
\ 

• 

921 
mmm4> • • ^ . 

44 DRAUGAS" 
r»bllsbed Daily Bsoefrt 

Uis Montha . . . . . 
AT IfETOS-STAlfDS S A OOFT > 

L D R A U G A S FUBLISHING OO., ln«^ 
1334 8. Oakley A T O . Cblcago, m . 

S ««-, 

• P . , 

— — — : • : LITHUANIAN DAILY FR1END 

I 
v i 

PIRKITE i 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

» • ' • • • • • J f 

KAINA 
PRICE ^ ^LiNi^ 

1 and dtstrttrated unrter permlt (Wo. 468 p, anthorlz^ by the Art of October t, ltl7, oo flle at'the Foat Office Of Ohlcago, m. By the order of the President, A. S. Bar lcson, Postmaster General 
* • ' • i . . I . > — • « - — — - I I , * * i , a — • • , i i , i . ' • 

r . . ^ • - I I i * — i 7 

ii 

CHICAGO, ILLINOIS, TREČIADIENIS, KOVAS (MARCH) 16 D., 1921 M. COUNTRY EDITION MFTAI VOI VI N . fil 
K I T i E R E D AS SEOOMD-CIiASS MATTER MARCH 51 , 1»18, AT CHICAGO, ILLINOIS LiNDER T H E ACT O F M A K C B * IS7*. ^ v v i * * » % » U / | 1 I V 1 1 mi* I AI-¥ VI* f 1. 1W. D J 

S. GOMPERS ATKELIAU
JA CHICAGON, 

ČIA JIS KONFERUOS 
SKERDYKLŲ DARBININ-

KŲ REIKALAIS. 

Bolševikai Atsiėmę Tvirtovę 
M 

Krasnaja 
DUBLINE NUGALABINTA 
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Armour'as pasiųlo susitaiky
mui pienus. 

Rytoj Cliieagon atkeliauja 
Nš. Gompers, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas. Čia 
jis konferuos su valdybomis 
Chieagos darbininku organiza 
cijii, kurios paliestos _ karo 
meto arbitraeijine ^nžmokes-
nimi. 

Goraperso atkel i avimas pas
kelbtas vakar. Lygiai vakar 
buvo .paskelbta, kad vienas 
skerdyklų savininkas, Armo-
ur, pasiųlo darbininkams vi
sai naujus pienus susitaiky
mui. Būtent, jo noras įsteig
ti darbininku ir kompanijos 
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Viennoje Invykusios Dideles ir 
Pavojingos Riaušes 

BOLŠEVIKAI PRIEŠ KRON 
ŠTADTĄ GABENA AR-

MOTAS. 

PRANEŠTA. KAD 
NNY PAMETCS BOLŠEVI 

KUS. 

Jis turįs su savimi 120,000 
kareivių. 

j 
Stockholmas, Kovo 15. *** 

Laikraštis yDagligt Allebanda 
paskelbė Snnių, kad bolševikų) 

Dublinas, Airija, Kovo 15. 
— Nežiūrint smarkių protes
tų, <v-ia Anglų valdžia visvien 
vakar nugalabino šešis Airiusl 

karo teisimo pasmerktus nti-
riop už usukilimus" prieš ka
ralių. 

Galabinimo metu prieš Mo-
untjoy kalėjimą buvo susirin
kusi 20 tūkstantinė . žmonių 
minia. 

i, • 

Maskvoje sutruškintas naujas 
sukilimas. 

Copenhagen, Danija, Kovo 
15. — Jš Gelsingforso vakar 
pranešta, kad bolševikai nuo 
revoliucijonierių atsiėmę tvir- raitarijos vadas, gen. Bude- Reformatoriai varo smarkias 

nny, perėjęs revoliueijonieriųj agitacijai. 
pusėn. 

PRAMATOMAS TEATRAMS 
PAVOJUS SEKMA-

/" DIENIAIS. 

LENKŲ .EK01&MIN3: SU
TARTIS SU RUMUNIJA. 

Vienna, Kovo 14. — Čia pa
tirta, kad pirm savaitės Len> 
kai su Rumunija padarę ir pa
sirašę ekonominę sutartį, ku
rion ineina ir militarinė są
junga prieš bolševikus. Len-
kai laimėję vieną uostą Duno-
juje.v t • , 

Rumunijos vyriausybė aštriai 
kritikuojama už tą padaryta 
sutartį. Nes Lenkija pasken
dusi skolose, jos pinigų kur
sas nupuolęs . ligi negirdėto 
laipsnio. Rumunija 'turės sun
kenybių. 

tovę Krasnaja Gorka, kuri 
stovi netoliausia Kronštadto, 
pietiniuose Suomijos užlajos 
pakraščiuose. 

Šiandie toje atimtoje^virto-

r 

i / A. i • '+ • vėie stovi iirula tik iš kadetu atstovų bendrą tarybą ir tai,_ JT 

pavesti rišti visus pakilusius 
nesusipratimus, paliečiančius 
užmokesnį, darbo valandas ir 
visas darbo sąlygas. Sako, 
tas išeitų Tisų gerovei. 

korpuso. 
Bolševiku karo komisaras 

Trotzky įsakė kuoveikiaus pa
siųsti į Oranienbaumą dideles 
mortiras, FU*kuriomis norima 

Tai naujas ir netikėtas sker- Įbom^rtraoti Kronštadtą. 
Lygiai to paties Trotzky o 

įsakymu nugalabinta 44 revo-
dyklų kompanijos sumanymas. 
Spėjama, kad Armour'o pa
vyzdį trumpu laiku paseks ir 
kitos skerdyklų kompanijos. 

liucijonieriai ir Kolesov, vy
resnysis oficieras lakūnų sto
ties. 

Pranešama, jog Kronštadtc Šiandie turėtų but renkami at
stovai, padėtis apverktina. RevoluicU^ vJa b n v 0 p a k i i u s j o s d i d e . 

\ ? . . . 
Armour'o skelbiamieji pie

nai, tai atsakymas 200 tūks
tančių darbininkų, kurie pasi
rengę streikuoti del paskelbto 

.įonierianis trųksta maisto, ku 
rio iš niekur negaunama. 

Tvirtovėje yra žynius skai
tlius civilių žmonių ir 700 vai-

užmokesnio sumažinimo irįkų. Tuo tarpu maistas labai 
darbo valandų prailginimo.' (reikalingas kareiviams, kovo-
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Armour'o pienais turėtų but 
suorganizuota taryba iŠ dir
bančių nuo valandų darbinin
kų. Tam tikslui visa darbo įs
taiga (dirbtuvė) turėtų , but 
padalinama į "precinkrus'\ 
Kiekvnmas "precinktas" pa
renka tarvbon atstovą. Atsto-
vu turi but parinktas tiktai 
senesnysis darbininkas. 

Kaip šiandie" skiriami pir
mieji darbininkams atstovų 
parinkimai. Tam tikslui bus 
padalinti darbininkams balsa
vimų lapeliau-Kiekvienas dar
bininkas pažymės, ką jis ski
ria atstovu. Šiandie parinkti 
atstovai sudarys komitetą, ku
riam bus pavesta išdirbti ga
lutinus pienus atstovams rink
ti. Ir tuomet, pasiremiant įais 
pienais, bus išrinkti nuolati
niai atstovai bendrojon tarv
bon. 

Tūkstančiai laukę darbų. 

Po didelės sekmadienio 
skerdyklų darbininkų demons
tracijos, rašo Cįiieagos ang
liški laikraščiai, vakar rytą 
tūkstančiai bedarbių lukeria-
vę palei skerdyklų vartus. 

Sako, daugelis buvo manę, 
kad pakilsiąs streikas ir to
dėl skerdyklose atsirasią dau-

*gybė tuščių vietų. Bet ieškan
tieji darbo apsiriko. Nes nei 
vienas darbininkas nesustrei
kavo. 

Tuo būdu kapitalistų laik
raščiai norėtų pasakyti, kad 
darbininkams yra pavojaus 
streikuoti. Nes jų vietoje tuo-
jans atsirasią nauji darbinin-
Kai. 

u i - j v 

Toksai nuomoniaviraas, tai 
(Seka 4-jame pusi.). 

jantiems prieš bolševikus. 
Parėjo žinių, jog Maskvoje 

buvo įvykęs dar vienas, suki
limas prieš bolševikus. Bet 
veikiai buvo mimalšintasV 

OMSKE NUVERSTA BOL
ŠEVIKŲ VALDŽIA. 

Perkirstas susisiekimas Rusi
jos su Siberija. 

Harbinas, Kovo 15. — Per
trauktas .geležinkeliais susisie
kimas tarpe Omsko /ir Tiiime-
nio, Omsko ir Kurgano ir Om
sko ir Mariensko. 
* Patį Omską yra paėmę re-

voliucijonieriąi nuverzdami 
bolševikų valdžią. 

Susisiekimo centrai tarpe 
Rusijos ir Siberijos buvo per
traukti jari Vasario mėnesiu. 
Geležinkeliu susisiekimas su 
Transbaikalija atidėtas neap
ribotam laikui. 

Harbine labai bijomasi po
gromo Žydų. "\ 

Vietos Rusų cerkvėje turėta 
masinis susirinkimas. Be kita-
ko melstasi už pavykimą re-
vol iuci jonieriams. 

Pasakyta, kad gen. Bude-
nny su savo 120,000 kareivių 
keliavęs iš pietinės Rusijos 
Maskvon. Gubernijoj Oriol jis 
su visa armija perėjęs revo-

f * 

1 iuci jon ierių-pusėn ir dar pą-
gelbėjęs paimti patį miestą O-
rioi. , f 

VIENNOJE RIAUŠININKAI 
GRŪMOJO ŽYDAMS, 

/ 

Vos-ne-vos išvengta baisaus 
kraujo praliejimo. 

Vienna, Austrija, Kovo 15. 
Praeito sekmadienio vaka-

lės riaušės prieš Žydus. vJPo 
licija vos-ne-vos numalšinov 

riaušininkus ir tuo keliu iš
vengta baisaus kraujo pralie
jimo. 

v Visgi daugybė Žydų apmuš
ta, išdaužyta Žydų krautuvių 
langai. 
Riaušininkai buvo mėginę ei

ti į Žydų apgyventą miesto 
dalį. Bet policija energingai 
pastojo kelią. 

Riaušės pradžią ėmė iš čia 
laikyto Austrų anti-semitų są
jungos kongTeso, kuriame da
lyvavo ir iš kitų šalių prieš 
Žydus atkreiptų ir jiems ne
palankių draugijų atstovai. 

Kuomet kongresas- baigfcsi, 
lauke susirinko skaitlingos 
žmonių minios. Tuojaus atsi
rado kalbėtojai. Pakilo kurs
tymai prieš Žydus. Ir minios, 
kaip bematai užsipliekė pagie-
za. y 

Policija atliko pagirtinus 
žygius. Bet turėjo daug dar
bo, i'•> 

NEPRIIMTAS SUV. V. 
KONSULIS. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
VASARIO. 16 D. TAUTOS 

LAIMŽJIMO ŠVENTĖ. 

Visa Lietuva džiaugiasi ir 
linksminasi. 

New York, Kovo 15. — Vie
nas iš Jkrutančiųjų paveikslų 
filmų išdirbę jų sugryžo apke
liavęs keliolika .valstijų. Ir 
pranešė, kad ateity teatrams 
yra pavojaus sekmadieniais I 
del "blue laws," kokius refor
matoriai mėgina visur įgyven
dinti. Ir ne tik teatramsv grū
moja reformatoriai. Bet jie 
mėgina visur sekmadieniais 
panaitvinti visokius žmonėms 
pasilinksminimus, visokios rų-
šies žaismes. . 
Tie negeistini fanatikai grei

tai mėgins įsilaužti į privati
nius namus ir iš žmonių pa
daryti tikras mašinas, netu
rinčius personalės laisvės, su
varžytus visais šonais. 

p 

Užtenka, pavyzdžiui, pasa
kyti tą, kad kai-Jcnriose vals
tijose jau u'ždrausta žmonėms 
rūkyti viešose vietose. O juk 
paprasta gatvė skaitosi viešo
ji vieta. 

Trieste, Italija, Kovo 15.— 
Suv. Valstijos į Fiume pasiun
tė savo konsulį. Bet Fiume 
gyventojai jo nepriėmė. Pa
sakė, "kad Suv. Valstijos pir
miau turi pripažinta Fiume 
nepriklausomybę. 

35 IŠVEŽTA ELLIS SALON. 

Detroit, Mich., Kovo 15. — 
Iš čia Ellis salon, N. Y., iš
vežta 37 svetimšaliai radika
lai. Iš teji jie bus deportuo
ti su kitais radikalais Euro
pon. 

NEMAŽAS LAIVYNO BIU
DŽETAS. 

/ 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS ILL
INOIS VALSTIJOJE. 

'Danville, 111., Kovo 15. — 
Vakar rytą apie 6:00 kaip čia, 
tarp ir apylinkėse atjausta 
smarkus žemės supurtymas. 

Paris, 111., kai-kurių mūri
nių namų sienos suplaišėjo. 
Žmonės Išbėgiojo gatvėsna. 

Terre Haute, Ind„ taippat 
buvo atjaustas žemės •drebė
jimas. \ 

SILEZIJOJE UŽDRAUSTA 
IŠSKLEISTI VĖLIAVAS, 

"*— 

Kattowitz, Augštoji Silezi
ja, Kovo 15. — Artinasi ple
biscito diena. Visoj Augštojoj 
Silezijoj Vokiečiai ir Lenkai 
galvatrūkčiais varo agitacijas. 

Talkininkų ikomisija, kuri 
patvarko plebiscito reikalus, 
uždraudė tiems ^r kitiems Var
toti savo tautų vėliavas, / 

ČEKAI TURĮ TARYBAS SU 
UNGARAIS. 

MOTERIS PARLAMENTAN. 

Perth, Kovo 15. — Austra
lijos parlamentan pirmu kar
tu išrinkta atstovė Mrs. Co-
wan. 

/ 

Londonas, Kovo 15. — Pas
kelbtas Anglijos karo laivyno 
biudžetas 1921-22 metams sie
kia arti pusę-milijardo dolie-
nų. , 

SUIMTAS DATO^UŽMUŠĖ-
X JAS. 

Madridas, Kovo 15. — Su
imtas anarchistas Pedro Ma-
teo prisipažino nužudęs prem
jerą Dato. Išdavė jis ir savo 
sėbrus. 

TALKININKAI GALI UŽ 
IMTI ESSUS. 

Budapeštas, Kovo 15. —- če
kai su Ungarais čia turi tary
bas ekonominiais ir politiki-
niais reikalais. 
vPjanešta, kad praeitą parą 

Chicagoje pavogta 12 automo
bilių. 

Aplink Duesseldorffą apsika
są talkininkų karuomenė. 

Duesseldorff, Vokietija, ko
vo 14. — Vietos Vokiečių lai
kraščiai praneša, kad talki
ninkai ^nori įsteigti muitines 
trisdešimties kilometrų juos: 

toje rytuose nuo apės Rhine. 
Tas reiškia, kad talkininku 

karuomenė turėtų atsidurti ša
limais Essų, Trankforto, Darm 
sta^dto ir kitų syarbių Vokie
tijos industrijinių centrų. Gali
mas daiktas, kad talkininkai 
mėgins dar užimti ir Essus. 

Talkininkų okupacijinių spė 
kų vyriausias ,yadas, gen* De-
gouette, laukia čia naujų -įsa
kymų, kas reikia, toliau veikti 
jo karuomenei, jei norima* nuo 
Vokiečių ^iškolektuoti reika
lingą sumą pįnigų. -^ 

Prancūzai su Belgais oku
pavo Hamborn ir Oberliausen. 
Vietos Vokiečiai tad nuomo-
niauja, kad-talkininkai paims 
savo okupuotėn kuone visą 
Ruhr sritį. 

Kareiviai apsikasą. 

Talkininkų karuomenė šito
se apylinkėse stiprina savo 

Jau nuo 'kelių dienų~Kaune 
ir kituose miestuose ir mies
teliuose buvo pastebėtas ne^ 
paprastas judėjimas ir rengi
masis prie iškilmingo apvai-
kščiojircio. Ir nėra kuo stebė
ti es, tai Lietuvos vaikai ren
giasi pasveikinti savo Moti
ną trejų metų nepriklausomy
bės sukaktuvėms. Jau trys 
metai praslinko, kaip Lietu
va, numetusi vergijos pančius, 
nVs per vargus, kraują ir 
didelį pasišventimą, eina prie 
savo pilnos laisvės. PaskutinR 
priešas, tai Lenkai, stengiasi 
tą laisvę ^išplėšti^ bet ir tie 
jau smunka. Todėl nėra ko 
stebėti es? kad visi Lietuvos 
piliečiai, 'išėmus Lenkus, ren
giasi prie tos šventės su at
sidėjimu.' Ypatingai Kaune, 
dabartinėje Lietuvos sostinė
je, buvo tos iškilmės apvaikš
čiojamos su didžiausiu #truks
imi. Jos prasidėjo išvakaro 
vaidinimu miesto teatre Asu v-
ko dramos "Keistutis!^ 

-Išvakaro buvo puošiamas 
miestas, -namai, krautuvės, 
viešbučiai,,. įstaigos ir tt. Ypa
tingai tos gatvės, kaip Didž.-
Vilniaus, Laisvės Alėja, Oe^i-
mino ir kitos, kuriomis turė
jo eiti parodos, buvo kuopui-
kiausiai papuoštos^ 

Ant rytojaus kuone visas 
miestas išėjo į gatves pasi
džiaugti savo laisve ir pilie
čių gražumu. Dalyvavo daug 
organizuotų draugijų, įstaigų 
tarnautojų, mokyklų visa eilė, 
karuomenė ir tt. 

Rotulžes aikštėj jau nuo 10 
vai. pradėjo rinkties žmonės. 
Visos katal. draugijos telkėsi 
susirinkimo punktuose ir iš 
tenai keliavo į Katedrą ar į 

^ Karmelitų bažnyčią, žiūrint 
kur arčiau. Visose kitose visų 
tikybų bažnyčiose taippat at
siliko pamaldos. Iš bažnyčių 

pozicijas ir imasi militarinio 
atsargumo prieš galimas neti 
ketas Vokiečių atakas. 

Kavalerijos autpostai. pas- po pamaldų išėjo parodos prie 
tumti tolokai rytuosna nuo u-
pės Rhine. 

Vokiečių laikraščiai regis
truoja, jog Prancūzai apsika-^ Lietuvos himną, o paskui ma-
sa Duesseldorff apylinkėse. 

Kasimai ir pilimai daromi 
svaigesniųjų- mieslo gatvių 
galuose. Pataisomi, taip ta
riant, kulkasvaidžių lizdai. 

Susirinkusieji paskirstomi. 

Aną_ naktį pusiaunakčiu 
vienoje svarbesnių gatvių sto
vėjo ir šnekėjosi kuopelė Vo
kiečių. Tuo tarpu miesto gy
ventojams po 10:00 vakare be 
specijalio leidimo yra uždrau
sta išeiti gatvėn. ^ 

Crancužų kareiviai pareika-

Rotužės Viešoje aikštėje. Iš 
Rotužės balkono iškėlė Val
stybės vėliavą, muzika grojo 

nifestantus pasveikino Kaunp 
Miesto Valdybos Narys ir nuo 
to prasidėjo manifestacija. 

Iš Karmelitų parodos išėjo 
prie Įgulos bažnyčios. 

Po tara ėjo parodos šiomis 
gatvėmis: Didž. Vilniaus Lai
svės Alėja iki Įgulos bažny
čios. Čia susijungė su esančio
mis Aikštėje draugijom^ ir 
keliavo toliau į Žaliąjį Kalną. 

Apie 1 vaL Žaliame Kalne 
buvo karuomenės paroda, ku
rioje dalyvavo visų ginklų 
skyriai ir Karo mokykla. Čia 

niė parodą. Tame laike pra* 
dėjo baubti Kauno įgulos ar-
motos, sveikindamos svečius ir 
manifestantus. Šrapnelės(fR), 
kaip gervės ar baltos gulbės, 
augštai? augštai sproginėjo; 
plaudė, siūbavo baltais kamuo 
liais ir nyko drauge su debe
siais padengėse. 

Iš Žaliojo Kalno manifesta-
tacija ėjo į kapines aplankyti 
pirmuosius žuvusius už savo 
tėvynės laisvę ir nepriklauso-^ 
mybę. čia kalbėjo St. Seimo 
narys Sleževičius, kuris tarp 
kitko pažymėjo, kad neprik-
lausomybį iškovojome patys 
vieni ir patys vieni ją išlai
kysime. M. Šalčius Šaulių var
du pasakė, kad ir ateityje 
Lietuvos piliečiai pasiryžę ko-
votiyir kovą laimėli, čia pat 
kal/ėjo ir Latvių St. Seimo 
vice-pirm. Petrevič, kurs pa
gerbė už laisvę žuvusius ka
reivius ir pažymėjo, kad_Lat-
viai visados kovojo ir ateity 
drauge su Lietuviais del ben
dros laisvės kovos. Žmonės 
^sužinoję, kad čia kalba Lat
vių atstovas, pasitiko karš
čiausiomis ovacijomis, šauk-
dimi: "Tegyvuoja broliai Lat
viai"! Sleževičius padėjo ant 
pirmojo mūsų karžygio P. Ei
mučio kapo vainiką. Draugi
jos taippat sudėjo savo vai
nikus. 

' % kapinių visa paroda ėjo 
į Karo ligonbutį, kuris buvo 
pašventintas ir kariame dali
no kryžius užsitarnavusiems 
kareiviams. Iš čia ėjo į Minis
trų Kabinetą pasveikinti> val
džią. Prie Steigiamojo Seimor 
rumų manifestantams v buvo 
paskaityta telegrama, kad tuo
jaus gauta iš Latvių pripaži
nimas Lietuvos de jure. Mį-
nia tą žinią-pasitiko karščiau
siomis ovacijomis brolių Lat
vių tautaL Pasveikinę Valsty
bės Prezidento pareigas einan
tį, Stulginską, apie 4 vai. ma
nifestacijos4 pasibaigė. 

Nežiūrint šaltoko oro, die
na buvo graži, minios ūpas 
buvo be ^ l o linksmas ir ge
ras. "Trukšmingiausiai ir lab-
jausijii pasipuošusi buvo Lai
svės Alėja. 

Po viskam kasžin koks juo-, 
kdaris kariškis, užsėdęs ant 
didelio kupranugario, jojo per 
visą Laisvės Alėją, o didelė 
minia jį lydėjo. Kiti vedė gy
vą vilką. JuoJ>ų buvo nemaža. 

lavo Vokiečių policijos išs-l atvyko visi Užsienio svečiai. 
kirstyti susirinkusius. 

Kiek palaukus policija tai 
atliko. Vokiečiai"be jokio pa
sipriešinimo kas sau išyaiKš-
eiojo. 

Paskelbta įsakymas nakti-

vemis. . 
Muitinių kontrolės pienai 

dar nepaskelbti. Nes tam tik-

Atvyko ir Latvių Steigiamo
jo Seimo atstovai: pirmiau-
sis "Seimo vice-ministeris 'Pet
revič, Anton — dar1)o grupės, 
Klive, Zemneckų Sąjungos ly
deris, be to, visų esamųjų 

SUKILIMAI PRIEŠ BOLŠE
VIKUS SIBERUOJE. 

mis stipriau patroliuoti gat- Kaune Užsienio misijų atsto
vai, mūsų augštieji valdinin
kai ir valdžios atstovai. Čia 
einąs Valstybės Prezidento 

slui nesuspėta pagaminti visų pareigas, Steigiamojo Seimo 
smulkmenų. pirmininkas Stulginskis, priė-

Tokyo, Kovo 14. — Vietos 
laikraščiai praneša, kad prieš-
bolševikiniai sukilimai plečia
si Si beri joje. Vąį»t iečiai sn ka
zokais bendrai sukilę Čeliabin-1 
ske ir Petropavlovske. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų salių pinigų vertė, mal-

nant nemažiau $25,000 Kovo 14 
buvo tokia pagal Merchanta Lo-
an and TrusC-Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.89 
Prancūzijos šimtui frankų 7.11 
Italijos Šimtui lirų 3.65 
Fokietijos šimtui markių • l.ftį 
Lietuvos šimtui auksinų 1.61 
Lenkijos šimtui markių .12 

• 

* 
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LIKTUVIV KATALIKŲ MENUAMIS 

\ "DRAUGAS" 
• t a a kasdieną išskyras nedėldieniu*. 

PRENUMERATOS KAUTAI 
CHICAGOJ m CŽSIENTJB: 

Metams $8.00 
Fnsel Metu, . . y . . «ą-.gwrc.. 4.00 

VCV. VALST. 
Metams . . . . . - r . . . . . . . . . . 90.00 
Pusei Metu . . . . . . . . . . . .^j 8.00 

Prenumerata mokast iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
B S nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iiperkant krasoje ar exprese "Mo-
aey Order" arba {dedant pinigus 1 
registruotą laišką. 

" D R A U G A S " PUBE. 0 0 , 
8334 S. Oakley Ave., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

jaip„nes kenkia darbininkams 
ir visuomenei. , 

Kol mes rašome šį straips^ 
Įnį, darbininkai dar nėra per-
balsavę ar streikuoti ar ne. 
Bet kol straipsnis taps atspau
stas, tai balsavimas bus įvy
kęs. Ar vienaip -ar kitaip dar
bininkai nubalsuos, didžiau
sias reikalas šioje valandoje 
bus laikytis vienybės ir nesi-
karšeiuoti. Į ginčą kišasi Ame
rikos Darbo Federacijos pir
mininkas S. Gompers'as. Jo 
patalinės darbininkams yra 
naudinga paklausyti. Kiti ga
li daugiau žadėti, bet jis tik
riau išpildo ką pažada. 

Skerdyklų Darbi-
nink ų Vargai. 

Skerdyklų savininkai pagar
sino, kad pirmadieniJe 14 Ko
vo taps permainyta pernykštė 
darbininkų sutartis su savinin
kais, ir kad algos darbinin
kams taps numažintos. Tokis 
apsėjimas negalėjo ir negali 
patikti darbininkams. Jų dau
guma yra įsirašę į Amalga-
mated Assoeiation of Meat 
Cutters and Butcher Work-
men, t. y. Įvairių Šakų mėsos 
pjovikų ir mėsininkų darbi
ninkų suvienijimas. 

To susivienijimo pirmininko 
pagelbininkas p. Patrick E. 
Gorman sako:4 'Mes streiko ne-
leškome^bet skerdyklų savi

ninkui sulaužė kontraktą pa
darytą su mumis. Mes nesigi-
narne dešimties valandų darbo 
dienoje, bet mes reikalaujame, 
kad tokios permainos butų įve
damos tvarkingai abiem pusėm 
sutariant, o ne vienpusiškai 
primetant mums savo valią. 
Jtfes norime tartis, bet savinin
kai nesileidžia Į tarybas." 
I Darbininkų ir savininkų gin
čas skerdyklose rupi visai ša
liai. Darbininkai šaukėsi pre
zidento Hardingo. J is dalyką 
pavedė darbo sekretoriui Da-
vis. Sekretorius atsiuntė dvi 
vienodi telegrami: vieną dar
bininkams, kitą "skerdvklų sa-
kininkams, kad abeji išrinktų 
po vieną atstovą ir atsiųstų 
i Washington'a tartis giažu-
mu, idant nereikėtų kovos. 

Kadangi skerdyklų savinin-
;ai nesustabdo savo pagarsin-

Įfto sumanymo nuo 14 Kovo nm-

DRAUGAS 
•, • 

I-
Trečiadienis, Kovas 16, 1921 

Fed. Tarybos Posėdžio Antroji 
T -

Daugiau Kantrybes 
Anglijos ir Prancūzijos dip

lomatai perdaug užimti viso
kiais darbais. Vokietija juos 
yra taip įvarginusi, kad jie, 
sakysime, neturi tinkamo lai
ko net dirstelti Lietuvos klau
si man. I r nors tasai klausimas 
tampriai surištas su abelnąja 
Europos taika, jis diplomatų 
padedamas ant šalies. 

Sako, Lietuva gali palaukti, 
nes jos rubežiai dar nenusta
tyti. Kuomet tai bus padary
ta, tuomet busią galima pa
galvoti apie jos pripažinimą. 

Lietuva jiems menkas daik
tas, apie kurį nereikia nei džio 
vinti galvos, nei aušinti bur
nos. 

Talkininkai bevargdami su 
Vokietija nei neapsižiurėjo, 
kaip jie dailiai prakišo laimė
jimus su Turkija. Nors dar ne 
viskas pralaimėta, bet del jų 
padaryti) klaidų šiandie Tur
kai taisosi vis stipresnes po
zicijas. 

Paprastam žmogeliui dažnai 
pasitaiko suklysti šitame 
margame gyvenime. Bet jo su
klydimai vra mažuose daik-
tuose. Tuo tarpu diplomatų 
klaidos pasirodo taip didelės, 
kad kartais gali sukvatoti, vi

ešas pasaulis. Mat, dideliems 
žmonėms yra tinkamos ir di
delės klaidos. Jos paliečia di
delius daiktus. 

Talkininkai, besipriešinda
mi Graikų tautai, kad šita be 
jų paklausimo susigrąžino sos-
tan savo karalių, nei nepasiju
to, kaip sutaikė Turkų tautos 
sroves. 

Kuomet talkininkai buvo 
prispaudę Turkiją, šitos žmo
nės pasidalino į dvi sau labai 
priešingi srovi: Turkų nacijo-
nalistų ir Turkų s ui tano šali
ninkų. Nacijonalistai atkak
liai kovojo prieš talkininkus. 
Su lt anas-gi su saviškiais lin
ko pasiduoti talkininkams. 

Nacijonalistai įsisteigė savo 
valdžią, suorganizavo stiprią 
karuomenę ir del visako pra-sinti darbininkų uždarbį, tai 

darbuunkv, ^ jungos jau atsis- ( l ė j o s . , j r a u t i s u R u s i j o g b o , 
spausdino balsavimo lapelius ir je^^aį^. 
ialina juos darbininkams, kad A m * s r o v i k i t f t rfeS Wą 
grąžintų įrašę atsakymą ar 
^reikuoti, ar ne. Bet organi-

cijos paskelbė savo nariams,] 
;ad pirmadienije 14 Kovo dar 
itų darban kaip seniaus. 

Iš šalies žiūrint į tą skaudų 
yką matyt, kad skerdyklų 

vininkai nori streiko, o dal
ininkai nenoromis ima į ran

tą savo ginklą. Darbinin-
yra rainus, nuolaidus, at-

| r į s , o skerdyklų savininkai 
Jmsarkųs. Tie savininkai žino, 
tad Suvienytose Valstijose y-
a gana daug žmonių be dar-
>o. IŠ to jie numano, kad strei
kas nebus ilgas. Jie tikisi, kad 
iarbininkams algas galų gale 
ištiek numažįs, o įvykusiu 
įkreiku nuteisįs, kad mėsa ne-
*pigs. 
į 'okis skerdyklų savininkų 

•jimas yra blogas ir kenks-
į į g a s . Blogas jis yra dėlto, 
cad sutartis visuomet reikia 

jj^dyti. Kenksmingas yra dve-

nors nekariavo, bet apie susi 
taikymą nebuvo kalbos. Be to 
susitaikymo talkininkams at
rodė nebus galima įgyvendinti 
jų Turkijai padarytos taikos. 

Tad talkininkai abiejų Tur
kų atstovus pasikvietė Londo
no konferencijon ir sutaikė. 
Kaip tik tą atliko, Turkai už
traukė kitokią giesmę talki
ninkams. Pirmiau vieni Turkai 
nacijonalistai statė talkinin
kams savo reikalavimus. Šian
die tą daro jau abidvi Turkų 
srovi bendrai. v 

Jų reikalavimai tokie, kad 
kaip Graikai, taip talkininkai 
iš Turkijos žemių turi eiti ša
lin. Šiandie ir sultanas su sa— 
vo šalininkais paremia naci-

Ijonalistų vald&ią. Nors tas pa
rėmimas nėra aktivis, bet mo
raliniu parėmimu daugiau ga
lima pelnyti. 

Talkininkai negali pakelti 
karo Turkams naėijonalistams. 

(Pabaiga.) 

Keletą kartų dienraštis 
paižyniėjo, kad aukas reikia 
siųsti per Tautos Fondą, bet 
negalėjo to daryti kas sykis. 
Pykintis su žmonėmis nei vie
nam nemalonu, o papeikian
čios pastabos visuomet sukelia 
piktumą žmonių, kurių pavar
dės paminėtos.prieš pat papei
kimą. Pati Federacija skelbia 
bevardes rezoliucijas, o kalbė
tojai nori, kad " D r a u g a s " im
tų visą asmeninės kovos sun-

iTrumpai po pirmai valandai 
posėdį atidarė pirmininkas 
kun. Jonas Švagždys. J i s įau 
buvo sugrįžęs nuo Arkivysku- " ." M ' : ' . . , . .-

TT_*_ ____ . 1 - 1 scipliną nesenai įvykusiame po. Vesdamas posėdį kun. 
Švagždys paprašė kun. Vaičių 

Į no išduoti raportą iš to pasi-j 
matymo.-

Kun. Vaičiūnas pasakė, kad 
(delegatams neprisėjo laukti ei
lėje, kad pasimačius su Arki
vyskupu, nes 11 valanda buvo 
jiedviem skirta ir joje juodu 
tapo priimtL Arkivyskupas su 

i. m u u u i U M delegatais apsėjo labai nuosir-kenybe. Tegu dabartinis T a r i , , . • • _ » • • i • • • . J ^ . , . .. , , , . dziai ir maloniai, palaiminimą 
rybos posėdis papeiks "Drau
gą," už jo apsėjimą. "Drau
g a s " tą papeikimą apgarsįs. 
Bet iki šiol jis nebuvo gavęs į-
sakymo vardu peikti kiekvie
ną aukojusį Lietuvai ne per 
Tautos Fondą. Chicagos aps
kričio Kunigų Vienybės posė-
dije tas pats apkaltinimas 
* * Draugui ' | buvo pakeltas. 
" D r a u g a s " pasiaiškino ir jo 
apsėjimas tapo pripažintas tei
sėtu, tiktai to neįrašyta į pro
tokolą. 

Po tų visų diskusijų priim
tos šitos dvi rezoliucijos, kuni
go F . Kemėšio paduotos: 

Am. L. R. K. Federacijos 
Taryba su apgailestavimu pa
žymi, kad tūli Lietuvių kata
likų veikėjai aukas Lietuvos 
reikalams siunčia ne per Tau
tos Fondą, bet įvairiais kitais 
keliais. Tokia taktika desorga-
nizuoja L. kat. visuomenę, silp 
uina jos pajiegas^mažina pagar 
bą ir skaitymąsi kitų srovių ir 
srovelių su Lietuvių katalikų 
visuomene, paragina priešin
gas sroves dar labiau varyti 
priešais mūsų visuomenę už
puolimo, šmeižtų ir ardymo 
kampaniją, ir daro labai pra 
gai 
ko* 
brėždama Taryba atsišaukia į 
visus Lietuvius katalikus vei
kėjus, nurodydama didžiausį 
reikalą visoms mūsų organiza-
cijoms ir veikėjams laikytis 
šiame -dalyke vienodos takti
kos, siunčiant visas aukas Lie
tuvos laisvės, šelpimo ir kultū
ros reikalams tik į Tautos Fon
do Centrą. Mūsų visuomenės 
obalsiu turi būti: Visos drau
gijos | Federaciją, visos aukos 
per Tautos Fondą. 

Ta rezoliucija priimta vien
balsiai. Taip-pat vienbalsiai 
perėjo dar kita rezoliucija: 

Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracijos Taryba išreiškia pa
geidavimą, kad katalikų laik
raščiai, dėdami žinias apie ka
talikų aukas, siunčiamas ne 
per Tautos Fondą, bet kitais 
keliais, pridėtų redakcijos 
prierašus, paaiškinančius to
kios taktikos blėdinguma. 

Jau buvo belikusios tik ke
lios minutos iki dvylikai", kuo
met šitiedvi re&oliueiji tapo 
priimti. Todėl sutarta padary
ti pietų pertrauką ir vėl susi
rinkti lygiai 1 valandą po pie
tų. 

suteikė ir Tarybai i r visiems 
Federacijos nariams, paskui 
pasisakė esąs Amerikos Vys
kupų skirtas augščiausias lie
tuviškų bažnytinių dalykų ve
dėjas, susižinąs ir sutariąs su 
Lietuvds vyskupais ir dabar 
jau turys parašęs dviejų tūks
tančių, dolierių čekį siųsti Že
maičių Vyskupui Mišioms. 

Tarybos nariai delegato ra
portą priėmė plodami rankas. 

Valdybos Raportai. 
Kun. Švagždžiui sugrįžus 

nuo Arkivyskupo ir dalyvau
jant posėdije galima buvo 
pradėti valdybos raportus. Po
sėdį ėmė vesti kun. V. Slavy-
nas. Kun. Švagždys išdavė sa
vo raportą žodžiu. Posėdije 
kilo balsų tą raportą priimti. 
Tie balsai tapo paremti. Raš
tininkas savo raporto nepri-
siuntė, tik prisiuntė pereito 
posėdžio protokolą. Protokolas 
tapo priimtas su pataisymu, 
kad Federacijęs Tarybos. Po
sėdis Waterbury'je, Conn. 
"Persvarstęs valdybos patiek
tąjį Federacijos konstitucijos 
projektą papunkčiu, priėmė jį 
su žymiais pataisymais ir įnė-

"^r •L1 " '-

Federacijos santikių klau
simas su National Catholic 
Wellfare Council pavesti Chi
cagos apskričiui 

Vieno žymaus asmens apsė
jimas, sulaužęs Federacijos di-

'!Tmrmm 

s Lietuvos ateitį.Visą taTJ>a 9 ^ J ^ į ^ J C ^ S i l — Kuomet pereito posėdžio pro 
tokolas su minėtuoju pataisy
mu tapo priimtas, kun. Sla-
vynas posėdžio vedimą perda
vė sekretoriui, o pats pradėjo 
ilgą kalbą apie^ Federacijos 
Pirmininką. Apie tą klausimą 
keletas kalbėtojų išreiškė savo 
mintis, Kun. Švagždys buvo 
atsisakęs nuo pirmininkavimo 
Federacijoje. 

Po keleto kalbų tapo paduo
tas sumanymas: "Pirmininko 
raportą priimti su nuoširdžiu 
dėkingumu/ ' Tas sumanymas 
tapo priimtas vienbalsiai. Kun. 
Švagždys atsiėmė savo rezig
naciją. 

Sekretorijato Įnešimai. 
Priimti Am. Lietuvių R. K. 

Labdaringąją Sąjungą ir Šv. 
Kazimiero Akademijos rėmė
jų draugiją į Federaciją pa-
liuosuojant jas nuo mokesčio. 
Sumanymas vienbalsiai priim
tas pasiremiant tų organizaci
jų prigimtim ir tikslais, te-

fčiaus sutarta nedaryti bend
ros taisyklės, o tiktai liuo-
suoti nuo mokesčių tas kultū
ringąsias ir labdaringąsias or
ganizacijas, kurios paduos ap-įsiuš nuo Federacijos surengtų 

Negali jų įveikti nei vien Grai
kai. I r todėl Turkams užkrau
tos taikos sąlygos negali but 
pildytinos. Turkai tad kasdien 
stiprėja ir jų palenkti jau ne
bus galima. 

Tai kokios pasekmės del tal
kininkų diplomatų neapsižiū
rėjimo. -

Jei jie su Vokietija ir toliau 
turės nepabaigtų nuolatinių J 
kivirčų, gal jiems pavyks pa
daryti klaidų i r su jų parėmi
mu ir palaikomu Lenkų impe-
rijalizam. Tuomet ir Lietuva 
laimėtų stipresnes pozicijas. 

Turėkime kantrybės. Lenkai 
Prancūzų vedami veikiai gali 
atsidurti kur' į dausas. 

likacijas. ^ _ _ _ 
Eerskaitytas p. Miliaus įne

šimas ir jam pritaikyta ta pa
ti taisyklė, kurią Fedoracija 
pritaikė p. Bielskiui Waterbu-
ryje 1920 m. 

P-no Messeri 'o pasiūlomą 
naudiftgą Lietuvos pripažini
mui pavesta ištirti Federacijos 
valdybai ir pasielgti sulig to |-' | 
kaip matys rpikalą ir turės lė-
V 

*\ J "Ir 
\ Perskaičius Newanko Lietu

vių parapijiečių laišką nusis-
kundžiantį savo vargais, su
tarta, kad Valdyba parašytų 
jiems malonų ir inandagų atsa
kymą, pažymėdama, jog tik 
tie galės tuos Vargus pama
žinti, kurie turi teisę juos iš-

I tirti ir pamažinti. 

posėdije nuimtas nuo apsvars
tymo dėlto, kad tas asmuo ne-
pribuvo į Tarybą. 

Raštininkas p. V. Valantie-
jus prašė pakelti algą iš 150 
dolierių mėnesiui iki *200 dol. 
Sutartą tos algos nepakelti. 
Jeigu jis atsisakytų nuo vie
tos, pirmininkas įgaliotas pa
samdyti ką galės iki busian
čiam Tarybos posėdžiui ar 
seimui. , x -» 

Sekretorijatų Suvienijimas ir 
Agitacija. 

P . Mockus Cicero skyriaus 
vardu įnešė sumanymą,, kad 
visi trys sekretorijatai: Fede
racijos, Tautos Fondo ir L. 
Raud. Kryž. Rėmėjų Draugi
jos taptų pavesti vienam as
meniui Pasirodė, kad taip pat 
buvo sutarę Homstead'o, Ro-
ckfordo skyriai ir Chicagds 
apskritys. Todėl tas sumany
mas po trumpų diskusijų tapo 
vienbalsiai priimtas. 

Pastebėta, kad laikraščiuose 
mažai rašoma apie Federaci
ją. P . Abyšala projektuoja 
"Gar są" padaryti Federaci
jos organu, kad jis vieną sa
vo puslapį pašvęstų vien Fe-
deracijės reikalams. Kiti na
riai pasiūlė "Draugą" . Jo re
daktorius saKė, kad puslapį 
pašvęsti nors kartą į savaitę 
butų perdaug, nes pasidarytų 
nuobodu, bet butų naudinga 
du neperilgiausiu straipsneliu 
i r tame pačiame numerije tal
pinti kas savaitę. " D r a u g a s " 
apsiima duoti vietos dovanai 
tokiems straipsniams, tik klau 
simas kas juos parašys? Jei 
jie bus dovanai rašomi, tai 
kaip visi dovaniniai daigtai 
bus^ menki. Bet jeigu kokis 
skyrius apsimtų sudaryti lė
šas penkis dolierius*kas savai
tę, tai raštininkų atsirastų ir 
galima butų jiems statyti tik
rų reikalavimų. Kadangi Chi
cagos apskritys jau finansuoja 
Chicagoje išeinančių lietuviškų 
katalikiškų laikraščių siunti
nėjimą ligonbučiams, karuo-
menei ir tt. tai sutarta agitaci
jos lėšų nekrauti ant Cbica-
giečių, o kreiptis į kitas Lie
tuvių kolonijas. 

Kalbėta taip-gi apie keliau
jantį agitatorių. I r jo finansa
vimą taip-gi sutarta atidėti, 
kol atsiras skyrius arba keli 
skyriar užtikrinantieji tokiam 
agitatoriui lėšas. Paprašyta 
"Draugo" , kad jis parašytų 
straipsnį apie tai. Valdyba pa-
sirupįsianti, k ad tas straips
nis taptų išsiuntinėtas sky
riams apsvarstyti. 

Užbaiga. 

Skyriams ir apskričiams ne
duodant daugiau įnešimų die
notvarkė išsibaigė. lfxm. Vai
čiūnas įnešė 48 dolierius liku-

Švedijos Amerik. Linija 
2 7 Whit«hall S t r o t , New York City 

Greitas patarnavimas keliaujantiems iš Wew Yorko per Gotenburgą 
(Švedijoje) iki Liepoju ir Kiga 

S. S, STOCKHOLM išeina 10 d. Kovo m. 
S. S. DROTTNINGHOLM išeina 24 d. Kovo m. 

Trečia kllasa J LIEPOJU arba RYGĄ $145; į REVELf $150 ir 
$5 takso. Kelionei ima dvylika dicnij. Trečios klesos pasažieriai va
žiuoja kambariuose po 2—4—6 žmonės. 

Norint tikierns ar informacijas apie pasportus susižinokite su 
vietiniais agentais. -

MUZIKA 
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• BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas. 
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m. J 

Mokinama įvairių muzikos sakų. Užsirašyti galima bile kada. m 
3259 South Halsted Street Chicago, 111. £ 

S Telefonas Boulevard 9244 • 
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Ar jos raudo
nos, vandenėtos 
ar užsidegę? 'Ar 
kenčiate nuo vai
kio, užaugu, nusil 
pnintų 'akių vp-
kų, ŽVairumo, ar 
kitų kokių akies* 
ligų? Jus nega-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ lite atidėti gydy
mą nes laikas yra brangus. Ne
toli visos akių ligos galima iš
gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo 
ilgiau jus atidedame prideramą 
priežiūrą, tuo liga darosi aršes
nė ir tuo labiau jus esate pavo
jui liekant neregiu. 

Pasiteiraukite pas 
manę uždyką 

• "Daleiskit man išegzaminuo-
5 ti jūsų akis be užmokesčio. Jei-
Ęį gu aš galiu jums apgelbėti, až 
S taip ir sakysiu, jeigu negalėsiu 
S • aš lygiai atvirai ir tai pasaky-
S siu. Aš daleisiu jum pasinaudo
si ti mano 23-jų metų patyrimu 
=| kaipo akių specialistu ir mano 
« gabumu išgydyme tūkstančių at 
."! sitikimų,. kuriuose kiti buvo at-
5 sisakę gydyti. Jus cieprivalote 
^ daleisti daly tėti jūsų akis kitam 
=| kaip tik okulistui augščiausio 
S . laipsnio, o tai aš jums galiu su-
• teikti. Nedaleiskite trukumui 
į— pinigų jums kenkti. Mano kai-
^ nos yra prieinamos ir mes galė-
E sime susitaikyti ant išmokėjimų 

| Nelaukite—atsišau-
| kiti šiandieną 
~ Tą dalyke neatidėliokite. Juo 
S greičiau pradėsite gydymą, tuo 
3 greičiau pasveiksite. Jūsų akįs 
=| pačios nepasveiks, bet jos dėro-
S si vis* blogesnės. Tam tikras gy-, 
rj dymas, ir tam tikri akiniai išgy 
5 dys*jusų akis jeigu tiktai pada-
^ rysitej laiką. Ateikite šiandien 
=; pasimatyti su manim, lšegza-
5 niiiiuosiu dykai. 

1 Dr.F.O.Carter 

fPbone Ciceho 5968 

DR. A . P. GURSKIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

{4847 W. 14Ui Str. Cor. 49th Ave. 
Cicero, I1L 

Vai. 9 išryto iki 9 vak. Išimant 
fNedėlias ir Seredas 

« 

š 

1 

{Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgus 
1831 So. Halsted Street 

) Valandos: l t iki 12 ryto; 1 ik! 4 i 
po plet $ iki 9 vakaro. 

» • - • • - • • • » • » 

i 

TeL Randolpb 2898 
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj 

ASSOCIATION BLDG. 
19 So. La Šalie St. . 

II 
II 
I 
J 

Valandos: 9 ryto iki S po pietų J 
Panrdėliais iki 8 vakare { 
Nedėliomis ofisas uždarytas • 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iui i i i i i f i i i i i i i i i i i i ini 
Rcs. 1189 Iudependeace Blvd. 

Telefonas Von Buren 294 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas ri Chirurgas 
Specijalistas . Moteriškų, Vyriškai 

Vaiku ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po 

pietų, 7—B vak. Nedėliomis 10—12 d. 
Ofisas 3354 So. HaUted SL, Chicago 

Telefonas Drover 9693 
Jilllilllliitliiililililillltlliltlllillilllllllliil 
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• 
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. . . . . 

E Specialistas Akių, Nosies E 
E ir Gerklės Ligų. = 
s S 
E 120 S. State St.. 2 augštas = 
§ # Chicago, HL 1 
=1 Vai.: 9 iki 6; Nedėl. 10. ik 12 = 
= Vienos duris i šiaurę nuo = 
E Fair Krautuvės E 

Tfiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iti i i i i i iT 

dalykų. 
CMoagiečiai apsėmė užmo

kėti už viešbučio svetainę su
tardami neimti aukų iš narių, 

- J. P. WATTCHEES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1053 
Dien. Room 516—159 N. Calrk S t 

Tel. Randolph 8507 * 

kurie atkeliavo iš svetur. Au-
kų sudėta 31 dolieris. 

Posėdis užbaigtas malda 
6:00 valanda vakare 10 Kovo| 
1921 metų. 

MOTINŲ MODERNIŠKOJI L O P Š I N Ė 
*Cit neverki mano 

* mažuleU-neraudok, 
aš tau duosiu 

BAMBINO 
*iu6i»-liuJia;,' # 

Greičiau begki į aptieką ir 
nupirki 50c bonką 

BAMBINO 
Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio virdurių die

gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins 
užkietėjimą. "Kadikial wė«t* j | ! Jie prado aanfiansr' ' , 

Motinos t Jeigu jųsų aptiekoriųs neturi jo, tai prisiiįslite 
60c. pašto markėmis tiesiog į '•' 

F. AD. RierfTER & CO. 
3cd Avenue & 35tb Sir^t, Borougb of Brooklyo, N«w York City. 

S DR. CHARLES SEGAL • 
' Perkėlė seavo ofisą po num | 

14729 So. Ashhnd AvenueJ 
' Specijalistas I 
•DŽIOVA, MOTERŲ ir VYRŲ LIGCJ| 

S 
IValandosnuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 kii 1 

Telefonas Drexel 2880 
i 

•« i 

f DR. A. L. YDŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

J Valandos : 
Gyvenimas 

Tel. Ganai 2118 
10 ryto iki 

I I 
i 

vakare 
I! 

j Tel. 
2811 W. 

Prospect 3406. 
Ura Str. 

• ^ • » 

ofiC^#a4A#ii«A*atA*atA*aAa*a 
JJTel. Canal 6222 g 
S DR. C. K. CHERRYS i 
•j LIETUVIS DENTISTAS * 
P 2 0 1 West 22-nd & So. Leavitt 6 k S 
of Chicago 
Jjvalandos: 9:30 A. M. to 12 N. 
# 1:00 P. M. to 8:00 P. M. • 

DR, 6. M. 6LASER 
•? 

T rrakUkooJaj 
Ofisas 3118 So. Morgaa 83, 

* Kertė 32-ro St., Chicago, UL [ 
SPECIJALISTAS 

J lioteriskų. Vyriškų, taipgi 
nlškų Ilgų. B 

OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto [ 
iki s po pietų, nuo I UU t valan
dą vakaro.» 
Nedėliomis nso 0 iki l po plot. 

Telefonai Yards 887 

CLEV3 

Lietuvii 

i Kovo
1

6. 
Biiero dr-jj 
vaikščiojini 
sirinkę Šv| 
bažnyčioje 
ir didžiund 
Komuniją, 
kutaitis pa 
lui pritaiki 

Dabar C 
tis, kad k 
sutaria bej 
Šv. Mišių 
niuniją. (Ti 
ku). Iš ša] 
gražus pa^ 
nų jspudj| 
^kun. V. Vii 
. 22 sk. per 
je linko 
$86.00. 

Po pietų 
talikiškų 
įrengta pi 
tas Lietuv 
peri o r Av< 
vis J . P . P< 
'r augšeh 
ėjas Ban 

Lietuvos 
ir C. L. T 
dainavo kel 
nas, kuriot 
Solo dainai 
Stepui i onis 
Saveikiutė, 
lubinskiutė 
riau, kiti s 
klemavo ei] 
Adelė Kuzi 
muoti eiles 
bumų. 

Gerai išl| 
tiekas bei 
maršus. 

Progrann 
baigta vii 
Lietuva, 
nešta rezoll 
merikos vai 
tuvos nepri 

Rinkta ai 
rinkta $159| 

Siunanin/ 
gerb. kun. 
M. Šimoni<l 
buvo gražia 
vėliavomis, 
buvo sūdai) 

Lietilvos 
įstrižai per| 
.^ijuosuisios 
spalvos ju< 
dainas cho| 
rankose lai 
merikos 
buvo žiurėi 
jum buvo 

Žmonių )\ 

• •<• 

HART] 

•4*r 

Kovo 6 
tos prakali 
bavos gerĮ 
.imbotjas dil 
i šr inkteis . \ 
kiškų dr-jų, 

Vakaro v 
Kručkas, T. 
mininkas. 
lyvavo ir p 
damas var/ 
su tam t| 
h'-mis. Vaki 
dojo^The 
ner" ir Li 

Pi rujas k| 
bonas kun. 
jotinė ir tu| 
likai labai 
Antras labi 

/ 

v 
. ^ 
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CLEVELAND, OHIO. 

Lietuvių Tautinė šventė. 

Kovo G d., š. m., Šv. Kazi-
lui-ero dr-ja turėjo metinį ap-
vaikJčiojiimj. Anksti rytą su
sirinkę Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje išklausė Šv. Mišių 
ir didžiuma narių priėmė Šv. 
Komunijų. Gerb.'kun. V. Vil-
kutaitis pasakė gražų tam tik
ini pritaikintų pamokslų, 

Dabar Olevelande yra įpro
tis, kad katalikiška draugija 
sutaria bendrai eiti klausyti 
Šv. Mišių ir priimti Šv. Ko
muniją. (Tų daro gavėnios lai
ku) . Iš šalis žiūrint tai yra 
gražus pavyzdis ir daro malo
nų įspūdį. Leidžiant gerb. 
•kini. V. Vilkutaiėiui, T. Fondo 
22 sk. per pamaldas bažnyčio
je rinko aukas. Surinkta 
$86.00. 

Po pietų rupesniu C. L. Ka
talikiškų l)r-jų Sąryšio buvo 
įrengta prakalbos ir koncer
tas Lietuvių salėje, 6835 Su-
perior A ve. Kai bėjoN mokslei
vis J . P. Poška iš Chieago, 111. 
įr augšeiausias Clevelando tei
gėjas Dan B. Cull. 

Lietuvos Vyčių 25 kuopos 
ir C. L. T. d r-jos chorai pa
dainavo kelias patrijotines dai
nai, kurios labai gerai išėjo. 
Solo dainavo J . Šeštokas, St. 
Stepulionis, A. Zdanys, Ona 
Saveikiutė, J . Kupriutė ir Pa
lubinskaitė. Vieni atliko ge
riau, kiti silpniau. Puikiai de-
klemavo eiles M. Maciutukė ir 
Adelė Kuzmauskintė. Dekle-

- mnoti eiles joms netruksta (ga-
bumų. 

Gerai išlavintas C. L. Tau
tiškas benas grojo gražius 
maršus. 

Programa atidaryta ir už
baigta visai publikai giedant, 
Lietuva, Tėvynė inusų. Iš
nešta rezoliucija, prašanti A-
merikos valdžių pripažinti Lie
tuvos neprigulmybe. 

Rinkta aukos T. Fondan.Su
rinkta $159.85. 

Sumaningu vakaro rengėjų, 
gerb. kun. V. Vilkutaicio, pp. 
M. Šimonio ir Kiniueio, salė 
buvo gražiai išpuošta Lietuvių 
vėliavomis. Viena vėliavėlė 
buvo sudaryta iš gyvų gėlių. 

\ Lietuvos Vyčių dainininkės 
įstrižai ger krutinę buvo per-
sijuosusios Lietuvos vėliavos 
spalvos juostomis. Dainuojant 
dainas choristės ir choristai 
rankose laikė Lietuvos ir A-
merikos vėliavukes. Gražu 
buvo žiūrėti. Programos vedė-
jum buvo Matas Šimonis. 

Žmonių buvp virš 700. 
Simono Sunūs. 

viams kalbėjo Hartfordo Ame-
rikanizacijos komiteto sekreto
rius. Trijų metų Lietuvos Ne
priklausomybę jis prilygino 
prie kudikio.Sako: "nereikalin 
ga klausinėti, ka ji nuveikė del 
to, kad da r ' j auna" . 

Pagyrė, net ir patarė, pir
mučiausia mokinties savo pri
gimtoj kalboj ir tt. 

Trečias kalbėjo adv. Luko
šius iš Waterbury, Conn. Pir
mų sykį jis čia kalbėjo, bet 
ant tiek jo kalba publikai pa
tiko, kad užbaigus publika 
tol plojo, kol sugrąžino antrų 
sykį ant estrados. I r ištikrųjų 
kiekvienas ištartas adv. Luko
šiaus žodis buvo pilnas reikš
mės. 

Buvo ir daugiau pamargini-, 
mų. Aukos Lietuvos našlai
čiams sekančiai buvo renka
mos : Šv. Kazimiero dienoj baž
nyčioje surinkta, rodos, $102.-
25', prakalbose arti $300.00. 
Kitus suaukojo draugijos bei 
kuopos. Net ir mažų mergai
čių ir bernaičių draugijėlė, va
dinama Angelų Sargų, Lietu
vos našlaičiams iš savo kasos 
aukojo $8.00. , 

Ta<i viso Lietuvos našlai
čiams sudaryta penki šimtai 
dar su keliais dolieriais, kurie 
pasiųsti tiesiog Lietuvon. 

Tesianties ilgai bedarbei, 
gausesnių aukų ir nebuvo ga
lima tikėties. 

Ši kolonija visados, ypač 
lietuves reikalams deda gau
sias aukas. R-ris. 

\ LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA. 

(iki 1 Vasario, 1921 metų-), jų ^ ^ 
kvotos ir keletas reikšmingų 
pastabų, paimtų iš pristatytų 
pranešimų. 

(Tąsa.) 
1. Paskolos darbe, baigiant 

1920 metus, jdalyvavo 184 sto
čių, paskirstytų į 9 apskričius, 
keletas kolonijų be stočių; 
daugelis draugijų; keletas 
bendrovių ir susivienijimų; ke
letas laikraščių redakcijos ir 
daugelis atskirų asmenų, susi
siekdami su Liet. Misijos* raš« 
tinę, kaipo su eentrale pasko
los stotimi. 

2. Žemiau seka atskirų ko
lonijų metinio darbo vaisiai 

KOLONIJŲ STOVIS VASA 
RIO MĖN. 1 D. 

1. Nfew York ir New Jersey 
Apskritys (28 stotys), kvota 

$700,000.00. 
Stovis Vasario mėn i d., 1921 

m. $232,088.70. 

Skiri urnas apie $467,911.30 

58,000 Be stočių 

$202,426.03 $5^0,000 

3. Boston, Mass. Apskritys (28 
stotys)-, kvota $680,000. 

Stovia Vasario mėn 1 d., 1&21 m\ 
$?88,434.16. ' 

Skirtumas $291,565.^4 
8,000 

140,000 

5,981.02 

\d, 45,000 

_ Athol 
Boston (2 st.) 

Kiburis 
Jurgeliunas 

Cambridge 
Greenfield 
Haverhill 

. Holyoke 
Lewiston, Mc 
Lincoln, N. H. 

LowcU , 
10,000 Manehcster, tf H. 7,083.67 
5,000 Northampton 3,380.80 

Pittsfield 2,353.20 
Rumfotfd, Me. 2,952.30 
Easthampton 1,150.00 
Broekton ir / 11,131.50 

Montello 
Baldwinsville 

5,000 
8,000 
5,000 
15,000 

17,036.76 
26,391.70 
22,410.11 
2,464.30 
1,825.00 
1,554.00 
4,668.82 
2,151.20-
4,440.73 

4,000 
5,000 
5,000 
45,000 

Brighton 
Gardner 

ROSELAND. ILL. 

Jadvygos NeselsMutės Laido
tuvės. 

Kovo 5 d. tapo palaidota ant 
Šv. Kazimiero kapinių Jadvy
ga Nezelskiutė, duktė p. Juoza
po Nezelskio, žinomo Kose-
lande pramonininko. J i tapo 
suvažinėta automobiliaus Ko
vo 2 d. einant-namo iš Visų 
Šventų parapijos mokyklos. 
Nelaimė įvyko, ant Michigan 
A ve., tarp 107-tos ir 108-tos 
gatvių. 

Del tos nelaimės visa apie-
linkė buvo dikčiai gailesiu su
judinta. Ypač tėvams skaudėjo 
širdį netekus mylimosios duk-

Kvota 
• 

$65,000 
6,000 
20,000 
10,000 
10,000 
70,000 
5,000 

Kolonijos 
vardas. 

Amsterdam 
Albany 

Bayonne 
Binghamton 

Bronx 
Elizabeth 
Herkimer 

4,000 
15,000 
8,600 Gardner 
45,000 Lawrence (2) 

Skusiavičius 
Selcys 

West Lynn 
Norwood 

NasliuarN. H. 
Providence 

18,719.23 j 10,000 Westf ield 
3,108.40 į 100,000 Worccstcr 

Stovis 

$38,294.68 
942.80 į 5,000 

6,647.00 
4,483.44 

25,000 
15,000 

9,147.50 30,000 

600.00 
6,025.00 
4̂ 160.00 

8,706.25 
4,792.80 
1,650.00 

10,604.08 
5,456.32 

11,636,74 
5,625.20 

113,556.66 
10,000 Hoosick Falls 2,240.00:7,000 Bo 
10,000 Jersey City 1,350.00 į— 
15,000 Kcarney ir Har. 15,349.86 ' $580,000 
10,000 Long Island 3,370.301 (Daugiau bns.) 

$289,788.16 

45,000 Roehester 17,890.05 
10,000 Schenectady 4,110.78 
5,000 Watervliet 450.00 
250,000 Brooklyn 37,485.62 
(4 stotys) f 
4 'Garso" Red. 19,249.20 
Kuu. Kodis ? 3,351.70 
Ambraziejus : 750.00 j ̂ reikės laukti k»:ni«na. Bus aprao-

w 'kania pilnai kas savaitė. Tai ne yra 
" V i e n . L i e t u v . " 14,132.72 Real Estato arta Insurance. Atai-
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| Pinigai, Laivakortes Lietuvon 
i Jau išmokami į 26 dienas 

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

"Gavome tuos pinigus 1300 markių 8 dienoj Vasario tai yra lygiai už mėnesio po išsiuntimo. 
Mikalojus Baltutis visus mums pinigus išmokėjo iki skatikui. Ir turime praneštf štai ką. Nueikite pas 

3 P- Povilo Baltučio ir padėkuokite jam, nes per jd banką greičiausiai ir sąžiniškiausiai pareina pini
gai. Daug mūsų kaimynu per Baltutį siųstus pinigus gavo. ki t i kurie siuntė per kitas bankas laukia 
po 3-4 mėnesius. Vieno Žmogaus suvaikščiojo net tris kartus laiškai šen ir ten kol gavo pinigus. Per 
Baltuti siųsti kartu pareina su laišku, o kartais ir greičiaus. 
Naumiestis, Gruodžio 9, 1920; ' Mokytojas D. Jurjonas 

Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome legališ-
kus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus. Esame re^.:truoti Lietuvos Atstovybes 
Washingtone. 

Parduodame lotus, namus, farmas. Padarome paskolos ir apdraudžiam nuo ugnies ir 
kitų nelaimių. 

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas 

PAUL P. BALTUTIS and CO. 
901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chieago, 111. 1 
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R. M. S. P, 
Europą 

Dvisavaitini "O" Laivai 

NEW Y0RK--HAMBURG 
Sustojant 

Caerbourg ir Soutliainpton 
ORBITA Gegužio 21—Liepos 2 
OROPESA Birželio 4-Ii iepos 16 
ORDUNA Birželio 18-Liepos 39 
1-2 ir S-čios Kl. Pasažieriams 
iThc Royal Mail Steam Packet C. 

117 W. WashiiigU>u Street 
Tel„ IKarborn 1867 

Arba prie Tikietų pardavėjų. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiwiiiiiiiuflutfjm i 

REIKALAUJA. 
REIKIA lietuvių pardavėjų. Tra 

nuolatinė vieta tikram žmogui, kuris 
gali pasakyti tiesa pertikrinimo bu* 
de. Turi turėt pardavėjo sugabumua. 
Mano ypatiska pagelba, privers prie 
pasisekimo ir užtikrinimo tuojau. 

2,00a Linden 1,182.97 š a u k i t e t a r p 0 * ̂ t o i k i 4 p o pietų* 
JTI-- -_ 18—22 E. Vau Burcn St . 

10,000 Maspeth 2,750.00 3 . ^ noru*. Matyki* 
20,000 New York City 1,950.00 *• Rowny. 
12,000 Niagara Falls 7,750.76 
75,000 Newark 
5,000 Perta Anlboy 
7,000 Patercon 
3,000 Passaic 
8,000 Utica 

Yonkers 
15,000 Be stočių 

Vargonininkas ieškau vietos, su-
41,028.06 j prantu bažnytinė muzyke, galiu vea-

ti chorą, tūrių paliudijimus,, reikaluj 
esant meldžiu atsišaukti liuo antrašu. 

J. šokcli* 
18S8 AmcmtUk Str. Chieago, IU, 

• / 

$700,000 

1,218.00 
7,510.25 
l,3U.0p 
3,250.00 

550 

• ' 

$232,088.70 

HARTFORD. CONN. 

-

- m 
M 

Liet. Nepriklausomybės pami
nėjimas; Lietuvos Našlaičiams 

surinkta $500.00. 

Kovo 6 d. čia buvo sureng
tos prakalbos. Daug tame dar
bavos gerb. klebonas kun. 
Ambotas drauge su komitetais 
išrinktais veik i§ visų katali
kiškų <lr-jų. 

Vakaro vedė jum buvo Košt. 
Krurka>, T. F . 33 skyraus pir
mininkas. Nors gavėnia, bet da 
lyvavo ir parapijos choras ve
damas varg. P. Kamontausko, 
su tani tinkamomis daine
lėm is. Vakani atidarant sugie
dojo "The Star Spangled Ban-
n e r " ir Lietuvos himną. 

Pirmas kalbėjo vietinis kle
bonas kun. Ambotas. Jo patri-
jotinė ir turininga kalba pub
likai labai patiko. 
Antras labai prielankiai Lietu 

Jadvyga Nezelskiutė buvo 6 
metų, 1 mėnesio ir 1 dienos sa
vo amžiaus. 

Tėvai, mylėdami savo duk
rele, parengė jai tokias laido
tuves, kokių lioselande dar 
niekad nebuvo. 

Ceremonijose dalyvavo trįs 
kunigai: kuii. P. Lapelis, kun. 
Pašikauskas ir kun. D'Andrea. 
Jie visi trįs iš namų kūną at
lydėjo pėsti į bažnyčią. Laido
tuvėse dalyvavo tūkstančiai 
žmonių. Lietuvių pučiamoji or
kestrą grojo gedulingus him
nus. Žmonės negalėjo nuo aša
rų susilaikyti. Grabą ir dau
gybę gyvų gėlių vainikų nešė 
Visų Šventų, mokyklos moki
nės. 
Bažnyčioj, gražiai išpuoštoj e-

lektrika ir gėlėmis, kun. P. La
pelis atlaikė Šv. Mišias asistuo 
jant kun. Paškauskui, West 
Pullmano klebonui kaipo dia
konui ir kun. D'Andrea, Italų 
klebonui \k Kensington kaipo 
sųbdiakonui. 

Vietinis klebonas po Mišių 
pasakė graudų pamokslą apie 
nelaimingą mirtį jaunutės Ne-
zelskių dukrelės Jadvygos. 
Bažnyčia buvo pilna žmonių. 

Po pamaldų bažnyčioje visi 
trįs kunigai, taip-gi delegatės 
Visų Šventų mokyklos, orkes
trą ir keli šimtai žmonių na-

2. Waterbury, Conn. (16 sta
čių), kvota $540,000. 

Stovis Vasario mėn. 1 d., 1921 m., 
$202,426.03 

Skirtumas apie $337,573.97 
30,000 Ansouia 10,98540 

Bridgeport 11,332.54 
Bristol 1,700.00 

Hartford 25,80350 
Meriden 1,750.00 

New Britaiii 36,952.46 
Nevv Haven 22,007.78 

Naugatuck — 
S. Manchester 4,050.00 

. Simsburg —' 
Stamford 1,553.84 
Tarriffville — 

20,000 Thompsonville 13,667.39 
15,000 -Torrington 1,012.84-
20,000 Union City > 7,101.00 
130,000 Waterbury 59,499.28 

50,000 
5,000 
50,000 
10,000 
80,000 
50,000 
5,000 
15,000 
2,000 
3,000 
2,000 

Tel. Tardą 6666 
Dr. V. A. 

LJettvrto 

Drorer 8448 
ŠIMKUS 

Gydytojas, Chirurgas * 

S90S 8. Halsted St. Ohlcs«o. 
Valandos: 10—12 IS ryto 1—» ir 
6—« raka** Nad. it—ii ii ryto. 

• 
8 • 
iTel. 

)R. S. BIEŽIS 
LLKTLVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

• 

3 i i 
§ 
s 
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KAS TAUPO PINIGUS 
Universal State Banke 

Tas Nemato Blogų Laikų. 
Universal State Bankas 

s 
I 
B 
3 

Yra didžiausias IJt'Uiviii Valstijinis Bankas Amerikoje šiame ban
ke yra geriausiai ir saugiausiai laikyti pinigus, nes Suv. Valst. ir 
Chleagos 'Miesto Valdžios yra Depozitoriais šio banko ir pinigai yra 
išmokami ant pirmo pareikalavimo. 

Banko Valandos: visiems parankiausios: Subatomis atdaras vi-
\ sa diena iki 8:30 vakare ir Utarninkais vakare nuo 6 iki 8:30. Pa

prastom dienom nuo 9 iki 4 valanda po pietų. 

IIII 

III
I 

i im
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Banko 
Turtas 
Trys 

Milijonai 
Dol. 

Capital 
and 

Surplus 
$250,000 

I PINIGAI LIETUVON GERIAUSIAI DA"AR PASIUN-
I ČIAMI PER ŠIA BANKĄ 
I Guarantnojame pristatymą. 
I LAIVAKORTES TIESIAI -

I KAUNA $117.00. / 

i 
i i 
i 

1 
i • 

PaieškauKlemso Pučieto paeinan
čio iš Ukmergės Apskričio,' MeŽiŠkių 
Filijos Kauno Redybos. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu: 

J. t.aiiuuskis 
Box 349 Puttman Str. 

Kino-lia, Wise. 
1 

ANT RAMUOS. 
2 kambariai del ofiso labai pato

gus daktarui arba kokiam kitam biz-
ouuj. Atsišjtūkite: 

10737 S. Michigan Ave. 

.VNT PARDAVIMO. 
Moving, anglhj ir viiedži i z i u 

>, kr 
biznis, 

didelis vežimas, expresas, kngliams 
vežimas, tris arkliai, pakinkliai ir vi
si kraustymų reikalingi dalykai. At
sišaukite. 

1 2134 \V. 24 Street 

pines. Grabas nekalto kūdikė
lio tapo įdėtas j cementinę sk
rynią amžinai atilsiai. " ' 

Tokiu būdu tapo labai iš
kilmingai palaidota Jadvyga 
Nezelskiutė beverkiant jos my
limiesiems tėveliams. 

Garbė p. Nezelskiams, kad 
taip širdingai myli savo vai
kelius, jog del jų labo nieko ne
sigaili. Jiems dar pasiliko sū
nelis P/2 metų ir dukrelė 
9V2 metų. Reporteris. 

^Telefonas Boulevard 9199 2 

I DR. C. KASPUTIS f 
•j DENTISTAS 

3331 South Halsted Star. ralandos: 9—12 A, M. 
i—5; i—» P- M. * 

_ l» .JI ,11 I . II I ~ I ' ~ ' " ' > 
^*%^P^&— .1.1—ŽJ—IJI^MI ™M • . Į — J Į ^ f c J g M ^ ^ ^ M ' ^ ^ * 
^r W » Į , H M " W " I > " I » " . I ' M ' H I * 11 " - • — M-^iJ» 

2201 West 22nd Street 
Canal 6222 

• I t e s . 3114 W. 42nd Street 
Tel. McKinlcy 4 9 8 8 ; 

• • ' ' ' " . • ' • . . • " • I I . . g 

I Dr. M. T. STRIKOL'IS j 
Į Lietuvis Gydytojas ir Caiirurgąsl 

P o n n l n c T i > * t m V a n u > 

LAIKINAI PUVIGAI — MARKES NUPUOLĖ. PASINAUDUO-
= KITĘ PROGA. PIRKITE DRAFTUS ŠIANDIE. 

Iš kitų miestu siųskite mums dolieriais, o mee pasiųsime Lietuvon 2 
auksinais sulis kurso. 

I UNIVERSAL STATE BANK 
Į 3252 SOUTH HALSTEO STREET CHICAGO, ILL. Į 
Hiuuiiii»iimiiiiwii»iiiiii»iiiii»iiiiiuiHiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiiiiimiyiiH 

Peoples Teatro Name 
L616 W. 47th Str. TeL BouL l«OJ 
. alandos: 6 iki 8 vak. Nedėl i e ! 

• i k i 12 ryte. 
Heą. 2»14 W. 43rd Street 
Nuo ryto iki piet 

JTel . McKJnley 2«3 
! 

TTB 

DR. S. NAIKELIS 
LIBTUVIS 

GYDYTOJAS I R OHERURGAB 
OfUuui ir Gyvenimo vieta 

3252 South Halsted Street 
Ant »frtiHU UnlTenal Stete 0Mfc 

Valandos nuo 10 iki 13 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo l t lkl *. 
T e l e f M U M Tardą S8M 

S^ 

Dr. M. Stupni 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — S iki 11 IS ryto: 
5 po pietų iki t vak. Nedėlio-
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

;; T . M -i'' • • -r i T ~ — i ~ •* ^ *" ~ 

= 5 = ar 

RED. ATSAKYMAI. 

J. Blaževičiui (Kenoslia, 
Wis.) Tamstos koresixmdenoi-
ją perdavėm "Amerikos Uki-

bažninkės kūną palydėjo j ka- ln iakui" 

VALENTINE DRESMAK1NG 
COLLEGES 

1205 S. HSlsted, 2407 W. Madlson,{ 
1850 N. WeUs St. 

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi-

|mo, Designiner bizniui 4r namams. < 
rietos duodamos dykai, DIplomai.| 

[Mokslas lengvais ' atmokėjimais.^ 
•Klesos dienomis ir vakarais. Pa-< 
{reikalaukit „knygelės. 

Tel. Seeley 1648 
SARA PATEK, pirmininkėj 

» ^ - ^ 

"TD^CHAWIC^'^ 
LIETLVYS GKABORICS 

Patarnauju laidotuvene koplgiauaia. Rei
kalą meldiiu atsišaukti, o mano darbo 
busite užganėdinti. 
2314 W. SSrd pi. Chieago, DL 

TeL Panai a i t t 

Telefonas Armitage 9771 
MARYAN S. R0ZYCKI 

MCZVKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Plano, Teorijos ir 

Kompozicijos 
2021 N. Western Ave. 

Chieago, UI. 

W « S » f V l A-%1 L . COMPANY.'l" 
" - • • • • • "/ ' • — ~ - * m •" • • • • • • •—"• • — 

Generahoi Agentai dol Vidurines ir Rytinės Europos 
NORTH GERBfLAN LLOYD 

Iš New Yorko be jokiu mainymu tiesiai į 
BREMENA ir DANZIGA 

S. S. ANTIGONE išplaukia KOVO 19 ir GEG. 7 th 
S. S. SLSQUEHANNA Išplaukia BAL. 6 ir GEG. 21 d. 

Tiesiai per Liepoju via Danzig. TersėdanJ iš laive j laivą, 
Atsišaukit pas H. Claussenius & Co. General. Pasažieriniai Agentai 

100 N. La Salle St., Chieago, m . TeL Franklin 4139 
Arba kreipkitės prie mus lokalio agento. 

i — . • ^ - ^ • ^ ^ • ^ ^ . ^ • • • ^ i ^ • 

arti 47-tos Gatves 
Tel. Drovar 7941 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND A V E I D l 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 
-a—įwįw wi w -

—>—^»»»— — — • > 

f 

Pbone Seeley 7489 
DR. L M. FEINBERG 

Gydo speeijaliai visokias vyrų ir 
moterų lytiškas ligas 

2401 Madjson Str., kampas Wes-
tern Ave., Chieago 

Valandos: %—4 po piet 7—9 vak. 

as= 355= 

II 
<»<m»^<^»mm Į H Į • '» ' •» o *»9 

Dr. I. L MAKARAS 
Liotuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Miciiigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:39 vakare 
Residencija: 10638 Perry Ave. 

Tel. Pullman 342 

m itrnM/miPini/M i I M I I I 

Tiesoginįs Patarnavimą 

NEVV YOR X-H AM BURG 
Geriausias kelias Lietuviams 'ir Rusams. 

Didžiausi Moderniški Laivai 
MONGOLIA MINNEKAHDA (Naujas) MANCHURIA 
Kovo 17 Kovo 31 Balandžio 14 

(3 rd Kliasas Tiktai 
Trečia Kliasa iš New Yorko { Eitkūnus $130.00 
Trečia Kliasa iš New Yorko 1 Liepojų $183.00 

Trečios kliasos pasažieriai valgo didžiam dining kambaryj, kur 
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojami mo-

f teriras ir vaikams. Atsišaukite į Kompanijos Ofisą, 14 No. 
born Str. Chieago, arba į Lokalį Agentą.. 

• n r i i II I ! • ! I I — H M I 

ENG1ANE 
WIT-EDQE 5PRINO 

*m _ •—»• 

NAUDOKITE 
Ar Jonu Galvos 

Sold e^emvlten? by fumtmre doalom 
ana department storos - ^ 

ENGLANDER SPRINO BEt> c a 
IJow\bi'L -BaooUyn - Chico£» 
— — — — ^ - — m m m Ę m m m m i I I « « 

es NAUDOKITE Ąįįffil** 
Ar Jtfatf Plaukai Slanka? 
NAUDOKITE JĮjltffleS . 

Ar Jų« Norite Aptau^otT^Jttos? J 
NAUDOKITE ĘtįffleS ' J 

UilaUeviul savo plaukų grasiais ir tankiais * 
NAUDOKITE Ąu/fites 

. lAlaikynui galvos odos sveikai uhnami 
f NAUDOKITE Jhfffjes 

Builies galima gauti visose aptiskose po 65c. bonka, arba tiesiog 
iš išdirbęju per paštri už 75c. boaką, 

F . A D . R I C H T E R A C O . 
3rd Ave. 4k 35 th St. Brooktyn. 14 Y. 

/ / 

I • 
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ŠIANDIE PILIEČIU REGIS
TRAVIMASIS. 

. \ 

Šiandie Chicagoje piliečių 
registravimasis prie*** ateinau-
(v'ius Balandžio 5 d. įvyksian
čius čia rinkimus. 

Ta diena bus renkami: mies
to klerkas, miesto iždininkas 
ir šešiose wardose, būtent: 4, 
13, 17, 24, 26 ir 29, alderma-
nai. 

South-St. Paul ir St. Louis. 
Praeitą, sekmadienį didelės 

skerdyklų darbininkų mani
festacijos įvyko ne tiktai €hi-
eagoje, bet ir kituose augš-

S. GOMPERS ATKELIAUJA 
CHICAGON. 

(Pabaida nuo I-jo pusi.). 

tik noras klaidinti darbinin
kus, kovojančius už savo tei-

Iš CHICAGOS UETUVIįĮ 
KOLONIJĮĮ. 

• ' ™ ' ' • " " • " , W ' ' " • • • • • " • • • m m II IIW 

IŠ WEST SIDES. 

<«-

čiau paminėtuose, miestuose. 
Kaip čia, taip kitur arisi 

reiškė stipri darbininkų vieny 
bė Nutarta laikvties vieny- p i r k o ^C™ 1 1 " 5 V1S1 n a n a i » t a i p " 
l / v . x > l l l c l l Ict 1 « 1 A \ l i tro v i ^ i i v - . . \, • i - •«-» t* « « 
«-,.~ , • v' _.__ %i ir pati kuopa.* Danas visi 

Valkata" Scenoje. 

Liet. Vyčių 24 fcp. Šioj kolo
nijoje yra viena iš veikliausių 
draugijų bei kuopų. Ji neuž
miršta tautos reikalų. Bonų 

bės kovojant už savo teises. 
Nutarta nestreikuoti sau va
liai, be paliepimo vykdomo
sios unijos ^li lybos. / 

Ar įvyks konferencija. 
Niekas negali'pasakyti, ar 

Washingtone įvyks pirmiau 
paskelbtoji skerdyklų darbi
ninkų ir kompanijų konferen
cija, kurių sumanė J)arbo sek
retorius Pavis. 

Iš Washingtono pranešta, 
kad skerdyklų kompanijos 
sutikusios su pasiūlyta konfe
rencija. Pažadėjusios pasiųs
ti Washingtonan atstovus. 
Bet konferencijai visgi aiškiai 
nepasakyta diena. 

Sekmadienio darbininkų de
monstracija, kurioje dalyvavo 
apie 30 tūkstančių darbinin
kų, kuoaiškiausiai paliudijo* 
kad jei kompanijos neatmai
nys savo nusprendimo, seks 
milžiniškas streikas. 

Darbininkai sako, tegu pir 

.' 

ŠIANDIE BAIGIASI LAI
KAS MOKESTIMS. 

Šiandie baigiasi laikas pa
duoti valdžiai pareiškimus ir 
užmokėti mokesčius, kam pri
guli, nuo pernykščio metinio 
uždarbio. 

NUŠAUTA VIENAS PLĖŠI
KAS. 

u 

• 

ses. 

Aiškus darbininkų solidaru-

Oomperso atvykimas Cliica-
gon, sako skerdyklų darbinin
kų unijos viršaičiai, reikš 
stiprų darbininkų solidarumą, 
įei turėtų pakilti streikas. 

Reikia žinoti, kad be šitos 
Amalganiated Meat Cutters' 
and Butcher Workmens' uni
jos, kuri rengiasi streikuoti, 
Cbicagoje yra dar devynios 
kitos "įvairiu amatų darbinin-
kų organizacijos, kurios bu- miau atpinga visokie daiktai, 
vo pavestos karinės arbitrą- tuomet ir jie sutiks su mažes-
cijos schemai. ne užmokesnimil Bet darbi-

Gompersas atkeliauja čia ninkai nekuomet nesutiks su 
suvienyti visas tas darbinin- ilgesnėmis,^ kaip aštuonios, 
kų organizacijas streiko rei- darbo valandomis dienoje, 
kalams. Nes jei turėtų pakilti 
streikas skerdyklose, turėtu 
sustreikuoti ir kitos darbinin
kų organizacijos, kurios bu
vo paliestos karo meto arbit-
racijinio patvarkymo. 

* Tik bendromis jėgomis strei
kas butu laimėtas. ' 

4. 

Ve kodėl Gomperso. čia at-
keliavimas yra reikšmingas. 

Ką sako Armour'as. 

Armour Tas, paskelbdamas 
savo naujus pienus darbinin
kams, pareiškime sako, jog 
pastaraisiais metais visame 
pasauly plačiai demonstruoja
ma kooperacija, kaipo viena 
iš d idžiaus ių fak tor ių v isuose 
atliekamilbse darbuose. 

Ir sako, kad jo kompanija 
pasiekusi to punkto, kuris bū
tinai reikalingas darbininkų 
kooperacijos, savitarpių santi-
kių darbdavių su darbininkais. 
'* Todėl kompanijos direkto-* 
riai atrado tinkamiausią tam 
tikslui priemonę įsteigti ben-. 
drąją taryba^ 

Skerdyklų darbininkų uni
jos sekretorius-iždininkas La-
ne sako, kad tasai Armour'o 
sumanymas yra tik darbinin
kų klaidinimas. Kompanija 
mėgina įsteigti nuosavą arba 

„sau palankią darbininkų uni
ją. Nori ji pasirinkti iš <Jarhi-
ninkų atstovus tokius, kurie 
tarnautų ne darbininkams, 
bet kompanijos reikalams. 

Kiek paskiau vakar tokius 
pat pienus paskelbė ir Swifto 
kompanija. 

Visos tų pienų smulkmenos 
nėra žinomos. Interesantai 
darbininkai tuo tikslu pata
riami kreiptięs į gąneralius 
kompanijų superintendentus. 

Seka balsavimai. 

gi ir pati kuopa".» Daba^ 
nariai yra pasižadėję mokėti 
mėnesines duokles į Tautos 
Fondą kol tik Zeligowskis 
bus Vilniuj. Taip-pat "rūpinas 
ir vietiniais reikalais, būtent 
palaikymu parapijos ir moky
klos, kur lavinasi niusų jau-
noliai. Tam tikslui kuopa kas 
metai rengia du tris vakarus. 

Praeitą sekmadienį, 7 d. Ko
vo, Melda&io svetainėj įrengė 
pirmą vakarą parapijos nau
dai su puikiu perstatymu ke
turių veiksmų dramos "Val
kata". Artistai-mėgėjai buvo 
svečiai L. V. M-tos kp. Drama
tiško skyriaufiš Cicero, UI. 

Mėgėjai .buvo.gan gerai pri
sirengę ir išsilavinę, nes jų lo
šimas gerą darė žiūrėtojams 
įspūdį, kas pas mūsų artistus 
nepaprasta. Tat bravo cicerie-
čiai, kad liuoso laiko neleidžia
te dykai, bet lavinatės dailės 

" J * , . . P a i r a u Aleksandro Stan-
Gaila, kad įrengus vakarą J ^ J neinsinf\0 iR « •» , }„ 

n tokm programa ir daug is- Į a p R k r i ? i o 7 \ p r 0 ( - . h m ų , k n i m o . 
dėjus lėžų skelbimams, žmo- PrM k a r ą a t r a S y ( I a v 0 , l a i s . 

įtakos, ypač į pačius ameri
konus. ' I 

Sis Union Leaguc k! lubas 
laikys-'ir" daugiau panašių 
susirinkimų, ̂ kuriuose gal ta
rsis apie apčiuopiamus^ daly
kus, Į Pr. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

ICpvo 5 d. pį>. Stankūnus 
važiuojant automobiliu patiko-
nelaimė. Jų automobilius liko 
apdaužytas ir- p-nia Stankū
nienė lengvai įže i s ta . 

Kovo B d. buvo iškilmingos 
laidotuvės s Vik. Knžienės. 
Kūnas iš namų atlydėtas Šv. 
Jurgio bažnyčion. Čia klebo
nas- kun. M. Krušas ir kun. 
Pr. Vaitukaitis atgiedojo eg
zekvijas^ Gedulingas mišias 
laikė, pamokslą' pasakė ir į 
kapus nulydėjo kun. Vaitu
kaitis. 

Moteriškė buvo neturtinga, 
tat abu kunigu veltui patar
navo. 

Velionė buvo'maldinga mo
teris ir įriklausė prie Apaš
talystės maldos, Tretininkų ir 
kitų maldos dr-jų. Savo narei 
tos draugijos ypatingai gra
žiai patarnavo. Rep. 

PAIEŠKOJIMAS. 

Ant teatro Hnb stogo, 1744 
West Chicago ave., policija 
užtiko tris jaunus plėšikus. 

mų susirenka vos keliolika. 
Mat gavėnios laike nėra šokių, 
todėl mūsų publikai ne
svarbu nei gražus perstatymai. 
Apmokėjus lėšas, pelno gal ir 
ne]iks. Pageidaujama, kad L. 
V, 24 kįx 'trumpoje ateity pa
sistengtų įrengti kitą ^vakarą 
tam pačiam tikslui. -

Sausiškis. . 
f. 

IS UNION LEAOUE KLIU-
BO POSĖDŽIO. 

Kovo 5 d. Union League kliu 
bas savo susirinkiman sukvietė 
Chicagos svetimtaučių laikraš
čių atstovus. "Draugą" atsto
vavo kun. H. J . Vaičiūnas, Ci Piktadariai i dotektivus ėm;' 

šaudyti. Jiems tnoįaus atsa- ?e,roS. L r e t"v l 'J klebonas. J.s, 
kyta šūviais. 

Vienas p i k t a d a r i s n u š a u t a s , 
kitu du tuojaus pasidavė. 

ŽMOGŽUDŽIO MORRIS 
BYLA. v 

Vakar kriminaliame teisme 
prasidėjo byla > žmogžudžio 
Morris, kurs vidumiesčio vie
name restorane Sausio 3 d. 
vakare nužudė policmoną Mu-
llen. 

PRANEŠIMAS. 
Pavakario ketvirdalis Ckica-

gos Universiteto skyriuje vadi
namame Settlenrfent netolį Asb 
larid Ave. ir 47-tos gatvės 
(4630 (Iross Ave.) prasidėjo 
pirmadienije 14 Kovo. Lekci
jos eina: Anglų kalba, saritme-
tika ir žinios apie Šios šalies 
Įstaigas. Pamokos būva pirma
dieniais (panedėliais), antra
dieniais (utarninkais) ir tre* 
čiadieniais (seredomis) vaka
rais nuo 7:30 iki 9:00. Ypatin
gi palengvinimai pradedan
tiems. 
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Savo keliu seka darbininkų 

balsavimai streiko klausime. 
Unijos sekretorius Lane pra
nešė, jog balsavimų pasekmės 
bus žinomos tik ateinantį pen
ktadienį. 

Skerdyklų darbininkai bal
suoja ir kituose nuėstuose, 

S U S I R I N K I M A I 
IŠ NORTH SIDES. 

Mot. Są-gos vakariniai kursai į-
vyks šiandie, Kovo 15, parapijos 
mokyklos kambary. 

/Visos narės atsilankykite ir at
sineškite savo mezginius bei siu 
vinius. 

tik vienas Lietuvis atstovas ir 
tv>buvo. Tas susirinkimas buvo 
sušauktas pasitarimui, kaip 
geriau ir pasekmfogiau ameri-
kanizuoti gyvenančius šioje 
šalyje svetimšalius*. 

Iš paėių įtekmingų ameriko
nų kliubo susirinkime teko pa
tirti, kad jie rraitu būdu sie
kia tikslo. Užklausus jų vienas 
atsakė, kad ne tik apie laik
raščių panaikinimą, bet ir kitų 
.ateivių įstaigų uždarymą jie 
visai nemano. 

Nors n̂e visi laikraštininkai 
gavo progos kalbėti, bet kun. 
Vaičiūnui teko kalbėki l i e tu
vių vardu. Jis sakė, kad nėra 
vargo su Lietuvių amerikani-
zavimu. Tą liudija čia augęs 
mųs jaunimas, kuriame savai
me apsireiškia amerik. Tą 
daro daug bendrų Lietuvių ir 
Amerikonų ypatybių, pav. kad 
ir Lietuvos valstybės tvėri
mas. Lietuviai savo valstybę 
tveria visai panašią į Suv. 
Valstijų respubliką. 

Dar kun. Vaičiūnas nurodė, 
kad prie amierikaiiizavimo 
svetur (ne Amerikoje) suau
gusių ateivių reikia eiti tak
tingu bjidu,' neužgaunant jų 
jausnrav 

— Sunku butų suminėti kitų 
laikraščių atstovų kalbas, 
nors jųjbuvo ir gražių. Kun. 

kus. frabar, nežinau kur gvr 
vena. 

Aš, jo sesers duktė, norėčia 
prašyti jo paraiups. Esu labai 
suvargus. Per karą buvau iš
bėgus Rusijon, kur patiko ne
laimė — perėjau sunkią ope
raciją ir palikau be kojos. Po 
to sugedo ir kita.koja, tat ir 
tą turėjo nupjauti. Likau be 
kojų, toclel labai sunku gy
venti Mano broliai tarnauja 
Lietuvos karuomenėj ir nega
li manęs sušelpti. 

A. f A- / 
J. AUGUSTtNIENĖ 
Persiskyrė su šiuo pa

sauliu Kovo 13 d. 2:15. gi
mė Lapkričio 27 dienoj 
1880 m. paeina iš Linoniu 
sodžiaus panevėžio para
pijos. Paliko dideliame nu 
lindime vyra Petrą, dukte-
rė Bronislava, šonų Sta
nislovą. Velionė randasi 
po num. 3144 Auburn Av. 
Laidotuvės bus Kovo 16 d. 
iš šv. Jurgio bažnyčio 
8:30 vai į šv. Kazimiero 
kapinės. Visi giminės ir 
pažįstami meldžiame daly 
vauti laidotuvėse. 

Tikiu, kad busite dėkingos Mot. 
Sąjungai ir patarsite kitoms mo-

Įterims ir mergaitėms prisirašyt. 
kaip tai: Omalia, Sioux City,| ^ Ona R. PalivMutė, 
Forth Worth, Kansas City, Mot. Są-gos 4-tos kp. rast. /pabarė į kitataučius nemažai 

European American Rureau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
biivę A. Petratia i r S. L. Fabionas 

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt. 

NOTARIJLŠAS 
JReal Estato, Paskolos. Insurlnal 

Iv tt . 
SO» W. S5(h St.. Kamp. Halsted St. 

^ Tcl.: Boulevard 611 
Vai.: 9 iki f kasdiena 

Vak.: Utar . Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki 3 po pietų. 

Vaičiūnas, kaip visur kitur, 
taip ir čia, mokėjo* gražiai 
Cietuvius atstovauti ir savo 
iškalba, kuri nėra aprubę-. 
žuota vien Lietuvių kalbai. 

S Y. W. RUTKAUSKAS ! 
1 ADVOKATAS l 
" Ofisas Didmiesty!: I 
I 29 South La Salle Street ! 

Kambarls 994 | 
Telefonas: Oentral tSM» a 
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j, 812 W. 33rd St f 
Telefonu: Yardi MII E 
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KAIP GALIMA 
GERIAUSIA 

PAREMTI SAVUS 
\ 

LIETUVOJE J 

\ 
r 

PinigasJLietuvoje šiandien yra labai reikalingas. Ūkininkas, darbininkas, amat-
ninkas ir kitokių luomų žmonės be pinigo negali gerai savo reikalų išvesti, neturi 
progų savo būvio pagerinti ir daug kitų gyvenime reikalingų dalykų įgyti. 

Amerikos lietuviai gausiai siuntė piniginės paramos saviesiems į Lietuvą prieš 
karų, siuntė karo laiku, nors ir sunku buvo su Lietuva susisiekti, siunčia ir dabar, 
nes kiekvienas amerikietis žino ir supranta, kad be pinigo skurdu ir nejauku Lietu
vos jaunam piliečiui iš po karo griuvėsių kilti. 

Lietuvos atstatymas remiasi ant Lietuvos žmonių gerbūvio. Turės Lietuvos žmo
nės išgalių savo laukus a^pdirbtr, namus sutaisyti, reikalingų ūkiui įrankių įgyti, 
rasis darbininko kišeniųje tūkstantis, kitas auksinų, bus pramone ir prekyba norin
tiems užsiimti ištekliaus — Lietuva kits, kaip ant mielių ir Lietuvos žmonės džiau
gsis savo ir savo krašto gerbūviu. 

Prie Lietuvos atstatymo ir jos piliečių būvio pagerinimo geriausia gali prisi
dėti Amerikos lietuviai, siųsdami pinigų savo giminėms ir pažįstamiems. , 

j Lietuvos žmonės gavę iŠ Amerikos pinigų neleidžia jų vėjais, bet kuosaugiausia 
\ ' ir kuotinkamiausia sunaudoja geriausiems tikslams. Tat ir nereikia laukti su pinigų 

pasiuntimų ilgiau. Šiandien Lietuvos žmonėms pinigų reikia, šiandien jiems ir sių-
skime kiek išgalime. 

Amefikos dolieris dabar yra brangus, Lietuvos auksinas gana pigus.N Už viena 
dolierį galima gauti kelis desėtkus auksinų. Ta;p visada nebus. Vokietija kada nors 

' susitvarkys ir jos pinigai pabrangs, kartu pabrangs ir Lietuvos auksinai^nes tie pa-
' tys pinigai yra vartojami dabar Lietuvoje ir Vokietijoje, Kol Lietuva įjigys nuosa- \ 

va valiuta, da daug laiko išeis, tai-gi dabar geriausia proga yra už amerikoniškus 
dolierius nusipirkti kuodaugiausia lietuviškų auksinų ir jais kelti pačioje Lietuvoje 
žmonių gerbūvį, o ypač tų, su kuriais mus riša giminystės ryšiai. 

Pinigus siunčiant reikia žiūrėti, kad jie butų.siunčiami per'atsakaneias Lietu
vių įstaigas Amerikoje. Yra visokios rųšies agentų ir agentėlių, kurie tik laukia 
progos iš žmogaus-pasipelnyti. Yra daugtokių, kurie pinigus priima ir ščyrai priža
da juos tuojau išsiųsti, bet tik jis vienas žino, kada pinigai būna išsiunčiami. 

Laukia, laukia žmonės Lietuvoje pinigų, ra|o laiškus vieną po kito Amerikon, o 
pinigų kaip nėra taip nėra. Matyt, agentas ar pamiršo juos išsiųsti ar iš jų biznį sau 
daro Amerikoje. A

 m į 
Dar atsirado tokių agentų Amerikoje, kurie per ravo" atstovus Lietuvoje pi skina 

amerikiečiams telegramas, reikalaudami šimtais dolierių tokiai ar kitokiai ypatai. 
Tok ie žmonės l i k be re ika l ingų i škašč ių p r i d a r o , o n a u d o s iž to m a ž a , ne s p i n i g a i i r 
bą telegramos saugiai ir greit gali Lietuvą pasiekti, tik reikia ianoti per kur juos pa
siųsti. / *"• 

Lietuvių Prekybos Bendrovė norėdama apsaugoti liejravius nuo įvairių išnaudo-
' jimų, pi-nigų siuntimą taip sutvarkė, kad šiandien gali pinigus pasiųsti į Lietuvą 

saugiausia, greičiausia ir pigiausia. Bendrovei pelno iš pinigų siuntimo lieka, be 
uždarbio niekas neapsiims dirbti, bet tas pelnas, yra teisingas. Sulyginus BendrO-

' vės imamą nuošimtį už pinigų siuntimą su kitų agentų nuošimčiais, didelis skirtu
mas matosi. Agentas plėšia kiek gali, Bendrovė patarnauja ir už savo patarnavimą 
ima kiek jai teisingai priklauso. Tie, kurie pinigus siunčia per mūsų Bendrovę, apie 
tai gerai žino ir jų šiandien jau priskaitoma tūkstančiais, o kurie da nėra per mūsų 
Bendrovę siuntę, lai pabando tai padaryti, patys persitikrins, ke4 geriausia pinigų 
siuntimo įstaiga yra Lietuvių Prekybos Bendrovė, 

Pasitaiko kartais ir pas mus, kad del blogo antrašo ar kitos kokios priežasties 
pinigai nenueina greit arba kur kelionėje užtrunka. Tokiuose atsitikimuose mes vi
suomet stengiamės dalykus ištirti ir jei klaidą pasitaiko iš mūsų puses, ją atitai
some ir rugojimų ant mūsų .Bendrovės labai mažai tesigirdį ^ • , 

Mūsų vyriausiu uždaviniu yra patarnauti teisingai žmonėms ir padaryti už savo 
patarnavimą pelnovmusų Bendrovės šėrisinkams, kurie yra Bendrovės bianio ir tur
to savininkais. Privatis asmuo iš mūsų Bendrovės negali pasinaudoti. 

Tat šiuomi ir kreipiame^ atidos visų Amerikos lietuvjų į Lietuvių Prekybos 
Bendrovę. /';*, \ ' 

-Norint pinigų į Lietuvą pasiųsti, siųskite per Lietuvių Prekybos Bendrovę. Pi-. 
giau ir saugiau nei viena kita agentura^pinigų į Lietuvą neišsiųs. 

Važiuodami į\£ietuvą nesivežkit savo pinjgtį su savim. Kelionėje visa gali atsi
tikti. Išsipirkite mūsų Bendrovėje perlaidą ant tokios sumos" kokios norite ir nuva
žiavę į Lietuvą savo pinigus tuojau gausite be jokių trukdymų iš mūsų bankoKaune 
v Jei norit savo pinigus iš Amerikos į LietuYą perkelti,, tai geriausia ir saugiau
sia Lietuvoje įstaiga jūsų piniga*us Lietuvoje Prekybos fSenjdrovės Banką Kaune. 

Siųsdami pinigus, pirkdami draftus ir norėdami-gauti dįugian žinių apie muxų 
Kendrovę, kreipkitės šiup adresu: * 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
, 414 BROADWAY, BOSTON 27, MASS. 

Jei patogiau, tai kreipkitės j ITMMĮ skyrius 

3249 S0 HALSTED ST., 
CHICAGO, ILL. 

\ 300 SAVOJ THEATRE BLDG. 
WILKES-BARRE, PA. 
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