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METAI-VOL V. No. 89 

Nusilenkė 
Angliją 

VOKIETIJOS PRAGAIŠTIS 
—PRAGAIŠTIS VISAI 

EUROPAI. 

Taip sako grafas vaa 
Bernstorff. 

NAUJA S0N0RA RESPUB REVOLIUCIJA GUATEMA 
LIKA GINKLUOJASI. 

Millerand Aiškina Prancūzijos 
Poziciją 

MILLERAND AIŠK 
PRANCŪZIJOS P<" 

ZICIJA. 

Pozicija kitokia, kaip 
ir Amerikos. 

IOS 

PASIŽADA PASITAISYTI 
PRANCŪZIJA. 

Sako, nekuomet neveiksianti 
pati viena. 

Paryžius, bal. 13.—Prancū
zijos premjeras Millerand anų 
diena kalbėdamas apie pasta
rųjų dienų nuotikius, taip są- j l V r p r a e i t a a k o l i a s d i e n a s 

padėtis buvo intempta. Buvo 

Paryžius, bal. 12.—-Prancū
zija gavo morali smūgi nuo sa
vo talkininkės Anglijos už Vo
kietijos reikalus. 

kč Associated Press atstovui 
"Prancūzijos pozicija yra 

paprasta ir turi but visiems ži
noma. Mes esame liudininkai 
visos eilės vokiečių prasižen
gimų prieš taikos sutartį. TV 
prasižengimai paliečia tuos su
tartyje skyrius, katrie apdrau
sti Prancuzijos-Angiijos-Ame-

manoma, kad Anglija jau atsi
mos nuo tolesnės taikos konfe
rencijos. 

Per kelias dienas susimainv-
ta diplomatinėmis notomis. 
Anglija nebuvo patenkinta 
Prancūzijos pasiaiškinimais 
apie praplėtime okupacijinių 

rikos padaryta santarve. Sulig p ) o t u Vokietijoje. Prancūzams 
santarvės, prireikus Praneuzi- ;

 l l e p a s i t a r i u a s l l talkininkais, 
jai duoda pagelbą Anglija.ir s i au t i e s patiems vieniems Vo-
\menluu. >~*m*~ 'kietijon ir paskui," pr'fivikus, 

Vokiečių prasižengimai. [šauktios talkininku pagelbos-
įskaudino Angliją. 

4iKovo 26 d. pa'-lamontc ... ., . . 
Anglija, nepasitenkinusi 

| Prancūzijos pasiaiškinimais, 
pareikalavo definitivio atsa
kymo. Ir gavo, ko pageidavo. 

Paskutinėj notoj Prancūzija 
kiekvbės anglių, atsisako iš J pasisakė Anglijai negerai pa
duoti prasižengusius karės m e - ! , l a r i l l s i n^siklau/dan.a taikl
iu, nenori išginkluoti savo ar-1 "»*«• *areifikė, jogais užimtų 
mijos, neduoda pripažinto at- i P l , , l ,Į t u o J a u s atšauksianti ka-
Ivginimo. 

• ' Ir tuomet aš pareiškiau, 
kad Prancūzija su tok i no vo-" 
kiečiu pasielgimu nesutinka ir 
nesutiks. 

Gyvena šalimais. 

man teko išskaityti visus vo-
kiečių peržengimus ra;k..v su
tarties. 

"Vokiečiai nepildo ki'.kos 
sajygn—nepristato reikiamo.-; j 

t t Prancūzijos pozicija toli 
kitokia, kaip Anglijos arba A-
merikos. Mes gyvename šali
mais Vokietijos ir mes jaučia
me pavojų įT tos pusės. Kad 
!uo tarpi* Anglija arba Ameri
ka to visa nejaučia. 
' "Kodelgi štai Belgija la ko 
u tokios pat pozicijos, kaip 

nuomonę, kaip tik Vokietija 
ištrauksianti savo kariuomenę 
iš neutralio ruožo. I r pabaigo
je pasižadėjo nekuomet pati 
viena savarankiai neveikti 
prieš Vokietijų, ypač taikos su
tarties salvgu pildymo klausi-
me. 

Angliju tas patenkino Ir pa
sibaigė nesutikimai. 

Prancūzija? Todėl, kad belgai 
yra tokiam pat pavojuje, kaip 
prancūzai. Ir jie gyvena sap
niais Vokietijos ir nori apsi
drausti. " 

l*enerahs btreikas Airijoje 

Berlynas, bal. 13. — Buvęs 
Suv. Valstijose Vokietijos am
basadorius grafas von Bern-
slorff, kalbėdamas apie pran 
euzų okupacijos praplėtimą 
Vokietijoje, sakė, kad talki
ninkai Vokietijai turėtų pagel
bėti, bet ne jų skriausti. 

" Y r a tik vienų-vienatinė 
priemonė apsaugoti Europa, 
nuo pilnos pragaišties," sakė 
jis, " t a i sujungtas visų vy
riausybių ir tautų veikimas 
atgaivinti moralybę, komerci
ja ir industrija, ir kovoti prieš 
bolševikizmą. Šiandieninė vo
kiečių vyriausybė tą labai ge
rai supranta ir trokšta'bendrai 
darbuoties su Prancūzija ir ki
tais buvusiais vokiečių prieši
ninkais. 

Turi turėti pagelbos. 
"Dabartinė vokiečiu vvriau-

svbė vra vienatinė tinkama 
vvriausvbė mušu šaliai. -Ii 
stipriai kovoja prieš reakcijų 
i r bolševikizmą. Šitoj sunkioj 
kovoj vyriausybė turi turėti 
pagelbos ir moralės paspirties 
nuo kitų vyriausybių. Bet 
šiandie vietoje to, vokiečių vy
riausybė yra spaudžiama už 
tai, ka^LJį ^ar kuxtą įstengė 
įveikti pakilusių reakcijų ir 
bolševikizmą. 

"Dabartinis prancūzų pasi
elgimas jokiuo būdu negali 
prisidėti prie pana''kūrimo re
akcijos ir bolševikzmo Vokre 
tijoje. 
Rekonstrukcija—visų bendras 

darbas. 
"Nes štai rekonstrukcijos 

darbas ir vėl tolesniai UŽV31-
kamas. Pasaulis tegu nors kar
tų, supranta, kad Vokietijos 

pragaištis reiškia pragaištį 
Europai. 

"Šiandie rekonstrukcija yra 
didelė problema prieš mus ir 
tai tarptautinė problema. Nei 
jokia tauta pati viena negali 
išrišti tos problemos. Tam tik
slui reikalingas bendras tarp
tautinis darbas ." 

Nuo Carranzos, sakoma, atsi 
mes ir kitos valstijos. 

Agua Prieta, Sonora respub
lika, bal. 14.—Čia , paskelbta 
naujos Sonoros respublikos 
(buvusi Meksikos valstija ir 
atsimetusi nuo Meksikos) pro-
Idemacija, šaukianti visus gy
ventojus kuoveikiaus apsigin
kluoti prieš Parranzos valdžių. 

LA RESPUBLIKOJ. 

Suorganizuota nauja vy
riausybė. 

Mexico City, bal. H.—Gua-
temala respublikoj pakilo revo
liucija, anot apturėtų čia žinių. 

Revoliucija prasidėjo sosti
nėj Guatemala City. Miestų 
paėmė savo rankosna revoliu-
cijonieriai. Iš ten revoliucija 
praplito po kitus miestus. 

Prezidentas Estrado Cabre-

Iš Streiko Ant Geležinkeliu 
VAKARUOSE KIEK 

GERĖLIAU. 

Po proklemaeija pasirašo Si- w v auižia nuversta. Anos vie-
to miesto prezidentas. Prokle-Į t o j e į t e ig ta nauja su prezi

dentu Carlos Herrera. 
Revoliueijonieriams pavyko 

lengvai paimti sostinę; nes ten 

macij/R paskelbta liepus vyriau
siajam Sonora respublikos ar
mijos vadui, generolui P. Elias 
Calles. 

Be to Sonora respubikos val
džia, kurios priešakyj stovi 
gubernatoriaus, paskelbė, kad 
visos šalies ginkluotos spėkos 
pavedamos generolui Calles ir 
jo padėjėjams—Samaniego, 
Pina, Plangue ir kitiems. 

Atsiliepiama į Sonora gy
ventojus bendrai veikti prieš 
Carranzos valdžių. Carranza 

butą mažai valdžios kariuome
nės. 

Prezidentas Cabrera buvo 
gyvenęs savo vasarnamyj, La 
Parnia. Ten buvo palaikoma ir 
didžiuma kariuomenės.' 

Suv. Valstijų jurininkai iš
sodinti mieste Guatemala ap
saugoti amerikoniška pasiunti
nybę. 

Sulig naujesnių žinių, buvęs 

Bet rytuose su streiku 
vis blogiau. 

Geležinkelių darbininkų or
ganizacijų viršininkai, katrie 
kovoja prieš nelegaliai strei
kuojančius darbininkus, apie 
padėtį ant goležinkelhj štai ką 
praneša: 

Streikas mažėja Ohicagoj. 
Daugiau jau traukinių važinė
ja. 

Pagerėjo padėtis ir viduri
nėse vakarų valstijose. 

Bet blogai yra rytinėse val
stijose, ypač New Yorke ir 
apylinkėse. Tenai daugiausia j viršininkai sušaukia streikinin-
yi»a radikalų. Tad ir sukursty- kų susirinkimus. Mėgina para-

susilaukta 246* vagonų su gal
vijais. Normaliais laikais kas
dien ateina daugiau tūkstančio 
vagonų. 

Daugiau 10,000 darbininkų 
vakar sugryžo darban į galvijų 
skerdyklas. Bet apie 35,000 
darbininkų vis dar neturi dar
bo. 

Šiandie Clricagoje apturima 
jau daugiau ir anglių. Daugiau 
ir maisto produktų atvežama. 

Kas kita New Yorke. 
New Yorke ir apylinkėse, 

anot telegramų, yra baisi pa
dėtis. Tenai didžiumoje sulai
kyti ir pasažieriniai traukiniai. 
Sulaikoma paštą. 

Geležinkelių 'organizacijų 

ti streikininkai nesukalbami. ginti juos nestreikuoti nelega-

per dešimtį metų valdo Meksi- j prezidentas Cabrera suimtas ir 
kų ir visais laikais Meksikoje 
nėra ramybės. Šalis nuteriota, 
bet Carranza nieko iš to neda
ro. 

Naujos respublikos valdžiai 
pranešta, kad Carranza prieš 
jų siunčia kariuomenę. 2,000 
Carranzos kareivių, vadovą u-
jamų gen. Rlanro, iš Cbihnabua 
maršuoja ant Sonora. 

Taippat gauta žinių, kad 
keliolika ir kitų valstijų atsi 
mes nuo Carranzos valdžios. 

uždarytas kalėjimam Kitose 
žiniose pažymima, kad jis esąs 
savo vasarnamyj, kurį revoliu 
cijonieriai apgulę. 

Iš Meksikos daugelis guate-
inalų keliauja namo su tikslu 
dalyvauti revoliucijoje ir pasi
naudoti revoliucijos vaisiais. 
• .1 ei Imvmriam preztcfontm ka
riuomenė pasiliks ištikima, rei
kia laukti didesnių susi rėminių 
ir ilgesnės civilės karės. 

Nuo upės Ohio vakaruose į l i a i i r f^Y^ darban, sugryžiu 
pakraščius, sako organizacijų P° organizacijų vėliava. 
viršininkai, streikas palengva! Bet streikininkai neklauso. 
baigia* : bet rytuose nuo Pitts- j Kalbančius viršininkus nnšvil. 
burgho baisiai liepsnoja. P*** neduoda kalbėti. 

New Yorkui ir aplinkiniams 
miestams vra pavojaus. Greitu 

w X " 

Plieno ir geležies dirbtuve*. 
pačiam Pittsburgbe ir visam 
apskrityj daug nukentėjo. Apie 
225,001) darbininkų neturi dar
bo. 

Tas pat yra ir su anglių ka-

laiku gali netekti kuro ir 
sto. (iali pakilti badas. 

Šiandie ims veikti vyriausybė. 
Šalies vvriausvbė šitam atsi-

sykiomis Pennsylvanijoj. Oe- t i k i m p ] a b a i palengva veikia, 
šimtys. tūkstančių darbininkų KvtUg žinių, kaip šiandie genc-
neturi darbo, nes nepri statoma i r a l j s p P Okaroras, sakoma, pa-
vagonų. kelsiųs balsų ])iieš streikinin-

LĖKTUVAI TURŽS PO 8 
KULKASVAIDŽIUS. 

Washington. SaL U.—Karės 
defiartamentas paskelbė, kad 
keturi S. V. armijos I)e Havi-
land lėktuvai perdirbti ir kiek
vienas iš jų apšarvotas aštuo
niais kulkasvaidžiais. 

Su lėktuvais išmėginimai bus 
atlikti Meksikos parubežiais. 

PRANCŪZAI BAUDŽIA 
FRANKFORTĄ. 

Berlynas, bal. 13.—Prancū
zų okupuojamame mieste 
Frankforto, Vokietijoje, neži
nomi vagiliai pavogė nuo 
prancūzų kareivių 10 dviračių 
ir 10 -šautuvų. Prancūzų ko
mendantas uždėjo 10,000 mar
kių auksu bausmės ant mie-
stJ. 

n** 

Airiai kreipiasi taikos kon-
ferencijon. 

Dublinas, bal. 13. — Airių Kreipiamasi taikos kon-
amatų unijos kongresas ir dar
bo partijos viršininkai su 
šiandie paskelbė generalį strei
kų visoj Airijoj. Tas streikas 
—tai protestas prieš anglų 
valdžių už žiaurų apsiėjimų su 
airiais politikiniais kaliniais, 
uždarytais čia Mount Joy ka
lėjime. 

George (lavan Duffy, airis 

Jam j Paryžių pasiųsta to
kia telegrama: 

ferencijon. 
Daugiau šimto airių ropu-

blikmų nelaisvių uždaryta 
Mount Joy kalėjime Dubline 
kaipo paprasti kriminalistai. 
Daugelis iš jų yra tik intaria-
mų. Tie kaliniai balandžio 4 
dienų pakėlė bado streikų del 
žiauraus su jais apsėjimo. Pa
reikalauta, kad su jais butų 

Anglijos parlamento narys ir apsieinama ne kaipo su krinri 
Airijos atstovas taikos konfe- nalistais, bet kaipo su politi-
rencijoje, kurs šiandie veikia * kiniais kaliniais. Bet anglu 
Paryžiuje, tenai pradėjo d^ar- f vaklžia neatkreipia domos į 
buoties su tikslu palengvinti tuos reikalavimus, 
politikinianis kaliniams Airi- "Daugelis iš jų blogam pa
joję. , dėjime. Kasdien priešais kalė

jimų susirenka kuodidžiausios 
žmonių minios. Minios mel
džiasi, kuomet kalėjime merdi 
kaliniai." 

Atstovas Duffy, anot žinių 
iš Paryžiaus, nusprendė tą 
klausimų paduoti taikos kon
ferencijai. 

Rezignavo teisėjas. 
Priskirtas prie kalėjimo 

Dublino teisėjas Clarke, teisė
jų tarybos pirmininkas, krei
pėsi j Airijos yice-karalių lor
dų French, prašydamas susi-
mylėjimo nusilpusiems nuo 
bado kaliniams. 

Teisėjas Clarke pranešime 
lordui pareiškė, kad daugelis 
kalinių jau šiandie merdėja. 
Rytoj susimylėjimas galį pasi
rodyti pervėlus. 

Lordas French atsakė teisė
jui. Atsakyme pažymėta, kad 
patvarkymas kalėjime negali 
but atmainytas. Nes kaliniai 
buvo perspėti prieš bado strei
kų ir to streiko pasekmes. 

Po šito teisėjas Clarke rezig
navo iš ofiso. 

HINGS THAT NEVER HAW* 
By GENE F'RNES 

Gary, Ind., jau kelintu diena 
nedirba daugiau 10,iM)0 darbi
ninkų. Nėra anglių. Pasakoja
ma, kad šios savaitės pabaigo
je anglys bus parvežamo* gar
laiviais. 

Kaip yra Chicagoje. 

Clricagoje prekinių traukinių 
važinėjimas palengva taisosi. 
Ant kai-kurių geležinkelių pa
naikinta embargo prekių. Illi
nois Central geležinkeliais va
žinėjimas gryžta normalėn pa
dėtim Tas pat yra ir su St. 
Paul geležinkeliu. 

Gerėja padėtis ir ant kilų vi
sų geležinkelių. 

Vakar galvijų skerdyklose 

VALYMOSI SAVAITĖ 
MASKVOJE. 

kus. Matyt, greitu laiku strei
kininkų vadai atsidurs kalėji
mam 

Nes streikas ant geležinkelių 
ir pačiai vyriausybei kenk
smingas. K ai-kuriose vietose 
nevežiojama geležinkeliais pas
ta. Apsunkinamas patarnavi
mas visuomenei. 

Vyriausybė, regis, p.ieš 
streikininkus pavartos metodą, 
kokių pavartojo prieš streikuo
jančius anglekasins. Juk dar 
gyvuoja ir veikia karės meto 
įstatymai. 

Prieš n ei cgalįv streikų ant ge
ležinkelių Clevelande darbuo
jasi ir Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas Samuel 
Gompers. 

Visa bolševikų sostinė turi 
maudyties. 

ODESSAI GRŪMOJA 
BADAS. 

-**trtw» iHTCftNAftONAL CARTOON CO II. Y.' ^ v « » - J 
TAIP NIEKAD NEBŪVA. 

—Išmokėjęs apdraudos nuo ugnies per dvidešimts du 
metu, dabar treji metai jau nemoku. Ir stebėtiniansias daik
tas, kad ligšiol namuose neturėjau jokio gaisro. 

Maskva, per Berlyną, bal. 10 
i (suvėlinta).—Vietos bolševikų 
sveikatingumo viršininkas Se-
maško paskelbė žmonių valy-
muisi savaitę. Kiekvienas Ma
skvos gyventojas, kas jis nebū
tų, priverstinai turi eiti į įstei
gtas bolševikų viešąsias pirtis 
ir tenai gerai išsiprausti. 

Sveikatingumo komisaras 
sako, kad tokios priverstino 
maudimosi savaitės bus įVyk-
dintos ir visur kitur. Kelis kar
tus per metus bolševikinės Ru
sijos gyventojai priverstinai 
turėsiu maudyties viešose pir-
tvse, sako bolševikas. 

Maudimasis pradėtas "Mask
voje. Nes tuo keliu norima čia 
panaikinti siaučiančių šiltinės 
epidemiją. 

Pietinėj Rusijoj siaučia 
betvarkė. 

Bukareštas, Rumunija, bal. 
12.—Rusijos miestui Odessai 
'grūmoja badas, kuomet tenai 
nebeliko talkininkų kariuome
nes. 

PIRKITE KARĖS TATJPY-
MO ŽENKLELIUS (W.S.&). 

Bolševikų kariuomenė pat-
roliuoja miesto gatvėmis šiaip-
taip sustabdo plėšimus ir pa
laiko tvarkų. Bet miesto apy
linkėse negyvuoja jokia tvar
ka. 
" Visoj pietinėj Rusijoj, taigi 

ir Ukrainoj siaučia baisiausia 
betvarkė. Visur veikia plėšiku, 
galvažudžių gaujos. Nuo gy
ventojų atimami paskutiniai 
galvijai. 

JAPONAI APVALDĖ USSU-
RI GELEŽINKELĮ. 

Honolulu, bal. 13.—Iš To*n . 
pranešta, kad japonai apvaldė 
visą. geležinkelį, jungiantį Vla
divostoką su Chabarovsku. 

/ 
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Spaudos Cenzūra 
Lietuvoje. 

Atgimstančiai Lietuvai da
roma daug iš oro ir iš vidaus 
klinčių. Tiek šiek tiek prade
dant tvarkvties reikia kariauti 
su priešais: rusais, vokiečiais 
bermontininkais ir lenkais. Šie 
priešai pasirengę yra ardyti 
tvarką ir valstybės viduje savo 
materijale Įtaka net rengė su
mišimus krašte ir kariuomenėj. 

valdžios, kad ji ponams tarnau
ja ir lenkams parsidavusi. Tai 
daro dėlto, kad jokio naujo 
obalsio aikžtėn iškelti negali, o 
kalbėti reikia! Mat, nei žemės 
nei darbininkų klausime jie 
nieko daugiau pasakyti negali, 
ką sako ir rodo savo progra-
muose ir taip vadinamos neso-
cijalistinės partijos. Tas, kas 
partijas į dvi grupi skiria, tai 
tikėjimas. Bet prieš tikėjimą 
mušą vadinamieji kairieji eiti 
nedrįsta, nes gerai žino, kad ši
tie 90% nepartijinių žmonių 
yra tikinti žmonės! Nesocijalis-
tinės part i jos: krikš.-demok., 
pažanga, žemdirbių sąjunga jie 
stovi ant tikybinio pagrindo.* 
Ir jeigu aiškiai bus pastatyta 
partijų arba srovių tikrasis 
skirtumas, tikybinės partijos 
be abejo laimės. 

I r šiaip jau tikybos pri
silaikančios partijos nemažiau 
susiorganizavę. Krikš.-dem. or
ganizacija visai stipri, jie vie
nį galėtų net rinkinius laimėti, 
pridėjus dar žemdirbius su pa
žanga, kurie rinkimams susi
blokavo, tai visai galima ra-
miai žiūrėti į rinkimų pasek
mes. 

Kunigu Suvažiavimas Buffalo, N. Y. 

Atsargiai su Lenk
tynėmis. 

Tėvynės meilės obalsiai yra 
šventi, todėl su jais reikia ir 
apsieiti kaip su šventais daig-

Kaip įmanydami žodžiu, raštu!tais. To nematyti p. Po-
ir prie visokios progos žemina! vylo Žadeikio, Lietuvos Armi

jos majoro veikime. Keletą 
kartų pirma jis pasirodė par-
tyvis. Dabar jisai laik
raščiams išsiuntinėja už-
kvietimus j lenktynes. Tuos 
užkvietinius jis deda į Lietu
vos Misijos konvertus, bet ne 

pasinaudoti mūsų priešai. Kad 
apdraudus valstybę nuo žmo
nių piktos valios arba nuo ga
limų valstybei pakenkti neat
sargių išsireiškimų karo stovi*) 
metu Lietuvos vyriausybė tu 
rėjo sumažinti žodžio ir rašto 
laisvę įvezdania karišką spau
dos cenzūrą ir drauzdama su
sirinkimus be tani tikro leidi
mo. Dėlei to buvo valdžios įsa-
kyta laikraščių redaktoriams 
prieš išleidžiant laikraščius, 
juos karo cenzūrai patiekti, ir 
laiškai siunčiami i užsienius ir-

c 

gi galėjo huti cenzūruojami. 
Dabar kovo pradžioje Lietuvo
je panaikintas karo stovis, iš
skiriant mažą fronto juostelę, 
išleisti susirinkimų tani tikri 
įstatymai, kuriais kiekvienas 
Lietuvos pilietis-tė pranešus 
tiktai atsakomiems valdžios or
ganams gali daryti susirinki 
mus, ir panaikinta visai rašto 
cenzūra. Už prasižengimus 
spaudoje atsakoma sulig ben
drų baudžiamojo kodekso įsta
tymų. 

mūsų idealus Nepriklausomos 
Lietuvos, niekina mušu kraštą 
ir mušu vyriausybę. Randasi ir 
tokią, kurie net per laiškus pa
duoda priešams Lietuvai ne
geistinų žinių, o kartais ir žmo
nės be piktos valios raštu pra
neša tokių žinių, kuriomis gąįų LJ<ttuvos Misija, po jais pasi 

rašo, tik ponas Žadeikis.' Bu
vęs ministras žino, kad tokiu 
bialii jo raštai tampa privati
niais raštais, bet jisai, turbūt, 
mintija, kad ne visi tą paste
bės. Mes vis-gi norėtume, kad 
imdamas algą iš Lietuvos iž
do p-na> Žadeikis daugiau 
dirbtų Lietuvos darbą, o ne 
savo privatinius projektus 
vykintų. 

Privatinis jo sumanymas y-
ra skelbti ir ta.> lenktynes su 
tikslu pasiusti Lietuvon pcn 
kis šimtus liuosanorių speci-
jabstų . 

Pritartume ir privatiniems 
geriems sumanymams, bet 
reikia, kad sumanymai butu 
aiškus. Tuotarpu p. Žadei
kio lenktynėse nėra aišku ai 
tie liuosanoriai tarnaus Lietu
vos kariuomenėje, ar ne. Ne
pasakyta nei to, ar Lietuvos 
valdžia juos samdys, ar ne? 
Nepaaiškinta ar kiekvienam 
apsimąsčiusi am važiuoti pas
kirta vieta, darbas ir alga, ar 
ne? 

Šitaip neapgalvotus suma
nymus padengtus vien gar
siais ir gražiais obalsiais ame
rikiečiai vadina monkey busi-
ness. Mes nesakytume, kad p. 
Žadeikis pasitenkina monkey 
bizniu. Majoras nori turėti 
tūkstantį vyrų Lietuvoje pri
klausančių nuo jo. Ką. jis su 
jais padarys, to jis nepasako. 

Bet ponas Majoras neturi 
pinigų. Dėlto jisai išnaudoja 
žmonių patrijotiškumą, kad 
tie suaukotų po šimtinę ar 
daugiau. Majoras skaudžiai 
kerta turtingoms bendrovėms, 
kad ir jos kitiems tikslams su
dėtus Šėrininkų pinigus įteik
tų p. Žadeikiui. J is turėda
mas pinigų ir vyrų galės or
ganizuoti ekspediciją į Lietu-

Lietuvos Partijos ir 
Rinkimai. 

Steigiamojo Seimo rinkimai, 
svarbiausia Lietuvoje valanda. 
Visos srovės sujudo šiuo metu 
ir plačiai varo agitacijos ftar-
bą. Partijos, kaipo partijos, 
visuomenėj neturi daug reikš
mės. Mažiausia iH)^ gyvena 
nepartijų obalsiais. Tai-gi rin
kinių laimėjimas visai pridera 
nuo to, kas geriau ir tinkamiau 
užagituos ir kas patieks sąrašą 
žymesnių ir žinomesnių visuo
menei žmonių. Soeijalistinės 
partijos, prie kurių prisidėjo 
ir Lietuvos santariečiai, gavę 
paspirties iš Amerikos net par 
sigabenę tam tikrų agitatorių, 
kaip va Račkauskas, varo stip
rią rinkimų agitaciją. I r nau
dodamies, kad jų žmonių šiuo 

Jei butą daugiau nieko ne
padaryta, tik įk lausyta ku». 
Mirono kalbos ir aptarta jo 
paminėtuosius dalykus, tai 
jau butą padaryta labai daug. 
Tą viską suvažiavusieji atliko 
prieš pietus. 

Antrai valandai išmušus ne 
visi kunigai susiėjo į posėdžių 
svetainę. Įprotis vėlintis lyg 
kokis vėžys ėda mųs tautą, 
neskiriant nei kunigų. Bet a-
pie 20 minučių po antrai po
sėdis vis-gi prasidėjo. 

Pirmiausiai svarstyta santi-
kiai su dabartine Lietuvos 
Misija Amerikoje. Kaikurie 
kunigai labai nusiskundė jos 
veikimu. Galu gale sutarta ne
žiūrėti asmenų, tiktai remti 
Lietuvos Laisvės paskolą. 

Toli aus tapo pažymėta, kad 
kai kurios frankmasonams ar-
tymos lietuvių organizacijos, 
turbūt, pasiduodamos svetim
taučių įtekmei tėvynės naudą 
stato žemiau negu tikėjimui 
priešingą fanatizmą. Užtat 
jos nori sukelti tikėjiminius 
ginčus, kaip tik tada, kada 
lietuviams reikėtų daugiau
siai sutarties. Tuos ginčus 
labai lengva sukelti taip ne
aiškiais obalsiais, kaip Bažny
čios atidalinimas nuo viešpati
jos. Tas obalsis jau neturėjoka-
talikuose geros garbės nuo vi
durio devynioliktojo šimt
mečio, nes tada į tą obalsį 
veidmainiai ir sąžinės perse
kiotojai kimšo visokių šiukš
lių. Nuo 1906 metų, kada 
Prancūzija skriaudą ir griobi-
mą pavadino viešpatijos ati-
dalinimu nuo Bažnyčios, tas 
obalsis dar labiau pabjuro. 
Masoniškosios lietuvii] organi
zacijos Amerikoje pačios pa
rodo, kad jos dar bjauriau u 
prancūzus žada įvykinti Baž
nyčios atidalinimą nuo vieš
patijos, nes žada uždrausti ka 
talikiškasias mokyklas visai. 
Prancūzijoje 1906 m. ketinta 
ta padaryti. Katalikiškų mo
kyklų uždraudimo projektas 
tada bene pirmu kartu tapo 
pavadintas Mokyklos atidali
ni niu nuo Bažnyčios. To pa
ties dalyko nori Amerikos lie-
tuvią bedieviai ir siunčia tam 
tikras peticijas į Lietuvą. 

Tą, dalyką apsvarstę kuni
gai suprato, jupg šita agitaci
ja turės sukelti katalikų pasi
priešinimą. Tokiu būdu Lie
tuvos visuomenės doma taps 
atitraukta nuo tautos kurinio 
reikalų, o visa sulinks prie 
ginčo už tikėjimą. Siuoni lai
ku, kada reikia atgauti sos
tinę, kad reikia atidirbti dau
gybes užsilikusių tautos dar
bų, tokis katalikiškosios vi
suomenės erzinimas Lietuvoje 
gali būti naudingas vien 
Lietuvos priešams. 

Todėl kunigai išnešė rezo
liuciją papeikiančią agitato
rius. Rezoliucijos tekstas bu
vo maždaug šitoks: 

Žmonės priklausantieji 
m prie nelietuviškų antikrikš-

čioniškų, dažnai slaptų, or-
, ganizacijų Amerikoje agi

tuoja lietuvių tarpe, kad tįe 
siųstų r%»oliuoijaa į Steigia

mąjį Lietuvos Seimą reika
laujančias Bažnyčios atida-
linimo nuo viešpatijos. 
Susirinkusieji Buffalo, N. Y. 
kunigai papeikia minėtąją 
agitacija, nes žino, kad ji 
sukels daug ginčų ir nesu
tikimų tada, kada kuolab-
iausiai reikia sutarties ir 
vienybės bendriems tėvynės 
kūrimo darbams dirbti. 
Iš to kilo apsvarstymai san-

tikįų tarp tikinčių i r netikin
čių asmenų Lietuvoje. Suva
žiavusieji kunigai konstatavo 
faktą, kad apie devyniasde
šimt" žmonių iš kiekvieno šim
to Lietuvoje yra katalikai, ir 
kad viešpatija negali nežinoti 
tos dauguomenės dvasinių rei
kalų. Viešpatija ignoruojanti 
tą, kas rupi 90 nuošjničių jos 
gyventojų yra daugiau negu 
akla. Negalima nei mintyti, 
kad Lietuvos valdžia taijt) tap
tų trumparegė. Todėl kuni
gai priėmė šitokią rezoliuciją: 

Negalimas daigtas, kad 
sietuvos sveikatingumo rei
kalus aptardama kokia nors 
lietuviška teisdavvliės istai-
ga nežiūrėtų Lietuvos gydy-

^tojų nuomonės. Taippat ne
galima yra, kad Steigiama
sis Lietuvos Seimas priimtų 
ar patvirtintų ar išduotą ko
kį nors įstatą, paliepiantį 
katalikų tikėjimo reikalus 
ne'davęs laiko ir progos ka
talikiškai Lietuvos dvasiški-
jai su jos jerachija tą dalyką 
apsvarstyti ir išreikšti nuo
monę. 

Apskritai api e sąžinės daly-' 
kus kunigai Buffalyje užgyrė 
šitokią rezoliuciją: 

Lietuvoje turėtų būti pil-
na sąžinės laisvė visiems ti
kėjimams, lygios teisės visų 
tikėjimų žmonėms, religijų 

autonomija viešpatijoje. Ben 
dras ' religijos sugyvenimas 
su Lietuvos viešpatija turi 
eiti taisyklėmis surašyto

mis į teisėtai įvykusį kon
kordatą. 

Mokyklos. 
Daug buvo kalbos apie mo

kyklas-, apie jų pakraipą ir lė
šas. Apie tuos dalykus įvyko 
trys rezoliucijos: viena palietė 
Lietuvos universitetą, kita a-
apie mokyklų pakraipą apskri
tai, trečia apie augštąjį teolo
gijos mokslą. 

Susirinkusieji išklausė kun. 
Mirono pranešimą apie tai, 
kad Vilniaus universiteto sta
tutas yra Valstybės Tarybos 
užtvirtintas, kad jame taip-gi 
yra pripažintas ir katalikiško
sios teologijos , fakultetas, ir 
kad tą fakultetą turi teisę pri
žiūrėti Lietuvos vyskupai. 
Tam visam Amerikos kunigai 
lietuviai pritarė. Buvo kilę į 
vairių nuomonių kas* geriau 
ar tenkintis valstybės univer
sitetu, ar jau rengtis įkurti 
savo katalikiškąjį universite
tą kaip tat daroma Š^icari-
joje, Belgijoje, Prancūzijoje, 
Amerikoje. (Pab. bus) 

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI. 
Klausimas 1. Kur gimė Ab-1 Kas skolina pinigus girtuok

lius: rojuje ar žemės varguo- liams, žinodamas, kad jie juos 
se? Neramus. 

Atsakymas. Adomas ir J ie
va būdami rojuje vaikų ne
turėjo. Vyriausias sunūs Kai
nas užgimė nebe rojuje. Ne
žinia kiek jaunesnis už ji Ab-
UuSj bet žipia, kad buvo jau
nesnis, i r kad juodu nebuvo 
dvyniai. 

Klausimas 2. Kuriame daig-
te buvo Rojus? Gal pirmojo 
patrijarko Abraomo apielinkė-
j e ten, kur vėliau tapo pasta
tytas Jeruzolimos miestas, ar 
gal ant kalno Sinai, kur Kris
tus persimainė. Neramus. 

Atsakymas. Nėra žinios kur 
buvo rojus. Visos pastangos 
surasti tą vietą nuėjo niekais. 
Šiandien rojaus ant žemės 
nėra, todėl nei rasti jo nega
lima. Abejotina, ar rojufe bu
vo ant kalno, nes jame buvo 
keturios upės. Tos dažniausiai 
bėga kloniinis. Kristus neper-
simanė ant kalno Sinai, nes tas 
kalnas yra Arabijoje, į pietus 
gana toli nuo palestinos, iš 
kurios Kristus neišėjo j>as-
kutiniais trimis savo gyveni
nio metais, kada persimainy-
mas įvyko. Spėjama, kad per-
simainymas buvo ant kalno 
Tabor. Tas yra žymiausia^ 
Galilėjos kalnas. 

suvartoja girtybei, tas yra gir
tybės platintojas. Tas tegu ne
kaltina Dievor jei iš mirusio 
girtuoklio negauna ką paskoli
nęs. Nedora butų versti mote
riškas vergėmis, kad savo kru
vinu prakaitu ir menku uždar
biu apsaugotų tokių ponų pini
gą skolinamą blogiems tik
slams. 
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LIETUVIŲ NESUTIKIMAS 
TARP SAVĘS. 

Prierašas. Trečiam Tamis-
tos klausimui neatsakau 
dėlto, kad lvties dalvku 
mes nenagrinėjame savo 
dienraštyje. 

GIRTUOKLIO SKOLA. 

Klausimas. Tūla moteris su
laukusi senatvės atsiminė savo 
vyro padalytas skolas. Ji yra 
vargdienė, bet nori žinoti, ar 
yra priedermė atlyginti skoli
ninkams. Jos vyras yra miręs 
ir nepalikęs jai nei vieno cento. 
Dabar ji sena ir neturi iš ko 
atiduoti. J i gyvena prie dukte-
ries, kuri taip-gi negali padė
ti, nes turi du mažučiu vaikeliu, 
kuriedviem uždirba duoną ei
dama į dirbtuvę. Iš dukteries 
uždarbio minta ir motina. Na-
bašninkas senosios moteriškės 
vyras skolindamas minėt uosius 
pinigus nevartojo jų savo pa
čiai ir dukterei išlaikyti, tik 
praleizdavo girtaudamas. Jis 
nepasitaisė kol buvo gyvas. Del 
jo prisiėjo skaudžiai vargti jo 
pačiai ir dukteriai. Dabar ta 
moteriškė rūpinasi, ar turi ar 
neturi atiduoti savo nabašnin-
ko vyro skolas. 

K. J. Ambrazas. 

nori, o ne taip kaip supran
ta Lietuvos žmonių išrinktieji 
cit stovai. 
Tai-gi, lietuviai, apsisaugoki

te. Pirma negu stosite į pono 
Žadeikio lenktynes, paprašy
kite tegu jis jums parodo Lie
tuvos Valdžios įgaliojimą or
ganizuoti tūkstantį liuosano-
rių; tegu jis paskelbia kont
rakto sąlygas viešai; tegu ap
garsina smulkmenišką išdėsty
mą tų darbų, kuriuos liuosano-

vą ir priversti tenykštį Stei-Lriai turės dirbti Lietuvoje; 
giamąjį Seimą taip suprasti 
demokratiją, kaip p. Žadeikis 

Slaptoji diplomatija pavojinga 
ir kenksminga. 

Pavojinga yra pasiduoti į 
rankas vienam žmogui, kad ir 
užimančiam valdišką vietą, 
bet galinčiam greitai nuo jos 
atsitraukti arba jos netekti. 
Dėlto apsižiūrėkite, kad be 
kontrakto nekištumėte galvos 
į tamsią skylę. Kontraktą 
darykite su Lietuvos valdžia, 
o ne su p. Žadeikių. Kol ne-
matvsite Lietuvos Valdžios 
rašto, įgaliojančio p. Žadeikį 
įsakmiai organizuoti tūkstanti 
liuosanorių, tol žinokite, kad 
kontraktas yra vien su ponu 
Žadeikių, ne su ^Lietuva. 

Atsakymas. Ana moteriškė 
visai neturi priedermės išmo
kėti savo mirusio vyro skolas, 
nes ji niekada nesinaudojo to
mis skolomis. Antra, ta mote
riškė negalėtų atiduoti skolos, 
nes ji pati nieko neuždirba, tik 
gyvena dukteries uždarbiu, ka
dangi vyras girtuoklis mirda
mas nepaliko nei k6kio turto. 

Skolos taisyklė yra ta, kad ją 
turi atiduoti kas skolinasi, ar 
ba tas kam teko skolintieji pi
nigai, arba tas kas paėmė kal
tininko turtą. Minėtoji mote
riškė, gal ir paėmė nabašninko 
vyro turtą, bet. tas turtas buvo 
mažas, o skolos didelės. Turto 
paėmėjas turi tik tiek išmokėti 
palikėjo skolų kiek išneša pa
liktasis turfas, ne daugiau. Na-
bašrųnkas liko kaltas nevien 
skolininkams, bet ir savo naš
lei, nes jis ją buvo varginęs ne
duodamas išlaikymo, suvarto 
damas gėralams jos uždarbį. 
Todėl ji yra liuosa nuo prieder
mės, nors nabašninko palaikų 
neišdalino jo skolininkams, bet 
pasiliko sau. 

KJausimas. Malonėkit i pa
aiškinti per laišką, arba per 
"Draugą ," kodėl suvalkiečiai 
ir kauniečiai lietuviai didžiai 
neapkenčia vilniečių Jiefuvių ir 
jie vilniečius lietuvius pravar
džiuoja prakeiktais dzūkais. 

Mums, vilniečiams lietu
viams, labai skaudu yra klau-
syti tokius bjaurius žodžius 
nuo savo tautiečių. 

Mes, vilniečiai lietuviai, ir-gi 
perkame Lietuvos bonus ir 
trokštame, kad Lietuva taptų 
neprigulminga viešpatija. 
Taip-gi visokius gerus suma
nymus mes remiame pinigiškai. 
O kaimiečiai ir suvalkiečiai lai
ko mus prastesniais už lenkus; 
jie į mus žiuri kaip į kokį prie
šą ir aii|t niusų visokias bėdas 
verčia. J ie sako, kad dzūkai vra 
didžiausi girtuokliai, bedieviai, 
ištvirkėliai ir tt. Mes labai no
rėtumėm, kad paaiškintumėt, 
kodėl jie mūsų neapkenčia ir 
tokiais bjauriais žodžiais pra
vardžiuoja mus. 

Jonas Kaniuženas. 
Atsakymas. Toli ne visi 

kauniečiai ir suvalkiečiai pa
niekina vilniškius lietuvius. Tą 
laro tiktai'kvailesnieji ir blo

gesnieji. Jie nusikalsta Dievui, 
nes niekindami žmones laužo 
artvmo meilę. J ie nusikalsta 
tėvynei Lietuvai, nes ardo jos 
vienybę. Jie nusikalsta ir pro
tui, nes būdami blogesni ir pai
kesni statosi augštesniais uz 
padorius ir išmintingus vilnie
čius. Visus tuos kauniečius ar 
suvalkiečius, kurie paniekina 
ar pravardžiuoja vilniškius 
reikėtų viešai paskelbti, kaipo 
tėvynei kenkiančius asmenis. 
Vilniečiai lietuviai yra geri, 
protingi, veiklus ir nesigaili 
aukų tėvynei. Dzūkų vardas 
yra gražus ir garbingas taip
pat kaip augštaičių ir žemaičių. 
Iš dzūkų turėjome ir turime 
kuonaudingiausių tėvynei vei
kėjų. Kun. Antanas Milukas 
yra dzūkas, a. a. kun. A. Sta-
niukynas, Šv. Kazimiero Sese-* 
rų vienuolyno organizatorius, 
buvo dzūkas. Visų žymių ir 
naudingų asmenų kilusių iš 
dzūku negalima paminėti, nes 
jų yra daug. Dzūkai visai nėra 
nei girtuokliai nei bedieviai nei 
ištvirkėliai. Jei pasitaiko iš 
dzūkų vienas kitas tokis, tai ne 
tankiau, kaip ir iš kitų lietuvių. 
Visi protingi ir dori lietuviai 
myli ir gerbia dzūkus, vilnie
čius, žemaičius, prūsų ir kitą 
šalių lietuvius. 

Kun. P. Bučys. 

Vyrų ir Moterų Ruby Kirpi
mo ir Desif&mg Mokykla. 
Musųs istema ir mokymo būdu jus 
trumpu laiku išmoksite viso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

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

Visuose siuvimo skyriuose masino* 
varomos elektros jiega. 

Kvieč iame kiekviena, ateiti bile ko-
kiuo laiku, diena ir ar vakarai*, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kuriom 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCH00L. 
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Tik EetTcrr* rsftutke nuo 6:30 Iki 7:00 

^ J. P. WAITCHES " 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4M2 S. WOOD STIUEET 

786 W. ISth STKBBT 
CHICAGO. 

McKinley 4320 
84**»»» » » » » » » » » » » » • » • • » » ——J{ 
i 

J0SEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

M SO. LA SALLE STRSBT 
Gyvenimo Tel. Humboirtt 97 

vakarais 1911 W. 22-nd Stroat 
Tel. BockweU €999 

CHICAGO, ILL 

| T«lefona» P a l inau 856 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas t 

10657 So. Miehigan, Aveau* + 
B—sismi, m. * 

VALANDOS: 9 Iki 9 rttkmrt. $ 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morg7i£ Street 

CHICAGO, ILLTBTOIK 
' Telefonas Tards 60*3 
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
& po pietų iki 8 vak. Nedėllo-
m!s nuo S iki 8 vai. vakare, i 

• » ~ * • • • • » » M 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

KASLINK GRĮŽIMO 
LIETUVON. 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kišeniui. Gvarantuojame kad 

| sutaupinsime jums 10*%, iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekurie 
dalykai mažiau negu wholesale 
kainos. 

Vyru ir iaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fittmg 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.50 
$20, .$22.50, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $50. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augš-
čiau. Vyru kelines $4. ir a,ugšciau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo 
Europa. 

Klausimas. Kurie yra šičia 
priversti išsiimti pilietiškas \>o-
peras del darbų, ar tie galės iš
važiuoti iš šitos šalies ar ne? 
Ir, antrą, ai' jie bus ten priima
mi'Lietuvon ar ne, nes jie yra 
prisieki padarę ir atsisakę nuo 
Lietuvos. 

"Draugo" Skaitytojas. 

Atsakymas. Išsiėniimas pi
lietiškų poperu Amerikoje vi
sai netrukdo grįžimą į Lietuvą. 
Jau daugelis tokių sugrįžo ir 
tapo gražiai priimti. 

Atdara kiekviena diena iki 9 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne-
dėliomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. HalstecL Street į \\J 

Rcsid. 938 So. Ashland EUv. Chlca^o. 
Telefonas Haymarket S644 

0R.A.A.ROTH, 
Rusas gydjtols* tr chirurgas 

Specljsllatas ttotartsku, VyrOku 
Vaiku ir visi* chronliku. Ugn 

Ofisas: SS64 So. Halstod 8C, Ohloago 
Teteftma* Drover M M 

VALANDAS: 10—11 ryto %—•t po 
piety 7—8 vak. KedėUomis 10—lf f. 

^ x 

\ 

¥ * 

LIE 
CICE) 

Soeijalistai 
tiesos tiktai ir 

Kovo 10 d. vi 
je svetainėje ji 
bas. Vyriausiu 
buvo p. Grigai 
pyta tiesos, kiuj 
kotą apie Lieti 
aprašyti negali 
zoliucijas ir 
Lietuvos Ste| 
mui. Nors prn 
protestus buvj 
sų^bet nieko i 

I prakalbas 
žmonių, bet, 
mass-niitinga^ 
dinamas nias 
susidėjęs iš ko 
giausiai dviejJ 
jei ne katali) 
ten ir pažiops 

SHEBO' 

Gerbiamoji M 

Redakcija! 
Teilcsitės 

gauti paspoi 
Lietuvą. J)ai 
grįžti į tėvyn 
nuo ko prade 
tis, kad gauti 
žiuoti. Aiškiai] 
pasportų ga\i 
mistos daug 
norintiems gii 
tuvai. 

Juoz; 

Atsakymas 
dalykais reil 
tuvos atstov 
Lithuanian 
71st St., Xe\j 
skvriui. 

R0CK1 

Nors gal t 
vėlai su savo| 
laikydamas 
vėliaus negu 
ją pabrėžti. 

Pastaruojij 
rašeiuose ma 
kių korespon 
barnius ir n 
rockfordieėiij 
Todėl visuoi 
blogai manoi 
lietuvius. 

Tiesa, ne 
kad sugyven 
tų kolonijų 
staruoju me 
eiti gerojon 
priešų yra. 

Velykų šv< 
pilnutė bažn>| 
guinui prisi< 
nes negalėjo 

Subatoje 
dauguma buj 
tojo grabo 
dus verksmai 
mes. Budėt I 
naktį buvo 
mųs zakrast 
čios pečio n< 

Taip-gi dr 
ir i'ovylo na! 
pp. J . Valen 
lo VaitkausJ 
stovėjo prie 
iki prisikėlinl 
vo graži. Tai| 
kevieio. 

Velykų ry 
labai negrąv\ 
žmonių prisi 
tėiė. Per ap(| 
Povylo draui 
kad ir tos di 
kiu stovėtų A 
nebuvo galini 
užimti pinu 
grotų. Koikij 
Petro ir Poj 

t ;> 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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CICERO, ILL. 

Socijalistai prie iškreipime 
tiesos tiktai ir tėra tikę. 

Kovo 10 d. vienoje smukliuė-
je svetainėje jie turėjo prakal
bas. Vyriausiuoju kalbėtojunii 
buvo p. Grigaitis. Kiek iškrai
pyta tiesos, kiek niekų pripasa
kota apie Lietuvos.valdžią, nė 
aprašyti negalima. Visokias re
zoliucijas ir protestus išnešė 
Lietuvos Steigiamajam Sei
mui. Nors prieš rezoliucijas ir 
protestus buvo priešingų bal
sų, bet nieko nepaisė. 

I prakalbas atsilankė apie 50 
žmonių, bet, anot jų, buvo 
mass-mitingas. Tas jų taip va
dinamas mass-mitingas butų 
susidėjęs iš kokio desėtko, dau
giausiai dviejų desėtkų žmonių, 
jei ne katalikų noras nueiti 
ten ir pažiops oti. 

Krikš.-Dem. 

SHEBOYGAN WIS. 

» • Gerbiamoji ' 'Draugo 
Redakcija! 

Teiksitės paaiškinti, kaip 
gauti pasporta išvažiuoti j 
Lietuva. Daug žmonių norėtų 
grįžti į tėvynę, bet nežino nei 
nuo ko pradėti, nei kur kreip
tis, kad gauti pasporta išva
žiuoti. Aiškiai išdėstydami visų 
pasportų gavimą, kelionę, ta-
mistos daug gero padarysite 
norintiems grįžti ir pačiai Lie
tuvai. 

Juozapas Austrevičius. 
Atsakymas. Visais pasportų 

dalykais reikia kreiptis i Lie
tuvos atstovybe šiuo adresu: 
Lithuanian Mission, 257 \V. 
Tlst St., Xe\v York, pasportų 
skyriui-

kitos labai toli nuo bažnyčios 
gyvena, vienok nežiūrėjo nei 
vėjo, nei didelės pūgos. Visos 
susirinko. Tas labai pagirtina. 

Aciu taip-gi moterims sąjun-
gietėms, ypatingai poniai Pi-
ragienei už pasidarbavimą ir 
išpuošimą grabo mūsų Išgany-
tojaus. Iš to matosi, kad mes 
jau šiėk-tiek einame gerojon 
pusėn. Patareia visiems Rock-
fordo lietuviams spiesties krū
von ir būti santaikoje; visiems 
rašytis prie draugijų, o juk 
mes turime net tris, prie kurių 
verta priklausyti, būtent S. L. 
K.-K. 137 kuopa, Šv. Petro ir 
Povylo dr-ja ir Moterų Sąjun
gos kuopa. Prie pirmųjų dvie
jų gali priklausyti kaip vyrai 
tai]> ir moterys. Beje, yra ir 
Vyėių kuopa. Jaunimas turėtų 
jon rašyties. 

Pastaruoju laiku čia susi
tvėrė L. L. Paskolos stotis. Vi
si iš vieno dirba, t. v. katalikai 
ir tautininkai, kad tiktai dali
ui a u parduoti bonų. 

Jonas Butkus. 

Nuo red. Apie p. Petrėno 
Įžeidimą Lietuvos vėliavos per 
S. L. K.-K. A. 137 kp. susirin
kimą apleidžiame. Jau buvo ra
šyta. Užteks . 

* II i » — ^ J — ^ m m m m w — ^ — — — • » — — — — — ^ 

REKONSTRUKCIJOS DAR 
BO SUTRAUKA. 

ROCKFORD, ILL. 

Nors gal truputį jau ir per-
vėlai su savo žinute, bet, prisi
laikydamas patarlės 4i Geriau 
vėliaus negu niekados," drįstu 
ją pabrėžti. 

Pastaruoju laiku teko laik
raščiuose matvti šiokių ar to-
kili korespondencijų, ypač apie 
barnius ir nesutikimus tarpe 
rockfordiečių, o gero nieko. 
Todėl visuomenė, gal, jau, ir 
blogai mano apie Kockfordo 
lietuvius. 

Tiesa, negalime pasigirti, 
kad sugyvename taip, kaip ki
tų kolonijų lietuviai. Bet pa
staruoju metu jau pradėjome 
eiti gerojon pusėn, nors dar 
priešų yra. 

Velykų Šventėj žmonių buvo 
pilnutė bažnytėlė taip, kad dau
gumui prisiėjo lauke stovėti, 
nes negalėjo vidun ineiti. 

Subatoje ir pej; visą nakli 
dauguma budėjo prie Išgany
tojo grabo giedodami "Grau
dus verksmai' ' ii- kitokias gies
mes. Budėti bažnyčioje ištisą 
naktį buvo šalta. Kaž kodėl 
mųs zakrastijonas nė bažny
čios pečio nepakureno. 

Taip-gi draugijos šv. Petro 
ir Povylo nariai, po vadovyste 
pp. J . Valentukevičio ir Povy
lo Vaitkaus, pasimainydami 
stovėjo prie Viešpaties grabb 
iki prisikėlimui. Tvarka jų bu
vo graži. Tai dėka p. Valentu
kevičio. 

Velykų ryte nors oras buvo 
labai negražus ir šaltas, bet 
žmonių prisirinko pilna bažny
tėlė. Per apeigas Šv. Petro ir 
Povylo draugijos vadas norėjo, 
kad ir tos draugijos narės sy
kiu stovėtų su nariais, 1>et kad 
Hebuvo galima, tai narės turėjo 
užimti pirmas sėdynes prie 
grotų. Keikia pažymėti, kad šv. 

Kongrese. 

L La i vyne s Paskyrimo byla 
del $425,000,000buvo užtvirtin
ta kovo 23 d. 

2. Kovo 22 d. Senatas pri
ėmė rezoliuciją, pasiūlytą Se-
natoriaus Lodge, prašant pre
zidento \Vilsono informacijų 
kasi ink nesenai išleisto paskel
bimo Britų Užsienių Ministe-
rio, jog Yap Sala bus duota 
Japonijai. 

3. Kovo 22 d. Senatorius 
Frelinghuysen įnešė bylą auto
rizuojant Iždo Sekretorių išlei
sti ne daugiau kai u i $30,000,-
000 vertės bonų del apmainymo 
Liberty Bonds, pirmo, antro ir 
trečio leidimo, (pasirinkimui 
laikytojų Laisvės Bonų). 

4. Kovo 23 d. reprezentantas 
Dyer įnešė rezoliuciją reika
laujant Department of Justice 
daryti investigaciją dėlei prie
žasties aliejaus brangenybės ir 
raportuoti Kongresui. 
1 .*>. ivovo 22 d. reprezentantas 

» 

Britten įnešė bylą proponuo-
jant atskirą taiką tarp Suv. 
Valstijų ir Vokietijos ir Aus
trijos. 

Valstijos Departamentas. 

Kovo 23 d. sekretorius Colby 
paskelbė, jog pranešimai De
pą rtmentui iš Berlyno sako, 
kad visi praeinantieji ameri
kiečiai, kurie tik norėjo iške
liauti iš Berlyno, galėjo tą pa
daryti, turėjo užtektinai laiko. 

Ekonomijos Skyrius. 

L Nitti, Italijos Premjeras, 
kalbant prieš Cbamber of Dep-
uties apie politiką naujo Kabi
neto, sakė: " jog stovi į akis 
visų Europos valstybių sunkus 
padėjimas ir jog tas valstybes 
gresia badas, jeigu Taika ne
bus tuoj padaryta. Suvirs 300,-
000,000 darbininkų 'paliovė dir
bti gyvenimo reikmenis. 

o . ' 

AMERIKIEČIŲ KAPAI. 

Armijos Kapų Užrašymo 
Biuras ir Amerikos Raudona
sis Kryžius gavo daug pagel
to* nuo vokiškų nelaisvių, ku
rie buvo paskirti pagelbėt ieš-

krito už priešų linijos. Ameri
kos Raudonasis Kryžius trau
kia paveikslus kapų visų ame
rikiečių, kur tik galima, del jų 
šeimynų. 

Ieškotojai nesenai, sU pagel-
ba vieno iš tų nelaisvių, kuris 
atminė jų laidotuves surado 12 
kūną. Vokietys atsiminė, jog 
vieną kartą, kuomet vokiečiai 
atakavo, ir atėmė miestelį, ke
li amerikiečiai buvo greitai lai
doti vienoje vietoje, nes kitas 
smarkus užpuolimas buvo lau 
kiamas. J i s aiškiai pasakė kaip 
kūnai buvo padėti į tris eiles 
kapuose, ir nuvedė Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus darbinin
kus prie vietos. Kūnai buvo ra
sti ir po identifikavimo buvo 
vėia palaidoti Romagne, kur 
randasi didžiausios kapinės vi
soj Prancūzijoj. 

Iš 80,000 kapų mūsų karei-' 
vių Prancūzijoje, tik 3,000 dar 
ne fotografuoti. Diduma tų 
3,000 yra vyrai, kurie krito 
kuomet 27-tos ir 30-tos Divizi
jos buvo sutrauktos į krūvą su 
prancūzų ir britų pulkais Som-
me apygardoj ir jų kapai išbar 
stvti Bar-Le-Duc ir St. Mene-
hould sekcijose. Pavasarį jie 
visi bus perkelti į Romagne 
kapines ir tik tuomet bus for 
tografuoti dėlei teisingų ir tik
rų rekordų. 

PASPORTA BLANKAS 
PILDOME 

REIKALAUJA 
REIKALINGI. 

Jauni vaikynai 18 metų ir dau
giau už klerkas Pačtoj. 50 j va
landa. Atsišaukite Postniaster 's Of
fice, Room 358, Post Office Buįlding. 

/ 

LEIBERIAI. 
Del foundres, darbas pasto

vus Atsišaukite. 
LINK BELT 0 0 . 

39th & Stewart Ave. 

Reikalauja Darbininkai Prie balno-
.iaiiių A r k l i u . 

Moi-kmcns Saildlc House Livery. 
UŪ9 Emcra ld A* c. Xl»k'ago. 

REIKALINGI. 
Organizatoriai ir agentai 

prie firmos 
and Rubber Co. labai 
sąlygos. Atsišaukite 

Zegien Tire 

geros 

DYKAI. 

lialtic Consultation Burcau, Inc. 
S5 So. DearbornN St. Chicago. 

Room 206 

A . 

ANTANAS LINKAUSKAS 
mirė balandžio 15. 1919 36 m. 
amžiaus. Velionis paėjo iš Ka-
auno Red. Telšių Apskr. Triš
kių Valsčiaus Pabalgio Kaimo. 

Metinės pamaldos bus ba 
landžio 15, 1920 Šv. Kryžiaus 
bai. 8 vai. ryte. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines ir pažįstamus atsilan
kyti ant pamaldų. 

Nuliųdę: 
Kazimieras ir Pranciškus 

Linkauskai. 

Frank Kolodzinskiego, 
706-707 Oxford Bldg. 
118 N. La Salle St. 

l 'uieškuu savo draugo Leono Wilei-
tas paeinančio iš Vilnaus Gub. Šven
čionių Pav. Adueiskio parų p. Linko-
nių sodžiaus.^ Firmą gyveno Chica-
goj meldžiu atsišaukti nes turiu laišku 
nuo sesers Anastazijos šiuo adresų: 

Pau l Somenas, 
P . O. lk>\ 125 No. Foiul du Lac, Wisc. 

RF.IK ALINGI 
vaikai suvirs 1C metų del spaustu
vas darbo, prityrė $18 — pastovus 
darbas. 

UOSTOS HOOK CO. 
501 Plvmouth Court. 

Prityrę* 

- • • • — — • • • • • 

T1NNKKI VI 
prie Radiatorių; 
STANĮ)AKO OIJ 

1350 S. Louvitt 

Atdara 
N CO. 
st. 

š a p ą 

PARSIDUODA 
\XT PARDAVIMO 2 ĮLATL 

i'M,)įnis n a m a s 1080 So. A r t e s i a n 
Ave. — *7 ir 4 k a m b a r i ų , $3 .300 . 
caah m o k a n t . 

A t s i š a u k i u - : 
G"5h S a u g a n. :• St . 

Tel . Kng leu 'ood 15 S 5. 
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| Kelias i n Lietuvą 
g Pinigų Persiuntimui JAU Atsidarė, 
S SIUNSKITE PER DIDYJI VALSTIJINI BANKĄ ANT BR1DGEP0RT0. 

i Central Maoufacturing District Bank 
Piningus siunčiant į Lietuvą ar kur kitur reikia visuomet sitmsti per atsakan-

B eias vietas tai yra per VALSTIJINIUS BANKUS kur yra atsakomybe užtikrinta. 
Mušu Banke yra įtaisitas specijalis skyrius del siuntimo pinigu ir atlikimo vi

sokiu užrubežiniu reikalu. Ta skyrių veda mušu atstovas JONAS CZAIKAUSKAS 
kuris yra gerai susipažinęs su užrubežini ais reikalais ir pilnai rūpinsis atlikti Lie
tuviu reikalus kuo geriausei. 

į PINIGU SIUNTIMO IR TAUPINIMO SKYRIAI YRA ATDARY TRIS VAKA
RUS I SAVAITE SEKANČIAI: PANEDELIAIS, SEREDOMIS IR SUBATO-

• MIS Nuo 6 iki 8 Valandos. UŽRUBEŽINI S SKYRIUS NEDELIOMIS Nuo 9 iki 12 
| pietų. 
• 
i Central Manufacturing District Bank 
5 A STATE BANK 
jj[ 1112 West 35th' Street Netoli Morgan ' Chicago, Illinois. 

S Banko Turtas Viršina $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 

kotojams darbe suradimo kapu 
Petro ii Povylo d r-jos na rė^ ; t ų Amerikos kareivių, kurie 

A. ± A. 
ANTANAS VENCKUS 

Mirė balandžio 10 d. 6 
vai, po pietų. 37 m. am
žiaus. Paėjo iš Kauno re-
dybos Raseinių apskrčio, 
Šilalės parap. šeručių kai
mo. 

Amerikoje išgyveno 18 
metų. Paliko dideliame 
nuliūdime moterį Veroni
ką, sūnų Antaną, ir Edva
rdą ir dukterį Julijoną. 

Taipgi brolį Joną ir 
seserį Amiliią. Lietuvoje 
motiną tris brolius ir tris 
seseris. 

Laidotuvės atsibus ket-
verke, 15 baland., iš šv. 
Jurgio^ bažnyčios 8:30 v. 
ryte į šv. Kazimiero ka
pines. 

Velioniui atsitiko neti
kėta mirtis Jollet, 111. ga-
tvekaris sužeidė iš kur 
buvo nugabentas į ligon-
butį ir ten mirė aprūpin
tas šv. Sakramentais. 

Kūnas randasi 819 W. 
33rd St. Visi giminės ir 
pažįstami yra kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdus moteris ir 
vaikučiai.' 

ANT PASIDAVIMO 
bučernė ir grocėrnė liotnyiŲ ojpvy* 
vestoj . ) v i e t o j e . l i i s n i s i šd i rb tus per 
12 m e l g . A t s i š a u k i t e : 

I . I A O N 
17:U S. l ' n i o n A v e . 

A X T P A H D A V I M O 
bm'-ernė ir ą r o e e r n ė iš, p r i e ž a s t i e s , 
l i gos . Kalnia i>iRi. / Lietuvii.i a p g y 
v e n t o j e v i e t o j e . 

4544 S. i a l i f omia Ave. 

EXTK.\ 
i'ardiiiHlu trumpai vartota pianą, 

( H o u a r d ) v e i t . s $400 a t i d u o d u už 
$ 2 0 5 . 0 0 . l ' r i e ž a s l i s p a r d a v i m o d e 
d u o s biznj . I' inipai r e i k a l i n g i . 

I š t ikro k a s p i r m a a t s i š a u k s , t a s 
l a i u m s n a u j o s m a d o s p i a n a s . K r e i p 
k i t ė s v a k a r a i s 

S T A S Y S M A T A S . 
17:* 1 S. S t r i n g St. , C h U a g o . 111. 

P A R S I D U O D A L A B A I P I G I A I 
G e l e ž ų ir m a l i a v o s k r a u t u v ė iš 

p r i e ž a s t i e s m i r t i e s vyro . L i e t u v i u a p -
gryventoj v i e t o j pr ie p a t l i e t u v i š k o s 
b a ž n y č i o s . G e r a p r o g a l i e tuv iu i . A t 
s i š a u k i t e š i u o a d r e s u . 

' O. V . 
tr>37 S . AVood St . C h i c a g o , 111. 

K — 
Telefonas Pul lman I i 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIKCRGAB 
Ofiaaa 1171* Michi^an Ave. 

Adyno» 8:t« iki 9 lfiryto — 1 iki 
1 po pietų — t:B6 iki *:8t r aka re . 

NedėilomiB nuo I i iki 11 išryto 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. S TR1K0L1S 

LIETUVIS 
Gydytojas ir Chlrurgaa 

Perkėlė savo gyvenimo riete 1 
Brlghton Park. 

t»14 W. 43rd Street.. 
Tel. McKlnley 268 

Ofiaaei 1T57 VV. «7th St., 
(47 ir Woed gat.) 

Valandos: 10 ryto iki t po Dietų. 6:S0 lkl 
8:80 vakare Nedellomle 9 Iki 18 rytala 

Tol. Boulevard 160 

| a » » » » ! » • * m « » « > i i » » » « < < « » » » » > H 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
rottsviUe, Feno*. 

8o Tlsomls ilgomis pri ima ano 
Nuo 8 iki 1* vai. ryto 
Kuo 1 iki s ra l . po pietų 
Nuo 6 iki 8 ra l . vakare. 

#VYK.\l IŠMOKITE BAKZAįKlTVSTEH. 
1 tiena ar vakai-aid. t'idirbkite Didelius 

piniiitfua po ^ l e t o e aavni^ių. Darbia pa
rūpinami, čapos laukia darbininkų. Atva
žiuokite ar rašykite. Dvvt. A. 

.Moler Barber CoUege 
105 S. Wells !štr. ( liicafio. 

: 

: 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

! ( 
Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j kru 
«V. kiioiaet skaitai ar siuvi or I R -
šai, tai tuomet y ra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Juras geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos virš Pla t t 'o aptiekus. 

K a m b a r i s 1 4 . 1 5 , 1 6 , 17 i r 1 8 
Tėmykite | mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. Išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėllais, Seredo-
mis ir Petnyčiomis. 

•v 

KVIEČIAMI LIETUVIAI PAS 
LIETUVIUS 

Užaikau Lietuviška užeiga su lengvais gėrimais, 
saldainių, Ice cream, cigary, cigaretų, knygma, 
Laundrė ofhce, ir dienraščio "Draugo" stotis pa
rankiausioj vietoj pas 

Stanislovą Purvini 
1916 Canalport Avenue., Chicago, Illinois. 

IlllllllllllllillBlIllllIilHIII 
Kapitalas ir Perviršis Banko turtas virš 

: 

Kapitalas ir Pei 
225,000.00 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKTU SPECIALISTAS 

Palengvins viey akly 
tempimą k a s y r a 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą, skaudančius 

Ir užsidegusius karščiu aklų kreivos akys, | 
katerakto, nemieglo; netikras akis fndedam, 
Daroma egzaminan lektra parodantis ma- t 
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin- \ 
gal, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Sergė- I 
kitę savo regėjimo ir vaikus einančius mo- | 
kyklon. Valandos: nuo 12 Iki 8 vakaro. Ne-
dėliomis nuo 10 iki 1 vai. po piety. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover JMJ60. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos Jr lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, s te
nografijos, typewriting, pirkly bos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, p oi įtikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiatašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

SIUNČIAME PINIGUS Į 
LIETUVA. 

Per Venintele Teisingiausia 
Lietuvos Valdžios Įstaigą. 
Siunčiame piningus pagal die
nini kursą. 

Taipgi siunčiame tavorus 
į LIETUVA ir kitur parūpi
name pasportus važiuojan
tiems į LIETUVA. Darome vi
sus legališkus dokumentus į 
LIETUVA ir AMERIKOJ. 

Virš 50 murinų namų turi
me parduoti į trumpa laika 
ant lengvu išmokėjimų. 

Visais reikalais kreipkitės 
pas 
*ohn J. Zolp A. M. Barčus 

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU 

4547 S. Hermitage Av. Chicago 
• ( Tel. Yards 145 

5 

2,382,000.00 S • 
S • • s • • 

I UNIVERSAL STATE BANK E 
5 • • 
S 

Didžiausias ir Stipriausias Lietuviu Valstybinis Ban
kas Amerikoje. 

Geriausiai ir teisingiausiai patarnauja. 

Lietuvon Keliaujantiems 
PARUPINAM PASPARTUS 

Pa..:.: : " •. : ;:: : ^ « ^ PINIGUS | 
LIETUVA ir į visas PASAULIO DALIS. Atlikimui tu 
reikalų yra ĮSTEIGTAS 

Banko Užrubežinis Skyrius 
Gvarantuojame, kad pinigai į Lietuva, nueis. 

DYKAI PATARIMAI Suteikiami visokiuose reikaluose 

Banką Moka 3čią Nuošimtį 
Pinigus galima atsiimti ąait kiekvieno pareikalavimo 

S 
t 
m 

I 

BANKO VALDYBA: 
Joseph J. Elias, Prezidentas, 

Wm. M. Antonisen, Vice-Pres. ir Kasierius. 
Stasys V. Valan^auskas, Ass' Cashier. 

Bankos yalandos: 
Panedėliais! Seredomis. Ketvergais ir Pėtnyeiomis 

'nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų. p 

Ir Vakarais: 
U t a r n i k a i s i r S u b a t o m i s n u o 9 v. r y t o iki 8 :20 v. vak. 

Universal State Bank 

: 

S 

3252 So. Halsted Street, Chicago, Illinois, 
Kampas 33-eios gatvės. 

(•••••••••••••••••U 

I 
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D R A U G A S Trečiadieni*. Balandis 14. 1920 
•p T 

j { < » • • • • . » » » • » • • • • ' » ' » » • » • • • • • • • • i**»S 

CHICAGOJE. 
. 

Mfc • m m m m m m m • 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES NUKENTĖJUSIEMS NUO 
VIESULOS REIKALINGA 

Trečiadienis, bal. 14 d., 
šv . Septyni Šv. P. M. Sopuliai. 

Ketvirtadienis, bal. 15 d., 
Kresencija, pana. 

PAGELBA. 

TRŪKSTA MIESTUI 
ANGLIŲ. 

Kyla maisto kainos 

Anglių pirkliai Clricagoje nu-
siskumlžia. kad jie mažai aptu
ri anglių. Kasdien atvežama 
eis anglių apie 25 nuoš., sulygi
nus su normaliu atvežimu. .Tai
gi tidi gražu neatvežania čia 
nei pusės tiek, kiek tikrai rei
kėtų. 

Consumers Coal kompanija 
sako, kati a tsargoje neperdau-
giausia esama augliu. Je i tokia 
padėtis tęsis ir tolesniai, ang-

Cliica^os miesto tarybos ko-
miteto šelpti nukentėjusius nuo 
vėsulos pirmininkas, alderma-
nas Armitage, paskelbė, jog 
tuojaus yra reikalinga dar 50 
tūkstančių dolierių nukentėju
siems žmonėms. 

Iš įvairių versmių ligšiol su
rinkta kiek daugiau 100 tuk-
stanėių dolierių. Tuo tar])ii iš-
pradžių buvo apskaityta, kad 
reikės mažiausia 150 tukstan-

I v • 

cm. 
Ta»l dabar tasai komitetas 

bendrai su Raudonojo K r \ -
žiaus lokaliu skyrių darbuoja
si surinkti trūkstančia, sumų ir 
ateinančią savaitę padalinti 
pinigus nukentėjusiems žmo
nėms. 

Tam tikslui Chivagos viešų-

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ BRIDGEPORTO. 

\\ų klausime pakilsiąs krizis, 
koks buvo pakilęs kituomet ' jų mokyklą vaikai yra surinkę 
streikuojant anglekasiams. 

Gary neturi šviesų. 

Šalimais Chicagos miesto 
Gary gatvės naktimis neapšvie-
čiamo:. Pareikalauta, kad ir 
namuose butų mažiau vartoja
ma elektros Šviesos. Neturima 
anglių. 

Plieno įstaigose dar šiek-tiek 
dirbama. Sheet and Tin ir Bul-
fington dirbtuvės uždarytos. 

Illinois Mamit'aeturers s« 
junga praneša, kad ir Chicago j 
daug dirbtuvių uždaryta. Dirb
tuvės negali išsiųsti pagamintų 
daiktų. Kaikurios daiktų išve-
iiojimui į netolimus miestus 
pavartoja sunkiuosius automo
bilius. Šiandie visi vieškeliai 
net braška nuo automobilių. 

Galvijų skerdyklose. 

$11,412.66, praneša tų mokyklų 
viršininkas. 

PAVOGTA DAUG 
DEGTINĖS. 

Iš sandelio po num. 603 Xo. 
VVells gat., prigulįneio Tliomas 
MeGarthy, aną naktį išvežta 
degtinės vertės $31,500. 

Sakoma, McGarAry tuos svai-
galus buvo parvežęs iš Ken-
tucky ir norėjęs čia pardavinė
ti vaistinėms, leidžiant l'edera 
lei valdžiai. Bet nepavykę tas 
padaryt i . 

Cliieagoje daug degtinės 
" p a v a g i a m a is st ipriai sau
gojamu sandeliu. Matyt, su tais 

vogimais" padaromas geras 
• 'gešef tas ." Nes niekur nekuo-
met nesurandami pavogti svai-

Moi-rk & Co. viršininkai sa- Į * a l a i > n 0 I S J a i s , m t l J £ a l i m a 

paplukdyti kelias gatves. 

MIRĖ KŪDIKIS;. INTARIA
MAS KOKS PAKVAIŠĖLIS. 

Mrs. Keemoelieh, 2937 Kast 
138 plaee, paliko namie mie
gantį (i mėnesių-kūdikį ir pat: 

ko: 
" M e s su sunkiaisiais savo 

automobiliais stengiamės kas
dien oristatvt i šviežios mė«>s 

A » 

ir provizijos art imiems mieste
liams. % 

"Teė iaus padėtis bloga. 
Darbai skerdyklose susiaurėjo 
ir tūkstančiai mūsų darbininkų I anot jos pasakojimo, išėjusi 
neturi užsiėmimo. Kuomet su- Į krautuvėm Sugryy.usi tuojaus 
laukiama kiek galvijų, darbai Į namo ir a t radusi kūdikį ver-
laikinai atnaujinami. Tr vi- kiantį. Taippat a tradusi atida-
siems darbininkams leidžiama rvta viena namu Įauga. 

Pašaukusi gvd\ to ja. Kudi-
kis tuojaus paimtas ligoninėn, 
kur mirė. 

Mrs. Keemoelieh kitaria, kad, 
matyt, koks pakvaišęs žmogus 
per langų įlindęs ir ką nors pa
daręs kūdikiui. 

Visų Jklausima išrvš korone-
n o teismas. 

po truputį dirbti.1 

Kyla kainos. 

Caieagoje maisto kainos ky
la. Bet Gary kaikuriems pro
duktams kaina padidinta ligi 
25 nuošimčių. 

Kaikurie besąžiniai pirkliai 
tąja padėtini naudojasi ir plė-
šia žmones. Xėra kam juos pa-
tvarkvti . 

NAUJA ŽMOGŽUDYSTĖ 
CHICAGOJE. 

Anų naktį Insurance Trust 
Company ofisuose, F i r s t Na
tional bank buste, a t ras tas nu
žudytas VYilliam (J. Brvan, tos 
kompanijos viršininkas. Ki tas 
tos pačios kompanijos viršinin
kas. J . Klls\vorth Griffin, kurs 
bendrai dirbo su nužudytu^ten 

IŠRAŠINĖJO SVAIGALŲ 
ŠUNIMS IR KATĖMS. 

Prohibi^ijiniai agentai su
areštavo l ) r . Ber t Franklin, 
veterinarą, kurs išrašinėjo 
svaigalų šunims ir katėms. 

Pa s veterinarų ateidavo 
žmonės, nusiskųzdavo apie ser
gančius šunis ir kates ir reika 
laudavo išrašyti degtinės. Ve
ter inaras išrašinėdavo. 

Suareštuotas sako, j is esąs 

Gražus pavyzdys. 

Kovo 28 d., š. m., Labd. Sų-
jungos 5 kuopa laikė susirinki
mą, kuris buvo truputį skaitlin-
gesnis už kitus. 

Pradėjus svarstyt i našlaičių 
vargus bei budus, kaip grei
čiaus j iems pastatyt i namų ir 
pasirodžius, jog dar toli šaukia 
iki paskirtos sumos, štai atsi
rado nauja šimtinė. Jų suteikė 
ponia O. Gurinskicnė, tapdama 
Lab. Sąj. amžina nare. Štai pa-
vyzdis jums, bridgepoftiečiai. 

Ponia (įurinskienė sena mo
teris, p . Gurinskas taip-gi se
nas žmogus. Abu nedirba, bet 
j iedu pilni Dievo ir ar tymo 
meilės ir supranta , kaip tie na-
šlaitukai laukia namo, kada j i e 
bus surinkti ir patalpint i tame 
name. Jeigu, jau tokia senutė 
gali tai padaryt i , t. y. šimtinę 
paaukoti L. S., tai kodėl to ne
galėtų padary t i Bridgeporto 
pramonininkai. J i e šaltai žiuri 
į Labdaringąją Sąjung-ą. Kito
kiems reikalams, ant kokių ten 
niekniekių, kaip mačiau, mūsų 
pramonininkai išmeta šimtinę, 
kitą, bet į šį, kruviną reikalą, 
tai jokios domos neatkreipia. 

Pramonininkai iš žmonių cen
tų gyvena, bet prisidėjusių prie 
šio prakilnaus darbo nedaug jų 
tėra. Lab. Sąjungos 5-toj kuo
poj randasi apie 30, jei neklys
tu, a m/J nu garbės narių, bet 
pramonininkų jų tarpe, rodos, 
vos tik du. Tas ir parodo, kiek 
Bridgeporto pramonininkams 
našlaičiai rupi. 

Labdaringos Sąjungos 5 kp. 
susirinkimai būva kas ketvirtų 
nedėldieni, šv . Ju rg io parapi
jos svetainėje, tuojaus po pa
maldų. Kur ie norėtumėte įsira-
švti, meldžiami atsilankyti i su-
sirinkimą. 

Labdarybės Narys. 

" O h dear,*whftt can the matr-
er b e " anglų liaudies daina. 
Dainuos vaikų clioras. 

" Cinderella " p r a n c ū z ų liau
dies daina. "Begimonta l 
Mare l i " ispanų liaudies daina. 
•Dainuos vaikų eboras. 

" \Vho am I , " (Vku liaudies 
daina. "Cuck-coo elock" Scbae^ 
fer, "O ld Black J o e " Ameri
kos liaudies daina. Dainuos 
vaikų clioras. 

Vaikų chorą Davis Sąuare 
parke sudaro kaimynų vaikai. 
Todėl kiekvienas kviečiamas 
atsilankyti. 

! • • • ! 

P R A N E Š I M A S 
Amalgamated Moat Cutters 

& Butchers \Vorkmen o t' North 
Amerika, Lietuvių lokalas 257 
turės svarbų susirinkimą Ket
verge, Balandžio 15 d., 8:()() vai. 
vakare, p . J . J . Kžerskio Svet., 
4600 So. Paulina gat.* Visi na
riai (ės) esųte kviečiami. 

Valdyba. 

GERBIAMIEJI: 

MOKSLEIVIŲ 22 kuopa 

JUMS praneša, 
» » • 

KAD ANTRAS vaidinimas 
• • « 

VEIKALO, vadinamo 

R Ū T A 
• • • » 

BUS ant 

• • • • • • 
1 
I • • • • 
1 
I • 
I • • • • 
i 
I • • • • • 
I 
I • • 
I 
I • 
I • • • • 
I • 
I 
I 
I • • 

LIETUVIAMS 
Town of Lake Apielinkeje 

Vienintelis Bankas ant Town 
of Lake kuris yra po priežura 
Suvienytų Valstijų Valdžios taip
pat ir Illinojaus Valstijos. Saugus 
bankas kiekvienam pasidėti savo 
piningus. 

i • • • • • • 

• • • 

• • • • • 
• 
i • • i • • • • 
• • • • • • • 

DEPOSITORS STATE BANK I 
S Turtas Siekia $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 

• i 

. 

L. VYČIŲ CHICAGOS APS 
KRIČIO KUOPŲ DOMAI. 

L Yy(*iŲ Hiicagos Apskričio 
kuopų atstovu svarbus susiva
žiavimas bus nedėlioj, balan
džio 18 d., Šv. Antano parapi 
jos svetainėj. Cicero, 111., 2 vai. 
po pietų. 

Visų kuopų atstovai kviečia
mi skaitlingai suvažiuoti. 

Apskričio Valdyba. 

VYČIŲ DIENA. 

pat atrasta:- girtutėlis. P&sako 
jama, jog abudu nusigėrusiu. | nekaltas, jei žmonės išrašytą 
susivaidijusiu ir pasekmėje iš
tikusi baisi tragedija. 

degtinę pavar todavo ne šunims 
ir katėms, bet sau. ^ 

P C T H A T I S S. F A B I J O N A S 

MOBILIZUOJAMA KARIUO 
i MENĖ KORĖJOJ. 

A. PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

R E A L E S T A T E I N S J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortas 

N O T A R U L Š A S 
3249 So Kalsted Street. Chieafo Illinois 

TCLEPHONC BOULEVARD 611 

Tokyo, bal. 13. — Japonijos 
vyriausybė paskelibė savo ka
riuomenės mobilizaciją šiauri
nėj Korėjoj." 

Sokoma, tas daroma su tik
slu veikti prieš rusų bolševi
kus Siberijoje. 

L. Vyčių organizacijos seimas 
paskyrė vieną dieną į metus, 
kaipo Vyčių dieną. Ta diena 
pripuola balandžio 24 d. 

L. Vyčių Chicagos Apskri t is 
tą dieną rengia vakarą ir sykiu 
paminos organizacijos šventę. 
Be to kuopos rengia atskirus 
paminėjimus savo kolonijose. 

Chicagos jaunimui, nepri
klausančiam prie L. Vyčių, pa
tar t ina atsilankyti j Vyčių pa
rengtus vakarėlius ir prisižiū
rėti , kokią pažangą padarė or
ganizuotas jaunimas taip trum
pu laiku. 

Vyčiai į savo parengtus va
karėlius maloniai pri ims ir pa
sistengs visus patenkinti . 

Voras. 

VAIKŲ KONCERTAS. 

BRIDGEPORTO 

32 ir Auburn A ve. 

* * 

ŠV. JURGIO salėje 

SUBĄTOS vakare 
O O • 

BALANDŽIO 17 d., 
• • * 

LYGIAI 7.30 viii. vak. 
• • • 

PO perstatymo Šokis 
• • * 

PRIE Studentų 
• • * 

ORKESTROS. 

i 
i • • • 
i 
i 
i 

4633-4637 South Ashland Avenue 

• • • 
S 
• • • • • 
•I 

S. D. LACHAWICZ 
Lle tuvys Graborlua patarnauju , laulo-

ruvėse ko plgriaunla. l l e ika le tne ld i lu a t 
sišaukti, o m a n o darbu busite užganėdinti . 

2314 W. 23 PL Chicago, UI. 
TeL Ganai 91 M. 

' 

Žemiau seka programa vai
kų koncerto, kuris bus nedėlioj, 
balandžio 25d. Davis Sąuare 
parkucio salėj, 3 vai. po pietį). 

M I wąnt to be r e a d y , " Bur-
leigh, " F i v e little sheep , " 
Hyde, " K e y s of Heaven , " an
glų liaudies dainos. Dainuos 
vaiku choras. 

ĮŽANGA 35c, 50c, 75c, $1.00 
* * * 

—MOKSLEIVIAI. 

Namo Apšildymas 
Pavasario Laike 

Pavasaris tai sunkiausias laikas 
apšildyti namus. Vieną dieną šilta 
ir pečius nesikurena, antrą dieną 
labai šalta ir reikia išnaujo pe
čius kurti. Oras pasidaro šiltas 
ir perkarsta viduj. 

eriausias būdas sutvarkymui šio 
pavasario oro ir sutaupvmaa iškaš-
č i ų t a i t u r ė t i K A M B A R I U O S Š I L -
D Y T O J U S . N a u j i S t y l i a i u ž g a n ė 
d i n a n t i . 
T H E I H K R M O P H O K R ROO.M H E A T K R 

—leališkčis š ik ly to jas General t Skuogc 
reikaluose. 
HOT STOP—Paeiog s a z o k o m p a n i j o s 
pr i imtas kantral io Siūlytojas. 
KC'I.IPKK—Mažas parankus Sildytojas. 
R A D I A N T F 1 R K — G a l i m a pririnkti su lyp 
vidaus tlrkonu'ijįj . 
GAS STEAMK RAIIIATORS— Steam Ši
luma be angl ių . K i e k v i e n a s SildytoJas 
sau. a t skyr ium. Jani tor iaus nereikia. 

Apart š i tų dar m e s tur ime laba* ge 
rų" K A M B A R I A M S SILDYTOJU" Ap-
žiurėkite> juos mūsų ••Exhibition" Hal i 
fc Customers Ręst Room," Peop lc* Gas 
Building' arba mūsų 

Skyriuose Krautuvėse: 
North Slde 

3071 Lincoln Avenue 
3643 Irv in? Porif B lvd . 
408 U e>t Nor th Avenue . 

South š i d e \Ve*t Slde 
731 W w t Sivty- th ird St. 814S \V. Madison 

3478 Archer A v e n u e 1709 W . RooMvelt R i 
103-5 Kast Thlrt.v-flfth St. 1041 Mihvauke 
0031 Commercia l A v e . • 3734 W.Twenty 

«dxty St. 
11025 Michiffnn A v e / 4 0 3 3 W. Madlson St 

The Peoples Gas Light & 
Coke Company 

i 

OR, S. NAIKELIS 
LrETUVIS 

GYDYTOJAS FR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyven imo v\tit% 
S252 So. Halsted Str. 

Valandos : nuo 9 "Iki 11 r y t e : nuo t Iki 
4 po p i e ty : nuo 7:30 Iki t : 1 0 vakare 

Tele fonus Yardii 1541 
Ofisaa: 4712 So. Ashland Avc 
Vai. 4:10 iki 7 v. vak. 

Te le fonas Drover 7MS 

į&m»~»m» mmmmmmmmtmm**m • » » » « » } ( 

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

Kamp. 49 Court 
Ros. 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 8666 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

• • • • • • • 

PRANEŠIMAS! 
JONAS ŽILVITIS persikėle į savo nauja narna su 

dirbtuvę minkštų gėrimų. 
Su užsakymais ir kitokiais dalykais, meldžiu kreip-

tes šiuo adresų: ^ 

3308 — 10 Emerald Avenue., Chicago, Illinois. 
Telefonas Yards 2512. 
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V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street į 

n 
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PARANKIAUSIA PROGA LIETUVIAMS 
Siuvu naujus vyriškus rūbus, senus taisau, ir spalvotus 

dažau. Lietuvėj pas Lietuvi! 

JUOZAPAS STULGINSKAS, 

655 W. 18th Street., Chicago, Illinois. 
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Kambaris 324 
Tel. Central 6390 

• • 
Vakarais, 812 W. 33 St. J 

TeL Yards 4381 g 
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Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisaa 3148 So. Morgan' St. 
Kertė 32 ro St., Chicago, UI. 

SPECIJALISTA9 
Moterišku, Vyriškų, taipgi chro 

niškų ligų. 
OFISO VAI.ANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6 

iki 3 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 

• Telefonas Yards 687 
« • - - -

Lietuvos Reikaluose 
Siunčiame pinigun j Lietuva, pagal dieninio kurso per už

tikrintą Lietuvos valdžios Įstaigą. i 

Parūpiname Paspartus ir Laivakarts važiuojantiems Į 
Lietuvą ir visur siunčiame prekes (tavoms) į Lietuvą. 

Darome visus įgaliojimus dokumentus į Lietuvą, kaip tai: 
žemės pirkimą, pardavimą. Ingaliojįmus kitam vald.vti išren-
davoti stoti į teismus už juos pasirašyti ir teip visuose kituose 
tam panašiuose Lietuvos reikaluose. 

Padarome pagal Lietuvos atstovybės nurodytų teisių, taip, 
kad per mūsų padaryti dokumentai yra tikrais Lietuvos val
džios dokumentais ir tinka visuose Lietuvos teismuose. 

Visais veikalais kreipkitės p a s : 

*x 

JOHN J. ZOIP 

.K 

• • 
i • • • 
i • 

AUGUST M. BARČUS 

Commercial Realty Bureau 
4547 So. Hermitage Ave., Chicago, 111. 

Tel. Yards 145 
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Telephone 
Wabash 6000 

Michigan Avenue 
at Adams St. 

Afi, ADOMAS A. SAKALAUSKAS, SEKANČIAI RAfiAG. 
Aš labai sirgau per S metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, Inkstų. Nervų Ir 
abelnan spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vUtiee, kad 
besryvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj' ir ui rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnyko »>o užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butel} Salutaras, Bitteria, ir po t mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras myllstų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipti e* prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITCTION ą. Ba l traus , rrof„ 

1707 So. Halsted St., 

'M 

Telephone Oanal «417. Chiongo, DL 
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