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Organizuojamas Naujas 
Vokietijos Kabinetas 

Ir vel pranešama apie galimą 
taiką su Rusija 

PROTESTUOJA TURKŲ 
PARLAMENTAS. 

Atsiliepia į visus pasaulio 
parlamentus. \ 

MUELLER1UI PAVESTA 
SUTVERTI KABINETĄ. 

NETOLIMA TAIKA SU 
RUSIJA. 

Kabinetas busiąs koalicijinis. Industrijai bus atidaryti 
vartai. 

Berlynas, kovo 27. — Rezig
navus Bauer'io kabinetui, 
prezidentas Ebert naują kabi
netą suorganizuoti pavedė 
buvusiam užrubežinių reika
lu niinisteriui Dr. llermann 

• 

Mueller'iui. 
Mueller mėgina sudaryti 

koalieijinį kabinetą, kurih tu
rėtų ineitt atstovai socijalistų, 

Teisdarvstės ministeno vie-
ton, turbūt, bus pakviestai 
Dr. Haas. 

REZIGNAVO VOKIEČIŲ 
KABINETAS. 

Londonas, kovo 27.— Kiek 
patirta, trumpoj ateityj bus 
padaryta taika su Rusija. Ne 
tik bns pertrauktas nedraugin
gas atsinešimus, bet talkinin
kai Rusija formaliai pripažins 
de faeto atnaujins prekyba ir 
diplomatinius santikius. 

Talkininkai kol-kas nesimaišo 
neutraliam plote. 

Anglijos užrubežinių reika-
centro ir demokratų partijų. Įu ofise šiandie jau neslepia

mas faktas, kad Rusija yra 
bolševikų valdžioje. 

Sulig žinių, Leninas val
džion Įsileido ir socijalistų 
menševikų atstovus, taip kad 
šiandie Maskvos valdžią gali
ma pavadinti koalieijine soci
jalistų valdžia. 

Be to, tas pat Leninas suti
ko padaryti ir kitus nusileidi
mus kaip Rusijoje, taip pa
tiems talkininkams. Pastarie
siems, lygiai ir Amerikai, pa
žadėjo dar ir svarbių koncesi
jų Rusijos plotuose. 

Kad taip, tad talkininkams 
daugiau nieko nelieka, kaip 
tik su Rusija taikinties, ją 
pripažinti ir nors kartų Kuro
poję pravesti senai pageidau
jamų taikų. 

Talkininkams susitaikinti su 
Rusija yra svarbus daiktą*. 
Nes tuomet jiems plati Rusija 
butų atvira industrijos žvilg-

Konstantinopolis, kovo 27.-r-
Turkų parlamentas paskuti
niam savo susirinkime pada
rė tokį atsiliepimų į visus pa
saulio parlamentus: 

"Sostinė užimta talkininkų 
kariuomenės. Parlamento ne-
paliečiamybė peržengta ir at
stovai areštuojami, neatsižiu-
rint į jų teisotumą. 

"Mes karštai protestuoja
me ir turime vilties, kad mūsų 
protestas bus išgirstas visur. 
Ypač jis skardžiai atsilieps 
Anglijos parlamente, kuris yra 
visų parlamentų motina. 

"Mes nusprendėm savo se
siją suspenduoti ligi tol, kol 
nebusime varžomi savo troški
mų išreiškime v 

Daug suareštuotų turkų va
dų paliuosuojama. Bet dar 
daugiau kitų išsiunčiama sa-
lon Malta. 

27,000,000 KATALIKU 
S. VALSTIJOSE. 

BETVARKĖ PREKYBOS SU 
RUSIJA KLAUSIME. 

New York, kovo 27. — Iš
leistam šių metų "Official 
Catliolic Directory" pranešta, 
jog praeitais metais Suv. Val
stijose katalikų skaičius padi
dėjo 186,22& žmonėmis. 

Šiandie po S. Valstijų vėlia
va yra 27,6T>0,204 katalikai. 

1919 metais parapijų skait
lius padidėjo 148-omis. Šian
die šioj šalyj yra 10,608 para
pijos ir 5,573 misijos. 

Gyvuoja 5,852 parapijinės 
mokyklos, kurias kasdien 
lanko 1,701,213 vaiku. 

Nežinia, kas .toliaus bus vei
kiama. 

YUDENIČ DANIJOS 
SOSTINĖJE. 

Veikiai iškeliaus Anglijon. 

Paryžius, kovo 27. — Sulig 
gautų žinių iš Berlyno, atsi
statydino vokiečių ministerių 
kabinetas su kanclieriu Bauer, 
neatlaikęs stipraus radikalių 
gaivalų spaudimo. 

Anot pusoficijalių informa
cijų, talkininkai ligšiol nei lei
do nei užgynė vokiečių vyriau
sybės kariuomenei ineiti į 
neutrali ILS plotus, kokie pa
skirti taikos sutartimi Ver-
sa ii lesė. 

Tuose plotuose organizuoja
si vokiečiai bolševikai ir grū
moja kaip Vokietijos vyriau- sniu. Rusija turtinga visokia 

DUBLINE NUŽUDYTAS 
ANGLŲ TEISĖJAS. 

Londonas, kovo 27. — An
dai nežinomi piktadariai Ai
rijos mieste Cork nužudė to 
miesto majorą. 

Vakar mieste Dubline viešo
je vietoje nužudytas senyvas 
teisėjas Allan Bell. 

Po nužudymo majoro nei 
vienas žmogus nesuareštuotas. 
Gi dabar Dubline suareštuota 
net 35 intariami airiai sinn-
feineriai. 

Teisėjas Bell buvo veikęs 
prieš airių organizacijas. 

Copenhagen, kovo 27. — Čia 
atkeliavo gen. Yudenič. Bet 
atsisakė duoti kokių nors ži
nių laikraščių reporteriams. 

Atkeliavęs jis turėjo ilgą 
konferenciją senovės Rusijos 
pasiuntinybė j su pastarosios 
nariais. Pasakojama, kad kal
bėtasi apie priemones, kokiuo 
būdu Rusiją išgelbėti nuo 
bolševikizmo. 

Uiž kelių dienų jis iškeliauja 
Anglijon. Vjj£a talkininkams 
naujus pienus, kokiuo būdu 
butų galima išgelbėti Rusiją 
nuo visiškos pragaišties. 

Paryžius, koto 28. **. Tal
kininkų kituomet skardus su
manymas atnaujinti prekybą 
su Rusija nugrimzdo Europos 
politikoje, Šiandie Europa taip 
giliai pasinėrusi politikom 
kad pamirštama šiandie, kas 
buvo kalbama ir nutarta \a-
kar. 

Bolševikai kituomet buvo 
paskelbę, jog siunčią savo ko
mitetą j Copenliageną preky
bos reikalais. Bet Copenlia-
gene nieko nežinoma, gii kuo 
turės tarties tasai komitetas. 
Nes apie talkininkų atstovy
be nieko nepranešama. 

Kuomet talkininkai nutarė 
atnaujinti prekybą su Rusija, 
jie paklausė prezidento \\ ilso-
no nuomonės. Pastarasis atsa
kė, kad jis sutinkąs atnaujinti 
prekybą ir galis panaikinti į-
vai rius suvaržymus. 

Bet dabar tasai klausimai, 
turbūt, ir vėl padėtas ant ša
lies. 

Gen. Denikinas Neaplei
džia Rusijos 

NORIMA IŠGELBĖTI 40.000 [ Anglai apleidžia miestą. 
KAREIVIŲ. 

Kariuomenę apsaugoja talki 
ninku laivai. 

ANGLIJA STOVI UŽ PA 
GELBĄ VOKIETIJAI. 

Novorossiiskas, kovo 25 (su
vėlinta). — PrieSbolševikinių 
spėkų pietinėj Rusijoj vadas, 
gen. Denikinas, vakar prane
š i jog jis su dalimi savo ka
riuomenės ligi paskutiniųjų 
laikysiąsis prieš bolševikus. 

Kreipėsi jis į Anglijos val
džią, kad jam butų duota trans 
portų paimti iŠ čia 40,000 jo 
kareivių, atlikusių nuo visiš
ko sunaikinimo. Pusė tų ka
reivių, sako generolas, turi 
but nuvežta Kriman, gi ket
virtoji dalis — į Batumą. Su 
kitais jis pasiliksiąs vietoje. 

Artinasi bolševikai. 

Bolševikų kariuomenė tuo-
tarpu briaujasi ant Novornsii-
sko. Sulig pranešimų, ji bus 
jau tik už kokių 30 mylių nuo 
šio miesto. Apsiaučia ji mies
tą kai pi r kokia rinke. 

Denikino kariuomenė ir ka-
medžiaga su didžiausiu res 

Londonas, kovo 28. — Ang
lijos vyriausybė tvirtina, lwd 
Vokietijai trūksta maisto. Tas s p a r t u m u kraustoma, Taip, 
dar labjaus paaršina ten m- k i e k t a m tikslui galima gauti 
irutes. Tad Anglija stovi už cflr]a}vių. 
tai, kad duoti Vokietijai pa-

VOKIEčIAMS UŽDRAUSTA 
INEITI INDIJON. 

gelbą. Tuomet šalis aprimtų. 

*ybei, taip talkininkams. 
Patys talkininkai kol-kas ne

turi noro įsibriauti į tą neu-
tralę juostą ir patvarkyti bol
ševikus, nes šitie kol-kas nie
ko bloga nedaro talkininkams. 

Iš visako sprendžiama, kad 
jei ten bolševikai veiks su 
nuoskauda talkininkams, šitie 
leis vokiečių vyriausybei pa
siųsti savo kariuomenę. 

WESEL APYLINKĖSE 
LAUKIAMAS MUŠIS. 

žalia medžiaga. 
Pati bolševikų valdžia yra 

nesvarbus daiktas talkinin
kams. Labjaus svarbesnis pa
tiems rusams gyventojams. Su 
laiku susipratę gyventojai be 
pašalinės pagelbos įstengs pa
naikinti bolševikinę valdžią, 
jei pastaroji visuomet laikysis 
autokratinių valdymo metodų. 

BUVCS IMPERATORIUS 
PAKVIESTAS UNGA-

RIJOS SOSTAN. 

Geneva, kovo 27. — Patir
ta, kad Ungarijos regentas 
Hortby slaptai, bet oficijaliai, 
Ungarijos sostan pakvietė bu
vusį Austrijos imperatorių 
Karolį. Pranešė jam iš Šveica
rijos kuoveikiaus vykti Bu-
dapestan. 

ATSISTATYDINO DAR 
VIENAS TURKŲ N 

KABINETAS. 

Vyriausybės kariuomenė dirb 
dina apkasus. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
MAIKOP. 

Amsterdam. kovo 27.—Vo
kiečių miestas AVesel yra šali
mais upės Rbine, Rnbr apskri-
tyj. Kitam upės šone stovi 
belgų oknpacijinė kariuomenė. 

Wesel yra Vokietijos vy
riausybės kariuomenės ranko
se. Aplinkui veikia bolševikai 
ir jau kelinta diena kėsinasi 
užpulti miestą. 

Pranešta, kad kariuomenė 
šiauriuose nuo upės Lippe ap
sikasą su tikslu pasekmingiau 
ginti miestą. Kariuomenei pa-
gelbon stoja aplinkinių sody
bų valstiečiai. 

Už kokio pusmylio koncen-

Londonas. kovo 27. — Bol
ševikai iš Maskvos praneša, 
kad jų kariuomenė paėmu
si miestą Maikop, Knbaniaus 
teritorijoj. 

truojama bolševikų kariuome
nė: Jos esama apie 6,000 vyrų. 
Anot žinių, bolševikų skaitliu? 
taippat didėjąs. 

Tarpe tų ir kitų dažnai pasi 
taiko žiaurių susirėmimų. 
Nuostolius paneša abi pusi. 
Nes ir bolševikai gerai apgin
kluoti. 

Netoli nuo Wesel, kitam 
upės šone, stovi belgų kariuo
menė. J i sustiprinta dabar at
vykusia prancūzų artilerija. 
Belgija lukeriuoja, kas veik-
sis toliau. 

Konstantinopolis, kovo 27.— 
Atsistatydino turkų kabinetas, 
kurį buvo sudaręs Sali paša 
kovo 9 d. 

Naują kabinete sudaryti sul-
tanas pakvietė Damad Ferid 
paša, buvusį didįjį vezirą. 

Washington, kovo Tt.—Indi
jos valdžia paskelbė parėdy
mą, uždraudžiantį per seka
mus penkerius metus vok i e 
čiams ineiti Indijon. . 

SUSIRGUSI BUVUSIOJI 
KAIZERIENĖ. 

Amerongen, kovo 28. —Čia 
smarkiai sunegalėjo buvusioji 
vokiečių kaizerienė. Gydytojai 
uždraudė jai vaikščioti. 

Priešbolševikinės' armijos 
čia yra tik kaipir liekanos. 
Visą pietinę Rusiją užplūdo 
bolševikai. Civilė karė kaipir 
baigiama. 

Čia anglai turėjo apie 2.000 
savo kariuomenės. Su 
tižiausia paskuba ji paimi 
laivus ir išvežta. 

Šalę miesto stovi karės la;-
vai Anglijos, Prancūzijos, Ita
lijos ir S. Valstijų. Šitie laivai 
apsaugoja gen. Denikino ka
reivių liekanas. Ir kuomet lai
vai pasitrauks nuo miesto, 
šitas tuojaus teks bolševikams. 

Matyt, talkininkai pagelbės 
gen. Denikinui apdrausti jo 
likusią kariuomenę. 

Amerikos R. Kryžiaus mi
sija vakar iškeliavo į Teodo-
ziją, pietrytuose Krimo. 

Misija turi daug darbo. 
Gen. Denikino kariuomenė

je yra daug sužeistų ir ser
gančių kareivių. Amerikos R. 
Kryžiaus misija buvo prašo
ma paimti savo globon tuos 
nelaiminguosius kareivius. 
Tad dalis jų nuvežta Teodozi-
jon. 

Pačiose gen. Denikino karei
vių eilėse apsireiškia daug 
nepasitenkinimo dabartine pa
dėtimi. Sakoma, patys oficie-
.vai 4uia suokalbiauti. Jie ta
riasi su savo kareiviais per
simesti bolševikų pusėn. 

Rusų laisvanorių armijos, 
pietinėj Rusijoj buvęs vadas, 
gen. AVrangel, iškeliavo Prin-
kipo salon. Nes rusų laisvano-
rių armija kaipir išnykusi. 

SUAREŠTUOTA 4 SOCIJA 
LISTAI. 

i 

UŽGINA NESUTIKIMUS 
TARPE TALKININKŲ. 

IR JAPONIJOJE DARBI 
NINKAI NERIMAUJA. 

Kovoja ui trumpesnes darbo 
valandas ir užmokestį. 

NAMAMS STATYTI KOM
PANIJA. 

Chicago je organizuojama 
kompanija namams statyti su 
15 milijonų doliėrių kapitalu. 

ANGLAI IMS IŠ LATVI
JOS MEDŽIUS. 

Paryžius, kovo 27. — Laik
raštis Liberte paskelbė, jog 
angiai padarę kontraktą su 
Latvijos vyriausybe ekspor
tuoti iš Latvijos medžius. 
Visos Latvijos bankos yra ang 
lų kontrolėje. 

Yokohama, kovo 27.—Atsi
maino japono darbininko dva
sia. Šiandie jame jau nesimato 
buvusio vergiško nuolankumo. 
Kovos už būvį norus jin indie-
gė pastarųjų metų skaudžios 
per versmės Europoj. Dalį ja
ponų darbininkų užkrėtė rusų 
bolševikizmo liga. 

Bet japonu darbininkų ne
rimavime svarbiausią vietą už
ima jų- susipratimas. 

Gatvekarių darbininkai 
laimėjo. ^ 

Sostinės Tokyo gatvekarių 
darbininkai laimėjo aštuonias 
valandas darbo dienoje. Dabar 
jie nori pakelti kovą už 6 va
landas. 

Tokyo poliemonai irgi nepa
tenkinti šiandie gaunamomis 
algomis. Jiems mokama po 
$50 per mėnesį. 

Bet reikia atsiminti, kad To
kyo gatvėse per praeitus dvi
dešimtį metų nepasitaikė nei 

0 

vieno užpuolimo, nei plėšimo. 
Be to, ten poliemonai neturi 

reikalo kovoti su streikuojan
čiais darbininkais. Nes Japoni
joje nėra streikų amerikoniu
kam supratime. 

valdiškuose arsenaluose Koi-
shikawa ir kitur. 

"Veik išpalengva." 
Japonijos darbininkų strei

kai toli gražu skiriasi nuo A-
merikos darbininkų streikų. 

Amerikoj streikuojantieji 
darbininkai pameta darbus, 
kelia riaušes, trukšmauja. 

Taip nėra Japonijoj. 
Čia japonai streiką vadina 

" t a igyo , " ty. "Veik paleng
va. ' ' Ir streikuojantieji nepa
meta darbo. Dirba. Bet dirba 
kaip nesavo rankomis. 

Pav., streikuojantieji gatve
karių darbininkai važinėja 
kaip važinėje gatvekariais. 
Bet didžiausio judėjimo valan
domis gatvekarius leidžia pa
lengva, prie kiekvienos kerte
lės sustabdo. Prie galo linijų 
atranda priežastį ilgiau už
trukti. 

Taip yra ir kitose darbo ša
kose. 

Bet kaikur darbininkai pa
vartoja ir sabotažą. 

Tas reiškia, kad • Japonija 
persisunkia vakarinės Euro-. 
pos "civilizacija." 

Prakalbose įžeistas preziden
tas. 

Philadelphia, Pa., kovo 28. 
— Čia suareštuota keturi so
cijalistų vadai, kurie sureng
tose prakalbose įžeidė prezi
dentą ir paskui kėlė. riau
šes prieš policiją. 

Susirinkimas buvo Labor 
Lyceum salėje, kur buvo su
sieję apie pusantro tūkstan
čio socijalistų pasekėjų. 

Vienas kalbėtojas įžeidžia
mais žodžiais atsiliepė prieš 
prezidentą. Detektivas jam 
liepė paliauti taip kalbėti. Ki
ti socjjalistai stojo kalbėtojo 
pusėn ir ėmė kurstyti susirin
kusius. 

Detektivai tuojaus prigesino 
salėje žiburius ir pakrikdę su
sirinkimą, areštuodami keturis 
socijalistų vadus. 

Smarkiai atsako premjeras 
Millerand. 

PRANCŪZAI NEAPLEISIĄ 
SIRIJOS. 

PARINKTAS DANIJON 
PASIUNTINYS. 

Washington, kovo 28. — 
Čia patirta, kad prezidentas 
Wilsonas nauju Danijon S. V. 
pasiuntiniu parinkęs Josepli 

Nerimauja darbininkai i r ' Clark Grew. 

•Paryžius, kovo 28. — Pran
cūzų užrubežinių reikalų ofi
sas paskelbė, kad prancūzų 
kariuomenė neapleisianti Siri
jos, nežiūrint arabų reikalavi
mo. Nes prancūzai, sako, gra
žiuoju sugyvena su nauju Si
rijos karalium. 

MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.) 
PIRKITE KARĖS TAUPY-

Paryžius, kovo 28. — Aną 
dieną prancūzų parlamente at
stovas Barthou intarė talki
ninkus, kad tarpe jų pakilę 
nepakenčiami nesutikimai ir 
reikalavo, kad į tai atsakytų 
prancūzų premjeras. 

Premjeras atsakė. Jis pažy
mėjo, kad talkininkų tarpe 
nepakilęs joks krizis, nes^Tia 
jokių nesusipratimų. Pa-
kad tie visi, katrie mėgina J i 
tikuoti talkininkų veikim?;, 
turbūt, nori pasėti nesutiki
mus. 

Rusijos klausime premjeras 
pasakė, jog talkininkai tik 
tuomet pripažins Rusijos val
džią, kuomet toji valdžia savo 
teisotumą prirodys ne tik/žo
džiais, bet ir darbais. Praneu-
zija tečiaus ruošiasi pradėti 
prekybą su Rusija bendra: su 
kitomis šalimis. 

Turkijos klausime pasakė, 
jog Turkijai bus leista gyvuo
ti su sąlyga, kad ji nekenktų 
talkininkų reikalams ir gYa-
rantuotų Dardaneliams pilną
ją laisvę. 

ITALAI UŽĖMĖ SCUTARI. 

• # < 

Belgradas, kovo 28. — Al
banijos miestą Scutari užėmė 
italų kariuomenė, nors talki
ninkai buvo pažadėję to mies
to nepaliesti. 

i 
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"DRAUGAS"-
Etna kasdieną lSskyrus nedėldienius. 

PREXr>CERATOS KAUTA: 
CHICAGOJ IK ŪiBIENTJE: 

Metams $6.00 
Pusei Mei^ • •.»,»«»»^.».»• • • 

W7Y. VAJLST. 
M ctA m s • • • • • • • • '•'•.• • ••>*» 
Pusei Metų S 00 

Prenumerata mokasi iikalno. Lai
kas skaitosi nuo užstraiymo dienos na 
nuo Naujų Metų. Nertnt nenaahiyti 
adresą visada reikia prisiųsti Ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti llper-
kaat kraseje ar exprese "Money Or-
der" arba {dedant pinigus j regis
truotą laišką. 

"Draugas'' Pibfahng Co. 
1800 W. 46 tfa St. OMcago, 1L 

Telefonas McKrnley «114 

Senatoriaus King'o 
Rezoliucija. 

tautoms 

Lietuvos Misija džiaugiasi, 
kad senatorius King Įnešė 
sumanymą pripažinti Lietu
vos ir kitų buvusių po Rusi
jos valdžia tautų nepriklauso
mybe. Džiaugtu mes ir mes, 
jei toje rezoliucijoje tas ne-
•priklausomybės pri pažiniu la < 
butų. 

Jštiesų-gi rezoliucijoje yra 
dvi dali kita kitai priešingi. 
Pirmoje daliję yra keturi 
"kadangi ' ' , kitaip sakant ke
turi motyvai, parosiantieji, 
kad Lietuvai ir kitoms rezo
liucijoje minėtoms 
reikia neprigulmybės. 

' . Antrą dalį sudaro penkta
sis " k a d a n g i ' \ kuris klaidin
gai Siiko. buk esa "reikalinga, 
kad šios valstijos pasilaikytų 
Rusi joje. ' ' SUyg to penktojo 
kadangi sirdarytas ir pats re
zoliucijos turinys, būtent pri
pažinti tų tautų neprigulmy-
be iki kol susirinks Rusijos 
Steigiamasis Seimas. 

'Priimdami tą rezoliucijų už-
jsineriame sau kilpą ant kaklo, 
o Rusijai paduodame virvės 
galą. Kada ji norės tada ji tą 
virve patrauks, sušaukdama 
sav0 Steigiamąjį Seimą. Kam 
tat visa inųs kova su Kolėa-
ku ir jo šalininkais. 

Mes negalime tylėti. Dabar 
niųs priedermė yra siųsti pro
testus į Senatą pasmerkian
čius penktąjį senatoriaus Kin
go rezoliucijos motyvą ir jo 
išvadą paduodančių Lietuvos 
neprigulmybe po Rusijos Stei
giamojo Seimo malone. 

Xe! Mes esame tauta ir 
turime apsisprendimo teisę. 
Jei kas, tai jau demokratų pa r 
tija neturi teisėk mus priskir
ti Rusijai. Jug Amerikos ir 
ypatingai Demokratų partijos 
vardu prezidentas Wilsonas 
skelbė, kad pavergtosios tau
tos turi teisę apsigarsinti ir 
būti neprigulniingomis. Jeigu 
Demokratų partija užmiršta 
tuos žodžius, tai mums priseis 
ieškoti kitų partijų, geriau 
suprantančių . Amerikos dva
sias ir buvusios karės tikslus. 

Gerai padarė Lietuvos Mi
sija, kad mums pranešė tą se
natoriaus King'o sumanymą. 
J i gerai padarė, kad jo ne
kritikavo, nes diplomatinė at
stovybė neturi ginčytis su po
litikais tos šalies, kurioje at
stovauja savo tėvynę. Bet mes 
Amerikos piliečiai lietuviai 
turime išreikšti savo mintį. 
Visos mųs draugijos ypač po
litiškieji piliečių kliubai turi 
greitai sušaukti savo surinki

mus ktturig senatoriauaKiac'o 
motyvus, papeikti penktąjį, at
mesti Rusijos • Steigiamojo 
Seimo valdžia ant Lietuves ir 
priminti Amerikos Senatui 
tautų apsisprendimo teisę. 

> 
Chicago. 

Gyvename stebėtiname mies
te. J į s jaunas ir didelis. 1833 
metais Chicagoje buvo 350 gy
ventojų, o 1920 m. jau yra jame 
2 milijonai 884 tūkstančiai 827. 
Jeigu butų priskaityti ir sve
čiai, atvažiavusieji trumpam 
laikui, tai butų buvę trys mili
jonai su viršum. Šveicarijoje 
ir Vokietijoje darant gyvento
jų sąrašus būva skaitomi nuo
latiniai gyventojai drauge su 
svečiais. Tą reikia atsiminti 
lyginant Amerikos miestus su 
Europos miestais. 

Už Chicagą visoje Ameriko
je, iie tik Suvienytose Valstijo
se vra didesnis tik vienas Xe\v 
Yorkas. Visame pasaulyje už 
Chicagą ir Xe\v Yorką yra di
desnis Londonas. Paryžius vra 
didesnis už Chicagą. mažesnis 
už Xew Yorką. Berlynas ir 
Vienna yra gal kiek didesni už 
Chicagą bet mažesni už Xe\v 
Yorką. K ynų sostinė Pekinas 
vra maždaug tokio didumo 
kaip Chicaga. Neieškant išaug-
štinimo galima drąsiai tvirtin
ti, kad už Chicagą yra didesni 
tik penki miestai pasaulyje. 

P a s Fr. Rex sako, kad Chi
cagą yra trečias miestas pasau
lyje, pirmutinis paskui Londo
ną ir New Yorką. Tat gali bū
ti, jei Kuropos sausžemės sos
tinių gyventojų skaičius karės 
motu sumažėjo. 

J i yra jauniausia už visus 
tuos didžiuosius miestus, o Pa
ryžius yra seniausjas. Prancū
zų sostįpė porą šimtų metų 
prieš Kristui užgimsiant vadi
nosi Lutetia Parisiorum. Per 
du tūkstančiu metų Paryžius 
4feugo tiek/kad skaito apie ke
turis milijonus gyventojų. Lon
donas yra mažai jaunesnis už 
Paryžių, bet gyventojų turi 
apie 7 milijonus, i J is greičiau 
augo. Ui juodu jaunesnė yra 
Vienna, kuri senovėje vadinda-
vos Yindobona, o dabar vokiš
kai vadinasi YYien. Joje yra 
apie 3 milijonus gyventojų. 300 
metų senumo tėra Xe\v Yor
kas, o bet-gi turi 5 milijonus 
gyventojų. Tai jis skaitosi jau-
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Liituvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas. 

Žingsnis pirmyn. 
Amerikos Senatas ruošiasi 

pripažinti Estonijos, Latvijos, 
Lietuvos ir Ukrainos valdžias 
faktiškai esančiomis. Senato
rius demokratas Mr. King y-
ra pasiūlęs dėlei atskifų vie
tos valdžių Rusijoj šiokią re
zoliuciją, kuri tapo įteikta 
Užsienio Reikalų Komitetui ir 
paskelbta Senato rekorduose 
po N-338 kovo 22 diena, š. m. 
"KADANGI bolševikų revo

liucija lapkričio mėn. 1917 m. 
yra įnešusi suirutę į visuome
nės. Rusijos tvarką ir suda
riusi politinį chaosą, išsky
rus tas Rusijos dalis, kurios 
buvo ganėtinai stiprios išsilai
kyti nuo bolševikų įsivyravi
mo, 

KADANGI žmonių laisvei ir 
gerovei, yra reikalingu, idant 
valdžia butų taip sudaroma, 
kad jį galėtų užlaikyti visuo
menės tvarką, ir 

KADANGI Estonijos, Lat
vijos, Lietuvos ir Ukrainos 
valdžios buvo taip sutvertos, 
kad pajiegusios užlaikyti tą 
tvarką ir kad tos valdžios y-
ra sudarusios vietos savival
das ir užkirtusios kelią bolše
vikų įsivyravimui, 

KADANGI nebus galima 
Rusijos tautai įsteigti federa-
lę respublikos valdžią dėlei 
visos Rusijos, iki tolai aki ten 
pasilieka bolševikų šeiminin
kavimas, ir 

KADANGI yra reikalinga, 

stybės nepriMausomomis, o iio 
mums tik ir tereikia ir todėl 
dėlei jos męs galime nusi
džiaugti. * 

Kovo 24 dieną Lietuvos At-
stovybėAmerikoje yra įteikusi 
naują memorandumą dėlei Lie 
tu vos Valstybės pripažinimo ir 
prie j a pridėjus visą eilę do
kumentų, iš kurių matoma 
kaip Lietuvos Valstybės tvėri
mo darbas iki šiol yra ėjęs. 
Prie to memorandumo tapo 
pridėta Lietuvos Konstitucija, 
žinios apie sąstatą valdžios ir 
susisiekimą su kitomis valsty
bėmis, Lietuvos Steigiamojo 
Seimo rinkinių įstatymai ir 
Lietuvos vietos savivaldybių 
įstatymai. Raštas deleį Lie
tuvos nibežių su žemlapiais 
žadoma pristatyti kiek vėliau. 

Liet. .Atstovybė Amerikoje, 
(Pasirašo) J. Vileišis, 

Gene ralis Liet. Atstovas. 

DĖLEI PASŲ LIETUVOS 
PILIEČIAMS. 

Laikinosios Vvriaus\ bės ži-
niose No. 18 nuo gruodžio 23 
dienos liko paskelbti pasų įsta
tai. Visi Lietuvos piliečiai pri
valo turėti pasus ir išsiimti 
juos Lietuvoje iki kovo 31 die
nos, š. m. Kadangi grįžtantie
ji Lietuvon Lietuvos piliečiai 
turės ir-gi išsiimti pasą, tai 
skaitome reikalingu šiuos pasų 
įstatus paskelbti. 

PASŲ ĮSTATAI. 
kad šios valstijos pasilaikytų I Trečiuoju skaitymu Valstybės 
Rusijoj iki tam laikui, kuo- Tarybos priimti 1919 m., 
met visos Rusijos federatyvė 
respublikos valdžia bus suda
rytą arba sentikiai tarp šių 
atskirų teritorijalių valstybių 
bus nustatyti Steigiamojo vi
sos Rusijos Seimo; todėl lai 
būna 

NUTARTA, jog Senatas e-
sąs tos nuomonės, kad Suvie
nytų Valstybių valdžia priva
lo pripažinti de faeto gyvavi
mą atskirų vietos valdžių Es-
tonijoj, Latvijoj, Lietuvoj ii 
Ukrainoj, laikinai iki tam lai
kui, iki santikiai šių šalių su 
Rusija arba ir kitų Rusijos da-

gruodžio mėn., 5 d. 

virto milijono gyventojų. Chi
cagos amžis miestų tarpe yra 
visai vaikiškas nes tik 87 me
tai, o gyventojų turi beveik 
tiek, kiek keliolikai kartų senes
nė už jį Vienna. 

Reikia pastebėti, kad Euro
pos didžiausieji miestai visi 
yra didelių viešpatijų sostinės: 
Londonas, Paryžius, Berlynas, 
Vienna. Taippat ir Azijos Pe
kinas, Kvnu sostinė. Tik Ame-
rikos miestai pavijo anuos Eu
ropos miestus neimdami sosti
nėmis. I r Ne\v Yorkas ir Chi
cago net nėra savo valstijų 
sostinėmis, nes Xew Yorko le-
gislatura yra Albany'je, o Illi-
nojaus Springfielde. Amerikos 
įmestai išaugo iš pirklybos ir 
pramonės, o Kuropos miestai iš 
valdžios ir senovės. Kitaip sa
kant Europos miestai auga 
taip kaip aristokratai, o Ame
rikos kaip menki pralobstan-
tieji iš mažo turtuoliai. Nors ir 
Kuropoje yra miestų-iškilusių 
lyg mielių keliami. Tokis yra 
Lodz Lenkijoje. Yra aristokra
tiškai palengva iš valdžios jie-
gų augančių miestų ir Ameri
koje. Tokis v i a "VVa'shington, 
D. C. 

Šįmetinis gyventojų sąrašas 
Chicagos lietuvių išdidimui da
vė gana skaudų suiugj. Mes ti
kėdavome ir šnekėdavome, kad 
Stokyardų mieste lietuvių yra 
75 tūkstančiai arba daugiau, 
ištiesų-gi lietuviais užsirašė 46 
tūkstančiai 157. Tat sudaro 
truputį daugiau negu pusantro 

mus ir juose turi pagirti pir- nuošimčio. Tautų sąraše niufts 

imtis tarp miestų.. Jaunesnis už L . ^ . v i s M R l w i j < M 
ii vra Berlvnas nes turi tik / . . \ . * 
*" .* ,iU. * - « . Steigiamojo Seimo arba bus 
apie 200 metų ir apie pusket- • •' nustatyta federatyvė respubli

kos valdžia dėlei visos Rusi-
JOS. 

. Tokia tat Senatoriaus i evo
liucija. Amerikos politikieriai 
matomai nenustoja vilties, kad 
kuomet nors susitvers i'eJera-
tyvė Visos Rusijos respublikos 
valdžia ir iki tam laikui ruo
šiasi pripažinti laikinai Lietu
vą ir kitas valstybes de facto 
nepriklausomomis. Tat yra 
gerai. Jeigu kuomet nors at
eitų tokia valanda, kuomet vi
sos atskiros Rusijos Valstybės 
panorės eiti į bendrą visos 
Rusijos Steigiamąjį Seimą, 
tai tuomet galės susidaryti tas 
visos Rusijos Seimas, o jeigu 
nėa-teis, tai ir pasiliks tos val-

teko tryliktoji vieta. Tikin
tiems į burtus tat gali būti la
bai nemalonu. * 

Tikroji lietuvių skaitlinė gal 
yra didesnė, nes daugelis žiop
lių užsirašė lenkais arba ru
sais, daugelis komunistų taip
gi prisiskaitė prie nelietuviš
kos tautybės. Tokiu vbudu 
46,157 Chicagos lietuviai yra 
skaitlinė lietuvių be pelų. 

Ar žinai, kad "Keleivio" 
namų savininkai tapo apskųsti 
ir prisipažino, jog vogė elek
trą? 

Ar žinai, kad Bostono laik
raščiai rašo, jog pp. Gegužis 
ir Miekelsonas tą darė nuo 
1916 metų. 

i 

1. Pasas yra asmens paliudi
jimas. Pase įrašoma: 1) paso 
savininko (ės) v#rdas ir pavar
dė, 2) gimimo diena, 3) gimimo 
vieta, 4) nuolatinė gyvenamoji 
vieta, 5) užsiėmimas, 6) tikyba, 
7) tautybė, 8) šeimynos sudė
tis, 9) dokumentai, kuriais re
miantis pasas išduotas. 

2. Kiekvienas Lietuvos pilie
tis ar pilietė per 17 metų am
žiaus privalo turėti pasą. 

3. Mažamečiai ligi 17 metų 
amžiaus įrašomi į tėvo arba į 
motinos pasą. Tėvams ar glo
bėjams tinkant, mažamečiai 
nuo 12 ligi 17 metų amžiaus tu
ri teisės gauti ir atskirą sau 
pasą. 

4. Kiekvienas pilietis ar pi
lietė gali turėti tik vieną pasą. 

5. Pasas negali būti išduotas 
ne Lietuvos piliečiui. 

6. Miestuose ir iškeliaujant 
iš valsčiaus arba iš miestelio, 
kuriame asmuo gyvena, reikia 
visada turėti su savim pasas 
ir, valdžios atstovams, milicijos 
pareigas* einantiems, reikalau
jant, jis parodyti. Sulaikytieji 
be paso baudžiamį pinigine 
bauda ligi 50 auks. 

7. Sulaikytasai be paso ir ne
galįs kitu būdu paliudyti savo 
asmens suimamas ir laikomas 
namuose suimtiemsiems, ligi 
bus išaiškinta, kas jis yra. Su
imtasis baudžiamas pinigine 
bauda ligi 50 auks. ir laikomas 
jo paties lėšomis, Vidaus Rei
kalų Ministerijos nustatyta 
taksa. 

8. Valdžios įstaigų tarnauto
jai ir valdininkai, kariškiai ir 
moksleiviai, stodami tarnvbon 
ar mokyklon, atiduoda savo pa
sus tai įstaigai, kurion įstojo, o 
jo vieton gauna laikiną liudiji
mą iš tos įstaigos ar mokyklos, 
kur tarnauja ar mokosi. 

9. Pasus išduoda valsčiuose 
valsčiaus valdyba (viršaitis), 
o miestuose "milicijos valdyba 
Vidaus Reikalų Ministerijos 
instrukcijomis. Pasą gali gaut 
asmuo tame valsčiuje ar mie
ste, kur jo nuolatinė gyvena
moji vieta. • 

Pabuba. Nuolatinė gyve
namoji vieta Mals įstatais 
laikoma, kur kas del savo 

tarnybos, užsiėmimo, amato, 
arba nekilnojamojo turto gy
vena, arba turi naminį ukį. 
10. Už kiekvieną pasą imama 

3auksinai (markės). 
Pastaba. Negalintieji užsi-

inokėti atleidžiami nuo mo
kesnio. Tam tikslui Vidaus 
Reikalų Ministerija duoda 
reikalingų instrukcijų. '. 
11. Pasui gauti reikia prista

tyti savo fotografiją, kuri pri
segama prie paso. 

Paskiba. Vietose, kur fo
tografijos sunku pasidirb
dinti, pasas gali būti laikinai 
duodamas be fotografijos, 
bet-gi nurodant pase asmens 
žvmes. 
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12. Gaunantis pasą privalo 
duoti parašą, kad kito paso ar 
liudijimo jis nėra gavęs ir ne
turi. 

13. Pąmetusysis pasą priva
lo per 7 dienas pranešti apie 
tai pasą išdavusią jai įstaigai, 
arba milicijos, ar valsčiaus val
dybai, kur pasas buvo paskuti
nį kartą vizuotas, ir įmokėti už 
skelbimą apie paso pametimą 
10 auksinų. Apie paso pameti
mą tuojau skelbiama. 

14 Pametusiajam pasą tuoj 
išduodamas laikinas liudijimas 
ne ilgiau kaip vienam mėne
siui, laikantis §9 reikalavimu. 
Mėnesio laikui praėjus, duoda
mas nuolatinis pasas, laikantis 
$ą 10, 11 ir 12. 

15. Miesto gyventojai, perė
ję gyventi iš vienos vietos į ki
tą, kad ir tame pačiame mieste 

DAR VIEKAS SVARBUS 
HEBCALAS. 

Atvažiavus į Troy, N. Y. su
žinojau, jog čia yra du pro P i 
tonų namu, kur parsąmdo 
kambarius vien tik merginoms. 
Nuėjus pažiūrėti nustebau pa
mačius: vienas yra tikri rū
mai. Kambarius galima gauti 
nuo $1.50 iki $3.00 už savaitę. 

Tuose namuose ant pirmo 
augšto yra didelių ir gražiai iš
taisytų kamb. svečius priim
ti. Pas merginas gali ateiti ir 
vaikinų, bet vienuoliktai mū
sus visi svečiai turi eiti namo, 
o merginos grįžta į savo kam
barius. Širdį skauda, kad mūsų 
lietuvaitės tokių vietų neturi. 

Dabar toks namas gal ir ne 
taip svarbu, nes merginos ne
atvažiuoja iš Lietuvos, bet kaip 
tik pradės atvažiuoti mes turi
me pradėti rūpintis savo pane
lėmis. * 

Mūsų lietuvaitė išlydėta i? 
tėvynės, su motinėlės ašaromis, 
kuri meldėsi, kad Dievas sau
gotų dukrelę. Čion atvažiavus 
mergina kitos motinėlės neran
da. Mes, Amerikos merginos 
ir moterys, turime pradėti ap* 
rūpinti atkeliaujančias lietu
vaites. 

Nekartą teko girdėti^ kad 
vietomis merginos su vyrais 
būna įsisamdžiusios vienoje 
šeimynoje. 'Didelis kambarys; 
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ntfrfrfteY5TEri 
Vyr? ir Motom MN Kirpi

mo & D«ig*fais Mokykla. 
Mumtfl fttem* ir **kr«no *>«du J1« 
trumpu laiku iftmokait* rimo ama

to. 
Mes turim* didžiauaiua ir geriau

sias kirpimo, d«8i*ning ir sžurimo 
skyrių*, kur kl»k'rl*>n*B šarma rtroe 
praktikos besimokindama*. 

Visuose siurimo skyriueee masines 
raromos elektros jiega. 

Kviečiame kiekviena ateiti kilę k*. 
kino laike, diena ir ar rakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del ealyfu-

Pat iems daromos mulig mleros, vi
sokio stiliaus ir dydiie i i ket kurte* 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

S. P. Kaantcka, Vedėjn* 
180 N. STATE S T f t l M , <JlHCAOO. 

Kampas Lake St.. ont 4 -tu lubų 
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Tel. Drovar 7042 

Dr. C Z Vezelis 
vak. 

ir toje pat nuovadoje, kiekvie- P^r vidurį pakabinta skepeta, 
iuvi kartą privaro savo pasus 
naujai irašydinti milicijos nuo
vadoje. 

Valsčių gyventojai privalo 
irašydinti savo pasus valsčiaus 
valdylioje, tik perėję gyventi 
iš vieno valsčiaus į kitą. 
. .16. Pasu blankas spausdina 
Vidaus Reikalu Ministerija ir 
siuntinėja juos pasu duodamo
sioms įstaigoms, kurios duoda 
apyskaitą iš surinktu už juos 
pinigų, o pinigus įneša Valsty-. 
bės iždui. 

17. Pasai reikia išsiimti ligi 
1920 m. kovo mėn. 31 dienos. 

Nuo tos dienos visi kitoki ir 
Hudyinai nustoja gali6s. 

11. Pastaba. Atvažia
vusieji į Lietuvą po 1920 m. 
kovo mėn. 31 d. Lietuvos pi
liečiai turi tuoj vizuotis mi
licijoje ir gauna ne ilgiau 
kaip vienam mėnesiui laiki
ną paliudymą, o paskui lai
komi šiame įstatyme' nusta
tytąja tvarka. 

1. Pastaba. Neišsiėmu-
sieji paso ligi 1920 m. kovo 
mėn. 31 d. baudžiami pini gi
ne bauda ligi 50 auksinų. 
18. Pasai išduodami be ter

mino. Tiems, kuriems reikės 
atlikti kariuomenės prieder
mės, pažymima apie tai ju pa
suose. 

19. Prašvmai ir skundai del 
pasų įgaviino žyminiu mokes
niu neapmokami. 

20. Užsienio pasai išduodami 
Vidaus Keikalų Ministerijos 
arba jos įgaliotų įstaigų, at
imant vidaus pasus, kurie grą 
žinanii, pristačius užsienio pa
sus. 

21. — Svetimų Valstybių pi
liečiai atvykusieji" į Lietuvos 
Valstybę be pasų vizuotų Lie
tuvos Valstybės misijoj ar 
konsulate, išsiunčiami iš Lie
tuvos Valstybės. 

22. Ne Lietuvos piliečiai, gy
venantieji be pasų, išsiunčia
mi iš Lietuvos Valstybės. 

23. Visi lig šiol išleistieji pa
sų įstatymai ir įsakymai, su 
šiais nesutinkantieji, paskel
bus šiuos įstatus, nustoja sa
vo galios, v 

A. Smetona, Valstvbės 
Prezidentas, 

Galvanauskas, Ministe-
ris Pirmininkas, 

St. Šilingai;, Valstybės 
Tarvbos Pirmininkas, 

V. PoUnl», Valstybės 
Tarybos Sekretorius, 

h. Iforelka i r A. .Petff*-
lw, Valstybės Tarybom 
Kedakeijos Komisija. 

ar taip pala, tai vadinasi du 
kambariu: vienas merginų, ki
tas vaikinų. Būva ir kitų pana
šių apgailėtinų dalykų. 

Apie tokį namą teko girdėti 
kalbant A. L. R. K. S. Centro 
valdybos posėdžiuose New 
Yorke, bet, turbūt, tik pakal
bėta, gražiai pasvajota ir pa
likta po senovei. Mes turime 
žmonių išrandančių laiko ir jie-
gų kovoti prieš Dievą ir kata
likų mokslą, bet neturime as
menų mokančių dirbti tikrą 
darbą žmonijai ant naudos. Iš 
tarpo katalikų turime šiek tiek 
veikėjų, bet jų toli permaža vi
siems mūsų tautos reikalams. 

AVaterburyje reikia namo 
merginoms. Jeigu organizuo
tos moterys pradėtų tokiais na
mais rūpintis, padarytų 
" d r i v e " ir visos dirbtų, tai 
lengvai surinktų, pinigų ir na
mą pastatytų. 

Lietuvaitė. 

Red. prierašas. Visą mergi
nų globojimo darbą ima į savo 
rankas National Cathoiic Wo-
men Council, 1312 Massachu-
setts St., N. W., Washington, 
D. C. Pirma negu įsigalėsime 
pastatyti savo triobą naudinga 
butų susitarti su minėtąja 
įstaiga. 

LIETUTIS DENTI8TA8 
Valandos: su o 9 ryto iki t 

Ncdėliomis pagal sutarimą 
4711 SO. ASHLAND A VENĮ 

arti 47-tos Gatvė* 
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Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* Ir CMMBfs* 
itMemadc: įeoet Se. MteMgmi Are. 

fTelefetta* Peflmaa t t t hr Mamuto Sltt 
CMeagoJ:. dalft Bo. Wo64 Slr. 

Tik Ketrarg* rakate na* 5:30 Iki 7:0« 
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3107 So. Morgan Street 
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Valandos: — 8 iki 11 18 ryto; 
6 po pietų Iki 8 vak. frtriRtio-
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 
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LIETUVOS KAIMO (SODŽIAUS) IŠEIVIAMS. 
Lietuvos Valstybės kūrimas priklauso nuo jo kaimo. Kaimo ge

rovė ir jo pažanga tai pamatas, ant kurio iškils jos tvirtasis rūmas. 
Del to svarbu, kad mustj kaimas greičiau atbustų iš savo mie

go, Ttad jo paslėptosios jėgos atgyta naujam kūrybos darbui, kuris 
reikalingas šimtų ir tūkstančių darbuotojų. 

Takelti iš griuvėsių mūsų krašto ukį kultūringų šalių pa
vyzdžiu, sutvarkyti jo vidaus jėgą — -vietos savivaldybę ir visuo
menės darbą — štai artimieji kaimo kultūros darbo uždaviniai. 

Jų yra pasistatę kaimo pažangos darbuotojai. Jiems vykdyti 
gimė provincijoje (Šiauliuose) "Sietynas"* dvisavaitinis koperaci-
jos, savivaldybės, ūkio, kultūros ir profesinio gyvenimo žurnalas 
(laikraštis). Susispietusios aplink jį mūsų provincijos žymiosios 
jėgas, tvirtai yra pasiryžusios atgaivinti mu«ų apgriuvtrej ir pur
viną kaimą, taip kad jame butų šviesu/ gražu, švaru, sotu ir kul
tūringa. 

Tam tikslui pasiekti reikalinga, kad plačiosios minios greičiau 
persiimtų tomis kultūros jdėjomis ir. mintimis ir prisidėtų savo 
jėgomis bendram kūrybos darbui. Taigi svarbu: kad tas kaimo 
kūrybos laikraštis plačiau pasklystų po mūsų užrukusias ir tam
sias grjčias. 

Mūsų kaimo išeiviai, svetur supratu didelę kultūros reikšmę, 
turėtų ateiti pagalbon, užsakydami "Sietyno" savo giminėms ir' 
pažįstamiems. Vienu savo dolierių jus netik padarytumėte sa
viškiams smagumo, bet dar nejučiomis praskleistumėt kultūros 
spinduliams duris į savo tėviškės kaimelį. 

fy%>ačiai reikalingi butų tokio sušeipimo laikraščiu žemaičiai, 
kurie kultūros žvilgsnis nesulyginamai toliau atsilikę už aukš
taičius. v 

Sitfftčiant "Sietynui" pinigus reikalinga sykiu nurodyti ir ad
resas, kam siųsti "Sietynas". 

i i i 1 dolterj "Sietyną" gauti galėto metams 1 ėmėjas; pusei 
metu du ėmėjai; ketvirčiui — keturi ėmėjai. 

Be to "Sietynas" apsiima už 1 dolierj suteikti Lietuvos išeiviams 
įvairių žinių apie ių priminės ir pažįstamus iŠ Šiaulių apskrities, ffesu-
radus gi jų-paskelbti paieškojimą savo laikrašty; paieškojimų skel
bimai priimami ir iš kitų apškričipj. Adresas: •* 

KKi .lutkraSofaj pVašonti atsfeq»auzdJuti šį akįiSmikfmą. 
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Lietuvos Mis 

Gauta pran< 
jos Inforiiiae] 
Liet. Misija 
burgh'o apvliu 
25, 26, 27,* 28 
Tai-gi Pittsbi] 
kės stotys mali 
vo atstovus 
susirinkinian 
d., k ui., Šv." 
los svėtainėiij 
Sts., 7:30 vai. 
susirinkime *T( 
lutinai dieną 
rionei ir sud 
Visi stočių m 
pinkit iškalnoĮ 
gos vakariem 
lus iš iždininl 
sko, 1807 Ci 
Pittsburgh, 
pardavusios 
lų, malonėkit^ 
page lus ren 
tinkamiau pri | 
vakarienę. 

A. 

DETR< 

Šio mėnesi( 
nėję svetainė; 
į ^ k o Katalil 
Federacijos 
mas. Posėdin| 
stovų nuo iv 
talikiškij drai 
ėjo dar du. 
atstovų. 

Liglaikinio 
ninko pareiga 
eikas perskai^ 
ris buvo priirj 
taisymo. 

Po to sekė 
Tarybų sm 
btirgne, Pa., 
p. Kast. Abyi 
raštu išskaitė] 
plačiai išaiškj 
vimo nutarti 
aiškiai galėjoj 

Gerb. kun. 
patvirtino a1 
dar labiau a] 
rybų suvažij 
mus. Raporto 

Po visų ra] 
mininkas, s1 

dėlei, turėjo 
J o vietą užėi 
kas p. Leonat 

Po to ėjo 
atstovo. keli( 
būdu jas pad| 
rių nuomonii 
Galų gale si 
viename jiedį 
vakarą su prj 
Bohemian sv 
ehigan ave. 
karas įv>ks, 
kuopų atsto\| 
tai savo drai 
draugijos dal 
vakare plačijj 
Federacijos 
niai. 

Susirinku 
kas pirmą m 
no mėnesio. 

Apkalbę j«>j 
nius dalykėli 
tapo uždaryta 

Tą pačią 
rinkimas S. 
kuopos. Norsj 
vo neskaitlinj 
gražioje tvar] 
tvarka, žinon 
valdybos, nenĮ 
je Šiuosmet y 
žymėję asinei] 
aiškėjo, kad 
kuopa nepapj 
ga. Nuo prad 
pa paaugo no 
Tai gražus v^ 
kad kiekvieni 
Sytų po \nenal 
einančiam si 
mas entuziji 

Vakare įi 
L. L. Pasko] 

file:///nenal
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
PITTSBURGH. PA. 

Lietuvos Misija Pittsburgh'e. 

apsvarstyti bėgančius reikalus. 
Daugelis bonų pardavinėtojų 
neatsilankė. Nutarta paragin
ti, kad visi lankytų susirinki
mus. Bonų pardavinėtojams, 
del išmėginimo, miestas padą 
Hutas į distriktus ir subdis t ri
ktas. Nutarta trumpu laiku su
rengti prakalbas, kuriose išaiš
kinti dabartinė Lietuvos padė
tis. Įžanga bus liuosa. 

171 kp. Atstovas. 

Gauta pranešimas iš I>. Misi
jos Informacijos Biuro, kad 
Liet. Misija lankysis Pitts-
tmrgh'o apvlinkėj balandžio 24, 
25, 26, 27/ 28 ir gal 29, š. m. 
Tai-sri Pittsburgh'o ir apylin
kės stotys malonės prisiųsti sa
vo atstovus koskaitlingiausia 
susirinkiman seredoj, kovo 31 
d., š. m., Šv. Kazimiero mokyk
los svetainėn, 22nd ir Jane 
Sts., 7:30 vai. vakare. Minėtam Katalikiškų Draugijų Vieny-
susirinkimeVeikės nustatyt ga- **, išgirdusi, kad Waukegane 

KENOSHA. WIS. 

lotinai diena iškilmingai vaka
rienei ir sudaryti maršrute. 
Visi stočių viršaičiai pasirū
pinkit iškaliu) įsigyt iškilmin
gos vakarienės Įžangos ženk
lus iš iždininko p. K. Stravin
sko, 1807 Carson St., S. 8.. 
Pittsburgh, Pa. Stotys, jau 
pardavusios kiek įžangos ženk
lų, malonėkite raportuot. Tas 
pagelbės rengimo komitetui 
tinkamiau prirengt iškilminga 
vakariene;. 

A. M. Sutkaitis, 
Pgk'o Stoties rast. 

DETROIT, MICH. 

Šio mėnesio 14 d. pobažnyti-
nėje svetainėje 2 vai. po pietų 
įvyko Katalikų Vienybės, arba 
Federacijos skyrio, susirinki
mas. Posėdin atsilankė 10 at
stovų nuo įvairių Detroito ka
talikiškų draugijų. Vėliau at
ėjo dar du. Viso tat buvo 12 
atstovų. 

Liglaikinio nutarimo rašti
ninko pareigas cinas p. A. Sa-
eikas perskaitė protokolą, ku
ris buvo priimtas be jokio pa
taisymo. 

P o t o s*ekė r a p o r t a s a t s t o v o j 
Tarybų suvažiavimą Pitts-
burgbe, Pa., kuri radra išdavė 
p. Kast. Abyšala. Apart to, ką 
raštu išskaitė, dar gyvu žodžiu 
plačiai išaiškino viso suvažia
vimo nutarimus, taip kad visi 
aiškiai galėjo suprasti. 

Gerk kun. V. Kemėšio kalba 
patvirtino atstovo raportą ir 
dar labiau apibudino visą Ta
rybų suvažiavimą ir nutari 
mus. Raportas priimtas. 

Po visų raportų skyrio pir-
*mininkas , svarbių priežasčių 

dėlei, turėjo apleisti svetaine. 
Jo vietą užėmė viee-pirminin-
kas p. Leonas Vinelis. 

Po to ėjo svarstymas apie 
atstovo kelionės lėšas, kokiu 
būdu jas padengti. Buvo įvai
rių nuomonių bei sumanymų. 
Galų gale sutarta po Velykų 
viename nedėldienyj surengti 
vakarą su programa ir šokiais 
Bohemian svetainėje, prie Mi-
chigan ave. Nutarta iki tas va
karas įvyks, kad visi dr-jų bei 
kuopų atstovai praneštų apie 
tai savo draugijose, kad visos 
draugijos dalyvautų, nes tarno 
vakare plačiai -bus paaiškinta 
Federacijos siekiai ir uždavi
niai. 

Susirinkimus nutarta laikyti 
kas pirmą nedėldienį kiekvie
no mėnesio. 

Apkalbėjus dar kitus mažes
nius dalykėlius, susirinkimas 
tapo uždarytas. 

Tą pačią dieną įvyko susi
rinkimas S. L. R.-K. A. 171 
kuopos. Xors susirinkimas bu
vo neskaitlingas, bet rimtas ir 
gražioje tvarkoje vedamas. Ta 

* tvarka, žinoma, priklauso nuo 
valdybos, nes kuopos valdybo
je šiuosmet yra patyrę ir pasi
žymėję asmenySj Iš raportų pa
aiškėjo, kad narių skaičiumi 
kuopa nepaprastai greitai au
ga. Nuo pradžios šių metų kuo
pa paaugo net 100 naujų narių. 
Tai gražus vaisiai. Paraginta, 
kad kiekvienas narys dar įra-
fcytų po vieną naują narį iki at 

^

einančiam seimui. Paragini
mas entuzijastiškai priimtas. 

Vakare įvyko susirinkimas 
L. L. Paskolos komiteto, kad 

111. S. L. R.-K. A. kuopa turi 
išmokusi gražų veikalą " Gyve
nimo Verpete, ' ' sutarė sureng
ti vakarą ir pakviesti tą kuo
pą, kad ir k^noshiečiams paro
dytų tą gražų vaizdelį. 

Draugijų Vienybei, pasiėmu
siai daug ir sunkų darbų ant 
savo pečių, k. a. sudarymą L. 
L. Paskolos stoties ir pardavi
nėjimą bonų, pasidarė lėšų. 
T a i g i manyta, kad, apart su
teikimo kenoshiečiams progos 
pamatyti gražų veikalą, vaka
ro pelnu padengti Dr-jų Vieny
bės padarytas lėšas. 

Pakviestoji kuopelė neatsi
sakė ir kovo 7 d. atvažiavo Ke 
noshon parodyti savo gabu
mus. Vaidinimas pavyko. Viši 
vaidintojai savo roles atliko 
tai]) lig butų tikri artistai. Gai
la man buvo tiktai p. Skirio 
milijonieriaus rolėje, kuris no
rėjo vesti neturtingą mergaite, 
bet ta jį paniekino. Už suvai
dini mą to veikalo jums, Avauke-
ganiečiai, vardu Dr-jų Vieny
bės, tariu širdingą ačiū. 

Lietuvos Balso draugija. 

Lietuvos . Balso draugija, 
p r i o š a t v y k s t a n t m a j . Ž a d o i -
deikiui, atšaukė savo atstovą is 
L. L. Paskolos Stoties komite
to, pasitraukė nuo bendrojo 
darbo, išniekino Lietuvos val
džią ir visą tvarką. 

Tą pačią dieną minėta drau
gija ir-gi * * užsisteliavo artis
tus , " pasivadinusius macohi-
niais, kurie rodė Macobo dar
bus. Atspauzdino paskelbhnus 
su visokiais pagražinimais, nes 
norėjo savo urvan patraukti 
žmones ir pakenkti Dr-jų Vie
nybei. Pas mus dar yra žmonių, 
mėgstančių šlykščius perstaty
mus, bet dorą branginančių ne
sulyginamai daugiau. Dr-jų 
Vienybės vakaru visi buvo pa
tenkinti, gi macohiniai liko ap
vilti. Kai-kurie ir dabar dar 
spjaudosi. Maeobinio vakaro 
4 ' svarbą," sakoma, aiškinus K. 
B., kuris, po paaiškinimo, verk
damas ėmęs šaukti buk vyčiai 
užlindo jiems už lakių, norėda
mi trukdyti "kul tūr inį" darbą. 
Vakaro " sva rbą" aiškino ir 
lenkiškai, mat ir lenkai buvo 
kviečiami. Buvę vakare sako, 
kad publikos buvo, bet kad va
karo " sva rbą" ir lenkiškai rei-
k<\jo aiškinti, tai, suprantama, 
kokia ten buvo publika. 

J. Trakšelis, V. D. pirm. 
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VISIIMS ŽINOTINA 

ROSELAND, ILL. 

Man važinėjant po lietuvių 
kolonijas, daug radosi žmonių, 
kurie nori su savo giminėmis 
Lietuvoje susižinoti, ar nors 
kokią mažą dovanėlę suteikti. 

Labai daug buvo tokių ypatų, 
įvairių žinių, laiškų ir įvairių 
dokumentų, poperų norinčių 
parvežti į Lietuvą, ypač kurie 
dar nesusirašo iš tenai. 

Visiems prisižadėjau patar
nauti kiek man bus galima. Da
bar, gavęs valdišką įsakymą, 
kad jau ruoščiaus į kelionę 
Lietuvon, tai ir pranešu vi
siems tėvynainiams, kurie ma
nęs prašė ir kurie dar ne, kad 
teiktųsi visi kas tik nori aiš
kiai surašyti savo giminių var
dus ir antrašus Lietuvoje ir sa
vo aiškius antrašus Amerikoje 
ir prisiųsti man pažymėtu ant
rašu viską, kas, kokiu, kur ir 
su kuomi reikalu nori tikrai 
atliktį ar kokias žinias suteik
ti savo giminėms ar pažįsta
miems, t 
Visiems stengsiuos atlikti ko-

geriausia ir suteikti žinutes iš 
Lietuvos nuo jų giminių ir pa
žįstamų. Taip-gi kas ką norėtų 
žinoti iš tenai, malonėkite pra
nešti, b aš stengsiuos patarnau
ti kiekvienam kogeriausia, nes 
sutikau žmonių labai gerų, no
rėčiau jiem patarnauti. 

Nes greitu laiku manau išva
žiuoti į tėvynę. Ta ipg i gal ma
no kaimynai norėtų ką, t. y. 
Rietaviškiai ir apylinkės. 

Jonas K. Milius, 
257 \V. 71st S t , 

New York City. 

Redakcijos prierašas. Labai 
girtinas yra noras patarnauti 
tautiečiams, bet išvažiuojantie
ji į Lietuvą ir apsiiniantieji ką 
nors perduoti, a r pasiųsti ame
rikiečių lietuvių ginmėms ne
vi sada iš anksto žino, kaip sun
ku buva išpiklyti tuos priža-
dus.Jie tą pamato tik nuvažia
vę į Liet., dėlto dažnai neišpil
do pažadų.Iš to kyla nepasiten 
kinimų nevien asmenimis neiS-
pildžiu>;iais, bet ir laikraščiais 
nepranešusiais iš anksto. Tai
gi dabar mes garsindami p. M i 
liaus pranešimą, neimame at
sakomybės už jį. 

JEIGU JOS MANOTE 
Pirkti " U k e " teisingai be 

apgaules. Mes duosime Jums 
geriausi patarimą negu kas 
kitas. Mes turime daug ūkių 
visokio didumo ir prekės, tu
rime su givuolius, Mašinoms 
Sodnais užsėtais Javais ir taip 
toliaus. Mes parduodam ant 
labai lengvų išmokeščių, mes 
Vatis esame ūkininkai ir ant 
ūkiu gyvenam. Užtai mes 
gvarantuojame žeme ir pope-
rias norintis gauti geresni 
patarnavimą. Visados rašyk 
mums pirma. Lietuviškai ad
resuojant. 

American Farm Land Go. 
Scottville. Mich. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGA PAGELBA. 

RE ĮKALA UJA 

1919 OVERLAN1) 

PENKIŲ PASAŽ1KRIŲ 
TOURING 

L a M geram stovyj. Turi šiuos 
extra dalykus. Stiklines žiemai 
užlaidas, spotlight, priešakinį 
buntper, steering rato spyną, 
extra ratą ir tt. Kaina gera. 
Casb ar išmokesčio. 

HUDSON MOTOR CO. 
of 

ILLINOIS 

L SttD CAR DKPT. 

1()15 So. Miehigan ave 
ralumet 6900. 

Atdara Nedėliomis. 

Pranešimas Roselando ir apy
linkės Hetaiviaras. 

Kurie aukojote dovanoms 
Lietuvos kareiviams, ir norite 
patys tas dovanas sudėti į dė
žutes, malonėkite susirinkti pa-
nodėlio vakare, kovo 29 d., 7:30 
vai. vakare. Prašome atsilan
kyti ir tuos, kurie dar nori pa
aukoti, nes utarniuke išsiųsi
me. 

L. R. K. A. 67 sk. Valdyba. 

RED. ATSAKYMAS. 

J. Rudzinskiui (Hartford, 
Conn.) Laiško .įš Lietuvos 
tamstai mųs redakcijoj nėra. 
Jei kiti sakė matę pranešima, 
tat praneškite, kuriame nume-
r.vJ t'd* pranešimas tilpo. 

PAIEŠKOJIMAS. 
V I.. II • I I —Į " I 11 

Prieš karą mano trys dėdės, 
t. y. Šenietulskiai, gyveno Chi-
cagoje po šiais antrašais: Po-
vylas ir Jonas Šemetulskiai, 
2334 So. Oakley ave., Feliksas 
ftemetulskis, 4600 So. ' Wood 
St. 

Siunčiau aš jiems jau kelis 
laiškus, bet jokio atsakymo ne
gaunu. Gal jau yra mirę, bet 
visi trys, gal, neišmirė. Vis dar 
mažu kuris gyvas yra. Labai 
butų malonu ir žingeidu suži
noti. Ąš esu kareivis, pastojau 
savanoriu balandžio 7 d., 1019 
m. Tarnauja Auto-Batalijone. 

Su pagarba, 
Silvestro sunūs, 
Juozas Šemetulskis. 

Mano arba" brolio antrašas: 
Lietuva. Paštas ir m. Kražiai, 
Raseinių ap., Klemensui Seme-
tulskiui. 

Atminčiai mūsų bran
gios ir numylėtos motinos 
kuri mirė kev© 30, 1909. 

Pamaldos už A. A. Ru
činskiene bus Aušros Var
tų bažnyčioj utarniuke ko 
vo 30, 1920. 

Visus giminės ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečia 
dalyvauti, duktė, sunūs ir 
vyras Nuliūdę. 

Ona ir Jonas Kučinskai 
Antanas ir Vincentas. 

Juodvičiai. 1 

M K C H . V K l M . 
Refuri pirmos kliaso., Tyrai kuri 

gerai supranta Motor darbu turi A 1 
; i t i » i k « n t i . k i t o k į la t n e a t m f t u u k i a , 

rfcdMKi^Motor.". t'oT* Of Illinois"* 
l ' s r t l ( 'o r Dept . 

1615 S. Miehigan Ave. 

+ 1 I H T I VYRAI. 
]>cj visokio d a r b o poi teros fabr i 

ko. 

t 'romuoll PaiKT Co. . 
3625 Jtftpfet PI. 

blokai į rytus nuo Ashland Ave. 

H t l K A M N G A S 
Prityręs Markeris Starcheris ir Pre-
seris. Gera alga. 

I akt- View Lamulry 
3018 Nortli t i a r k Str. 

LEIBERIAI. 
Del foundres, darbas pasto

vus Atsišaukite. 
LINK BELT CO. N 

39th & Stewart Ave. 

HUIKALINGAS. 
tuojaus atsakantis Vargoninkas ži

nantis gerai savo amatą. Kreipkitės 
i 

"Draugo" Administracija 
1800 W. 46 Street Chicago, UI. 
E. V. 

Paio.škau Jon;i Zinkevičių iš Vil
niaus. Jeigu Tamlsta nori sužinoti 
apie savo gimines Lietuvoje meldžiu 
atsišaukti ant sekančio adreso: 

Juozas Jurevičius, 
2251 W. 23rd PI. , Chicago, 111. 
•I N I » l > M I I I — — i — — — 

E X T R A BARGEITAS 
Parsiduoda furma Wisconsin Vals

tijoje. 130 akru, 35 akrai dirbamas, 
rėštas giria. Žemė derlinga, aptverta 
naujas trobos, nekurie gyvuliai pa
darai i r sekios. Parduosiu pigiai. N e 
praleiskite šios progos. 

K. JartunhavM^ia 
2252 W. 22nd St. Chicago, UI. 

Parsiduoda automobiliai $850. Žie
minis, vasarinis $450. Abu geri karai 
ir gerom stovij parsiduoda iš prie
žasties savininko važiayimo Lietu
von. Parslduos už žemas kainas. 
2230 W. 23rd Plaee Chicago. 

, ... / 

ANT PARDAVIMO. 
P u i k u s groceris, gera apgyventa 

vieta, biznis labai gerai eina,- par
duodu iš priežasties jnirt ies mano 
žmonos, pal ikęs vienas nėra tumi 
pagelbėti darbe. Taippat yra kamba
riai gyvenimui. 

4332 So. Hermitabe Ave. 

Parsiduoda maži rakandai su vi
sais indais, angl imis ir malkoms už 
labai žema kaina, pri© to dar maža 
randa del 2 ar 3 ypatų šiuo adre
sų: 

Bukauskienė. 
01 So. Paul ina St. Tel. Orovcr 4497. 

Mes siūlome jums pastovių 
vieta gera alga, prityrimas ne
reikalingas, dirbti kaipo 

Packieriai 
Truckerini 
Prie Masini} 
Assembleriai 
Langų Plovėjiai 
Prie eleveitorių 
Slavėjiai 
Loduoti į 'karus i 
Šitie ir kiti darbai ir gatavi 

vyrams kurie turi biskuti pri
tyrimo arba ne. 

Fabrikas arti Clyborn, Ash
land ir Belrnont linijų. 

Atsišaukite į 
Employment Ofise 

Darbo laike tarpe 8 iki 4:30 
Atsišaukit 

Stevvart Warner Speedometer 
Oorp. 

1828 Diversey Parkway. 

Reikalingi Vyrai prie freighto mū
sų Warehouse . Darbas pastovus 5t)c į 
valanda Išpradžios. 

Chicago Storngc & Transfer Co. 
5865 W. 05 Street. 

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Pašto Ženklus 

. — 
Geriausias būdas pashitotimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 

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

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

Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus už auksiną. 

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

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 

REIKALINGI. 
Del sinkeriai; prie triinavi-

mo; geri mašinistai, trimeriai 
preso operatoriai, Hera alga; 
gražios apielinkes. 

Atsišaukite II. A. Myers, 
Em.pl oynient Mgr. 
Whitman & Barnes Mfg. Co. 

1000 W. 120th Street 

REIKALINGOS 
Merginos del lengvaus fabriko 

darbo. Trumpos valandos; gera m o 
kestis. Atsišaukite. 

M. J. Neahr & Go. 
į e o o 1608 S o . D e a r b o m S t r . 

VYRAI 
SU IR BE 

PRITYRIMO 
REIKALINGI 

NUO 21 IKI 35 METŲ 
MŪSŲ 

PACKAVIMO 
IŠSIUNTIMO 

IR 
PRIĖMIMO SKYRIUOSE 

WAREHOUSE 
Turi mokėti skaityti ir ra

šyti; turi sverti 150 svarų ar 
daugiau: geros algos su grei
tais pakėlimais sulyg žmo
gaus gabunio ir prityrimo. 

ATSIŠAUKITE 
Employment Office 

Chicago Ave. and Larrabee St. 
MONTGOMERY 

WARD 
AND % 

CO, 

Nuo 10 d. Kovo iki Gegužio 10 d. 1920 
"DARBO VALANDOS" 

W*T LAIKRAŠTIS TIK $£00 
Nežiūrint šiandienines brangenybes, mes savo lietuviams te-
vinainiams padarom prftg$ įsigįti* naudingą Laikraštį savo na
mus, tai **Darbo Valandos". Todėl per šiuos mėnesius kas nor 
užsirašyti Laikraštį lai siunčia tuojaus už prenumeratą $2.00 
Laikraštį gaus per metus. . Adresuokite: 

"DARBO VALANDOS" PUB. C0. 
(400 Superior Ave. "• Cleveland, Ohio. 

iillIlillIliiilllllIlililiiilitiliiliHlItlllIllilii 

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS 

! V. W. RUTKAUSKAS 
• • I • 
S 
• s 

ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South .La Salle Street 
Kambaris S24 

Tel. Central «8»0 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
T e l . Y a r d s 4 6 8 1 

SS M H M I įj 

DR. S. BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 West 22nd St. < 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 0222. 
Valandos 1—& Ir 7 lkl 9 vakare. 
Hesidensija: 

SI 14 W. 42nd St. 
Telefonas McKinley 4088 

Valandos: Iki 10 ISryto. 
i i Ii II I II • • • • n į i i n , 

Dabar yra pati: Irt'nto« Ir 
jamos daugumos lietuvių, kurie *ra-
jlja koncertlna ir au«etai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertlna 
padaryta Suvienytose VaJ*tlJoea A-
merike. Mes s a l i m e jas parūpinti 
audito arba *emo tono. 

Reikalaukite kataloge , t u r i Ūksian
čiame dykai. 

GEORGI & VITAK MUSIC CO. 
1540 W. 47th HU Cfcicago, D t 
IIIIIIDIIIIllIlHllllllllllllllllllliUIIIJIIIIIIII 

• 

REIKALINGOS MOTERIS. 

Vedę ar Nevedę. 
Del valymo. Mokėsime $40 

į mėnesį ir valgi. Atsišaukite 
pas šeimyninke. 

COOPER CARLTON, 
Hyde Park Blvd. ir 53čia Gat. 

Moteris del lengvau šuolinio darbo 
geras algos pastovus darbas. 

F loyd Mfg. Co. 
522 S. Clintou Str. 

Pata is imo drabužii^ skyriuj augš-
čios algos mokamas pastovus dar
bas trumpos valandos ir bonus. 

BTaoksUme Shop 
62M-6»0 Michigan Ave. 

VAIKAI. 
Keletas, del pasiuntinystČMS ir leng-

vaus vidujinio /darbo apie 16 metų 
amžiaus, gera mokest i s pradžiai. 

1308 
M. -Goldberg 

Mihvaukee Ave. 
& Ck>. 

3rd Floor 

ieo 

R E I K A U N G I VYRAI. 
. . Del vidujinio darbo geros a lgos — 
pastovus darbas 

31. Goldberg & Co. 
1308 MJHvaukee Ave. 3rd Floor 

Resid. 93S So. Ashland Blv. Chicago. 
Telefonas Haymarket S544 

D U . A. ROTH, 
R a s a s gydytojas Ir chirurgas 

Specijalista- V«»»- f f.., ***->'Kų 
Valkų Ir v i sa chronišku Ug* 

Ofisas: 8354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 8883 

II DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAI I R CHIRURGAS 
Ofisaa ir Gyvenimo v\9t\ 

3252 So. Halsted Str. 
Valandoa:^nno 9 llrt 11 ry t e : nuo S lkl 
4 po pieflj: nuo 7:30 iki 9:70 vakare 

TeieTooM Tards t&44 
Ofisas: 4712 So. Ashland Ave. 
VaL 4:30 iki 7 v. r a k . 

Telefonas Drover 7849 iriu, i n , ,;-mj- -* = 

V Ali A N D AS: 
p ieta 7—8 vak 

1 0 — I I ryto 2—8 po 
Nedėl iomis 18—13 d. 

lalefoiuu Pullmao SMf 

Dr. P. P. ZALLTS 
Lietuvis Dentistai 

10887 So. Mlchigaa, A v e n a e 

VALANDOS: 9 lkl B •akare. 

i 

; ; . - - - . . . . <l 

ATYDA 
Moterims ir Mergaitėms 

Tėvams! 
* 

Mes tufime vietų jusy dukterims gražioj 
sanitariškoj ir saugioj plantoj. Darbas 
yra beveik visas assembly kuris gali būti 
atliktas sėdint. Ji ir jos draugės gali už
dirbti gerus pinigus. Geroms darbinin
kėms duodama bonus kas savaitę; 
Valandos nuo 8 išryto iki 4:30 vai. po 
pietų. Jeigu manai, kad tavo dukterei 
patiktu šis darbas atsiusk ją pas mus, o 
mes užtikriname, kad ji bus užganėdinta. 

Atsišaukite 

Stewart-VVaraer Speedometer Corp. 
1828 Diveney Parkway 

i 

http://Em.pl


DRAUGAS Pirmadienis , kovas 29 4920 

! ! * " • 

CHICAGOJE. 
i 

! » • • • » • • • • • » • } > } 

KATAUKIšKOS ŠVENTES , TARIAMASI APIE PADI
DINIMĄ UŽMO-

Pirmadienis , kovas 29 d., 
Šv. Bertoldas Eustazijus. 
i Antradienis , kovas 30 d., 
Šv. Jonas Klimakas. 

SUSTREIKAVO PERKRAU-
STYMO VEŽĖJAI . 

Reikalauja didesnio užmokės 
cio. 

Dabart inis laikas, f ai šei-
mvnu kraustiniosi laikas. Kas 
pavasaris daugelis žmonių 
persikelia gyventi j naujus 
pagyvenimus. 

Kraustvt i tu šeimynų daik-
tos, visokius naminius rakan
dus veikia tam tikros kompa
nijos, kurios tur i pasitaisiu
sios tam t ikrus didelius veži
mus arba automobilius. 

Tr sfai kuomet ateina kraus
tymosi sezonas, sustreikuoja 
tu kompanijų vežėjai. 

Sulig pranešimu, streikuo
ja apie 1,400 vežėjų ir jų pa-
gelbininkų. Kiekvienas iš .jų 
reikalauja po $10 daugiau sa
vaitėje. 

Šiandie jiems mokama nuo 
$27 ligi $34. Tr tuomi jie ne
patenkinti . Sako, jų reikalavi
mas turi bot išpildytas, ne
žiūrint to, kur darlxlaviai ga-
i imti pinigų. 

Je i darbininkai neatsileis, 
suprantama, darbdaviai jiems 
mokės. Bet tas bus daroma 
visuomenės lėšomis. Tuomet 
nuo kraustomųjų šeinivnu už 
kraustvma bus imama bran-
gian. 

Streikuojantieji vežėjai tvir
tina, kad jų užsiėmimas nėra 
lengvas darbas, kaip kam at
rodo. Vežėjai turi mažiausia 
trejis metus lavinties tame už
siėmime, kol pilnai pramoksta , 
kaip sudėti vežiman rakandus 
ir visokius daiktus, kad kuo-
daugiaus antkar t paimti ir 
apdraust i nuo sugadinimo. 
Tam tikslui, sako, reikia tu 
rėti t ikrai blaivus ir išlavintas 
protas. 

K E S T I E S . 

" B n i l d i n g Construetion Em-
ployers* association tariasi su 
namų statymo unijų darbinin
kų atstovais reikale padidini
mo užmokesčio. 

Darbininkai reikalauja $1.25 
valandoje vietoje $1. 

Mūrininkams jau seniau pa
didinta užmokestis ligi $1.25 
Dabar už tai varosi ir kiti 
darbininkai . 

IŠ GMCAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ S. L. R - K . A. APSKR. 
SUSIRINKIMO. 

TEMYKITE. 

A P I P L Ė Š T A RESTORANAS. 

Anų vakarų du plėšiku api
plėšė Andersono restoranų, 
543 AVest Madison gat . Paėmė 
$143 ir pabėgo. * 

J iedviem bėgant per duris 
virėjas vienam ant galvos iš
liejo puodų inkaitusių taukų. 
Piktadar is bėgdamas pametė 
taukuotų kepure. 

Detektivams gera proga su
rasti kepurės savininką. 

PASIBAIGĖ S T R E I K A S E 
L E K T R O S M E T E R I Ų 

SKAITYTOJŲ. 

Commonvrealth Edison Co. 
elektros meterių skaitytojų 
streikas pasibaigė, kuomet 
streikininkams pasiūlyta 10 
nuoš. daugiau už.mo4cesties. 

Streikas tesėsį visa savaite. 

NEBAUDŽIA UŽ P ARDA VI 
NĖJIMĄ SVAIGALŲ. 

P A S I L I K S I A N T I TOKIA 
P A T P I E N U I KAINA. 

Milk Produoers ' Cooperati-
ve Market ing Co. Prezidentas 
paskelbė, kad balandžio mė
nesiu pasiliksianti dabart inė 
pienui kaina. 

GIRIASI SUIMTI P L Ė Š I K A I 

Xedėlioj, kovo 7 d.. 3 vai. po 
pietų Šv. Ju rg io ^parapijos sve
tainėje įvyko 8. L. R.-K. A. 
Ch. Aps. susirinkimas, kuriame 
apkalbėta daug svarbių dalykų. 
Man rodos, jog daug daugiau 
galima butų iškelti sumanymų 
naudai tokios didelės organiza
cijos, jei tie susi rinkimai butų 
skaitlingesni. Sunku net žiūrė
ti, kad tokios milžiniškos orga
nizacijos susirinkimai ypač 
bnva ta ip neskaitlingi. Šįmet, 
kada Chieagoje y ra rengiamas 
seimas, man rodos turėtų būti 
milžiniški susirinkimai, nes juk 
nuo mųs chicagiečių S-mo na
rių prigulės seimo pasisekimas. 
Tai-gi ko laukiame? Laukiame 
to laiko, kada jau bus per vė
lu ? Žinokime, jog vienas arba 
du asmeniu nepadarys seimo 
pasekmingo. Visiems reikia 
pr ie to prisidėti . Iki šiol many
davau, jog kuopų kaltė, kad 
Aps . susirinkimai neskaitlingi. 
Dabar patyr iau, jog ne. Kp . 
tur i išrinktus atstovus, kai-ku-
rios net po penkis i r daugiau. 
Bet tie atstovai nelanko Aps . 
susirinkimų. Aišku, jog ne kuo
pų kaltė, bet atstovų. Ką gali
ma sakyti apie tuos, kurie ne
atlieka savo uždavinių? Man 
rodos, jog tokie nar ia i y ra or
ganizacijai mirę. Kuopų valdy
bų uždavinys prižiūrėti , kad iš
rinkti atstovai lankyti} Apskr. 
susirinkimus. Šiuo pranešu, 
kad n e p a p r a s t a s ' A p s k r . susi
r inkimas įvyks balandžio 11 d. 
Visi, kam tik rupi organiazci-
jos reikalai, atsilankykite. Su
sirinkimas bus Šv. Ju rg io pa
rapijos svetainėje, 5 vai. po 
pietų. Ch Aps. ras t . 

Duona kepkite ir alų dary
kite namie. Mes padarėm dide
li bargena ant apynių, Salyk
lų ir miltų. Kam jums mokėti 
ta ip brangiai kuomet nuo 
mųs galite pirkti pigiai. 

Geriausių apynių svaras 85c. 
Balta - daiginta salvkla 9c. 
Deginta salyklą, svaras 10c. 
Gold Medai* miltai 100 
svarų , $7.45 
Ceresota Miltai 100 sva
rų . . . . . . . . . . . . $7.65 

Mes Salyklą sumai am. Mes 
tur ime grocerne i r užlaikome 
šviežia tavora. Dabar prieš 
Velykas, turėsime daugybe 
vištų, kumpių ir kitų dalykų 
nebrangiai . Tavorus pHstatom 
j namus naudokitės proga. 

Peoples Cash Market 
1919 So. Halsted, kamp. 19 PI. 

Telefonas Canal 3605 

FARMOS! 

IŠ W E S T SIDE. 

Cbicagoje federaliam teisme 
anų diena Įvyko hyįa. vieno 
saliunininko, Joseph \Yeipert, 
kurs buvo kalt inamas už par
davinėjimų svaigalų. 

Nors probibicijiniai agentai 
neatlaidžiai tvirt ino, kad ta
sai saliunininkas jiems pa
tiems pardavęs svaigalų, bei 
prisiekusieji teisėjai, paliuo-
savo saliunininka. 

Teisėjas Carpenter dar kar
tų pranešė, kad probibicijiniai 
agentai neareštuotų žmonių.V-
warantų. Nes toksai jų pasiel
gimas yra priešingas šalies 
konstitucijai ir baustinas. 

V A I K A S VAIKĄ PAŠOVĖ. 

James Stanamrsvicz (? ) , 
1703 Burlington gat., mirtinai 
pašovė Stepben Niemee, 171(5 
Burlington gat. Pirmasis eina 
16 metus, antrasis — 13. 

Policija nuomoniauja, kad 
tas įvyko del pakilusių nesu
tikimų tarpe vaikų. 

Policija suėmė du plėšiku 
— Jamesų F . O'Brien 17 me^ 
tų ().").'>;> Loomis gat., i r Tho-
mas Brennan, 21 m., 5743 So. 
\Vinchester ave. Gaudomas 
dar trečias — Leo "YVilde, 19 
m. J i e visi t rys y r a apiplėš ; 
visų eilę žmonių. 

(VBrien pasigyrė policijai, 
kad kar tą jiems pavykę api
plėšti vienų policmonų ir vie
ną gaisrininkų. 

Bet moterų, sakosi, jie ne-
nžkabinėję, išėmus t ik viena 
atsitikimą. Ties Western avo. 
ir 60 gat. jie Vieną moterį ?u-
sistabdę su revolveriais ir at
ėmę pinigus. Bet tuojaus su
grąžinę. Nes O'Brien pasakęs 
pamesiąs tų darbą ir sėbrys-
tę, jei moterys butų užkabi-
nėjamos. 

Tai vis pataisos įstaigos 
mokiniai. 

PRANCŪZAI BI JOSI IR 
SAVO ŠEŠĖLIO. 

Nuolat prieš save mato galin
gą Vokietiją, 

P E T R A T I S F A B I J O N A S 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

REAL E S T A T E - I N S ' J n A N C E 

EUROPEAK AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortas 

N O T A H J J L S A y 
3249 So Halsted Street. Chieago. Illinois 

: B O U L E V A R D 611 

Paryžius, kovo 28. — Iš Ma-* 
yence pagarsėjęs prancūzų lai
kraščiu karos korespondentas 
Henry Dklou laikraščiui De 
Journal praneša, kad Vokieti
ja , jei jai šiandie prisieitų 
paskelbti mobilizaciją, kaip 
bematai karės laukan pasta
tytų 3,400,000 *vyrų armiją. 

J i s pažymi, jog vokiečiai 
paslapčia st iprina savo karės 
mašiną, kokia 1918 metais bu
vo sut raškinta . Sako, dabar 
jie tą mašiną taiso, sugedusias 
dalis atnaujina. I r vis tais da
ro talkininkams nežinant. 

Be kitko Vokietija tur int i 
užtektiną skaitlių ir oficierų. 
Visi jie išlavinti. 

Westsidiečių tarpe girdisi 
balsų, kad mažai čia kas vei
kiama. (Jirdi, žiūrėkit , ka ip 
kitos kolonijos veikia, o west-
sidiečiai.... Su pardavinėj imu 
L. L. Pask. bonų ir-gi nesigi-
r iat . Bet klysta tie, kurie to
kius balsus kelia. Westsidie
čiai veikia, tik nesigiria per
daug, nes pagyro puodas, visa
dos netaukuotas . 

Šio mėnesio 17 d. bažnyti
nėje svetainėje įvyko bendras 
Liet. Laisvės Paskolos komi
tetų susirinkimas. Svars ty ta , 
kaip pasekmingiau varyt i tą 
sunkųjų darbą. Ta rp ki tko nu
ta r ta eiti pe r lietuvių namus 
i r pardavinėt i paskolos bo
nus. Visi pageidavo, kad ne
liktų West Sidėj lietuvio, ne
prisisegusio paskolos ženkle
lio. 

Taigi westsidiečiai, neatsi
sakykit nuo pirkimo bonų, 
kuomet atseis pas jus įgalioti
niai. Je igu visi pirksime, sii-
dėsime tėvynei reikalingą su
mą, kurią nori paskolinti nuo 
savo sūnų ir dukterų, gyvenau 
čių Amerikoje. Mųs paskolinti 
pinigai iškovos tėvynei pilną 
laisvę ir nepriklausomybe. 

Balandžio 28 d. y ra ren
giamas vakaras p . Meldažio 
svetainėje.Tame vakare bus iš-
dėstvta dabart inė Lietuvos 
padėtis. 

Alex L. Stakeliunas. 

SVARBUS SUSIRINKIMAS. 

Chicagos ir apielinkės Stočių 
valdybų i r pardavinėtojų Lie
tuvos Laisvės Paskolos bonų 
bus Bridgeporte , utarninke, 
kovo 30 d., š. m., 7:30 vai. va
kare, Šv. Ju rg io pa rap . svetai
nėje, pr ie 32-ros i r Auburn ave. 
Visi dirbantieji Liet. Lais . Pa -
skolosdarbą esate kviečiami su 
sirinkti, nes y ra keletas labai 
svarbių reikalų. 

Bridgeporto Stočių Kom. 

Kontraktoriai ir kiti žinunai pra
našauja, kad ateinant} laika bns di
desnis judėjimas pirkime Farmu, Lo
tų, Namy. Todėl ir mes leidėjai A-
mer. Ūkininko sumanėm kij. nors 
pranefiti ir pasigirti, kad ir pas mus 
šįmet daugiau nusipirko farmų. Mū
sų Lietuvių Kolonija smagiai auga; 
Sjmet atėjo daug naujų gyventojų, o 
tarp tų pora pirko labai gražius gy
venimus. Jonas Bakons, už $12,000, 
Vincentas Giraitis, už $16.000. Mūsų 
dar nesena kolonija, tai dar galima 
pirkti arti miestų ir gelžkelių. Kas 
pareikalaus, tai pasiųsim farmų su
rašą, kurios yra ant pardavimo. Ma
nydami pirkti nevažiuokite kitur, 
kaip tik prie Amerikos Ūkininko. Pa
aiškinimas delko, dėlto, kad kitur nu
važiavus, tai agentas nedaleidžia prie 
savininko žemės, o pas mus kitaip, 
pas mus gali pirktkas derėties su sa
vininku, kaip nori. tai kad Ir nuva
žiuosi kitur, tai je igu ncdaleis, tai 
apsisukęs važiuok prie mus, o patir
si teis ingumą, nežiūrėk, kad prava-
žinėsi kel is dolierius, bet sutaupysi 
kelis š imtus. 

(Kaip pasmus perkasi Žemė.) 
Atvažiavusiam parodom keletą, lie

tuvių ūkininkų, kad su jais pasikal
bėtų, pasižiūrėtų, kaip jie gyvena, 
ką jie kalba, parodom kel ias farmas, 
pasirinkus t inkamą farmą, deram, 
klek tik gali; suderėję važiuojam j 
korta peržiurlm raštus, abstraktus, 
Didas, Taxų kvitas, ugnevos, je igu 
v iskas gerai, tai ten tam pačiam kor
te pas advokatą, padarom kontraktą, 
e inam } banką padedam raštus ir pi
nigus, kitaip negauna savininkas, tik 
per banką, tada gauna raštus, kon
traktą. 

Važiuodami niekad neimkit daug 
pinigų su savim, tik ant kelio ir ga
l ima paimti porą šimtinių bankos če
kį vadinama ( l ) ra f t ) ir bankines kny
gutes, tai banką partrauks pinigus 
je igu reikės. 

Tai matot, kaip pas mus einasi tei
singai. Ir jeigu keli metai, o dar nie
kas nepasakė nei vieną blogą žodj 
ant mus, tik dar vis pagyrė. 

Lietuviai, neieškokit didelių pigių 
farmu, tik ieškokit gerų žemiu, o 
pas mus jų netrūksta. Mes pri imame 
Liberty Bondsus. P a s mus ateina 
trukiai kiekvieną dieną po tris kar
tus. 

P a s mus atvažiavus kiekvienas 
pasakys kur M. Walenčius. 

P a s mus yra vietos pabūt, kad ir 
keletą, dienų. \ 

P a s mus kl imatas labai sveikas. 
P a s mus vanduo labai geras. 
P a s mus atvažiavus nebus nus

kriaustas nei a n t ' c e n t o . Jei skaitai 
Ūkininką, la i patark tegul pas mus 
važiuoja, arba rašo laiškus, o gaus 
farmų surašą. , 

Nedirbk ant pinigų tegul pinigas 
dirba ant tavęs. Farmeris miega, o 
jo turtas auga. Taigi- kviečiu Lietuvius 
atsi lankykite , kad ne farmų pirkti, 
tai nors vasarą ant vakacijų, nes-
yra gražiausios mūsų apiel inkės iš 
visų l ietuviškų kolonijų senesnių. 

Ana diena patemijau Laikraštij 
kur v ienas gudras Agentėl is išpeikė 
visas kitas Lietuviu Kolonijos o sa
vo išglre, bet pats save sukrituoja 
parduodamas žemės kaina no $5. 
už akerj, tai ponuli pas mus nėra 
tokiu žemiu, pas mus pigiausi no 
$25 iki $100 už akerj mūsų geriau
sios žemės kur daug Belgu gyveno 
jie dabar keliauja j Tėvynė ir par
duoda, su labai puikiom triobom ir 
visuokuo. Iš mušu kaimo išeina ir 
Laikraštis kuris t inkamas vis iems 
skaitit o ir eina į Lietuva jo niekas 
nelaiko ant rubežiu. Kainuoja tik $1 
metams j Lietuva $1.35. 

M. W A L E N e i U S , 
Box 96 

Har t Michigan. 

FARMU IEŠKOTOJAMS. 
Al turiu 160 akru farma Illi-

n o j aus Valstijoj, lygi gera žeme 
su sodnu, mašinomis gyvuliais, 
mišku, viena mylia nuo miesto ir 
geižinkeliu. Aš noriu mainyti ant 
namo Chieagoj, Namas gali būti 
mūrinis arba medinis geram stovij 
2,-4-6 pagyvenimu. Mano farma 
yi*a be skolos, atsišaukite į trumpa 
laika M. Julius, 840 West 33rd 
Street, Chieago, 111. 

Parsiduoda, 116 akru farmos su 
'mašinomis ir gyvuliais: 70 akru 
dirbamos, o kita miškas ir ganiklos 
Nauji budinkai, sodnas upelis, par 
siduos iš priežasties ligas, kaina 
$7;500. 

781/2 akru farma su gy
vuliais, mašinomis sodnas ir miš
kas, netoli nuo Chieagos $5,500. 
įnešti reikia $3,000, o likusius ant 
išmokeseio per 5 metus. 

80 akru farma geri budinkai ir 
derlinga žeme. 1 mylia nuo mies
to $4,500, įmokėt $2.000 likusius 
ant 5 metu 6%. 

85 akru farma, prie pat miesto, 
geri budinkai ir gyvuliai, mari
nos $80 už akrą $3,000 įmokėti o 
likusius ant lengvu išmokeseiiL 

40 akru Willoy Springs geri bu 
dinkai, mašinos ir gyvuliais, par
duos arba mainys ant namo mieste 

20 akru netoli Lemont, UI. gy
vuliai ir mašinos, mainys ant biz
nio Chieago. 

Mes turime visokiu farmu, ona-
žu ir didelių ant pardavimo ir 
m a i n i m o j m i e s t o p r o p e r t ė s . D u o d a 
me ant lengvu išmokėjimu ir sko
liname piningus ant farmu Į vi
sas dalis Amerikos. Atliekame rei
kalus gerai ir teisingai. Priimame 
Laisvės Paskolas Amerikos ir Lie
tuvos ant pirmo įmokėjimo. Tu
rime farmu ant randos ir rei '°-
laujame geni randami inkų. 

Jeigu turi narna ant pardavimo 
ateik pas mus o mes parduosime 
arba patys nupirksime, nes mes 
turime daug kupeiu kurie nori 
nuo mušu pirkti. ** 

Siunčiame piningų Lietuvon už 
mažiausia kaina ir siunčiame lai
vakortes, mes partrauksime tams
tos tėvą, motina broli, seseri, ar
ba pažįstamus iš Lietuvos. Kreip
kitės ] mūsų ofisą, o mes patar
nausime kuogeriausia ir teisin
giausia. 
F i r s t National Realty & Const. 

Co. 
840 W. 33rd St. Chieago, 111. 

P . Borneika. 

P I R K I T E 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
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I PATYRIMAS GERIAUSIAS MOKYTOJAS. | 
= Išbandyk šį naują išradimą. = 

VYRAI IR MOTERYS, ar Juros jau yra žinoma, 
kad tapo išrasta gyduolė prašal inlmul p le i skanų tr 
sulaikymui plaukų s l inkimo? 
I E s K O K P A G E L B O S , K U R G A M M A RASTI . 

Sen-Rayto Hair TonJc ( p l a u k ų t o n i k a s ) , tai yra 
vėliausis i šradimas ir pasekmlngiaus ia gyduole nuo 
pleiskanų ir p laukų s l inkimo. B e to dar, sustiprina 
plonėjančius plaukus, padaro juos labai švelniais 
Ir briljantavai blizgančiais. 

ISITfcMYK! Žemiau pasirašiusi kompani ja abso
liutiškai ffvarantuoja Sen-Rąj*> Plauk** Tonika, 
jog jis greitai ir visiškai praša l ina , p le i skanas ir 
sulaiko plaukų sl inkimų. 

VISUOMET reikalaukite S e n - R a y t o P U u k ų Toni
ką pas bacberius ir apt lekose arba pirkite iš agen
tu. Gražaus formato, šauni 8 oz. (pusė svaro) bon-
kutė parsiduoda už $1.00; 4 oz — už 60c. 

Išbandymui jo gerumo, išpirkite šį kuponą, pažy
mėdami savo vardą ir a d r e s ą . i r Jdėkite 10c. vertes 
š tampų padengimui pers iunt imo lėšų, o m e s pri
s iusime sampalą. 

T H E S E N - R A Y T O C O M P A N Y 
6617 Wade Park Ave., Clcveland, Ohio. 

Gerbiami šiuoml aš prlsiunčiu jum 10c. vertės atampu, už ku
rias malonėki te prisiųsti man sampalą GVARANTUOTO SEN-
RAYTO P L A U K U TONIKO. 

Vardas 

Adresas 

Miestas Valstija 

I 
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iiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiT 

• m » » » • » » • » » » • < 

PRANEŠIMAS. 
ll 

* — 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LIKTU VIS 

Gydytoja* ir Chirurgai 
Perkala aavo gyvenimo vietą I 

Brisrhton P a r k . 
1S14 VV. 43rd StreaC, 

TeL McKlnley 261 
Ofisas: 1757 W. 47th M , 

(47 Ir Woad ra*.) 
Valandos: 10 ryto lkl 2 po pietų. «:S0 Ikt 
»:30 vakar* Nedaliomis • lkl 1S rytala. 

T o l R n n l a v i r r l I S O f. 
TeL Boulevard 160 

tf— 

Telefonas P u l l m a n • • 
•V 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS I R 

C H I R U R G A S 
Ofisas 11719 MlciUraa Ave. 

Adynoa « : • • lkl 9 išryto — 1 lkl 
1 po plati] — « : ! • lkl t: 19 vakare 
Nedėllomls nuo !• lkl 11 išryto 

K— 

*£—*• • • • » » • » » • • » • » » ! 

DR. J . SH1NGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St 

K a m p . 49 Oourt 
Rea. 1219 W. 49 A venų e 

Telefonas Cicero 86 M 
Ofiso Cicero 49 

KATiBAMlC LIETCVIAKAI I 

Dr. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 18 metai 

OfLsas 3148 So. Morgan St. 
Kertė S J r o St., Chieago, IJ1. 

SPECIJALJSTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi ebro 

' niSkų l igų. 
OFISO VALANDOS: N u o 9 ryte 
Iki 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo e 

iki 8 valandai vakare. 
Nedė l lomls n u o 9 iki 2 po pieL 

Telefonas Yards €87 
i 

Taupykite Piningus: 
Perkan t visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS , K A B P E T U S , 
P I A N U S , VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS i r U . pas 

P. KVORKA & SONS 
1551 — 53 W. Chieago Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščin. 

Telefonas Moiiroe 2500 
Krautuve atdara Seredomia ir 

Petnyč iomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
SIMPLEX UHTVERSAL w vakarais lkl 10 vakare. 

; ? — .....--s 

aU. 
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•f̂  
'*• . • 

4įf)*£ . -. į 

Afi, ADOMAS A. S A K A L A U S K A S , SEKANČIAI RAAAL. 
Aš labai sirgau per S metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų- Nervų Ir 
abelnaa spėkų nustoj imas viso kūno, l t buvau nustojęs vilt ies, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagalbos, nesigai lėjęs visoje Amer i 
koj ir už rubežiu, bet niekur negavau aavo sveikatai pafelboa. 

Bet kada pareikalavau Salutaraa vaistų, Bitterio, Kraujo va ly to 
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumat izmo gyduolės , tai po suvartoj imui 
minėtos gyduolės pradėjo m a n o pi lvas atsigaut, stiprėti, garai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai ats igavo. R e u 
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų l igų. Bėg iu 8 mėnes ių Išgerdavau k a s sa 
vaitė po buteli Salutaraa, Bitteria, ir po S mėn. aavo paveikslą p a 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu l inksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaraa mylistų ge -
radėjui ir l inkiu viaeims savo draugams kreipties prie Salutaraa; 

SALLTARAS, *>. 
CHEMICAL I N s n T U T I O N J . Baltrenaa, Prof., 

170? So. Halsted St., Telcphone Ganai 8417, Chieago, Dl. 

f 
l 
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VAIKAMS. 

aff l t DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE CHICAGOJE 

Individuale Instrukcija atskyrlas 
departmentas del mažų vaikučių. Va
žiuojant keturiasdešimta minutų iš 
Chicagos. Adresuokite: 

Direetor Villa Park, III., arba 
Masonlc Temple , Kambarys 

1325 — Telefonas Central 2830. 

PBARL OUBBN KONCBRT1NA 

NLM0KCS1 PINIGUS B E R E I K A L O 
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysSių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

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

Telefonas: DBOVBR 7309 
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