STREET, BOSTON, MASS. § 
I B 
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ATSIIMKITE. 

Laišką iš Lietuvos, adresuo
ta Al. Kami la i , pirmiau gyve
nusiam 1342 So. Sangamon 
St . ; laišką pr idavė M r. El i 
(Hassner; jis nebežino kur da
bar vra adresantas . 

Ju rg io par. svet. bus laivini-
mos ir ta ip kareiviškos pamo
kos, su kuriom kožnas narys 
privalo susipažinti. 

Visi nariai ir norintieji įsi
rašyti esate kviečiami kuos-
kaitlingiausiai atsi lankyti . 

Valdyba. 

io»33»»»»yre*»»»a»w»» 
Telefoną* l'ullman SOO* 

Dr. P. P. ZALLYS | 
Lietuvis Dentistas : 

10657 So. Mlohlgan, Avenua 
-V RciMtaad. IlL 

VALANDOS: 9 Iki 9 vakare. 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
. x 

—-— 

Prancūzai turi t raukties kiton 
linijom 

Londonas, kovo 1. — Į Ex-
cbange Telegraph depešoje iš riausybė paskelbė didesnius 
Cairo sakoma, kad turkai su suvaržymus del maisto kaip 
a raba is užėmė Alexandretta, kad karės inetu. 
pietry tuose Mažosios Azijos. Kas savaitė įsakyta per dvi 

Tas reiškia, kad prancūzų' dieni nevartoti mėsos. Resto-
spėkos toje apylinkėje turi a t - j r ana i turi but uždaryt i 11:00 
gimesti į Aintah-Marash l inija.]naktį . į 

neapiplėšę 
Anieszewski tečiaus nepavo-Įamerikoniška vėliavi, kareivių 

nešamos, bangavo nuo durų a r 
tyn estiradps. Benas pradėjo 
groti . Visi žmonės sukįlo i r 
stiepdamiesi, kiek gali, žiuri 
vienas pro kitą, kad pamatyt i 
procesijoje laukiamus svečius. 
Benui pabaigus maršą, choras 
užtraukė Lietuva, tėvynė mu
sų. Visi šaukė kiek kuris galė
jo, f 

Po to vakaro vedėjas, klebo
nas, kum Albavičius, vardu Aš
tuonioliktos kolonijos, gražia 
prakalba pasveikino Misiją. P o 
jcunokyklos vaikai. Kalba p . 
Bagdžiunas. Po jo pers ta to Mi
sijos pirmininką, p. Joną Vilei
šį. J į perstačius visi sustojo, 
išreikšdami pagarbos sąjaus-
mą. Trumpai , aiškiai kalbėjo, 
dėstė valstybės piniginį s tov į 
paskolos reikalingumą. Visi 
klausėsi. Pabaigus p . Vilei
šiui, kalba kum Vaičiūnas. J i s 
savo kalba, pilna juokingų 
komplimentų, jukdė žmones ir 
ragino pirkti bonus. 

Paskutinis kalba Majoras 
Žadeikis. Kalbėjo ilgai ir ta ip 

NAUJI DEL MAISTO SU 
VARŽYMAI ITALIJOJE. 

Rymas. vas. 29.—Italijos vy-

VIEŠA PADĖKA. 

L. Vyčių 8 kuopai už suvai-
dinimą " Ž i v i l ė " vasario 22 d., 
Dievo Apveizdos pa rap . sve
tainėje. L. Vyčių 4-ta kp. ta
ria širdingą ačių viršminėtos 
kuopos ar t i s tams ir visai kuo
pai. Veikalas buvo kuogeriau-
sia suvaidintas. Visi, kurie at
silankė pamatyt i , gėrėjosi ir 
girdėjosi kalbant, kad 8-tos 
kuopos artistai-mėgėjai, užsi
tarnauja pagyrimo už taip ar
tistiškai -suvaidintą veikalą. 

Dar sykį tar iam širdingą 
aoių! 

L. Vyčių IV kp. Koresp. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Koaelande: 10900 So. Michlgma Ave. 

Telefonai Paliauta 34t Ir Pallmaa S1M 
Chiragoj: 4515 So. Wood 8tr. 

Tik Ketverto vakoke ano 5:30 iki 7:00 
T e l e f O D M Tards TOS. 
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Dt\ M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHIOAGO, ELLHfOIB 
Telefoną* Tardo KOS9 

Valandos: — 8 Iki 11 Ii ryto; 
e po pletu iki 8 vak Nedėllo-
mls nuo 6 Iki 8 vai. vakaro. 

Lietuvos Pašto Ženklus 
Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 

Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
mą, pinigų vietoje. • . 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu.su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse. 

Paštaženkliai yra sitokh} kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir G0 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus už auksiną. 

Lietuvos Pašto ienklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dolierį markių nesiunčiame. 

Reikalaukite Vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių, } 

K. J. KRUŠINSKAS, 
4 5 6 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
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Šiandie, kovo 2 d., 8 vai. 
pakarę , Šv. Kryžiaus parapi
jos svet. Katal ikų Vienybės 
(arba Federacijos) skyriaus 
bus susirinkimas, kuriame at
stovas, kum N. Pakalnis , iš 
duos raportą iš Federacijos 
atstovų susivažiavimo. Visi 
draugijų atstovai ir atstovės valiuoti 
meldžiami laiku atsi lankyti . 

Valdyba. 

BRIDGEPORT. 

Susi. Amerikos Lietuvių ka
reivių 3-čios kuopos domai. 

Utarninke, kovo 2 d., Šv. 

FARMU PIRKĖJAI 
Pirmiau negu pirkaite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuviu bendrovės, apie Lietuviu 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
Lietuviu gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyvens, nes teji žeme labai ge
ra ant kurios viskas labai gerai au
ga nepaisant kokie metai nebūtu. 
Dauguma musų pirkėju buvo išvaži
nė j a po daugel valstijų bet t inka
mesnes vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farraos randasi ap
linkui miesteli kur iame visi biznie
riai y**a Lietuviai ir dar yra proga 
keliems biznieriams atidaryti kitokius' 
biznius, nes t rumpame laike bus bu-
davojama keletas dirbtuvių. Dar da
bar žeme labai pigi suliginant su 
kitu kompanijų prekėms tai musų 
bendrovė parduodi, per pus pigiau. 
Gražios upės ežerai dabina visa a-
pielinke, visur geri keliai kad ir 
blogiausiame ore visur galima iS-

žodžiu sakant visi paran-
kumai del farmeriu yra an t vietos, 
visur Lietuviškai kalbama, sakoma 
ir dainuojama, taip tenai ' gyvenan-
tiejai jaučiasi kaip kad jausdavosi 
Lietuvoje. 

Kas norite platesnių paaiškinimu, 
tai prisiųskite savo adresą, o mes" 
prisiusime jums knygele su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu. 

Liberty Land & Investment Co 
3301 S: Halsted St. Chicago. 
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I L A I K R A Š T I S IŠ L I E T U V O S | 

' TALKA' 
E Skiriamas Koperacijos Reikalams. 

§ Lietuviams labai p ravar tu susipažinti su to laikraščio 
į turiniu, ypač užsiimantiems prekyba ir pramone ir tems 
E kure interesuojasi t a i s dalykais. t 

E Turime 2 ir 3 n. po 20c. su prisiuntimu. 
E Abu num. už 35c. 
— 

B "DRAUGAS" PUBLISHING CO., J 
| 1800 W. 46-th Street, Chicago, UI. 1 
mm N MO 
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FDR CO N STI PATI O N 
CARTER'S 
LITTLE LIVER 
PI LtSr^^Jiss. 

THE Q U I C K E S T 
A N D E A S I E S T 
WAYTO PUTTHE 
LIVER, BOWELS 
ANDSTOMACHIN 
GOOD CONDITION 

DEMAND THE GENUINE 
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BeariMSignottm 

PŪRELY VECETABLE 

Biznieriai garsinkites "Drauge." 
. 
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http://kartu.su

